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MYTER

OM PORR

0m Reality Check

För att främja ungas sexuella hälsa och förebygga mäns våld mot kvinnor
och barn driver ideella föreningen Talita Reality Check – ett arvsfondsfinansierat projekt med syfte att öka ungdomars kunskap om pornografins
skadeverkningar. Reality Check är en del av Talitas förebyggande arbete,
och inom detta projekt utvecklas olika former av undervisningsmaterial
och praktiska verktyg som kommer att kunna användas i skolor och av
andra verksamheter som arbetar med unga. Materialet utgår ifrån fakta
och myter om pornografi.
Vem ska nås av materialet:
P
ungdomar, med fokus på de som går i högstadiet
P
skollärare,kuratorer,skolsköterskor,fritidsledare och andra yrkesverksamma som jobbar med barn och unga
P
föräldrar
Materialet anpassas till olika målgrupper men också till olika inlärningsstilar, och därför utvecklas både skriftligt material, korta dokumentärfilmer och digitala verktyg som kan användas av unga och vuxna via datorer,
mobiler eller surfplattor. En expertreferensgrupp, en ungdomsreferensgrupp och flera pilotskolor är aktivt engagerade i framtagning och testning
av Reality Check.
Arbetet med Reality Check grundas bl.a. på:
P
Sveriges jämställdhetsmål
P
Sveriges nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns
våld mot kvinnor
P
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
P
WHO:s definition av sexuell hälsa och sexuella rättigheter
Vill du veta mer?
Besök vår hemsida www.reality-check.nu, Reality Check på facebook och
@realitycheck.nu på instagram eller kontakta oss på: info@reality-check.nu
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”Porren är som Playboy”
För många vuxna kan pornografi vara synonymt med herrtidningar som Playboy och
FIB aktuellt. På grund av pornografins utveckling stämmer den bilden inte alls idag, och
det som för bara 20 år sedan räknades som porr är nu populärkultur och återfinns i filmer, teveserier och reklam. Det som idag utgör mainstreampornografi, det vill säga den
pornografi som är vanligast förekommande och laddas ned mest, har istället genomgått
en gradvis förändring till en pornografi med fler och fler inslag av våld och förnedring.
Forskning visar att omfattningen av och grovheten i våldet har ökat väsentligt över tid.
90 % av filmerna i mainstreampornografin innehåller numera fysisk aggression, och
minst hälften innehåller verbal aggression.1
Genom Internet har pornografin blivit allt mer lättillgänglig, alltid bara några klick bort,
helt anonymt och oftast gratis. Pornografins omfattning, tillgänglighet och normalisering har lett till att cirka 30 % av all data som överförs på Internet idag är relaterad till
pornografi. Enbart genom Pornhub, den största nätporrwebbsidan, konsumeras cirka
4,6 miljarder timmar av pornografiskt material varje år Pornografin har blivit till en storindustri för företag med stora intressen investerade i att pornografin normaliseras och
legitimeras. Den som googlar ordet ”porr” får inom loppet av några sekunder tillgång
till ett stort utbud av olika internetsajter så som Pornhub, Youporn, och Redtube. Dessa
sajter ägs alla av Mindgeek, ett företag som utåt framställer sig som ett framgångsrikt
företag inom webbdesign och IT, utan någon tydlig koppling till just pornografi. Men
Mindgeek tjänar sina miljarder genom reklam på sidor som erbjuder gratis pornografi,
samt genom att locka sina tittare till att betala för att prenumerera på sajter med mer extremt material, det vill säga med ännu fler inslag av våld och förnedring.3 I deras marknadsföring når de ut på de allra attraktivaste reklamplatserna, så som med en nyligen
publicerad kampanj på Times Square i New York där de marknadsförde sina sajter med
en slogan som löd: ”All you need is hand”. Mindgeek, som nästan har monopolställning
inom porrindustrin, har som huvuduppgift att se till att pornografi fortsätter att normaliseras, så att efterfrågan och därmed konsumtionen ständigt ökar.
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”Mitt barn tittar inte på porr”
De flesta barn i Sverige har obegränsad tillgång till Internet, dygnet runt. I Medierådets
senaste undersökning från 2017 framkom det att cirka 70 % av barn i åldern 9–12 år
och 90 % av barn över 12 år har en helt egen surfplatta och/eller dator hemma.4 Vidare
har 91 % av 9–12-åringar och alla 13–18-åringar tillgång till en mobiltelefon. Detta
innebär att allt fler ungdomar idag har obegränsad tillgång till pornografi via nätet. En
svensk undersökning från 2014 visar att medelåldern för pojkar att aktivt börja söka efter pornografi är cirka 12 år.5 I princip alla killar och drygt hälften av alla tjejer i 16-års
ålder har sett pornografi. Siffror från Linköpings Universitet visar att en av fyra killar i
18-års ålder tittar på porr dagligen, och att de som tittar varje dag har i högre grad varit
utsatta för sexuella övergrepp samt har utsatt andra för övergrepp.6 Att barn och unga
konsumerar pornografi är alltså idag mer regel än undantag.
Många vuxna saknar både kunskap om hur dagens pornografi ser ut samt verktyg att
närma sig området. Forskning visar att barn inte självmant berättar för vuxna när de har
sett pornografi. Det är också ett av skälen till att relativt få vuxna använder olika typer
av tekniska lösningar för att skydda sina barn från pornografi. Men även när sådana lösningar finns på plats för att säkerställa barnens trygga och porrfria internetuppkoppling
hemma är risken stor att barn tittar på pornografi i skolan. Samtidigt som Sveriges för-,
grund- och gymnasieskolor blir alltmer digitaliserade visar den senaste granskningen av
Skolverket att mer än hälften av landets skolor saknar filter mot pornografi.7
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”Porr lär oss om sex”
Sex- och samlevnadsundervisningen ska vara ett integrerat ämne i den svenska skolan.
Skolinspektionens undersökning visar dock att integreringen varierar väsentligt bland
skolor.8 Sex- och samlevnadsundervisningen blir i bästa fall ett enskilt inslag men är
många gånger inte ens förekommande. Samtidigt uppger nästan alla unga män att de
har sett pornografi.9 I studier uppger noll procent att de pratat med någon vuxen om vad
de har sett.10 Det betyder att den första och primära källan till mångas sexualkunskap
är pornografin, som de aldrig får möjlighet att bearbeta och vuxenvärldens stöd för att
förstå.
Forskning i Sverige och internationellt visar hur pornografins innehåll påverkar båda
ungas och vuxnas attityder och beteende. Vad lär då pornografin ut? De flesta pornografiska scener innehåller varken kondomer eller dialog om risker kopplade till sexuella
handlingar.11 Däremot innehåller dagens pornografi oerhört mycket våld, förnedring
samt explicita sexistiska och rasistiska inslag. Bland de vanligaste handlingarna är t.ex.
gagging (mannen kväver kvinnan med penisen), strypningar, s.k. ”ass to mouth” (mannen penetrerar kvinnan analt och sedan direkt oralt), och slag.12 I princip utövas all
förnedring, aggression och våldsamma handlingar
inom pornografin av män mot flickor och kvinnor.
Kvinnor kallas för ”bitch”,”slut”, ”slyna” som ”får vad
de förtjänar”.”. De vanligaste reaktionerna på förnedringen, aggressionerna och de våldsamma handlingarna hos flickorna och kvinnorna inom pornografin är till synes neutrala eller positiva. Budskapet
till konsumenter är alltså att förnedrande, aggressiva
och våldsamma sexualiserade handlingar förhöjer
sexuell njutning både för kvinnor och män. Genom
pornografi lär sig pojkar och män att en “riktig man”
inte behöver respektera ett “nej”, utan att förnedring
och våld är vad som förväntas av dem för att de ska
uppfylla de destruktiva maskulinitetsnormer som
pornografin förmedlar. Vidare är män i pornografin alltid kåta, de får alltid stånd och de visar ingen
förmåga till intimitet. De visar heller inte ömsinthet
eller tveksamhet, och väldigt sällan visas ömsesidig
glädje. Mainstreampornografin lär alltså inte ungdomar att sexualitet är baserat på samtycke, respekt och
jämställdhet – utan precis det motsatta.
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”Att titta på porr påverkar inte relationer”
Dagens pornografi ger en skev och felaktig bild av hur mäns och kvinnors kroppar ska
se ut och fungera, vilket kan leda till att konsumenter utvecklar vissa kritiska inställningar både till sig själva och till sina partners. Forskning visar att pornografikonsumtion
skapar orealistiska och även skadliga förväntningar på sexpartners, både när det gäller
utseende och sexuellt beteende.13 Detta gör i sin tur så att båda partners kan uppleva att
de inte räcker till och/eller att de tvingas att stå ut med vissa sexuella handlingar som de
egentligen inte vill utföra.
Forskning tyder på att det finns ett samband mellan porrkonsumtion och en generellt
försämrad kvalitet på kärleksrelationer.14 Genom pornografin socialiseras män till att se
kvinnor som objekt som skall ge män sexuell njutning. Det undergräver mäns möjligheter till att skapa en rik och djup intimitet. Dessutom lider allt fler män och killar som
konsumerar mycket pornografi av bristande sexlust och svårigheter med att genomföra
samlag, då pornografikonsumtion kan leda till en upplevelse av att sex med deras partners inte är lika spännande och ”avancerat” som i pornografin. Både ungdomsmottagningar och killar själva vittnar idag om så kallad porrimpotens, det vill säga svårigheter
med att få erektion som inte har medicinska skäl.15 Pornografi är med andra ord en företeelse som skadar och bryter ner människors möjligheter till meningsfulla och intima
relationer.
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”Porr är bara fantasi”
Fantasi sker i människors hjärna. Pornografi utspelar sig på riktigt med verkliga
människor. Många hävdar att pornografi precis som övrig filmindustri bara är en fantasi,
men den stora och avgörande skillnaden är att det är livs levande kvinnor som medverkar i pornografin och som tvingas stå ut med mäns förnedrande, avhumaniserande och
våldsamma sexualiserade handlingar. Kvinnan i pornografin tilltalas nästan aldrig som
en självständig och respekterad individ utan blir tilltalad med termer som syftar till att
trycka ned henne, som när hon blir kallad ”en smutsig hora” eller ”en äcklig slampa” som
”får vad hon förtjänar”. På mäns fråga: “är du en hora?” förväntas kvinnorna svara bekräftande eller att själva, enligt manus, kalla sig horor och slampor. Förutom de verbala
kränkningarna måste kvinnorna utstå fysiska och sexuella övergrepp när männen spottar
på dem, penetrerar dem oralt tills de kräks, sliter dem i håret, binder fast, piskar, stryper
och slår dem och orsakar dem skador i underlivet eller anus.16 Kvinnornas uppgift är att
visa att de njuter eller att reagera neutralt på allt som de blir utsatta för.
Budskapet som porrindustrin förmedlar är att de kvinnor som förekommer i pornografin vill och förtjänar att bli förnedrade. Men bakom rubriker som ”Illegal African girl
fucks for food”, ”Young porn girl turned into obedient cum dumpster” eller ”Teen has sex
sessions with daddy” finns alltid en verklig kvinna, med sin historia, som tvingas utstå
våld, smärta och förnedring. Kvinnorna inom pornografin blir fysiskt skadade och psykiskt traumatiserade, och forskning pekar på att kvinnor i prostitution som blivit filmade
i syfte att skapa pornografi till och med uppvisar ännu allvarligare symtom på posttraumatisk stress än andra kvinnor som exploateras inom prostitution.17 Pornografin är
därför ingen fantasi för de som medverkar, och det är ingen slump att industrin rekryterar kvinnor som är unga, marginaliserade, socioekonomiskt utsatta och ofta redan har
erfarenhet av att utsättas för olika former av fysiskt och sexualiserat våld, eftersom deras
utsatthet, brist på val eller nedbrutna gränser i industrins ögon är enkla att utnyttja.
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”Det finns inga bevis för att porr orsakar sexuellt våld”
Det finns ett otvivelaktigt samband mellan hög porrkonsumtion hos killar och män och
ökad sexuell aggression mot kvinnor och tjejer. Det är väl belagt med hundratals studier
gjorda under 50 års tid.18 Internationell forskning bevisar sambandet mellan pornografikonsumtion och benägenheten att begå sexuellt våld: en meta-analys från 2016 av 22
enskilda studier från sju olika länder fann exempelvis ett statistiskt signifikant samband
mellan porrkonsumtion och sexuell aggression.19 Analysen visade att det inte spelar
någon roll om pornografin innehåller fysiskt våld eller inte – pornografin i sig innehåller
och normaliserar objektifiering och förnedring av kvinnor. Likaså visar en studie genomförd år 2016 bland 4 564 ungdomar i åldern 14-17 år i fem europeiska länder att
pojkarnas sannolikhet att begå sexuellt tvång och övergrepp är signifikant associerad
med regelbunden konsumtion av pornografi, och att pojkar som regelbundet tittar på
pornografi är betydligt mer benägna att ha negativa könsattityder.20
Tjejer och kvinnor som utsätts för killars och mäns våld och som Sveriges kvinno- och
tjejjourer kommer i kontakt med vittnar ofta om erfarenheten av att pornografin utgör
en katalysator och inspiration för killars och mäns negativa attityder och sexuella aggressioner mot dem. Oavsett om killar och män konsumerar pornografi som innehåller
fysiskt våld eller inte så bidrar objektifieringen och förnedringen av flickor och kvinnor
som förekommer i pornografin med andra ord både till attityder som trivialiserar våld
mot kvinnor och beteenden som främjar våld mot kvinnor.21 I ljuset av #MeToo blir
det tydligt att samhället inte har råd med att förbise pornografin som en företeelse som
bidrar som både katalysator och inspiration till mäns sexualiserade våld mot kvinnor och
flickor.
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”Porr är sexuell frigörelse för kvinnor”
Ordet “porne” kommer från grekiskan och betyder sköka, prostituerad, sexuell slav utan
värde. Föreställningar om kvinnors sexualitet har historiskt kopplats samman med synd,
skam och orenhet, och män har haft rätt till kvinnors liv, kropp och sexualitet. Ur en
ojämlik maktfördelning mellan kvinnor och män har det skapats reella könsskillnader,
som bygger på föreställningar om människors sexualitet där kvinnan förväntas vara passiv och undergiven medan mannen förväntas vara kontrollerande, aggressiv och dominant. Lagstiftningsmässigt har kvinnor idag rätt till sin egen kroppsliga integritet och
olika former av sexualiserat våld är kriminaliserade. Kvinnor kan idag ha sex med vem de
vill för sin egen njutnings skull. I motsats till detta är pornografin ett återskapande och
befästande av föreställningen om att kvinnor aldrig säger ”nej” eller har rätt att säga ”nej”
utan njuter av allt som män utsätter dem för, oavsett hur förnedrande eller våldsamma
handlingarna är, liksom av en sexualiserad maktobalans där män är dominanta och kvinnor undergivna och maktlösa.
Porrindustrin är en multinationell industri huvudsakligen skapad av män för män, en
industri som profiterar på att exploatera och utnyttja marginaliserade och socioekonomiskt utsatta flickor och kvinnor som redan har varit utsatta för olika former av sexualiserat våld. Pornografin blir därför i sin praktik den absoluta motsatsen till sexuell frigörelse för kvinnor, som måste innebära ett stärkande av kvinnors kroppsliga integritet och
ett försvar för kvinnors sexuella njutning och lust. Sexuell frigörelse får aldrig innebära
någon annans ofrihet, och pornografin bygger just på ofrihet och ojämlikhet.
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”Feministisk och HBTQ-porr är annorlunda”
Vissa hävdar att det finns pornografi som inte innehåller förnedring och avhumanisering, verbalt eller fysiskt våld mot kvinnor och som produceras på jämställda och respektfulla villkor. Men än så länge finns det inga trovärdiga empiriska belägg som kan
visa på en sådan produktion av betydelse. Den alternativa typen av pornografi, i den mån
den existerar, kommer inte upp först när konsumenter söker efter pornografi på nätet:
den är varken lättillgänglig, anonym eller gratis till skillnad från mainstreampornografin. Dessutom finns det inga empiriska belägg för att kvinnorna inte exploateras och
behandlas illa under produktionen av så kallad alternativ pornografi. Forskning visar
att pornografiska filmer skapade av kvinnor innehåller lika mycket förnedrande och
aggressiva handlingar gentemot kvinnor som de filmer som är skapade av män eftersom
det är den typen av material som konsumenterna efterfrågar.22 Alla marknader styrs av
efterfrågan.
Detsamma gäller så kallad HBTQ-pornografi. Bara för att viss pornografi riktar sig till
HBTQ-personer behöver det inte betyda att den är frigörande, jämställd, normkritisk
och icke våldsam. Samma mönster återskapas i gay-pornografi som i den heteronormativa mainstreampornografin. Exempelvis är manlig gayporr oftast våldsam, rasistisk
samt innehåller samma budskap om genus, makt, aggression och sex som heterosexuell
mainstreampornografi. Maktrelationer och våld mellan hypermaskulina män och feminina män i gayporr speglar maktrelationer mellan män och kvinnor och våld mot
kvinnor i heterosexuell porr.23
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”Men amatörporr är väl bra ingen tjänar ju pengar på det?”
Många antar att så kallad amatörpornografi, till skillnad
från kommersiell pornografi, kännetecknas av innehåll
som är mer jämlikt och inte objektifierar kvinnor.24 Enligt forskning vidmakthåller amatörpornografi dock samma destruktiva könsnormer som kommersiell pornografi.25
Faktum är att en studie från 2014 som gick igenom 400
populära porrfilmer fann att amatörpornografi innehåller
ännu mer våld och objektifiering av kvinnor än kommersiell pornografi.26 Man kan heller aldrig vara säker på att den
amatörpornografin som finns på nätet inte i själva verket
är producerad i kommersiellt syfte, eller att alla inblandade
har samtyckt till det som filmas och att det filmas. Genrer
på sidor för amatörpornografi såsom “ex-fru”, “ex-flickvän”
och “hämndporr” tyder ju på att dessa filmer eller bilder
inte har skapats av två samtyckande parter. Amatörpornografi är numera en specifik genre i pornografibranschen, i
de flesta fall lika kommersiell som andra former av pornografi, och allt oftare förekommer det att kommersiell
pornografi försöker efterlikna amatörpornografi. Bland
de filmer och bilder som produceras och sprids på nätet
utan något kommersiellt syfte finns det också en hel del
så kallad “hämndpornografi”. Att skicka nakenbilder och
filmer, så kallad “sexting”, sker allt oftare bland ungdomar
och dessa bilder kan lätt spridas och hamna i orätta händer,
till exempel på en porrsida. Kvinno- och tjejjourer runt om
i världen rapporterar om hur kvinnor och tjejer har erfarenhet av att övergrepp de utsatts för har filmats, eller att
sexualiserade bilder på dem har spridits på nätet utan deras
samtycke.
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”Porr är inte samma som prostitution”
Människor skiljer ofta pornografi från prostitution eftersom det ena sker på film och det
andra i det som vi kallar verkliga livet. Men faktum är att många porrsidor tjänar sina
pengar genom att erbjuda så kallade ”live video-chatter” och på annonser för eskortsidor
där kvinnor köps och säljs.27 De flesta kvinnor och tjejer som erbjuder live video-chatter kommer från fattiga länder såsom Rumänien, Bulgarien och Ukraina. Pornografi
och prostitution är inte två skilda världar, utan i själva verket två sidor av samma mynt.
Dessutom är pornografi per definition en form av prostitution: någon eller några utför
sexuella handlingar mot ersättning, men det hela sker inför en filmkamera.28 Mainstreampornografin är alltså ingenting annat än “dokumenterad prostitution” som dessutom lever vidare på nätet i evighet.
Forskning visar att precis som när det gäller prostitution så lider kvinnor som medverkar
i produktionen av pornografi av både hög psykisk ohälsa och sämre sociala förhållanden. Det handlar bland annat om svår fattigdom, sexuella övergrepp under barndomen,
erfarenheter från fosterhem, och hemlöshet.29 Inte sällan medverkar kvinnor i både
prostitution och pornografi. En studie av 854 personer som utnyttjats i prostitution i
nio länder visade att många av dem – 49 % – också hade utnyttjats i pornografi.30 Just
dessa personer hade till och med svårare symtom av posttraumatiskt stressyndrom än
de andra. Föreningen Talita erbjuder stöd till kvinnor som utsätts för pornografi, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Kvinnorna de möter säger själva att
pornografi är särskilt traumatiserande eftersom bilderna inte går att ta bort från nätet.
Övergreppet lever alltid kvar. Pornografi är alltså en specifik form av prostitution som är
särskilt skadlig för deltagarna.
Vidare finns det en stark koppling mellan porrkonsumtion och sexköp. Män som ofta
tittar på porr är mer benägna att köpa sex än andra män, och majoriteten av sexköparna vill att kvinnor i prostitution ska imitera pornografi som männen sett.31 De senaste
rapporterna från Stockholmspolisens prostitutionsgrupp tyder också på att sexköpare
blir allt yngre, något polisen kopplar till den ökade och mer utbredda konsumtionen
av pornografi. “En 15-16-årig kille vaknar inte plötsligt upp en morgon och får för sig
att köpa sex. Vi som jobbar med detta kan se att många av de här killarna har en hög
konsumtion av pornografi”, säger f.d. chefen för Stockholmspolisens prostitutionsgrupp,
kriminalinspektör Simon Häggström.32 Pornografin är således en industri som ökar kill
-ars och mäns benägenhet att köpa flickors och kvinnors kroppar.

KÄLLFÖRTECKNING.
1. Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C., and Liberman, R. (2010). ”Aggression and sexual behavior in bestselling pornography videos: A content analysis update,” Violence Against Women, 16(10):10651085.
2. Siffran kommer från Pornhubs egna årliga statistik.
3. The Economist. Naked Capitalism – Pornography. 26-09-2015.
4. Medierådet (2017). Unga & medier 2017. Om barn och unga 9–18 år. Stockholm: Medierådet.
5. Mattebo, M., Tydén, T., Häggström-Nordin, E., Nilsson, K., and M. Larsson. (2013). ”Pornography and
Sexual Experiences Among High School Students in Sweden.” Journal of Developmental and Behavioural
Pediatrics, Vol. 35(3):179-188.
6. Donevan, M., Jonsson, L. (2018). Högkonsument eller porrfri? Svenska ungdomars pornografikonsumtion över
en 10- års period. Föreläsning i Almedalen, Sverige.
7. Skolverket. (2016). IT-användning och IT-kompetens i skolan. Skolverkets IT-uppföljning 2015. D.r:
2015:00067. Krav på att installera filter mot pornografi saknas inte bara i grund- och gymnasieskolorna,
utan även i förskolor där barn ofta får använda datorer och surfplattor på egen hand.
8. Skolinspektionen. (2018). Sex- och samlevnadsundervisning
9. Mattebo, M. (2014). ”Use of Pornography and its Associations with Sexual Experiences, Lifestyles and
Health among Adolescents”. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of
Medicine 974. Uppsala: Uppsala University.
10. Mattebo, M. (2014). ”Pornography and Sexual Experiences Among High School Students in Sweden.”
Journal of Developmental and Behavioural Pediatrics, Vol. 35(3):179-188.
11. Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C., and Liberman, R. (2010). ”Aggression and sexual behavior in bestselling pornography videos: A content analysis update,” Violence Against Women,
16(10):10651085.
12. Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C., and Liberman, R. (2010). ”Aggression and sexual behavior in bestselling pornography videos: A content analysis update,” Violence Against Women, 16(10):10651085.
13. Se, e.g. Schneider, J. (2000), ”Effects of Cybersex Addiction on the Family: Results of a Survey,” Sexual
Addiction & Compulsivity, Vol. 7:31-58.
14. Se, e.g. Zillmann, D. and B. Jennings. (1988) ”Pornography’s Impact on Sexual Satisfaction,” Journal
of Applied Social Psychology, Vol. 18: 438-53; Perry, S. (2017). ”Does Viewing Pornography Reduce Marital
Quality Over Time? Evidence from Longitudinal Data,” Archives of Sexual Behavior, Vol. 46: 549-559.
15. Svanell, A. Har den svenska penisen slaknat? Svenska Dagbladet, 08-02-2018. Hämtad från: https://
www.svd.se/ har-den-svenska-penisen-slaknat.
16. Bridges, A. J., Wosnitzer, R., Scharrer, E., Sun, C., and Liberman, R. (2010). ”Aggression and sexual behavior in bestselling pornography videos: A content analysis update,” Violence Against Women,
16(10):1065-1085.
17. Farley et al. (2004). ”Prostitution and Trafficking in Nine Countries: An Update on Violence and Posttraumatic Stress Disorder.” Journal of Trauma Practice, Vol. 2:33-74.
18. Waltman, M. (2014). ”The Politics of legal Challenges to Pornography: Canada, Sweden and the United
States.” Stockholm Studies in Politics No. 160. Ph.D. dissertation, Stockholm University, 2014. ISBN
9789176490471; Waltman, M. (2016). ”Pornografi och mäns våld mot kvinnor”, del 2 Porr och prostitution;
en rapport om utsatthet och efterfrågan, ss 31-108, Stockholm: Unizon. Hämtad från: http://unizon.se/
sites/default/files/media/porr_och_prostitution_unizons_rapport_0.pdf

19. Se, e.g. Wright, P, Tokunaga, R. and A. Kraus. (2016). ”A Meta-Analysis of Pornography Consumption
and Actual Acts of Sexual Aggression in General Population Studies.” Journal of Communication, DOI:
10.1111/ jcom.12201.
20. Stanley et al. (2016). ”Pornography, Sexual Coercion and Abuse and Sexting in Young People’s Intimate Rela- tionships: A European Study.” Journal of Interpersonal Violence, 1.26. DOI:
10.1177/0886260516633204.
21. Se, e.g. Waltman, M. (2014). ”The Politics of legal Challenges to Pornography: Canada, Sweden and the
United States.” Stockholm Studies in Politics No. 160. Ph.D. dissertation, Stockholm University, 2014. ISBN
9789176490471; Waltman, M. (2016). ”Pornografi och mäns våld mot kvinnor”, del 2 Porr och prostitution;
en rapport om utsatthet och efterfrågan, ss 31-108, Stockholm: Unizon. Hämtad från: http://unizon.se/sites/
default/files/media/porr_och_prosti- tution_unizons_rapport_0.pdf
22. Sun, C., Bridges, A., Wosnitzer, R., Sharrer, E., and R. Liberman. (2008). ”A Comparison of Male and
Female Directors in Popular Pornography: What Happens When Women are at the Helm?” Psychology of
Women Quarterly, Vol. 32:312-325.
23. Kendall, C. (2004). Gay male pornography: an issue of sex discrimination, UBC Press, Vancouver..
24. Attwood, F. (2009). Mainstreaming sex: The sexualization of western culture. London: I.B. Tauris.
25. Van Doorn, N. (2010). “User-Generated Pornography, Gender Reification, and Visual Pleasure.” Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, Vol. 16(4):411-430.
26. Klaassen, M., and J. Peter (2014). ”Gender (In)equality in Internet Pornography: A Content Analysis of
Popular Pornographic Internet Videos.” The Journal of Sex Research, Vol. 52:721-735.
27. ”Pornography: Naked capitalism.” The Economist, 2015-09-26. Hämtad från: https://www.economist.
com/news/international/21666114-internet-blew-porn-industrys-busi- ness-model-apart-its-responseholds-lessons?zid=319&ah=17af09b0281b01505c226b1e574f5cc1
28. På Ungdomsmottagningar online (UMO) står det att ”de som är med i porrfilmer är skådespelare som...
ofta får betalt för att ha sex”. Hämtad från: http://www.umo.se/Sex/Porr/.
29. Grudzen, C., Ryan, G., Margold, W., Torres, J., and Gelberg, L. (2009). ”Pathways to Health Risk Exposure in Adult Film Performers,” Journal of Urban Health, Vol. 86(1):67-78.
30. Farley et al. (2004). ”Prostitution and Trafficking in Nine Countries: An Update on Violence and Posttraumatic Stress Disorder.” Journal of Trauma Practice, Vol. 2:33-74.
31. Se, e.g., Waltman, M. (2014). ”The Politics of legal Challenges to Pornography: Canada, Sweden and the
United States.” Stockholm Studies in Politics No. 160. Ph.D. dissertation, Stockholm University, 2014.
ISBN 9789176490471; Waltman, M. (2016). ”Pornografi och mäns våld mot kvinnor”, del 2 Porr och prostitution; en rapport om utsatthet och efterfrågan, ss 31-108, Stockholm: Unizon. Hämtad från: http://unizon.se/
sites/default/files/media/ porr_och_prostitution_unizons_rapport_0.pdf
32. ”Vi måste prata mer om sexköparna”. Fråga Doktorn 2017-04-24. Hämtad från: https://www.svt.se/
fraga-dok- torn/vi-maste-prata-mer-om-sexkoparna/

Talita
Om Talita

Talita erbjuder en väg ut ur prostitution, pornografi och människohandel för
sexuella ändamål. Vi arbetar förebyggande, uppsökande och rehabiliterande
med målet att kvinnor som utnyttjas i sexhandeln ska få en chans till ett nytt
liv. Talita bedriver verksamhet i Sverige (Stockholm och Göteborg), Mongoliet, Rumänien och Kenya.
Vårt rehabiliteringsprogram bygger på en metod som vi utformat utifrån
den kunskap vi fått under de 20 år vi arbetat med målgruppen. Och metoden fungerar. Nästintill alla kvinnor som genomgår Talitas program lämnar
prostitutionen för gott.

Vill du veta mer?

Gå in på Talitas hemsida: www.talita.se
Följ oss på Facebook: www.facebook.com/TalitaSverige
Instagram: @Talita_Sverige
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