
PORRENS SANNA ANSIKTE – DIGITAL UTSTÄLLNING
/ för vuxna /

– HANDLEDNING –

Sverige är ett av världens mest porrsurfande länder. Okunskapen kring pornografi och dess skadeverk-
ningar är dock stor. Hur ser porrens verklighet ut? Hur påverkas de som tittar samt de som dras in i  
porrindustrin? Utställningen Porrens sanna ansikte ställer inte bara alla dessa frågor utan ger viktiga svar 
och utrustar med kunskap och fakta om pornografins verklighet.

Om utställningen Porrens sanna ansikte
Syftet med utställningen är att

•  ✓ öka ungdomarnas kunskaper om pornografins skadeverkningar
•  ✓ ge unga en djupare förståelse för vad porr egentligen är

Utställningen omfattar tre viktiga aspekter av porrfrågan, nämligen porrproduktion, porrkonsumtion och 
porrkultur. 

INSTRUKTIONER – SÅ HÄR KAN DU VISA/ARBETA MED UTSTÄLLNINGEN

Den digitala versionen av utställningen Porrens sanna ansikte är utformad för att på ett enkelt sätt kunna 
användas av skolor, bibliotek, kommuner, landsting, regioner och andra aktörer. Observera att just den-
na version av utställningen är skapad för att kunna användas av och för yrkesverksamma som jobbar 
med barn och unga, tjänstemän, politiker, föräldrar m.fl. Den fungerar framför allt som kunskapshöjande 
material – en katalysator till att informera om porrens verklighet och för att öka kunskapen om porrens 
skadeverkningar. Utställningen utgör även en bra plattform för att öppna upp för och skapa dialog kring 
ett tema som kan vara svårt att prata om – men som i allra högsta grad påverkar vårt samhälle i stort och 
ungas vardag i synnerhet. 

När kan utställnigen användas?
Här är bara några exempel på de tillfällen som utställningen kan användas vid:

•  temadagar som handlar om jämställdhet och/eller mänskliga rättigheter
•  den internationella mansdagen den 19 november
•  den internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november
•  den internationella kvinnodagen den 8 mars
•  temadagar som handlar om hälsa, bl.a. sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

Utställningen kan även med fördel visas på ungdomsmottagningar, och placeras i arbetsrum som berör 
elevhälsa, såsom hos kuratorer eller skolpsykologer för kunskapsbildning bland kollegor samt för att 
spaka intresse hos ungdomar. Observera att Reality Check erbjuder en annan version av utställningen 
med lättlästa texter anpassade för barn och unga som också finns tillgänglig på Reality Checks webb-
plattform.
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VAD INGÅR I DEN DIGITALA UTSTÄLLNINGEN?
Utställningen är utformad för att kunna tryckas upp i A3-format och består av följande delar:

 1. Intro – Porrens sanna ansikte  (s. 3-4)
 2. 10 myter/sanningar om porr:
 ✓ ”Porren är som playboy”  (s. 5-6)
 ✓ ”Mitt barn tittar inte på porr”  (s. 7-8)
 ✓ ”Porr lär oss om sex”  (s. 9-10)
 ✓ ”Porr påverkar relationer”  (s. 11-12)
 ✓ ”Det finns bevis på att porr orsakar sexuellt våld”  (s. 13-14)
 ✓ ”Porr är bara fantasi”  (s. 15-16)
 ✓ ”Porr är sexuell frigörelse för kvinnor”  (s. 17-18)
 ✓ ”Feministisk och HBTQ-porr är annorlunda”  (s. 19-20)
 ✓ ”Men amatörporr är väl bra - ingen tjänar ju pengar på det?”  (s. 21-22)
 ✓ ”Porr är samma sak som prostitution”  (s. 23-24)
 3. Porrkultur  (s. 25-26)
 4. Vad säger experterna?  (s. 27-30)

Delarna Intro och 10 myter/sanningar om porr är fördelade på 2 stycken A3-printouts som kan hängas 
på två olika sätt:

Jag blev chockad första gången men sedan efter tio, 
tolv gånger så var det mer såhär: ja, man spottar väl 
på folk, gör man inte det? En örfil, det är väl inte så 

jävla konstigt liksom. 

- Daniel Israeli, ambassadör Reality Check

”Han säger att han ska stoppa sin penis 
i rumpan på mig och sedan in i vaginan 
- men det känns väldigt hemskt och ska 
man verkligen göra så? Kan man inte bli 
sjuk då? Om man inte tvättat sig mellan 
gångerna? Man kan väl få urinvägsinfek-
tion på det viset? Jag mår så dåligt och 
gråter hela tiden... ”

”Jag förstår verkligen inte, jag har aldrig 
sett porr, jag har inte velat se porr. Jag 
vill bara ha ett normalt fungerade sex-
liv, som i verkligheten. Inte som i filmer,  
serier eller  porr... Jag blir ledsen hela  
tiden när han föreslår en massa saker 
som verkar farliga eller som om det skul-
le göra fruktansvärt ont...”

Berättelser av ungdomar från stödchatt ungarelationer.se

Pornografi är ett recept på våldtäkt. 
Det lär i huvudsak ut att du ska vara våldsam när 

du är intim med någon.”
Dr. John D. Foubert, Nationell ordförande, One in Four

”En gång så spydde jag på honom efter att han tryckt ner sin 
penis i munnen på mig och jag kunde inte andas, fick ingen luft 
och han blev vansinnig på mig och skrek att i filmerna så hän-
der detta aldrig och att jag är äcklig och dum i huvudet. 
Jag skämdes i flera dagar efteråt. Jag skäms än idag... 

- berättelse av en ungdom från stödchatt ungarelationer.se 

”Porren är som Playboy”
Myt eller sanning?

Myt! 
Dagens porr finns på nätet 
bara ett klick bort och inne- 
håller mängder av mäns våld 
mot kvinnor. 

FAKTA
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 förekom-
mande 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 ano-
nymt 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.2

Pornografin har blivit till en storindustri för företag med stora intressen investerade i att porno-
grafin normaliseras och legitimeras. Den som googlar ordet ”porr” får inom loppet av några sek-
under 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 nyli-
gen 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 porrin-
dustrin, har som huvuduppgift att se till att pornografi fortsätter att normaliseras, så att efterfrå-
gan och därmed konsumtionen ständigt ökar.

Källor: se 10 myter om porr

”Det finns bevis på att porr 
orsakar sexuellt våld”
Myt eller sanning?

Sanning! 
Porrkonsumtion ökar mäns och 
killars benägenhet att utöva våld 
mot kvinnor och tjejer i verklig-
heten.

FAKTA
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 benä-
genheten att begå sexuellt våld: en metaanalys 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 europe-
iska länder att pojkarnas sannolikhet att begå sexualiserat 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 objekti-
fieringen 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 kvin-
nor.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.

Källor: se 10 myter om porr

Väljer man att skriva ut och hänga hela utställningen på en gång så är det viktigt att tänka på att A3-prin-
touts skall hängas i samma ordning som de presenteras i den digitala filen. Det går även bra att välja en 
fråga att fokusera på, t.ex. pornografins påverkan på sex och relationer – och då kan man bara skriva ut 
de A3-printouts som illustrerar frågan och hjälper att fördjupa sig i den. 

Utställningen kan med fördel kombineras med visning av Reality Checks korta utbildningsfilmer för att 
ytterligare fördjupa diskussionen kring porrkonsumtion, porrproduktion och porrkultur. Alla tre filmerna 
finns tillgängliga på Reality Checks webbplattform.

Vid frågor vänligen kontakta Reality Checks team: info@reality-check.nu

Alternativ 1 Alternativ 2
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Porrens 
sanna  
ansikte



MISSION: 

• För ungas sexuella hälsa. Mot mäns våld mot kvinnor.

SYFTE:

• öka ungas kunskap om pornografins skadeverkningar

• erbjuda kunskapsbaserat undervisningsmaterial samt  
 verktyg för lärare, föräldrar och andra yrkesverksamma  
 som jobbar med barn

SEXUELL HÄLSA (WHO)
 
ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt 
och socialt välbefinnande i förhållande till sex-
ualiteten; och är inte bara avsaknad av sjukdom 
och skada. Sexuell hälsa kräver en positiv och 
respektfylld inställning till sexualiteten och sex-
uella förhållanden, såväl som möjligheten att ha 
njutbara och säkra sexuella upplevelser som är 
fria från tvång, diskriminering och våld.

SEXUELLA RÄTTIGHETER (WHO)
 
ingår i de mänskliga rättigheterna och innefatt-
ar rätten för alla människor att bestämma över 
sin egen kropp och sexualitet. Det innebär att 
människor oberoende av kön, etnisk tillhörighet, 
funktionshinder, sexualitet och ålder har rätt att 
bestämma över sin egen kropp och sin sexualitet 
utan att bli utsatta för diskriminering, kränkningar 
och våld.

  FRIHET FRÅN TVÅNG

  FRIHET FRÅN DISKRIMINERING

PORR =  FRIHET FRÅN VÅLD

  RÄTT ATT BESTÄMMA ÖVER SIN KROPP

  RÄTT ATT BESTÄMMA ÖVER SIN SEXUALITET

DAGS FÖR REALITY CHECK!



När vi tänker på pornografi tänker många, sär-
skilt äldre människor och ofta många kvinnor, på 

tidningar som Playboy, Penthouse, eller Hustler. Men idag 
har allt förändrats dramatiskt. Internet förändrade hela por-
rindustrin och gjorde pornografin överkomlig, anonym och 

tillgänglig - de tre nycklarna som driver efterfrågan.”  
Dr. Gail Dines

“Porr är en multimiljard industri gjord av män för män 
– så att män kan runka till det.  

Daniel Israeli, ambassadör Reality Check



”Porren är som Playboy”
Myt eller sanning?

Myt! 
Dagens porr finns på nätet 
bara ett klick bort och inne- 
håller mängder av mäns våld 
mot kvinnor. 

FAKTA
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 förekom-
mande 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 ano-
nymt 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.2

Pornografin har blivit till en storindustri för företag med stora intressen investerade i att porno-
grafin normaliseras och legitimeras. Den som googlar ordet ”porr” får inom loppet av några sek-
under 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 nyli-
gen 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 porrin-
dustrin, har som huvuduppgift att se till att pornografi fortsätter att normaliseras, så att efterfrå-
gan och därmed konsumtionen ständigt ökar.

Källor: se 10 myter om porr



”Ibland ser man bilder som är äck-
liga. Usch. Sådär äckliga bilder. 
Då får man panik och vill bara 
stänga av jättefort. Jag frågade 
min bror om hjälp, så då 
hjälpte han mig. 
 
– Kille 8 år 
(SVT Nyheter,  2017)

Porren kommer ofta in i 
barns liv innan de hunnit 
utforska sig själv eller an-

dra. Många barn idag ser porno-
grafi redan vid 7-8 års ålder.” 

– Åsa Kastbom, överläkare, 
Universitetssjukhuset i Linköping 

“Eleverna vet vad en avsugning är,  
men har ingen aning om hur kroppen fungerar.” 

 
– Louise Lindblom, högstadielärare 



”Mitt barn tittar inte på porr”
Myt eller sanning?

Myt! 
7 av 10 föräldrar i Sverige tror 
inte att deras barn tittar på 
porr.  Men så är inte fallet.

FAKTA
De flesta barn i Sverige har obegränsad tillgång till Internet, dygnet runt. I Medierådets senaste under-
sökning 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 till-
gång 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 områ-
det. 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 Skolver-
ket att mer än hälften av landets skolor saknar filter mot pornografi.7

Källor: se 10 myter om porr



Jag blev chockad första gången men sedan efter tio, 
tolv gånger så var det mer såhär: ja, man spottar väl 
på folk, gör man inte det? En örfil, det är väl inte så 

jävla konstigt liksom. 

- Daniel Israeli, ambassadör Reality Check

”Han säger att han ska stoppa sin penis 
i rumpan på mig och sedan in i vaginan 
- men det känns väldigt hemskt och ska 
man verkligen göra så? Kan man inte bli 
sjuk då? Om man inte tvättat sig mellan 
gångerna? Man kan väl få urinvägsinfek-
tion på det viset? Jag mår så dåligt och 
gråter hela tiden... ”

”Jag förstår verkligen inte, jag har aldrig 
sett porr, jag har inte velat se porr. Jag 
vill bara ha ett normalt fungerade sex-
liv, som i verkligheten. Inte som i filmer,  
serier eller  porr... Jag blir ledsen hela  
tiden när han föreslår en massa saker 
som verkar farliga eller som om det skul-
le göra fruktansvärt ont...”

Berättelser av ungdomar från stödchatt ungarelationer.se



”Porr lär oss om sex”
Myt eller sanning?

Myt! 
Sex kräver samtycke, respekt 
och jämställdhet. Porr lär oss 
det motsatta.

FAKTA

Sex- och samlevnadsundervisningen ska vara ett integrerat ämne i den svenska skolan. Skolin-
spektionens undersökning visar dock att integreringen varierar väsentligt bland skolor. Sex- och 
samlevnadsundervisningen blir i bästa fall ett enskilt inslag men är många gånger inte ens före-
kommande. 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 Dä-
remot 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 di-
rekt 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 tveksam-
het, och väldigt sällan visas ömsesidig glädje. Mainstreampornografin lär alltså inte ungdomar att 
sexualitet är baserat på samtycke, respekt och jämställdhet – utan precis det motsatta.

Källor: se 10 myter om porr



Jag tror att tjejer idag utsätts för större påtryckningar av sina killar att göra 
grövre saker för att killarna har sett det, och killarna vill ha det. Tjejerna kän-

ner att de måste ställa upp på det. Jag skulle gissa att det har blivit  
värre med åren och att det blir värre hela tiden. Det går åt fel håll, och den stora  

boven till varför det är så är den porr som är tillgänglig för alla.

- Daniel Israeli, ambassadör Reality Check

”Jag vet inte, eftersom han är min första rikti-
ga pojkvän, och allt annat är liksom bra... och 
han säger ju att det är mig det är fel på och 
att jag måste slappna av mer, för då gör det 
inte ont... Han har sagt att det finns någon sal-
va eller kräm med bedövningmedel som man 
kan smörja in rumpan och vaginan med... Men 
ja, jag kanske ska sluta vara tillsammans med 
honom, har aldrig riktigt tänkt på det.

”Han får mig liksom att säga ja, övertygar på nåt 
vis, till massa konstiga sexgrejer, stryptag, kissa  
i min mun, sätta sig på mitt ansikte, stoppa ner  
olika dildos i min mun tills jag spyr, osv. Men 
sen kan han ta stryptag på mig även när de 
inte handlar om sex.”

Berättelser av ungdomar från stödchatt ungarelationer.se



”Porr påverkar relationer”
Myt eller sanning?

SANNING! 
Porr formar både våra förvänt-
ningar på sex och relationer, 
och även vårt beteende.

FAKTA
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 själ-
va 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 porno-
grafin. 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.

Källor: se 10 myter om porr



Pornografi är ett recept på våldtäkt. 
Det lär i huvudsak ut att du ska vara våldsam när 

du är intim med någon.”
Dr. John D. Foubert, Nationell ordförande, One in Four

”En gång så spydde jag på honom efter att han tryckt ner sin 
penis i munnen på mig och jag kunde inte andas, fick ingen luft 
och han blev vansinnig på mig och skrek att i filmerna så hän-
der detta aldrig och att jag är äcklig och dum i huvudet. 
Jag skämdes i flera dagar efteråt. Jag skäms än idag... 

- berättelse av en ungdom från stödchatt ungarelationer.se 



”Det finns bevis på att porr 
orsakar sexuellt våld”
Myt eller sanning?

Sanning! 
Porrkonsumtion ökar mäns och 
killars benägenhet att utöva våld 
mot kvinnor och tjejer i verklig-
heten.

FAKTA
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 benä-
genheten att begå sexuellt våld: en metaanalys 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 europe-
iska länder att pojkarnas sannolikhet att begå sexualiserat 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 objekti-
fieringen 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 kvin-
nor.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.

Källor: se 10 myter om porr



Jag har aldrig träffat en kvin-
na som vill vara i porren. Jag 

tror att den gemensamma 
nämnaren för alla kvinnor i 

porren, hela vägen från Linda  
Lovelace till Jenna Jameson, är att 

de inte mådde så jävla bra.”

- Daniel Israeli,  
ambassadör Reality Check

”Kvinnor som utsätts för pornogra-
fi drabbas av PTSD. Och alla ser ju 
övergreppet. Det är så sjukt att folk 
inte ser, eller de väljer att inte se 
att det är ett övergrepp. Man borde 
tänka ’ah men det här vill jag inte se 
för att man ser att hon inte vill det 
här.’ Att alla bara blir mer upphets-
ade över att du kastas runt som en 
docka. Du känner dig mindre värd, 
ingen står upp för dig. Så det blir 
som övergrepp flera gånger om.  
Alla godkänner det. Och att 
fler njuter av det, du är allas  
ägodel på något sätt.

- Paulina,  
överlevare av porrindustrin



”Porr är bara fantasi”
Myt eller sanning?

MYT! 
Fantasi sker i människors  
hjärnor, porr utspelar sig  
på riktigt med verkliga 
människor.

FAKTA
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 avgöran-
de 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 verba-
la 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 all-
tid 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 all-
varligare 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 utsatt-
het, brist på val eller nedbrutna gränser i industrins ögon är enkla att utnyttja.

Källor: se 10 myter om porr



NÅGRA VANLIGA FILMTITLAR PÅ PORRFILMER

 Illegal African girl fucks for food

Toilet mouth rape: face flushed in the toilet after forced to suck cock

Teen girl has sex sessions with daddy

Sara, 23, är gravid. Suga, knulla och sprut i ansiktet

Hårt knull med tonårsflicka

Melinda analt och ass2mouth

ÄR DET SÅ FRIGÖRELSE 
FÖR KVINNOR SER UT?



”Porr är sexuell frigörelse  
för kvinnor”
Myt eller sanning?

MYT! 
Porr återskapar stereotypa 
könsnormer som begränsar  
kvinnors frihet i samhället.

FAKTA
Ordet ”porne” kommer från grekiskan och betyder sköka, prostituerad, sexuell slav utan vär-
de. 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 förvän-
tas 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 njut-
nings 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.

Källor: se 10 myter om porr



En kille som jag jobbade i en porrbutik med och som med-
verkade i gayporr sa till mig en gång  ’Jag är inte bög, jag 
är hungrig’. Jag vet inte om han var homosexuell eller inte 

– det har inte med saken att göra. Han ville inte göra porr, men han 
gjorde porr för att han var tvungen. 

Han hade inte så många andra alternativ.” 

 

– Daniel Israeli, 
ambassadör Reality Check

”Du kan göra en porrfilm där en tjej blir kvävd och slagen 
och spottad på, där killen kallar henne en smutsig slampa 
och sådana saker och det är okej, det kan fortfarande 
vara feministisk så länge som alla har kontroll över vad 

de gör.

– Kvinnlig porrproducent från Sun 
mfl. studie 2008 



”HBTQ och feministisk 
porr är annorlunda”
Myt eller sanning?

MYT! 
De misslyckas med att bryta 
ner de ojämlika och destruk-
tiva maktrelationer som finns 
i mainstreamporr.

FAKTA
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 kvin-
norna inte exploateras och behandlas illa under produktionen av så kallad alternativpornografi. 

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, jäm-
ställd, 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 main-
streampornografi. Maktrelationer och våld mellan hypermaskulina män och feminina män i gay-
porr speglar maktrelationer mellan män och kvinnor och våld mot kvinnor i heterosexuell porr.23

Källor: se 10 myter om porr



PORRPRODUCENTER SÄGER:

“Varför nöja dig med likes när du 
kan få pengar?” 
– skriver internetforumet Scandalbeauties  
på sociala medier

”Om du vill spela in i din egen 
hemmiljö så ordnar vi det med 
mobil studioutrustning och bra 
ljus - ibland känns det bäst att 
visa upp sig framför brasan eller 
i den sköna soffan! Härlig svensk 
amatörporr helt enkelt... Vill du 
vara med? Hör av dig till oss på 
K-PROD så bereder vi plats i ramp- 
ljuset...”
- skriver det svenska företaget K-Prod på 
sin hemsida

KVINNOR I PORRINDUSTRIN SÄGER:

”För att få filma i Sverige idag 
måste du vara villig att göra vad 
som helst om du ska få några jobb 
alls. Filmerna nu för tiden är gonzo 
och av amatörstil.” 

“När man hela tiden söker bekräf-
telse, då tror jag det är väldigt lätt 
att komma in i den här branschen 
för där är det bekräftelse i form av 
pengar.” 

 

- berättelser från kvinnor i porrindustrin 
(se Talitas studie Syns man inte, finns man inte)



”Men amatörporr är väl bra?”
Myt eller sanning?

MYT! 
Amatörporr är oftast minst 
lika våldsam och kommersiell 
som annan porr.

FAKTA
Många antar att så kallad amatörpornografi, till skillnad från kommersiell pornografi, känneteck-
nas av innehåll som är mer jämlikt och inte objektifierar kvinnor.24 Enligt forskning vidmakt-
håller amatörpornografi dock samma destruktiva könsnormer som kommersiell pornografi.25 
Faktum är att en studie från 2014 som gick igenom 400 populära porrfilmer fann att amatörpor-
nografi 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 kommer-
siell 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 bil-
der 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.

Källor: se 10 myter om porr



”Pornografi är inget annat än filmad 
prostitution... Människohandlarna är 
desamma, hallickarna är desamma. 
De har bara en kamera i rummet.” 

- Taina Bien-Aimé, 
Executive Director Coalition Against 
Trafficking in Women
 

“Pornografi är legaliserad prostitu-
tion - så länge det dokumenteras på 
bild eller i film.” 

- Överlevare från porrindustrin

“Jag växte upp i porrindustrin, jag har 
sett den inifrån. Man ska veta vad det  
är man tittar på - porr är filmad pro-
stitution, filmade övergrepp, filmade 
våldtäkter.” 

– Daniel Israeli, 
ambassadör Reality Chec

”Jag tror många vill ur det, men man 
känner att man inte vågar.  Alla bilder 
finns uppe för hela världen att se och 
att man måste stå till svars för det
senare i livet.”

- Kvinna som befinner sig i svensk porrindustri



”Porr är samma sak som prostitution”
Myt eller sanning?

SANNING! 
De är två sidor av samma mynt. 
Skillnaden är bara att det finns 
en kamera i rummet.

FAKTA
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-chattar” och på annonser för eskortsidor där kvinnor köps och 
säljs.27 De flesta kvinnor och tjejer som erbjuder live video-chattar kommer från fattiga länder så-
som 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 evig-
het.

Forskning visar att precis som när det gäller prostitution så lider kvinnor som medverkar i pro-
duktionen av pornografi av både hög psykisk ohälsa och sämre sociala förhållanden. Det handlar 
bland annat om svår fattigdom, sexuella övergrepp under barndomen, erfarenheter från foster-
hem, 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 postt-
raumatiskt stressyndrom än de andra. 

Föreningen Talita erbjuder stöd till kvinnor som utsätts för pornografi, prostitution och människo-
handel för sexuella ändamål. Kvinnorna de möter säger själva att pornografi är särskilt traumati-
serande 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 benäg-
na 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 prosti-
tutionsgrupp 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 prostitutions-
grupp, kriminalinspektör Simon Häggström.32 Pornografin är således en industri som ökar killars 
och mäns benägenhet att köpa flickors och kvinnors kroppar.

Källor: se 10 myter om porr



Vi lever i ett samhälle där unga 
människor omges av bilder på hyper- 

sexualiserade, ”pornofierade” kvinnor... där 
popkulturen formas av pornografiska bilder. 
Denna kultur socialiserar unga tjejer för att 

vara redo för pornografi, oavsett om de  
någonsin hamnar i pornografin eller ej.  

De lär sig att hypersexualisera och 
pornofiera sig själva.

- Dr. Gail Dines



Idag kommer tjejerna till 
porrinspelningarna ’porr-redo’”

- Porrproducent i USA

”Kulturen gjorde en hel del 
grooming åt mig. 

- Dick, fängslad för sexuella övergrepp på sin dotter.



VA D  S Ä G E R  E X P E R T E R N A?
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