
Hej Elaine!

Jag såg precis avsnittet av Under radarn där du medverkar och ville skriva lite pepp till dig!
Jag håller med dig om att barn är viktiga, deras åsikter och erfarenheter ska alltid tas på allvar
och deras bästa ska alltid sättas främst. Jag träffar många barn och unga i mitt arbete och är så
oerhört stolt över hur smarta många av dem är.

Jag har också debatterat en del porr och tycker precis som du att det är ett superviktigt tema
att prata mer om. Det som oroar mig lite är att du använder många argument som saknar
bäring på fakta och verklighet vilket jag befarar kan vara kontraproduktivt för “kampen” vi
båda för. Det vill säga den för att alla barn och unga alltid ska ha det bra.

Exempelvis säger du att du inte är någon expert på hur skadlig porren är, utan att forskare får
uttala sig om det. Ändå sitter du sedan och säger massa saker som du tror och tycker. Det
finns en hel del forskning på ämnet och förra sommaren släppte Barnombudsmannen en
rapport som samlar forskning, metoder och erfarenheter från intervjuer kring porrens
påverkan på barn och unga. I den är det massor av forskare, yrkesverksamma och barn själva
som uttalar sig på just detta temat men du verkar inte ha läst den eftersom du kommer med
egna åsikter trots att du säger att det finns andra som kan svaret på just den här frågan bättre.
Några exempel från rapporten som berör om porren är skadlig kommer här.

Att titta på porr korrelerar med många andra variabler, exempelvis stillasittande,
kamratproblem, snusande, skolk och övervikt. Andra saker som interagerar med porr och ger
diverse effekter är att bo i hyreslägenhet, att vara utikesfödd eller att läsa ett
yrkesförberedande program. Massor av saker samvarierar med porr, men som du kan se i
utklippen här nedan finns det inte stöd för kausalitet, det vill säga vet vi inte om det är porren
som orsakar det här. Det kan lika gärna vara exempelvis skolket som orskar att unga har mer
tid att kolla på porr.
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https://www.barnombudsmannen.se/om-oss/regeringsuppdrag/kartlaggning-av-kunskap-om-pornografins-inverkan-pa-barn/
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Men - nog om dessa icke-kausala samband! De säger ju ändå mest bara att vi ska ta hand om
de unga och se till att de har det bra oavsett. Precis som Barnkonventionen föreskriver. Barn
ska skyddas, stöttas och hjälpas oavsett var de kommer ifrån och vad de gjort. Om alla unga
kunde ha ett sammanhang, prata om sina känslor och få bra och främjande
sexualundervisning hade förmodligen många av de här problemen kunnat elimineras, oavsett
vad de orskas av och vad de leder till. Och det tycker ju både du och jag är viktigt!

Vidare säger du att stryptag, analsex och gaging är mer regel än undantag eftersom alla gör
det, men kanske inte vill, och att du tror att det blivit en “masspsykos av vad som trendar” på
porrsajter. Det första jag reagerar på är din avsaknad av tro på barn och ungas förmåga att
fatta informerade beslut. Både mina erfarenheter av samtal med barn och unga, och forksning
visar att de har stor förmåga att sätta gränser och reagera när någon är på väg att gå över dem.
Sedan kan ett problem vara att de inte vet vad de ska göra med sin reaktion. Det är ett
systemfel i Sverige som gör att vi inte har skyddsnät runt våra barn och unga.

Dem de här barnen skulle kunna prata med är till exempel personal i skolan,
ungdomsmottagningen eller föräldrar. Men då dessa personer visat på sådan misstro för barns
förmåga som exempelvis du gör, förstår jag att de inte vill det. MÄNs sifoundersökning från
2021 visar att unga killar gärna vill prata om porr med vuxna, men att de inte vill bli dömda.
Att dessa killar ens har ett behov av att säga att de inte vill bli dömda tänker jag visar på att
det finns en rädsla för att bli det. Jag upplever att ditt sätt att prata om skador av porr, skratta
åt barns förmåga att välja porr och att vara kritiska visar på just sådant dömande.

MÄN (2021). Sidan 25.

Du säger också att det har blivit vanligare att söka vård för analinkontinens och att det beror
på att porren blivit mer våldsam. Så intressant att du lyfter detta! Jag har letat efter underlag
som styrker att analinkontinens blivit ett större problem (framför allt bland unga får man
tänka sig då?) men inte klarat att hitta något annat än inlägg från Porrfri barndom. Vad har du
för källa?

https://mfj.se/documents/sifo-under-killar-och-porr?_gl=1*pp6c8c*_up*MQ..*_ga*ODMzMDE3MTA0LjE2NjIyMjQ3MDQ.*_ga_2ZQN0KYN2C*MTY2MjIyNDcwMy4xLjAuMTY2MjIyNDcwMy4wLjAuMA..


Om porren blivit mer våldsam har jag dock källa på, och källan säger motsatsen. Porren
verkar enligt flera indikationer ha blivit mindre aggressiv. Mig veterligen finns det bara en
studie som studierat aggression i porr över tid. Det är Shor och Seidas studie från 2019 som
heter “Harder and Harder”? Is Mainstream Pornography Becoming Increasingly Violent and
Do Viewers Prefer Violent Content?. I den har de studierat porrklipp från Pornhub över en
nioårsperiod och jämfört aggressionen via fyra olika indikationer: title suggests aggression,
visible aggression, nonconsensual aggression och visible aggression: avg. % of videos.

Det forskarna kunde se var att andelen filmer med titlar som indikerar aggression och även
hur många procent av filmerna som innehåller aggressiviteter har en signifikant nedåtgående
trend den observerade perioden. De andra två måtten varierar för mycket för att en signifikant
riktning ska kunna identifieras. Se diagrammet här nedan från studien:

Shor and Seida (2019). Sidan 20.

En annan sak du säger i Under radarn är att du framför allt tittade på lesbisk porr när du var
ung och att du uppfattade det som att “de där tjejerna fattar hur man gör”. Du jämför också
det med övrig porr som enligt dig var mer “dunka-dunka”. Du ger intryck av åsikter som
säger att barn och unga inte kan ta ansvar för sitt eget porrtittande och välja porr som de
tycker är intressant, fast det var just det du kunde när du var ung och konsumerade porr.

Eftersom detta är ett svårutforskat område är Barnombudsmannens rapport toppen för att få
en bild av vilka kategorier unga ser idag. Här är 3 utklipp som beskriver olika studiers fynd:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29669431/


...

...

3 bilder från Barnombudsmannen (2021). Del 1, sidan 22.

Sammantaget tänker jag att man kan konstatera att heterosexuellt sex, onani och samkönat
sex är det mest konsumerade nu med, och med tanke på att majoriteten av unga söker upp sin
porr själv tänker jag att vi får utgå ifrån att de i hög grad söker upp saker de vill se.

Barnombudsmannen (2021). Del 1, sidan 18.

I studierna Barnombudsmannen granskat har de också hittat flera bevis för att barn och unga
genom att vara på internet utvecklar strategier som hjälper dem att hantera porr och annat
material. Ungefär som du gjorde när du var ung och valde lesbisk porr istället för det där du
kallar “dunka-dunka”.



Barnombudsmannen (2021). Del 1, sidan 23.

I serien tar Rasmus upp att många hävdar att barn och unga vet att porr är fiktion och på det
svarar du att “det vete tusan” och skrattar. Detta har också Barnombudsmannen undersökt i
sin tredje rapportdel. I den har de intervjuat massor av människor som i olika sammanhang
arbetar kring barn men också barn och unga själva. Några exempel som understryker att barn
och unga är reflekterande och kritiska till framställningar av relationer och sexualitet som
lyfts i rapporten är:

Barnombudsmannen (2021). Del 3, sidan 14.

Barnombudsmannen (2021). Del 1, sidan 14-15.
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Barnombudsmannen (2021). Del 3, sidan 21-22.

Som du ser i exemplen ovan verkar unga i hög grad kunna resonera kring de de ser i porren.
Dessutom identifierar Barnombudsmannen att barn och unga i hög grad vill göra rätt. De vill
fatta bra beslut och de vill inte utsätta sig själva eller andra för något som skulle kunna vara
skadligt. Men de är tonåringar! De har en sexuell nyfikenhet och de vill utforska det där
pirret! För att kunna göra det på ett bra och tryggt sätt behöver de få pålitlig och
sanningsenlig information.



Barnombudsmannen (2021). Del 3, sidan 26.

I Under radarn tycker jag inte att du bidrog med sanningsenlig information. Tvärtom kändes
det i mångt och mycket som om du satt och gissade och bara hasplade ur dig saker du tror
eller möjligtvis hört från andra. Det är inte okej när det kommer till en så här viktig fråga - du
vet den där både du och jag kämpar för - barn och ungas rätt att alltid ha det bra.

Här har du fått massor av källor av mig. Jag tänker att du borde ta till dig dem om du ska
fortsätta uttala dig offentligt i den här frågan. Om du har källor på det du sa i programmet får
du gärna skicka över dem för jag har inte sett någon forskning som styrker dina argument.

Det var några av de saker jag tänkte på. Toppen om vi alla håller oss till fakta framöver - för
barnens bästa du vet!
–
Sanna Vanno
Sexualupplysare och porrspondent
hej@sannavanno.se

mailto:hej@sannavanno.se

