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TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
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Offentligt tryck:
Ds Departementsserien
SOU Statens offentliga utredningar

Förkortningar:
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ca. Cirka
d.v.s. Det vill säga
ECPAT End Child Prostitution, Child pornography, and Trafficking of Children 
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EU Europeiska Unionen
HD Högsta Domstolen
i.e. ”Id est”, latin för ”det är”, ”det vill säga”
kap. Kapitel/kapitlet
kr Kronor
m.a.o. Med andra ord
NJA Nytt Juridiskt Arkiv
nr. Nummer
p. Punkt
prop. Proposition
resp. Respektive
s. Sida/sidan
st. Stycke/stycket
s.k. Så kallad
t.ex. Till exempel
TV Television
ö.h.t. Över huvud taget

1) Inledning

Denna uppsats kommer att behandla och analysera Högsta Domstolens dom i rättsfallet NJA 2012 s. 
400, även känt som ”manga-målet”. Jag har valt ämnet av flera anledningar. För det första finner 
jag rättsfrågan om tecknade bilders straffbarhet högst intressant. För det andra har jag haft ett 
personligt intresse i att följa processen genom instanserna. För det tredje ville jag, efter att ha läst 
HD:s dom i målet utreda vilka skäl som låg bakom åtalet och hur HD kommit fram till domslutet. 
Målet har fått stor uppmärksamhet i massmedia, och jag kände att bilden som presenterats av 
processen inte var rättvis. Av dessa anledningar tog jag mig an uppgiften att fördjupa mig i målet, 
samt lagstiftningen om barnpornografibrottet. Rättsläget är fortfarande inte helt klart efter domen. 
Därför krävs en djupare analys av rättsfallet och den lagstiftning och förarbeten som använts för att 
komma till domslutet.

Målet ska behandlas ur en så när som rent straffrättslig synvinkel. Med anledning av detta kommer 
jag också att titta närmare på barnpornografibrottet i 16:10 a § BrB. Jag kommer att redogöra för 
hur straffbestämmelsen ser ut idag, hur den har sett ut tidigare, hur den har utvecklats sedan den 
infördes i brottsbalken och varför den ser annorlunda ut idag.
   
Jag ska närmare behandla grunder för och räckvidden av kriminaliseringen, straffbestämmelsens 
skyddsobjekt, undantagen från det straffbara området, rättssäkerhetsfrågor och konsekvenserna av 
kriminaliseringen, samt där det är lämpligt lagstiftarens intentioner med lagen. Innan dess kommer 
jag även att formulera fråge- och problemställningar som jag stött på under efterforskningen på 
ämnet, samt ett stycke om metod, material och avgränsningar. Efter att 16:10 a § har behandlats kort 
följer en kommentar av själva rättsfallet NJA 2012 s. 400. 

Till sist ska jag analysera dessa frågor och problem och försöka att applicera dem på rättsfallet för 
att komma till en slutsats. 
   
Slutsatsen kommer i sig inte att härledas uteslutande från själva domen, jag kommer istället 
använda ett helhetsperspektiv som analyserar både domen och straffbestämmelsen, samt 
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konsekvenser som kan uppstå för rättssäkerheten och framtida rättskipning. 
   Jag ska så objektivt som möjligt kritisera de källor jag har använt mig av i relation till annan rätt 
och/eller sociala faktorer och värderingar. 

1.1) Bakgrund och utgångspunkter

Den 15 juni 2012 avkunnade Högsta Domstolen dom i mål nr. B 990-11.1 Den tilltalade (S.L) var 
översättare av serietidningar, särskilt japanska sådana, kallade ”manga” i tecknad form eller 
”anime” i rörliga bilder. 
   
På sin hårddisk hade S.L mellan den 13-14 oktober 2009 innehaft 51 st. tecknade bilder av japanskt 
ursprung, vilka han laddat ner från Internet - i vissa fall direkt från serietecknarens hemsida, i andra 
fall i form av komprimerade filformat med annat innehåll utöver bilderna. S.L åtalades sedermera 
för innehav av barnpornografiska bilder, och bilderna kom att bli föremål för förhandlingen vid 
Uppsala tingsrätt år 2010. 
   S.L fälldes för ringa barnpornografibrott i både tings- och hovrätt, men friades alltså i Högsta 
Domstolen. I domskälen förklarades att frågan om tecknade bilders straffbarhet inte var slutgiltigt 
avgjord. Även i framtiden kan straffbarheten vid innehav av sådana bilder som var fråga för åtalet 
komma att underkastas en domstolsbedömning. HD fann att en kriminalisering av vissa bilder 
skulle vara en för långtgående inskränkning i informationsfriheten, varför innehavet av endast en 
straffbar bild fanns försvarlig med tanke på den tilltalades bakgrund och sysselsättning.

Utgångspunkten blir därmed att tecknade bilder fortfarande kan vara straffbara såsom 
barnpornografiska, och att det krävs en prövning i domstol för att avgöra det.

1.2) Syfte och problemformulering

Jag har som syfte med detta arbete att visa att lagstiftningen om barnpornografibrottet och 
rättstillämpningen inte står i harmoni med varandra vad gäller tecknade bilders straffbarhet. På så 
sätt vill jag visa att det finns ett behov av att uppdatera lagstiftningens definitioner för att de ska 
stämma överens inte bara med rättstillämpningen i NJA 2012 s. 400, utan även med utvecklingen på 
rättsområdet inom EU-rätten.

Under arbetets gång har ett stort antal frågor och problem dykt upp, men jag har valt att formulera 
följande sex frågor att analysera. Dessa frågor valde jag att ställa med HD:s domskäl i NJA 2012 s. 
400 som utgångspunkt. De anknyter även till skälen som uppgetts i förarbetena för en vid 
kriminalisering av barnpornografibrottet, samt utvecklingen i EU-rätten. Den sista frågan behandlar 
mitt förslag till hur lagstiftningen bör utvecklas för att närma sig den linje EU:s direktiv antagit och 
den ståndpunkt HD har tagit med domen i NJA 2012 s. 400.

1: Är domen i NJA 2012 s. 400 ett (bra) exempel på den effektiva bekämpningen av 
barnpornografibrottet som åsyftas i förarbetena?

2: Hade lagstiftaren tänkt sig att innehavet av sådana bilder som var föremål för åtalet i NJA 2012 s. 
400 skulle träffas av kriminaliseringen, och i så fall varför?

3: Var går gränsen mellan en konstnärlig och en icke-konstnärlig bild/verk, och hur gör man den 
bedömningen?

1 NJA 2012 s. 400.
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4: Var går gränsen för bilder som kanske kan anses olämpliga men inte olagliga, och hur gör man 
den bedömningen?

5: Väger ändamålet och syftet med kriminaliseringen av tecknade bilder tyngre än de oönskade 
konsekvenser den kan få?2

6: Hur bör straffbestämmelsen vara utformad för att få största möjliga genomslag för både 
myndigheternas brottsbekämpning och den enskildes rättssäkerhet?

1.3) Metod, material och avgränsningar

Jag har valt att arbeta med den juridiska metoden huvudsakligen, med vissa inslag av 
rättsvetenskap. Ämnet jag behandlar kräver i viss mån att jag går utanför juridikens gränser för 
beaktande av sociala aspekter. Största delen av uppsatsen kommer dock att utgå från rättskällorna. 
Eftersom det även förekommer argument kring allmänna rättsprinciper, har jag inte velat begränsa 
mig till att använda enbart de traditionella rättskällorna. Emellertid är det dessa som har störst 
inverkan på domen i NJA 2012 s. 400, varför de ges ett stort utrymme.

Materialet jag har valt att jobba med är, förutom själva rättsfallet och straffbestämmelsen, 
förarbetena till 16:10 a § BrB från då straffbestämmelsen infördes t.o.m. nutid; SOU 1997:293 och 
2007:544; Ds 2012:455. EU-rätten har även använts som källa, där ett rambeslut, sedermera direktiv 
har haft direkt inverkan på HD:s dom. Ett rättsfall från HD om påföljden för barnpornografibrott 
kommer att användas som ett led i argumentationen kring proportionalitetsprincipen.

Jag har läst läroböcker om straffbestämmelsens innebörd. Dessa har jag dock valt att bortse från då 
de i stort sett sade samma saker som lagkommentarerna på Zeteo, där lagrummet behandlades mer 
utförligt och med hänvisningar till rättsfall. Lagkommentarerna saknade dock för det mesta relevans 
för min framställning, varför de inte kommer att användas i arbetet.

Utöver dessa verk har jag även tagit del av ett antal tidningsartiklar som är relevanta för min 
framställning, samt Wikipedias uppslagsverk online. Jag tar det för givet att valet av Wikipedia som 
informationskälla kommer att kritiseras, men jag är beredd att försvara det. Wikipedia utsätts 
dagligen för granskning från egen personal, samt de personer som bidrar till uppslagsverket. Ingen 
information får status som tillförlitlig om den inte kan redovisa flera källor till informationen. Jag 
har inte hämtat någon juridisk information från Wikipedia, utan har endast använt det för att ge stöd 
åt min argumentation kring manga-bildernas egenskaper och historia.

Jag ska försöka att inte begränsa mig allt för mycket i valet av det material jag presenterar för min 
sak, att så objektivt som möjligt lägga fram fakta och sedan analysera den i sammanhanget. 
Utesluter jag något strävar jag efter att motivera uteslutandet så långt det är möjligt. 
   I hela arbetet kommer jag löpande att infoga tankar och reflektioner kring det som behandlas, 
givet att de kommer att ha en betydelse för min analys och slutsats.

Till sist kan jag nämna att jag också tagit del av några debattartiklar av Mårten Schultz, och valt ut 
de som har störst relevans för behandlingen av frågorna.

2 Läs: åtal för innehav av japanska serieteckningar.
3 Barnpornografifrågan – Innehavskriminalisering m.m.
4 Barnet i fokus – En skärpt lagstiftning mot barnpornografi.
5 Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och 

barnpornografi.
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Jag motiverar mitt val av metod och källor på följande sätt. Behandlingen av ämnet kommer att 
ske inom ramarna för straffrätten. Straffrättens rättskällor är till stor del de ”klassiska” källorna, i.e. 
lagstiftning, förarbeten, rättsfall och doktrin. Jag har redan motiverat varför jag har valt bort 
läroböcker som källa. Rättsfallet NJA 2012 s. 400 är unikt på så sätt att det är det enda i sitt slag. 
För att förstå domen har jag sökt vägledning i de källor som HD6 själva har angivit, och därefter 
utökat sökandet till andra förarbeten. Då andra vägledande domar saknas, kan vägledning endast 
sökas i de traditionella rättskällorna. Min argumentation kommer därför att utgå från dessa. De är de 
enda källor som är relevanta ur en straffrättslig synpunkt. När jag behandlar straffbestämmelsen i 
16:10 a § BrB kommer jag i första hand behandla de delar av förarbetena som berör tecknade bilder, 
men beroende på sammanhanget även generella egenskaper.

1.4) Den fortsatta dispositionen

Upplägget inför fortsättningen kommer att se ut på följande sätt. 

I kapitel två behandlar jag kort straffbestämmelsen i 16:10 a § BrB. Dess historia, grunder för 
kriminalisering dess utveckling sedan införseln sammanfattas för att skapa en utgångspunkt till 
framställningen som följer. Därefter följer ett kapitel där jag sammanfattar rättsfallet med egna ord 
och diskuterar följderna av det. Mina sex frågeställningar härleds från denna diskussion. 

Efter sammanfattningen av rättsfallet följer kapitlet med min analys av frågeställningarna. Här 
kommer jag att väga in inte bara juridiska argument, utan även i viss mån sociala aspekter där det är 
relevant för frågan. Varje fråga behandlas inledningsvis ganska fritt då jag inte vill begränsa mig för 
mycket, varpå jag i slutet av varje fråga sammanfattar den för ett eller flera svar. Svaren kommer att 
härledas både direkt från diskussionen och i relation till domen i NJA 2012 s. 400.

Till sist kommer jag att sammanfatta arbetet i den slutsats jag kommit till. Den kommer att 
innehålla reflexioner över var rättsområdet befinner sig idag, vart det är på väg och min egen åsikt 
om hur det bör utvecklas för att få största möjliga genomslagskraft.

2) 16:10 a § BrB

Barnpornografibrottet infördes i brottsbalken genom en lagändring år 1980. Motiv som framfördes 
för en kriminalisering var bl.a. integritetsskadan som kunde uppkomma då ”barn medverkar vid 
tillkomsten av pornografiska alster” och att dessa alster var ”kränkande för barn över huvud 
taget.”7 Vissa remissinstanser menade att brottet skulle ses som ett sexualbrott mot barnet. 
Yttrandefrihetsutredningen tyckte att enbart bilder skulle omfattas av förbudet, men samtidigt även 
att bestämmelsen skulle ”gälla alla slags bilder, dvs även tecknade bilder.” Som skäl till detta 
angavs att det inte gick att utesluta att en ”levande modell har begagnats vid framställningen.”, 
något som möttes med kritik från vissa remissinstanser. Lagstiftaren var dock överens med 
majoriteten om att kriminalisera även tecknade bilder.8

   Kriminaliseringen skulle gälla inte bara bilder där barn utförde eller medverkade i sexuella 
handlingar, utan även bilder där barn förekom med vuxna som utför sexuella handlingar. Även 
bilder som var tagna på ett sådant sätt att barnet framställdes för att vädja till sexualdriften skulle 
omfattas av kriminaliseringen.

6 NJA 2003 s. 307.
7 NJA II 1979 s. 540.
8 NJA II 1979 s. 541.
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Lagstiftaren uppmanade till försiktighet. Det var inte meningen att straffbelägga alla bilder på barn 
där könsorganet syntes, varför det ställdes ett krav på att bilden enligt ”vanligt språkbruk och 
allmänna värderingar” skulle vara pornografisk.9 Inte heller kunde en skarp avgränsning göras av 
det straffbara området. Lagstiftaren menade att man tvunget måste beskriva området i ”tämligen 
allmänna ordalag”, och att en närmare avgränsning borde ske till en viss mån i rättstillämpningen. 
Definitionen av ”barn” skulle förstås som en ung människa vars könsmognadsprocess inte hade 
avslutats. Redan vid den här tidpunkten ansågs en åldersgräns vara problematisk, då den krävde 
identifiering av barnet – vilket i sig skulle kunna orsaka en ytterligare kränkning utöver 
förekomsten av den pornografiska bilden.10 Vid denna tidpunkt var det endast skildring i bild med 
uppsåt att sprida och spridning av barnpornografisk som kriminaliserades.11 Undantag medgavs för 
gärningar som var försvarliga p.g.a. konstnärliga skäl eller som ett led i en ”allvarligt syftande  
nyhetsförmedling.”

Nästa stora förändring inträffade år 1999. Nya gärningsformer stiftades, bl.a. i form av innehav av 
barnpornografisk bild. Man skulle inte längre kunna freda ett innehav av en barnpornografisk bild 
genom att hävda att bilden inte var menad att spridas vidare. Regeringen menade att alla former av 
befattning med barnpornografi skulle vara kriminaliserade. Majoriteten av remissinstanserna var 
överens med regeringen i frågan.12 I samband med lagändringen upphörde brottet att vara ett 
tryckfrihetsbrott. Den tekniska utvecklingen sedan 1980, speciellt internet och dess möjligheter, 
hade gjort att förekomsten av barnpornografiska bilder ökat markant, utan att rättsordningen hade 
möjlighet att beivra den.

I samband med 1999 års lagändring diskuterades även barnpornografibrottets systematiska 
placering i brottsbalkens 16:e kapitel. Vissa remissinstanser fann det otidsenligt att brottet inte var 
placerat i brottsbalkens 6:e kapitel tillsammans med de andra sexualbrotten. Det största argumentet 
till att bestämmelsen stannade i 16 kap. BrB var att kriminaliseringen gällde förfaranden utöver 
själva sexualbrottet.13 Att filma eller fotografera ett sexuellt övergrepp på ett barn utgör alltså ett 
separat företeende utöver det faktiska övergreppet. Det hade också en koppling till ett av motiven 
till kriminaliseringen, att barnpornografibrottet var kränkande för barn i allmänhet – inte bara för 
det enskilda barnet. ”Varje företeende av en barnpornografisk bild utgör en straffvärd kränkning av  
såväl det avbildade barnet som barn i allmänhet”, förklarades det i förarbetena.14 Tecknade bilder 
omfattades fortfarande av kriminaliseringen.15 Det kunde heller fortfarande inte uteslutas att en 
teckning kunde ha föregåtts av ett verkligt övergrepp, precis som att en verklighetstrogen bild inte 
nödvändigtvis behövde ha gjort det.16 Inte heller behövde bilden vara verklighetstrogen för att vara 
straffbar.17

Anledningen att låta kriminaliseringen gälla även i fortsättningen för tecknade eller med andra 
metoder manipulerade bilder utvecklades något i 2010 års proposition.18 Under avsnittet om 
gällande rätt förklarar lagstiftaren att det inte har någon betydelse för bildens straffbarhet om den 
föreställer ett verkligt barn eller inte.19 Än en gång hade dessutom den tekniska utvecklingen gått 

9 NJA II 1979 s. 541.
10 NJA II 1979 s. 542.
11 NJA II 1979 s. 543.
12 Prop. 1997/98:43 s. 63.
13 Prop. 1997/97:43 s. 77.
14 Prop. 1997/98:43 s. 79.
15 Prop. 1997/98:43 s. 56.
16 Prop. 1997/98:43 s. 73.
17 Prop. 1997:98:43 s. 73.
18 Prop 2009/10:70.
19 Prop. 2009/10:70 s. 17.
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om den lagtekniska. Internet och andra nätverkslösningar hade gjort det möjligt att betrakta 
barnpornografiska bilder utan att i lagens mening innehava dem, varför lagstiftaren föreslog en ny 
gärningsform, som gick ut på kriminalisera att uppsåtligen bereda sig tillgång till barnpornografiska 
bilder.20 Fortfarande behandlas inte tecknade bilders straffbarhet på annat sätt än att det konstateras 
att de omfattas av kriminaliseringen.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att tecknade bilder är straffbara såsom barnpornografiska 
enligt 16:10 a § BrB, men att ett visst utrymme har lämnats till rättstillämpningen att göra den 
bedömningen. Huruvida bilden är verklighetstrogen eller avbildar ett verkligt barn eller inte har 
ingen betydelse för straffbarheten. Detta är utgångspunkten inför följande kapitel. Jag skulle kunna 
redogöra mer ingående för straffbestämmelsens olika aspekter (t.ex. definitionen av de olika 
gärningsformerna), men det hade saknat relevans för den fortsatta framställningen. Det är ett  
medvetet val att hålla denna del av uppsatsen kort, eftersom att straffbestämmelsens aspekter 
kommer att behandlas mer utförligt under analysdelen av uppsaten. Egenskaperna jag har räknat 
upp utgör straffbestämmelsens övergripande karaktär, i.e. en långtgående kriminalisering som har 
som ändamål att så effektivt som möjligt skydda barn från att utsättas av kränkningar.

3) NJA 2012 s. 400

Tingsrätt:
De 51 bilder som utgjorde objekt för åtalet föreställde, enligt tingsrättens bedömning, människor 
som inte hade fullbordat sin pubertetsutveckling, varför de därför var att betrakta som barn i 
straffrättslig mening. Vidare menade tingsrätten att den större delen av bilderna var att betrakta som 
pornografiska, ”det vill säga  ägnade att vädja till sexualdriften.”21

Med hänvisning till förarbetena22 förklarade rätten att tecknade bilder också omfattades av 
förbudet mot att skildra barn i pornografisk bild, och att de inte heller behövde skildra ett verkligt 
sexuellt övergrepp för att vara förbjuden. Med vidare hänvisning till 1999 års lagändring då 
barnpornografi uttryckligen undantogs från skyddet i TF och YGL förklarade rätten att ”intresset av 
att skydda barn mot integritetskränkningar ansågs väga så tungt att någon straffri spridning av  
barnpornografi inte borde kunna ske annat än i något enstaka undantagsfall”.23 Syftet med detta 
var enligt rätten att kunna utvidga det straffbara området. 
   Av de undantag som medgivits för ett icke-kriminaliserat innehav av barnpornografiskt material 
med hänvisning till den konstnärliga friheten24, kunde den tilltalade inte frias. Inte heller ansåg 
rätten att S.L kunde frias på grund av att innehavet av bilderna varit försvarligt.25

   Sammanfattningsvis konstaterade tingsrätten att syftet med kriminaliseringen26 var att skydda 
såväl enskilda barn som barn i allmänhet från integritetskränkningar, och att varje företeende av en 
barnpornografisk bild utgör en straffvärd kränkning27. Eftersom rätten ansåg det bevisat att den 
tilltalade insett att bilderna han laddat ner föreställde människor som inte avslutat sin 
pubertetsutveckling och att de var av pornografisk natur, dömdes S.L till ansvar för ringa 
barnpornografibrott till 80 dagsböter á 310 kr.
20 Prop. 2009/10:70 s. 27 f.
21 NJA 2012 s. 401.
22 Prop.. 1997/98:43 s.57, s. 81.
23 NJA 2012 s. 402.
24 BrB 16:10 b § 2 st.
25 BrB 16:10 b § 3 st.
26 Prop. 1997/98:43 s. 92 ff.
27 Se även Prop. 2009/10:70 s. 15 och 53.
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Hovrätt:
I hovrätten spelades de ljud- och bildupptagningar som gjorts under förhandlingen i tingsrätten upp, 
men i övrigt hade inget nytt tillkommit målet.

Hovrätten ändrade inte tingsrättens dom på annat sätt än i frågan om påföljden. Emellertid gavs 
den rättsliga regleringen av barnpornografibrottet och bedömningen av skuldfrågan större utrymme 
i domskälen.
   
Domstolen inleder med att konstatera att två lagändringar (av BrB 16:10 a §) har ägt rum efter att 
tingsrättens dom avkunnats den 30 juni 2010. En ändring den 1 juli 2010, och ännu en gång den 1 
januari 2011. Den första ändringen, som avsåg kriminaliseringen av att bereda sig tillgång till 
barnpornografisk bild (s.k. kvalificerat eller aktivt tittande, mer om detta i följande kapitel) ansågs 
inte ha någon betydelse för åtalet i fråga.
   Lagändringen som trädde i kraft den 1 januari 2011 gällde inte vid tidpunkten för gärningen, 
varför åtalet skulle prövas med tillämpning av den lydelse paragrafen hade vid gärningstillfället. 
Praktiskt innebar det inget annorlunda för åtalet i fråga, eftersom det som ändrades var definitionen 
av ett barn för gärningsformen skildring. I fråga om innehav av barnpornografisk bild bibehölls den 
tidigare definitionen av ett barn avseende de fall där pubertetsutvecklingen var fullbordad.

Genom att referera till förarbetena28 förklarar rätten vidare att även tecknade bilder faller inom 
det straffbara området, då bilderna är kränkande för barn över huvud taget och inte bara för det 
barn som kan ha använts som modell för teckningen. Huruvida bilden kan anses verklighetstrogen 
har ingen betydelse för straffbarheten.29 Inte heller behöver bilden ha en koppling till ett konkret 
sexuellt övergrepp för att innehavet ska vara straffbart.
   Hovrätten går sedan vidare med att diskutera hur man definierar en pornografisk bild enligt den 
aktuella straffbestämmelsen. Förutsättningen är att bilden ”enligt vanligt språkbruk och allmänna 
värderingar är pornografisk”, och ”på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv”.30 
Ändamålet med framställningen ska väsentligen vara att påverka åskådaren sexuellt. Undantag kan 
göras i fall där konstnärliga syften ligger bakom framställningen. Efter detta ger rätten en förklaring 
av hur man definierar ett barn enligt gällande rätt. Kort sammanfattat handlar det om avslutad 
pubertetsutveckling eller ej. Har en avbildad person inte avslutat sin könsutveckling ska han/hon 
betraktas som ett barn, oavsett personens ålder.31 
   Till sist behandlar rätten kort vad som kan anses vara ett försvarligt innehav av barnpornografisk 
bild. Här är det återigen syftet med innehavet som avgör om det är försvarligt eller ej. Det finns ett 
visst samhälleligt behov för bl.a. massmedia, frivilligorganisationer och forskning att ta befattning 
med barnpornografiska bilder. Syftet med innehavet bör vara t.ex. opinionsbildning eller den direkta 
kampen mot sexuell exploatering av barn.
   Avslutningsvis konstaterar rätten att det krävs uppsåt i förhållande till både innehavet och bildens 
innehåll för straffbarhet. Detta avslutar redogörelsen för gällande rätt, varpå rätten går vidare till 
bedömningen av skuldfrågan.32

Enligt mig gör hovrätten en mer djupgående bedömning av bilderna i fråga än tingsrätten. 
Förutom tolkningen av vad bilderna faktiskt föreställer tar de även upp den japanska manga-
kulturen och hur stilen man tecknar med ser ut. Förutsatt att övriga rekvisit för straffbarhet är 
uppfyllda kan även innehav av manga-teckningar vara straffbart som barnpornografibrott, förklarar 

28 Prop. 1978/79:179 s. 8.
29 Prop. 1997/98:43 s. 74 och 163.
30 NJA 2012 s. 405.
31 Prop. 2009/10:70 s. 16.
32 NJA 2012 s. 406.
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rätten.
   Hovrätten gör bedömningen att samtliga bilder som är föremål för åtalet föreställer mänskliga 
varelser, trots att en del detaljer inte ter sig verklighetstrogna.
   Rätten går vidare med att förklara att majoriteten av bilderna S.L innehaft föreställer barn vars 
pubertetsutveckling inte har fullbordats. Frågan som återstår är om dessa bilder kan anses 
pornografiska eller ej. Rätten finner till slut att 39 bilder skildrar barn på ett ohöljt och utmanande 
sätt med väsentligt ändamål att påverka betraktaren sexuellt. S.L har även haft uppsåt till innehav 
och bildernas innehåll. Inte heller hovrätten anser att innehavet av bilderna varit försvarligt på det 
sätt som redovisats i domskälen.
   Med anledning av detta bestämmer hovrätten att tingsrättens dom ska ändras endast i det 
avseende att dagsbotens storlek sätts ned.

Högsta Domstolen:
Domen är indelad i 28 punkter, varav merparten består av redovisning av gällande rätt, bedömning 
utifrån straffbestämmelsen samt yttrande- och informationsfriheten.
   Rätten inleder med att förklara att tecknade bilder kan omfattas av straffbestämmelsen om 
barnpornografi, med hänvisning till lagmotiven33, varefter de behandlar frågan om de aktuella 
bilderna är av sådan karaktär eller ej. Domstolen kommer fram till följande. 
   Trots att bilderna föreställer fantasifigurer, är det otvetydigt att bilderna föreställer människor. 
Barnen framställs på ett sådant sätt att de vädjar till sexualdriften, och på vissa bilder utför de 
sexuella handlingar, varför HD anser att bilderna är av pornografisk natur.
En av bilderna framstår som mer verklighetstrogen än de övriga bilderna. Det är också innehavet av 
den bilden som rätten finner vara straffbart.34

   Härefter35 följer bedömningen av straffbestämmelsen. Inledningsvis förklarar rätten att 
straffbestämmelsen givits ett vitt tillämpningsområde, speciellt när det gäller teckningar, att ”även 
bilder som inte är verklighetstrogna kan omfattas av det straffbara området”, och att någon 
diskussion om skillnaden i straffbarhet mellan en avbildning av ett verkligt övergrepp och tecknade 
fantasifigurer inte har förts i förarbetena.36

   Under punkt 7 i domen förklaras att lagstiftaren har manat till försiktighet i tolkningen av 
bestämmelsen för att det straffbara området inte ska bli allt för stort eller svårbestämt, och att det är 
svårt att klart göra avgränsningar huruvida tecknade bilder av fantasifigurer ska träffas av 
straffansvaret.37 HD konstaterar också under samma punkt att frågan om tecknade bilders 
straffbarhet var oklar då EU:s direktiv38 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn m.m. 
utarbetades, men att det gemensamma målet enligt Kommissionen var att ”kriminalisera endast  
bilder som återger verklighet”.3940

   
HD fortsätter genom att upprepa att ingen åtskillnad gjorts i svensk rätt mellan verklighetstrogna 
teckningar och sådana som föreställer fantasifigurer, men att skyddsintresset gör sig gällande på ett 
tydligare sätt i de verklighetstrogna. ”Utan tvivel” omfattas sådana bilder av straffbestämmelsen. 
Därmed är det den bild som måste bedömas som verklighetstrogen som omfattas av 
straffbestämmelsen, menar rätten. HD förklarar att de 38 övriga bilderna i och för sig utgör 

33 NJA 2012 s. 409.
34 Det här är en viktig punkt i rättsfallet, och den kommer att behandlas i analysen.
35 Punkterna 6-12.
36 Vilket naturligtvis är en av anledningarna att HD nu tar upp saken till prövning.
37 Något som har stor betydelse för rättssäkerheten och förutsebarheten av lagstiftningen, speciellt då det gäller 

gemene mans innehav av tecknade bilder.
38 2011/93/EU.
39 NJA 2012 s. 410.
40 En allmänt vedertagen rättsprincip är att oklarheter i lagstiftning inte ska drabba den som lagen tillämpas på. Inom 

straffrätten är denna princip starkare, eftersom legalitetsprincipen också måste beaktas. Av rättssäkerhetsskäl finns 
det krav på tydlighet, begriplighet och förutsebarhet i straffbestämmelserna.
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avbildningar av barn, men att det uppenbart inte är avbildningar av riktiga barn, varför de menar att 
skyddsintresset för dessa bilder är uttunnat.41 Vad som sedan återstår är en prövning av om 
innehavet av den 39:e bilden har varit försvarligt eller inte. 

Angående de övriga 38 bilderna finner HD avgränsningen av straffbestämmelsens 
tillämpningsområde oklar, och med anledning därav gör de en tolkning av straffbestämmelsen med 
hjälp av grundläggande principer om tryck- och informationsfrihet.42

   Kort sammanfattat prövar HD om det skulle vara en otillåten begränsning i yttrande- och 
informationsfriheten att fälla S.L för innehavet av de 38 bilder som inte är avbildningar av riktiga 
barn. De för en argumentation kring proportionalitetsprincipen43 och hur begränsningar i yttrande- 
och informationsfriheten måste ske genom lag.44 Vidare förklarar rätten att yttrande- och 
informationsfriheten får begränsas om ”viktiga skäl föranleder det”.45 I förarbetena till 
lagstiftningen mot barnpornografi46 förklaras att syftet att skydda barn och unga är just ett sådant 
viktigt skäl. De betonar även vikten av att kriminalisering sker med legitima ändamål.47

   
Härefter går rätten in i proportionalitetsbedömningen, och inleder med att konstatera att 
begränsningen i informationsfriheten som en fällande dom skulle innebära måste ställas mot 
ändamålet med begränsningen (i detta fall att skydda barn och unga från sexuellt utnyttjande och 
exploatering). HD medger att manga-teckningar ”har en stark förankring i den japanska kulturen  
och har även spritt sig över världen”, men att de samtidigt ”knappast är sådana att de tydligt ryms 
under begreppet konst”.4849

   Rätten går vidare med en återanknytning till lagmotiven, och påminner om att det fanns skäl att 
låta tecknade bilder omfattas av kriminaliseringen, då bilderna kunde vara kränkande mot barn i 
allmänhet, att de kunde användas för att förleda barn till sexuella handlingar eller avbilda ett 
verkligt barn. 
   Under punkt 23 i domen förklarar emellertid rätten att risken för att en kränkning av barn i 
allmänhet uppstår måste anses vara mindre för de 38 bilderna i fråga än för mer realistiska 
avbildningar.50 De tycker att det är uppenbart att bilderna i fråga inte avbildar verkliga sexuella 
övergrepp på barn, och att endast förekomsten av dessa teckningar inte motiverar en inskränkning i 
yttrande- och informationsfriheten som en fällande dom hade inneburit. Rätten kommer till 
slutsatsen att en kriminalisering av de 38 bilderna skulle gå för långt utöver vad som är nödvändigt i 
relation till ändamålet med straffbestämmelsen. 
   
Till sist återstår alltså för rätten att pröva om S.L:s innehav av den 39:e bilden varit försvarligt. De 
gör bedömningen att, med S.L:s bakgrund som serieöversättare och bosättning i Japan, innehavet av 
en enda teckning måste anses försvarligt. Men, HD är tydliga med att bilden i sig är straffbar som 
barnpornografisk bild. Åtalet ogillas.

Sammanfattning av domen och utgångspunkter

41 Här hänvisas det till prop. 1997/98:43 s.103 f., som handlar om s.k. anspelningspornografi, inte om tecknade bilder.
42 NJA 2012 s. 400, p. 13-25.
43 RF 2:21.
44 RF 2:20.
45 RF 2:23.
46 Prop. 1997/98:43.
47 NJA 2012 s. 400 p. 18.
48 NJA 2012 s. 400 p. 21.
49 Det är svårt att förstå vad som krävs för att en bild ska uppnå konstnärlig höjd, och hur går den bedömningen går till. 

Jag återkommer till frågan i min analys.
50 HD anger dock inte varför risken är mindre för de 38 bilder som inte fanns straffbara. Jag återkommer till frågan i 

min analys.
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Domen i NJA 2012 ger ett delat intryck.
   Å ena sidan säger HD att bilderna knappast tydligt ryms under begreppet konst, å andra sidan att 
de har konstnärliga drag.
   Å ena sidan anser HD att risken att barn förleds till sexuella handlingar är lägre för 38 av de 39 
bilderna, å andra sidan ger de ingen motivering till varför risken är lägre. 

Det finns fortfarande delar av rättsläget som är osäkra angående tecknade bilders straffbarhet 
enligt 16:10 a § BrB efter domen i NJA 2012 s. 400. Vi har inget absolut svar på om tecknade bilder 
är straffbara som barnpornografiska eller inte. Vi har ingen absolut gränsdragning för en bilds 
straffbarhet på grund av det tecknade innehållet, och ingen närmre förklaring till hur bedömningen 
går till. Bedömningen av bildernas olaglighet, som rättsläget ser ut efter domen, kommer även 
fortsättningsvis att behöva göras av en domstol snarare än av personen som innehar dem.

I ett rättssäkert samhälle måste den enskilde kunna förutse konsekvenserna av sina handlingar. 
Detta är ett av syftena med kriminaliseringen av icke önskvärda handlingar. Medborgare bör veta 
och förstå att en viss handling får en viss konsekvens, och därmed överväga att avstå från den icke 
önskvärda handlingen. Utan en lagstiftning som på ett koncist och tydligt sätt beskriver denna 
handling ska otydligheterna inte kunna drabba den enskilde. Det uppkommer också en risk för att 
lagstiftningen driver allt för långt ifrån den allmänna opinionen, eller annorlunda sagt det allmänna 
rättsmedvetandet, om vi (läs: politiker) inte noga tänker över de konsekvenser otydligheter i en 
straffbestämmelse kan få.

Under mina studier av förarbetena har effektivitet varit ett ord som ofta upprepats. Vad som 
åsyftas är en effektiv bekämpning av barnpornografibrottet, eller snarare att lagstiftningen ska göra 
en effektiv bekämpning möjlig.51 
   Frågan om en effektiv bekämpning av barnpornografibrottet är en högst aktuell fråga. Det finns 
dock en risk att man träder in i kriminologins område om man broderar ut frågan allt för mycket, 
och eftersom jag behandlar frågan ur en strikt straffrättslig synvinkel ska den också behandlas inom 
gränserna för straffrättens område. Jag hänvisar till analysen av frågan i kapitel 4.
   
I viss mån har HD kommit fram till att vissa tecknade bilder bör undantas från straffbarhet, men 
samtidigt utesluter domen inte att sådana bilder i framtiden även kommer att behöva underställas 
domstolarnas prövning. Bedömningen kommer fortfarande att behöva göras från bild till bild, vissa 
grupper av bilder kommer säkerligen inte att undantas från straffbarhet bara för att deras 
kommersiella ursprung och karaktär (i.e. manga-bilder) garanterar att de inte har framställts med 
verkliga övergrepp som inspiration. Rättsläget efter domen är i stort sett fortfarande osäkert, just av 
denna anledning.

Hur definieras en konstnärlig bild, och varför uppnår bilderna i NJA 2012 s. 400 inte den höjden? 
Var går gränsen för en bild som är olämplig, men inte olaglig? Har en proportionalitetsbedömning 
gjorts i samband med åtalet? Var det lagstiftarens intention att sådana bilder som i NJA 2012 s. 400 
skulle omfattas av kriminaliseringen? Är lagstiftningen acceptabel i ett rättssäkert samhälle? Väger 
ändamålen bakom kriminaliseringen tyngre än konsekvenserna för den enskilde? Krävs det någon 
lagändring för att komma till bukt med problemen?

I det följande kapitlet kommer jag att behandla och analysera frågeställningarna med hjälp av det 
material jag har studerat. Jag ska försöka att behandla dem separat så långt det är möjligt, men 
någon fråga kommer oundvikligen att beröra områden som en annan fråga redan har behandlat eller 

51 Prop. 2009/10:70 s. 24.
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kommer att behandla. Jag ska försöka att inte upprepa mig allt för mycket om och när en sådan 
situation uppstår. Efter att frågorna har behandlats kommer jag till sist i ett nytt kapitel att redovisa 
den slutsats jag kommit till.                 
   Det är min förhoppning att jag ska kunna summera allt jag har tagit åt mig under arbetets gång 
(både forsknings- och skrivfasen) utan att bli allt för långdragen. Eftersom ämnet och problemen jag 
funnit kring det är något jag brinner för att utreda, vill jag dock helst inte heller begränsa mig för 
mycket när jag summerar arbetet i slutsatsen. Jag strävar efter att upprätthålla balansen mellan 
mängden text och substans52, men känner jag att jag verkligen har en åsikt som är värd att framföra 
tänker jag inte spara in på orden till främjande av den goda juridiska prosan.

4) Analys

1: Är domen i NJA 2012 s. 400 ett (bra) exempel på den effektiva bekämpningen av 
barnpornografibrottet som åsyftas i förarbetena?

Jag har nämnt i min tidigare framställning att effektivitet har varit ett ord som ofta dyker upp i 
förarbetena.53 Vad som åsyftas är en genom lagstiftning skapad möjlighet till ett effektivt ingripande 
mot barnpornografibrottet. Detta var en stor anledning till att barnpornografibrottet flyttades ut från 
tryckfrihetsbrotten 1999 och gavs ett uttryckligt undantag därifrån. Regeringen ville inte att 
spridning av barnpornografi skulle skyddas av tryckfrihetens principer, och ”att det i princip inte  
skall få förekomma någon spridning av barnpornografi över huvud taget”.54 Nackdelarna för 
yttrande- och tryckfriheten vägde inte lika tungt som syftet att skydda barn och unga från 
kränkningen som barnpornografibrottet innebar.55 Regeringen fortsätter med att redovisa att det i 
debatten förekommit åsikter om att man endast borde utflytta verklighetstrogna bilder, d.v.s. bilder 
som bevisligen var en dokumentation av ett ”reellt sexuellt övergrepp på ett barn”, från det 
grundlagsskyddade området.56 Flera remissinstanser menade att det var just dessa bilder som var 
viktiga att ingripa mot, medan icke verklighetstrogna yttranden fortfarande skulle bedömas som ett 
tryck- eller yttrandefrihetsbrott. 
   Emellertid delade inte regeringen denna uppfattning, utan ansåg istället att utflyttandet måste gälla 
alla former av barnpornografiska bilder. Verklighetstrogna som icke verklighetstrogna. 
Motiveringen var att en icke verklighetstrogen bild likväl kan skildra ett verkligt övergrepp, precis 
som att en verklighetstrogen bild inte behövde ha föregåtts av ett sexuellt övergrepp. Straffvärdet 
för en bild som bevisligen dokumenterar ett verkligt övergrepp kunde däremot anses högre än en 
bild som enbart var straffbar såsom kränkande för barn i allmänhet.
  
Syftet med kriminaliseringen av innehavet var att försöka minska efterfrågan för 
barnpornografiskt material, som i sin tur skulle leda till minskad produktion av bilder, och därmed 
färre övergrepp på barn i syfte att framställa barnpornografiska bilder.57Man skulle inte längre 
kunna freda sig genom att hävda att bilderna inte var ämnade att spridas vidare. Sedermera flyttades 
också barnpornografibrottet ut från tryck- och yttrandefrihetens område samtidigt som en ny 
gärningsform (innehav) stiftades. En åsikt som framförs är att ”huruvida en viss bild framstår som 
verklighetstrogen eller inte saknar betydelse för frågan om straffbarheten”.58 Jag kommer att 

52 Kvalitet över kvantitet, om man så vill.
53 T.ex. Prop. 2009/10:70 s. 21-22, prop. 1997/98:43 s. 70.
54 Prop. 1997/98:43 s. 71.
55 Prop. 1997/98:43 s. 72.
56 Prop. 1997/98:43 s. 73.
57 Prop. 1997/98:43 s. 64.
58 Prop. 1997/98:43 s. 73.
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återkomma till den åsikten, då den är av betydelse för analysen av HD:s dom.

Även i prop. 2009/10:70 togs frågan om att skapa en effektiv lagstiftning mot barnpornografiska 
bilder upp. Sedan millennieskiftet hade den tekniska utvecklingen gått framåt i raketfart, där 
speciellt internet gett nya möjligheter till spridning och efterfrågan av barnpornografiska bilder. Då 
ny teknik gjort det möjligt att betrakta bilder utan att för den sakens skull utgöra ett innehav enligt 
straffbestämmelsens lydelse, krävdes ny lagstiftning för att ”fånga upp” betraktandet i en ny 
gärningsform.59 Under stycke 3, ”Ärendet och dess beredning”, inleder regeringen med att förklara 
att ”barnpornografi är en avskyvärd och oacceptabel företeelse och utgör ett hänsynslöst  
utnyttjande av barn”.60 Liknande åsikter framförs även inför 1999 års lagändring.61

Med en effektiv lagstiftning åsyftas att det måste finnas praktiska möjligheter att beivra 
lagöverträdelser. Utan dessa möjligheter kan en kriminalisering inte vara befogad.62 Den 
effektivisering som åsyftas i 2011 års lagändring har emellertid ingen relevans för NJA 2012 s. 400. 
Vad som behandlas där är en utvidgning av kriminaliseringen och definitionen av vem som skyddas 
av straffbestämmelsen. Den utvidgade kriminaliseringen handlar om en kvalificerad form av 
betraktande av barnpornografiska bilder, där betraktaren aktivt bereder sig tillgång till bilderna utan 
att för den sakens skull inneha bilden. T.ex. genom att registrera sig på ett internetforum där bilder 
sprids, eller genom att betala för ett abonnemang på nya bilder. I förarbetena kallas det för 
”kvalificerat tittande”.63

Den andra delen av effektiviseringen handlar om vem som ska skyddas av straffbestämmelsen, 
eller definitionen av skyddsobjektet. Här föreslår regeringen att (trots tidigare motstånd från olika 
remissinstanser) en absolut 18-årsgräns skall införas för skildringsbrottet i straffbestämmelsen, med 
tillägget att även den som är över 18 år men inte fullbordat sin pubertetsutveckling bör omfattas av 
skyddet.64 Vidare föreslås att det inte längre ska behöva framgå av omständigheterna kring bilden att 
personen som skildras är under 18 år. Med detta ville regeringen skifta fokus från gärningsmannens 
perspektiv till offret, d.v.s. att utgångspunkten inte borde vara vad gärningsmannen säger sig ha 
förstått om bilden, utan den avbildade personens faktiska ålder. Regeringen menar att 
integritetskränkningen som uppstår är lika stor för den person som fullbordat sin 
pubertetsutveckling men är under 18, som den som är i samma ålder men mindre utvecklad.65 
   Alla unga är värda samma skydd för den personliga integriteten. Regeringen förutser emellertid 
också eventuella problem med en sådan utvidgning av straffbestämmelsen. Av legalitets- och 
effektivitetsskäl kan det (med avsaknad av kravet på att personens ålder ska framgå av bilden och 
omständigheterna kring den) bli i princip omöjligt för en person att avgöra om innehavet av en bild 
av en fullt pubertetsutvecklad person är olagligt eller inte.66 Det kan dessutom uppstå problem i 
tillämpningen då man måste identifiera personen och fastställa dennes ålder. Även om man lyckas 
identifiera personen och fastställa åldern, måste man styrka den tilltalades uppsåt till att den 
avbildade (fullt pubertetsutvecklade) personen är under 18. Dessa skäl talar emot en generell 
utvidgning av det straffbara området. 
   Skildringsbrottet intar dock en särställning till de andra brotten. Då utgångspunkten måste vara att 
den som skildrar ett barn i pornografisk bild känner till barnets ålder, orsakar bestämmelsen inte 

59 Prop. 2009/10:70 s. 1.
60 Prop. 2009/10:70 s. 15.
61 Prop. 1997/98:43 s. 63.
62 Prop. 2009/10:70 s. 24.
63 Prop. 2009/10:70 s. 27-28.
64 Prop. 2009/10:70 s. 19 f., s. 22 f.
65 Prop. 2009/10:70 s. 23.
66 Prop. 2009/10:70 s. 24 f.
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lika stora problem om den utvidgas så att enbart skildringsbrottet får en ny lydelse.67

Den effektivisering man ville åstadkomma med 2011 års lagändring handlade inte lika mycket om 
en effektivisering av att beivra hantering och spridning av bilder som redan kriminaliserats, utan 
snarare om att man ville komma åt de nya former av betraktande av barnpornografiska bilder som 
teknikutvecklingen gjort möjlig sedan 1999 års lagändring. Samtidigt ville man (genom ålders- och 
utvecklingsdefinitioner) skifta fokus från gärningsmannens uppfattning till offrets 
integritetskränkning. 
   Jag tolkar det som att det helt enkelt handlar om att man lättare ville kunna lagföra fler personer 
för barnpornografibrott, där det tidigare varit svårt eller osäkert huruvida åtal skulle kunna ske. 
Därmed kan också fler offer få upprättelse för den kränkning de utstått när de skildrats i en 
barnpornografisk bild. Det är effektivisering som i mitt tycke tar sikte på den enskildes 
integritetsskydd snarare än kränkningen av barn i allmänhet.

Relaterat till manga-målet ser jag det på följande vis. 1999 års lagändring var befogad på det sätt 
att man inte skulle kunna freda sitt innehav av barnpornografiska bilder med att hävda att de inte 
var menade för spridning. 2011 års lagändring däremot, syftar till att stärka skyddet för det enskilda 
barnets integritet, och till att öka lagföringen och komma åt nya gärningsformer och fler 
svårbedömda situationer. Om man applicerar dessa skäl på NJA 2012 s. 400, kan följande 
konstateras. Rättsfallet handlar inte om ett åtal för ”kvalificerat tittande”. Det handlar heller inte om 
bilder där ett enskilt barns integritet har kränkts. Möjligtvis kan man se åtalet som ett led i den 
ökade bekämpningen av barnpornografibrottet; d.v.s. att det är en del av det tydligare 
ställningstagandet samhället tagit mot utnyttjande av barn. Emellertid har inget barn utnyttjats för 
eller med hjälp av bilderna. Det finns heller ingen målsägande som kan biträda åtalet.

Mitt svar på den första frågan måste härledes alltså bli nej. Åtalet (som visserligen skedde före 
lagändringen) och domen i NJA 2012 s. 400 är inte ett bra exempel på en sådan effektiv 
bekämpning av barnpornografibrottet som regeringen velat möjliggöra med lagändringen. Skälen 
till detta är att det inte finns någon enskild person vars integritet har kränkts. Domen träffar inga av 
de skäl som angetts för utvidgningen av straffbestämmelsen, eftersom det handlar om bilder som 
kan anses vara kränkande för barn i allmänhet. Visserligen har inte tecknade bilder undantagits från 
det straffbara området (mer om detta i följande frågor), men om det angivna syftet med 
effektiviseringen är att kunna lagföra fler fall där barn utnyttjats för sexuell posering, är NJA 2012 
s. 400 inte ett exempel på en effektiv bekämpning av barnpornografibrottet.

2: Hade lagstiftaren tänkt sig att innehavet av sådana bilder som var föremål för åtalet i NJA 2012 s. 
400 skulle träffas av kriminaliseringen, och i så fall varför?

Kriminaliseringen av barnpornografiska bilder innefattar även tecknade bilder. Lagstiftaren har 
motiverat detta med att det inte går att utesluta att ett verkligt barn har stått som modell för bilden 
och på så sätt utnyttjats sexuellt eller för sexuell posering, samt att bilderna är kränkande för barn i 
allmänhet.68 Skildringsbrottet i straffbestämmelsen avser skildring i bild. Skildring i enbart text eller 
ljudupptagning är inte kriminaliserad. Däremot kan sådana bilder som framställts med hjälp av 
tekniska verktyg (e.g. dataanimering/manipulation) vara straffbara som barnpornografiska.69

   ”För straffansvar krävs inte att bilden föreställer ett verkligt barn, utan även bilder av fiktiva  

67 Prop. 2009/10:70 s. 25.
68 NJA II 1979 s. 540 f (Prop. 1978/79:179).
69 Prop. 1997/98:43 s. 56.
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barn omfattas”.70 ”Huruvida en viss bild framstår som verklighetstrogen eller inte saknar betydelse  
för frågan om straffbarheten”.71 Detta motiveras med att en verklighetstrogen bild kan framställas 
utan att den har föregåtts av ett verkligt sexuellt övergrepp, likväl som att en icke verklighetstrogen 
bild kan ha föregåtts av ett verkligt övergrepp.72 
   Att bilderna är kränkande för barn i allmänhet är också anledningen till 
barnpornografibrottets systematiska placering i brottsbalkens 16:e kapitel (brott mot allmän 
ordning) snarare än kapitel 6 (sexualbrotten). Ett barnpornografibrott föregås ofta av ett sexualbrott, 
men utgör i sig ett nytt förfarande utöver brotten i 6 kap. BrB. I samband med 1999 års lagändring 
framfördes också kritik mot barnpornografibrottets placering i 16 kap. BrB, med motiveringen att 
det bl.a. var otidsenligt och systematiskt fel att betrakta [brottet] som ett brott mot allmän ordning, 
och att man istället borde fokusera på kränkningen av det enskilda barnet.73 
   Företrädare för den motsatta åsikten tyckte bl.a. att en placering i kap. 6 BrB skulle vara en 
starkare markering om hur allvarligt samhället ser på brottet, samt att placeringen i 16 kap. gjorde 
att barnet inte kunde betraktas som målsägande och därmed inte heller kunna få skadestånd. 
Problemet med skadeståndet kan dock lösas genom tillämpning av 2:3 SkstL, oberoende av brottets 
placering i brottsbalken.74 
   Ett annat argument för placeringen i kap. 16 var att straffbestämmelsen omfattade inte bara bilder 
av verkliga sexuella övergrepp, utan även bilder på fiktiva barn eller manipulerade bilder. En viktig 
poäng som framförs är att barn inte får uppfattas som ”tillåtna” sexualobjekt, och att vuxna inte ska 
få bidra till ett sådant synsätt genom att sexualisera barn.75 

I prop. 2003/04:12 s. 32 behandlas frågan om huruvida den svenska regleringen av 
barnpornografibrottet uppfyller kraven på lagstiftningen uppställda för antagande av EU:s rambeslut 
om åtgärder för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi.76 I rambeslutets artikel 
3 åläggs medlemsstaterna ”en skyldighet att säkerställa att olika former av befattning med 
barnpornografi är straffbart”. Rambeslutet tar emellertid endast sikte på verkliga barn som avbildas 
och realistiska bilder på fiktiva barn, eller ”virtuell barnpornografi”. Den dåvarande regleringen 
bedömdes uppfylla rambeslutets krav.77

I Ds 2012:4578 behandlas frågan om svensk lagstiftning om barnpornografi uppfyller 
(minimi-)kraven uppställda i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 
december 2011. Direktivet har som syfte att skapa minimiregler för bl.a. brottsrekvisit och påföljder 
när det gäller sexualbrott mot barn. På s. 37 görs en sammanfattning av domen i NJA 2012 s. 400 
som ett exempel på avgörande enligt gällande svensk rätt. På samma sida förklaras det också att det 
var ”oklart om overkliga karaktärer som t.ex. seriefigurer skulle omfattas av definitionen av  
barnpornografi” då direktivet utarbetades. Emellertid noterade Kommissionen att ”det  
gemensamma målet var att endast kriminalisera bilder som återger verklighet”. Sedermera 
utformades också direktivet på detta sätt.79 HD tar också upp just detta citat under punkt 8 i 
domskälen i NJA 2012 s. 400. Utredarna kom fram till att det inte krävdes någon lagändring för att 
uppfylla kraven i direktivet. Senast den 18 december 2013 skulle direktivet vara genomfört i svensk 
rätt.

70 Prop. 2009/10:70 s. 17.
71 Se fotnot 57.
72 Prop. 1997/98:43 s. 73.
73 SOU 2007:54 s. 203 f., Prop. 1997/98:43 s. 76 f.
74 SOU 2007:54 s. 164 f.
75 SOU 2007:54 s. 204.
76 EGT C 62E, 27.2.2001, s. 327-330, sedermera Rådets rambeslut 2004/68/RIF.
77 Prop. 2003/04:12 s. 33.
78 Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och 

barnpornografi.
79 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2001/92/EU, art. 2 c) iv.
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   Det finns några poänger att framföra angående direktivet i fråga. För det första fann utredarna 
att det inte krävdes någon lagändring för att införliva direktivet i svensk rätt. För det andra måste 
jag påminna om principen om direktivskonform tolkning. Ett EU-direktiv gäller inte som direkt rätt 
(likt en EU-förordning), men svensk rätt måste tolkas konformt med direktivet och/eller dess 
ändamål och syften. Precis som jag nämnt ovan ställer EU-direktiv som oftast upp någon form av 
minimikrav på inhemsk lagstiftning. Sett från ett minimiperspektiv är svensk lagstiftning i 
överensstämmelse med 2011/92/EU. Man skulle dock kunna argumentera för att den (som den ser 
ut i skrivande stund) inte överensstämmer med ändamålen och syftena.
   Domen i NJA 2012 s. 400 är en dom i linje med direktivets ändamål, men inte enligt de svenska 
förarbetena.

Jag har kommit fram till flera svar på fråga 2:

Ja, sett till svensk lagstiftning och förarbeten är de japanska manga-teckningarna80 sådana bilder 
som lagstiftaren ansåg skulle omfattas av kriminaliseringen. Huruvida bilderna är verklighetstrogna 
eller ej har ingen betydelse för straffbarheten, vilket innebär att de skall bedömas som 
barnpornografiska.

Kanske, sett till EU:s direktiv är det endast verklighetstrogna bilder som ska omfattas av 
kriminaliseringen. Det är också denna linje som HD går på i domen i NJA 2012 s. 400, där de finner 
innehavet av en enda verklighetstrogen bild som försvarligt med anledning av den tilltalades yrke 
och bakgrund. Beroende på om man tolkar direktivet utefter dess ändamål eller enbart som 
minimikrav blir svaret nej respektive ja.

Jag vill sammanfatta frågan på följande sätt. 
   
Det är uppenbart att HD i domen i manga-målet har velat reda ut rättssituationen kring tecknade 
bilders straffbarhet och ge en signal till lagstiftaren om hur lagstiftningen måste förändras. 
Emellertid saknas det en tydlighet och bestämdhet i domskälen över varför endast den 39:e bilden 
omfattas av straffbarheten. 

Det har i förarbetena lämnats ett visst utrymme för rättstillämpningen att närmare bestämma 
gränserna för straffbarheten.81 HD förklarar dock inte hur de har tänkt då de förklarar att endast den 
39:e mer verklighetstrogna bilden ska vara straffbar, när det tydligt förklaras att ” huruvida en viss  
bild framstår som verklighetstrogen eller inte saknar betydelse för frågan om straffbarheten”.82 
Detta tar rätten upp i domskälen, men trots detta ger de motiveringen att risken för att barn förleds 
till sexuella handlingar är lägre för de 38 bilder som bedöms som mindre verklighetstrogna - och att 
det därför vore en allt för långtgående inskränkning i informations- och tryckfriheten om de skulle 
komma att omfattas av kriminaliseringen. Denna argumentation ligger i linje med ovan nämnda 
EU-direktiv, vars gemensamma mål var att ”kriminalisera endast bilder som återger verklighet”. 
Problemet är dock att svensk lagstiftning faktiskt, så långt den går att utläsa från förarbetena, inte 
stämmer överens med varken domen eller (i mitt tycke) ändamålen med EU:s direktiv på området.
   
Sista ordet blir att HD har visat hur de vill att rättsläget ska utvecklas i linje med EU:s direktiv 
2011/92/EU, men att argumentationen över varför utvecklingen bör ske saknas. När allt kommer till 
kritan står lagstiftning och rättstillämpning inte i harmoni med varandra, och det är tydligt att 
lagstiftningen behöver revideras för att den ska överensstämma med rättstillämpningen.

80 Samtliga bilder som ursprungligen var föremål för åtalet i NJA 2012 s. 400.
81 NJA II 1979 s. 542.
82 Prop. 1997/98:43 s. 73.
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3: Var går gränsen mellan en konstnärlig och en icke-konstnärlig bild/verk, och hur gör man den 
bedömningen?

Under punkt 21 i HD:s dom i NJA 2012 s. 400 förklarar rätten att ”även om teckningarna 
knappast är sådana att de tydligt ryms under begreppet konst, har vissa av dem konstnärliga drag”. 
Därmed har de avfärdat idén om att dessa japanska teckningar kan ha ett värde som kulturbärare. 
För att en bild ska anses vara pornografisk ska den enligt lagmotiven på ett ”ohöljt och utmanande 
sätt återge ett sexuellt motiv”, utan att den besitter några vetenskapliga eller konstnärliga värden.83 
”Bilden ska enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar vara pornografisk för att den ska 
vara straffbar till sitt innehåll”.84 En hantverksmässigt framställd bild kan vara undantagen 
straffbestämmelsen enligt 16:10 b § 2 st. BrB, men endast om bilden inte är avsedd att spridas 
(m.a.o. för eget bruk).

Detta är inte första gången problemet med gränsdragningen mellan konst och barnpornografi har 
debatterats eller granskats. År 2000 hade Moderna Museet en utställning vid namn ”Organising 
Freedom” med den norska konstnären Bjarne Melgaards videoinstallation ”All gym queens must  
die”. I ett 65 sekunder långt inslag fick man se en vuxen man suga på en babys arm. Utställningen 
upprörde många människor, som såg installationen som barnpornografisk eller anspelande därpå.     
   Bl.a. ansåg dåvarande förbundsordförande för BRIS, Ivan Magnusson, att ”bilderna stimulerar 
till pedofili”.85 Biträdande chefsåklagaren Tora Holst valde emellertid att inte väcka åtal mot 
Moderna Museet. Detta motiverades med att ”sekvenserna i installationen...är svårbedömda och  
inte typiskt barnpornografiska”, och hon slog även fast att verket var att betrakta som konstnärligt, 
varför det hade ”större lagskydd än annan publicering”.86 Moderna Museet stod också fast i sin 
åsikt om att konstverket inte var barnpornografiskt, men valde trots detta ändå självmant att ta bort 
videon från installationen. Konstnären Bjarne Melgaard hade redan 1998 blivit kritiserad för sin 
utställning ”Soft core”, där han hade tagit bilder på unga, nakna pojkar.87 År 2009 hamnade han 
ännu en gång i blåsväder för en serie på 90 fotorealistiska målningar, vars motiv var hämtade från 
en organisation som vill legalisera sex mellan vuxna män och pojkar.88

Mårten Schultz har vid flera tillfällen diskuterat gränsdragningen mellan barnpornografi och konst, 
och relationen till yttrandefriheten. Han menar att ”yttrandefriheten prövas i just gränsfallen – det  
är där det visar sig om en rättsstat har en stark eller en svag tradition”.89 Han ställer sig frågan 
varför det är så att konst såsom Vladimir Nabokovs bok ”Lolita”, Larry Clarkes fotografier och 
ovan nämnda installation av Bjarne Melgaard anses vara ”så konstnärlig(t) att de(t) övertrumfar de 
värden som ligger bakom kriminaliseringen av barnpornografi”, men att manga-teckningarna90 
omfattas av kriminaliseringen (en fråga som var en av de första frågorna som dök upp i mitt huvud 
när jag började forska kring ämnet). 

83 Prop. 1970:125 s. 79 f.
84 Prop. 1997/98:43 s. 56.
85 ”Moderna Museet stoppar film – som kritiserats för barnporr”, Aftonbladet den 16 mars 2000, 

”http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0003/16/barnporr.html”.
86 ”Moderna slipper åtal för Melgaards konst”, QX den 1 september 2000, ”http://www.qx.se/337/moderna-slipper-

atal-for-melgaards-konst”.
87 Se fotnot 86.
88 ”Melgaard provocerar igen”, Svenska Dagbladet den 14 april 2009, ”http://www.svd.se/kultur/melgaard-provocerar-

igen_2732939.svd”.
89 ”Stark yttrandefrihet – en svensk tradition?”, Mårten Schultz, debattartikel den 3 december 2010, 

”http://www.svensktidskrift.se/?p=17953”.
90 Som vid tidpunkten för artikeln Uppsala tingsrätt hade dömt till ansvar för barnpornografibrott för.
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   Eftersom barnpornografibrottet har flyttats ut ur tryckfrihetsbrotten, saknar sådana yttranden det 
särskilda skyddet som de grundlagsskyddade yttrandena åtnjuter. Detta innebär i sig att det inte 
finns några hinder mot att begränsa möjligheten till sådana yttranden genom lag eller andra 
metoder.
   ”Barnpornografi är den minst försvarbara formen av yttranden. Barnpornografer förtjänar  
(stränga) straff; omsättningen av barnpornografi bör förhindras. Men det betyder inte, i alla fall  
inte med självklarhet, att den grundlagsskyddade yttrandefriheten bör sättas ur spel helt och hållet” 
säger Schultz i artikeln, och menar att det är just gränsfallen som är avgörande för frågan.

Precis som Mårten Schultz blir jag konfunderad över frågan om varför vissa verk anses 
konstnärliga, medan andra anses barnpornografiska. Det ges ingen förklaring i domskälen till NJA 
2012 s. 400 varför bilderna inte kan anses vara konst. Kan det helt enkelt vara så att japansk kultur 
är främmande för oss, att vi inte har någon förståelse för eller kunskap om manga-teckningarnas 
historiska betydelse i Japan? Förvisso omfattar inte kriminaliseringen av barnpornografi skrivna 
verk, men kan det inte vara så att vi har lättare att se västerländska uttryck som konst?

Vladimir Nabokov föddes i Ryssland, men tillbringade många år i USA och dog i Schweiz.91 
”Lolita” (publicerad 1955) präglades säkerligen av efterkrigstiden då konstnärer sökte nya sätt att 
uttrycka sig på; den var samtidigt mycket kontroversiell när den publicerades. Idag anses boken 
vara en klassiker, och den har bl.a. givits en plats i Time Magazines lista över de bästa 100 böckerna 
sedan 1923 och framåt.92 Boken beskriver historien om en medelålders professor som är besatt av 
en 12-årig flicka, med vilken han utvecklar ett sexuellt förhållande med efter att han blivit hennes 
styvfader. Boken är full av observationer av amerikansk kultur, det finns många olika tolkningar av 
bokens betydelse. Vissa ser boken som en metafor för Nabokovs uppväxt i det totalitära 
Sovjetunionen, men de flesta hyllar Nabokovs förmåga som ironiker. Kritik som ofta har framförts 
är att karaktären Lolita objektifieras i boken, att den inte framför hennes åsikter, hur hon ser på 
situationen och hennes känslor kring den.93

Japansk manga är en kulturform som har en lång tradition och en stark förankring i den japanska 
konstkulturen. I Japan är manga-serier något som läses av alla åldrar. Serierna omfattar och 
behandlar ett stort urval av genrer och frågor; äventyr, romantik, science fiction, sport och spel, 
komedi, historiska dramer, fantasy, mysterier, action, detektivhistorier, skräck, affärsvärlden och 
sexualitet – serierna behandlar i stort sett det mesta som har att göra med människans natur och 
vardag. Manga-industrin omsätter ca. 420 miljarder Yen (2009) årligen i Japan, och har spridits till 
Europa och Mellanöstern där omsättningen uppskattas till ca 250 miljoner dollar.
   Modern manga har sitt ursprung i ockupationstiden efter andra världskriget, men den första 
användningen av ordet ”manga” finns i Santo Kyodens bilderbok ”Shiji no yukikai” från 1798. 
Ordet manga betyder löst översatt ”whimsical drawing” eller ”nyckfull/egendomlig teckning”. Vad 
man anser vara det första manga-albumet, ”Eshinbun Nipponchi”, publicerades 1874.
   Manga-album produceras ibland uttryckligen med en viss publik i tanke (t.ex. pojkar upp till 18 
års ålder, män mellan 18-30 års ålder), men många serier överskrider både genre- och åldersgränser. 
Album med explicit sexuellt innehåll riktar sig generellt mot äldre män (18 och uppåt), och kallas 
för ”seijen” och ibland ”seinen”. Seijen är den typ av manga-album som typiskt sett innehåller 
sexuella inslag, riktade mot män. Denna typ av album ökade i publicering starkt på 90-talet då den 
japanska censurlagstiftningen lättade.94

   2010 lagstiftade dock Tokyo-prefekturens parlament om en begränsning av försäljning och 

91 "http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Nabokov”.
92 "http://entertainment.time.com/2005/10/16/all-time-100-novels/slide/lolita-1955-by-vladimir-nabokov/”.
93 "http://en.wikipedia.org/wiki/Lolita#Erotic_motifs_and_controversy”.
94 Källa: ”http://en.wikipedia.org/wiki/Manga”.
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uthyrning av manga som har ”skadligt innehåll”, t.ex. avbildningar av barn som utnyttjas sexuellt 
eller i samlag. Lagstiftningen tvingar bokaffärer och caféer att rensa bort sådana album ur sitt 
utbud.95

Manga är en konstform med lång tradition och allmän acceptans i stora delar av världen. Trots detta 
har myndigheter i Japan börjat att ta avstånd från acceptansen av vissa framställningar i manga-
album, speciellt sådana framställningar som skildrar barn i samlag eller i situationer där de utnyttjas 
sexuellt. Däremot menar jag att det inte kan råda något tvivel om att manga ska ses som en form 
av konst eller ha ett konstnärligt värde, precis som Disney-teckningar av Carl Barks eller Don Rosa 
och Hergés ”Tintin”. Själva uttrycket ”popkultur” vittnar i sin bokstavliga innebörd just om vad vårt 
moderna samhälle har accepterat som konst.

Det finns dock något som skiljer Nabokovs ”Lolita” och japanska manga-album från t.ex. Bjarne 
Melgaards verk. Den stora skillnaden är att, medan Nabokovs bok och japanska manga-album är 
skönlitterära fantasiberättelser, är Bjarne Melgaards ”All gym queens must die” en skildring av ett  
verkligt barn med en sexuell anspelning. Tokyo-prefekturens lagstiftning mot viss manga syftar 
snarare till att skydda människor mot material som kan vara moraliskt skadligt och som uppmuntrar 
omoraliskt beteende än att barn har utnyttjats för sexuell posering eller sexuella handlingar. Det 
handlar fortfarande om skildringar av rena fantasifigurer, där inget verkligt barn har utnyttjats eller 
kommit till skada. I ”All gym queens must die” har däremot en verklig baby använts för att 
framställa skildringen. En baby har knappast någon möjlighet att säga emot eller säga till om hur 
den behandlas. 
   Just babyns eller barnets utsatthet och oförmåga att försvara sig mot övergrepp bidrar i mitt tycke 
till att gränsdragningen mellan barnpornografi och konst måste göras tydligare och mer bestämd. 

För att sammanfatta frågan tycker jag att den handlar om vad ett samhälle har accepterat som 
konst eller inte, och i vilken del av världen man råkar befinna sig. Manga-kulturen är en uppskattad 
och accepterad konstform i Japan, men den har ännu inte fått ett lika stort genomslag i Europa eller 
Sverige. Det krävs också att det dras tydligare gränser mellan vad som accepteras som ett 
konstnärligt uttryck och vad som är ett (sexuellt) utnyttjande av ett (verkligt) barn. 
   Eftersom barnpornografibrottet har flyttats ut från tryckfrihetsbrotten tycker jag inte heller 
(konsekvent) att det skall vara lätt att freda ett uttryck från straffbarhet likt Bjarne Melgaards ”All  
gym queens must die” bara genom att kalla det konst/konstnärligt uttryck, utan vi måste ställa högre 
krav på verkshöjden och säkerställa att inget verkligt barn har utnyttjats eller kommit till skada då 
verket skapades. Sådana krav tycker jag också går i linje med EU-direktivet 2011/92/EU, där det 
gemensamma syftet i första hand är skyddet av verkliga barn.
   Det framgår tydligt i mitt tycke att gränsen mellan konst och barnpornografi inte är definierad i 
absoluta termer. Därför är det ett problem när en sådan bedömning måste göras i en rättsprocess. 
Det är förståeligt att bedömningen inte kan ges allt för stort utrymme i en process där sakfrågan och 
juridiken är det som avgör. Likväl är det oturligt att bedömningen inte ges något utrymme alls i NJA 
2012 s. 400. Tillfället har givits, så att säga. Det hade varit ett bra tillfälle att närmre gå in på 
gränsdragningsproblematiken mellan konst och barnpornografi. En sådan bedömning hade gett 
domskälen mer ”kött på benen”, och resulterat i ett starkare prejudikatvärde för domen, om den 
hade lyckats avhjälpa de brister som lagstiftningen på området uppvisar. Det hade kunnat bli ett 
bättre avstamp för framtida rättstillämpning, och något för lagstiftaren att beakta inför en eventuell 
lagändring.

Svaret på fråga 3 blir härledes följande. Gränsen mellan en konstnärlig och en icke-konstnärlig 
bild är inte bestämd i absoluta termer, men den förefaller vara beroende av i vilken del av världen 

95 "http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T101213003771.htm”.
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man befinner sig och hur kulturuttrycken historiskt har sett ut där. Bedömningen i sig ges inget 
utrymme i domskälen där konstnärlig icke-vara konstateras som ett faktum – inte i form av 
argumentation. Frågan är om gränsdragningen någonsin kommer att vara föremål för en bedömning 
i en domstolsförhandling, eller om uppgiften även i framtiden kommer att stanna hos åklagaren?

4: Var går gränsen för bilder som kanske kan anses olämpliga men inte olagliga, och hur gör man 
den bedömningen?

I förarbetena har det diskuterats om s.k. anspelningspornografi bör kriminaliseras.96 
Anspelningspornografi är en typ av pornografi där vuxna människor framställs som barn eller med 
attribut som anspelar på barn. Vissa remissinstanser framförde åsikten att sådan pornografi borde 
kriminaliseras, då de ansåg att den kränker barn och legitimerar ett sexuellt utnyttjande av barn.
Regeringen fann dock inga skäl som talade för att kriminalisera anspelningspornografi. De menade 
att filmerna otvetydigt skildrade vuxna, inte barn – således rörde inte frågan avgränsningen av 
uttrycket ”barn” i bestämmelsen om barnpornografibrottet.
   Vidare sades, att barn omöjligt kunde identifiera sig med aktörerna i filmerna, eftersom det tydligt 
framgick att de var vuxna. Av denna anledning ansåg regeringen att filmerna inte kunde vara 
kränkande för barn i allmänhet på samma sätt som barnpornografi är. ”Att avgränsa en 
kriminalisering av befattning med dessa alster till befattning med sådana som uppmuntrar till  
tankar på sexuellt umgänge med unga personer torde inte vara möjligt. Det torde således inte vara  
möjligt att generellt straffbelägga denna typ av pornografi av annat skäl än att den kan såra den  
allmänna anständighetskänslan, vilket inte torde räcka som en grund för kriminalisering.”97

Anspelningspornografi diskuterades även i propositionen om Sveriges antagande av EU:s 
rambeslut98 om åtgärder för att bekämpa sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi.99 Vad som 
diskuterades var anspelningspornografins relation till rambeslutets definitioner av barn i art. 1 b ii, 
som har lydelsen ”en verklig människa som ser ut att vara ett barn”. Brottsoffermyndigheten och 
Barnombudsmannen menade att tolkningen av definitionen inte var helt given, och att de som 
betraktar anspelningspornografi kan ”lockas att bli förövare”,100 varför de ansåg att även 
anspelningspornografi borde kriminaliseras i Sverige.

Uttrycket ”lockas att bli förövare” och dess användning som motivering till att kriminalisera även 
anspelningspornografi skapar en reaktion i mitt huvud. Det låter precis som den banala, på gränsen 
till absurda, gamla klyschan om att våldsamma filmer och TV-spel ”lockar” människor till att begå 
vålds- eller förmögenhetsbrott, inspirerade av scener från filmen/spelet – ett argument som snabbt 
brukar dyka upp i den offentliga debatten efter vansinnesdåd och dylikt har ägt rum. Att använda ett 
sådant argument när man som remissinstans avger yttrande till ett förslag till lagstiftning framstår 
för mig som världsfrånvänt, oprofessionellt och moraliserande. Det uppmuntrar till att sprida 
moralpanik - argumentet kommer farligt nära en kriminalisering av vad man brukar beskriva som 
tankebrott.101 
   Det är inte myndigheters sak att kontrollera eller förbjuda folks tankar, och det ska absolut inte ha 
något med lagstiftningen att göra. Vi (läs: jurister) kan med lagstiftning kriminalisera ett visst 

96 Prop. 1997/98:43 s. 101, SOU 1997:29.
97 Prop. 1997/98:43 s. 101 f.
98 Rådets rambeslut 2004/68/RIF.
99 Prop. 2003/04:12 s. 32 f.
100 Jag utgår från att remissinstanserna med yttrycket ”lockas till att bli förövare” syftar på att människor som betraktar 

anspelningspornografi ”inspireras” till att begå sexualbrott mot barn.
101 Bibeln har många bra exempel på dessa tankebrott; de går ut på idén om att man redan genom att föreställa sig eller 

tänka sig att begå ett brott, har syndat och begått ett brott. Se t.ex. Matteusevangeliet 5:27-28 om äktenskapsbrott.
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beteende som vi (läs: samhället) finner straffvärt. Vi kan med lagstiftning uppmuntra till och 
påbjuda ett visst beteende som acceptabelt, eller genom förbud förmedla till folket vad de inte får 
göra som medborgare. Till sist kan vi också genom lagstiftning förklara hur vi vill att vårt samhälle 
ska utvecklas. Som jurister är det vår uppgift att bearbeta det ”samhälleliga stoffet” (t.ex. 
medborgares åsikter om brott och straff, politiska svängningar och teknikutvecklingen) och hitta de 
beståndsdelar som är relevanta för utvecklingen av lagen och därmed samhället. T.ex. måste vi ha 
ett bredare perspektiv när vi avgör var gränsen ska dras mellan det som vi finner oanständigt eller 
olämpligt (det som kan ”såra den allmänna anständighetskänslan”) och det som ska vara olagligt.    
   En kriminalisering bör grundas på ett beteende som samhället102 ser som avskyvärt och 
straffvärt; att något anses olämpligt eller oanständigt är (som nämnts ovan) inte en tillräcklig grund 
för en kriminalisering av ett beteende.

För att återkoppla till anspelningspornografin, är det tydligt att lagstiftaren inte velat kriminalisera 
den eftersom ett sårande av den allmänna anständighetskänslan inte är en tillräckligt straffvärd 
grund. Det handlar om vuxna människor som i pornografiska bilder/filmer framställs eller anspelar 
på barn. Syftet med denna typ av pornografi måste vara att anspela på folks sexuella fantiseranden 
om unga/barn, annars skulle det inte finnas en marknad för den. Det må vara oanständigt att folk 
fantiserar på detta sätt, men vi kan inte kriminalisera oönskade tankar - bara oönskade beteenden.
   På samma sätt är manga-teckningarna en anspelning på folks sexuella fantiseranden om 
unga/barn. Precis som att anspelningspornografin inte skildrar verkliga barn i sexuella situationer är 
manga-teckningarna rena fantasier, utan någon anknytning till verkliga sexuella övergrepp. I 
förarbetena har det som anledning till kriminaliseringen av tecknade bilder angetts att det inte går 
att utesluta att ett riktigt barn/sexuellt övergrepp har stått som modell för teckningen.103    
   
Serieteckningarna som är föremål för åtalet i NJA 2012 s. 400 är emellertid bilder som (jag 
utgår ifrån) är publicerade och utgivna under legala former i Japan. De har, med tanke på manga-
konstens utbredning och acceptans i Japan, garanterat inte föregåtts av ett verkligt sexuellt 
övergrepp på barn eller framställts med ett verkligt barn som modell. Det är inget tvivel om att 
bilderna är skapade för att tillfredsställa sexuella fantasier om unga/barn på samma vis som 
anspelningspornografi är – och av den anledningen tycker jag att det är konstigt att manga-
teckningarna är straffvärda men inte anspelningspornografin. Produkternas syfte är i stort sett 
desamma (att tillfredsställa sexuella fantasier), ingen av dem återger verkliga sexuella övergrepp på 
barn, och båda kan säkert ses som olämpliga beroende på vem man frågar. 
   Skillnaden är, enligt lagstiftaren, att de tecknade bilderna är kränkande för barn i allmänhet – 
risken att barn identifierar sig med barnen i teckningarna anses också vara högre. Det motiveras 
dock inte varför den risken är högre. Om ett barn kommer i kontakt med anspelningspornografi 
skulle det (precis lika teoretiskt sett som med manga-bilder) kunna identifiera sig med att 
människorna i filmen/på bilderna är just människor med barnslig framställning/beteende, och kunna 
förledas till/imitera de sexuella handlingar det ser.104 Förvisso skulle ett eventuellt brott då vara ett 
sexualbrott, men jag försöker här relatera frågan till domskälen i NJA 2012 s. 400, punkt 22 – risken 
att barn förleds till sexuell handling.

Jag vill sammanfatta fråga 4 på följande vis. Jag har i lagstiftningen inte kunnat hitta någon 
absolut gränsdragning för när en bild endast är olämplig, men inte olaglig. Inte heller ger 
förarbetena eller domen i manga-målet någon tydlig vägledning om hur bedömningen bör göras, 
eller vilka kriterier som ska vara uppfyllda. Därför har jag fått föra en allmänjuridisk, logisk 

102 Med samhället menar jag här samhället som ett kollektiv av folkets åsikter om vad som är rätt eller fel, som är i 
ständig förändring och relativ till hur världen runt omkring dem utvecklas och har utvecklats.  

103 Prop. 1997/98:43 s. 73.
104 Som i sig skulle kunna vara ett sexuellt ofredande enligt 6:10 BrB.
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argumentation kring juristrollen, och vikten av att juridiken har en stark koppling till moderna 
värderingar. Vår gemensamma syn på vad för sorts beteende/uttryck som är olämpliga till skillnad 
från olagliga är något som av naturliga skäl inte är helt lätt att bestämma, och den är beroende av 
trender och tiden vi lever i. Vad jag kan säga i absoluta termer är att bedömningen bör göras med 
samhällets uppfattning om vad som är rätt eller fel som vägledning, annars blir risken att 
lagstiftaren närmar sig tankebrottets domäner i ett försök till en moralisering av folket med följden 
att lagstiftningen tappar förankring till verkligheten.

Svaret på fråga 4 blir härledes följande. Gränsen mellan en olämplig bild och en olaglig bild är 
inte tydligt bestämd, varken i rättstillämpningen, lagstiftning eller i förarbetena. Inte heller ges det 
en tydlig förklaring till hur bedömningen går till, men den bör – i den utsträckning det är möjligt 
utgå från samhällets rådande uppfattning om vad som är rätt eller fel, och därmed den allmänna 
uppfattningen om vilka beteenden som bör vara kriminaliserade.

5. Väger ändamålet och syftet med kriminaliseringen av tecknade bilder tyngre än de oönskade 
konsekvenser den kan få?

Ändamålen med kriminaliseringen av tecknade bilder är, som tidigare nämnts att a) de är 
kränkande för barn i allmänhet och b) att det inte går att utesluta att ett verkligt barn stått modell för 
eller utnyttjats för sexuell posering.105 Inte heller kunde det uteslutas att ett verkligt barn stått modell 
för en mindre verklighetstrogen bild. Inför lagändringen år 1999, där man utredde frågan om att 
straffbelägga även innehav av barnpornografi, förklarades att det heller inte går att utesluta att den 
som innehar en barnpornografisk bild kan använda den för att förleda unga till sexuella 
handlingar.106 Dessa tre argument är egentligen de enda jag har hittat när jag har letat i förarbetena. 
Ingenstans i dessa förarbeten görs det någon direkt distinktion mellan tecknade, kommersiella bilder 
(som t.ex. manga-bilder) och teckningar som inte är sådan typ (d.v.s. inte del av ett seriealbum eller 
dylikt), förutom när undantagen i 16:10 b § BrB behandlas. Det undantaget gäller emellertid endast 
då bilden är framställd på ett konstnärligt sätt/med konstnärliga värden samtidigt som bilden inte är 
ämnad för spridning, d.v.s. för ”eget bruk”. Eftersom manga-bilder är menade att spridas, 
kommersiellt eller inte, kan undantaget inte tillämpas på dem.
   Samtidigt förklaras att ”Barnpornografi är en avskyvärd och oacceptabel företeelse och utgör ett  
hänsynslöst utnyttjande av barn. Ett företeende av en barnpornografisk bild innebär en straffvärd 
kränkning av såväl det avbildade barnet som av barn i allmänhet.”107 Ur förarbetena kan vi alltså 
utläsa att barnpornografibrottet intar en särställning som särskilt värt att beivra. Med detta inte sagt 
att lagstiftarens intentioner var sådana att varje förekomst av en barnpornografisk bild skulle vara 
straffbar. Det lämnades, som jag tidigare nämnt, vid straffbestämmelsens tillkomst ett visst utrymme 
för rättstillämpningen att närmare avgöra frågan om bilders straffbarhet från fall till fall.108

Jag har redan konstaterat att jag finner att domen i NJA 2012 s. 400 ger ett delat intryck. På samma 
sätt finner jag att förarbetena inte riktigt överensstämmer med varandra. En viss del av det ligger 
naturligtvis i förarbetenas natur, d.v.s. att de kännetecknar en förändring i lagstiftningen, betingad 
av utredningar och samhällsutvecklingen. Därför kan man inte anmärka allt för mycket på att 
förarbetena ger delade budskap om hur samhället ser på barnpornografibrottet eller hur det skall 
hanteras. Vad man kan se tydligt är dock att man med de senaste lagändringarna velat skärpa 

105 NJA II 1979 s. 540 f (Prop. 1978/79:179); Prop. 1997/98:43 s. 73.
106 Prop 1997/98:43 s. 64 f.
107 Prop. 2009/10:70 s. 15.
108 NJA II 1979 s. 541.
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lagstiftningen för att lättare kunna komma åt fler/nya fall av brottet och desto fler bilder än tidigare. 
Den digitala utvecklingen har gjort det nödvändigt att införa nya gärningsformer för att komma åt 
den stora mängden barnpornografi som sprids på nätet. 
   Å ena sidan är varje företeende av en barnpornografisk bild en straffvärd företeelse, å andra sidan 
säger lagstiftaren vid straffbestämmelsens tillkomst att det inte är menat att varje förekomst ska vara 
straffbar, och lämnar ett visst utrymme till rättstillämpningen att göra dessa bedömningar. 
Egentligen är det ingen större motsägelse i detta. Eftersom det är domstolarna som slutgiltigt avgör 
om en bild är straffbar som barnpornografisk eller inte, krockar det inte med uttalandet i 2010 års 
proposition. Däremot har det en betydelse för den åklagare som har som uppgift att väcka åtal för 
brottet. 
   Följer åklagaren (de senaste) lagmotiven borde det innebära att åtskilligt fler åtal väcks än 
tidigare. ”Barnpornografi är en avskyvärd och oacceptabel företeelse och utgör ett hänsynslöst  
utnyttjande av barn. Ett företeende av en barnpornografisk bild innebär en straffvärd kränkning av  
såväl det avbildade barnet som av barn i allmänhet” är i mitt tycke en tydlig uppmaning till 
rättstillämpningen att barnpornografibrottet är extra mycket värt att beivra. Detta genom att fler åtal 
väcks, vilket innebär att ansvaret över ”gallringen” av vilka bilder som är straffvärda eller inte faller 
allt mer på domstolarna. Det borde också därmed innebära att allt fler fall som tidigare hade kunnat 
bedömas som tveksamma och inte lett till åtal, leder till åtal. Just av den anledningen var det viktigt 
att manga-målet kom upp i Högsta Domstolen. Målet var ett av de mål där det typiskt sett måste ha 
varit svårt att bedöma om åtal skulle väckas eller inte. Förhoppningsvis leder det till att liknande fall 
i framtiden inte blir lika svåra att bedöma när det gäller väckande av åtal. 
   
Konsekvenserna med ändamålen i förarbetena bör alltså vara att fler tveksamma fall leder till åtal 
än tidigare. Huruvida man ser det som något negativt eller inte beror på vad man har för syn på 
rättstillämpningens funktion och sätt att arbeta. Klart är dock att bedömningarna av bilders 
straffbarhet skiftar mot domstolarnas börda snarare än åklagarens. Domen i manga-målet var viktig 
på det sätt att den förklarade rättsläget för en viss grupp av tveksamma bilder. Domen borde ha varit 
tydligare med vad som gäller för tecknade bilders straffbarhet. I skrivande stund går det fortfarande 
inte att i absoluta termer säga vilka tecknade bilder som är straffbara eller inte, och vilka värden 
bilden måste ha för att en åklagare lättare ska kunna bedöma det.

Till sist kommer vi till frågan om ändamålen med lagstiftningen väger tyngre än de oönskade 
konsekvenser den kan få. Konsekvenserna är att fler tveksamma fall leder till åtal. Ändamålen är att 
skydda enskilda barn från kränkningar, kränkningen mot barn i allmänhet, samt att minska risken 
för att barn förleds till sexuella handlingar av vuxna. 
   Från den enskildes synpunkt är konsekvenserna allvarliga, då principen om in dubio pro reo 
förminskas i rättstillämpningen. Tvivel om bilders straffbarhet får inte vara till den misstänktes 
nackdel. Här tycker jag inte att ändamålen väger tyngre än konsekvenserna.
   Från det allmännas synpunkt är konsekvenserna inte lika stora. Det blir till största delen en 
processekonomisk fråga om det väcks åtal i fler fall. Det kostar staten mer, helt enkelt. Eftersom 
lagstiftaren har förklarat att barnpornografibrottet är extra mycket värt att beivra, är det kanske 
kostnader man får ta. För att komma åt flera fall av brottet måste man kanske ”utöka åtalsvidden”. 
Att inte alla fall leder till fällande domar är något man alltid måste ha i åtanke, oavsett typen av 
brott som har begåtts eller ändamålen med kriminaliseringen. Det kommer alltid att finnas fall där 
konsekvenserna för den enskilde blir större än konsekvenserna för det allmänna, eftersom man 
aldrig med säkerhet kan förutse exakt hur domstolen kommer att bedöma fallet i fråga. 
   Den formella rättssäkerheten kommer alltid att väga tyngre än den materiella rättssäkerheten. 
Man måste acceptera en viss ”felprocent” i rättstillämpningen sett till den materiella rättssäkerheten. 
Oavsett om domen är formellt juridiskt korrekt kommer det alltid att finnas någon vars materiella 
rättssäkerhet har åsidosatts. Någon kommer alltid att känna sig ”orättvist behandlad”. Formell 
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rättssäkerhet härleds från principerna om förutsebarhet och effektivitet. Straffrätten måste vara 
förutsebar och följa en enhetlig och systematisk ordning, och vara lika för alla – annars är den inte 
rättssäker. Av dessa skäl måste man från det allmännas synpunkt acceptera vissa konsekvenser av 
skärpt lagstiftning på straffrättens område. 
   
Härmed anser jag att ändamålen väger tyngre än konsekvenserna sett från det allmännas 
synpunkt.

Sammanfattningsvis handlar frågan om att väga konsekvenserna för den enskilde mot 
konsekvenserna (eller, beroende på hur man ser det – fördelarna) för det allmänna. Som jag ser det 
måste man av rättssäkerhetsskäl acceptera vissa brister i den materiella rättssäkerheten för att 
säkerställa den formella. Därmed menar jag att konsekvenserna för den enskilde inte väger tyngre 
än det allmännas behov av att upprätthålla den formella rättssäkerheten.

Svaret på fråga 5 blir härmed ja, ändamålen med lagstiftningen väger tyngre än de oönskade 
konsekvenserna den kan få.

6: Hur bör straffbestämmelsen vara utformad för att få största möjliga genomslag för både 
myndigheternas brottsbekämpning och den enskildes rättssäkerhet?

Det här är en fråga som kommer att vara väldigt starkt präglad av mina personliga åsikter efter att 
ha studerat och analyserat materialet inför arbetet med uppsatsen.

Det är uppenbart att HD i domen i NJA 2012 s. 400 har försökt att tillämpa lagstiftningen i linje 
med EU:s direktiv.109 Det krävs i mitt tycke lagändringar för att tydliggöra vilka bilder som omfattas 
av straffbestämmelsen. Domen är inte tillräckligt klar och tydlig över vad som i framtiden ska gälla 
för straffbestämmelsen, varför dessa otydligheter måste åtgärdas genom lagstiftning. Precis som 
direktivets syften och artiklar säger, finner jag det vettigt att införa något sorts krav på bildens 
verklighetsanknytning, att den som innehar/skildrar ett verkligt barn eller i en verklighetstrogen bild 
skildrar ett barn omfattas av straffbestämmelsen. Kritik som har framförts mot en sådan 
bestämmelse är att identifieringen av offret skulle innebära en ytterligare kränkning för barnet i 
fråga.110 
   
Emellertid har effektivitet varit ett ord som genomgående har dykt upp i förarbetena. En effektiv 
bekämpning av barnpornografibrottet innebär att man måste komma åt de personer och ligor som 
sysslar med framställning och spridning av bilder i större omsättning. För att kunna identifiera dessa 
aktörer måste man oundvikligen vid någon punkt i utredningen också identifiera de barn som har 
utnyttjats för sexuell posering och/eller har utsatts för sexualbrott. Man kan förstås, med gällande 
lagstiftning, straffa människor för innehav och spridning av barnpornografiska bilder, men det 
hindrar inte originalframställaren att sprida bilderna vidare. Då anonymitet är typiskt för dessa 
aktörer och köpare, är det inte heller säkert att man kan spåra källan till bilderna genom förhör med 
någon som är tilltalad för innehav av barnpornografiska bilder. Den enda person som med säkerhet 
kan identifiera framställaren av en viss bild är det avbildade barnet och framställaren själv. För att 
komma till kärnan av brottet måste man få vetskap om det avbildade barnet och dess anknytningar 
och kontakter till vuxna människor.    

109 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011.
110 Prop. 1997/98:43 s. 84 f.
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Straffbestämmelsen är av goda anledningar utformad så att man inte ska behöva identifiera det 
avbildade barnet för att bilden ska vara straffbar. Bilderna anses vara kränkande för barn i 
allmänhet, och kan användas för att förleda andra barn till sexuella handlingar. Förekomsten av en 
barnpornografisk bild betyder att det har begåtts ett sexuellt övergrepp på ett barn.      
   
Barnpornografibrottet kriminaliserar emellertid ett förfarande utöver själva sexualbrottet, 
vilket motiverar att brottet inte ställer något krav på identifiering av det avbildade barnet. Det utgör 
ett självständigt brott från sexualbrotten i 6 kap. BrB. Det räcker med innehav för straffansvar.
   Framställs barnet i en barnpornografisk bild där vuxna är inblandade i samlag med barnet, räcker 
det med att identifiera de vuxna på bilden. Dessa personer borde kunna identifiera framställaren av 
bilden (i.e. personen bakom kameran). Emellertid finns det också sådana barnpornografiska bilder 
där barn ensamt har tvingats att posera sexuellt för att framställa en barnpornografisk bild. Där finns 
det inga vuxna människor att identifiera. Att kunna identifiera den som framställt sådana bilder är 
av den anledningen mycket svårare. Finns det egentligen något annat val än att först identifiera 
det avbildade barnet? Har man tur kan den som mottagit bilderna och gjort sig skyldig till innehav 
identifiera den person som har överlåtit bilderna. Har man ännu mera tur kan en sådan kedja av 
överlåtare och mottagare leda till framställaren. 
   Precis som jag tidigare nämnt är kretsarna kring barnpornografi något som präglas av anonymitet, 
ofta över interna fildelningsnätverk eller internet.111 Krypteringsteknik, privata servrar och dylikt 
gör att det är svårt att identifiera vem som döljer sig bakom spridningen av en bild. 
Teknikutvecklingen var också en av de stora anledningarna till att den nya gärningsformen infördes. 
Även den som bereder sig tillgång till barnpornografiska bilder - utan att för sakens skull i lagens 
mening innehar dem, omfattas numera av straffbestämmelsen i 16:10 a § BrB.112

Vad krävs då för att lagstiftningen ska få största möjliga genomslag, både för rättstillämpningen 
och för gemene mans förståelse av straffbestämmelsen? Följer man principerna om rättssäkerhet, 
ställs det krav på en förutsebar och effektiv tillämpning. Lagtexten ska vara tydlig, och eftersom det 
handlar om straffrätt finns det även ett krav på precision.
   
För det första måste det vara tydligare vilka bilder som omfattas av kriminaliseringen. 
Tydligheten krävs för att göra det lättare för privatpersoner att inse vilka bilder som kan vara 
straffbara som barnpornografiska. Man kan inte förvänta sig att en icke-jurist utan att gå in i 
förarbetena ska kunna förutsäga att dennes innehav av tecknade japanska manga-bilder kan utgöra 
ett brott. Jag föreslår därför att 16:10 a § BrB ges ett nytt stycke som definierar betydelsen av ordet 
”bild” med lydelsen:

”Med bild avses alla framställningar som avbildar ett [verkligt] barn i en pornografisk situation,  
oavsett om bilden har framställts genom fotografering, teckning eller med digitala metoder.  
Ansvar för tecknade bilder eller bilder som framställts med digitala metoder ska endast dömas ut  
om bilden är verklighetstrogen, eller, om det av bilden och omständigheterna kring den  
[uppenbart] framgår att den avbildar ett verkligt barn eller ett verkligt övergrepp på barn.”

Jag satte det första ”verkligt” inom klamrar eftersom det egentligen inte behöver skrivas ut, och är 
underförstått i.o.m. meningen som följer. I den sista meningen är det dock nödvändigt att skriva ut 
ett verklighetsrekvisit, för att lagstiftningen ska ligga i linje med EU:s direktiv och domen i NJA 
2012 s. 400. Genom att använda formuleringen ”bilden och omständigheterna kring den” uteslutes 
straffansvar för innehavet av japanska manga-teckningar/album, som framställts i kommersiella 

111 Prop. 2009/10:70 s. 22, s. 52 f.
112 Prop. 2009/10:70 s. 27 f.
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syften utan att avbilda någon form av verklig situation. 
   Beroende på hur höga krav som ställs på hur verklighetstrogen bilden måste vara och vad som ska 
framgå av den, kanske man bör lägga in ett ”uppenbart” i lagtexten. Det får emellertid 
konsekvensen att kraven på bildens kvaliteter blir desto högre (jämför skillnaden mellan nödvärns- 
och nödbestämmelserna i 24 kap. BrB). Det kommer att bli svårare att döma ut ansvar, eftersom 
färre bilder kommer att nå upp till nivån ”uppenbart verklighetstrogen” än bara ”verklighetstrogen”. 
Det ställer också högre krav på åklagaren när denne måste bedöma om åtal ska väckas eller inte. 
Fokus skulle m.a.o. skiftas en aning från den dömande funktionen till den utredande funktionen i 
rättsordningen. Följaktligen borde det också innebära att färre ”tveksamma” fall leder till åtal. Färre 
åtal betyder också färre domar. Det är klart att lagstiftaren finner barnpornografibrottet något extra 
värt att beivra. Med ett krav på bildens uppenbarhet blir det svårare att komma åt de ”tveksamma” 
fallen, där det med nuvarande lagstiftning krävs att saken prövas av en domstol.
   Vill vi att lagstiftningen skall ha ett preventivt syfte (preventionistisk straffrätt), eller endast att 
den ska leda till att fler straffas med rättfärdigade påföljder, i rent repressiva syften (retributivistisk 
straffrätt)? Det är i grund och botten en rättspolitisk fråga, och saknar därför relevans i den fortsatta 
framställningen.
   Däremot är frågan viktig när vi behandlar lagstiftningens effektivitet i tillämpningen.

Effektiviteten i en straffrättslig lagstiftning kan innebära mycket. Det kan innebära att lagtexten är 
lätt för domstolen att tillämpa i ett brottmål. Det kan innebära att texten är skriven så att den kan 
omfatta ett stort antal gärningar eller typ av gärningar. Det kan innebära att den är skriven så att den 
kommer åt en mer specifik gärning som inte kan placeras i andra straffbestämmelser. Det kan 
innebära att det är lättare att avgöra vilka gärningar som inte omfattas av straffbestämmelsen. 
Effektiviteten som eftersöktes i 2010 års lagändring var emellertid av karaktären att kunna komma 
åt flera nya former av barnpornografibrott, påtvingat av den snabba tekniska utvecklingen. 

Effektiviteten jag eftersträvar är den som gör det tydligare för både gemene man och 
rättstillämpning (främst åklagare) vilka bilder som omfattas av kriminaliseringen. Effektiviseringen 
tar formen av att domstolarnas arbetsbörda lättas, samt att folk blir bättre medvetna om vilka bilder 
som är förbjudna att handskas med. Mitt förslag till lagtext kan förhoppningsvis åstadkomma detta. 
I preventionistiska syften ges en tydligare signal till medborgare vad som gäller. Rättsläget är, trots 
domen i NJA 2012 s. 400, ganska oklart vad gäller tecknade bilders straffbarhet. En lagändring där 
16:10 a § BrB ges ett nytt stycke där ”bild” definieras vore det bästa och kanske enda sättet att råda 
bot på bristerna i lagstiftningen, som samtidigt skulle komma att stämma bättre överens med 
definition i art. 2 [c) iv)] i EU:s direktiv.113

Svaret på fråga 6 blir alltså förslaget till lagändring här ovan.

5) Sammanfattning och slutsats

Att försöka sammanfatta mitt arbete för att komma till en slutsats är inte en helt lätt uppgift. Jag 
hade en bestämd uppfattning om rättsfallet och rättsläget innan jag började med min forskning. Den 
uppfattningen kom att, om inte helt att kastas om, så i alla fall att förändras en hel del under arbetets 
gång. Efter att ha läst förarbetena och närmare studerat rättsfallet i relation till dem, insåg jag att 
ämnet kanske inte var så kontroversiellt som jag hade väntat mig. Sett till förarbetena fanns det 
egentligen inga uppenbara felaktigheter med varken domen eller åtalet. Båda var fullt möjliga och 
befogade enligt ändamålen med lagstiftningen. Vad som orsakade problem med tolkningen av lagen 

113 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU.
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var utvecklingen i EU-rätten. Där uppställdes som ändamål att endast kriminalisera bilder på 
verkliga barn eller verklighetstrogna bilder. Enligt de svenska förarbetena spelar det ingen roll för 
straffbarheten huruvida bilden är verklighetstrogen eller inte.114 
   Vi kan alltså se att det har uppstått en viss konflikt mellan svensk rätt och EU-rätten. Därmed var 
HD tvungna att tolka lagen utifrån de EU-rättsliga ändamålen, i enlighet med EU-rättens status som 
högsta rättskälla. Det betyder också att svensk lagstiftning inte stämmer överens med domen i NJA 
2012 s. 400 eller EU:s direktiv115 på området. 
   
Jag är medveten om att det finns en viss motsägelse i att jag konstaterar detta. Utredningen i Ds 
2012:45116 fann att det inte krävdes någon lagändring för att Sverige skulle uppfylla direktivets krav. 
Detta motiveras inte närmre än att rena hänvisningar görs till 16:10 a § BrB, varefter det förklaras 
att lagstiftningen uppfyller kraven uppställda i direktivet.117 Trots detta hävdar jag som student att 
svensk lagstiftning inte stämmer överens med domen i manga-målet eller med EU-rätten. I min 
tidigare behandling av frågeställningarna har jag kort tagit upp principen om direktivskonform 
tolkning. Det finns olika sätt att tolka ett direktiv på. Antingen kan man se direktivet som 
minimikrav på nationell lagstiftning, en skyddsnivå som den nationella lagstiftningen inte får sjunka 
under. Det är också utgångspunkten utredningen har i Ds 2012:45.118 Om man endast tolkar EU:s 
direktiv som minimikrav, uppstår det ingen konflikt med svensk rätt. Att kriminalisera även 
tecknade bilder m.m. är då endast en ökad skyddsnivå.
   Emellertid finns det även ett annat sätt att tolka EU-direktiv på, utifrån dess övergripande mål 
och ändamål. Under direktivets utarbetande noterade Kommissionen att ”det gemensamma målet  
var att endast kriminalisera bilder som återger verklighet”.119 Mycket riktigt kom också direktivet 
att utformas efter det målet.120 En sådan tolkning ligger närmare den tolkning av lagen HD gör i 
NJA 2012 s. 400. Med en sådan tolkning finner jag den svenska lagstiftningen ofullständig på 
följande sätt. Det saknas ett krav på att bilden ska vara verklighetstrogen för att vara straffbar. 
Eftersom HD:s resonemang bygger på en riskbedömning, att verklighetstrogna bilder löper större 
risk att användas i otillbörliga syften, är det problematiskt att detta krav inte finns inskrivet i 
straffbestämmelsen. Till dess att så sker, kommer det inte utan en prövning i domstol kunna 
bedömas om en tecknad bild är straffbar eller inte. Med det menar jag, att utan tydliga krav på 
bildens verklighetsanknytning, kommer bedömningen inte kunna göras varken av den enskilde eller 
åklagaren som har fått uppgiften att utreda brottet. Därmed kommer fler fall att behöva underställas 
domstolarnas prövning. Prövningen i sig kommer inte kunna göras utifrån ett bestämt antal kriterier, 
utan blir skönsmässig från bild till bild.

Jag har gett mitt förslag till ett nytt stycke i 16:10 a § BrB under fråga 6. Förslaget går ut på att 
definitionen av ”bild” ges, samt att krav ställs på vissa bilders verklighetsanknytning. Mitt förslag är 
ett förslag som jag tycker väl överensstämmer med EU:s direktiv och domen i NJA 2012 s. 400. 
Genom att redan i lagtexten uppställa krav på bildens innehåll, underlättar man för både den 
enskilde och för rättstillämpningen att bedöma bildens presumtiva straffbarhet. Förslaget hade 
också tillgodosett kraven på rättssäkerhet bättre. En ökad förutsebarhet och en bättre möjlighet till 
likformig rättstillämpning gagnar såväl staten som den enskilde. Jag tror även att det skulle gagna 
den formella rättssäkerheten, utan att göra anspråk på den materiella. Ökad likformighet ger ökad 
förutsebarhet, ökad förutsebarhet ger en tydligare signal till det allmänna om vad för konsekvenser 

114 Prop. 1997/98:43 s. 73.
115 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2011/92/EU.
116 Genomförande av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och 

barnpornografi.
117 Ds 2012:45 s. 176 f.
118 A.a. s. 9.
119 Ds 2012:45 s. 37.
120 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2011/92/EU, punkt (9) och art. 2 c) iv).
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oönskade beteenden kan få. 
   Jag skulle kunna dra argumentet in absurdum, men jag hoppas min poäng går fram, att en 
tydligare lagstiftning mot barnpornografi skulle vara till fördel för hela samhället, utan att samtidigt 
orsaka nackdelar för en viss grupp.

Tydligheten i lagstiftningen (eller i detta fall kanske avsaknaden av tydlighet) går hand i hand med 
de otydligheter som straffbestämmelsen fortfarande dras med efter domen i NJA 2012 s. 400. 
Luckor i lagen kan i en viss mån täckas upp av rättstillämpningen. I avsaknad av avgöranden där 
tecknade bilders straffbarhet har prövats, hade manga-målet kunna fylla en viktig funktion. Det 
hade kunnat bli målet som redde ut oklarheterna i lagstiftningen. Samtidigt hade det kunnat vara en 
uppmaning till lagstiftaren att en lagändring är nödvändig för att framtida rättstillämpning ska 
slippa dras med bedömningsproblemen manga-bilderna orsakade. Som läget ser ut nu, måste alltså 
fortfarande bedömningen göras från bild till bild, då övergripande grunder att bedöma bilderna på 
saknas eller inte utvecklas i domen. Vad som saknas i domen är att det konstateras ”att”, men inte 
”varför” något är. 
   Hur har bedömningen kring risken att bilderna kan användas i otillbörliga syften gått till? Hur 
har bedömningen gått till när HD förklarar att bilderna inte har några konstnärliga värden? Vad är 
det för bedömningar och fakta som ligger bakom dessa konstateranden, och hur har domstolen 
kommit fram till dem? Detta redovisas inte i domskälen. Hade det redovisats hade domen fått ett 
starkare värde som prejudikat för rättstillämpningen att följa. Det större sammanhanget går förlorat, 
då jag tycker att domen handlar mer om bedömningen av de 39 bilderna i fråga än 
straffbestämmelsen i allmänhet. Naturligtvis är det dessa bilder som målet handlar om, men domen 
hade kunnat göra mycket mer än så. Hade dessa frågor behandlats i relation till oklarheterna i 
lagstiftningen, hade de fått större betydelse än bara för bilderna i fråga. 
   
Högsta Domstolen tar inte upp ett mål till prövning om det inte är av vikt för rättstillämpningen att 
ett överklagande prövas (förutom då det handlar om extraordinära rättsmedel). Detta ges av 54:10 p. 
1 RB. Det är, relativt till antalet brottmål som prövas i tingsrätterna, väldigt få överklaganden till 
Högsta Domstolen där prövningstillstånd meddelas. Kort sagt prövas endast de mål där oklarheter i 
rättstillämpning eller lagstiftning behöver redas ut, m.a.o. mål som kan få prejudicerande verkan. Är 
det inte då av största vikt att det i sådana mål ställs vissa krav på domskälen, och de fakta eller 
överväganden som föranlett dem? 
   Jag kan inte kritisera domen av rena formella skäl. Juridiskt sett kan jag egentligen bara se att 
det är den svenska lagstiftningen som står i konflikt med EU-rätten, och då EU-rätten har 
tolkningsföreträde gör HD i mitt tycke rätt som följer den. Däremot är det olyckligt att domen inte 
har fått ett starkare värde som prejudikat för den svenska rättstillämpningen. Finner jag, som 
juridikstuderande i slutfasen av utbildningen, att det är svårt att ta med mig något konkret om 
tecknade bilders straffbarhet från NJA 2012 s. 400 – då undrar jag hur domen har underlättat 
situationen för gemene man att kunna förutse konsekvenserna med vissa handlingar? Det är alltså 
av rättssäkerhetsskäl jag finner domen klandervärd.

Rättssäkerheten är en aspekt av juridiken som aldrig får glömmas bort. I en välfungerande 
rättsstat måste medborgarna känna till att deras oönskade handlingar får konsekvenser i form av 
straffrättsliga påföljder. En av straffrättens funktioner är att avskräcka medborgare från att begå 
brott, den preventionistiska delen. För att medborgare ska avskräckas från att begå brott måste de 
också vara medvetna om vilka handlingar som är förbjudna. Att en straffbestämmelse är effektiv 
kan gälla flera av ordets bemärkelser. Förutom att den gör en lagföring av brottet möjlig på en 
bredare front, kan den vara effektiv i att avskräcka någon från att begå brott ö.h.t.

Brotten mot liv och hälsa i brottsbalkens tredje kapitel är ett typiskt exempel på brott som de allra 
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flesta medborgare känner till väl, och kan förutse konsekvenserna av. Det finns nog få som inte 
förstår att och varför man bör straffas om man tillfogar någon en kroppsskada. Våld och smärta kan 
de flesta relatera till, och koppla till såväl fysiskt som psykiskt lidande. Det finns ett direkt samband 
mellan skadan som orsakats och påföljden. 
   När det gäller tecknade bilders straffbarhet, är inte sambandet mellan brottet och påföljden lika 
lätt att förstå. Där saknas den direkta kopplingen mellan begånget brott och påföljd som människor i 
allmänhet kan relatera till i t.ex. en misshandel. Kan vi ta för givet att gemene man ska kunna 
förutse att ett innehav av manga-bilder är en brottslig handling? Det råder ingen tvekan om att 
människor i allmänhet kan inse att en fotografisk, barnpornografisk bild är något förkastligt och 
olagligt att inneha eller sprida vidare. Bilden skildrar ett verkligt barn som har utnyttjats sexuellt av 
en vuxen människa. Den kommer att väcka känslor av avsky mot den presumtive framställaren. 
Däremot är det garanterat svårare för medborgare att acceptera ett åtal mot en väletablerad 
serieöversättare som råkat ha 51 bilder som enligt lagmotiven var att anse som barnpornografiska. 

Min poäng med detta argument är att lagstiftning måste vara tidsenlig och ha en förankring i 
verkliga värderingar och åsikter om vad som är rätt och fel. Det har också framförts kritik mot 
manga-domen från olika håll. ECPAT:s svenska ordförande Lars Arrhenius anser i en intervju med 
Expressen, precis som undertecknad, att ”det fortfarande inte är helt tydligt vad som ska betraktas  
som barnpornografi” efter domen.121 I artikeln är även Mårten Schultz av samma åsikt, ”ser man till  
rättsläget innebär domen att vi har fler frågor att besvara nu än vi hade från början”. Inte ens 
Göran Lambertz är säker på vad domen kommer att innebära för framtiden, när han förklarar att ”i  
allmänhet är det förbjudet att inneha realistiska mangabilder som som kan tolkas som barnporr 
medan icke verklighetstrogna är icke straffbara. Sedan är det klart att det kan finnas gränsfall som 
kan vara svåra att avgöra”. Som prejudicerande dom är det alltså svårt att avgöra exakt vad 
prejudikatet går ut på. Det är därför i mitt tycke uppenbart att rättsläget, förutsatt att inga framtida 
rättsfall med samma fråga kan ge vägledning, behöver utredas och förnyas genom lagstiftning.

Slutsatsen jag har kommit fram till blir härmed följande:

Rättsläget kring tecknade bilders straffbarhet enligt 16:10 a § BrB är fortfarande oklart efter domen 
i NJA 2012 s. 400. Det krävs ny lagstiftning för att reda ut dessa oklarheter, eftersom de inte har 
kunnat lösas i rättstillämpningen. Tydligheten i den nuvarande lagstiftningen som krävs för att 
uppnå en acceptabel nivå för den enskildes rättssäkerhet saknas. Straffbarhetens gränser måste 
definieras i lagtexten, inte av rättstillämpningen. En definition av ”bild” i straffbestämmelsens 
betydelse kan vara ett första steg mot att åtgärda oklarheterna. Det finns en risk att 
kriminaliseringen förefaller gammaldags, otidsenlig och utan förankring i verkligheten om den 
fortsätter att närma sig det vi brukar kalla tankebrott. Domen i NJA 2012 s. 400 har ett mycket svagt 
värde som prejudikat för framtida rättstillämpning.
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