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Medlemsforslag 
om att minska barn och ungas tillgång till porr i samhället  

Forslag 

Den Socialdemokratiske Gruppe föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att åldersverifiering (till exempel via bank-id) införs för den som vill få till-

gång till porr via tredje part för att säkerställa att användaren är 18 år  

att arbeta för att skolor och förskolor i Norden är porrfri, genom att till ex-

empel installera porrfilter eller liknande tekniska lösningar på datorer och 

surfplattor som finns i dessa miljöer   

att sprida goda exempel för att minska barn och ungas möjlighet att konsu-

mera porr 

Baggrund 

Under de senast tio åren har nätporren blivit grövre. Porren innehåller övergrepp, 

förnedring och sexuellt våld mot kvinnor. Nordiska ministerrådet tog 2006 initiativet 

till en forskningsrapport som heter ”Unga, kön och pornografi i Norden”. Den visar 

att nästan alla barn och unga i Norden har konsumerat porr. Och debuten är tidig. 

Pojkarna böjar titta redan vid 12-14 års ålder och på Island redan när de är 11 år. 

Forskning från Linköpings universitet visar att 2004 tittade 11 procent av pojkarna 

dagligen på nätporr, 2014 är siffran mer än dubbelt så hög. Det har skett en markant 

ökning.  

Porren påverkar även pojkar och män. De riskerar att bli mer sexuellt aggressiva, 

förmågan att känna intimitet kan påverkas och våld mot kvinnor kan uppfattas som 

trivialt.   

 

Under Metoo-kampanjen blev det tydligt att många unga flickor och kvinnor drabbas 

av sexuella trakasserier och övergrepp. Det är aldrig okej att utnyttja eller förnedra 

en annan människa. Frågan är hur mycket porren bidrar till att ge pojkar och män en 

snedvriden syn på kvinnor.  

 

Enligt barnkonventionen ska barn skyddas från exponering av sexuellt våld och mot 

att utnyttjas i exempelvis pornografiskt material. Det finns lagstiftning kring porno-

grafi, men den har inte följt med i den digitala utvecklingen. En porrbild i en lärobok 
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är olaglig, men på skolans surfplattor och datorer har barn ofta tillgång till porr och 

våldsspel/filmer.  

 

Skolan ska vara en trygg plats för alla barn. Mycket tid och resurser läggs på den fy-

siska och psykosociala arbetsmiljön, men barnens internetvärld vet vi mindre om. 

Det är viktigt att det inte finns tillgång till porr på våra skolor och förskolor i Norden. 

Ett sätt att minska risken för porr i dessa miljöer är att skolor och förskolor installerar 

porrfilter eller andra typer av tekniska lösningar i datorer och på surfplattor. 

 

I Storbritannien har man infört åldersverifiering. Det innebär att den som vill få till-

gång till porr eller spel med kraftigt våld via tredje part måste verifiera att man är 

över 18 år. I Sverige har vi infört bank-id, en teknisk lösning, som bland annat kan sä-

kerställa att användaren är myndig. 

  

Med den nya tekniken är det lätt att sprida och hitta porr och utvecklingen är likadan 

i hela Norden. Därför är det viktigt att arbeta vidare med frågan och hitta lösningar 

för att minska barn och ungas möjlighet att konsumera porr. Samarbete och kun-

skapsutbyte är styrkan i det nordiska samarbetet. 
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