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1. Inledning 
 
Under vad som kallas den andra vågen av feminism uppmärksammades kvinnans sexuella            

frigörelse och njutning. Vikten låg i att, likställt med män, såväl kunna kontrollera sin egen               1

kropp med hjälp av preventivmedel och abort som fokus på kvinnans egen vilja och möjlighet               

till sexuell njutning. Motivationen bakom var att män i större utsträckning, i samhällets ögon,              

inte fick kritik för att ha haft flera sexuella partners. I och med den sexuella frigörelsen ökade                 

även tillgången till pornografin. Pornografi som i sin etymologiska mening innebär           

avbildningen av en sexuell slav eller prostituerad blev istället förknippad med kvinnans            

kontroll över sin egen kropp genom att frivilligt visa upp den. Ingen man skulle äga               2

kvinnans kropp och hennes möjlighet att kunna visa upp den på vilket sätt hon än ville.  

 

Ett samhällsproblem där debatten kring kommersialiseringen av kvinnokroppen fortsätter att          

väcka uppståndelse är pornografin. Framställandet av kvinnan som sexobjekt finns såväl i            

historien som på vilken gata som helst där en kan mötas av reklam med sexuellt anspelande. I                 

och med internets extrema utbredning går den även att hitta inom mindre än en sekund, med                

endast ett knappklick. Pornografin är således kanske den tydligaste formen av           

kommersialisering av kvinnan som sexobjekt. Men vad som tidigare har definierat           

pornografin, herrtidningar med uppslag av nakna kvinnor, har under de senaste 10 åren blivit              

något helt annat. Trots detta har beskrivningen kring vad som definieras som pornografi inte              

ändrats i Sverige sedan 1997. Enligt forskning av Bridges et al. analyserades ett flertal              3

pornografiska filmer och videos som visar att majoriteten av den pornografi som är             

tillgänglig på internet är övervägande våldspornografisk. 88,2% av all pornografi som           

analyserades år 2010 innehöll gagging (det vill säga kväljningar framkallade av nedpressande            

av penis i svalget), slag med öppen handflata, strypning och hårdragning. Pornografin som             4

tidigare men även nu anses av vissa vara frigörande för kvinnans kontroll över sin egen               

1 Gemzöe, Lena, 2015, Feminism, Bilda förlag, 2 upplagan, ScandBook, Falun, s.48-52 
2 Riksorganisation för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Porr leder till Sexuellt våld, 
https://www.roks.se/har-finns-kunskap/porr-leder-till-vald 
3 Freivalds, Laila, Svar på skriftlig fråga, 1997/98:206, Sveriges Riksdag, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/begreppet-pornografi_GL12206 
4 Bridges J., Ana, Wosnitzer, Robert, Scharrer, Erica, Sun, Chyng, Liberman, Rachael, Aggression and Sexual 
Behavior in Best-Selling Pornography Videos: A Content Analysis Update, Violence Against Women, 16(10), 
SAGE,  https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1077801210382866, s.1065 

https://www.roks.se/har-finns-kunskap/porr-leder-till-vald
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/begreppet-pornografi_GL12206
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1077801210382866
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kropp, anses av forskningen samt ett antal feminister vara en direkt konsekvens till mäns våld               

mot kvinnor. Pornografin har dock även framställts som sexuellt frigörande trots att den är              5

våldsam, därav vore en reglering av pornografin skadlig för både njutning men även för              

många av de som saknar ett samhälleligt erkännande av sin sexuella identitet.  6

 
Organisationer, som Porrfri Barndom, har under de senaste åren förespråkat och hållit i             

föreläsningar för många Svenska riksdagsledamöter kring pornografins konsekvenser, främst         

i relation till barn och unga. Tidigare forskning har även klarlagt kopplingen mellan             7

pornografi och prostitution, nämligen att samma kvinnor som hamnar i prostitution även är en              

del av pornografiproduktionen. Alltså tvingas många av de inom pornografi att prostituera            

sig. Men hur ser våra politiker på denna problematik gällande pornografin, vad sägs och hur               

diskuterar de pornografin i Sverige, eller diskuterar de den överhuvudtaget? Genom att            

undersöka hur Sveriges ledamöter framställer pornografin kan vi komma ett steg längre i att              

förstå varför, eller varför inte, en reglering finns.  

 
Tidigare forskning har klarlagt kopplingen mellan pornografi och prostitution, pornografins          

konsekvenser såväl positiva som negativa samt den rättsliga process som handlat om            

pornografin i såväl Sverige som i många delar av världen. Ingen tidigare forskning har dock               

tittat specifikt på hur pornografin problematiseras och framställs av svenska ledamöter, såväl            

i debatter som i enstaka motioner. Framställer ledamöterna pornografin på liknande sätt som             

den tidigare forskningen? 

  

5 Cosslett L., Rhiannon, 2015-03-02, Can porn empower women?, The Guardian, 
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/mar/02/pornography-might-suit-some-women-but-not-all-wome
n 
6  Folkhälsomyndigheten, 2019-09-06, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017, 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och
-rattigheter-i-sverige-2017/, sammanfattning 
7 Porrfri Barndom, https://porrfribarndom.se/vilka-ar-vi/ 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/mar/02/pornography-might-suit-some-women-but-not-all-women
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2015/mar/02/pornography-might-suit-some-women-but-not-all-women
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/
https://porrfribarndom.se/vilka-ar-vi/
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2. Syfte och forskningsproblem 
 
Syftet jag har med denna uppsats är att bidra med en koppling mellan den tidigare               

forskningen kring pornografin och den aktuella debatten kring pornografin i Sveriges           

Riksdag, vidare kommer detta att kunna kopplas samman med frågeställningen. Utöver att            

analysera vad som sägs om pornografin kommer både kopplingen med den tidigare            

forskningen ingå och därför kommer även undersökningen kunna belysa varför, eller varför            

inte, en reglering av pornografin existerar i Sverige såväl som hur ledamöterna väljer att              

framställa pornografin. 16 motioner och protokoll har analyserats med hjälp av en kvalitativ             

textanalys för att belysa på vilket sätt pornografin framställs. Regeringen har belyst            

pornografin som ett problem för att uppnå jämställdhet och hänvisar till deras arbete i              

bemötandet av kritik och förslag, både inom riksdagen såväl som utanför, men hur ser              

riksdagen på pornografin? Kritiker argumenterar för att regeringen inte har gjort tillräckligt i             

pornografifrågan och hänvisar ofta till pornografins konsekvenser för unga. Hur kan den            8

tidigare forskningen kring pornografin belysa hur pornografin framställs i debatter och           

motioner i Sveriges Riksdag? Forskningsproblemet blir således att tillföra en tydlig koppling            

mellan den tidigare forskningen och hur pornografin framställs av Sveriges ledamöter.           

Frågorna är ställda på ett sådant sätt att svaren ska kunna ge en övergripande bild av hur                 

pornografin framställs bland ledamöterna i relation till bl.a. den tidigare forskningen samt ur             

olika feministiska perspektiv. 

 
Frågeställningen blir således: Hur har Sveriges riksdagsledamöter framställt pornografin         

under de senaste 5 åren? 

 

 

 

 

  

8 TT, 2020-02-28, SvD, Ministern: Unga tjejer frågar om strypsex, 
https://www.svd.se/regeringen-vill-ha-koll-pa-ungas-porrvanor 

https://www.svd.se/regeringen-vill-ha-koll-pa-ungas-porrvanor
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3. Bakgrund 

3.1 Vad är pornografi? 

En av de största problemen med forskningen kring pornografin är att ingen gemensam             

mening har getts pornografin. Ordet verkar betyda mycket olika saker för många människor             

och hur pornografin har definierats och beskrivits har resulterat i väldigt olika resultat inom              

forskningen. Eftersom forskare är osäkra på hur pornografin ska operationaliseras kommer           9

jag härmed inte heller ge den en viss mening utan istället ge några av de beskrivningar                

pornografin har getts. 

 
Ingen ny beskrivning av pornografins betydelse har getts inom Riksdagen sedan 1997, dock             

är det ett ständigt debatterat ämne just hur vi ska beteckna pornografi. Ur ordets historiska               

betydelse står porne för det grekiska ordet prostituerad medan grafi står för att avbilda eller               

beskriva. Således kan pornografi i dess etymologiska mening beskrivas som          10

avbildningen/beskrivningen av en prostituerad, vanligtvis kvinna. I Sverige har vi valt att            

beteckna pornografi, ur ett rättsligt perspektiv, på samma sätt sedan 1997 på följande vis:  

 
“Ordet pornografi är värdeladdat och kan betyda olika saker för olika människor. Rättsligt             

sett har dock begreppet pornografi - i vart fall när det gäller svensk straff- och statsrätt - sedan                  

länge en viss given betydelse. Begreppet pornografi förekommer bl.a. i          

tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, brottsbalken och ordningslagen     

(1993:1617). Avsikten har genomgående varit att betydelsen skall vara densamma, nämligen           

bilder eller föreställningar som på ett ohöljt och utmanande sätt återger sexuella situationer             

eller händelseförlopp i syfte att påverka betraktaren sexuellt. En bild är exempelvis inte             

pornografisk om den har ett vetenskapligt, undervisande eller konstnärligt ändamål.”  11

9 Folkhälsomyndigheten, 2019-09-06, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017, 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och
-rattigheter-i-sverige-2017/, s.158 
10 Riksorganisation för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Porr leder till Sexuellt våld, 
https://www.roks.se/har-finns-kunskap/porr-leder-till-vald 
11 Freivalds, Laila, Svar på skriftlig fråga, 1997/98:206, Sveriges Riksdag, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/begreppet-pornografi_GL12206 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/
https://www.roks.se/har-finns-kunskap/porr-leder-till-vald
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/begreppet-pornografi_GL12206
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3.2 Den feministiska forskningens beskrivning av pornografin 

Som nämnt tidigare finns det, likt beskrivningen av ordet pornografi, många olika            

feministiska forskare som valt att framställa och problematisera pornografin på flera olika            

sätt. Den forskning som valts att lyftas fram i denna uppsats är inte representativ för all                

feministisk forskning utan har istället valts fram baserat på relevans för denna undersökning.             

Detta gäller såväl i bakgrundsbeskrivningen som under tidigare forskning och teori. 

 

I den feministiska forskningen av t.ex. MacKinnon och Dworkin, två radikalfeministiska           

juridiska teoretiker, beskrivs pornografin som följande:  

 
“Pornography shall mean the graphic sexually explicit subordination of women, whether in            

pictures or in words, that also includes one or more of the following: (1) Women are                

presented as sexual objects who enjoy pain or humiliation; or (2) women are presented as               

sexual objects who experience sexual pleasure in being raped; or (3) women are presented as               

sexual objects tied up or cut up or mutilated or bruised or physically hurt, or as dismembered                 

or truncated or fragmented or severed into body parts; or (4) women are presented being               

penetrated by objects or animals; or (5) women are presented in scenarios of degradation,              

injury, abasement, torture, shown as filthy or inferior, bleeding, bruised, or hurt in a context               

that makes these conditions sexual; [or] (6) women are presented as sexual objects for              

domination, conquest, violation, exploitation, possession, or use, or through postures or           

positions of servility or submission or display. The use of men, children, or transsexuals in               

the place of women in paragraphs (1) through (6) above shall also constitute pornography              

under this section.”  12

 
Alltså framgår det tydligt att pornografi som begrepp inte endast är ständigt i förändring utan               

även att det är ett värdeladdat ord. MacKinnon och Dworkin beskriver pornografi som ett              

tydligt negativt laddat ord där våld mot kvinnor, barn, män och transsexuella visas upp i syfte                

för att förödmjuka. MacKinnon och Dworkin beskriver även hur extremt våld mot kvinnan             

m.m. som t.ex. styckning kan ske i syftet att upphetsa och därmed bör ingå i begreppet                

12 Waltman, Max, 2014, The Politics of Legal Challenges to Pornography, Stockholms Universitet, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2539998&download=yes, s.43 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2539998&download=yes
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pornografi. Vad MacKinnon och Dworkin försöker förmedla är en blandning av vad            

pornografi framställs som med en beskrivning av dess verklighet. Dworkin ser både            

pornografin som orsaken till mäns våld mot kvinnor och beskriver pornografin som den             

ideologi som “är källan till det förtryck som kvinnor utsätts för på alla andra områden”.               13

Fortsättningsvis beskriver Dworkin att konsumtionen av pornografi där kvinnan ser ut att            

njuta av våldet som hon utsätts för samt framställer kvinnan som underordnad mannen, leder              

till att männen blir avtrubbade av våldet och därmed enklare utsätter kvinnor för våld. Enligt               

Dworkin fungerar pornografin som teorin, våldtäkt som praktiken. MacKinnon bygger          14

vidare på Dworkins analys av pornografin genom att inkludera flera sexualiteter, som            

männens. MacKinnon menar att pornografin inte påverkar synen på sexualitet och sex utan             

snarare är en spegel av hur synen på sex faktiskt är i det patriarkala samhället. Männens                

överordnad och makt över kvinnan anses vara erotisk medan kvinnors sexuella njutning är             

med nödvändighet masochistisk.   15

 
I en undersökning av Sveriges porrindustri beskrivs den kommersiella pornografin som:  

 
“––onlinematerial som avbildar individer eller grupper som ägnar sig åt sexuellt beteende där             

orättvisa mellan parterna är tydlig, våld syns och hörs, där förnedring, förödmjukelse, straff             

och extrem underkastelse verkar vara huvudsyftet med maktbalansen och de beteenden som            

avbildas”.  16

 
Sammanfattningsvis innebär den alternativa synen på pornografin en utveckling av den mer            

traditionella bilden, där endast konsumentens njutning eller upphetsning tas i beaktning.           

Pornografins beskrivning av t.ex. MacKinnon och Dworkin kan sägas ta språng från ett             

feministiskt perspektiv där pornografin blir mer transparent i hur könen visas upp och hur              

maktbalansen mellan olika sexuella identiteter ser ut. I och med att den feministiska analysen              

har utvecklats har dock även synen på pornografi förändrats. Den tidigare synen på att              

sexualiteten är grundorsaken till mäns våld mot kvinnor är till viss del förlegad. Betoningen              17

ligger nu istället på att sexualiteten endast är ett av alla sätt kvinnor blir förtryckta på, det vill                  

13 Gemzöe, Lena, Feminism, 2a upplagan, Bilda Förlag, Stockholm, s.100 
14 Ibid.  
15 Ibid. s.101 
16 Donevan, Meghan, 2019-03-21, Talita, Syns man inte, finns man inte, 
https://talita.se/assets/dokument/rapport_sv.pdf, s.7 
17 Gemzöe, Lena, Feminism, 2a upplagan, Bilda Förlag, Stockholm, s.101f 

https://talita.se/assets/dokument/rapport_sv.pdf
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säga är sexualiteten är inte isolerad i relation till t.ex. ekonomiska och sociala strukturer.              

Jämställdheten ser olika ut i olika länder och det är inte ovanligt att sexköp sker i ett fattigare                  

land av människor i rikare länder. Internet har även ökat möjligheten till att snabbt och enkelt                

köpa sex eller konsumera pornografi.   18

 

3.3 Pornografilagstiftning - Hur ser den ut? 

 

Idag, i Sverige, är produktionen samt konsumtion av pornografi inte olagligt såvida den inte              

framställer våldsamma scener eller personer under 18 år. Barnpornografi är alltså olagligt och             

står även fastställt i barnkonventionen, där den även kopplar samman säljandet av barn för              

sexuella syften och pornografi. Sedan den 1 Januari 2020 är barnkonventionen svensk lag,             19

men förbudet mot barnpornografi har funnits långt innan dess. Likt Sverige har majoriteten             20

av världens länder förbjudit framställandet av barn för sexuella syften och likt majoriteten av              

världens länder är pornografin tillåtet för de som i lagens ögon anses vara myndiga. I Sverige                

är det även olagligt att framställa eller skylta med pornografiska bilder eller liknande i              

offentligheten. Bland forskare finns det en som sticker ut gällande forskningen kring            

pornografilagstiftning, nämligen Waltman. I sin undersökning, “The Politics of Legal          

Challenges to Pornography: Canada, Sweden, and the United States”, jämför Waltman hur            

lagstiftningen ser ut i Kanada, Sverige och USA samt hur den har utvecklats sen den andra                

vågen av feminism. Lagstiftningen i Kanada är t.ex. inte så annorlunda än den i Sverige där                

fokus snarare ligger på hur explicit våldet är som avgörande faktor, inte att kvinnor framställs               

som underordnade männen. Likt Sverige fick Kanadas kvinnorörelse under 70-talet inte så            

stor påverkan på själva lagstiftningen kring pornografin. Fokus låg på att staten skulle ha              

fortsatt makt att kunna reglera innehållet i pornografin snarare än att skifta fokus till en mer                

18 Ibid. 
19 Förenta Nationerna, Volym 2171, A-27531, Maj 2000, Optional Protocol to the Convention on the Rights of 
the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, 
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc-sale.pdf,  s.248f 
20 Regeringskansliet, 2020, Barnkonventionen som svensk lag, 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/ 

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc-sale.pdf
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/
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“survivor-friendly empowering civil rights approach”. Skillnaden mellan Sveriges och         21

Kanadas lagstiftning blir dock tydligt under 80-talet:  

 

“Since the 1980s, the Canadian obscenity law has been judicially reinterpreted into judging             

pornography for whether or not it impairs equality imperatives by promoting gender-based            

violence and attitudes supporting violence against women.”  22

 

Här har alltså Kanada, utifrån motivering från forskare om pornografins påverkan och            

innebörd, omfamnat en mer forskningsbaserad syn på sin lagstiftning. Lagstiftningen är nu            

formulerad på ett sådant sätt att snarare än att försvara konstnärens frihet läggs vikten i att                

försvara kvinnor från mäns våld. Trots den nya lagstiftningen har dock utfallen fortsatt varit              

till fördel för de som producerar pornografi.  

 

 

  

21  Waltman, Max, 2014, The Politics of Legal Challenges to Pornography, Stockholms Universitet, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2539998&download=yes, s.437  
22 Ibid. s.438 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2539998&download=yes
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4. Tidigare forskning & teori  
 

Viss lagstiftning kopplar alltså samman pornografin och det könsbaserade våldet. Enligt           

tidigare forskning finns det alltså en koppling mellan att konsumera pornografi och det             

könsbaserade våldet runtom i världen. Både Förenta Nationerna samt Europeiska Unionen           

problematiserar mäns våld mot kvinnor men drar inte en klar koppling mellan det             

könsbaserade våldet och pornografin. Till skillnad från FN och EU drar dock            23

Folkhälsomyndigheten, i uppdrag från Regeringen, slutsatsen att det går att se en viss             

koppling mellan pornografi och negativa konsekvenser för kvinnor och flickor, liksom män            

och pojkar. En genomgång av hur det könsbaserade våldet ser ut samt hur den kan sägas                24

kopplas samman med pornografin finns på efterföljande sidor. 

 

Denna uppsats kommer till stor del behandla pornografin och prostitution som ett och samma              

fenomen då en stor del av forskningen väljer att behandla dem som två sidor av samma mynt.                 

Anledningen till detta är då tidigare forskning klarlagt att kopplingen mellan dessa två är              

nästintill oseparerbara. Kopplingen mellan pornografi och prostitution kommer ges senare          

under punkt 4.3 pornografi och prostitution på sida 16. Sammanfattningsvis går det att se att               

de som befinner sig i prostitution ofta blir filmade samt att de delar liknande              

socioekonomiska bakgrund och psykiska problem som de inom pornografi. 

 
Inte förrän förra året togs det fram en forskningsrapport kring den svenska porrindustrin,             

detta påverkar troligtvis hur svenska ledamöter kan tänkas se på porrindustrin framöver. Här             

behövs det alltså mycket mer forskning för att kunna tydligare kartlägga och kategorisera de              

konsekvenser som pornografin, enskilt, har för påverkan på individer både inom prostitution            

och utanför. Trots den forskning som finns kring Sverige har undersökningar kring            

pornografi och prostitution varit etablerade länge, särskilt i t.ex. USA. Till stor del har              

forskningen tagits fram för att leda till lagförändringar och lagförslag. Det är av den              

23 Europeiska Kommissionen, Gender-based violence (GBV) definition, 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-ge
nder-based-violence_en, Waltman, Max, 2014, The Politics of Legal Challenges to Pornography, Stockholms 
Universitet, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2539998&download=yes, s.6 
24 Folkhälsomyndigheten, 2019-09-06, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017, 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och
-rattigheter-i-sverige-2017/ 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2539998&download=yes
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/
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anledningen som en majoritet av forskningen, snarare än att forska kring hur politiker             

framställer pornografin, fokuserar på att förändra deras syn på pornografin. Detta utan att             

forska kring vad de faktiskt redan tycker. Av denna anledningen syftar jag att i denna uppsats                

bidra med en undersökning kring hur Sveriges ledamöter framställer pornografin kopplat till            

den forskningen som vill påverka politikerna. Sverige är även utåt sett ledande inom             

jämställdhet och var det första landet i världen att lagstadga köparen av sex som kriminell,               

inte säljaren, i sexköpslagen. Vad detta innebär är att det finns en relativ långtgående              25

forskning kring sexköpslagens konsekvenser, både gällande hur den har förändrat          

prostituerades livssituation men även hur synen på sexköp har förändrats både inom            

politiken, media och samhället. Forskningen kring sexköpslagen kan alltså sägas visa hur            

teoretiker och forskare har påverkat synen på prostitution i politiken. Genom att undersöka             

inte endast hur pornografilagstiftningen tagits fram, utan även hur själva den politiska            

debatten kring pornografin ser ut, bidrar jag till den tidigare forskningen med ett nytt              

perspektiv.  

 

4.1 Könsbaserat våld 

 

För att förstå hur pornografin påverkar samhället är det av vikt att klarlägga en del fakta kring                 

det könsbaserade våldet. Anledningen bakom detta är då pornografi vanligtvis kopplas           

samman som en orsak till mäns våld mot kvinnor. Eftersom forskningen klargör relationen             

kan det vara av intresse att förstå bredden av det könsbaserade våldet. Huruvida pornografin              

har en kausal koppling till det könsbaserade våldet finns det mycket forskning som             

åtminstone klargör att viss korrelation finns. I Folkhälsomyndighetens rapport kring          

befolkningens sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter från 2017 konstateras det att de             

flesta är nöjda med sin sexuella hälsa. Dock finns det stora skillnader mellan åldersgrupper,              

sexuell identitet, utbildningsnivå och kön när det kommer till t.ex. hur utsatt en är för sexuellt                

våld eller hur väl en anser att en känner sig säker och trygg med sin sexualitet. När det                  

kommer till kopplingen mellan pornografi och könsbaserat våld kan det vara av intresse att              

förtydliga hur Sveriges befolknings internetvanor ser ut. Kvinnor likt män använder sig alla             

av teknik eller internet för sexuella syften för att t.ex. dejta, få information kring sexrelaterade               

25 Jämställdhetsmyndigheten, 2019-11-25, Sexköpslagen - från kontroversiell lag till internationell modell, 
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/sexkopslagen-fran-kontroversiell-lag-till-internationell-modell 

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/sexkopslagen-fran-kontroversiell-lag-till-internationell-modell
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ämnen eller för sexuell upphetsning. Internet är helt enkelt ett medel alla svenskar använder,              

även när det kommer till sexrelaterade ämnen och frågor. En avvikelse är dock att äldre män                

använder sig av internet i större utsträckning än äldre kvinnor. Vidare, en övervägande del              26

av de som tittar och använder sig av pornografi är män, 72% av de som använder sig av                  

pornografi är män varav 68% av kvinnor använder sig inte av pornografi. Det finns alltså               27

nästan motsatt användning av pornografin mellan könen. Folkhälsomyndigheten        

sammanfattar litteraturen kring pornografin som:  

 
“Pornografin uppfattas öka friheten och acceptansen av sexualitet, bekräfta sexuella          

identiteter och praktiker samt fungera som inspirationskälla för att berika sexlivet.           

Forskningen visar också på negativa aspekter av frekvent användning av pornografi på            

attityder, beteende och sexuell hälsa. Bland annat kan effekten vara en mer trivialiserande             

inställning till mäns våld mot kvinnor, och en benägenhet att prova saker inspirerat av              

pornografin och ta mer sexuella risker. Detta beror sannolikt på pornografins innehåll som i              

stor utsträckning innehåller dominans och våld mot kvinnor.”  28

 

Folkhälsomyndigheten belyser alltså både de positiva och de negativa aspekterna med           

pornografin, men övervägande i såväl citatet som i deras rapport verkar de negativa             

aspekterna vara fler. Dock är det värt att notera att forskningen är tvetydiga såväl i huruvida                

pornografin påverkar en samt i orsakssambandet¨mellan pornografi och t.ex. sexuellt våld.           29

Som tidigare nämnt är ett av de största problemen även att pornografi operationaliserar på så               

olika sätt, ingen gemensam beskrivning av ordet har getts. Av de negativa aspekterna är              

korrelationen mellan pornografi, det könsbaserade våldet och sexualbrotten de tydligaste.   

 

Enligt Förenta nationernas “Declaration on the Elimination of Violence Against Women” kan            

det könsbaserade våldet sammanfattas som: “...one of the crucial social mechanisms by            

which women are forced into a subordinate position compared with men” och            30

26 Ibid. 
27 Sammanfattning, 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och
-rattigheter-i-sverige-2017/?pub=60999 
28 Ibid. 
29 Ibid, s.158 
30 Waltman, Max, 2014, The Politics of Legal Challenges to Pornography, Stockholms Universitet, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2539998&download=yes, s.6 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/?pub=60999
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/?pub=60999
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2539998&download=yes
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fortsättningsvis beskriver flertalet forskare bl.a. Waltman att det könsbaserade våldet fungerar           

som: “...one of the linchpins in causing, reinforcing, and keeping male dominance intact as a               

social system of inequality based on gender.” Det könsbaserade våldet är alltså en del av               31

upprätthållandet av de patriarkala strukturerna. Enligt EU kan könsbaserat våld delas in i tre              

kategorier: fysisk, sexuell och avslutningsvis psykologisk. Inom EU har ca 22% av alla             

kvinnor blivit utsatta för våld i hemmet, fortsättningsvis har mellan 45-55% av alla kvinnor              

sedan 15 års ålder blivit utsatta för någon sorts form av sexuella trakasserier.   32

 
Många forskare har tidigare belagt att en viss koppling finns mellan pornografi och det              

könsbaserade våldet, dock har ingen kunnat belägga huruvida den kopplingen är kausal eller             

korrelerande. Anledningen till detta är då det är svårt att kartlägga huruvida pornografin har              

en kausal eller en korrelerande relation till det könsbaserade våldet. Även om orsak-verkan             

kedjan är tvetydig mellan pornografi och det könsbaserade våldet är det oavsett en viktig              

aspekt när det kommer till att komma underfund med hur politiker väljer att framställa              

pornografin.  

 

Precis som det finns olika syn och perspektiv på pornografin i politiken finns det även               

skillnader mellan forskare, som nämnts tidigare är orsak-verkan kopplingen också svag.           

Många forskare har i sina undersökningar kommit fram till olika perspektiv gällande det             

könsbaserade våldet och pornografin. Enligt en undersökning av McKee ansågs endast 1,9%            

av pornografin vara våldsam i jämförelse med en undersökning av Bridges et al. där 88,2%               

ansågs innehålla våldsamt material. Skillnaden mellan dessa två undersökningen är          33

operationaliseringen. McKee kodade endast pornografin som våldsam om någon av de som            

var deltagande uttryckte en negativ reaktion gentemot det som skedde med eller mot dem.              

McKee har enligt kritiker, genom att operationalisera på detta sätt, endast analyserat vad de              

inom pornografin anser om själva akten, men glömt att pornografi framställs för mannens             

31 Ibid.  
32 Europeiska Kommissionen, Gender-based violence (GBV) definition, 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-ge
nder-based-violence_en 
33 Unizon, Waltman, Max, 2015/2016, Porr och prostitution - En rapport om utsatthet och efterfrågan, 
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=69700112712607411512412007512408507410302403604408600
310007510112512409502312608902911003205302210904900312000807110610006511811608309402208612
306610911212403011309800506506702108912311310802600406408902802309212100002506800310910008
0077112095121000099&EXT=pdf, s.40f 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=697001127126074115124120075124085074103024036044086003100075101125124095023126089029110032053022109049003120008071106100065118116083094022086123066109112124030113098005065067021089123113108026004064089028023092121000025068003109100080077112095121000099&EXT=pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=697001127126074115124120075124085074103024036044086003100075101125124095023126089029110032053022109049003120008071106100065118116083094022086123066109112124030113098005065067021089123113108026004064089028023092121000025068003109100080077112095121000099&EXT=pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=697001127126074115124120075124085074103024036044086003100075101125124095023126089029110032053022109049003120008071106100065118116083094022086123066109112124030113098005065067021089123113108026004064089028023092121000025068003109100080077112095121000099&EXT=pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=697001127126074115124120075124085074103024036044086003100075101125124095023126089029110032053022109049003120008071106100065118116083094022086123066109112124030113098005065067021089123113108026004064089028023092121000025068003109100080077112095121000099&EXT=pdf
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njutning. Reaktionen som de inom pornografin speglar kan inte sägas vara sann, sett till deras               

egentliga känsla, utan är en konsekvens av att framställa sig som en fantasifigur. Bridges et               

al. valde att kategorisera pornografin som våldsam baserat på vad som utfördes på film              

oavsett reaktion av den som var inblandad i pornografin. I deras undersökning var hela 95,1%               

antingen positiva eller likgiltiga till det som skedde mot eller med dem, av de fåtal som                

reagerade negativt var det övervägande män. Vad de problematiserar är det faktum att             34

pornografin görs för någon annans njutning än de som är i pornografin, pornografin görs för               

konsumenten inte för producenten. De kom fram till att majoriteten av pornografin är             

våldsam efter att ha operationaliserat t.ex. att bli smiskad eller bli kallad “hora” som fysisk               

och verbal aggression. Det gjorde inte McKee så länge de inte var negativt inställda till det.                35

Huruvida de inom pornografin faktiskt njuter av det som görs mot dem eller som de gör mot                 

någon annan är i ständig debatt både av de mot pornografi och de som företräder               

porrindustrin. Alltså kan varken pornografi som kausal eller korrelerade faktor till de            

könsbaserade våldet beläggas, inte heller att den inte skulle ha en påverkan. 

4.2 Sverige, sex, pornografi och våld 

 

Många av de forskare som anses kunna belägga en korrelerande koppling mellan pornografi             

och det könsbaserade våldet är även tydliga med att det allra största kopplingen går att dra                

mellan pornografi och sexualbrott. Många feministiska teoretiker anser att pornografin          

fungerar som en inspirationskälla till grövre sexualbrott. 

 

Enligt brottsförebyggande rådet (BRÅ) utsattes ungefär 6% av Sveriges befolkning 2018 för            

sexualbrott vilket var en nedåtgående statistik, dock är det osäkert om det endast är en               

avvikelse eller inte. De som blir utsatta för sexualbrott är övervägande av det kvinnligt              36

kodade könet, är i de flesta fall i ung ålder (övervägande bland åldern 20-24 år följt av                 37

16-19 år), blir ofta utsatta mer än en gång med en majoritet på fler än fyra och har ofta                   38

34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Brå, Våldtäkt och Sexualbrott, Senast uppdaterad 2019-10-14, 
https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html 
37 Ibid. https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html#Konsfordelning 
38 Ibid. https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html#Alder 

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html
https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html#Konsfordelning
https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html#Alder
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endast förgymnasial utbildning. Av de anmälda sexualbrotten 2018 var 44% mot barn (0-17             39

år) vilket är en ökning på 12%. Av dessa sexualbrott mot barn var 91% mot de som definieras                  

som flickor. Av de som utfört ett sexualbrott är förövaren övervägande kodad som man på               40

hela 97%.   41

 
I rapporten framgår det att de största könsskillnaderna “ses i utsatthet för sexuella trakasserier              

och våld, erfarenhet av att betala eller ge annan ersättning för sex, pornografianvändning samt              

en rad upplevelser kring sexlivet.” Enligt Folkhälsomyndigheten har ca 42% av de kvinnligt             42

kodade blivit utsatta för någon form av sexuellt trakasseri t.ex. sexuell invit eller blottning,              

varav 9% varit manligt kodade. 

 

Som tidigare nämnts sammanfattar Folkhälsomyndigheten litteraturen kring pornografi att         

vara övervägande negativ i sin syn på pornografin. Anledningen är att majoriteten av             

litteraturen, samt forskningen, kring pornografi antingen fokuserar eller landar i det faktum            

att pornografin har negativa konsekvenser. Mer djupgående konstaterar        

Folkhälsomyndigheten i sin överblick av litteraturen om pornografi, att det inte går att             

klarlägga en kausal relation mellan mer våldsam pornografi och en högre risk för att sexuellt               

trakassera eller utsätta någon. Det som dock går att klarlägga är att ett mer frekvent               

användande av pornografi ökar risken för en förändring av individuella beteenden på ett             

övervägande negativt sätt. Bland dessa förändringar ser forskningen en ökad positiv           43

inställning till pornografi, mer sexuell upphetsning på grund av pornografin samt en ökad             

användning av avvikande pornografi som innehåller våld, djur och barn bland de som             

använder sig av pornografin frekvent. Alltså leder ett mer frekvent tittande till att en              44

konsumerar mer pornografi. De som använder sig av pornografin mer frekvent än andra har              

även en större sannolikhet att vilja testa det som de ser i pornografin som t.ex. analt sex eller                  

sex utan skydd. Bland de som tittat på pornografin mer frekvent finns det även stor risk att                 

39 Ibid.https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Folkhälsomyndigheten, 2019-09-06, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017, 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och
-rattigheter-i-sverige-2017/ 
43 Folkhälsomyndigheten, 2019-09-06, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017, 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och
-rattigheter-i-sverige-2017/, s.159f 
44 Ibid., s.160 

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/
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pornografin blir det enda sättet för dem att få sexuell njutning, vilket leder till att fantasin tar                 

över från verkligheten. De som tittar på pornografin i hög utsträckning är män mellan 16-29               45

år där hela 41% använder sig av pornografin dagligen eller nästan dagligen. 18% av män               

mellan 16-84 år använder sig av pornografi dagligen. Bland de som tittar på pornografin              

dagligen eller nästan dagligen finns en större risk att utveckla psykisk ohälsa, fetma, en ökad               

risk för rökning, högre alkoholkonsumtion samt mer stillasittande (10 timmar per dag).           46

Innehållet, eller själva substansen inom pornografin, verkar alltså inte vara problemet med            

pornografi utan snarare verkar det vara så att det är hur frekvent konsumenten konsumerar              

pornografin. Framförallt går det att se skillnader mellan de som är frekventa användare av              

pornografi i jämförelse med de som endast vid vissa tillfällen använder sig av pornografi.  

 

4.3 Pornografilagstiftning -  hur kan den se ut? 

 
Tidigare forskning kring pornografin har sedan länge associerats med forskningen kring           

prostitution. I Waltmans undersökning kring de legala aspekterna av regleringen på           

pornografin i länderna Sverige, Kanada och USA, tydliggör Waltman korrelationen mellan           

pornografi och prostitution. I artikeln “The Politics of Legal Challenges to Pornography:            

Canada, Sweden, and the United States”, undersöker Waltman på vilket sätt lagstiftningen            

kring prostitution ser ut och hur utifrån ett rättslig perspektiv ett land möjligtvis skulle kunna               

reglera pornografin utifrån den. Regleringen av pornografin kan sammanfattas motiveras av           47

de konsekvenser den leder till. Först och främst handlar texten om att belägga bevis kring de                

negativa konsekvenser som hänförs ur pornografin, såväl konsumtionen av den som           

produktionen. Waltmans första del kan sägas ta perspektivet ur individen och beskriver såväl             

förstahandsupplevelser från prostituerade, som t.ex. hur de har påverkats av pornografin,           

samt tidigare forskning kring pornografi och sexuellt våld överlag. Den andra delen av             

motivering tar språng ur perspektivet staten och fokuserar till största del på det demokratiska              

problem pornografin utgör. Waltmans sammanfattning av pornografin i det svenska fallet är            

att det inte finns något som håller Sverige lagligt bundet till att inte kunna reglera               

45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Waltman, Max, 2014, The Politics of Legal Challenges to Pornography, Stockholms Universitet, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2539998&download=yes 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2539998&download=yes
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produktionen av pornografi. Fortsättningsvis anser Waltman att när det kommer till de            48

grupper som blir utsatta för sexuellt våld kan ett mer inriktat fokus på civila rättigheter vara                

till fördel för att skapa ett mer jämställt rättssystem, och därav ge en röst åt de som påverkats                  

av pornografin. Waltman är alltså en stor förespråkare för en förändrad och förbättrad             

lagstiftning av pornografin och menar att Sverige har en stor potential att förbättra sin              

lagstiftning.  

 

Waltman är tydlig att det är fullt möjligt att reglera pornografin mer djupgående utifrån              

svensk lagstiftning idag, trots detta finns inte en sådan reglering. En möjlig anledning bakom              

detta är den feministiska debatten som både går att finna i andra länder som här i Sverige. I                  

Feminism av Gemzöe beskriver hon hur många feminister är försiktiga med att vilja lagstifta              

kring pornografi då det i framtiden kan leda till ett mer sexualfientligt klimat. Kvinnans              49

sexuella frigörelse likväl andra förtryckta grupper anses vara en viktigt del av den             

feministiska kampen och därmed kan deras strategi att snarare än reglera, problematisera            

pornografin, tyckas vara fördelaktigt. 

4.4 Pornografi och prostitution 

 

En viktig del för den här uppsatsen är att klargöra kopplingen mellan pornografi och              

prostitution eftersom dessa till synes två separata företeelser visar sig enligt den empiriska             

forskningen vara väldigt lika varandra. Likheter finns mellan de kvinnor, och män, som             

befinner sig i prostitution med de som är med i pornografin gällande såväl deras bakgrund               

som i deras utsatthet för det könsbaserade våldet.  

 
I Talitas undersökning, en organisation som hjälper kvinnor ur pornografi, prostitution och            

människohandel, framgår det tydligt att samma faktorer som för kvinnor in i prostitution är              

detsamma för de som förs in i pornografi. De är socioekonomiskt utsatta, har låg ålder och                50

har tidigare i sina liv blivit utsatta för någon form av sexuellt våld. Talita, likt MacKinnon                

och Dworkin, delar deras syn på pornografin genom att tydligt synliggöra den maktordning             

som råder inom pornografin. I deras undersökning utvecklas tidigare forskning kring           

48 Ibid., s.521 
49 Gemzöe, Lena, Feminism, 2a upplagan, Bilda Förlag, Stockholm, s.101 
50 Ibid., s.24ff 
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kopplingen mellan pornografi och prostitution, från att främst behandla kvinnor i prostitution            

som även framställs i pornografi, till att särskilja de kvinnor (och män) som endast framställs               

antingen i pornografi eller som befinner sig i någon annan typ av situation i den kommersiella                

sexindustrin. Fortsättningsvis kopplar undersökningen som fokuserar på den svenska         

porrindustrin samman det ovan nämnda, nämligen pornografin, prostitutionen och         

människohandeln. Snarare än att vara separata företeelser hänger de samman och tidigare            

forskning kan inte klarlägga huruvida det ena påverkar det andra. Talita tar alltså den mer               

moderna synen på pornografi och sexualitet genom att koppla samman socioekonomiska           

faktorer för att förklara orsaken till mäns våld mot kvinnor. Korrelationen mellan prostitution,             

pornografi och människohandel har bevisats flertal gånger medan kausaliteten är tvetydig.           

Avslutningsvis framgår det att undersökningen framhåller psykisk ohälsa både som en faktor            

men även som konsekvens inom prostitution, pornografin och människohandeln. I Artikeln           

“Prostitution and Trafficking in Nine Countries” av Melissa Farley et al. betecknas den             

kommersiella sexindustrin som:  

 
“street prostitution, massage brothels, escort services, outcall services, strip clubs, lap           

dancing, phone sex, adult and child pornography (including the sexual assault of children by              

organized groups of pedophiles as well as non-pedophile rapists), child prostitution, video            

and Internet pornography, trafficking, and prostitution tourism.”  51

 

Alltså kan kopplingen mellan pornografi, prostitution och människohandel även sägas kunna           

höra ihop med de ovannämnda. Snarare än att vara separata fenomen och företeelser är de               

alla en konsekvens av de patriarkala strukturerna som är befintliga, även om de strukturerna              

förändras. För den framtida forskningen vore det av stort intresse att utvidga undersökningen             

till att inkludera t.ex. sexlinjer samt undersöka skillnader mellan lättillgänglig nätpornografi i            

jämförelse med den pornografi som kräver betalning. Även en fortsatt forskning kring hur en              

bör operationalisera pornografin skulle inte endast föra forskningen framåt flera steg utan            

även vara behjälplig i den politiska debatten.  

  

51 Farley, Melissa, Cotton, Ann, Lynne, Jacqueline, Zumbeck, Sybille, Spiwak, Frida, Reyes E., Maria, Alvarez, 
Dinorah, Sezgin, Ufuk, 2004, Prostitution and Trafficking in Nine Countries, Journal of Trauma Practice, 2:3-4, 
The Haworth Press, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1300/J189v02n03_03?needAccess=true, p.34 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1300/J189v02n03_03?needAccess=true
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5. Design och metod  
 
Främst kommer en kvalitativ textanalys att användas. Syftet med en kvalitativ textanalys är i              

mångt om mycket att försöka undersöka vilken form av mening en viss aktör, objekt eller               

fenomen tillges. En kvalitativ textanalys handlar om att “läsa texter aktivt” , analysera dess             52

mening och se om frågorna som ställs kan besvaras av det en hittar i texten.  

 

Eftersom jag ämnar att i denna uppsats se hur pornografin framställs av svenska politiker har               

jag valt att specificera min undersökning till svenska ledamöter. En undersökning av svenska             

ledamöter görs tydligast genom riksdagens arkiv och eftersom det kan vara fördelaktigt att se              

vad inte endast partierna tycker, har jag valt att analysera både motioner men även              

kammarens protokoll där många av debatterna hålls. Motioner har valts då detta visar vad              

enskilda ledamöter tycker och anser om pornografin och kan ses som ett sätt för ledamöterna               

att gå emot partilinjen. Kammarens protokoll har valts för att kunna visa upp tillägg, repliker               

eller motsättningar bland ledamöterna när de diskuterar pornografin i riksdagen. Genom att            

använda en undersökningsmetod där varje enskild motion och protokoll analyseras ur en            

kritisk textanalys kan man blottlägga, eller härleda, på vilket sätt ledamöterna framställer            

pornografin samt hur, om alls, maktrelationer framställs. Antalet motioner och protokoll           

under år 2015-2020 är 45, av dessa är målet att analysera de motioner och protokoll som till                 

största del diskuterar pornografin. Undersökningen kommer gå till på följande vis att            

motionerna och kammarens protokoll kommer delas in i två kategorier som är utmärkande för              

innehållet. Den ena kategorin blir således Unga och skola varav den andra blir Jämställdhet,              

sedan kommer tre frågor ställas: Framställs pornografin som ett problem och, om det gör det,               

på vilket sätt bör den hanteras? Framställs pornografin vara kopplad till prostitution, även             

människohandeln? Framställs pornografin ur ett feministisk perspektiv? De tre frågorna          

fungerar som en analysram för att förklara samt besvara hur ledamöterna väljer att framställa              

pornografin. Avgränsning av åren är baserat på hur relevanta de är i relation till den aktuella                

debatten både i politiken då samma regeringsparti har suttit under dessa 5 år men även i                

media överlag med år som t.ex. 2017-18 där metoo tog en stor del av mediaövervakningen.               

52 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann, Wängnerud, Lena, 
Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 5e upplagan, Stockholm:Wolters Kluwer, 
2017, s.212 
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Värt att notera är att undersökningen tar del under en ny mandatperiod d.v.s kan ledamöter ha                

blivit ersatta av andra. De motioner och protokoll som endast nämnde pornografi i relation till               

något helt annat, som t.ex. Sveriges försvar, eller i förbifarten valdes att tas bort. Dubbletter               

av motioner togs även bort i analysen eftersom de inte bidrar med något nytt. Avgränsningen               

leder till att 16 motioner och protokoll, sammanlagt, kommer att analyseras. Åren under och              

precis efter metoo kan även anses ha extra aktualitet eftersom jämställdhetsdebatten fick en             

central del i samhället. Det kan dock också vara så att ledamöterna i Sveriges Riksdag under                

metoo valt att fokusera på t.ex. det sexuella våldet i en större utsträckning än pornografin.  

 
Viktigt att poängtera är att en kvalitativ textanalys kan påverkas av forskarens förståelse av              

ämnet eller av tidigare erfarenheter. Som Esaiasson et al. förklarar kan forskaren inte förhålla              

sig neutral då det leder till att forskaren blundar för de maktrelationer som existerar och               

därmed ställer sig på “de dominerades sida”. Alltså riskerar forskningen att bli subjektiv             53

snarare än objektiv och fortsättningsvis kan läsaren av en uppsats tolka resultatet på olika sätt               

i jämförelse med en annan läsare. Objektivitetskriteriet, d.v.s att oberoende forskare med            

samma material ska nå samma slutsats, går inte att uppfylla i en kvalitativ textanalys.              54

Snarare ligger fokus på att kritiskt reflektera över forskarens roll i analysen. Att använda sig               

av en kvalitativ textanalys ses ibland vara mindre vetenskapligt än en kvalitativ analys men              

enligt Hjerm et al. bör man bedöma kvalitativa analyser och kvantitativa olika. De             

vetenskapliga kriterierna reliabilitet och validitet går ibland inte att uppfylla,          

reliabilitetskravet går t.ex. inte att uppfylla då det bygger på entydiga kategorier och säkra              

mätningar. Validitetskravet går inte att uppfylla då det inte finns en entydig mätningprocedur.             

En kvalitativ textanalys är dock bättre i att förklara hur en viss mening ges i texten samt är                   55

bättre på att visa vilka delar av en text som är av större vikt. Syftet är därför att visa tydligt                    

vilken mening pornografin ges i förhållande till de tre frågor som ställs.  

  

53 Ibid., s.27 
54 Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon, Nilsson, Marco, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 2a upplagan, 
Gleerups Utbildning AB, 2014, s.82f 
55 Ibid. 
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6. Analys 
 
Av 45 motioner och protokoll under åren 2015-2020 som innehöll ordet pornografi var det 22               

som diskuterade pornografi. De andra 23 behandlade barnpornografi och kommer därför inte            

analyseras i den här uppsatsen. Antalet motioner och protokoll som diskuterade pornografi            

åren 2015-2020 är inte särskilt många eller få i relation till andra år. Efter att ha tagit bort                  

motioner och protokoll som är dubbletter, samt en borttagning av de motioner och protokoll              

vars fokus ligger på annat än en diskussion kring pornografin, finns det totalt 16 motioner och                

protokoll som kommer analyseras. För att på ett enkelt sätt tydliggöra och analysera dessa 16               

motioner och protokoll har en kategorisering gjorts. Varje motion och protokoll har förts in i               

en kategori baserat på vilken relation den diskuterar pornografi. Den ena kategorin är Unga              

och skola och den andra är Jämställdhet. Även om det kan verka som få kategorier fångar                

dessa två indelningar upp det mesta kring hur pornografin framställs av svenska ledamöter.             

Vissa motioner inom vardera kategori nämner liknande problemformulering och         

framställning av pornografi. Kategorin Unga och skola förklarar hur pornografin framställs           

och problematiseras när det kommer till arbetsmiljö inom skolan samt vilka konsekvenser            

som pornografin har för unga. Kategorin Jämställdhet problematiserar och framställer          

pornografin i relation till kvinnofrågan, vilka konsekvenser pornografin har för specifikt           

kvinnor samt hur patriarkala strukturer inom t.ex. samhället efterlevs och fortskrider på grund             

av pornografin. 

 
Nedan följer en sammanfattad beskrivning av motionerna och protokollen där tre frågor            

kommer ställas. De motioner och protokoll som kan sägas besvara dessa frågor kommer             

diskuterar och analyseras under de frågor som de besvarar. Den första frågan framställs             

pornografin vara ett problem och, om det gör det, på vilket sätt bör den hanteras? ställs för                 

att först och främst ta reda på om ledamöterna anser att pornografin är ett problem. Eftersom                

forskningen väljer att både lyfta positiva och negativa aspekter kring pornografin kan det vara              

intressant att se om ledamöterna väljer att framställa pornografin på ett annat sätt, eller inte.               

Den andra delen av fråga 1 besvarar, om de nu ser pornografin som ett problem, hur                

ledamöterna vill gå tillväga för att hindra eller reglera pornografin. Den andra frågan som              

ställs är: framställs pornografin vara kopplad till prostitution, även människohandeln? Som           
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nämnts under tidigare forskning kopplar forskare samman pornografi, prostitution men även           

människohandel. Frågan kan således besvara om ledamöterna tar den tidigare forskningen i            

beaktning när de motiverar sin syn på pornografin. Vidare går det att dra slutsatser kring vilka                

former av åtgärder som kan tänkas argumenteras för om de drar en koppling mellan              

pornografi och prostitution. Kan det möjligtvis visa att de drar kopplingen mellan pornografi             

och det könsbaserade våldet? Den tredje frågan framställs pornografin ur ett feministisk            

perspektiv? kopplar inte endast ledamöternas framställning av pornografin till den tidigare           

forskningen, utan kopplar även samman ledamöternas framställning av pornografin såväl som           

det feministiska perspektivet på pornografin. Frågan besvarar även om ledamöterna väljer att            

ha ett feministiskt perspektiv när de diskuterar ett ämne som vanligtvis kopplas samman med              

mäns våld mot kvinnor, och därmed är ett laddat problem för kvinnor.  

6.1 Unga och skolan 

Motioner & protokoll 

 

1. Framställs pornografin som ett problem och, om det gör det, på vilket sätt bör den               

hanteras? 

Sammanfattningsvis går det att säga att alla ledamöter som valt att diskutera eller             

problematisera pornografin, som tas upp i det materialet som presenteras här, anser att             

pornografin är ett problem. Av denna anledning har vissa motioner valts fram för att visa på                

vilka sätt pornografin framställs som problem och vilka åtgärder som följer. Viktigt att notera              

är dock att även andra problemformuleringar presenteras under fråga 3. framställs           

pornografin ur ett feministiskt perspektiv? 

 

I en första anblick blir det tydligt att det är samma ledamöter som ofta tar upp ämnet                 

pornografi både i skriftliga motioner och i riksdagens debatter. Pornografi verkar därför inte             

vara ett ämne som är särskilt populärt eller ett ämne som vissa ledamöter är mer engagerade i                 

än andra. Pornografifrågan i relation till unga och skola verkar även domineras av särskilda              

partier i riksdagen, varav en majoritet är skrivna av Centerpartiet men även vanligtvis             

Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Men hur framställs pornografin? I motionerna         

och protokollen framställs pornografin som ett problem där den tydliga lösningen är att             
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förhindra unga att vid tidig ålder konsumera pornografi, antingen genom filter eller genom             

ingripande av lärarna. Den andra lösningen är att utöka anslaget till sex- och             

samlevnadskunskap som ämne samt säkerställa att utbildningen är lika i landet. Julia Kronlid,             

ledamot från Sverigedemokraterna, skriver i sin motion “Förbättrad kvalité på sex- och            

samlevnadsundervisning” att: 

 

“En större tyngd på samlevnadsfrågor i form av att tala om vikten av ansvar och respekt                

gentemot sin partner, hur man sätter gränser och att ingen ska behöva göra något emot sin                

vilja är viktigt för att förebygga sexuellt riskbeteende, trakasserier, övergrepp och våldtäkter.”           

 56

Citatet anspelar främst på hur Kronlid väljer att argumentera för nödvändigheten i att             

förbättra sex- och samlevnadsundervisningen och i hennes motion skriver Kronlid även hur            

pornografin ersatt undervisningen. Pornografin framställs alltså som något farligt för unga,           

inte för de vuxna och den tidigare forskningen används som argument för att bevisa hur               

farligt det troligtvis är för unga om de konsumerar den i en hög grad. I Ola Johansson m.fl.,                  

från Centerpartiet, motion argumenterar de med hänvisning till Bridges et al. och deras             

forskning kring att ca 90% av pornografin innehåller både fysisk och verbalt våld. Vidare,              

skriver Johansson m.fl.:  

 

“När det gäller våldet var det kvinnorna som främst tog emot slagen, men vi vet också genom                 

forskning att effekterna av industrin påverkar både män, men framförallt kvinnor, på ett             

negativt sätt.”   57

 

Alltså anses pornografin, med argument tagna från den tidigare forskningen, ge konkreta            

negativa konsekvenser för pojkar och killar dock främst för de kvinnor som blir utsatta för               

våldet. Även om många ledamöter verkar ha läst den tidigare forskningen drar de inte samma               

slutsats som författarna till den forskningen. I protokollet 2017/2018:96 där Johansson           

påbörjar en lång utläggning om pornografins problematik framställer Johansson pornografin          

att vara något negativt för de kvinnor som är med i den. Slutsatsen Johansson drar är dock                 58

att barn och unga inte ska se den då den leder till negativa konsekvenser och ett ökat våld mot                   

56 Ibid. s.3 
57 Ibid. s2 
58 Riksdagens protokoll, 2017/2018:96, 12 April, 12:00-19:15, Sveriges Riksdag, s.106f 
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kvinnor. Kritiker skulle därav kunna anse att ledamöterna problematiserar att pornografi leder            

till mer våld mot kvinnor men att det verkar vara ett mer akut problem än själva våldet mot                  

kvinnor i pornografin. De som arbetar med eller tvingas filmas i pornografi är ingen              

prioritering för ledamöterna i Sveriges Riksdag när pornografin framställs som ett problem            

för barn och unga. Likt Johansson drar alltså de flesta ledamöterna i sin framställning av               

pornografin i relation till unga och skola problemet vara konsekvensen, inte själva            

produktionen av pornografin. Här finns alltså en diskrepans gentemot den tidigare           

forskningen då de inte agerar till förmån för de som utsätts för mäns våld mot kvinnor, endast                 

mot framtida möjliga våldsdåd. Pornografin framställs alltså inte vara ett problem för de som              

arbetar inom den kommersiella sexindustrin. Att fokus ligger på barn och unga och hur de               

påverkas av pornografin är inte konstigt då Folkhälsomyndigheten tar upp i sin rapport att              

just unga killar är i riskzonen för överkonsumtion. Trots detta finns det inga ledamöter som               

väljer att framställa pornografin som ett problem med de som är över 18 år. Hur kommer det                 

sig när de som överkonsumerar pornografin är mellan 16-29 år? Här finns alltså ytterligare en               

diskrepans till den tidigare forskning som gjorts kring pornografin i Sverige.  

 
Hur kommer det sig att lösningen på problemet är så genomgående fokuserat på barn och               

unga och därmed de framtida generationerna? Övergripande har regeringen valt att fokusera            

på vad de kan göra för proaktiva åtgärder mot pornografin i skolan, vilket fastställs i               

regeringens 10-årsplan för att minska mäns våld mot kvinnor. Detta märks även i riksdagens              59

ledamöters motioner såväl i kammardebatterna där det proaktiva står i fokus. Det som lämnas              

osagt är de kvinnor och män som enligt tidigare forskning lider av t.ex. psykisk ohälsa och                

blir utsatta för sexuellt våld. Även om ledamöterna tar upp den påverkan pornografin har på               

de som är en del av produktionen hamnar fokus på konsumenterna. Vidare, med hänvisning              

till Waltmans forskning kring lagstiftningen kring pornografin, finns det inga ledamöter som            

föreslår en lagstiftningsändring gällande tillgången på pornografin. Istället väljer ledamöterna          

att argumentera för att den bästa lösningen är att i tidig ålder stoppa ett tidigt porrberoende                

samt att i tidig ålder diskutera och problematisera, i skolan, de normer och handlingar som               

sker i den våldsamma pornografin. I Helena Vilhelmssons, från Centerpartiet, motion skriver            

59 Regeringen, 2016/17:10, Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid, Kapitel 5, 
s.109, 
https://www.regeringen.se/49d3d6/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/en-natio
nell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor_utdrag-ur-skr.-2016_17_10.pdf  

https://www.regeringen.se/49d3d6/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/en-nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor_utdrag-ur-skr.-2016_17_10.pdf
https://www.regeringen.se/49d3d6/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/en-nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor_utdrag-ur-skr.-2016_17_10.pdf
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hon hur det är av vikt att barn ska “kunna sätta sin egen definition på sin kropp och sin                   

sexualitet kopplat till normer och värderingar.” Det vill säga fritt från pornografins syn på              60

sexualitet, normer och värderingar. Vilhelmsson och Johansson har samma poäng i en            

gemensam motion med titeln “Porrfilter i offentliga datorer” och menar att åtgärden kring             

problemet pornografi är porrfilter. Därav anser Sveriges Riksdags ledamöter, i motioner och            61

protokoll, att de negativa konsekvenser som sker p.g.a pornografin kommer att stoppas i             

framtida generationer. Vissa ledamöter väljer även att framställa pornografin som ett problem            

med en redan existerande lösning, Berglund från Miljöpartiet argumenterar för att det är             

skolans ansvar att filtrera bort pornografin samt att de inte kan stoppas ur ett legalt               

perspektiv. Även dåvarande utbildningsministern Gustav Fridolin, från Miljöpartiet,        62

argumenterar för att ansvaret ligger bland de huvudmän som ansvarar över respektive skola             

och avslutar en debatt kring porrfilter i skolan med:  

 

“Vi har arbetat fram en digitaliseringsstrategi ihop med huvudmännen, och en självklar del i              

den är att stärka säkerheten för eleverna när de använder digitala verktyg. För mig är det då                 

en självklar del att man då ska ha filter mot porr och våld. Vi gör det.”  63

 

Trots detta har de flesta skolor inte tagit fram porrfilter. En annan ledamot som talar för                

behovet av porrfilter i skolan är Roland Utbult, från Kristdemokraterna, som i en debatt              

problematiserar pornografin i relation till det sexuella våldet. Utbult motiverar sin ställning            

på följande vis: “Vart femte barn – 20 procent av alla barn – kommer att bli utsatt för sexuella                   

övergrepp före 18-årsdagen. Och barns porrtittande är ett växande samhällsproblem.” Alltså           64

kopplar Utbult samman sexuella övergrepp med den ökade konsumtionen av pornografi.           

Fortsättningsvis tar han upp ett intressant perspektiv som tidigare inte nämnts, nämligen vad             

barnen har att säga om det hela. Utbult säger: “Även barn ger uttryck för att de vill slippa att                   

bli påtvingade porr.” Var han har fått den informationen är otydlig, men nästan alla de               65

ledamöter som valt att problematisera pornografin i relation till unga och skolan tar upp en               

specifik händelse när de argumenterar för ett porrfilter, nämligen upproret #tystiklassen.           

60 Ibid. s.2 
61 Vilhelmsson, Helena, Johansson, Ola, Motion, Sveriges Riksdag, 2019/20:247, Porrfilter i offentliga datorer 
62 Riksdagens protokoll, 2018/19:81, 25 April, 12:00-19:39, Sveriges Riksdag, s.109 
63 Ibid.  
64  Riksdagens protokoll, 2017/2018:85, 15 Mars, 14:00-15:15, Sveriges Riksdag, s.16 
65 Ibid. s.17 
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Upproret skedde i anslutning till metoo och var en samling vittnesmål av barn och unga som                

blivit utsatta för sexuella trakasserier, övergrepp och våldtäkter i skolan. Det kan verka som              66

så att valet av motioner och protokoll är snedvridet eftersom ingen ledamot i Sveriges              

Riksdag verkar tala positivt om pornografin. Av undersökningen kan dock sägas att det             

verkar stämma överens med det material som analyserats, Sveriges valda ledamöter har inte             

en positiv syn på pornografin. Trots att Folkhälsomyndigheten varit tydliga att pornografin            

har en positiv aspekt i sig, nämligen att “Pornografin uppfattas öka friheten och acceptansen              

av sexualitet, bekräfta sexuella identiteter och praktiker samt fungera som inspirationskälla           

för att berika sexlivet.” En möjlig anledning till varför ledamöterna är negativt inställda till              67

pornografin är när den konsumeras av barn och unga till skillnad från vuxna. Debatten kring               

hur pornografin ska framställas i relation till myndiga existerar dock inte. Det verkar finnas              

en diskrepans, inte endast mellan forskningen och politiken, i den mån att pornografi anses              

vara problematiskt för såväl vuxna som barn, utan även inom ledamöternas argument. Enligt             

Folkhälsomyndigheten konsumerar 41% av män mellan 16-29 år pornografi dagligen, eller           

nästintill dagligen, och majoriteten av de sexualbrott som begås mot kvinnor sker gentemot             68

kvinnor i åldern 16-24 år. Om en då anser att pornografi leder till ökat våld mot kvinnor av                  69

män kan det verka logiskt att även då problematisera pornografikonsumtion för de som är 18               

år eller äldre. Å andra sidan har åtminstone regeringen i sin 10-års plan för att minska mäns                 

våld mot kvinnor varit tydliga att arbetet ska ske proaktivt och inte reaktivt, alltså har fokus                

skiftats till att jämställdhetsarbetets framgång inte endast ligger i att effektivisera arbetet mot             

de som blir utsatta utan även för de som ännu inte blivit utsatta.  70

 

2. Framställs pornografin vara kopplad till prostitution, även människohandeln? 

 

66 Carlén, Linnea, 23-11-2017, #tystiklassen – nu gör eleverna uppror mot sexuella trakasserier i skolan, SVT 
Nyheter, 
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tystiklassen-nu-gor-eleverna-uppror-mot-sexuella-trakasserier-i-skolan 
67 Folkhälsomyndigheten, 2017, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017, 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och
-rattigheter-i-sverige-2017/?pub=60999, Pornografi är ett omdiskuterat fenomen 
68 Ibid. s.159f 
69 Brå, Våldtäkt och Sexualbrott, Senast uppdaterad 2019-10-14, 
https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html#Alder 
70 Regeringen, 2016/17:10, Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid, Kapitel 5, 
s.109, 
https://www.regeringen.se/49d3d6/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/en-natio
nell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor_utdrag-ur-skr.-2016_17_10.pdf  

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tystiklassen-nu-gor-eleverna-uppror-mot-sexuella-trakasserier-i-skolan
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/?pub=60999
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/?pub=60999
https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html#Alder
https://www.regeringen.se/49d3d6/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/en-nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor_utdrag-ur-skr.-2016_17_10.pdf
https://www.regeringen.se/49d3d6/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/en-nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor_utdrag-ur-skr.-2016_17_10.pdf
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Majoriteten av Sveriges Riksdags ledamöter framställer inte pornografin som ett problem i            

den mån att den har en koppling till prostitution. Att den dock har en koppling är tydligt                 

skrivet och argumenterat för. Ledamöterna väljer inte att framställa pornografin som ett            

problem i relation till kopplingen till prostitution, utan snarare som ett eget problem.             

Majoriteten av forskare kring pornografin drar dock problemformuleringen vidare genom att           

problematisera att pornografi och prostitution har en tydlig koppling, och att det är till fördel               

om åtgärder inriktar sig på både pornografi och prostitution som ett gemensamt problem .              

Hur kommer det sig egentligen att denna problematik inte lyfts i lika stor utsträckning av               

politikerna? Det kan vara så att kopplingen mellan pornografi och prostitution sker i en större               

utsträckning i de motioner och protokoll som diskuterar prostitution och därav fallit mellan             

stolarna i denna undersökning. Eller så kan valet av kategoriindelning lett till, att även om               

ledamöterna drar en koppling mellan pornografi och prostitution, att fokus ligger på unga och              

deras påverkan av pornografin. Av det som kan sägas i denna undersökning verkar dock              

pornografin framställas främst som något som leder till mäns våld mot kvinnor och därmed är               

det möjligt att ledamöterna räknar med prostitutionen som en del av mäns våld mot kvinnor.               

Ingen av ledamöterna som framställer pornografin som ett problem för unga och skolan             

verkar dock välja att i samband problematisera prostitution förutom ett fåtal, även den ett              

problem som börjar i tidig ålder. Även om kopplingen inte är tydlig skriver Vilhelmsson i en                

motion med titeln “Åldersverifiering för att konsumera pornografiskt material på nätet” att:  

 

“Många gånger är porrfilmerna dokumenterade våldtäkter. Om dessa våldshandlingar och          

dokumenterade övergrepp skulle inträffa i något annat sammanhang så skulle de som utför             

våldshandlingarna ställas inför rätta. Men inte när det sker på nätet. Lagen om olaga              

våldsskildring (brottsbalken 16:10 c) säger att man inte, vare sig i stillbild eller i rörliga               

bilder, får sprida eller skildra sexuellt våld eller tvång. Men detta existerar på nätet, på               

porrsajter som dessutom enkelt kan nås av barn och unga under 18 år.”  71

 

Här kan alltså en viss koppling kunna sägas göra då Vilhelmsson problematiserar det faktum              

att mycket av den pornografi som går att hitta på nätet i själva verket är dokumenterade                

våldtäkter. Pornografi i den meningen kan alltså inte sägas vara separerad från varken             

71 Vilhelmsson, Helena, Motion, Sveriges Riksdag, 2019/20:156 , Åldersverifiering för att konsumera 
pornografiskt material på nätet, s.1f 
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prostitution eller människohandeln, eftersom båda dessa fenomen bryter mot svensk lag i och             

med att en människas kropp köps eller används utan samtycke. En av de fåtal andra som                

framställt pornografin i relation till prostitution och människohandel är Désirée Pethrus från            

Kristdemokraterna. Désirée Pethrus skriver i motionen “Åtgärder mot pornografi” att          

regleringen av den brutala pornografin är nästa steg i arbetet för ett jämställt arbete. I               72

motionen berör ledamoten hur prostitutionen, genom sexköpslagen, samt människohandeln         

varit i fokus i Sveriges arbete och därav kan en koppling mellan prostitution, människohandel              

och pornografin sägas finnas. I motionen skrivs även att samma bakomliggande orsaker som             

tvingar in kvinnor och män i prostitutionen delas av de som är med i pornografin. Under                

punkt ett förklarar motionären kopplingen mellan prostitution och pornografi och          

problematiserar även de psykologiska påfrestningar de inom pornografi och prostitution blir           

utsatta för på följande vis: 

 

“Både prostitution och pornografi är kommersialisering av sex. Sexuella handlingar som inte            

är frivilliga är olagliga och samtycke till sexuella handlingar kan inte köpas. Både prostitution              

och pornografi är industrier som omsätter miljardbelopp på kvinnors kroppar.”   73

 

Vidare uttrycker Pethrus ett direkt citat från Talita och menar att:  

“Prostitution och pornografi är oftast två sidor av samma mynt. Och man kan även säga att                

pornografi är en form av prostitution där någon eller några utför sexuella handlingar mot              

ersättning, men det hela sker inför en filmkamera.”  74

 

Punkt två kopplar samman pornografin med människohandeln genom att hänvisa till att            

“Nuvarande lagstiftning lämnar stort utrymme för tolkning, vilket framgår av att koppleri-            

och människohandelslagstiftningen hittills inte tillämpats på porrindustrin.” Punkt tre tar          75

upp pornografins konsekvenser på det könsbaserade våldet och kommer därmed behandlas           

under fråga 3. Pethrus är den tydligaste ledamoten i att framställa pornografi i relation till de                

tre forskningsfrågor som ställs inom analysen och kan sägas ha en nästintill direkt koppling              

till den tidigare forskningen. Slutsaten är dock främst att pornografin måste problematiserar            

72 Pethrus, Désirée, Motion, Sveriges Riksdag, 2019/20:131, Åtgärder mot pornografi 
73 Ibid. s.2 
74 Ibid. s.3 
75 Ibid. s.2 
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och regleras för barn och unga. Vidare, säger Carina Ödebrink, från Socialdemokraterna, i ett              

protokoll att barnombudsmannen har i uppdrag från regeringen ansvaret att överse           

pornografins påverkan på unga och snabbt därefter nämner hon problemet med prostitution            

och människohandel. Ödebrink kan därmed sägas koppla samman dessa tre ämnen när hon             76

väl ska diskutera dem.  

 

Enligt en majoritet av ledamöterna leder alltså pornografins negativa konsekvenser till att            

unga pojkar eventuellt utövar sexuellt våld mot unga kvinnor och enligt forskarna anses det              

tidiga sexuella våldet mot kvinnor kunna leda till såväl en ingång till prostitution samt              

pornografi, trots detta problematiseras inte denna konsekvenskedja av ledamöterna. Intressant          

är det faktum att många av ledamöterna inte är alltför rädda att dra en viss koppling mellan                 

pornografi och prostitution, men dock ofta väljer att behandla och problematiseras           

människohandeln som ett separat fenomen. Hur kommer det sig att, trots forskningens tydliga             

resultat att pornografi, prostitution och människohandeln är sammanhängande problem, fåtal          

ledamöter drar samma koppling? Frågan är om de ledamöter som valt att problematisera             

pornografin i relation till kommersialiseringen av kvinnokroppen och pornografin som en           

konsekvens av de patriarkala strukturerna, drar en tydligare koppling. 

 

 3. Framställs pornografin ur ett feministisk perspektiv? 

 

Sammanlagt under denna punkt framställer ingen ledamot pornografin som något positivt           

överhuvudtaget, därför kan det sägas ha ett sexualfientligt perspektiv. Dock är           

problematiseringen av pornografiregleringen ur ett sexualfientligt perspektiv, därav ett         

feministiskt perspektiv, inte det enda perspektivet en feminist kan tänkas ha. Framöver            

kommer alltså andra feministiska perspektiv att presenteras.  

 

Désirée Pethrus framför i sin motion “Åtgärder mot pornografin” under punkt 3. Pornografi,             

våld och samtycke att “Dagens mainstreampornografi är så våldsam att den i många fall kan               

jämställas med allvarlig misshandel.” Pethrus kan därav sägas, likt den tidigare forskningen,            77

som tar språng ur det feministiska perspektivet, problematisera korrelationen mellan          

76 Riksdagens snabbprotokoll, 2019/20:114, 29 April, 09:00-16:36, Sveriges Riksdag, s.7 
77 Ibid. s.3 
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pornografi och det könsbaserade våldet. Inte endast dras denna koppling utan Pethrus            

problematiserar även hur pornografin kan tyckas vara så normaliserad i samhället och ställer             

en intressant fråga, nämligen: “Hur påverkar erotiseringen av ojämställdhet och mäns våld            

mot kvinnor inom pornografin attityder och beteenden hos de som konsumerar porr?” Inte            78

endast framställer Pethrus pornografin vara ett problem om ett samhälle ska kunna vara             

jämställt i relation till att den erotiserar mäns våld mot kvinnor utan även i den mån gällande                 

hur de som konsumerar den kommer att agera i samhället. Vidare, Johansson diskuterar             

pornografin utifrån perspektivet som man och säger: 

 

“Jag är man och har varit intresserad av porr, om än långt innan den blev tillgänglig via                 

digitala kanaler. Det är inte så att jag ogillar allt jag ser. Däremot har jag blivit varse under                  

vilka omständigheter de så kallade skådespelarna agerar och vad de utsätts för såväl             

ekonomiskt som fysiskt, psykiskt och medicinskt för att orka agera i sådana produktioner.”   79

 

Här kan även en form av feministiskt perspektiv sägas både lyfta fram att pornografi kan               

användas i syfte för njutning samtidigt som man kan problematisera innehållet. För att tolka              

Johanssons mening så omfattande som möjligt kan alltså Johansson sägas förespråka           

konsumerandet av pornografi, om själva innehållet blir mer kvinnovänligt. Forskningen          

skulle dock mena att det är svårt att pornografin skulle framställas på ett sätt som inte leder                 

till en fortsatt syn på kvinnor som underordnade männen. Johansson framställer därav            

pornografin som något som är dåligt för de delaktiga inom produktionen av pornografin, och              

går därmed hand i hand med den tidigare forskningen, och skriver hur han har insett vad de                 

“utsätts för såväl ekonomiskt som fysiskt, psykiskt och medicinskt för att orka agera i sådana               

produktioner”. Johansson, efter att ha problematiserat produktionen, fortsätter sedan att          

endast framställa pornografin utifrån de negativa konsekvenser pornografin har på          

konsumenterna. 

 

I ett annat protokoll, angående metoo, tar Annika Qarlsson, från Centerpartiet, upp            

pornografin i skolan som ett stort problem för att uppnå ett jämställt samhälle. Hon menar               80

att pornografin är en av de  pusselbitar som underbygger ett ojämställt samhälle.  

78 Ibid.  
79 Riksdagens protokoll, 2017/2018:96, 12 April, 12:00-19:15, Sveriges Riksdag, s.106 
80 Riksdagens protokoll, 2017/18:47, 18 December, 09:00-18:33, Sveriges Riksdag 
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“Pornografin, som är i högsta grad närvarande i unga pojkars och mäns liv, påverkar synen på                

kvinnor och män. En stor majoritet killar har sett och ser regelbundet på porr. Ju mer de tittar,                  

desto grövre porr söker de. Vad gör då bilderna med synen på det andra könet? När män kör                  

ner sina könsorgan så långt i halsen på kvinnan att hon spyr – lär det respekt och att vara                   

rädda om varandra? Nej, troligtvis inte.”  81

 

Qarlssons kommentar sammanfattar väl hur synen på pornografin kan se ut ur ett feministiskt              

perspektiv, fortsättningsvis kopplar hon samman de negativa konsekvenser pornografin har          

på unga killar och skolan. Qarlsson menar alltså att pornografi, i samband med t.ex. en               

könssegregerad arbetsmarknad och traditionella könsroller, är tydliga former av förtryck          

gentemot halva befolkningen. Qarlsson skriver angående metoo:  

 

“Ett förtryck av halva befolkningen har plötsligt, på bara några veckor, synliggjorts på ett              

aldrig tidigare skådat sätt. Att halva befolkningen utsätts för trakasserier får självklart            

konsekvenser för jämställdheten på alla plan, i samhället, i privatlivet, i arbetslivet.”  82

Ett annat tydligt feministiskt perspektiv som lyfts är av Åsa Eriksson m.fl., från             

Socialdemokraterna, som först och främst anspelar på de tortyrliknande scener som existerar i             

pornografin, för det andra för in ett intersektionellt perspektiv: 

 

“Den porr barn möter är kvinnoförnedrande, rasistisk, sexistisk och våldsam, vilket påverkar            

barnens attityder samt syn på sex och människor. Forskning visar att regelbunden            

porrkonsumtion gör män mer sexuellt aggressiva och producerar attityder som främjar eller            

trivialiserar våld mot kvinnor.”  83

 

Eriksson m.fl. har en tydlig koppling till forskningen och drar slutsatserna att pornografin             

först och främst är sexistisk samt leder till mäns våld mot kvinnor. Eriksson m.fl.              

argumenterar för att pornografin verkar ha en direkt kausal koppling till mäns våld mot              

kvinnor, vilket inte är helt anknutet till forskningen. För det andra argumenterar de för att               

81 Ibid. s.18 
82 Ibid 
83 Eriksson, Åsa, Lindh, Eva, Burwick, Marlene, Strömkvist, Maria, Thorell, Olle, Motion, Sveriges Riksdag, 
2019/20:1217, Skydda barn mot tortyrliknande porr, s.1 
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pornografin är rasistisk vilket ger ett intersektionellt perspektiv på pornografin och hur den             

framställs. De ger dock inte konkreta förslag kring hur den är rasistisk. Avslutningsvis skriver              

Eva Lindh m.fl., också från Socialdemokraterna, att: “Skolan ska stå för jämställdhet,            

antivåld och allas lika värde. Det är porrens raka motsats.” Citatet anspelar på det faktum att                84

skolan ska vara jämställd och att pornografin sätter en käpp i det hjulet. Vidare, i motionen                

skriver Lindh att pornografin har blivit allt mer våldsam och att majoriteten av pornografin              

innehåller övergrepp, sexuellt våld och förnedring gentemot verkliga kvinnor. Här blir det            

alltså tydligt att inte endast konsumentens risk för skada framställs utan även att de kvinnor               

inom pornografin blir skadade under produktionen. 

 
 

6.4 Jämställdhet 

 

Motioner & Protokoll 

 

1. Framställs pornografin som ett problem och, om det gör det, på vilket sätt bör den               

hanteras? 

 

Likt tidigare motioner och protokoll är ledamöternas position kring pornografin uttryckligen           

och övervägande negativ. Pornografin anses vara ett problem men till skillnad från de             

ledamöter som väljer att framställa pornografin som ett problem i relation till unga och skolan               

väljer de ledamöter som är indelade i kategorin jämställdhet att framställa problemet som ett              

jämställdhetsproblem. Därav hamnar den mesta förklaringen på fråga 3. där det feministiska            

perspektivet tas i beaktning. Åtgärderna skiljer sig inte heller alltför mycket åt, de flesta av               

ledamöterna vill se en reglering av pornografin när det kommer till unga och i skolan. Två av                 

de ledamöter som dock kommer fram till andra åtgärder är Solveig Zander, från Centerpartiet,              

och Lawen Redar, Vänsterpartiet. Zander skriver i sin motion “könsdiskriminerande reklam”           

84  Lindh, Eva, Fazelian, Aylin, Larsson, Hillevi, Lennström, Sanne, Strömkvist, Maria, Ohlsson, Carina, 
Thorell, Olle, Eriksson, Åsa, Motion, Sveriges Riksdag, 2018/19:1075, Skydda barn mot porr, s.1 
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att sättet vi framställer t.ex. kvinnor på, skadar vår möjlighet till att uppnå jämställdhet              

mellan könen. Zander skriver att den könsdiskriminerande reklamen:”... förstärker         85

maktordningen mellan könen och är ett hinder för jämställdhet.” Zander kopplar samman            86

den könsdiskriminerande reklamen med att få inspiration från pornografin, och att även den             

måste förändras om vi ska kunna uppnå jämställdhet. Redar skriver i sin motion “Bekämpa              

kommersialiseringen av kvinnokroppen – för ett samhälle utan sexköp, sexistisk pornografi           

och digital bearbetning av fysiska kroppar i reklam” att lösningen på den rådande             

ojämställdhet som existerar är genom att förbjuda sexköp utomlands samt genom att            

kartlägga och utreda vilka konsekvenser pornografin har. Redar skriver att          87

pornografiindustrin:  

 

“...är generellt starkt präglad av den maktordning som överordnar män och underordnar            

kvinnor samt av de traditionella normer kring kön och sexualitet som genomsyrar hela vårt              

samhälle och som bidrar till en nedvärderande syn på kvinnor.”   88

 

Lösningen är därmed att utreda porrens skadeverkan samt att: “Inget barn ska behöva             

exponeras av porren och ingen kvinna ska behöva utsättas för sexistisk porr.” Alltså är              89

lösningen inte endast fokuserad på att barn ska slippa se pornografin utan Redar inkluderar              

även kvinnor.  

 

 

2. Framställs pornografin vara kopplad till prostitution, även människohandeln? 

 

Gällande huruvida de ledamöter som väljer att problematisera pornografin i relation till            

kommersialiseringen av kvinnokroppen samt de patriarkala strukturerna drar kopplingen till          

prostitution är svaret ja. De ledamöter som framställer pornografin under kategori           

indelningen Jämställdhet drar alltså liknande kopplingar mellan pornografi, prostitution samt          

85 Zander, Solveig, Motion, Sveriges Riksdag, 2016/17:1189, Könsdiskriminerande reklam 
86 Ibid. s.2 
87 Redar, Lawen, 2018/19:954, Motion, Sveriges Riksdag, Bekämpa kommersialiseringen av kvinnokroppen – 
för ett samhälle utan sexköp, sexistisk pornografi och digital bearbetning av fysiska kroppar i reklam 
88 Redar, Lawen, 2018/19:954, Motion, Sveriges Riksdag, Bekämpa kommersialiseringen av kvinnokroppen – 
för ett samhälle utan sexköp, sexistisk pornografi och digital bearbetning av fysiska kroppar i reklam, s.2 
89 Ibid. s.3 
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människohandel som den tidigare forskningen. Trots den kopplingen som dras mellan           

pornografi och prostitution tycks återigen slutsatsen vara att det gäller att vid tidig ålder              

stoppa och problematisera pornografin. I en motion av Désirée Pethrus m.fl. ledamöter från             

kristdemokraterna skriver de under titel Jämställdhet att människohandeln är inget annat än            

sexualiserad slavhandel med kvinnor och barn. De fortsätter med att skriva att “ Så kallad               90

trafficking är en internationell handel med bland annat sexuellt utnyttjande i prostitution,            

bordellverksamhet och framställning av pornografi.” Alltså menar ledamöterna att         91

framställanden av pornografi är en direkt konsekvens av vad de anser är en sexualiserad              

slavhandel, vad andra menar är s.k. “trafficking”. Pethrus m.fl. skriver att en konsekvens av              

människohandeln är skapandet av pornografi. Vidare skriver de i samma motion att            

sexköpslagen fungerar som ett incitament mot människohandel, prostitution och därmed          

pornografi. Detta anknyter till Waltmans undersökning kring lagstiftningens påverkan på          

pornografin samt den feministiska debatt som skett om det faktum att sexköpslagen var en              

framgång i den mån att den feministiska synen på prostitution vann bifall. Lawen Redar              

skriver i sin motion “Bekämpa kommersialiseringen av kvinnokroppen – för ett samhälle utan             

sexköp, sexistisk pornografi och digital bearbetning av fysiska kroppar i reklam” att dagens             

konsumentsamhälle har påverkat kommersialiseringen av kvinnokroppen. Redar drar        

kopplingen mellan pornografi och prostitution genom att problematisera digitaliseringen och          

den ökade kommersialiseringen av kvinnokroppen. Redar skriver: 

 

“Idag ser vi en expansion av kvinnokroppens exploatering. Det handlar om både den fysiska              

exploateringen i form av trafficking, sexköp, prostitution, kvinnoförnedrande kommersiell         

pornografi…” 

 

Alltså, likt forskningen, drar Redar koppling mellan pornografi, prostitution men även           

människohandeln. Redar problematiserar och framställer pornografin som en industri där          

vidmakthållandet av männens överordnad och kvinnors underordnad står i fokus.          

Fortsättningsvis menar Redar att porrindustrin stödjer en förlegad syn på normer kring kön             

och sexualitet som avbildar sex utan samtycke och med inslag av våld. Alltså ges en nästintill                

full hänvisning till den tidigare forskning som nämns i denna uppsats och hamnar i slutsatsen               

90 Pethrus, Désirée, Forssmed, Jakob, Halef, Robert, Szyber, Caroline, Gunther, Penilla, Modig, Aron, Söder, 
Larry, Motion, Sveriges Riksdag, 2017/18:3625, Jämställdhet, s.23 
91 Ibid.  
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att det som krävs är en nationell utredning kring pornografins skadeverkan och vilka åtgärder              

som kan tänkas behövas. Inget barn eller kvinna ska exponeras av sexistisk porr är motionens               

andemening, och männen nämns inte som något annat än porrkonsumenter. Generellt går            92

det att säga, genom att ha analyserat materialet, att de som framställer pornografin i              

anknytning till jämställdhet vanligtvis även drar slutsatsen att pornografin, prostitutionen och           

människohandeln är olika sidor av samma problem.  

 

3. Framställs pornografin ur ett feministisk perspektiv? 

 

Ledamöterna framställer pornografin som ett medel för att vidmakthålla mäns överordnade           

mot kvinnornas underordnade samt problematiserar det faktum att pornografin utsätter          

kvinnor för mäns våld mot kvinnor, såväl i produktionen som en konsekvens av             

konsumtionen. Alltså verkar de ledamöterna som framställer pornografin i relation till           

jämställdhet m.m. att gå hand i hand med den forskning som förs kring pornografi och               

prostitution. Främst går det att se utvecklingen från det tidigare sexualitetsfokuset till att nu              

framställa pornografin som en del av andra patriarkala strukturer och förtryck.           

Problematiseringen att pornografin är en del av det patriarkala systemet samt går att koppla              

med ekonomiska och sociala faktorer, som tidigare varit en del av den interna diskussionen              

bland feminister, är nu externt uttryckt i motioner och protokoll. Fokus, likt de andra              

ledamöterna som diskuterar pornografin, verkar dock ligga i det proaktiva arbetet. Även om             

forskningen pekar på att pornografin är en spegel av samhällets patriarkala struktur, en direkt              

konsekvens eller åtminstone en korrelation till mäns våld mot kvinnor samt ett problem             

gentemot kvinnor som riskerar att hamna i prostitution, verkar lösningen vara att förhindra             

barn och unga att konsumera den. Eriksson m.fl. skriver t.ex.: 

 

“Män som regelbundet tittar på porr mer benägna att köpa sex, bland annat för att de                

sexfantasier porren bidrar till inte accepteras av den vanliga partnern. Barn som tittar på porr               

får en skev bild av vad sexuella relationer innebär och tenderar att tro att strypsex och våld är                  

helt normala inslag i en relation. Porren skadar vårt samhälle.”  93

92 Redar, Lawen, 2018/19:954, Motion, Sveriges Riksdag, Bekämpa kommersialiseringen av kvinnokroppen – 
för ett samhälle utan sexköp, sexistisk pornografi och digital bearbetning av fysiska kroppar i reklam, s.3f 
93 Eriksson, Åsa, Lindh, Eva, Burwick, Marlene, Strömkvist, Maria, Thorell, Olle, Motion, Sveriges Riksdag, 
2019/20:1217, Skydda barn mot tortyrliknande porr, s.1 
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Erikssons motion kan sägas hamna mellan de två kategoriindelningarna eftersom hon både är             

tydlig med hur pornografin skadar möjligheten till ett jämställt samhälle men även genom att,              

som tidigare nämnts, hamna i slutsatsen att det är de unga som ska befrias från att behöva                 

konsumera pornografin, vare sig de råkar kolla på pornografi eller om de aktivt sökt upp den.  

 

Som tidigare nämnts kan även Qarlssons anförande i ett av protokollen sägas kunna placeras              

både i Unga och skola likt Jämställdhet. Annika Qarlsson säger i riksdagens aktuella debatt              

kring metoo att pornografin är en av pusselbitarna till ett ojämställt samhälle. Qarlsson             94

menar att de unga killar som konsumerar pornografin och i den utsträckningen de gör de               

troligtvis leder till att de varken respekterar eller lär dem att vara rädda om kvinnor. Här                

framställer alltså Qarlsson pornografin som ett hot mot kvinnor i den mån att pornografin              

leder till mäns våld mot kvinnor. 

  

94 Riksdagens protokoll, 2017/18:47, 18 December, 09:00-18:33, Sveriges Riksdag, s.17f  
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7. Slutsats 

 
Hur har Sveriges riksdagsledamöter framställt pornografin under de senaste 5 åren? För det             

första framställs pornografin som ett tvådelat problem där den antingen ses som ett problem i               

förhållande till unga och skolan eller som ett problem i kampen om ett jämställt samhälle där                

kvinnor kontrollerar sina egna kroppar. Gällande unga och skola anses pornografin ha en             

negativ påverkan på främst unga killar i den mån att den leder till att unga tjejer blir utsatta                  

för deras våld, antingen när de är unga eller i framtiden. Pornografin är alltså en orsak till                 

mäns våld mot kvinnor som startar redan i tidig ålder. Detta framställs inte på samma sätt i                 

forskningen, utan ses då snarare som ett problem där pornografin har en negativ påverkan på               

män och kvinnor oavsett ålder. I relation till jämställdhet finns det en tydligare koppling              

mellan det som framförs i protokoll och motioner med det som undersöks och analyserar i               

forskningen. Pornografin i relation till jämställdhet framställs som ett problem där mäns            

dominans och kvinnans underlägsenhet frodas och efterlevs. Pornografin leder till en skev            

bild av verkligheten och framställs vara ett problem i relation till unga killar och tjejer då det                 

är de som är mest utsatta. I Sveriges Riksdag verkar ledamöterna vara överens om att               

lösningen på problemet pornografin, oavsett vad de framställer den i relation till, är att              

förhindra barn och unga att: 1) komma i kontakt med pornografin, 2) innan och om de                

kommer i kontakt med pornografin kunna på ett enkelt sätt diskutera detta med lärare och               

föräldrar och slutligen 3) innan och om de kommer i kontakt med pornografi ska ha en                

likvärdig sex- och samlevnadskunskap, oavsett var de befinner sig som tar upp pornografi             

och dess konsekvenser. Även om pornografin är ett problem idag med flera offer, oavsett om               

en tolkar pornografin som en kausal faktor till mäns våld mot kvinnor eller inte, verkar               

ledamöterna välja en upplysande och problematiserande position som verkar proaktivt för ett            

mer jämställt samhälle i framtiden. Återigen så måste dock slutsatsen kritiseras i den mån att               

ett gemensamt begrepp för pornografin inte finns. Om inte en mer tydlig beskrivning av              

pornografin finns blir resultatet osäkert då ledamöter kan välja att framställa pornografin som             

olika saker. Hur både forskare, likväl varje enskild ledamot väljer att tolka pornografin kan ge               

upphov till flera olika framställanden, problematiseringar och lösningar. Därav finns det en            

brist i forskningen och politiken gällande pornografin, men det som går att se är att de flesta                 

av ledamöterna verkar dela en liknande bild av pornografin och väl generaliserat är det att               
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pornografin är något negativ. Inte i en enda motion eller protokoll förs tanken om att               

pornografi skulle ha möjligheten att ha en positiv påverkan på t.ex. ens sexuella identitet              

förutom möjligtvis i det tidigare nämnda protokollet där Johansson uttrycker sig som så att              

han såklart inte tycker illa om allt han ser i porren. Genom att analysera det material som                 

använts i denna uppsats kan det även poängteras att kopplingen mellan pornografi och             

prostitution finns, till viss grad. Skillnaderna är mellan ledamöterna, varav vissa är tydliga             

med kopplingen medan andra endast skrapar på ytan. Det behövs alltså en tydligare             

beskrivning och mening av ordet pornografi om mer konkreta åtgärder ska kunna tas fram,              

inte endast för att det skulle göra min undersökning mer transparent och tydlig utan även för                

att det skulle föra den politiska debatten framåt.  

 

Sammanfattningsvis kan dock sägas att de motioner samt det protokoll som framställer            

pornografin som en konsekvens av de patriarkala strukturerna och normerna verkar ha en             

mycket mer tydlig koppling till den tidigare forskningen. De ledamöter som framställer            

pornografin i relation till unga och skolan samt de som framställer pornografin i relation till               

jämställdhet verkar alla vilja få mer fakta på bordet. Det kan ses som positivt i den mån att                  

det visar att ledamöterna är intresserade av huruvida pornografin är ett samhällsproblem, men             

även negativt, i den mån att trots all forskning som redan skett verkar den inte skapa lika                 

stora incitament för t.ex. en reglering. Anledningen till varför det inte är troligt att              

ledamöterna framställer pornografin som något positivt samtidigt som de heller inte vill            

reglera den är p.g.a att några av de feministiska kamperna inte gärna vill lagstifta en reglering                

av pornografin då det i framtiden kan leda till en sexualfientlig syn på kvinnans möjlighet till                

njutning, likväl andras njutning. En annan möjlig anledning kan vara att regeringen väljer att              

avslå de förslag som kommer från andra partier då de redan anser att de jobbar på att                 

förhindra de negativa konsekvenser pornografin resulterar i. Vidare, troligtvis är det           

ledamöter som på något sätt kan sägas vara positivt inställda till feminism som också väljer               

att skriva och debattera kring pornografin. Pornografin framställs som ett problem vi behöver             

upplysas mot, snarare än pornografin som ett problem vi behöver förbjudas mot.            

Ledamöterna i Sveriges Riksdag vill se tydligare forskning om en enad front på problemet              

ska bli mer troligt. 
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Avslutningvis finns det ytterligare två intressant reflektioner som kan göras. Den första            

reflektionen är att alla ledamöter väljer att problematisera den kommersiella porrindustrin,           

d.v.s porr som ger pengar till de som producerar den. För framtida forskning vore det därför                

intressant att se varför det endast är problematiskt med pornografi som betalar, eller är det så                

att fokus ligger på den kommersiella pornografin då den är synlig? Den andra reflektion är               

gällande Talitas undersökning kring den svenska porrindustrin. I deras rapport ifrågasätter de            

varför varken regering, riksdag eller polis tar sig an den etablerade porrindustrin i Sverige              

samtidigt som de kritiserar pornografiindustrin överlag. Nu, i efterhand, när rapporten varit            95

ute i ungefär ett år vore det av intresse att se om framtida motioner och protokoll valde att                  

problematisera den svenska porrindustrin samt framställa pornografin som något som ligger           

närmare till hand än vad som antagits. Kategoriindelningen skulle även kunna ses som ett              

resultat i sig då det visar just hur Sveriges riksdagsledamöter väljer att framställa pornografin.              

Ett ytterligare bidrag, och ett område för fortsatt forskning, är att ledamöternas val av att ta en                 

proaktiv position där fokus ligger på att öka medvetenheten kring pornografi, i relation till              

just barn och unga, skulle kunna hänga ihop med deras ovilja att reglera pornografin för               

myndiga.  

  

95 Donevan, Meghan, 2019-03-21, Talita, Syns man inte, finns man inte, 
https://talita.se/assets/dokument/rapport_sv.pdf, s.59 

https://talita.se/assets/dokument/rapport_sv.pdf
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