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De viktige spørsmålene

• Hva gjør pornografi med gutters og jenters selvbilde?
• Hva gjør pornografi med vårt syn på seksualitet?
• Er pornografi skadelig?





Forskjellige perspektiver
• Folkeopplysning (Kontulu, 2008)

• Ufarlig underholdning (Abramson, 1995)

• Til hjelp ved seksuell skam og hemninger (Langevin, 1988) 

• Beskyttende for seksuelle overgrep (Paul, 2005) 

• Skape seksuell avhengighet og negativt for parforhold 
(Kingston, 2009)

• Riskoøkende for sårbare grupper(f.eks Seto og Barbaree, 
2001)



Pornografi er allestedsnærværende

itstimewetalked.com



Porno per internett og ellers

Andel barn som har sett porno Online eller offline



Hva folk gjør, - ikke hva de sier



Hva folk gjør, - ikke hva de sier - i Norge



Men hva er egentlig pornografi?

• Pornografi slik vi bruker det i dagligtalen er ikke det 
samme som i straffeloven



Straffelovens § 317 Pornografi

• Med pornografi menes i denne paragrafen kjønnslige 
skildringer som virker støtende eller på annen måte 
er egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller 
forrående, herunder kjønnslige skildringer hvor det 
gjøres bruk av lik, dyr, vold og tvang

• Som pornografi regnes ikke kjønnslige skildringer 
som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, 
vitenskapelig, informativt eller lignende formål



All kriminalitet går ned…



…bortsatt fra seksuallovbrudd



Ulike former for seksuelle lovbrudd
• Voldtekt
• Blotting og kikking
• Seksuell trakassering og stalking
• Overgrep mot barn 

(med eller uten pedofili, nepiofili, hebefili)
• Internett-relaterte overgrep 

(inkludert sextortion og live streaming av overgrep)
• Fildeling og nedlasting (inkludert crash and trash)
• Sexting
• Sextortion



Partnervold hos ungdom

• I sin undersøkelse fant Hellevik og Øverlien (2016) at 
42,9 % av tenåringer i et kjæresteforhold hadde 
opplevd en eller flere typer vold 

• Digital vold var den vanligste typen (29,1 %)
• Tenåringene som sendte tekst- og bildemeldinger 

med seksuelt innhold var oftere utsatt for vold



Særlig om pedofili og biastofili

• Pedofili viser til seksuell preferanse
ü Hebefili (peribubertale - tenåringer)
ü Pedofili (prebubertale – barn)
ü Nepiofile (spedbarn og barn)

• Seksuell overgrep ovenfor både barn og voksne kan 
dessuten skyldes 

ü Omniofili (at kjønn og alder ikke spiller rolle)
ü Homofili heller enn alder
ü Sadisme – tenning på ydmykelser



Seksuelle og ikke-seksuell risikofaktorer



Sextortion
• Sexting kan føre både til 

ufrivillig deling og derfra 
til utpressing

• Men det er en vanlig 
måte også for voksne 
som trawler etter barn 
for seksuelle overgrep

• I de fleste store 
overgrepssakene har 
sextortion vært 
omfattende



Interaktiv pornografi



Robotsexdukker



Barne-«sex»-dukker





Pornografi-trender

üForced – biastiofili
üBlackmailed - sextortion
üSleeping beauty – somnofili
üStep daughter/mother – incest
üHumiliation – sadisme



Real doll sex



Somnofili – sleeping beauty



Nevropsykologi og naturlig avhengighet

• Mye tyder på at primater er predisponert for 
avhengighet av for eksempel mat, spilling og
seksualitet

• “…addiction is the result of experience … repetitive, 
high-emotion, high-frequency experience (Hilton og 
Watts, 2011)

• Videre at dette kan spores til samme eller tilgrensede 
områder i hjernen (særlig nucleus accumbens)

• Compulsive sexual disorder er nå en diagnose, 
derigjen også pornoavhengighet som undergruppe



Er pornografi risikodrivende? 
• Flere metastudier viser en korrelasjon mellom høyt 

pornografiforbruk og aksept seksuell vold (f.eks
Ramasubramanian og Oliver, 2003) 

• Men det er få gode studier som skiller mellom 
voldelig og ikke-voldelig pornografi og sammenheng 
med faktisk seksuell vold 





Nøttestad, Hald og Øverland (2010)

• ”For disse mennene kan pornografi best forstås som 
en katalysator, mens den for andre menn ikke ser ut 
til å ha en slik effekt. 

• Vi oppfordrer behandlere til å være 
oppmerksomme på dette og tilegne seg kunnskap 
om feltet slik at de kan tematisere problemstillingen 
med pasientene sine når det synes indisert”.



Confluence modellen (Malamuth, 1991)

• Fiendtlig maskulinitet
ü En usikker, defensiv og hypersensitiv orientering
ü Seksuell tenning på å dominere og kontrollere 

+
• Upersonlig seksualitet
ü En promiskuøs og ikke-forpliktende orientering
ü Regelbrytende atferd med debut i ungdomsalder



Generelt om overgreps-prosessen



Tiltak i og utenfor Norge



En slags konklusjon

• Pornografi er vanligvis ikke farlig eller en risiko for 
seksuell vold

• Pornografi, særlig hos ungdom, påvirker holdningene til 
seksuell praksis

• Psykologisk teori (fx Coolidge effekten) og klinisk praksis 
(fx Proteus prosjektet og Pandoras prosjektet) viser at 
pornografibruk har en avhengighetsskapende/drivende 
effekt (mer vil ha mer)

• Pornografi synes å rettferdiggjøre seksuell dominans og 
desensitivisere andres lidelser

• For en særlig sårbar gruppe gir pornografibruk økt risiko 
for seksuelle lovbrudd



...og ungdommen?

• Det finnes lite forskning på ungdom, men det er
naturlig å tro at det samme gjelder for 16-åringer 
som for 30-åringer

• I en undersøkelse av svenske ungdommen mellom 17 
og 20 år, fant man en sammenheng
mellom barneovergreps-”pornografi” og selv
rapportert sannsynlighet for seksuell kontakt med 
barn (Seto m.fl. 2014)



Vær beredt!


