
ÄR PORR ÄCKLIGT? 

PARTNER 1: Utsätter. Tycker 
porr är äckligt och vill inte att 
någon ska titta på det.  

PARTNER 2: Utsatt. Vill gärna 
titta på porr. 

VÄN: Passiv. Vill egentligen 
be dem gå när de börjar dis-
kutera.  

SITUATIONSBESKRIVNING

Ett par och deras vän är hemma hos vännen 
och sett klart en film. Den ena partner 2 har 
blivit tipsad om en porrfilm och vill visa den 
för partner 1. Vännen ska ändå upp och städa. 
Partner 1 moraliserar och berättar alla dåliga 
saker med porr. Partner 2 försöker förklara 
och menar på att all porr inte är dålig men 
partner 1 lyssnar inte utan trycker på hårdare. 
Det slutar med att partner 1 som inte vill titta 
på porr ger ultimatum om antingen slutar 
partner 2 titta på porr eller så gör de slut, sen 
går partner 1. 

Ett par och deras vän är hemma hos vännen och sett klart en film.

PARTNER 1 - Vad bra den var! 

PARTNER 2 - Jag tyckte den var sådär. 

PARTNER 1 - Va?! Den var ju skitbra. Du då? 

VÄN -  Jo, helt ok! 

PARTNER 1 - Ni förstår er inte på film.  

PARTNER 2 - Asså, ska vi se den andra nu? (tittar menande på   
 vännen) 

PARTNER 1 - Vaddå? 

VÄN - Eh, ja kanske det. 

PARTNER 1 - Vilken film? 

PARTNER 2 - Asså bli inte arg nu men (vännens namn) hade   
 en erotisk film som jag tänkte vi kunde se ihop.    
 Hen ska ändå upp och städa. 
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PARTNER 1 - Du menar porrfilm? 

PARTNER 2 - Nja, fast den var mer…

PARTNER 1 - Seriöst, vi ska sitta här och kolla på porr som  
  några äckel? 

PARTNER 2 - Nej, men jag tänkte att…

PARTNER 1 - Öh, vad du är äcklig. Och du? (tittar på vännen) 

VÄN -   Eh, nej jag, såg den inte utan bara.. Någon sa  
  den var bra.

PARTNER 1 - All porr är bara äckliga fantasier och gjorda av  
  snuskiga människor, och så ska vi sitta här och  
  stödja det som några pervo. 

PARTNER 2 - Fast all porr är inte äcklig. 

PARTNER 1 - Oj, här har vi porrexperten!? Vem är jag ens  
  ihop med? 

PARTNER 2 -  Men…

PARTNER 1 -  Nej, jag vill inte höra mer. Du kan bestämma  
  dig om du vill kolla på porr eller vara ihop
  med mig. Hör av dig sen! Äckel! (går och smäller  
  igen dörren)

SITUATIONSSPECIFIKA DISKUSSIONSFRÅGOR

- Vilken syn finns det på porr idag? 

- Är det lika accepterat för tjejer som killar att kolla porr? Om inte, 
vilka skillnader finns det? 

-Vad tror ni ligger bakom partner 1 åsikter? 
- Vad tror ni partner 2 egentligen ville med att de skulle se på porr 
ihop? 

- Vilka fördelar finns det med porr? 

- Vilka nackdelar finns det med porr? 

- Är det skillnad på erotik och porr?
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