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Abstract 

 

 

The aim of this essay was to study the public debate about the porn industry and whether human 

rights are being violated due to pornography, from a porn liberal and a porn critical perspective, 

using debate articles and two reports on the subject of porn. In addition to that I wanted to 

examine whether the porn liberals and the porn critics have different approaches to the subject 

of porn. To be able to examine this I used following questions: 

• What conceptions of human rights and human rights violations exist in the different 

sides of the debate, and are the rights similarly interpreted on both sides? 

• What approach do the debaters have when it comes to dealing with people in 

pornography, the porn industry, and its effects on society, and what is their perception 

on personal empowerment? 

The theory I used was Amy Allen’s power theory, where she discusses empowerment in relation 

to oppression and domination, the three factors she relates to power, and the methods used were 

a qualitative text analysis and a reconstructive interpretation. The results that came out of this 

essay regarding human rights in connection to porn, the porn critics mean that the porn industry 

violates several human rights by still being legalized, while porn liberals think that 

criminalizing pornography would mean a violation against human rights, and therefore want to 

protect those rights. Moreover, the porn liberals tend to focus on the porn consumers and what 

is preferable to them, or the positive empowerment that can come out of taking part in 

pornography. The porn critics, on the other hand, only focus on the negative parts of 

pornography, where women in pornography, pornography consumers and their sex partners all 

take harm in one way or another due to porn. 

Nyckelord: pornografi, porrliberal, porrkritisk, mänskliga rättigheter, sexhandel, makt, 

samhällsdebatt 
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Kapitel 1 Inledning 

 

 

1. Inledning 

Pornografi i dess olika former är något som ofta diskuteras i olika forum. Det finns delade 

meningar kring huruvida pornografin är skadlig för konsumenten eller inte, ifall porrfilter bör 

införskaffas på svenska skolors datorer, vilken påverkan den har på barn som i många fall stöter 

på pornografin i väldigt tidig ålder, samt påverkan på de personer som medverkar i 

pornografiskt material. Några av dessa ämnen kommer diskuteras även i denna uppsats, i 

förhållande till makt, infallsvinkel och mänskliga rättigheter, utifrån en analys av porrkritiska 

och porrliberala debattartiklar, samt två mer omfattande rapporter.  

Något jag har uppmärksammat genom allmänt sökande på internet och i sociala medier, är att 

debatten kring pornografi och de många aspekter den innebär är stor och relativt omfattande. 

Dock tycker jag mig se olika infallsvinklar till problemen när det kommer till de olika sidorna 

av debatten, vilket jag tänker kan göra en intressant uppsats. Porrliberalerna, det vill säga de 

debattörer som tycks indikera att pornografi tillför något positivt antingen på individ- eller 

samhällsnivå, hävdar bland annat att pornografi är bra för samhället och jämställdheten. För 

porrkritikerna – de debattörer som menar att pornografi endast innebär förödelse för både 

konsumenter och medverkande – är det personerna som medverkar i pornografi som är i 

blickfånget, då den forskning de förlitar sig på säger att dessa medverkar på grund av någon 

form av tvång (till exempel att de behöver medverka för att få tillgång till boende eller mat, att 

de behöver försörja sina familjer, eller av andra livsnödvändiga anledningar). Båda sidor menar 

dock att det är viktigt att skydda och värna om rättigheterna för personer som medverkar i 

pornografi. Den stora frågan verkar dock vara huruvida pornografi ska ses som något man dels 

som porrkonsument, dels som medverkande i pornografi ska ha rätt till, eller bli fri från, samt 

huruvida pornografin överhuvudtaget bör vara laglig eller ej.  
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Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka samhällsdebatten kring porrindustrin och vilka 

människorättskränkningar mot personer i pornografi och övriga samhällsmedborgare som kan 

förekomma utifrån de två perspektiven jag nämnde ovan, det vill säga det porrkritiska och det 

porrliberala perspektivet. Utöver det vill jag undersöka huruvida infallsvinklarna när det 

kommer till pornografin och dess industri ser olika ut beroende på om debattören i fråga är 

porrkritisk eller porrliberal. De olika sidorna av debatten tycks ha väldigt olika syner på till 

synes samma frågor, vilket gör det intressant att jämföra och analysera dessa vinklar.  

 

1.1. Frågeställningar 

• Vilka föreställningar om mänskliga rättigheter och människorättskränkningar 

förekommer i de olika sidorna av debatten, och tolkas rättigheterna på samma sätt på 

båda sidorna? 

• Vilken infallsvinkel har debattörerna när det kommer till hur man bör förhålla sig till 

personer i pornografi, porrindustrin och pornografins effekter på samhället, och vad 

har de för uppfattning om egenmakt?  

 

1.2. Avgränsningar och material 

För att denna undersökning ska bli genomförbar har jag gjort ett antal avgränsningar. En av 

avgränsningarna jag behövt göra är en geografisk sådan. I min uppsats kommer det 

huvudmaterial, det vill säga de porrkritiska och de porrliberala debattartiklarna samt 

rapporterna, vara svenska sådana för att studien inte ska bli alltför omfattande och vid, samt 

eftersom jag finner det intressant att få en översikt över hur debatten ser ut just i Sverige.  

Vidare kommer jag även göra en avgränsning när det kommer till vilka personer i pornografi 

som jag främst kommer förhålla mig till i min analys, och då främst rikta mig mot kvinnor helt 

enkelt eftersom det i största mån är just kvinnor som diskuteras i de debattartiklar och rapporter 

jag valt ut.  
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Också när det kommer till typ av material har jag fått göra en del avgränsningar. Jag anser först 

och främst att det är viktigt att debatten är aktuell idag, så av den anledningen har jag valt att 

endast använda mig av artiklar som är skrivna på 2010-talet och framåt. Detta eftersom 

pornografin är under ständig förändring vilket självklart också påverkar personerna som 

medverkar i pornografin och samhället.  

Som huvudmaterial kommer jag använda mig utav nio svenska debattartiklar och två rapporter, 

där artiklarna är skrivna eller undertecknade av sammanlagt 31 debattörer, och rapporterna av 

två organisationer. Dessa ämnar jag analysera och jämföra utifrån varandra. Fyra av 

debattartiklarna bedömer jag som porrliberala, av anledningen att de i sina debattartiklar på ett 

eller annat sätt indikerar att pornografi tillför något positivt antingen på individ- eller 

samhällsnivå, och övriga fem (där två av dem tillskrivs samma debattör) bedömer jag som 

porrkritiska, med anledning av att dessa snarare menar att pornografi endast innebär förödelse 

för både konsumenter och medverkande. Med det sagt vill jag bara påpeka att det inte 

nödvändigtvis innebär att debattörerna själva identifierar sig som vare sig porrkritiker eller 

porrliberala. Dessa debattartiklar kommer jag göra en tydligare presentation av i mitt 

analyskapitel. 

Fördelen med att använda just debattartiklar som huvudmaterial är att de återspeglar 

samhällsdebatten kring ämnet, vilket ju är vad som intresserar mig i detta fall. Analysen av 

dessa kommer hjälpa mig att fastställa vilka uppfattningar och attityder som finns kring 

pornografi, vilket i sin tur är intressant i förhållande till frågeställningarna. Både Talita och 

Unizon, två av de porrkritiska debattörer jag valt att använda mig av, arbetar dock med ämnet 

i fråga och sitter därmed på mycket forskning som de förmedlar i sina debattartiklar. Katerina 

Janouch, en av de som skrivit de porrliberala debattartiklarna, är bland annat sexrådgivare och 

har därmed skapat sig en tydlig bild av vad pornografi enligt henne är, något hon förmedlar i 

sin debattartikel. Däremot har jag valt att ta med några debattartiklar vars debattörer inte på lika 

hög nivå baserar sitt ställningstagande på forskning just för att uttrycka att det finns en 

samhällsdebatt som ser annorlunda ut än viss forskning på ämnet. Bredden av aktörer som 

jobbar forskningsanknutet och aktörer som inte gör det är alltså vad jag har velat få ut av dessa 

debattörer, där alla har gemensamt att de har ett väldigt tydligt ställningstagande oavsett nivå 

av forskningsanknytning.   
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Talita och Unizon har även skrivit mer omfattande rapporter om just pornografifrågan, vilka 

jag delvis kommer referera till i förhållande till deras debattartiklar. Talitas rapport från 2019 

heter Syns man inte finns man inte – inblick i den svenska porrindustrin och är en intervjustudie 

där de intervjuat svenska tjejer och kvinnor som befinner sig i prostitution, pornografi eller 

striptease, blandat med tidigare nationella och internationella studier. Unizons rapport heter 

Porr och prostitution: en rapport om utsatthet och efterfrågan och är från 2016. Denna är 

skriven tillsammans med Max Waltman, postdoktoral forskare vid Stockholms universitet, som 

gjort mycket forskning inom ämnet och även publicerat en del publikationer på samma ämne 

själv. Såvitt jag kan bedöma tillför dessa rapporter något i den porrkritiska debatten och ger 

dessutom ett tyngre underlag i analysen; de berikar alltså min analys och därför kommer jag 

använda mig av dem då jag inte vill avstå från material som finns bara för att motsvarande 

svenskt material inte finns. Detta trots att det kan uppstå en viss obalans mellan sidorna.  

För att hitta debattartiklarna som jag använder mig av i denna uppsats sökte jag i databastjänsten 

Mediearkivet, där jag kunde hitta olika debattartiklar i både större och mindre svenska tidningar. 

Den enda debattartikeln som jag inte hittade i Mediearkivet är den som är skriven av Unizon, 

vilken jag hittade på deras hemsida. Anledningen till att jag ändå valde att använda mig av 

Unizons artikel är för att de är en av de mest inflytelserika aktörerna när det kommer till den 

porrkritiska sidan av debatten eftersom de arbetar mycket med frågan, samt att just den artikeln 

enligt min bedömning tillför information som jag anser är betydelsefull för en analys av den 

porrkritiska debatten. Dessutom har de, som tidigare nämnt, skrivit en av de två rapporter jag 

kommer hänvisa till i analysen, vilket ytterligare utgör en anledning till att just denna 

debattartikel bör få en plats som porrkritisk aktör. 

Såvitt jag kan bedöma utgör de debattartiklar jag valt ut en nyanserad bild av debatten kring 

pornografi både inom den porrliberala respektive den porrkritiska sidan, men också sidorna 

emellan, i och med att det finns en bredd och representativitet i aktörerna som står bakom 

åsikterna. Vissa tillhör partier, några tillhör NGO:s, en är relationsexpert, en är redaktör på en 

tidning, och en av debattartiklarna är underskriven av 22 personer med en rad olika bakgrunder.  
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1.3. Forskningsgenomgång 

När det kommer till tidigare porrkritisk forskning har Max Waltman skrivit en avhandling som 

behandlar pornografi, vid namn The Politics of Legal Challenges to Pornography: Canada, 

Sweden and the United States, som publicerades 2014. Avhandlingen behandlar bland annat 

vilka skador pornografin har på de medverkande och konsumenterna samt vilka demokratiska 

utmaningar pornografin möter i Sverige, USA och Kanada. Han använder sig av en komparativ 

fallstudiemetod gällande vad som hindrar och vad som snarare möjliggör de rättsliga 

utmaningarna för pornografins skadegörelser (Waltman 2014, 16). Vad han kommer fram till i 

sin avhandling är bland annat att situationerna för personer som medverkar i pornografi liknar 

situationerna för både personer i prostitution och personer i strip-teaseindustrin (Waltman 2014, 

86). Även situationerna för män och kvinnor i pornografi liknar varandra, där dessa ofta 

befinner sig under ogynnsamma omständigheter eller förutsättningar som ofta tillkommit dem 

redan under barndomen, där sexuella övergrepp, misshandel, fattigdom, rasism och sexism 

utgör några exempel. Hemlöshet och brist på utbildning och arbetsmöjligheter är också vanligt 

hos personer i pornografi, prostitution och strip-tease, vilket gör det svårt för dem att ta sig ur 

sexindustrin, något som 90% av de som befinner sig i denna industri enligt avhandlingen vill 

göra (Waltman 2014, 87). Även Folkhälsomyndigheten har skrivit en rapport om sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017 (där även pornografins verkningar behandlas), 

som publicerades 2019.  

Marcus Agnafors gav 2017 ut boken Moraliska provokationer – Om skenande tåg, rättvisa 

löner och god pornografi, där ett av kapitlen behandlar just pornografi och huruvida det är 

moraliskt försvarbart att förbjuda det (snarare än huruvida pornografin i sig är moraliskt 

försvarbar) (Agnafors 2017, 161). I hans diskussion ställs individens frihet mot den skada som 

pornografin eventuellt över tid kommer förorsaka samhället (Agnafors 2017, 189). Utöver 

frågan om huruvida pornografin leder till ökade våldtäkter eller kvinnohat, menar Agnafors att 

även frågan om huruvida pornografin kan vara förenlig med ett samhälle som majoriteten av 

befolkningen kan trivas i bör ställas. Man ska inte bortse från psykiskt obehag, särskilt inte när 

det kan infinna sig hos en stor grupp i samhället. Avslutningsvis kommer han fram till att 

pornografi knappt går att definiera, och av den anledningen, tillsammans med det faktum att 

porrkritiker främst verkar vara emot innehållet i pornografin snarare än den faktiska 

pornografin, ser Agnafors att det kanske snarare handlar om vilken sorts pornografi det handlar 
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om. ”Bättre” pornografi, vars innehåll kan accepteras även av porrkritiker, kan därför eventuellt 

kan vara ett bättre alternativ än förbud av pornografi (Agnafors 2017, 190).  

En sökning på ordet ”pornografi” på sökfunktionen i Uppsala universitetsbibliotek ger bara tre 

träffar som är peer reviewed och på svenska. En av dessa, skriven av Klara Arnberg (2009) i 

tidskriften Historisk tidskrift vid namn Synd på export: 1960-talets pornografiska press och 

den svenska synden, behandlar begreppet ”den svenska synden” kopplad till pornografin, som 

kom på 60-talet, vilket väl delvis kan kopplas till dagens porrliberala syn på att ingen ska 

skämmas för sin sexualitet och därmed medverkan i pornografi.  

Internationellt finns det betydligt mer – en sökning på texter om ”pornography” på engelska på 

Uppsala universitetsbibliotek ger över 39 000 sökresultat. Bland dessa är bland annat 

tidskriftsartikeln Pornography, Normalization, and Empowerment från 2010 av Martin S. 

Weinberg, Colin J. Williams, Sibyl Kleiner och Yasmiyn Irrizarry relevant för mig eftersom 

det en porrliberal studie. I denna artikel har de undersökt collegestudenters porrkonsumtion, 

deras åsikter om pornografi, vilket inflytande pornografin har på porrkonsumenternas sexliv, 

och ifall nya sexuella beteenden och förhållanden uppstod av konsumtionen, genom att försöka 

normalisera en känsla av empowerment hos konsumenterna (Weinberg et al. 2010, 1389).  

I studiens kvalitativa del frågade man deltagarna hur pornografin har påverkat deras attityder 

kring specifika sexuella handlingar, vad de tidigare har haft för attityder, och hur pornografin 

har förändrat dem. Dessutom fick de svara på hur porrkonsumtionen har påverkat deras faktiska 

sexuella beteenden, vad de tidigare har haft för sexuella beteenden och hur pornografin har 

förändrat dessa. Här vittnar deltagarna bland annat om att de sedan undersökningen gjorts anser 

att sådant som analsex och oralsex har normaliserats och blivit mer verkligt för dem (Weinberg 

et al. 2010, 1394). Sådant som de tidigare ansett vara onormalt eller dåligt har de nu kommit 

underfund med att de faktiskt tycker om, på grund av sin porrkonsumtion (Weinberg et al. 2010, 

1395). Den här studien säger ingenting om rättigheter för varken personer som medverkar i 

pornografi eller för porrkonsumenter, utan här är det konsumenterna och deras välbefinnande 

som är av relevans för studien. 

Den slutsats jag drar efter att ha genomsökt den tidigare forskningen som finns på ämnet 

pornografi samt material till min studie är att det finns ett stort utbud när det kommer till svenska 
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debattinlägg gällande pornografi, och även annan typ av porrkritiskt, svenskt material. Men 

analyser och jämförelser av dessa debattinlägg är det brist på, såväl som sådana analyser som 

dessutom har ett människorättsperspektiv, vilket gör denna uppsats angelägen och intressant 

för mig att skriva. 

1.4. Forskningsetiska bedömningar 

I min uppsats kommer jag att benämna de som skrivit debattartiklarna utifrån det namn eller 

den organisation som undertecknat debattartikeln i fråga. Detta eftersom det är just en 

debattartikel, en text som tydligt står för den som skrivit den. Jag är dock väl medveten om att 

åsikter kan förändras på kort tid, och av den anledningen vill jag vara noggrann med att påpeka 

redan nu att jag förstår att allt som skrivits i debattartiklarna eventuellt inte stämmer överens 

med skribenternas åsikter idag. Trots det kommer jag i min analys att benämna det som att de 

tycker vissa saker, även fast det inte nödvändigtvis innebär att de tycker något i presens.  

 

 

 



Kapitel 2 Teori 

 

 

2. Presentation av teorikapitlet 

Den främsta teorin jag kommer använda mig av är Amy Allens maktteori som till mångt och 

mycket är baserad på Iris Marion Youngs maktteori, fast i en utvecklad version. Denna kommer 

jag att använda mig av för att se till de maktstrukturer som kan tänkas finnas inom porrindustrin 

men även i samhället, där både makthavande och maktutövande senare kan komma att kopplas 

till porrproducenter, staten och medverkande i pornografi och samhällsmedborgare. Utöver det 

kommer jag i detta kapitel lista de mänskliga rättigheter som är viktiga att förstå inför 

analyskapitlet.  

 

2.1. Makt i förhållande till förtryck, dominans och empowerment 

Amy Allen beskriver i sin artikel Power and the Politics of Difference: Oppression, 

Empowerment and Transnational Justice i den feministiska filosofitidskriften Hypatia, sin 

kritiska syn på Iris Marion Youngs maktteori, från hennes Justice and the Politics of Difference 

från 1990. Trots att Allen delvis håller med Young i hennes teori, menar hon att den behöver 

utvidgas.  

Medan Young endast kopplar makt till dominans och förtryck, vill Allen även ta in en 

empowerment-aspekt i frågan (Allen 2008, 157), något som skulle kunna översättas till 

egenmakt eller makthavande över sig själv eller sig som grupp, men som jag hädanefter 

kommer fortsätta att benämna som just empowerment. Anledningen till varför Allen vill ta in 

en sådan aspekt är för att dessutom få in en positiv aspekt av makt, och för att hon anser att man 

bör koppla alla dessa maktstrukturer samman med varandra (Allen 2008, 157).  
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Allen ansluter sig till Youngs benämning av förtryck som en strukturell begränsning av 

självutveckling, och dominans som en strukturell begränsning av självbestämmande (Allen 

2008, 161). Självutveckling och självbestämmande är något som enligt båda författare kan 

räknas som värden som är både generella men också universellt giltiga som nödvändiga villkor 

såväl för att kunna leva ett gott liv som för social rättvisa (Allen 2008, 160). Förtryck och 

dominans är dock två skilda fenomen, där förtryck är något som är starkt kopplat till orättvisor 

som grupper drabbas av, och kan sättas in i fem olika kategorier:  

1) ekonomiskt utnyttjande, som sker genom en process där arbetsresultaten av ett arbete 

överförs från en social grupp för att gagna en annan;  

2) social marginalisering, vilket innebär att en hel grupp stängs ute från medverkande i 

socialt liv, något som kan innebära materiella förluster eller till och med förintelse;  

3) maktlöshet, det vill säga att systematiskt berövas friheten att utöva makt över både egna 

och andras handlingar;  

4) kulturell imperialism, att som kulturell grupp framställas och stereotypifieras på ett visst 

sätt av ”huvudbefolkningen” i ett samhälle, och pekas ut som ”den andre”;  

5) våld, som utgörs av fysiskt och psykiskt våld i syfte att förnedra, förödmjuka eller 

stigmatisera medlemmar av en grupp (Allen 2008, 160).  

Allen tänker sig i enlighet med Young också att alla som förtrycks domineras, vilket dock inte 

innebär att alla som domineras förtrycks (Allen 2008, 161). Man behöver alltså inte tillhöra en 

förtryckt grupp för att utsättas för dominans – även de som inte utsätts för de former av förtryck 

som nämns i listan ovan utsätts för dominans i och med att de tillhör ett modernt samhälle som 

styrs av ekonomiska och sociala produktions- och auktoritetsförhållanden (Allen 2008, 161). 

En person under förtryck är enligt ovan beskrivning även dominerad, vilket därigenom hindrar 

dennes möjligheter till såväl självutveckling som självbestämmande. Jag tolkar det som att 

självbestämmandets koppling till dominans är att i stort sett alla domineras av samhället i stort, 

alternativt av någon sorts auktoritet, vilket gör det omöjligt att vara helt självbestämmande. 

Däremot kan graden av dominans variera för de grupper, individer, klasser osv. som dessutom 

förtrycks, och de som inte utsätts för någon form av förtryck. En grupp som däremot inte 

dessutom förtrycks kan dock åtminstone utöva självutveckling. Denna självutveckling skulle i 

ett sådant fall innebära en persons möjligheter att utvecklas som person på samma sätt som en 

person som inte lever under förtryck, något som görs omöjligt om man utsätts för någon av de 
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formerna av förtryck som nämns ovan. Som tidigare nämnt vill Allen dock vidareutveckla 

denna teori, och även ta in individuellas och gruppers empowerment (Allen 2008, 164).  

Allen nämner i sin artikel att Young tar upp empowerment i Justice and the Politics of 

Difference, men Young benämner det inte som en typ av makt. Allen ser en nödvändighet i att 

teoretisera kring kopplingen mellan förtryck och empowerment, i och med att Young trots allt 

har en relationell förståelse av makt (Allen 2008, 166). För att sätta det i kontext kan man säga 

att dominans och förtryck kan förstås som sociala, kulturella, ekonomiska och politiska 

relationer som hindrar självutveckling och självbestämmande, medan empowerment förstås 

som sociala, kulturella, ekonomiska och politiska relationer som främjar och uppmuntrar 

självutveckling och självbestämmande (Allen 2008, 165-166).  Det finns alltså två olika typer 

av makt, där den ena typen (dominans och förtryck) är negativt laddad medan den andra 

(individuell och kollektiv empowerment) är positivt laddad; empowerment kan dock också vara 

negativt laddad vilket vi kommer se nedan.  

Sist men inte minst hävdar Allen att man bör se till de olika empowerment-uttrycken, som hon 

beskriver utifrån ovanstående teori om att uttryck för empowerment inte kan existera utanför 

dominans- och förtrycksrelationer. Istället, menar Allen, formas och skapas empowerment-

uttrycken av dessa relationer, vilket innebär att man dessutom måste göra skillnad på de 

empowerment-uttryck som är frigörande och omvandlande, och de som snarare bekräftar och 

förstärker förtryckssystem (Allen 2008, 167).  

Det jag kommer ta med mig av denna teori när jag gör min analys är sammankopplingen mellan 

dominans och förtryck (så kallat negativt laddade former av makt), och empowerment (som 

både kan vara positivt och negativt laddade former av makt, beroende på om den är frigörande 

och omvandlande, eller om den bekräftar och förstärker förtryckssystem). Förtryck utgör en 

strukturell begränsning av självutveckling, medan dominans utgör en strukturell begränsning 

av självbestämmande. Vidare kan konstateras att alla som förtrycks domineras, vilket dock inte 

innebär att alla som domineras förtrycks; detta innebär att en person som förtrycks berövas 

möjligheten till såväl självutveckling som självbestämmande, medan en person som domineras 

fortfarande kan utöva självutveckling. Jag anser att denna teori kommer vara av stor hjälp under 

skrivandets gång för att uppmärksamma olika tankesätt när det kommer till maktfrågan, då den 

tar in ett flertal olika sätt att se på saken från flera olika synvinklar, men i relation till varandra. 
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Teorin går både att koppla till strukturella maktsituationer och individuella sådana, vilket gör 

att jag kommer att kunna göra en nyanserad analys.  

 

2.2. Mänskliga rättigheter 

Nedan kommer jag gå igenom människorättskonventioner och specifika artiklar ur dessa 

konventioner som kommer vara relevanta i min analys. Urvalet av dessa har jag gjort genom 

att analysera debattartiklarna för att avgöra vilka mänskliga rättigheter som kränks samt vilka 

mänskliga rättigheter och friheter som måste skyddas enligt debattartiklarna. Alla de 

människorättskonventioner jag använder mig av här är konventioner som Sverige ratificerat 

(OHCHR, u.å.). Med det sagt vill jag bara klargöra att det även finns andra konventioner med 

liknande formuleringar av de mänskliga rättigheter som nämns nedan.1 Jag använder mig av 

dessa nedan eftersom de är tillräckliga för analysen, och menar att fler konventioner inte skulle 

tillföra något ytterligare.  

 

2.2.1. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, CEDAW och 

ICCPR 

Den första konventionen jag valt att använda mig av är FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna (som senare kan komma att förkortas till FN:s allmänna förklaring), på 

grund av dess allmängiltighet. Den innefattar därmed en hel del mer generella bestämmelser 

om mänskliga rättigheter, och har alltså inte ett särskilt fokus som vi kommer se nedan att vissa 

andra konventioner har.  

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna skrevs 1948 och var den första globala 

texten som konstaterade att alla människors värdighet och jämlikhet är samma, oberoende av 

 

1 Till exempel Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR), Europarådets konvention 

om åtgärder mot människohandel, och FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling.  
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hudfärg, tro eller ursprung (FN, 2008). I denna förklaring finns 30 artiklar, varav sex av dessa 

jag särskilt kommer finna användning av i min analys. 

Artikel 3 behandlar var och ens rätt till liv, frihet och personlig säkerhet, där alla tre delar 

kommer diskuteras i min analys av de porrkritiska debattartiklarna. Artikel 5 handlar om frihet 

från att utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, 

och kränkningar av denna frihet framgår i i stort sett alla de porrkritiska debattartiklarna i min 

analys. Artikel 6 säger att alla har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening, och 

enligt artikel 7 är alla lika inför lagen och därmed berättigade till samma skydd av lagen utan 

någon form av diskriminering. Alla är alltså berättigade till samma skydd mot alla former av 

diskriminering som strider mot förklaringen, och mot varje anstiftan till sådan diskriminering. 

Denna artikel anser jag mest relevant i förhållande till diskussioner om jämställdhet i 

debattartiklarna, eftersom ojämställdhet torde vara en form av diskriminering.  

Artikel 23 paragraf 1 menar att alla har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och 

tillfredsställande arbetsförhållanden samt skydd mot arbetslöshet. Detta är en rättighet som 

båda sidorna av debatten menar måste skyddas. Sist men inte minst har var och en enligt artikel 

25 paragraf 1 rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och 

välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster, samt 

rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, 

ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes 

kontroll, och här är det främst den egnas hälsa och välbefinnande samt tillgång till nödvändiga 

sociala tjänster som vissa porrkritier anser måste skyddas. 

Även Kvinnokonventionen, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women eller CEDAW, som är benämningen jag hädanefter kommer använda mig av, 

kommer vara relevant i min analys. CEDAW utgjorde kulmen på över 30 års arbete utfört av 

FN:s kvinnokommission, en kommission som har som uppgift att övervaka kvinnors situationer 

och att främja deras rättigheter. Kommissionens arbete har bidragit till att ljus kastats på alla 

områden där kvinnor nekas jämställdhet med män. Detta har resulterat i ett flertal deklarationer 

och konventioner, där CEDAW är den mest framskridande och omfattande av dem (CEDAW, 

1979)  
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Ur denna konvention är artiklarna 1 och 11 mitt fokus, såväl som artikel 6 som kommer 

beskrivas i nästa del av detta kapitel. Artikel 1 behandlar begreppet ”diskriminering av kvinnor” 

och menar att begreppet innebär varje åtskillnad, uteslutning eller begränsning som görs på 

grund av kön som har som effekt eller syfte att försämra eller upphäva kvinnors erkännande, 

åtnjutande eller utövande, oberoende av deras civilstånd. Detta med grund i jämställdhet mellan 

kvinnor och män, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på det politiska, 

ekonomiska, sociala, kulturella, civila eller övriga områden. Enligt artikel 11 paragraf 1 ska alla 

konventionsstater vidta alla lämpliga åtgärder för att eliminera diskriminering av kvinnor inom 

sysselsättningsområdet för att säkerställa samma rättigheter på grundval av män och kvinnor, i 

synnerhet (a) rätten att arbeta; (b) rätten till samma anställningsmöjligheter; (c) rätten till fritt 

val av yrke och anställning, rätten till befordran, arbetssäkerhet och alla förmåner och 

tjänstevillkor, och rätten till yrkesutbildning och omskolning; (d) rätten till lika ersättning; (e) 

rätten till social trygghet, särskilt i fall av pension, arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, ålderdom 

och annan arbetsförmåga samt rätten till betald ledighet; och (f) rätten till skydd för hälsa och 

säkerhet under arbetsförhållanden. Från artikel 11 kommer jag främst ta med mig del (a), (c) 

och (f). Dessa båda artiklar måste skyddas enligt både den porrkritiska och den porrliberala 

sidan, men av olika anledningar. 

Sist men inte minst kommer jag använda mig av artikel 1 paragraf 1 i FN:s konvention om 

medborgerliga och politiska rättigheter (hädanefter ICCPR). Paragraf 1 i denna artikel säger att 

alla människor har rätt till självbestämmande, och att man genom denna rätt fritt får bestämma 

sin politiska status, samt bedriva sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. Denna 

paragraf anser jag är intressant i förhållande till Allens teori ovan, då de båda behandlar 

självbestämmande och självutveckling.  

 

2.2.2. Mänskliga rättigheter och sexhandel 

Sexhandel, koppleri och hallickverksamhet är något som dels nämns i de porrkritiska 

debattartiklarna jag valt ut, men också i vissa människorättskonventioner. Palermoprotokollet 

och CEDAW är exempel på dessa.  
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Palermoprotokollet är ett protokoll som skrevs som ett tillägg till FN:s konvention mot 

gränsöverskridande organiserad brottslighet, med syfte att förhindra, bekämpa och bestraffa 

trafficking av människor, särskilt av kvinnor och barn (Palermoprotokollet, 2000). I detta 

människorättsprotokoll är främst artikel 3 tydlig i många av de porrkritiska debattartiklarna. 

Denna artikel beskriver i del (a) hur begreppet ”trafficking av människor” ska användas, och 

menar då att det innebär rekrytering, transport, förflyttning, hysande eller mottagande av 

människor, genom att hota eller tvinga eller använda sig av andra former av tvång, bortförande, 

bedrägeri, villfarelse, maktmissbruk, missbruk av en persons sårbarhetsposition, eller missbruk 

genom att ge eller få betalningar eller förmåner för att erhålla samtycke från en person som har 

kontroll över en annan person, i syfte att utnyttja. Utnyttjande ska inkludera minst en av 

följande: prostitution av andra eller andra former av sexuellt utnyttjande; tvångsarbete eller 

tvångstjänster; slaveri eller slaveriliknande förhållanden; eller träldom eller avlägsnande av 

organ. Del (b) säger att samtycket hos ett traffickingoffer är irrelevant om något av medlen ovan 

använts. Del (c) och (d) i artikeln behandlar barn, och säger att rekrytering, transport, 

förflyttning, inhysande och mottagande av barn med syfte att utnyttja ska betraktas som 

trafficking av människor oavsett om inte något av medlen angivna ovan används, respektive att 

alla som inte än fyllt 18 år räknas som barn. Artikeln uttrycker inte bokstavligen pornografi, 

men flera av de porrkritiska debattörerna är av åsikten att även pornografin passar in i denna 

beskrivning eftersom de anser att pornografi är en form av prostitution. Dessutom innebär 

utnyttjande enligt artikeln bland annat prostitution av andra eller andra former av sexuellt 

utnyttjande, vilket är vad dessa debattörer menar är vad pornografi innebär.  

Samma sak gäller för CEDAW:s artikel 6, som hävdar att alla medlemsstater måste ta till alla 

lämpliga medel, inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former av handel med kvinnor och 

exploatering av kvinnor för prostitution. 

Sammanfattningsvis kan man av dessa konventioner och artiklar utläsa att man lägger lika stor 

vikt på människors friheter som på skyddandet av människors rättigheter. Det förekommer 

alltså en balansgång mellan liberalism och paternalism, vilket innebär att varken den 

porrkritiska eller den porrliberala sidan kommer att ha alla människorättskonventioner på sin 

sida.  Detta är något jag även kommer ta stor hänsyn till i min analys, för att få fram en så rättvis 

bild av debatten som möjligt.  



Kapitel 3 Metod 

 

 

3.1. Kvalitativ textanalys 

Som metod kommer jag först och främst använda mig utav kvalitativ textanalys. Denna metod 

är lämplig vid analys av ett material där man tar fram vad som kan anses vara centralt för den 

uppsats man ska skriva. En sådan framtagning görs genom en noggrann inläsning av materialet, 

både när det kommer till mindre sektioner av det, till helheten, och i vilken kontext materialet 

är skrivet (Esaiasson et al. 2017, 211). En av fördelarna med den kvalitativa textanalysen är att 

den innebär att man faktiskt måste se till helheten av en text innan man börjar analysera den. 

Den noggranna inläsningen underlättar också för att förstå eventuella underliggande meningar 

i texten som läses och analyseras (Esaiasson et al. 2017, 211).  

När man skriver en text utifrån kvalitativ textanalys är mening och meningsskapande processer 

ofta av intresse. Dessa är dock inte alltid uppenbara (Esaiasson et al. 2017, 211), men ses ofta 

som sociala eller intersubjektiva, eftersom de utgör ett sätt att kommunicera, som sociala koder. 

Människor kan dock både utmana, tolka och missförstå rådande mening – av den anledningen 

kan individers tolkning av meningar vara av intresse för en textanalytiker. Huruvida dessa 

tolkningar eller utvecklingar av idéerna är sanningsenliga eller inte är däremot inte särskilt 

intressant i sammanhanget; istället är det meningen i sig som är av intresse, eftersom man 

förutsätter att all mening har en verkan. Frågor som vad, vilka, hur, vilka idéer som är aktuella 

i en särskild kontext samt hur dessa förändrats över tid och plats är relevanta för en 

textanalytiker (Esaiasson et al. 2017, 212).  

Genom att ställa frågor till texten man läser, frågor som kan behandla till exempel 

representationen av ett fenomen (det vill säga vilken mening en aktör tillskriver fenomenet, 

eller jämförelser av skillnader eller likheter i representationen) kan man studera meningen i 

materialet på ett användbart sätt (Esaiasson et al. 2017, 212–213).  
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Även hur aktivister och politiska aktörer ramar in olika fenomen (det vill säga vilken typ av 

frames dessa använder) kan vara av intresse för dessa frågor (Esaiasson et al. 2017, 213). Med 

en framinganalys ska man först och främst ifrågasätta hur problemets natur är inramat och söka 

svar på det genom att noga läsa igenom texterna i fråga, där syftet är att finna särskilda avsnitt 

som kan tyda på svar på frågan. Svar på hur problemets orsak och lösning är inramat är andra 

faktorer som måste letas upp i texterna. Därefter söks alternativa framings upp i texterna, genom 

att undersöka ifall avsnitten som tyder på någon slags framing har något gemensamt, och ifall 

de kan bli nedbrutna i fler inramningar. Detta kan leda till ett stort antal representationer av 

problemet i fråga (Esaiasson et al. 2017, 229). Sist men inte minst måste man försöka slå ihop 

dessa representationer i mer generella frames, för att kunna redogöra, klargöra och hitta tematik 

i texterna. Viktigt att poängtera är dock att man fortfarande måste se till texternas helhet och 

inte bara till de avsnitt man kodat (Esaiasson et al. 2017, 230).  

Detta kan bland annat bli intressant i förhållande till de mänskliga rättigheterna och 

maktaspekterna jag nämnt ovan, då dessa utgör en form av frames som kan hjälpa mig att se 

vilka representationer av pornografi som samhällsfenomen och av kvinnorna som medverkar i 

pornografi som kan finnas i debattartiklarna. Denna metod kommer hjälpa mig att rama in delar 

av debattartiklarna och rapporterna i pornografins natur, orsak till det problem som 

framkommer ur texterna i förhållande till pornografi, samt lösningen på detta problem.  

 

3.2. Rekonstruktiv tolkning 

Rekonstruktiv tolkning är något jag kommer använda mig av i fall av inläsning av mitt material, 

där texten i fråga inte uttryckligen innehåller svaren på de frågor jag ställer texten. En text kan 

ge tydliga svar på vissa frågor, samtidigt som andra svar snarare endast kan anses vara antydda, 

eller ofullständiga. I sådana fall kan det göras en rekonstruktiv tolkning av texten, där man själv 

tolkar fram vad som implicit står i texten som analyseras (Grenholm 2006, 242).  

För att göra en sådan tolkning måste man se helheten av textens innehåll och läsa mellan 

raderna, men även vara noga med att tillkännage det faktum att trots bristen på författarens 

uttryckliga uttalande om frågan, går ett svar att utläsas utifrån textens helhet (Grenholm 2006, 

242). Med hjälp av rekonstruktiv tolkning kan man med andra ord utveckla antydningarna och 
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resonemangen i texterna för att få svar på sina frågor. Den rekonstruktiva tolkningen måste 

dock vara överensstämmande med resten av texten och antas vara förenlig med författarens 

åsikter (Grenholm 2006, 243).  

Detta är en metod som jag främst kommer ha nytta av i och med människorättsperspektivet jag 

kommer anamma i uppsatsen, eftersom den kommer vara till hjälp när det kommer till att tolka 

fram mänskliga rättigheter och kränkningar av dessa ur debattartiklarna. Även i andra delar av 

debattartiklarna kommer jag dock finna nytta i denna metod. Det är inte självklart att just 

mänskliga rättigheter nämns i alla dessa, men trots det kan debattörerna nämna sådant som går 

att direkt koppla till föreställningar om mänskliga rättigheter, vilket är intressant i förhållande 

till analysfrågorna nedan. 

 

3.3. Analysfrågor 

Dessa är de frågor jag kommer ställa till mig själv i analysen, för att sedan kunna svara på mina 

frågeställningar.  

o Hur representerar debattörerna pornografi i respektive artikel? Vilka så kallade frames 

använder de för att rama in pornografin?  

o Vad anser debattörerna att pornografin har för verkningar i samhället?  

o Menar debattörerna av respektive artikel att pornografi bidrar till någon form av 

maktutövande eller makthavande, mot kvinnorna i pornografi och/eller i samhället med 

grund i pornografin? Förekommer det förtryck, dominans, eller positiv eller negativ 

empowerment, och vilken eller vilka av dessa maktvarianter, i så fall?  

o Vilka fri- och rättigheter menar debattörerna kan kränkas av pornografi, alternativt av 

ett förbud mot pornografi?  

 



Kapitel 4 Analys 

 

 

4.1. Porrkritiska debattörer 

Nedan kommer jag gå igenom vad porrkritikerna har att säga om porrindustrin, kvinnorna som 

medverkar i pornografi, och pornografins samhällseffekter, för att kunna svara på mina 

analysfrågor. Varje del kommer innefatta en kortfattad beskrivning av vad debattartiklarna och 

rapporterna handlar om i helhet, följt av faktorer som jag anser är av relevans för mina 

analysfrågor. 

 

4.1.1. Sjöqvist med flera, Dagens Nyheter 

I oktober 2016 undertecknade 22 personer en debattartikel som svar på en annan debattartikel 

i dagstidningen Dagens Nyheter. Dessa 22 utgörs av en blandning av personer, där bland annat 

en är advokat, en är författare, en är programledare och två är psykologer, men också personer 

knutna till organisationer så som Sveriges kvinnolobby, Huskurage, UN Women och Make 

Equal finns med. I debattartikeln argumenterar debattörerna för att det finns en koppling mellan 

mäns våld mot kvinnor och pornografi, något som de menar stöds av såväl forskning som av 

kvinnojourer, poliser och psykoterapeuter som har arbetat med frågan. Dessutom beskriver 

debattörerna de skadeverkningar som de menar att porrindustrin medför och argumenterar för 

att det är skillnad på pornografi och sex (Sjöqvist et al., 2016, 25 oktober).  

Debattörerna nämner också att metaanalyser på ca 50 psykologiska experiment påvisar att män 

som exponeras för antingen våldspornografi eller pornografi som inte innefattar några 

våldsinslag både blir mer aggressiva mot kvinnor, och utvecklar attityder som främjar sexuella 

aggressioner (ibid.).  
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Debattartikeln för även på tal att kommersiell pornografi tydligt uppvisar underordning av 

kvinnorna som medverkar i den, med hjälp av förnedring, avhumanisering och objektifiering, 

och att promiskuitet gör att aggression plötsligt legitimeras. De vill betona det de menar är ett 

faktum, nämligen att pornografi inte kan likställas med fantasier, i och med att det som händer 

i porrfilmerna faktiskt händer på riktigt (ibid.).  

Vidare hävdar debattörerna att porrproducenterna värvar personer som redan befinner sig i 

utsatta situationer, så som fattigdom, tidigare erfarenheter av sexuella övergrepp, erfarenheter 

av fosterhem, eller hemlöshet. Debattörerna redogör också för en studie där man intervjuat 854 

personer som befinner sig i någon form av prostitution (pornografi inräknat) i nio länder. 49% 

av dessa har medverkat i pornografi, vilka uppgav betydligt svårare symtom av posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) än personer som ”endast” befunnit sig i prostitution eller striptease och 

aldrig medverkat i pornografi (ibid.).  

Den första av mina analysfrågor ställer frågan om representation och frames gällande 

pornografi i texterna. I denna artikel representerar författarna pornografin som något som bör 

åtskiljas från sex – pornografi och sex är alltså enligt debattörerna inte samma sak. De anser att 

pornografin gör att många, både kvinnorna som medverkar i den men också kvinnor som har 

sexpartners som tittar på pornografi, far illa, vilket innebär att pornografin går att kopplas till 

mäns våld mot kvinnor. Debattörerna beskriver hur kvinnor som medverkar i pornografi 

underordnas i form av förnedring, avhumanisering och objektifiering, samtidigt som manliga 

porrkonsumenter påverkas negativt till att bli mer aggressiva mot kvinnor utanför pornografin.  

När det kommer till frames kan man se att pornografins natur i denna debattartikel ramas in 

enligt representationen ovan. Orsaken till att pornografin utgör ett problem är enligt 

debattörerna att kvinnor, både i och utanför pornografi, får sina rättigheter kränkta vilket gör 

att de kan skadas både psykiskt och fysiskt i detta fall. Dessutom vill en stor majoritet av de 

som befinner sig i sexindustrin ta sig ur den, vilket utgör ytterligare ett problem eftersom det 

påvisar att arbetsförhållanden är undermåliga. En rekonstruktiv tolkning av lösningen på detta 

problem skulle vara att förbjuda pornografi helt och hållet, då det är det enda sättet att skydda 

och hjälpa både kvinnor i pornografi, kvinnor som har sexpartners som konsumerar pornografi, 

samt attityder kring kvinnor i allmänhet.  
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Pornografins verkningar i samhället utgör min andra analysfråga, och enligt debattörerna har 

pornografin väldigt skadliga verkningar på samhället och medborgarnas attityder, då den enligt 

debattörerna leder till att konsumenter tänker sig att pornografi går att likställa med fantasier, 

något som innebär att kvinnor både i och utanför pornografi får ta de stora smällarna, i form av 

underordning och andra anledningar som nämns ovan.  

Med hjälp av rekonstruktiv tolkning och Allens maktteori kan man se att debattörerna anser att 

pornografi bidrar till maktutövande enligt fråga tre, mot kvinnorna som medverkar i pornografi 

i form av förtryck och dominans. De utsätts för förtryck enligt tre av de fem förtrycksformer 

som Allen tar upp i sin maktteori av porrproducenterna, nämligen ekonomiskt utnyttjande (där 

arbetsresultaten av ett arbete överförs från en social grupp för att gagna en annan, där i detta 

fall kvinnorna i pornografi spelar in pornografiskt material för att porrproducenterna ska kunna 

tjäna pengar på det), maktlöshet (att inte kunna utöva makt, vare sig det gäller en själv eller 

andra) och våld (fysiskt och psykiskt våld i syfte att förnedra, förödmjuka eller stigmatisera 

medlemmar av en grupp). Kvinnorna i pornografi utsätts enligt artikeln också för dominans av 

det moderna samhället, då främst av ekonomiska produktions- och auktoritetsförhållanden.  

Detta innebär att självutvecklingen och självbestämmandet hos dessa kvinnor begränsas, i och 

med att förtryck utgör en strukturell begränsning av självutveckling och dominans en strukturell 

begränsning av självbestämmande. Detta i sin tur gör att den sociala rättvisan och möjligheten 

att leva ett gott liv inskränks. Men även kvinnor utanför pornografi förtrycks i form av våld, 

samt domineras genom sociala auktoritetsförhållanden. För att även nämna männen som 

debattörerna menar konsumerar pornografi och sedan utför handlingar de ser i den mot 

kvinnorna de själva har sex med, kan man se en negativ empowerment hos dessa där 

debattörerna menar att detta är en sorts egenmakt som bekräftar och förstärker förtryckssystem. 

Sist men inte minst framgår det med hjälp av rekonstruktiv tolkning gällande mänskliga 

rättigheter att debattörerna anser att kränkningar mot ett antal artiklar i FN:s allmänna förklaring 

om de mänskliga rättigheterna förekommer. Förnedring och avhumanisering av både kvinnor i 

och utanför pornografi som beskrivs i debattartikeln bryter mot artikel 5, det vill säga rätten till 

att slippa utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning, och artikel 6, rätten att överallt erkännas som en person i lagens mening. Men även 

kränkningar av artikel 25 paragraf 1 förekommer här, vilken tar upp faktorer som att alla har 

rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för en persons hälsa och välbefinnande, med mat, 

bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster, vilket ganska tydligt beskriver sådant många 
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av dessa kvinnor lider nöd på, och som är faktorer som porrproducenterna utnyttjar. 

Debattörerna beskriver i sin artikel livssituationerna som kvinnorna som befinner sig i 

pornografi befunnit sig i och som gjort att de hamnat i sin nuvarande position, nämligen bland 

annat hemlöshet och fattigdom, samt att många av de som medverkar i pornografi lider av svår 

PTSD.  

Det är också tydligt att debattörerna anser att porrindustrin gör sig skyldig till kränkningar av 

mänskliga rättigheter som de uttrycks i artikel 3 i Palermoprotokollet, då det enligt den framgår 

att trafficking bland annat innebär rekrytering av personer genom hot, tvång, eller andra former 

av bedrägeri, maktmissbruk eller på grund av sårbarhetsposition, med syfte att exploatera 

denne. Kvinnor i pornografi utnyttjas i sin ställning som fattiga och hemlösa, och har ofta redan 

sedan tidigare utsatts för sexuella övergrepp. I debattartikeln beskrivs som sagt att 

porrproducenterna rekryterar kvinnorna på grund av deras sårbarhetsposition, med syfte att 

exploatera dem i pornografi, för egen vinning. Även om kvinnorna av någon anledning 

samtycker till det, är det enligt artikeln irrelevant. På samma sätt bryter staten mot CEDAW:s 

artikel 6 genom att låta pornografin fortgå, då artikeln menar att alla former av människohandel 

(som debattörerna menar är just vad pornografi är) ska bekämpas av medlemsstaterna. Artikel 

11 paragraf 1(f) i samma konvention menar på att ingen kvinna ska diskrimineras när det 

kommer till rätten till skydd för hälsa och säkerhet under arbetsförhållanden. 

Enligt artikel 1 i ICCPR har alla rätt till självbestämmande och får därför fritt bedriva sin sociala 

ekonomiska och kulturella utveckling, en rättighet som behöver skydd om man ser till 

maktutövningen mot personer i pornografi som beskrivs ovan.  

De människorättskränkningar som sker enligt denna artikel sker alltså på grund av att 

pornografi är lagligt, och utförs av såväl privatpersoner i form av porrproducenter och 

porrkonsumerande män, som av staten som inte sätter stopp för vad dessa kvinnor utsätts för 

genom en lagstiftning.  
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4.1.2. Unizon, Unizon.se och Porr och prostitution 

Denna debattartikel är skriven som ett svar på en intervju som gjordes i Sveriges Radio 2018, 

med en kvinna som medverkade i pornografi. Fokus ligger på den okunskap i ämnet pornografi 

som Unizon anser att programledarna i radioprogrammet har, en okunskap som enligt artikeln 

kan bli skadlig (Unizon, 2018).  

Unizon trycker på att ytterst få av de kvinnor som medverkar i pornografi är välbetalda och kan 

föra sin egen talan om vad de vill och inte vill gå med på under inspelningarna. Sedan för de 

det hela vidare genom att väldigt grafiskt beskriva ett flertal exempel på sådant som en kvinna 

i pornografi enligt dem kan tvingas gå med på, till exempel att ha analsex som kan bli så 

våldsamt att deras anus kan falla ut och behöva sys tillbaka, att få gonorré i ögonen efter att ha 

blivit sprutad i ansiktet med sperma, att bli kallad för ett flertal skällsord så som hora eller 

cumdumpster, eller att bli penetrerad på ett flertal ställen samtidigt – inte alltid bara av ett 

manligt könsorgan i taget – följt av att få samma könsorgan nedtrycka i halsen (utan att först 

tvättas av) tills de nästan kvävs. Utöver det spelas det hela in och läggs upp på internet för hela 

världen att se och masturbera till, utan några större möjligheter att få hjälp att ta bort det 

därifrån. Intervjupersonen i programmet vittnar även om händelser under inspelningar där hon 

blivit väldigt hårt piskad samt fastbunden, något hon inte alls tyckte om eller tyckte var skönt, 

och som hon inte hade ställt upp på igen (ibid.).  

Unizon avslutar debattartikeln med att beskriva porrindustrin som en mångmiljardindustri, där 

man utnyttjar verkliga kvinnor med våld, kvinnohat och förnedring och tjänar pengar på det, 

och går emot jämställdhet, respekt och allas lika värde (ibid.).  

I Unizons rapport Porr och prostitution: en rapport om utsatthet och efterfrågan från 2016, 

som går väl i linje med artikeln ovan och dess argumentation, presenterar de forskning som 

påvisar att arbetsvillkoren för de som medverkar i pornografi är under all kritik, där allvarliga 

hälsorisker är vanligt förekommande. Dessa medverkande var också allt som oftast unga, 

fattiga, och hade under sin barndom utsatts för någon form av misshandel (Unizon 2016, 43). 

Annan forskning som Unizon för på tal visar att den största anledningen till att kvinnor 

medverkar i pornografi är att de behöver pengar, vilket också kan utgöra en stor anledning till 

varför de sedan har svårt att ta sig ur porrindustrin. I Sverige är det till exempel vanligt att 
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personer i pornografi tidigare har skolkat mycket från skolan och dessutom inte jobbat, vilket 

gör det svårt för dem att presentera ett CV på en arbetsplats (Unizon 2016, 44). Detta exponerar 

dem för ekonomiskt utnyttjande och maktlöshet. När det kommer till att vissa som enligt 

Unizon vill romantisera porrindustrin och påstå att många som medverkar är nöjda med det, 

menar organisationen att det är viktigt att vara kritisk. Detta eftersom det inte ska tas för givet 

att de medverkande kan berätta om de missförhållanden som förekommer i industrin för 

utomstående i och med att det kan leda till att de själva straffas för det, vilket på sikt kommer 

påverka dem negativt om de är ekonomiskt beroende av industrin (Unizon 2016, 48).  

Även i denna rapport hänvisar man till den studie som gjordes av 854 personer i nio länder som 

Sjöqvist m.fl. nämner ovan, och nämner i samband med det att det framkommit att så mycket 

som 89% av alla dessa 854 personer som befinner sig i någon form av prostitution (personer i 

pornografi medräknat) helst av allt skulle vilja lämna för att göra något annat med sina liv 

(Unizon 2016, 47).  

I artikeln representeras pornografin, eller snarare porrindustrin, i form av något som kan skada 

kvinnor som medverkar i den rejält, både fysiskt och psykiskt, och att okunskap kring detta 

rentav kan vara farligt. Enligt Unizon kan kvinnorna som medverkar i pornografi tvingas utstå 

långt mer än vad någon ska behöva utstå, och att det dessutom filmas och läggs ut på Internet 

gör inte situationen bättre. Okunskapen kan också leda till att jämställdheten får lida, samt att 

respekten för andra och allas lika värde blir sådant som sätts i andrahand. Debattartikeln och 

rapporten representerar alltså pornografi som människorättskränkande (av anledningar som 

presenteras nedan), men också som något som innebär brist på makt över det inspelade 

materialet. Allt detta är också vad som enligt artikeln utgör pornografins natur, för att se till 

frames. Orsaken till att pornografin utgör ett problem är enligt Unizon helt enkelt att den medför 

både fysiska och psykiska skador på dem som medverkar i den, något som enligt min 

rekonstruktiva tolkning kan lösas genom bättre kunskap inom ämnet pornografi; om alla visste 

vad personer i pornografi får utstå är det inte säkert att efterfrågan hade varit lika stor, och 

därför ska man inte ta så lätt på frågan som programledarna i radioprogrammet gjorde. 

Rapporten visar på en liknande representation, där man menar att kvinnor som medverkar i 

pornografi oftast på ett eller annat sätt tvingats in i sin situation för att överleva eller som en typ 

av självskadebeteende då de under sina barndomsår utsatts för misshandel, och sedan behöver 
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stå ut med att skadas. Även om någon som medverkar i pornografi vill berätta om de 

missförhållanden som förekommer i industrin för övriga världen, är det dessutom inte alls säkert 

att det är en möjlighet då de förtrycks genom ekonomiskt utnyttjande och maktlöshet, vilket 

innebär att ett sådant uttalande kan leda till negativa konsekvenser för personen själv. Detta 

trots att en stor majoritet av alla som befinner sig i sexhandelsbranschen vill sluta och göra 

något annat med sina liv. Unizon menar alltså att orsaken till att det här är ett problem är att 

man inom industrin utnyttjar de som behöver mest hjälp av samhället, och ger dem knappt några 

möjligheter att berätta sina sanningar för omvärlden. Genom rekonstruktiv tolkning kan man se 

att lösningen på detta torde vara att sluta utnyttja personer som behöver riktig hjälp, och istället 

lägga den energin och pengarna på att förbättra situationen för dessa, om det så är ekonomiskt, 

genom att ge dem enklare arbeten eller en utbildning, samt psykologhjälp och därmed positiv 

empowerment. 

Sett till frågan om vilka samhällsverkningar pornografin har menar debattörerna bland annat att 

en mångmiljardindustri, som porrindustrin faktiskt är, normaliseras trots att de utnyttjar kvinnor 

genom förnedring och avhumanisering. Detta leder i sin tur till att ett motstånd mot 

jämställdhet, respekt och allas lika värde byggs upp. Sett till Unizons rapport menar de att 

pornografins verkan på samhället är att den blir en ”sista utväg” för personer som haft det svårt 

under sin uppväxt, kanske både hemma och i skolan. Dock blir det en utväg som är oerhört svår 

att ta sig ur, vilket studier visar på att majoriteten av alla inom sexindustrin förr eller senare vill. 

Det är också viktigt för personer i samhället att notera att det inte är säkert att alla som säger att 

de frivilligt medverkar i pornografi faktiskt gör det frivilligt, för att inte riskera 

missinformation.  

Enligt både debattartikeln och rapporten utsätts kvinnorna i pornografi för maktutövande som 

det presenteras i Allens maktteori från porrproducenternas sida i form av både dominans och 

förtryck (vilket dessutom leder till en inskränkning av kvinnornas självbestämmande och 

självutveckling, vilket ju är värden som är vitala för social rättvisa och för att kunna leva ett 

gott liv, eftersom dominans och förtryck utgör en strukturell begränsning av självbestämmande 

respektive självutveckling). Formerna av förtryck som de utsätts för är ekonomiskt utnyttjande, 

maktlöshet och våld, likt den förra debattartikeln, och därmed också dominans från både 

porrproducenterna och porrindustrin i och med att den utgörs av miljardintäkter, det vill säga 

ekonomiska produktions- och auktoritetsförhållanden. Intervjupersonen som nämns i 

debattartikeln känner eventuellt någon form av empowerment i och med att hon berättar att hon 
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inte skulle ställa upp på vissa saker igen (vilket alltså tyder på att hon känner att hon kan och 

har rätt till att själv bestämma vad hon vill göra), men det påvisar också att hon innan den akten 

spelades in utsattes för dominans av den auktoritet som producerade inspelningen, vilket 

snarare tyder på att hon faktiskt inte är helt självbestämmande. 

Avslutningsvis framgår det genom rekonstruktiv tolkning att denna debattartikel menar att det 

förekommer kränkningar av artikel 5 och 6 (rätten till frihet från tortyr och grym, omänsklig 

eller förnedrande behandling eller bestraffning, respektive rätten att erkännas som en person) i 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna genom pornografi. Beskrivningen av 

allt en kvinna i pornografi kan behöva utstå och kallas för, samtidigt som det även filmas och 

läggs upp på Internet för alla att se, utan några större möjligheter att få bort materialet därifrån 

kan kopplas till båda dessa artiklar, men också artikel 25 paragraf 1 eftersom alla enligt den ska 

ha rätt till en levnadsstandard tillräcklig för ens hälsa och välbefinnande. Även att det kan 

innebära negativa konsekvenser för kvinnor i pornografi om de skulle berätta om sina verkliga 

arbetsförhållanden kan kopplas till den artikeln, eftersom den säger att alla ska ha rätt till 

trygghet i händelse av arbetslöshet. Medverkan i pornografi räknas i Sverige inte som ett ”riktigt 

arbete” (de skattar inte på sin lön, exempelvis) och därför kan de inte få den tryggheten. 

Jämställdhet och lika värde är något annat som tas upp i debattartikeln, faktorer som skulle 

kunna falla under artikel 7 i FN:s allmänna förklaring om frihet från diskriminering samt artikel 

1 i CEDAW, som säger att diskriminering av kvinnor bland annat innebär begränsningar som 

görs på grund av könstillhörighet och har som effekt att försämra eller upphäva erkännandet av 

kvinnor på grundval av jämställdhet mellan kvinnor och män, mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter på politiska, ekonomiska, sociala, kulturella, civila eller övriga 

områden. Artikel 11 paragraf 1(f) menar dessutom att allas hälsa och säkerhet under 

arbetsförhållanden ska skyddas.  

Artikel 1 i ICCPR kräver att allas rätt till självbestämmande och självutveckling skyddas, en 

rättighet som också kränks enligt både debattartikeln och rapporten, och artikel 3 i 

Palermoprotokollet samt artikel 6 kränks då debattörerna menar att porrproducenterna och 

porrindustrin utnyttjar kvinnor i sårbara positioner för vad debattörerna menar är 

människohandel. Även i denna debattartikel framgår det alltså att människorättskränkningar 

sker i och med att pornografin är legaliserad i Sverige, och utförs främst av porrproducenter 
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och staten, som genom legaliseringen av pornografi tillåter att dessa människorättskränkningar 

fortgår.  

 

4.1.3. Talita, Svenska Dagbladet, ETC Göteborg, och Syns man inte, finns man 

inte 

Grundarna av Talita, Josephine Appelqvist och Anna Sander, skrev tillsammans med Talitas 

projektledare Meghan Donevan en debattartikel i Svenska Dagbladet 2018. I denna artikel 

driver de tesen att pornografi är dokumenterad prostitution, i och med att det i pornografin är 

någon eller några som har sex mot ersättning, med enda undantag att detta sker framför en 

filmkamera (Appelqvist, Sander & Donevan, 2018, 19 januari).  

De redogör sedan för prostitutionsutredningen som gjordes år 1993 – det vill säga innan 

sexköpslagen trädde i kraft – då utredarna insåg kopplingen mellan prostitution och pornografi, 

och föreslog därmed ett utvidgat koppleriansvar där även porrindustrin skulle räknas in. Detta 

eftersom det fanns forskning på att trots att det inte var särskilt vanligt med unga flickor i 

gatuprostitution, var efterfrågan på dessa flickor desto vanligare på såväl sexklubbar som i 

pornografiinspelningar. Regeringen valde dock att inte använda sig av det utökade 

koppleriansvaret i sin proposition och utan valde att skjuta på det till framtiden eftersom det 

skulle få konsekvenser för tryck- och yttrandefriheten. Talita menar i artikeln att om man ser 

till detta, är det tydligt att porrindustrin i själva verket är en laglig hallickverksamhet (ibid.).  

I debattartikeln vill de också betona att kvinnorna som medverkar i pornografi ofta får utstå att 

bli kallad fula ord så som ”smutsig hora” eller ”äcklig slampa”, något de i artikeln menar 

innebär en avhumanisering. Filmerna döps också till sådant som ”Illegal african girl fucks for 

food”, ”Girl is abused by several men” och ”Brunette teen has sex sessions with daddy”, namn 

som också tar ifrån kvinnorna sin identitet. Även i denna debattartikel utgår debattörerna från 

forskning som säger att kvinnorna i pornografi ofta blir penetrerade både oralt, vaginalt och 

analt av flera män samtidigt, och att de kommer ifrån förhållanden där de tidigare utsatts för 

sexuella övergrepp eller lever i fattigdom eller med psykosociala problem (ibid.).  
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Dessutom menar de att en person som under upprepade tillfällen utsätts för sexuella övergrepp 

utvecklar en förmåga att stänga av känslor och dissociera (det vill säga fly mentalt). När denna 

förmåga tränats upp blir det möjligt för personen att uthärda i stunden, men under det långa 

loppet kommer alla känslor till slut att komma ifatt. Talita själva tar hand om personer som 

medverkat i pornografi, och vittnar om att dessa blivit fråntagna sin självrespekt, och får arbeta 

hårt mot den skam och ångest, det självförakt och de självmordstankar de lever med (ibid.). 

Grundarna Appelqvist och Sander skrev dessutom 2019 en debattartikel i dagstidningen ETC 

Göteborg, som ett svar på en annan debattartikel i Göteborgsposten, där de nämner att ett 

införande av porrfilter i skolor inte handlar om att skambelägga sexualitet, utan snarare om att 

sätta stopp för förnedring, avhumanisering och sexualiserat våld, då dessa faktorer inte tillhör 

sexualitet. Debattörerna ansluter sig till WHO:s definition av sexuell hälsa vilken innefattar 

frihet från förtryck, diskriminering och våld, och detta anses väsentligt för att sex ska vara säkert 

(Appelqvist & Sander, 2019, 30 september).  

Sist men inte minst anser Talita i sin rapport Syns man inte, finns man inte från 2019 – som har 

lagt sitt fokus på den svenska porrindustrin men som går i samma riktning som deras 

debattartiklar ovan – att den svenska porrindustrin väljer att ignorera vad tjejerna och kvinnorna 

som medverkar i pornografin vill gå med på och vad de vill avstå ifrån. Dessutom, menar de, 

lurar industrin kvinnorna på pengar när det kommer till porrhemsidor där kvinnorna lägger ut 

bilder och filmer. Intervjupersonerna som medverkar i Talitas studie vittnar om att man på vissa 

hemsidor får göra lite som man vill, men att det ju i så fall leder till att man inte tjänar lika 

mycket pengar, och på vissa sidor kräver ägarna att man lägger upp flera bilder per dag för att 

få betalt (Talita 2019, 18–19). Dessutom händer det att kvinnorna blockas och nekas åtkomst 

till sina intjänade pengar om ägarna av hemsidorna får reda på att de gått med i en 

konkurrerande sida eller vill sluta (Talita 2019, 19). Talita hänvisar också till en annan studie 

av Max Waltman än den som jag nämner i min forskningsgenomgång, kallad Pornografi och 

mäns våld mot kvinnor (2016), där han beskriver kvinnornas sårbarhet inom porrindustrin. 

Enligt honom utnyttjas den ojämlikhet och det förtryck som finns i dagens samhälle inom 

porrproduktionen, eftersom de rekryterar personer som knappt har några andra val för att 

överleva, vilket leder till att dessa personers möjligheter att förhandla sig till bättre arbetsvillkor 

är extremt låga och gör att de därför måste stå ut med och acceptera de många skadliga 

handlingar de utsätts för (Talita 2019, 40). 
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När de analyserar en svensk porrproducent som på sin hemsida uttryckt att man som konsument 

av hans pornografi gärna får komma med åsikter och förslag om hur kommande porrfilmer ska 

se ut och utföras, tolkar de denna typ av verksamhet som en form av prostitution då de menar 

att det inte längre finns något som skiljer pornografi och prostitution åt. Sexköp är något som 

enligt Talita definieras som att person A betalar person B för sexuella tjänster, alternativt att 

person A betalar person B för att person C ska få tillgång till person B:s sexuella tjänster, vilket 

de anser är vad som händer när konsumenterna själva får vara med och bestämma vad de vill 

se (Talita 2019, 13). För att ens orka att medverka i pornografi eller på andra sätt tillhöra 

sexindustrin är det inte ovanligt att kvinnorna måste ta till vissa självförsvarsmedel, så som att 

mentalt stänga av, att använda sig av alkohol eller droger, att sätta krav på att vissa kroppsdelar 

inte får röras (och på så sätt sätta gränser som tyder på att vissa delar av deras kroppar kan 

köpas, men inte hela dem själva), eller att använda sig av ett annat namn eller andra kläder än 

de normalt sätt hade burit (Talita 2019, 35). Pornografi beskrivs i rapporten som en illusion, en 

lögn som säljs som säger att kvinnorna som medverkar i den är upphetsade och åtrår männen 

de har sex med. I rapporten framhålls en intervjuperson som menar att precis som cigaretter och 

alkohol, borde porrfilmer- och bilder ha en varningstext, men som i detta fall varnar 

konsumenten om att det som visas upp är en fantasi och ingenting annat, det vill säga inte något 

som personerna som medverkar gör för egen njutning (Talita 2019, 37–38).  

Sett till analysfrågorna kan man i den första av debattartiklarna samt rapporten se att pornografi 

representeras som något som kan likställas med prostitution – kvinnorna som grundat Talita ser 

egentligen ingen skillnad mellan dessa bortsett från att det förekommer en kamera i den ena 

men inte i den andra. När pornografi likställs med prostitution blir de rättighetskränkningar som 

prostitution innebär också påtagliga i pornografin. Sexköpslagen infördes i Sverige år 1999 och 

kriminaliserar att köpa sex, men inte att sälja sex. Tanken bakom lagen är att efterfrågan på 

sexköp ska upphöra, och ur ett jämställdhetsperspektiv leder kriminalisering av sexköp till att 

det maktutövande som medförs med ett sexköp försvinner (Justitiedepartementet, 2016). Lagen 

innebär alltså att det är förbjudet att köpa sex av en person, vilket Talita anser är precis vad 

porrproducenterna- och konsumenterna gör. Men eftersom pornografi inte räknas in i 

sexköpslagen och därmed inte är olagligt menar de att det med andra ord är detsamma som en 

laglig variant av hallickverksamhet i Sverige, trots att även hallickverksamheter ska vara 

olagliga. Person A betalar person B för sexuella tjänster, eller så betalar person A person B för 

att person C ska få tillgång till person B:s sexuella tjänster. Pornografin leder vidare enligt första 

debattartikeln till att kvinnor behandlas på ett sätt under inspelningarna som kan ge dem fysiska 
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men, men det som lyfts fram allra mest i just denna artikel är de psykiska men kvinnorna kan 

få av att medverka i pornografi. Som vi kan se framhåller rapporten att porrindustrin utnyttjar 

unga kvinnors sårbarhet, men Talita beskriver den även som en illusion av något som inte är 

verkligt; trots att det porrkonsumenterna ser när de konsumerar pornografi faktiskt sker, det vill 

säga att det inte är skådespeleri, ska det inte förväxlas med att de som medverkar har sex för 

egen njutning under inspelningarna. 

När det kommer till frames utgörs pornografins natur utöver ovanstående representationer 

dessutom faktorer som att kvinnorna som medverkar i den måste ta till vissa 

självförsvarsmekanismer för att klara av de fysiska och psykiska omständigheter som en 

inspelning innebär. Detta kan hjälpa dem i stunden, men i längden är det något som kommer 

komma tillbaka till dem med kraft, vilket utgör en av orsakerna till att Talita tycker att 

pornografi innebär ett problem. För att lösa detta problem, tillsammans med det faktum att 

pornografi inte räknas som varken prostitution eller hallickverksamhet i Sverige idag, vill de 

ändra lagstiftningen så att sexköpslagen även innefattar pornografi. Dessutom bör man enligt 

min rekonstruktiva tolkning ge hjälp och stöd till de personer som medverkar i pornografi för 

att de ska kunna komma på fötter igen och få hjälp med sin psykiska ohälsa.  

Sett till representation av pornografi i den andra debattartikeln vill Talita inte skambelägga 

sexualitet, utan sätta stopp för den förnedring, avhumanisering och det sexualiserade våldet som 

de menar förekommer i pornografin, eftersom det inte tillhör sexualiteten i sig – det är inte 

säkert sex enligt WHO:s definition. Talita menar alltså att det är viktigt att åtskilja pornografi 

och sex då de både vill undvika att framstå som sexualfientliga, men samtidigt dra 

uppmärksamheten till de förödande konsekvenser som de hävdar drabbar de kvinnor som 

medverkar i pornografi. Dessa faktorer utgör också hur Talita ramar in pornografins natur, 

problem och lösning i den debattartikeln. 

Den andra analysfrågan behandlar pornografins verkan i samhället, vilket är svårt att svara på i 

detta sammanhang då det är ett ämne som knappt behandlas i vare sig debattartiklarna eller 

rapporten. I den andra av Talitas två debattartiklar talas det dock om införandet av porrfilter på 

skolor, vilket visserligen tyder på att de menar att pornografi inte hör hemma på skolor då den 

utgör en form av sexualiserat våld, vilket har en verkan på samhället. Talita menar dessutom i 

övrigt att pornografin leder till att kvinnorna som medverkar i den fråntas sin identitet, och ger 



 

 
34 

dem ofta psykosociala problem. Sett till rapporten menar Talita att porrindustrin utnyttjar den 

ojämlikhet och det förtryck som finns i samhället genom att rekrytera de som är allra sårbarast 

och som knappt har några andra alternativ för överlevnad, vilket gör att de får utstå 

skadeverkningar som de har svårt att ta sig ifrån.  

Den tredje frågan handlar om makt, och sett till Allens maktteori menar Talita att kvinnor i 

pornografi i och med sin utsatta situation utsätts för maktutövningar i form av förtryck genom 

ekonomiskt utnyttjande (där arbetsresultaten av ett arbete överförs från en social grupp för att 

gagna en annan, det vill säga att kvinnorna i detta fall spelar in pornografiskt material för att 

porrproducenterna ska kunna tjäna pengar på det), maktlöshet (att inte kunna utöva makt, vare 

sig över sig själv eller andra) och våld (fysiskt och psykiskt våld i syfte att förnedra, förödmjuka 

eller stigmatisera medlemmar av en grupp). Även kulturell imperialism, det vill säga att som 

grupp framställas och stereotypifieras på ett visst sätt av ”huvudbefolkningen” i ett samhälle 

och pekas ut som ”den andre”, kan räknas in som form av förtryck i detta sammanhang om man 

ser till ett av namnen på porrfilmerna som nämns: ”Illegal african girl fucks for food”. 

Kvinnorna i pornografin utsätts också för dominans, främst av ekonomiska produktions- och 

auktoritetsförhållanden, och därmed blir deras självutveckling och självbestämmande 

begränsade. För att känna någon sorts empowerment är det enligt Talita vanligt att kvinnor i 

pornografi använder sig av olika självförsvarsmekanismer för att påvisa att det inte går att köpa 

hela dem utan endast fantasier eller delar av dem, men denna empowerment skulle beskrivas 

som negativ då den snarare bekräftar och förstärker förtryckssystem än att verka frigörande och 

omvandlande för kvinnorna. 

Sist men inte minst kan man genom rekonstruktiv tolkning se att det enligt debattartiklarna och 

rapporten förekommer en hel del människorättskränkningar genom pornografi, framförallt 

inom industrin. Artikel 1 i ICCPR menar att allas självbestämmande och den egna utvecklingen 

ska skyddas, vilket den inte gör enligt ovan utsago. Rätten till liv, frihet och personlig säkerhet 

(artikel 3), frihet från tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning (artikel 5) och rätten att överallt erkännas som en person i lagens mening (artikel 

6) i FN:s allmänna förklaring utgör exempel på kränkningar som nämns i artikeln. Talita menar 

att vissa av kvinnorna som kommer till dem mår så dåligt att de är självmordsbenägna, att den 

behandling de utsätts för under inspelningarna är oerhört förnedrande och allt annat än 

mänsklig, samt att de allt som oftast tas ifrån sina identiteter och görs till objekt, alternativt att 

de själva använder sig av andra namn eller kläder som försvarsmekanism. Den psykiska och 
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fysiska ohälsa som många kvinnor i pornografi enligt Talita lider av går också att koppla till 

artikel 25 paragraf 1 i samma förklaring, och artikel 23 om man ser till arbetsvillkoren som är 

ohållbara. Även artikel 7 i FN:s allmänna förklaring samt artikel 1 i CEDAW, vilka båda 

behandlar diskriminering, kränks om man ser till Talitas referens till WHO:s beskrivning av 

säkert sex.  

Artikel 3 i Palermoprotokollet är tydlig i förhållande till den första debattartikeln samt 

rapporten, med tanke på beskrivningen att kvinnor som medverkar i pornografi rekryterats 

genom hot, tvång, eller andra former av bedrägeri, maktmissbruk eller på grund av 

sårbarhetsposition, eftersom Talita beskriver den sårbarhetsposition många kvinnor som 

medverkar i pornografi befinner sig i, och som porrproducenter utnyttjar. Eftersom Talita menar 

att pornografi är en form av prostitution så blir även artikel 6 i CEDAW påtaglig, då den säger 

att alla stater ska ta till alla rimliga medel för att förhindra alla former av handel kvinnor och 

exploatering av kvinnor i prostitution. Detta trots att den inte ordagrant nämner pornografi. 

Talita benämner dock just produktion av pornografi som en laglig form av hallickverksamhet, 

samt likställer pornografi med prostitution. Artikel 11 paragraf 1(f) kräver att alla kvinnors 

hälsa och säkerhet under arbetsförhållanden skyddas, vilket de enligt debattartiklarna och 

rapporten inte gör, varken om man ser till den fysiska eller psykiska hälsan eller deras säkerhet.  

Sist men inte minst tas tryck- och yttrandefriheten upp i förhållande till prostitutionsutredningen 

som gjordes 1993, då man valde att inte utöka koppleriansvaret och därmed räkna in produktion 

av pornografi. Denna frihet är alltså en frihet som vissa anser behöver skyddas. 

I båda debattartiklar samt rapporten är det alltså främst kvinnorna som medverkar i pornografi 

som utsätts för människorättskränkningar eftersom pornografi är lagligt, och kränkningarna 

utförs av porrproducenterna och staten som menar att pornografi ska vara lagligt. De tar som 

sagt även upp en mänsklig frihet som behöver skyddas vid ett förbud mot pornografi, nämligen 

yttrandefriheten, men att prioritera denna frihet över kvinnorna i pornografins rättigheter verkar 

Talita inte vilja gå med på.  
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4.1.4. Cecilia Elving (L), Cindy Falquet (MP), Sofia Jarl (C) och Carina Ohlsson 

(S), Sydsvenskan 

Den sista av de porrkritiska debattartiklarna jag valt att ta med är en skriven av Cecilia Elving, 

Sofia Jarl och Carina Ohlsson, ordförande för Liberala kvinnor, Centerkvinnorna respektive S-

kvinnor, samt Cindy Falquet, ledamot för Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté. 

Artikeln problematiserar främst pornografi i förhållande till kvinnors hälsa, där de bland annat 

hänvisar till Folkhälsomyndighetens nationella undersökning Sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter i Sverige 2017. Med stöd av denna rapport menar de att framförallt unga män får en 

annorlunda syn på sexualitet och relationer när de tittat på våldspornografi, vilket går ut över 

deras sexpartners. Samtidigt som våldspornografin blir större och alltmer lättillgänglig, menar 

de alltså att det våldsamma sexet ökar bland unga, där tjejer utsätts för tortyrliknande övergrepp 

som inspirerats av pornografin, vilket gör att de mår dåligt både psykiskt och fysiskt. (Elving, 

Falquet, Jarl & Ohlsson, 2020, 21 mars).  

Men det är inte bara de tjejer som är sexpartners till killar som tittar på våldspornografi som 

utsätts för fysisk och psykisk misshandel, utan också de som medverkar i produktionen av 

pornografi, enligt debattörerna. Här trycker de på att det finns svensk lagstiftning mot 

prostitution, koppleri och människohandel, men inte mot produktion av pornografi. Därför 

kräver de att en statlig utredning angående våldspornografi ska utföras, att det sexuella våldet 

ska kartläggas, och att sex- och samlevnadsundervisningen ska förbättras (ibid.).  

Sett till analysfrågorna representeras pornografi i denna artikel som något som leder till att 

kvinnor både i och utanför pornografin kränks och utnyttjas fysiskt och psykiskt, i och med den 

höga grad av våldspornografi som förekommer idag. Konsumtion av pornografi kan enligt 

debattörerna framförallt hos unga män leda till annorlunda syn på sexualitet och relationer, och 

påverkar därmed kvinnorna som dessa män har sex med. Pornografins natur ramas alltså in som 

något som har negativa konsekvenser för både de som medverkar i den, men också för 

porrkonsumenter och deras sexpartners, vilket innebär att framförallt kvinnor i och utanför 

pornografi skadas både fysiskt och psykiskt. Dessutom innebär den en attitydförändring hos 

många unga män som tittar på den. Orsaken till att detta utgör ett problem är ganska självklar: 

både kvinnor och män i samhället påverkas negativt på ett eller annat sätt, och detta tänker sig 
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debattörerna kan lösas genom en statlig utredning bland annat av produktionen av pornografi 

eftersom en sådan behövs då det visat sig att liknande utredningar kring prostitution, koppleri 

och människohandel har lett till kriminalisering av dessa i Sverige.  

Den andra frågan, om vilka verkningar pornografin har på samhället, är i stort sett detsamma 

som nämns ovan; kvinnorna som debatterar i denna artikel menar att konsumtion kan leda till 

att främst unga män använder sig av det de ser i pornografin och utför detsamma på sina 

sexpartners, oavsett om pornografin innehåller våldsinslag eller inte. Detta i sin tur leder till att 

kvinnorna som är sexpartners till dessa män mår dåligt både psykiskt och fysiskt – kvinnor i 

hela samhället drabbas alltså av samma sorts ohälsa som kvinnorna som medverkar i pornografi.  

Fråga tre handlar om makt, och med hjälp av rekonstruktiv tolkning och Allens maktteori kan 

man se att debattörerna menar att kvinnor både i och utanför pornografi utsätts för 

maktutövande från porrproducenter respektive män som de har sex med, både genom förtryck 

i form av våld (då de både fysiskt och psykiskt utsätts för våld i syfte att förnedras eller 

förödmjukas), samt för dominans av det moderna samhället, då främst av sociala 

auktoritetsförhållanden. I och med att dominans utgör en strukturell begränsning av 

självbestämmande och förtryck en strukturell begränsning av självutveckling, begränsas även 

dessa faktorer, vilka är nödvändiga för social rättvisa och för att kunna leva ett bra liv. 

Empowerment är inte heller i denna artikel något som förs på tal, utan endast den maktutövning 

pornografin innebär för både kvinnor i och utanför pornografi.  

Genom rekonstruktiv tolkning kan man se att debattörerna menar att rättighetskränkningar 

bland annat förekommer i form av kränkningar av frihet från tortyr eller grym, omänsklig, eller 

förnedrande behandling eller bestraffning (artikel 5) i FN:s allmänna förklaring, i och med den 

tortyrliknande behandling debattörerna menar att kvinnor som har sex med porrkonsumerande 

män får utstå, och likaså kvinnorna i pornografi.  Kränkningen av rätten till en levnadsstandard 

tillräcklig för ens egen hälsa och välbefinnande (artikel 25 paragraf 1) i samma 

människorättsförklaring, samt rätten till hälsa och säkerhet under arbetsförhållanden (artikel 11 

paragraf 1(f)) i CEDAW framkommer i och med uttalandet från debattörernas sida om att 

kvinnorna mår dåligt både psykiskt och fysiskt i och med vad de behöver utstå. Artikel 1 i 

ICCPR framhåller att varje persons självbestämmande och självutveckling måste skyddas, 

något de inte gör i förhållande till Allens maktteori. I denna debattartikel framkommer det alltså 
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kränkningar av mänskliga rättigheter för kvinnor i och utanför pornografi i och med dess 

laglighet, utförda av manliga porrkonsumenter, porrproducenter och staten.  

 

4.2. Porrliberala debattörer 

Nu kommer jag övergå till de porrliberala debattartiklarna där samma sak kommer att gälla som 

i föregående del; jag kommer undersöka vad debattörerna har att säga om porrindustrin, 

pornografins verkningar i samhället och de kvinnor som medverkar i det pornografiska 

materialet, utifrån mina analysfrågor. Även här kommer jag göra en kort beskrivning av vad 

debattartiklarna i stort handlar om, för att sedan gå in på detaljer som jag anser är relevanta för 

analysfrågorna.  

 

4.2.1. Katerina Janouch, Expressen 

Den första debattartikeln är skriven av författaren och relationsexperten Katerina Janouch i 

Expressen år 2015. I artikeln argumenterar Janouch för att det är absurt att hävda att våld mellan 

partners och manlig aggression har sitt ursprung ur pornografin. Janouch ställer fram liknelsen 

mellan att det säljs alkohol trots att det finns alkoholister, att det körs bilar trots att bilolyckor 

är vanligt förekommande, och att nakenhet kan vara en trigger för vissa, men att det trots det 

finns nudiststränder. Vidare pekar hon på att folk örfilade varandra även innan pornografin blev 

så omfattande och lättillgänglig som den är idag, och att örfilandet kommer fortsätta även om 

Internet tas ned och alla publikationer innefattande nakenhet tas bort (Janouch, 2015, 13 juli).  

Janouch gör också skillnad på pornografi och våld: 

 ”Våld, övergrepp och trafficking är en sak – porr och människors sexualitet är något annat. Våld 

 i syfte att tillfoga skräck och obehag är en sak – BDSM som sexuell utövning är något helt annat. 

 Att våld och sexuella övergrepp används som maktmedel och tyranni måste stävjas. Porr, både 

 hetero-homo och pansexuell sådan, är däremot underhållning och njutningsmedel vuxna  

 människor emellan” (Janouch, 2015, 13 juli).  
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Vidare vill hon i artikeln uppmärksamma att forskning som visar att pornografi leder till 

avhumaniserande sexuella mönster och ökad misshandel inte är den enda forskningen som finns 

på ämnet pornografi. Det finns nämligen annan forskning som visar att kvinnors sexualitet 

sedan några årtionden tillbaka är friare och jämställdheten större. Ytterligare forskning som hon 

tar upp är att lusten ökar hos kvinnor som tittar på pornografi, och att kvinnor vågar njuta av 

sex nu på ett helt annat sätt än för 60–70 år sedan tack vare den växande sexindustrin. Det vill 

säga: den kvinnliga sexualiteten gynnas av pornografi (ibid.).  

Sett till analysfrågorna representerar Janouch i sin artikel pornografi som något som kan 

förhålla sig till sexualitet, men å andra sidan kan ses som motsatsparter. Dessutom bör man 

enligt henne inte se på pornografin som något som bör förbjudas bara för att vissa 

porrkonsumenter inte kan behärska sig, utan likt alkohol och bilkörning bör den vara laglig trots 

det. Här presenteras alltså en annan representation av pornografin än den som vi såg i det 

porrkritiska kapitlet, då pornografin i detta sammanhang ses som något som likt mycket annat 

kan utgöra en fara, men att den inte för den sakens skull bör förbjudas. Vidare ligger fokus på 

de samhälleliga konsekvenserna pornografin kan ha snarare än på konsekvenserna för 

kvinnorna som medverkar i den. Det finns två sidor av samma mynt, där den ena säger att 

pornografi leder till avhumaniserande sexuella mönster och ökad misshandel, medan den andra 

sidan snarare menar att pornografin har lett till en sexuell frigörelse hos kvinnor som gör att de 

kan leva ut sin sexualitet utan att skämmas. Janouch vill alltså påvisa att det finns forskning 

som går rakt emot vad porrkritikerna ovan argumenterar för, och att denna forskning gör att det 

finns flera sätt att se på saken. Pornografin natur ramas alltså in som något som leder till 

kvinnlig sexuell frigörelse och jämställdhet, med orsaken att kvinnor sedan de började titta på 

pornografi kan utforska sin sexualitet på ett annat sätt än tidigare. Däremot finns det personer 

som vill förbjuda pornografin på grund av att den kan utgöra en fara, vilket Janouch tycker är 

absurt, och anser istället att man ska låta den vara för allas bästa.  

Gällande den andra frågan menar Janouch att pornografins verkningar i samhället utgörs av 

dess gynnsamhet för den kvinnliga sexualiteten och jämställdheten, och av den anledningen ser 

Janouch att den ska fortsätta verka och existera för att kvinnor ytterligare ska kunna åtnjuta sin 

sexualitet på ett sätt de endast kunnat drömma om att göra för 60 år sedan. Att den kan verka 

triggande för vissa konsumenter får enligt henne inte innebära ett förbud, för likt bilkörning och 

alkoholkonsumtion är det en del av livet som de allra flesta klarar av, men inte alla.  
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Genom rekonstruktiv tolkning kan man i denna artikel se att Janouch menar att pornografin har 

lett till makthavande i form av positiv empowerment för de kvinnor som konsumerar den, det 

vill säga empowerment som frigör och är omvandlande, i och med att hon menar att kvinnors 

sexualitet förändrats radikalt till det bättre sedan pornografin blivit allt större. Denna 

empowerment främjar och uppmuntrar dessutom självutveckling och självbestämmande, som 

ju är grundläggande värden för social rättvisa och för att kunna leva ett gott liv. Hon nämner 

dessutom att pornografi, oavsett vilken typ, är underhållning och njutningsmedel vuxna 

människor emellan. Hon menar därmed att kvinnorna i pornografi känner positiv empowerment 

av det de gör, eftersom det beskrivs som något de njuter av. Förtryck och dominans är något 

som endast nämns i förhållande till trafficking och att våld och sexuella övergrepp används som 

maktmedel (utanför pornografin) och är därför inte något som drabbar personer i pornografi, 

men däremot utanför den; förtryck i form av ekonomiskt utnyttjande (inom trafficking där en 

part utför ett arbete som gagnar någon annan), maktlöshet (där man fråntas sina möjligheter att 

ha makt över vare sig sig själv eller någon annan) och våld (att utsättas för våld i syfte att 

förnedras eller förödmjukas), samt dominans av sociala och ekonomiska 

auktoritetsförhållanden. 

Sist men inte minst anser debattören enligt min rekonstruktiva tolkning att friheter som måste 

skyddas är till exempel frihet från diskriminering (artikel 7 i FN:s allmänna förklaring) i och 

med att Janouch anser att jämställdheten skulle ta skada av ett förbud mot pornografi. Även 

artikel 1 i CEDAW, som säger att diskriminering av kvinnor innebär varje åtskillnad, 

uteslutning eller begränsning som görs på grund av kön som har som effekt eller syfte att 

försämra eller upphäva kvinnors åtnjutande eller utövande, på grundval av jämställdhet mellan 

kvinnor och män, måste skyddas, då kvinnors utveckling när det kommer till sexualitet såväl 

som jämställdheten hade stävjats om pornografin förbjöds. Artikel 25 paragraf 1 i FN:s 

allmänna förklaring ger rätten till tillräcklig levnadsstandard för hälsa och välbefinnande, en 

annan faktor Janouch menar måste skyddas då pornografin enligt henne leder till förbättrad 

hälsa och välbefinnande i form av ökad sexualitet.  

Ett förbud av pornografi är alltså vad som enligt denna artikel skulle utgöra den största 

kränkningen mot mänskliga rättigheter, en kränkning som i ett sådant fall skulle utföras av 

staten mot samhällets kvinnor vars utveckling av sexualitet och jämställdhet skulle bli vad som 

får gå förlorad. Däremot menar hon också att det trots allt förekommer övergrepp som kan 

härstamma ur porrkonsumtion, men att det är ett pris samhället bör betala på samma sätt som 
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samhället betalar för bilolyckor för att de inte vill missunna samhällsmedborgarna att kunna ta 

sig fram på ett snabbt och smidigt sätt. Brotten är alltså inte representativa för hela 

porrindustrin, men det finns ställen att vända sig till om man skulle känna att ens 

porrkonsumtion medför problem på något sätt.  

4.2.2. Greta Thurfjell, Nöjesguiden 

Greta Thurfjell var under tiden denna artikel skrevs redaktör på Nöjesguiden, där artikeln i fråga 

även är publicerad. Hon har tidigare recencerat en så kallat feministisk porrfilm, vilken är 

huvudämnet även i denna artikel. Thurfjell tycker att det är bra att det skapas feministisk 

pornografi och pornografi som passar för alla smaker, samt att de som medverkar har rimliga 

arbetsförhållanden. Däremot tycker hon inte att pornografi ska skapas efter principen om 

tillgång och efterfrågan, och att det finns mycket att kritisera i mainstreampornografin 

(Thurfjell, 2015, 10 november). 

Å andra sidan tycker hon inte att det stämmer att kvinnor i pornografi allt som oftast porträtteras 

som endast ett redskap för mannens orgasm, som ett objekt som bara finns där för mannens 

tillfredsställelse. Istället trycker Thurfjell på att det är vanligt att tjejer i pornografi snarare ofta 

är aktiva, älskar det manliga könsorganet, att hon såväl som mannen får orgasm, att hon njuter 

och vill ha mer. Dock är det ofta fejk, eftersom de skådespelar – det är alltså inte på riktigt 

(ibid.).  

Gällande analysfrågorna representerar Thurfjell i denna debattartikel pornografin på ett sätt som 

framhäver att det som händer i pornografin är fejk – de som medverkar skådespelar och därmed 

är det inte på riktigt. Kvinnorna i pornografin förekommer inte som ett redskap för mannens 

orgasm, utan är aktiva, älskar det manliga könsorganet, njuter och får orgasm lika frekvent som 

männen. Detta påvisar två skillnader mot porrkritikernas argument, då dessa ju menar att 

pornografin finns till för producenter som kan tjäna pengar på dem och konsumenter som kan 

betala pengar för dem, och att kvinnorna i pornografi i allra högsta grad är verkliga kvinnor 

som faktiskt gör allt som visas i pornografin. Pornografins natur ramas in som något som kan 

innebära problem för dem som medverkar i den om det är ”fel sorts” pornografi, det vill säga 

sådan som endast skapas efter tillgång och efterfrågan, men feministisk pornografi med rimliga 

arbetsförhållanden är bra och bör uppmärksammas. Orsaken till att pornografin skulle kunna 

utgöra ett problem är helt enkelt att det förekommer faktorer som bör kritiseras inom 
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mainstreampornografin (exakta alternativ tar hon inte upp) men en lösning på det problemet i 

ett sådant fall är enligt min tolkning att se över vilken sorts pornografi som skapas och därmed 

skapa bättre, feministisk pornografi med bra arbetsförhållanden.  

Hur Thurfjell förhåller sig till pornografins verkningar och plats i samhället är något oklart – 

jag skulle inte beskriva henne som en renodlad porrliberal i och med att hon faktiskt anser att 

det finns saker att kritisera med dagens mainstreampornografi. Jag tolkar det därför som att hon 

tänker sig att viss pornografi är bra och därmed gör gott för samhället och även för de som 

medverkar i den, medan annan pornografi är mindre bra och bör inte skapas utefter den 

efterfrågan som finns idag.  

Den tredje frågan handlar om makt enligt den maktteori Allen framför, och gällande den menar 

Thurfjell enligt min rekonstruktiva tolkning att makten egentligen är irrelevant i detta 

sammanhang.  Detta då den har väldigt lite med både kränkningar, dominans och empowerment 

att göra eftersom hon betraktar dem som medverkar i pornografi som skådespelare, vilka 

därmed inte är ”på riktigt”. Visserligen kan det vara så att dessa skådespelar personer som 

känner frigörande och omvandlande empowerment vilken uppmuntrar och främjar 

självbestämmande och självutveckling eftersom de visar upp en bild av hur mycket de gillar 

vad de gör. Men de faktiska personerna bakom skådespelarna är ett ämne Thurfjell inte riktigt 

behandlar i sin artikel, mer än de att de som medverkar i just den feministiska porrfilm som 

utgör huvudämnet för hennes artikel är barn till några svenska profiler. I och med att hon också 

tar upp vad som kan anses vara orättvist inom mainstreampornografin skulle man kunna tolka 

Thurfjell som att hon menar att det sker ett maktutövande mot personerna som medverkar i just 

den sortens pornografi. I så fall sker detta eventuellt genom både förtryck i form av ekonomiskt 

utnyttjande (eftersom hon menar att arbetsförhållandena är bristande i mycket pornografi), 

maktlöshet och våld, samt dominans i form av ekonomiska produktions- och 

auktoritetsförhållanden. Då begränsas även personernas möjligheter till självutveckling och 

självbestämmande, då förtryck och dominans verkar som en strukturell begränsning av dessa. 

Dock vill jag inte tolka in för mycket i det i och med att hon bara nämner det så kort.  

Avslutningsvis menar Thurfjell som tidigare nämnt att det är positivt att feministisk pornografi 

skapas, där arbetsförhållanden är rimliga. Detta indikerar att hon menar att mänskliga rättigheter 

kränks på ett eller annat sätt i mainstreampornografin, troligtvis i och med ojämställdhet och 
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otillräcklig arbetsstandard. Med hjälp av rekonstruktiv tolkning kan man ana att Thurfjell menar 

att artikel 1 i CEDAW och artikel 7 i FN:s allmänna förklaring kränks om man ser till 

ojämställdheten. Däremot måste artikel 23 i FN:s allmänna förklaring samt 11 paragraf 1(a) och 

(c) i CEDAW skyddas om den feministiska pornografin ska vara tillåten, vilket Thurfjell tycker 

att den ska vara. Dessa artiklar säger att alla ska ha samma rätt till arbete, fritt val av 

sysselsättning och tillfredsställande arbetsförhållanden. Med det sagt kan man säga att Thurfjell 

anser att mainstreampornografin kränker rättigheter i och med att den spär på ojämställdheten 

och utgör orimliga arbetsförhållanden. Däremot läggs den större vikten i hennes artikel på att 

det vore rättighetskränkande att förbjuda pornografin eftersom hon menar att man ska ha rätt 

att medverka i feministisk pornografi, vilket är ett skådespelarjobb som vilket annat som helst. 

 

4.2.3. Alfred Askeljung (C), SVT Nyheter 

Denna debattartikel publicerades på SVT Nyheter och är skriven som ett svar på ett annat partis 

ungdomsförbunds förslag på porrförbud. Alfred Askeljung, som då debattartikeln skrevs var 

förbundsstyrelseledamot för Centerstudenter, tror dock inte att förbud är svaret på att man som 

civilsamhälle ska kunna åstadkomma positiv förändring av mjuka problem – istället handlar det 

om respekt för alla människors livsval (Askeljung, 2013, 26 juli).  

Askeljung tycker inte att porrindustrin är kvinnofientlig, och i och med att han enligt honom 

själv är feminist vill han inte stå i vägen för att varken män eller kvinnor ska få ha de arbeten 

de själva vill ha – det ska vara ett fritt val för alla. (Askeljung, 2013, 26 juli). Däremot tycker 

han att det är positivt att fler tar upp problematiken i att mångas liv begränsas av ofrivillig 

sexualisering och normativa könsideal, samt att det är bra att skolan lär ut acceptans för 

avvikelser och olika uppfattningar av sexualitet, men menar samtidigt att det inte får gå så långt 

att man begränsar ungdomarnas utforskande av sin sexualitet till att endast utgå från vad som 

lärs ut i skolorna, och därmed avfärda all sorts pornografi (ibid.).  

För att se till analysfrågorna representerar Askeljung pornografi som icke-kvinnofientlig – alla 

människor gör val i livet som ska respekteras, oavsett vad de innebär. Men han representerar 

den också som något som utgör ett hjälpmedel för många att utforska sin sexualitet. Dessa 

faktorer påvisar också pornografins natur, enligt artikeln. Askeljung tycker att det är ett problem 
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att både män och kvinnor ses ner på för att de valt att medverka i pornografi, samt att endast 

skolundervisningen skulle utgöra elevers möjligheter att utforska sin sexualitet vid ett 

porrförbud. För att lösa problemen menar han att det är viktigt att inte stå i vägen för de personer 

som vill medverka i pornografi, samt att inte införa porrförbud på skolor, för elevernas hälsas 

skull.  

Pornografins verkningar i samhället är därför enligt artikeln att den kan utgöra en sorts hjälp 

för unga att utforska sin sexualitet och inte endast behöva utgå från vad de lär sig i skolan, 

antagligen eftersom skolundervisning tenderar att brista i sin sexualutbildning. Dessutom är det 

viktigt att det får vara en plattform dit både kvinnor och män som vill medverka i pornografi 

kan vända sig utan att dömas för det.  

När det kommer till den tredje frågan, som handlar om makt, menar Askeljung enligt min 

rekonstruktiva tolkning att makt främst förekommer som makthavande i form av positiv 

empowerment, det vill säga frigörande och omvandlande empowerment som främjar och 

uppmuntrar värdena självbestämmande och självutveckling, som utövas genom pornografin. 

Kvinnor och män som medverkar i pornografi ska få medverka om de vill medverka, och även 

respekteras för det. Men Askeljung menar också att pornografin som komplement till skolans 

utbildning om acceptans för sexualiteter kan ge empowerment-känslor för porrkonsumenter 

som på så sätt får utforska sin sexualitet mer än om pornografi hade varit förbjudet. Förtryck 

och dominans är maktfaktorer som inte behandlas i Askeljungs artikel, bortsett från att han 

menar att ett förbud av pornografi skulle innebära vissa problem, nämligen dominans över andra 

människors val i form av sociala auktoritetsförhållanden, och därmed en begränsning av deras 

självbestämmande.  

I denna debattartikel framgår det genom rekonstruktiv tolkning att mindre 

människorättskränkningar enligt Askeljung kan förekomma genom pornografi, men att det 

skulle utgöra en större människorättskränkning att förbjuda den. Det handlar alltså om förbud 

av pornografi, mot respekt för pornografi och de som medverkar i den. Därmed är det snarare 

fråga om att skydda mänskliga rättigheter genom att hålla pornografin laglig. Artikel 23 i FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna utgör en stor del i detta uttalande, eftersom 

denna artikel säger att alla har rätt till arbete och fritt val av sysselsättning, vilket ju är just vad 

Askeljung argumenterar för. Även artikel 11 paragraf 1(c) i CEDAW, som säger att kvinnor 
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ska ha samma rätt som män till fritt val av yrke och anställning, måste skyddas enligt denna 

debattartikel. Dessutom menar han att artikel 7 i FN:s allmänna förklaring samt artikel 1 i 

CEDAW, som båda behandlar diskriminering och jämställdhet, måste skyddas för att visa 

respekt för personer som medverkar i pornografi.  

Enligt Askeljung är det alltså ett förbud mot pornografi som skulle utgöra den största 

människorättskränkningen, där kränkningen i ett sådant fall skulle utföras av staten mot 

personer som vill medverka i pornografi, men också mot porrkonsumenter som inte får tillgång 

till samma redskap att utforska sina sexualiteter. Därför måste man enligt Askeljung skydda 

dessa mänskliga rättigheter. 

 

4.2.4. Pontus Almquist, Upsala Nya Tidning 

I denna debattartikel argumenterar Pontus Almquist för att det är svårt att avgöra ifall den 

porrkritiska forskning som finns, som menar att pornografi kan vara en bidragande orsak till 

sexuellt våld, faktiskt överensstämmer med verkligheten. Detta eftersom han menar att det – 

som med mycket annan samhällsvetenskaplig forskning – går att påvisa korrelation, men inte 

kausalitet. Även om det finns forskning som påvisar att många av de som begår grova 

sexualbrott även tittat mycket på pornografi, är det inte med 100 procents sannolikhet säkert att 

det är just pornografin som fått dem att begå brotten – det kan lika gärna finnas andra 

bakomliggande faktorer (Almquist, 2019, 5 september).  

För att påvisa ett alternativ som säger emot den typ av forskning som nämns ovan hänvisar 

Almquist till Tjeckoslovakien där porrinnehav var förbjudet mellan 1948 och 1989, men trots 

hävandet av förbudet och expansionen av pornografi i landet sedan dess, sjönk antalet våldtäkter 

med 40 procent. Han tänker sig här att en av anledningarna till detta skulle kunna vara att de 

som är benägna att begå våldtäkt istället valde att vända sig till pornografin, likväl som att 

pornografin kan vara en anledning till sexualbrott som anges ovan (ibid.). 

Almquist avslutar sin debattartikel med att påpeka att trots den vanligt förekommande 

kvinnoförnedringen i pornografin är den väldigt populär, samt att det inte är konstigt att 

feminister blir suspekta mot just pornografin när de märker att sexualbrottsligheten ökar. 
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Däremot, menar han, bedrivs produktionen av pornografiskt material allt som oftast under 

uppordnade och ömsesidiga förhållanden, och därför är det inte fel att konsumera pornografi 

för att förbättra sin livskvalitet (ibid.). Hans egen åsikt i frågan verkar vara att det är okej att 

konsumera pornografi så länge det får en att må bra och så länge det inte vetenskapligt bevisas 

att det även går att påvisa kausalitet och inte bara korrelation mellan pornografi och sexuellt 

våld.  

För att tillgodose analysfrågorna i den här debattartikeln representerar Almquist pornografi på 

så sätt att produktionen av den i de allra flesta fall bedrivs under uppordnade och ömsesidiga 

förhållanden, men för att svara på hur den påverkar de som konsumerar den finns lite olika 

alternativ: antingen kan den leda till att fler begår sexuella övergrepp, eller till att färre gör det. 

Dock är det enligt Almquist oundkomligt att frånse det faktum att det ofta förekommer 

kvinnoförnedring i pornografin, men så länge kvinnorna som medverkar gör det av fri vilja och 

får vara med och bestämma är det inte något fel i att konsumera materialet. Det är också på 

detta sätt pornografins natur ramas in i artikeln, och det problem Almquist menar att 

pornografin orsakar är att det är väldigt oklart hur den faktiskt påverkar sina konsumenter, 

förutsatt att den påverkar dem överhuvudtaget. Någon självklar lösning på dessa problem 

framkommer inte ur artikeln, men jag tolkar det som att Almquist menar att man bör fortsätta 

titta på pornografi tills det bevisats att den faktiskt leder till sexbrott och om man känner att 

man mår bra av det. Enligt hans uppfattning är det inte heller något problem att kvinnor ofta 

förnedras inom pornografin om de själva har gått med på det.  

Den andra frågan handlar om pornografins verkningar i samhället, men dessa framgår inte med 

självklarhet i artikeln. Som Almquist beskriver kan pornografin utgöra en grundläggande faktor 

till sexualbrott, men den kan också verka som ett medel för våldtäktsmän att ta till istället för 

att våldta. Beroende på vilket av dessa alternativ som stämmer, förutsatt att något av dem gör 

det, bör det ge olika verkningar i samhället. Är det så att pornografin faktiskt utgör en 

grundläggande faktor till sexualbrott är det så klart förödande för samhället i och med att 

konsumtion av den kommer leda till att fler utsätts för sexualbrott. Är det däremot tvärtom kan 

den snarare komma att användas som ett hjälpmedel i samhället, där sexualförövare kan vända 

sig till pornografin istället för att utöva brott på bekostnad av någon annan. Almquist själv 

verkar vara av åsikten att så länge det inte är bevisat att pornografi faktiskt utgör en fara för 

samhället kan man lika gärna konsumera den om man mår bra av det; människor har alltså rätt 
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till sådant som inte är bevisat farligt. De som vill förbjuda pornografi bör därmed också vara de 

som får bevisbördan.  

Sett till frågan om makt enligt Allens maktteori finns enligt Almquist två alternativ. Om man 

förutsätter att det första alternativet stämmer, kan man genom rekonstruktiv tolkning se att 

Almquist menar att porrkonsumenter sitter på makt som de kan använda sig av för att sexuellt 

våldföra sig på folk på grund av sin porrkonsumtion, och därmed är de självklart både 

makthavande (dock genom negativ empowerment, det vill säga sådan som bekräftar och 

förstärker förtryckssystem) och maktutövande (förtryck genom våld samt dominans i form av 

sociala auktoritetsförhållanden). I så fall begränsas även självbestämmandet och 

självutvecklingen för kvinnorna som de våldför sig på. Förutsätter man istället att alternativ 

nummer två stämmer, kan man se en omvandlande empowerment som främjar 

självbestämmande och självutveckling, där de som annars är benägna att begå våldtäkt istället 

väljer att vända sig till pornografin, vilket man ändå får anse är bra i förhållande till alternativet. 

Men som Almquist också nämner är det vanligt förekommande med kvinnoförnedring i 

pornografi, och om det är kvinnoförnedrande pornografi som dessa män konsumerar kan man 

snarare, genom rekonstruktiv tolkning, benämna det som negativ empowerment för dessa 

konsumenter, som bekräftar och förstärker förtryckssystem, men främjar konsumenternas 

självutveckling och självbestämmande. Kvinnorna i pornografin utsätts på grund av 

kvinnoförnedringen som förekommer i den eventuellt för förtryck (troligtvis maktlöshet och 

våld) och därmed dominans i form av ekonomiska auktoritets-  och produktionsförhållanden (i 

de undantagsfall där inspelningarna inte bedrivs genom samtycke). Men Almquist tror snarare 

att dessa kvinnor är makthavande med positiv, det vill säga frigörande och omvandlande, 

empowerment, eftersom de som tidigare nämnt befinner sig i en industri som oftast bedrivs 

under ordnade och ömsesidiga förhållanden, vilket torde mena på att de ju frivilligt förnedras 

under inspelningarna.  

Sist men inte minst kan man genom rekonstruktiv tolkning se att Almquist anser att rättigheter 

enligt det första alternativet, som innefattar sexuellt våld, kränker artikel 5 i FN:s allmänna 

förklaring, som handlar om frihet från tortyr och annan omänsklig behandling. Eftersom 

pornografin ofta är kvinnoförnedrande, enligt Almquist, är även artikel 1 i CEDAW om 

diskriminering mot kvinnor på grundval av jämställdhet påtaglig och måste skyddas. Men med 

tanke på att pornografin oftast bedrivs under ömsesidiga och uppordnade förhållanden måste 

dock artikel 23 paragraf 1 i FN:s allmänna förklaring samt artikel 11 (a) och (c) i CEDAW 



 

 
48 

skyddas, då dessa ger kvinnorna som vill medverka i pornografi under dessa förhållanden rätten 

till arbete, fritt val av sysselsättning, och rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden.  

Både ett förbud mot pornografi och legalisering av pornografi kan alltså verka 

människorättskränkande, men Almquist själv verkar mena att bevisbördan bör ligga på 

porrkritikerna om de vill förbjuda pornografin genom att påvisa att den faktiskt har en negativ 

verkan, och att det tills ett sådant bevis tagits fram vore en större människorättskränkning att 

förbjuda pornografi. 



Kapitel 5 Sammanställning och diskussion 

 

 

5.1. Sammanställning av analysen 

Vad man kan se i en jämförelse av den porrkritiska och den porrliberala sidan är till att börja 

med att representationerna och de frames som de olika sidorna visar av pornografin, samt 

verkan på samhället, är olika. Den porrkritiska sidan representerar pornografi som något som 

påverkar kvinnor i och utanför pornografi, men också porrkonsumenter, negativt. Detta med 

tanke på att kvinnor både i och utanför pornografin får utstå skadeverkningar, antingen genom 

medverkan eller på grund av porrkonsumerande sexpartners. De sårbarhetspositioner många 

kvinnor som medverkar i pornografi befinner sig i och som porrproducenter utnyttjar, har 

ytterligare negativ effekt för kvinnorna. Porrkonsumenternas attityder och syn på jämställdhet 

påverkas även det negativt av pornografin. De porrliberala debattörerna, däremot, ser snarare 

till den positiva verkan som pornografin har på välbefinnandet hos konsumenterna och de som 

medverkar i pornografi, då det innebär att alla har rätten till att sysselsätta sig med vad man vill 

och att stigmatiseringen kring sexualitet minskar.  

Detta är något som även går att koppla till maktfrågan, där porrliberalerna anser att kvinnor i 

pornografi och porrkonsumenter själva kan välja att använda sin positiva empowerment som 

frigörande och omvandlande, samt främjande av självbestämmande och självutveckling, 

eftersom den ses som ett medel för att upprätthålla jämställdheten och sexualiteten. Däremot 

skulle eventuellt Thurfjell och Almquist kunna erkänna att det finns pornografi som innehåller 

övergrepp och att den sortens pornografi i så fall kan utgöra ett problem, eftersom den positiva 

empowerment som kommer med frivillig medverkan då blir omöjlig. Porrkritikerna skulle 

troligtvis snarare mena att även de kvinnor som hävdar att deras medverkan är självvald kan 

känna empowerment, men att den i så fall är av negativ karaktär och därmed bekräftar och 

förstärker förtryckssystem. Denna form av empowerment tillsammans med förtryck och 

dominans som begränsar självbestämmande och självutveckling, är alltså vilka maktformer som 
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porrkritikerna främst menar förekommer på grund av pornografi, och är riktat mot kvinnorna 

som medverkar i den och andra samhällskvinnor.  

Det finns även skiljaktigheter när det kommer till mänskliga rättigheter. Porrkritikerna menar 

att idustrin i sig själv kränker mänskliga rättigheter, vilket är något liberalerna inte verkar tar så 

allvarligt på. Gällande föreställningar om de mänskliga rättigheterna och hur sidorna tolkade 

dessa kan man först och främst se att fokus hos porrkritiker ligger på att mänskliga rättigheter 

kränks både inom porrindustrin och i samhället eftersom pornografi är lagligt. Porrliberalerna 

menar snarare ofta att rättigheterna måste skyddas och att pornografi av den anledningen inte 

får förbjudas. Även när det kommer till vissa rättigheter i konventionerna förekommer 

oenigheter. Båda sidorna pratar om jämställdhet och därmed artikel 1 i CEDAW samt artikel 7 

i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Skillnaden är dock att den 

porrkritiska sidan är av åsikten att jämställdheten kränks genom att pornografi tillåts, medan 

porrliberaler snarare antyder att jämställdheten som uppkommit i och med kvinnors ökade 

sexualitet måste skyddas och att det därav inte är rimligt att införa ett porrförbud. Artikel 23 

paragraf 1 och artikel 25 paragraf 1 i FN:s allmänna förklaring är ytterligare artiklar som nämns 

av båda sidor, men där fokus ligger på olika delar av artiklarna. Gällande artikel 23 trycker den 

porrliberala sidan på rätten till arbete och fritt val av sysselsättning, medan den porrkritiska 

sidan snarare tycker att man måste se till rätten till tillfredsställande arbetsförhållanden. När det 

gäller artikel 25 drar man olika slutsatser gällande hur man på bästa sätt skyddar människors 

hälsa och välbefinnande: genom att förbjuda pornografi eller genom att tillåta den. 

Avslutningsvis finns det tvister när det kommer till artikel 11 paragraf 1 i CEDAW, där den 

porrkritiska sidan har lagt sitt fokus på del (f), som utgör rätten till skydd av hälsa och säkerhet 

i arbetsförhållanden, och den porrliberala sidan har koncentrerat sig på del (a) och (c), rätten att 

arbeta respektive rätten till fritt val av arbete och anställning. Däremot är de eniga om att de 

mänskliga rättigheterna hos kvinnor i pornografi ska skyddas – det är alltså hur de ska skyddas 

som det råder oenigheter kring.  

Rent allmänt kan vi dessutom konstatera att några av porrliberalerna troligen inte är renodlade 

porrliberaler som skulle vägra att rucka på sina åsikter. Thurfjell menar till exempel att 

mainstreampornografi ofta är dålig och bör därmed inte uppmärksammas, och Almquist ställer 

ett porrliberalt och ett porrkritiskt argument mot varandra, som han verkar anse har samma 

chans att faktiskt stämma även om han själv verkar stå mer på den porrliberala sidan. 

Porrkritikerna däremot utger inte ett uns av tvivel gällande vad de argumenterar för; de står 
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stenhårt fast vid att pornografin endast är förödande för alla som kommer i dess väg. Att de står 

så stenhårt fast vid sina åsikter kan såklart bero på ett flertal anledningar, men man bör inte 

bortse från att många av de som skrivit dessa artiklar faktiskt arbetat väldigt tätt inpå personer 

som medverkat i både pornografi och andra delar av sexindustrin, en faktor som inte gäller på 

samma sätt för de porrliberala debattörerna (eventuellt bortsett från Janouch som bland annat 

är sexrådgivare). Även det faktum att det var svårt att hitta någon svensk porrliberal 

foskningsanknuten rapport är något som bör tas hänsyn till, då det troligtvis innebär att den 

porrliberala samhällsdebatten är mer vanligt förekommande och framförallt mer accepterad än 

forskningsanknutna porrliberala argument.  

Vidare finns det en hel del annat som de olika sidorna är helt oense om. Askeljung skriver till 

exempel att man måste akta sig för att skambelägga sexualitet och att det därför är en dålig idé 

att införa porrförbud på skoldatorer. Talita å andra sidan menar att ett porrförbud inte handlar 

om att skambelägga sexualitet, utan helt enkelt om att inte tillåta förnedring, avhumanisering 

och sexualiserat våld, då dessa faktorer inte tillhör sexualitet, och hänvisar därmed till WHO:s 

definition av sexuell hälsa. Thurfjell och Janouch nämner att pornografi är skådespeleri och 

underhållning och bör därmed inte tas på så stort allvar, men Sjöqvist m.fl. samt Talita vill 

tydliggöra att detta enligt deras mening inte är sant, på grund av att det som händer i pornografin 

faktiskt händer på riktigt till skillnad från en sexscen i en vanlig film. Däremot beskriver Talita 

att det inte är ovanligt att kvinnorna som medverkar i pornografi tar sig an andra namn eller 

kläder än deras riktiga, men att de gör det som en försvarsmekanism. Sist men inte minst menar 

Almquist att pornografi vanligtvis bedrivs under ordnade och ömsesidiga förhållanden, något 

som nog ingen av de porrkritiska debattörerna håller med om då de bland annat menar att det 

förekommer rekrytering av de mest sårbara i samhället som därmed inte heller har några större 

möjligheter att förhandla sig till rimliga arbetsförhållanden.  

 

5.2. Diskussion 

Vad jag själv menar att min undersökning har bidragit med till forskningen är en analys av den 

svenska samhällsdebatten kring pornografi, något som inte gjorts förut men som varit fruktsamt 

för en större överblick över samhällets attityder kring ämnet. Detta blir tydligt om man ser till 

mina frågeställningar. Den första av dessa berörde vilka föreställningar om mänskliga 

rättigheter och människorättskränkningar som förekommer i de olika sidorna av debatten, och 
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tolkningen av dessa. Det blir tydligt gällande denna fråga, likväl som den andra 

frågeställningen, att infallsvinklarna är olika gällande vilka delar av konventionsartiklarna man 

bör fästa störst vikt vid, samt vilka artiklar som bör ställas högst i en gradering av dessa. 

Skribenterna av konventionerna menade såklart att allt som står i dess artiklar ska uppfyllas 

även om de innehåller flera delar likt några av dem jag nämner ovan, men både porrkritikerna 

och porrliberalerna kommer med argument som endast står för vissa delar av 

konventionsartiklarna. Detta beror dels på hur debattörerna väljer att representera och rama in 

pornografin, men också hur de själva anser att de mänskliga rättigheterna på bästa sätt kan 

skyddas för att inte kränkas.  

Den andra frågeställningen i mitt inledningskapitel berörde vilken infallsvinkel debattörerna 

har när det kommer till hur man bör förhålla sig till personer i pornografi, porrindustrin och 

pornografins effekter på samhället, samt vad sidorna har föruppfattning om egenmakt. Först 

och främst kan man genom att observera analysen se att infallsvinkeln ser väldigt olika ut när 

det kommer till hur man bör förhålla sig till kvinnor i pornografi, där porrliberaler anser att det 

är en mänsklig rättighet att få arbeta med vad man vill och att pornografin inte är så 

kvinnoförnedrande som porrkritikerna vill få det att framstå. Porrkritikerna, å andra sidan, 

menar att kvinnor som medverkar i pornografi i majoriteten av fall gör det för att de inte har 

några andra val, och att man därmed snarare måste fokusera på att hjälpa dem på andra sätt. 

Porrindustrin är något som sällan nämns av porrliberaler, men desto oftare av porrkritiker. Detta 

kan tyda på att porrkritikerna har större översikt när det kommer till hela bilden, eller att 

porrliberalerna anser att det inte finns mycket att nämna när det kommer till denna industri då 

den är som vilken annan industri som helst, liksom att medverkan i pornografi är som vilket 

skådespelarjobb som helst. Pornografins effekter på samhället är enligt porrliberalerna att 

sexualiteten frodas och normaliseras genom den, medan porrkritiker menar att den medför 

attityder som inte stämmer överens med jämställdhet och feminism.  

När det kommer till vad sidorna har för uppfattning om egenmakt har de också olika perspektiv 

på frågan. För att se till Allens maktteori, kan det konstateras att alla porrliberaler på ett eller 

annat sätt nämner att de som väljer att medverka i pornografi gör det av positiva 

empowermentskäl. Porrkritikerna, å andra sidan, menar att man i så fall istället måste hitta vägar 

för personer som vill ta sig ur pornografin att få tillbaka sin egenmakt, eftersom det är så pass 

vanligt att kvinnor i pornografi lider av mycket psykisk ohälsa både innan de går in i industrin, 
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men också under tiden och efteråt. I de fall som egenmakt finns hos personer i pornografi menar 

porrkritikerna att den bekräftar och förstärker förtryckssystem.  

Med utgångspunkt i mina resultat drar jag för egen del slutsatsen att om denna diskussion ska 

kunna föras vidare framåt behöver troligen bägge sidor av debatten ta hänsyn till vad den 

motsatta sidan har att säga för att därmed kunna se på frågan ur alla perspektiv. Detta för att få 

ett så bra utfall som möjligt på frågan om huruvida pornografi ska vara lagligt eller inte, vilken 

verkar vara den underliggande frågan i alla debattartiklar och rapporter som analyserats i denna 

uppsats. För egen del anser jag att porrkritikernas argument väger tyngre än porrliberalernas, 

främst eftersom många av porrkritikerna har jobbat väldigt nära inpå personer i pornografi och 

andra delar av sexindustrin, och bör därmed ha en vidare inblick i dessas liv. Om man skulle 

behöva prioritera mellan rättigheter som innebär att personer som medverkar i pornografi 

slipper utnyttjas och utsättas för övergrepp på grund av sina sårbarhetspositioner, och rätten till 

fritt val av arbete och sysselsättning tycker jag att det blir ganska självklart vilket av dessa 

alternativ som bör förtjäna att prioriteras. I och med att personer som medverkar i pornografi 

enligt porrkritiker inte alltid kommer kunna vara fullständigt ärliga om vad de tycker om den 

sysselsättningen då det finns en stor risk att det sedan kommer påverka dem negativt, kan man 

som konsument dessutom aldrig vara helt säker på att det material man konsumerar är hundra 

procent frivilligt. Sedan 2018 är det dessutom lag på samtycke vid samlag eller sexuell handling 

som är jämförbar med samlag enligt 6 kapitlet § 1 BrB, något som inte ska kunna köpas för 

pengar eller andra former av ersättning, vilket är vad som sker i porrproduktioner enligt 

porrkritikerna. Porrkritikerna verkar enligt min uppfattning helt enkelt se på det hela ett steg 

längre än vad porrliberalerna gör. Att det finns personer som frivilligt medverkar i pornografi 

är något jag inte kommer ifrågasätta, för jag tycker frågan är större än så; det är en strukturell 

fråga snarare än individuell, vilket gör att man måste ställa sig själv frågan om det är värt att 

skada så många människors liv för att ett fåtal ska kunna erhålla rätten till frivillig 

sysselsättning.  

För att utöka denna forskning hade det exempelvis varit intressant att se en transnationell studie 

där man jämför porrkritiskt och porrliberalt akademiskt material för att få en ännu mer 

nyanserad och mer forskningsbaserad bild av frågan, eller en komparation med till exempel 

andra europeiska länder som inte har en sexköpslag och därmed har en öppnare och mer liberal 

inställning till sexindustrin. Dessutom hade det varit intressant att göra en intervjustudie där 

porrliberala och porrkritiska intervjupersoner ställdes samma frågor som de sedan fick besvara 
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utifrån sina perspektiv, då det eventuellt hade gett andra svar än denna studie där alla hade olika 

infallsvinklar i sina debattartiklar, för att sedan jämföra intervjustudien med denna textanalys 

av samhällsdebatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 6 Sammanfattning 

 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka samhällsdebatten kring porrindustrin och vilka 

människorättskränkningar mot personer i pornografi och övriga samhällsmedborgare som kan 

förekomma utifrån ett porrkritiskt och ett porrliberalt perspektiv. Dessutom ville jag undersöka 

huruvida infallsvinklarna till pornografin och industrin ser olika ut beroende på om man är 

porrkritisk eller porrliberal. De frågeställningar jag använde mig av för att göra detta möjligt 

var följande:  

• Vilka föreställningar om mänskliga rättigheter och människorättskränkningar 

förekommer i de olika sidorna av debatten, och tolkas rättigheterna på samma sätt på 

båda sidorna? 

• Vilken infallsvinkel har debattörerna när det kommer till hur man bör förhålla sig till 

personer i pornografi, porrindustrin och pornografins effekter på samhället, och vad 

har de för uppfattning om egenmakt?  

Materialet jag använde för att besvara dessa frågor var fyra porrliberala och fem porrkritiska 

debattartiklar, eftersom jag ville analysera samhällsdebatten kring pornografi. Utöver det 

använde jag mig utav två av porrkritikernas – närmare bestämt Talitas och Unizons – rapporter 

om just pornografi, i förhållande till deras debattartiklar. Däremot hade ingen av de porrliberala 

debattörerna motsvarande rapporter. Jag valde dock att ändå ta med Talitas och Unizons 

rapporter, då jag ansåg att det hade varit onödigt att inte ta med relevant forskning när den finns, 

bara för att en porrliberal motsvarighet inte finns. 

Den huvudsakliga teorin jag använde för att besvara dessa frågor var en maktteori utförd av 

Amy Allen baserad på Iris Marion Young. Allen anser att makt kan vara negativt laddad, det 

vill säga i form av förtryck och/eller dominans, samt negativ empowerment som bekräftar och 

förstärker förtryckssystem, eller positivt laddad genom empowerment som frigör och 
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omvandlar. Alla dessa varianter av makt går också att koppla till självbestämmande och 

självutveckling, två vitala funktioner för social rättvisa och för att kunna leva ett gott liv. 

Förtryck och dominans verkar för att hindra möjligheterna till självbestämmande och 

självutveckling, medan empowerment främjar självbestämmande och självutveckling.  

I teorikapitlet beskrev jag också de människorättskonventioner och specifika artiklar ur dessa 

konventioner som var av relevans för min analys. Här använde jag mig av FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna, ICCPR, CEDAW och Palermoprotokollet.  

Metoderna jag använde mig utav var kvalitativ textanalys och rekonstruktiv tolkning. Den 

kvalitativa textanalysen hjälpte mig att noggrant analysera debattartiklarna och rapporterna 

samt att ta fram vilken representation och vilka frames av pornografi som fanns att lokalisera i 

texterna. Den rekonstruktiva tolkningen var framförallt hjälpsam när det kom till att tolka vad 

som stod i debattartiklarna och rapporterna i förhållande till analysfrågorna, då dessa inte alltid 

uttryckligen nämnde mänskliga rättigheter eller makt, men däremot nämnde faktorer som 

visade sig vara väldigt lika vissa artiklar i människorättskonventionerna nämnda ovan samt 

Allens maktteori.  

Slutresultatet visar att det är stor skillnad i samhällsdebatten när det kommer till ämnet 

pornografi, särskilt när det kommer till infallsvinkel. Porrliberaler ser främst till 

konsumenternas bästa, alternativt till medverkande i pornografi då de anser att det medför 

positiv empowerment. Däremot verkar de i många fall endast fokusera på personer som frivilligt 

medverkar i pornografi, och inte de som medverkar i den för att de inte har något annat val eller 

som självskadebeteende. Porrkritikerna lägger sin uppmärksamhet på personerna som 

medverkar i pornografi, men också på porrkonsumenterna och deras sexpartners. Dessa utgår 

dock, vad det verkar som, från att ingen som medverkar i pornografi gör det av fri vilja utan 

antingen för att de lever i fattigdom, att de är unga eller att de gör det som en form av 

självskadebeteende. Gällande makt är det förtryck, dominans och negativ empowerment som 

förekommer i fallen för dessa kvinnor – ingen positiv empowerment. Porrliberalerna menar 

främst att mänskliga rättigheter måste skyddas, och att det därför inte får införas något 

porrförbud, medan porrkritiker menar att kränkningar mot de mänskliga rättigheterna 

rättfärdigas genom att pornografin fortfarande är laglig, och vill även att lagstiftningen ändras 
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så att pornografin kan ställas under samma lag som hallickverksamhet och sexköp, som båda 

är olagligt i Sverige.  
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