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Filter för pornografiskt material på fakultetens publika datorer 
 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, liksom större delen av Göteborgs 
universitet, har tidigare inte haft något filter mot pornografiskt 
material på sina datorer i lärosalar, datasalar, Studietorget och andra 
publika datorer. 
 
Undersökningar av bland annat University of California visar att det 
förekommer traditionell skadlig kod (ofta drive-by-downloads) på upp 
till 3,23 % av alla pornografiska sidor, vilket är högre än för andra 
kategorier. Vid analys av så kallade iFrames steg denna siffra till 
98,4 %. Utöver risken för skadlig kod använder 35 % av kända 
pornografiska sidor sig av traffic trading, en inkomstkälla i den 
pornografiska industrin som ofta länkas till organiserad brottslighet. 
Oavsiktlig download via pornografiska sidor är tillsammans med riktade 
attacker de största hoten mot vår infrastruktur. 
 
 
 
Pornografi som ett arbetsmiljöproblem 
 
En sammanställning av 22 studier i 7 olika länder visade att konsumtion 
av pornografi var signifikant kopplat till ökad verbal och fysisk 
aggression hos både män och kvinnor. Pornografi är 
beroendeframkallande, och likt andra beroenden krävs mer och 
våldsammare innehåll för att nå samma nivå av tillfredsställelse. Som 
arbetsgivare är vi ansvariga att förebygga all form av 
beroendeframkallande medel och/eller beteenden. Som arbetsgivare och 
utbildningsanordnare är vi även skyldiga att aktivt arbeta mot 
diskriminering och trakasserier, bland annat sexuella trakasserier. 
 
Anställda vid Universitetsbiblioteket har vid flera tillfällen utsatts 
för trakasserier av besökare som nekats användning av datorer för 
pornografiskt ändamål. Även andra besökare har uppfattat det som 
obehagligt och/eller kränkande när UB:s publika datorer använts för 
detta ändamål. UB kommer att införa filter mot användande av 



pornografiskt material på cirka 400 publika datorer på biblioteken. 
 
Datorer på Samhällsvetenskapliga fakulteten 
 
Någon undersökning av användandet och/eller arbetsmiljöincidenter finns 
inte vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, men det kan antas att 
datorer används för detta ändamål och att användandet kommer att öka 
när UB:s datorer förses med filter. 
 
Mot denna bakgrund har dekan beslutat om att införa samma filter mot 
pornografiskt material på Samhällsvetenskapliga fakultetens datorer i 
lärosalar, datasalar, Studietorget och andra publika datorer. 
 
 
 
Blocking of X-rated contents on the faculties computers 
 
The Faculty of Social Sciences, like most of the University of 
Gothenburg, has previously had no filter against pornographic material 
on its computers in classrooms, computer labs, the Learning Center and 
other public computers. 
 
Studies by the University of California, among others, show that there 
is traditional malware (often drive-by downloads) of up to 3.23% of all 
pornographic sites, which is higher than for other categories. When 
analyzing so-called iFrames, this figure rose to 98.4%. In addition to 
the risk of malicious code, 35% of known pornographic sites use traffic 
trading, a source of income in the pornographic industry that is often 
linked to organized crime. Accidental downloads via pornographic sites, 
together with targeted attacks, are the biggest threats to our 
infrastructure. 
 
 
 
Pornography as a health and safety problem 
 
A compilation of 22 studies in seven different countries showed that 
consumption of pornography was significantly linked to increased verbal 
and physical aggression in both men and women. Pornography is 
addictive, and like other addictions, more and more violent content is 
required to reach the same level of satisfaction. As an employer, we 
are responsible for preventing all forms of addictive agents and / or 
behaviors. As an employer and educational organizer, we are also 
obliged to actively work against discrimination and harassment, 
including sexual harassment. 
 
Employees at the University Library have on several occasions been 
subjected to harassment by visitors who have been denied the use of 
computers for pornographic purposes. Other visitors have also seen it 
as unpleasant and / or offensive when the library’s computers were used 
for this purpose. The University Library will introduce filters against 
the use of pornographic material on approximately 400 public computers 
in the libraries. 
 
 
 
Computers at the Faculty of Social Sciences 
 



There are no study of the use of computers or health and safety 
incidents at the Faculty of Social Sciences, but it can be assumed that 
computers are used for this purpose and that the use will increase when 
the library computers are equipped with filters. 
 
Against this background, the dean has decided to introduce the same 
filter against pornography on the Faculty computers in classrooms, 
computer labs, the Learning Center and other public computers. 
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