
Prop. 1978/79:179 
Regeringens proposition 

1978/79: 179 

om ändring i tryckfrihetsförordningen m. m. 

beslutad den 22 mars 1979. 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i 

bifogade utdrag av regeringsprocokoll ovanniimnda dag. 

På regeringens vägnar 

OLA ULLSTEN 
SVEN ROMANUS 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås en bestämmelse i brottsbalken om straff får den 

som i pornografisk bild skildrar barn och för den som sprider sådana bilder av 

barn. För att möjliggöra ingripanden mot cryi.:kca skrifter med barnpornogra

fiskt bildinnehåll föreslås också en ändring i tryckfrihetsförordningen. 

Det är avsett att cle nya reglerna skall träda i kraft den I januari 1980. 

I Riksdaxen 1978179. I sam/. Nr 179 
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I F(irslag till 
Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen 

1 liirigenom forcskrivs att 7 kap. 4 ~ trydJrihctsförordningcn skall ha nedan 
angivna lydelse. 

.V!11·ww1dc ~rdcl.1c fiire.1/agrn /rddw 

7 kap. 
HI 

Med beaktande av det i I kap. angivna syftet med en allmiin tryckfrihet 

skall såsom otillåtet yttrande i tryckt skrift anses sådan enligt lag straffbar 
framställning som innefattar: 

I. högförräderi. förövat med uppsåt att riket eller del diirav skall med 

dldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med uWindskt bistånd läggas 

under fr~immande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av 

riket skall sålunda lösryckas eller att åtgiird eller beslut av statschefen. 

regeringen, riksdagen eller högst_a domarmakten skall med utländskt bistånd 

framtvingas eller hindras. säframt giirningen innebiir fara för uppsåtets 
förverkligande; 

forsök. förberedelse eller stämpling till sådant högfi.irriideri; 

2. krigsanstiftan, såframt fara för att riket skall invecklas i krig eller andra 

fientligheter framkallas med utliindskt bistånd; 

3. uppror, förövat med uppsat att statsskickct skall med vapenmakt eller 
cl_iest med våldsamma medel omstönas eller an åtgärd eller beslut av 
statschefen, regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten skall sålunda 
framtvingas eller hindras. såframt gärningen innebiir fora för uppsåtets 
förverkligande; 

försök, förberedelse eller stämpling till sådant uppror; 
4. landsförräderi eller tandssvek, i vad dLirigenom, då riket är i krig eller 

eljest i lag meddelade bestLimmelser om sådant brott äga tilWmpning, någon 

förleder krigsfolk hörande till rikets eller med riket förbunden stats krigsmakt 
eller andra som äro verksamma för försvaret av riket till myteri, trolöshet eller 

molllöshet eller genom osann framställning sprider misströstan bland 

allmänheten eller begår annan dylik förrädisk giirning som är till men för 
försvaret eller för folkförsörjningen eller, om riket är helt eller delvis 

ockuperat av friimmande makt utan att militärt motstånd l'örekommer. för 

motstå ndsverksam het en: 
försök, förberedelse eller stämpling till sådant landsförrlideri eller lands

svek; 

5. landskadlig vårdslöshet, i vad därigenom någon av oaktsamhet begår 

gärning som avses under 4; 

I Senaste lydelse 1976:955. 
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N11\'am11di' lvcle/se /"iirn/age11 lrcfelw 

6. uppvigling, varigenom n<'igon söker förleda till hrottslig giirning, 

svikande av medhorgerlig skyldighet eller ohörsamhet mol myndighet; 
7. ryktesspridning till fora for rikets siikcrhct. \'arigcnom. dii riket är i krig 

eller eljest i lag meddelade bestiimmelser om sfalanl broll iiga tilliimpning, 
ntigon sprider falskt rykte eller annat osant pås1[1cnde, som iir iignat att 

framkalla fara för rikets siikerhel. eller ti Il friimma nde mak l framför eller lt11er 
framkomma sådant rykte eller påstående; 

8. hot mot eller missaktning för folkgrupp av viss ras, med viss hudforg. av 

viss nationellt eller etniskt ursprung eller med viss trosbekiinnelse; 
9. förtal, varigenom någon utpekar annan såsom hrottslig eller klanderviird 

i sill levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsiilla denne för 
andras missaktning, dock ej om det med hiinsyn till omständigheterna var 

försvarligt att Himna uppgift i saken och han visar att uppgiften var sann eller 
att han hade skälig grund för den; 

10. förtal av avliden. om gärning 
som avses under 9 iir sårande för de 

efterlevande eller eljest kan anses 
kriinka den frid, som bör tillkomma 
den avlidne; eller 

11. förol1impning, varigenom nå
gon smädar annan genom krän
kande tillmäle eller beskyllning eller 
genom annat skymfligt beteende 
mot honom. 

10. förtal av avliden, om giirning 
som avses under 9 iir sårande for de 
efterlevande eller eljest kan anses 
kriink<1 den frid, som hör tillkomma 
den avlidne; 

11. föroliimpning, varigenom nå

gon smiidar ann:m genom kriin
kancle Lillrniile eller beskyllning eller 
genom annat skymfligt beteende 
mot honom; eller 

I:!. bampornografibm11. l'(lrige-

nom någon skildrar barn i f10mografisk 

bild med llf1pså1 Ulf hiltlC'11 sprides, um 

i111c gärningen med hänsyn riff om

srändighNcma är jör.1w1r/ig. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 
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2 Fiirslag till 
Lag om ändring i brottsbalken 

I Eirigcnom fi.)reskrivs att i brottsbalken skall införas en ny paragraf, 16 kap. 
IO a ~.av nedan angivna lydelse. 

Nurnmncle ~rdelsl' Fiireslagrn (l·delsc 

16 kap. 
/Ila.\\ 

Den som skildmr bam i pornografisk 

bild med 1111psdr art bilden swicles eller 

som sprider sådan hilcl ar bam cliimes, 

om inte giimi11ge11 med hii11sy11 till 

omstä11digherer11a är .fiirsrnrlig, .fijr 

bampornografibmrr till biitcr eller 

fängelse i hiigst sex mdnader. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 

5 

vid regeringssarnrnanträde 
1979-03-08 

Närvarande: statsministern Ullsten. ordförande. och statsråden Sven 
Romanus. Mundebo, Wikström, Wirten. Huss. Rodhe. Wahlberg. Hansson. 
Enlund, Lindahl, Winther, Cars. Gabriel Romanus. Tham 

Föredragande: statsrådet Sven Romanus 

Lagrådsremiss med förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförord
ningen, m. m. 

1 Inledning 

I juni 1977 tillkallades en komrnitte for att utreda frågan om en ny 
yttrandefrihetsgrundlag. Kommitten som antog namnet yttrandefrihetsut
redningen1 avlämnade i oktober 1978 delbetiinkandet (Ds Ju 1978:8) Barn
pornografi. I betänkandet föreslås iindringar i tryckfrihetsförordningen och 
brottsbalken varigenom det skall bli möjligt att ingripa mot barnpornografi. 
Betänkandet - som också innehåller en redogörelse för giillande regler och 
praxis - bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga I. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av justitiekanslern 
<JK). riksåklagaren (RÅ). hovrätten över Skåne och Blekinge. Stockholms 
tingsrätt. rikspolisstyrelsen. 1977 års sexualbrottskommitte <Ju 1977:03), 
utredningen (Ju 1977:08) om barnens rätt, socialstyrelsen. statens biograf
byrå, statens tilmgranskningsråd, statens barntilmnämnd, radionämnden. 
skolöverstyrelsen (SÖ). konsumentverket. AB Svenska Pressbyrån, Allmän
hetens pressombudsman (POl, Sveriges videoproducenters förening. Konst
närliga och litteriira yrkesutövares samarbetsnämnd (KL YS). Kooperativa 
Förbundet (KF). Pressens samarbetsnämnd (Publicistklubben. Svenska 
journalistförbundet och Svenska ticlningsutgivareföreningen). Riksförbundet 
Hem och Skola, Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU). Rädda 
Barnens Riksförbund. Svenska bokförliiggareföreningen. Svenska fotogra-

1 Chefredaktören Hans Schöier. ordförande, redaktören Anders Ehnmark. riksdagsle
damoten Bertil Fiskesjö. förhumlsordföranden Anders Ljunggren samt riksdagsleda
möterna Lisa Mattson. Olle Svensson och Per Uncl\el. 
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fcrnas riksf'l)rhund, Sveriges förfatlarf\irbund samt Sveriges Radio AB. 

KL YS har förklara\ sig insliimma i flirfattarfiirbundets yttrande och har 

lbrutövcr anför\ vissa synpunktl'r. 

Konstniirernas riksorganisation (KRQ) och riir.:ningen svenska tecknare, 

vilka :ir medlemmar a\' KL YS, har inst~imt i sistn:imnda organisations 

yttrande i likhet med Svenska fotografernas riksförbund, som diirutövcr 

anfört vissa synpunkter. 

RÅ har bifogat ytlranden från cheferna lur {1klagarmyndighe1erna i 

Stockholm, Göteborg och Malmii. 

Yttranden har dessutom inkommit från Operation Ansvar, Aktionen 

"Kamp 11101 porr och prostitution" samt Svenska facklärarförbundets 

stockholmsavdelning, som därvid har hän\'isat till det yttrande RFSU har 

avgett. 

En sammanstiillning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i della 

ärende som bilaga l. 

2 Föredragandens ÖYen·äganden 

Enligt 16 kap. 11 ~ bro\\sbalken skall den som på eller vid allmän plats 

genom skyltning eller annat liknamlc förfarande förevisar pornografisk bild 

på siitt som iir ägnat att vih:ka allmän anstöt dömas för otillåtet förfarande 

med pornografisk bild till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma 

gäller den som med posten siinder eller på annat siitt tillställer någon 

pornografisk bild utan föregående beställning. Ännu en begriinsning av rätten 

att sprida pornografi följer av bestämmelsen i 16 kap. 12 ~brottsbalken om 

förledande av ungdom. I vissa fall kan också bestämmelser i 6 kap. 

brottsbalken om sedlighetsbrott bli tillämpliga vid framställning av porno

grafiska bilder. Rätten enligt 6 kap. tryckfrihetsförordningen att sprida tryckta 

skrifter är begränsad i enlighet med föreskrifterna i 16 kap. 11 och 12 ** 
brottsbalken. Utöver de nu nämnda bestiimmelserna finns inga straffbestiim

melser som tar sikte på pornografiska framstiillningar. 

För al\ en framstiillning i tryckt skrift skall kunna leda till straff gäller enligt 

tryckfrihetsförordningt>n speciella forutsättningar. Till en början måste 

framställningen vara straffbar enligt vanlig lag. Brottet måste dessutom ha 

tagits upp i förordningens uppräkning av tryckfrihetsbrott. Beträffande 

ansvaret för innehållet i tryckt skrift gäller enligt förordningen i princip att 

endast en person är ansvarig. I fråga om periodisk skrift är det i regel utgivaren 

som biir ansvaret och beträffande annan skrift i allmänhet författaren. För 

framställningar i radio och TV finns regler i radioansvarighetslagen ( 1966:756) 

och lagen (1978:480) om ansvarighet i försöksverksamhet med närradio. 

Dessa regler bygger i allt väsentligt på regleringen i tryckfrihetsförordningen. 

Bl. a. hänvisas i lagarna beträffande frågan vilka yttranden som är straffbara 

till förordningens uppräkning av tryckfrihetsbrott. 

Frågan om ett förbud mot barnpornografi har på senare år aktualiserats i 
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riksdagen vid !lera tillfallen. Niir yllrandefrihetsutredningen tillsattes i juni 
1977 tog jag också upp denna fr[1ga siirskilt i direktiven. Jag uttalade hl. a. att 

den ut veckling som har skett pt1 omd1dct visar att en viss forsiktig \"idgning av 
det straffbara området kan vara motiverad niir det giiller håde lilm och andra 

medier t. ex. tryckta skrifter och videogram (Dir 1977:71). Med anledning av 

två motioner till riksmötet 1977178 uttalade konstitutionsutskottet (KU 

1977 /78:39) i april 1978 att det iir i hög grad angeliiget meJ {ltgärder från 

samhiillcts sida mot den ökande förekomsten av barn i pornografiska 

sammanhang. Utskottet hänvisade vidare till yttrandefrihetsutredningens 

arbete och framhöll bl. a. att lagstiftningsarbetet var inriktat på att så snabbt 

som möjligt lösa hithörande frågor. Utskottet hemstiillde att riksJagen skulle 

förklara motionerna besvarade med vad utskottet anfört. Riksdagen biföll 

utskottets hemstiillan. 

Yttrandcfrihetsutredningen har nu i ett delbetänkande föreslagit ett förbud 
mot framstiillning och spridning av barnpornografi. Enligt kommittens 

mening måste avbildande av barn för sådana syften anses innefatta en 
allvarlig kränkning av barnets integritet. Kommitten föreslår att förbuds

regler skall tas in dels i 16 kap. 10 a ~ brottsbalken, dels i 7 kap. 4 * 
tryckfrihetsförordningen. 

En enig remissopinion delar kommittens syn på barnpornografi och 
tillstyrker ett förbud. Det har emellertid yppats viss tveksamhet rörande det 

lämpliga i att bryta ut frågan till särskild behandling. Ett fåtal remissinstanser 

avstyrker att så sker och förordar att man avvaktar tills man har det samlade 

underlag för en lösning för all pornografi som yttrandefrihetsutredningen har 

i uppdrag att lägga fram. De flesta finner dock att skälen för en dellösning är så 

starka att man inte bör vänta. 

Jag delar kommittens och remissinstansernas allmänna inställning till 
barnpornografi. Det avgörande är således om olägenheterna med att bryta ut 
frågan om förbud mot barnpornografi från övriga närliggande spörsmål som 
kommitten har att överväga är så kännhara att ett uppskov ändå är att föredra. 
De frågor som har särskilt intresse i sammanhanget är de som rör åtgärder 
mot pornografi i allmänhet och våldsframställningar och dessutom frågan om 
att avskaffa filmcensuren för vuxna. Det är givet att det föreligger ett starkt 
samband mellan barnpornografin och nu berörda frågor. Det är emellertid 
också tydligt att de problem som är förknippade med en kriminalisering har 
mindre riickvidd och tyngd när det gäller barnpornografin iin när det gäller 
området i övrigt. 

Det måste också beaktas att ett effektivt förbud mot barnpornografi kriiver 
ändring i tryckfrihetsförordningen, dvs. en grundlagsändring. För att 

undvika tidsspillan är det därför viktigt att förslag kan föreläggas riksJagen 

redan under innevarande valperiod. I annat fall kan den erforderliga 

grunJlagsändringen sannolikt inte träda i kraft förrän efter 1982 års :illmänna 
val. 

Mot bakgrund av det anförda delar jag kommittens och flertalet remissin-
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s1anscrs uppfattning all frågan om en kriminalisering av barnpornogratin bör 

tas upp redan nu. Det [ir emellertid givet att de lösningar som jag kommer att 

förorda i detta sammanhang bör iiverviigas på nytl i samband med 

behandlingen av kommillens slutbet[inkande. 

Som motiv för kriminaliseringen har kommitten h[invisat till den integri

tetsskada som kan uppkomma niir barn medverkar vid tillkomsten av 

pornografiska alster. Detta motiv har i regel godtagits av remissinstanserna. 

Även jag anser att della skiil iir tillr[i<.:klig grund för etl förbud. De barn som 

medverkar kan normalt inte bedöma innebörden och konsekvenserna av sin 

medverkan. Man kan inte heller bortse från de skadeverkningar som kan 

drabba dessa barns syn på sexualiteten. Som har framhållits under remiss

behandlingen kan som ytterligare motiv för en kriminalisering anföras att 

framstiillning och spridning av barnpornografiska alster är kränkande för barn 

över huvud taget. 

Den föreslagna kriminaliseringen innebär en begränsning av den grund

lagsfästa yttrandefriheten. Sådana begränsningar får enligt 2 kap. 13 ~ 
regeringsformen göras endast om siirskilt viktiga skäl föranleder det. 

Kommitten har funnit all sådana skäl föreligger. Jag delar den uppfattningen 

och anser alltså att en kriminalisering bör komma till stånd. 

Vid remissbehandlingen har iiven andra skäl för en kriminalisering än de 

nu nämnda anförts. Bl. a. har det sagts atl den gärning som skall förbjudas bör 

ses som ett mot barnet riktat sexualbrott och att en straffbestämmelse därför 

borde tas in i 6 kap. brottsbalken. Sexualbrouskommitten hör till dem som 

har diskuterat detta skäl för en kriminalisering. Kommitten har därvid 

förutskickat alt den i sitt fortsatta arbete skall överväga denna fråga närmare. l 
andra yttranden har ifrågasatts om inte hänsynen till tukt och sedlighet iir ett 

biirande motiv för en straffbestämmelse. Enligt min mening bör de ytterligare 

grunder för kriminalisering som sålunda har anförts prövas först när 

resultatet av sexualbrottskommittcns och yttrandefrihetsutredningens fort

satta arbete med dessa frågor föreligger. 

Motivet för kriminaliseringen har samband med hur det straffbara området 

bör avgriinsas. Yttrandefrihetsutredningen har stannat för att enbart bilder 

skall omfattas av förbudet men att det å andra sidan skall gälla alla slags 

bilder, dvs. även tecknade bilder. Som skäl för att kriminalisera också 

tecknade bilder har kommitten anfört att det inte kan uteslutas att levande 

modell har begagnats vid framställningen. Detta har kritiserats vid rcmiss

behandlingen. A andra sidan har en del instanser ifrågasatt om inte även 

andra framstiillningar än bilder borde kriminaliseras. 

Att nu utsträcka förbudet till annat än bilder och längre än vad kommitten 

har föreslagit kan enligt min mening inte komma i fråga. Jag delar 

himmittens uppfattning att även tecknade bilder med barnpornografiskt 

motiv bör omfattas av en förbudsregel. Som skäl för kriminalisering kan här i 

första hand åberopas att bilder av denna typ är kränkande för barn över huvud 

tagel, inte bara för det barn som kan ha använts som modell. 



Prop. 1978/79:179 9 

En straftbestämmelsc om barnpornografi bör alltså i princip giilla bilder av 

alla slag. Av särskild praktisk betydelse iir givetvis bilder i tryckta skrifter, 
fotografiska bilder, däri inbegripet film samt bilder som förmedlas med TV
teknik eller videogram. 

Niir det gäller frågan vud en bild skall föreställa för att falla inom det 

straffbara området anser jag i likhet med utredningen att straflbarheten inte 
bör begriinsas till bilder där barn iir inbegripna i handlingar som uppenbar
ligen har en sexuell innebörd. Med hiinsyn till motivet för kriminaliseringen 

bör bestiimmelsen också kunna giilla t. ex. pornografiska bilder där barn 

förekommer tillsammans med en eller flera vuxna personer som utför sådana 
handlingar. 

Som utredningen har framhållit kan man iiven tänka sig fall där ett barn, 
t. ex. genom speciella kameraarrangemang framstiills på ett sätt som är ägnat 
att vädja till sexualdriften utan att det avbildade barnet kan sägas ha deltagit i 
ett sexuellt beteende vid avbildningen. Enligt min mening är i sådana fall en 
viss försiktighet påkallad så att det straffbara området inte blir alltför 
vidsträckt eller svårbestämt. Det ärt. ex. givet att det inte kan komma i fråga 
att straffbelägga all avbildning av nakna barn eller alla bilder där ett barns 
könsorgan kan urskiljas även om sådana bilder skulle kunna stimulera en del 
människors sexualdrift. För att en bild av ett barn skall vara straffbar måste 

det fordras att den enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar är 
pornografisk. 

Uppenbarligen är det förenat med svårigheter att i lagtext åstadkomma en 
skarp avgränsning av det straffbara området. Det kan därför inte undvikas att 
man måste beskriva detta område i tämligen allmänna ordalag och att den 
närmare avgriinsningen i viss mån far ske i riittstillämpningen. Enligt min 
mening är det lämpligt att i brottsbeskrivningen begagna uttrycket porno
grafisk bild. Detta uttryck förekommer redan i bestämmelsen i 16 kap. 11 ~ 
brottsbalken om skyltningsförbudet och torde inte behöva föranleda några 
särskilda svårigheter vid tilliimpningen. 

Beträffande vad som skall förstås med barn har kommitten anfört att 
bestämmelsen syftar till att skydda unga människor vilkas könsmognads
process inte är avslutad, att någon åldersgriins inte bör anges samt att den 
närmare gränsdragningen far ankomma på rättstilliimpningen. Några remiss
instanser har kritiserat utredningens ståndpunkt och förordat en ålders
gräns. 

Som RÅ har påpekat skulle det emellertid medföra stora olägenheter att 
begagna sig av en bestämd åldersgräns, bl. a. därför att det skulle leda till att 
barnets identitet skulle behöva fastställas. Detta skulle i sin tur kunna orsaka 
ytterligare kränkning av det avbildade barnets integritet. Bl. a. på de skäl som 
RÅ har anfört vill jag ansluta mig till kommittens uppfattning på denna 
punkt. 

I likhet med kommitten anser jag vidare att straffbestämmelsen bör. 
innehålla ett uttryckligt undantag för vissa fall. Detta undantag bör gälla 
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giirningar som iir fiirsvarliga t. ex. a\" konstniirliga eller vetenskapliga hiinsyn 

eller som led i en all\"<irligt syftande nyhctsförmcdling. 

Som kommitten har föreslagit bör elen nya stralföestiimmelscn tas in som 

en ny 10 a ~ i 16 kap. brottsbalken. För all bestiimmelscn skall kunna 

tilWmpas i fråga om framsliillningar i tryckta skrifter och i TV-siindningar 

fordras också en iindring i 7 kap. 4 ~tryckfrihetsförordningen. 

Kommitten har föreslagit att barnpornografibrott skall kunna straffas med 

böter eller föngelse i högst sex månader. Detta iir samma straffskala som den 

som gäller för otillåtet förfarande med pornografisk bild och förledande av 

ungdom. ~ågra remi,sinstanser har förordat all straffmaximum för barnpor

nografibrott bestäms till fängelse i ett år. 

Ä\"en om skäl kan anföras för en striingare straffskala än den kommitten 

har föreslagit vill jag f. n. inte förorda att man frångår kommitteförslaget. 

Ä. ven denna fråga får övervägas på nytt under det fortsatta arbetet på en 

yttrandefrihetsgrundlag. Straffet bör därför nu bestämmas till böter eller 

fängelse i högst sex månader. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom justitiedcpanementet 

upprättats förslag till 

I. lag om ändring i tryckfrihetsförordningen, 

2. lag om iindring i brottsbalken. 

Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 3 1
• 

4 Hemställan 

Jag hemstiiller att lagrådets yttrande inhämtas över de uppriittade lagför

slagen. 

5 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 

1 Bilagan har uteliimnats här. Förslagen är likalydande med dem som har fogats till 
propositionen. 
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1 Förslag till 
Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen 

lhrigenom föreskrives att 7 kap. 4 ~ tryckfrihetsförordningen skall ha 

nedan angivna lydelse. 

N111'l1ra11de lrdclsc Föreslagen lvdc/sc 

7 kap. 

4* 
Med beaktande av det i I kap. angivna syftet med en allmiin tryckfrihet 

-;kall säsom otillåtet yttrande i tryckt skrift anses sådan enligt lag straffbar 
framstiillning som innefattar: 

I. hiigfOrräderi, förövat med upp
såt act riket eller del därav skall med 
våldsamma eller eljest lagstridiga 
medel eller med utlHndskt bistånd 
liiggas under friimmande makt eller 

bringas i beroende av sådan makt 
eller att del av riket skall sålunda 
lösryckas eller att åtgHrd eller beslut 
av statschefen. regeringen. riks
dagen eller högsta domarmakten 
skall med utländskt bistånd fram
tvingas eller hindras, såframt giir
ningcn innebiir fara för uppsåtets 
förverkligande; 

försök, förberedelse eller stiimp
ling till sådant högförrHderi; 

2. krigsanstiftan, såframt fara for 
att riket skall invecklas i krig eller 
andra fientligheter framkallas med 
utländskt bistånd; 

3. uppror, forövat med uppsåt att 
statsskicket skall med vapenmakt 
eller eljest med våldsamma medel 
omstörtas eller att åtgärd eller beslut 
av statschefen, regeringen, riks
dagen eller högsta domarmakten 
skall sålunda framtvingas eller hind
ras, såframt gärningen innebär fara 
ror uppsåtets förverkligande; 

försök, förberedelse eller stämp
ling till sådant uppror; 

4. landsförräderi eller landssvek. i 

I. högförriideri, förövat med upp

såt att riket eller del diirav skall med 
våldsamma eller eljest lagstridiga 
medel eller med utHindskt bistånd 
liiggas under främmande makt eller 

bringas i beroende av sådan makt 

eller att del av riket skall sålunda 
lösryckas eller att åtgiird eller beslut 
av statschefen, regeringen, riks

dagen eller högsta domarmakten 
skall med utländskt bistånd fram
tvingas eller hindras. såframt gär
ningen innebiir fara för uppsåtets 
förverkligande; 

försök, förberedelse eller stämp
ling till sådant högförräderi; 

2. krigsanstiftan, såframt fara för 
att riket skall invecklas i kr!g eller 
andra fientligheter framkallas med 
utländskt bistånd; 

3. uppror, förövat med uppsåt all 
statsskicket skall med vapenmakt 
eller eljest med våldsamma medel 
omstörtas eller att åtgärd eller beslut 
av statschefen, regeringen, riks

dagen eller högsta domarmakten 
skall sålunda framtvingas eller hind
ras, såframt gärningen innebär fara 
for uppsåtets förverkligande; 

försök, förberedelse eller stämp
ling till sådant uppror; 

4. landsförräderi eller landssvek. i 
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,\'111w111ule /\'i/clw 

vad diirigenom, d{1 riket iir i krig eller 
eljest i lag meddelade bcstiimmelser 
om sådant hrott äga tilliimpning, 

nägon förleder krigsfolk hörande till 
rikets eller med riket förhunden stats 
krigsmakt eller andra som äro verk
samma för försvaret av riket till 
myteri. trolöshet eller modlöshet 
eller genom osann framställning 
sprider misströstan bland allmän
heten eller begår annan dylik förrä
disk gärning som iir till men for 

försvaret eller för folkförsörjningen 
eller. om riket är helt eller delvis 
ockuperat av friimmande makt utan 
att militiirt motstånd förekommer. 

för motståndsverksamheten; 
försök, förberedelse eller stämp

ling till sådant landsförräderi eller 
landssvek; 

5, landsskadlig vårdslöshet, i vad 

därigenom någon av oaktsamhet 
hcgår giirning som avses under 4; 

6, uppvigling, varigenom någon 
söker förleda till brottslig gärning, 
svikande av medborgerlig skyldighet 
eller ohörsamhet mot myndighet; 

7, ryktesspridning till fara för 
rikets siikerhet, varigenom, då riket 
iir i krig eller eljest i lag meddelade 
bestämmelser om sådant brott äga 
tillämpning, någon sprider falskt 
rykte eller annat osant påstående, 

som iir iignat att framkalla fara för 
rikets säkerhet. eller till främmande 

makt framför eller låter framkomma 
sådant rykte eller påstående; 

8, hot mot eller missaktning för 
folkgrupp av viss ras, med viss 

hudfärg, av visst nationellt eller 
etniskt ursprung eller med viss tros
bckiinnelse; 

14 

fiire1/age11 frddw· 

vad diirigcnom, då riket iir i krig eller 
eljest i lag meddelade bestiimmelser 
om sålia:1t brott iiga till;impning, 

någon förleder krigsfolk hörande till 
rikets eller med riket fOrhunden stats 
krigsmakt eller andra som iiro verk
samma för försvaret av riket till 
myteri, trolöshet eller modlös het 
eller genom osann framstiillning 
sprider misströstan bland allmän
heten eller begår annan dylik förrii
disk gärning som iir till men för 
försvaret eller för folkförsörjningen 
eller, om riket är helt eller delvis 
ockuperat av främmande makt utan 
att militärt motstånd förekommer, 
fiir motståndsverksa m hcten; 

försök, förberedelse eller stämp
ling till sådant landsförriideri eller 
landssvek; 

5. landsskadlig vårdslöshet, i vad 
därigenom någon av oaktsamhet 
begår gärning som avses under 4; 

6. uppvigling. varigenom någon 
söker förleda till brottslig giirning, 
svikande av medhorgerlig skyldighet 
eller ohörsamhet mot myndighet; 

7. ryktesspridning till fara for 
rikets siikerhet. varigenom, då riket 
är i krig eller eljest i lag meddelade 
bestämmelser om sådant hrott ägu 
tillämpning, någon sprider falskt 
rykte eller annat osant påstående, 

som är ägnat att framkalla fara för 
rikets säkerhet, eller till främmande 

makt framför eller låter framkomma 
sådant rykte eller påstående; 

8. hot mot eller missaktning för 
folkgrupp av viss ras, med viss 
hudfärg. av visst nationellt eller 
etniskt ursprung eller med viss tros
bekännelse; 
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Till Statsrådet och chef en för 
justitiedepartementet 

12 

Den 9 juni 1977 bemyndigade regeringen chefen för justitiedepartementet 
all tillkalla en kommille med högst sju ledamöter för all utreda frågan om en 
ny yttrandefrihetsgrundlag. 

Med stöd av detta bemyndigande förordnade departcmentschcfen den 9 
juni 1977 chefredaktören Hans Schöier till ordförande i kommillcn. Vidare 
förordnade han samma dag till ledamöter i kommitten redaktören Anders 
Ehnmark, riksdagsledamoten Bertil Fiskesjö, förbundsordföranden Anders 
Ljunggren samt riksdagsledamöterna Lisa Mattson, Olle Svensson och Per 
Unckel. 

Kommitten har antagit namnet y\\randefrihetsutredningen. 
Den 11 juli 1977 förordnades numera riittschefon Claes Eklundh, hovrätts

lagmannen Erik Holmberg och universitetslektorn Torbjörn Vallinder all 
som sakkunniga biträda kommitten. 

Till sekreterare i kommillen förordnades den 11 juli 1977 rådmannen Carl 
Behrman. Den 11 november 1977 förordnades hovrätlsassessorn Anders 
Påhlman till biträdande sekreterare. 

Yttrandefrihetsutredningen får hiirmed överlämna delbetänkande angå
ende barnpornografi. 1 arbetet därmed har utredningens samtliga ledamöter 
och sakkunniga deltagit. 

Särskilt yttrande har avgivits av Unckel. 
Utredningens arbete fortsiitter. 

Stockholm i september 1978 

Hans Schöier 

Anders Ehnmark Bertil Fiskesjö 

Lisa Mattson Olle Svensson 

Anders Ljunggren 

Per Unckel 

/Carl Behrman 

Anders Påhlman 
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N11 r111w1dc· lnll'lsc' 

9. l'örtal. varigenom någon utpekar 
annan säsom brottslig eller klander
viird i sitt levnaclssiitt eller eljest 
liimnar uppgift som iir ägnad att 

utsiitta denne för andras missakt
ning, dock ej om det med hiinsyn till 

umstiindigheterna var försvarligt att 

liimna uppgift i saken och han visar 
att uppgiften var sann eller att han 

hade skälig grund för den: 
10. förtal av avliden, om giirning 

som avses under 9 iir sårande för de 
efterlevande eller eljest kan anses 
kriinka den frid, som bör tillkomma 
den avlidne; eller 

11. förolämpning, varigenom nä
gon smädar annan genom krän
kande tillmiile eller beskyllning eller 
genom annat skymfligt beteende 
mot honom. 

15 

Fiirnlagcn IHll'isc' 

9. lörtal. varigenom någon utpekar 
annan sasom brottslig .:!ler klander
viird i sitt levnadssiitt eller eljest 
liimnar uppgift som iir iignad att 
utsätta denne för andras missakt
ning, dock ej om det med hiinsyn till 
nmstiindigheterna var forsvarligt att 

famna uppgift i saken och han visar 
att uppgiften var sann eller att han 

hade skiilig grund !lir den: 
I 0. förtal av avliden, om gärning 

som avses under 9 är sårande for de 
efterlevande eller eljest kan anses 
kriinka den frid, som bör tillkomma 
den avlidne; 

11. förolämpning, varigenom nå
gon smädar annan genom kriin
kande tillmäle eller beskyllning eller 
genom annat skymfligt beteende 

mot honom: eller 
12. barnpornografibroll, varigenom 

ndgon med bild al' barn frams1äl/cr 

sex11el/1 belcende, dock icke omfiwn

s1ällningen är .fÖrSl'ar/ig med hänsvn 

1ill sill sxfie och si11 sammanhang. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1980. 

2 Förslag till 
Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom föreskrives att i brottsbalken skall införas en ny paragraf. 16 
kap. 10 a *·av nedan angivna lydelse. 

N111•arand<! ~vdelse Föreslagen ~vdel.~e 

16 kap. 

10 a ~ 
Den som med bild av barn .fi'am

s1ä//er sexuell! beteende eller som 

sprider se/dan bifd dömes, om icke 



Prop. 1978/79:179 

N11rwwu/l' ~rdelse 

16 

Fiirl'slagl'n lvdelse 

,fi"amstii//11i11ge11 lirfiirwarlig med l1ä11-

s1·n till sill ~y/ie och sill sammanhang, 

./Ör ham11omogra.fihrott till biiter eller 

fängelse i högst sex månader. 

Denna lag träder i krnft den I januari 1980. 
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1 Inledning 

Yttrandefrihetsutredningen har i uppdrag att förstärka det konstitutionella 

skyddet för yttrandefriheten genom en grundlagsreglering efter mönster av 
tryckfrihetsförordningen (TF). lluvuduppgiften är att skapa ett regelsystem 
som på samma detaljerade sätt som TF släller upp hinder får sådana ingrepp 
från det allmännas sida som kan skada förutsättningarna för ett fritt 

åsiktsutbyte. 
Utredningen har inlett sitt arbete med att kartlägga villkoren för de medier 

och uttrycksformer som i dag har sin yttrandefrihet ofullstiindigt reglerad. 
Cenlrala uppgifter blir att överviiga formerna for en enhellig grundlagsregle· 
ring av yttrandefriheten och för den rättsliga prövningen av yttrandefrihets
brott. Att ytterligare förbättra yttrandefrihetens villkor är utredningens 
uppdrag och ambition. 

I direktiven förklaras att utredningen i allt viisentligt bör utgå från gällande 
rättsliige i fråga om brollskatalogens innehåll och avfattning. Men på en 
punkt anvisar direktiven en mera ingående behandling av det straffbclagda 
områdets omfattning. Det gäller pornografi och våldsframställningar. 

De aktuella avsnitten i direktiven lyder som följer: 
"Om kommillen i likhet med filmcensurutredningen skulle stanna för att 

vuxencensuren bör avskaffas, får den bl. a. överviiga om i stället - såsom 

filmeensurutredningen förutsatte - möjligheterna till efterhandsingripanden 

bör utvidgas i någon mån genom en bestämmelse rörande pornografi och 
våldsframställningar. Det kan nämnas att förslag till en sådan bestämmelse 
lades fram av kommitten för lagstiftningen om yttrande- och tryckfrihet i 
betänkandet (SOU 1969:38) Yttrandefrihetens gränser. Som jag kommer att 
närmare utveckla i det följande kan det även i övrigt finnas skäl till en sådan 
försiktig utvidgning av det straffbara området." 

"På en punkt bör kommitten emellertid mera ingående behandla frågan 
om det straffbelagda områdets omfattning. Som jag redan har nämnt kan det 
visa sig lämpligt att något vidga detta om filmcensuren får vuxna avskaffas. 
En utgångspunkt skulle här kunna vara det förslag till en yttersta gräns för 
pornografi och våldsframställningar som föreslogs av kommi11cn för lagstift
ningen om yltrande- och tryckfrihet. Den utveckling som har skett på 
pornografiområdet med bl. a. bilder av barn i sexuella situationer visar att en 
viss försiktig utvidgning av det straffbara området kan vara motiverad också 
vad gäller framställningar i andra medier än film. t. ex. tryckta skrifter och 
videogram." 

"Bland de ämnen som lämpligen kan behandlas under en första utred
ningsetapp kan nämnas frågorna om regleringens uppläggning i stort. vilka 
medier som bör omfattas av regleringen och i vilken utsträckning bestäm
melserna om dessa skall bygga på de principer som i dag utmärker skyddet får 
tryckfriheten. - - - Andra spörsmål av intresse i en första omgång gäller- - -
del eventuella införandet av en s1raffbestämmelse rörande pornografi och 

2 Riksdagen 1978179. I sam/. Nr I 79 
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våldsframställningar. Kommillcn bör så vilt giillcr den senast niimnda frågan 

vara oförhindrad all lägga fram ell förfallningsförslag med sikte på ell första 

riksdagsbeslut redan under denna val period." 

Som synes är frågan om en inskränkning av yllrandefriheten på dessa 

områden i direktiven viisentligen kopplad till behandlingen av lilmcensuren 

för vuxna. Den samlade prövningen av pornografi- och våldsfrågan bör 

således knytas till en kommande behandling av vuxencensuren. För det talar 

också - utöver direktiven - det förhållandet al\ forskningsHiget behöver 

yllerligare kartliiggas och belysas, innan några välgrundade slutsatser kan 

dras om effekterna av våldsframställningar. 

I riksdagen har på senare tid frågan om pornografi och våldsframstiillningar 

diskuterats med ökad intensitet. Särskild uppmärksamhet har ägnats exploa

teringen av barn som pornografiska motiv. Starka krav har rests på åtgiirder 

som kan förhindra den. 

Utredningen har mot den bakgrunden funnit det naturligt att ta fasta på att 

den enligt direktiven är oförhindrad att på det här området liigga fram ett 

författningsförslag med sikte på ett första riksdagsbeslut redan under denna 

valperiod. Av skäl som angetts har förslaget begränsats till att gälla 

barnpornografin. Med utredningen har ändå valt att i viss utsträckning belysa 

också angränsande frågeställningar. 

2 Gällande regler och praxis 

Rätten att publicera våldsskildringar och pornografi är i dag praktiskt taget 

obegränsad i Sverige. Den har dock underkastats en par begränsningar som 

gäller spridning och exponering. 

Såväl våldsskildringar som pornografiska framställningar kan i vissa fall 

vara utformade så all de kan anses uppmana till brott eller förleda till brottslig 

gärning. I sådana fall kan framställningarna innebära uppvigling och därmed 

vara straffbara enligt 16 kap. 5 *brottsbalken. På grund av bestämmelsen i 7 

kap. 4 * 6 TF är framställning som innefallar uppvigling otillåtet yttrande i 

tryckt skrift och alltså tryckfrihetsbrott. 

Tidigare gällde ett allmänt förbud mot framställning och spridning av 

pornografiska alster. Förbudet ullrycktes i 16 kap. 11 s första stycket 

brottsbalken på följande sätt: "Sårar någon tukt och sedlighet genom 

framställning i skrift eller bild eller genom att saluhålla, förevisa eller 

annorledes sprida skrift eller bild, dömes för sårande av tukt och sedlighet till 

böter eller fängelse i högst sex månader." En motsvarande bestämmelse 

fanns i 7 kap. 4 § 14 TF. 

År 1965 tillkallades en kommitte med uppdrag att se över bl. a. bestäm

melsen om sårande av tukt och sedlighet med utgångspunkt från en i princip 

obegränsad yttrande- och tryckfrihet. 

I sitt slutbetänkande (SOU 1969:38) Yttrandefrihetens gränser föreslog 

kommitten att den då gällande bestämmelsen i 16 kap. 11 § första stycket 
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brottsbalken skulle ersättas dels av ett ~tllmiint förbud mot framställning och 

spridning av grovt sedlighetssårande eller uppenbart förråande framställ· 

ningar, dels av en bestämmelse med följande lydelse: "Den som på allmiin 

plats eller eljest offentligen uts@ler eller förevisar sedlighetssåramle fram

ställning eller som eljest sprider sådan framstiillning utan hänsyn till 

mottagarens inställning därtill, dömes för olaga spridning till bötei' eller 

fängelse i högst sex månader." 

Kommitten föreslog vidare att 7 kap. 4 * 14 TF skulle ändras till att avse 

sådan enligt allmän lag straffbar framställning som innefattar kränkande av 

den allmänna känslan för anständighet genom grovt sedlighetssårande eller 

uppenbart förråande innehåll. 

Genom förslaget om ett allmänt förbud mot grovt sedlighetssårande eller 

uppenbart förråande framställningar, vilket således skulle gälla även tryckta 

skrifter, ville kommitten åstadkomma att yttrandefriheten när det giillde 

sedlighetssårande framställningar blev mycket vidsträckt men att dock en 

"yttersta gräns" för yttrandefriheten på området bibehölls. Dessutom ville 

kommitten begränsa möjligheten att publicera de grövsta våldsskildring

arna. 

Kommitten ansåg att det - för att möjliggöra den föreslagna utvidgningen 

av yttrandefriheten - var nödvändigt att i viss mån begränsa rätten att sprida 

sådana sedlighetssårandc alster, som föll utanför det föreslagna förbudet mot 

grovt sedlighetssårande eller uppenbart förråande framställningar. Den 

föreslagna bestämmelsen om olaga spridning syftade enligt kommitten till att 

förhindra skyltning med pornografiska alster och sådan spridning därav som 

sker utan att den enskilde aktivt medverkar för att få del av framställ

ningen. 

Kommittens förslag om en yttersta gräns för rätten att publicera vålds

skildringar och pornografi ledde inte till lagstiftning. 

I remiss till lagrådet (prop. 1970: 125) anförde dåvarande departements

chefen att det fanns anledning anta att 16 kap. 11 §första stycket brottsbalken 

i dess då gällande lydelse inte längre svarade mot rådande samhällsuppfatt

ning. Han förklarade vidare att samhället inte bör göra andra inskränkningar i 

yttrandefriheten än dem som är nödvändiga för att värna om andra betydande 

allmänna eller enskilda intressen och framhöll att den enskilde i vidaste 

möjliga omfattning själv bör få bestämma vilka framställningar i skrift, bild 

eller andra medier han skall ta del av. I propositionen föreslogs att den 

dåvarande bestämmelsen i 16 kap. 11 § första stycket brottsbalken och dess 

motsvarighet i TF skulle upphävas helt. 

Rörande kommittens förslag om en begränsning av rätten att sprida 

sedlighetssårande framställningar anförde departementschefen i huvudsak 

följande. Utvecklingen har gått i riktning mot en alltmer ohämmad spridning 

av avancerade pornografiska alster bland personer som själva inte vill ta del av 

dem. Det är angeläget att bryta denna utveckling, lämpligen genom ett 

straffsanktionerat förbud mot vissa former av spridning av pornografiska 
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hilder. Riiucn att skylta 1rn.:d elkr pä annat liknande siitt förevisa pornogra
liska bilder på eller vid allrniin plats borde begriinsas eftersom ingen bör 
påtvingas pornografiska framstiillningar mot sin ultalade önskan. Lagstif
taren horde också ingripa mot den form av spridning som hes tår i utsändning 
per post till personer som inte hestiillt materialet. 

Förhudet föreslogs bli intaget i 16 kap. 11 ~ bro1tsbalken i stiillet för den 
dittillsvarande hestämmelsen om sårande av tukt och sedlighet. Det 
förutsatte en hcgriinsning av spridningsriitten i TF och bestämmelsen diirom 
borde tas in i 6 kap 2 ~ TF. 

Efter vissa justeringar i det fortsatta lagstiftningsarbetet antog riksdagen 
den föreslagna bestämmelsen om begrlinsningar i spridningsr~itten. Ändring

arna i TFoch brottsbalken trädde i kraft den 17 februari 1971(SFS1971:29och 
1970:225). 16 kap. 11 ~ brottsbalken har därefter följande lydelse: "Den som 
på eller vid allmän plats genom skyltning eller annat liknande förfarande 
förevisar pornogralisk bild på siitt som är ägnat att väcka allmän anstöt dömes 

för otillårcrför/'arande med pornografisk bild till böter eller fängelse i högst sex 
månader. Detsamma giiller den som med posten siinder eller på annat siitt 
tillställer någon pornografisk bild utan föregående bestiillning." 

Statistiska centralbyrån har till utredningen lämnat följande uppgifter om 
antalet fallande domar för brottet otillåtet förfarande med pornogralisk bild i 
hela riket: år 1971 fem. 1972 sju. 1973 fem. 1974 ingen, 1975 en och 1976 en. 
Dessutom har förekommit två åtalsunderlåtelser år 1971 och en år 1973. 

Skyltningsförbudet har varit föremål för högsta domstolens prövning i elt 
fall (refererat i Nytt Juridiskt Arkiv ,avd. I. J 974 s. 516). Den tilltalade dömdes 
för otillåtet förfarande med pornografisk bild till 40 dagsböter. varjiimte de i 
målet aktuella lilmaffischerna förklarades förverkade. 

Någon mera systematisk övervakning av skyltningsförbudets efterlevnad 
förekommer tydligen inte någon annanstans än i Stockholm. Polisen där har 
under hand lämnat utredningen följande uppgifter om hur denna övervak
ning går till. Med oregelbundna intervaller gör polispersonal inspektionsturer 
på ställen där pornografisk skyltning förekommer notoriskt. Om polisen 
finner att skyltningen närmar sig gränsen för vad som anses tillåtet, påpekar 
man detta för den för skyltningen ansvarige. Som regel rättar sig denne efter 
polisens påpekanden. Åtgärder vidtas bara mot skyltning med samlagsbilder. 
Andra pornografiska bilder anses inte åtkomliga enligt rådande riittsuppfatt

ning. Anmälningar om överträdelser kommer sällan från allmiinheten. 
Genom att sköta övervakningen på det sättet anser man sig inom polisen 

ha nått en allt bättre efterlevnad under senare år. Antalet förundersökningar 
om otillåtet förfarande med pornogralisk bild är i stadigt sjunkande och 
antalet åtal för sådant brott har varit sammanlagt högst fem under de senaste 

tre-fyra åren. 
Enligt uppgifter från polisen i Göteborg och Malmö har man där inte någon 

på liknande sätt anordnad övervakning av efterlevnaden av skyltningsför
budet. Men man säger sig inte heller ha några som helst problem med 



Prop. 1978/79:179 21 

pornografisk skyltning där. Frekvensen av iircnden om otillåtet förfarande 
med pornografisk bild uppges vara mycket låg. 

Ännu en begränsning av riitten att sprida pornografi och iiven våldsskild

ringar följer av bestiimmelsen i 16 kap. 12 * brottsbalken om förledande av 
ungdom. Genom lagrummet kriminaliseras spridande bland ungdom av 

skrift eller bild som genom sitt innehåll kan verka forråande eller eljest 
medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran. 

Utöver de berörda begränsningarna finns i svensk lagstiftning inga 
allmlingiltiga inskränkningar i riitten att publicera våldsskildringar eller 

pornografi. För framställningar i radio och TV och offentligt förevisad film 
gäller dock särskilda regler. 

Beträffande radio och TV styrs programinnehållet f. n. av radiolagen 
(1966:755) och radioansvarighetslagen (1966:756) samt av avtalet mellan 
staten och Sveriges Radio. Såvitt gäller yttrandefrihetsbrotten överens
stiimmer denna reglering med vad som giiller för tryckta skrifter.Av intresse i 
sammanhanget är att riksdagen, då den nyligen beslutade om radions och 
televisionens fortsatta verksamhet, uttalade att inslagen av våld i underhåll
ningsprogrammen bör minskas så långt som möjligt !se KrU 1977178:24 s. 
47). 

Innehållet i film. som visas offentligt. regleras i förordningen 0959:348) 
med siirskilda bestiimmelser om biografföreställningar m. m. (biografförord
ningen). Där fcireskrivs bl. a. att film, som iir avsedd för offentlig visning för 
vuxna. inte får godkännas för visning, om den kan verka förråande eller 
skadligt upphetsande eller förleda till brott, och inte heller om förevisande! 
finnes uppenbarligen strida mot lag. 

Beträffande filmvisning for barn giiller särskilda, strängare regler. 
I fråga om offentlig tillställning finns bestämmelser i allmänna ordnings

stadgan (1956:617). Pornografisk förestiillning fordrar tillstånd av polismyn
digheten. Person under 18 år får inte medverka vid sådan föreställning och 
där får inte förekomma förråande sexuella eller sadistiska beteenden. 

På ett särskilt område, nämligen när det giiller s. k. barnpornografi, 
begränsas möjligheterna att producera skildringar i fotografisk eller liknande 

bild av straffbestämmelserna i 6 kap. 3 och 6 ** brottsbalken om otukt med 
barn och otuktigt beteende. I de fall då de avbildade handlingarna består i 
könsligt umgänge med barn eller sedlighetssårande beröring av barn kan 
alltså själva produktionen av framställningarna innefatta brott. Det bör dock 
påpekas att många barnpornografiska skildringar inte torde förutsätta 
brottsligt förfarande vid själva framställningen. 

Också barnavårdslagstiftningen ger i viss utsträckning skydd mot att barn 
utnyttjas fcir produktion av pornografiska skildringar. Men med stöd av 
barnavårdslagen kan i princip åtgärder vidtas endast mot barnet självt eller 
dess vårdnadshavare. Andra än indirekt verkande hinder mot att utomstå
ende utnyttjar barnet i sådan verksamhet kan inte resas med hjälp av. 
barna vårdslagen. 



Prop. 1978/79:179 22 

Avslutningsvis kan niimnas att Pressens opinionsnämnd inte tar stiillning 

till våldsskildringar eller pornografi i vidare mån iin som erfordras för att 

skydda identifierbar, enskild person mot publicitetsskador. 

3 Debatten i riksdagen 

På senare år har pornografifrågorna vid åtskilliga tillfällen aktualiserats i 

riksdagen. 

Frågan om hinder mot tryckning och spridning i Sverige av tryckalster där 

barn framställs som sexualobjekt togs upp av Karin Söder (c) i en fråga 

( 1975:76) till dåvarande justitieministern. Denne svarade den 20 februari 1975 

att tidigare erfarenheter av pornografilagstiftning och dess tillämpning visade 

hur ineffektiva straflbestämmelser är som riktar sig mot framställningens 

innehåll och hur svårt det är att avgränsa det straffvärda området. Enligt hans 

mening fanns inte anledning att överväga allmänna inskränkningar i 

tryckfriheten eller spridningsrätten för att förhindra sådana speciella förete

elser. Inte heller föreföll det honom ändamålsenligt att ingripa mot pornografi 

med visst innehåll hur frånstötande innehållet än kunde te sig. Han ansåg att 

gällande bestämmelser i 16 kap. 11 och 12 ** brottsbalken var tillräckliga. 

Karin Söder hänvisade i den efterföljande debatten till det lagstiftningsarbete 

på det berörda området som pågick i Västtyskland och till ett aktuellt mord på 

en flicka, där gärningsmannen enligt tidningsuppgifter hänvisat till barnpor

nografi som en inspirationskälla. 

I konstitutionsutskottets betänkande 1975176:56 med anledning av propo

sitionen 1975176:209 om ändring i regeringsformen behandlades också 

motionen 1975176:2150 av C.-H. Hermansson m. fl. (vpk). I den hemställdes 

om förbud i den kommande massmediegrundlagen mot spridning av 

kvinnodiskriminerande uppfattningar och om förbud i särskild lag mot 

spridning av kvinnodiskriminerande text och bild i pornografiska alster. 

Utskottet anförde att arbetet på en ny yttrandefrihetsgrundlag skulle fortsätta 

och att därvid också frågan om yttrandefrihetens gränser skulle behandlas. 

En kommande utredning på området borde inte bindas genom riksdagens 

ställningstagande i sak till motionen. Utskottet avstyrkte därför motionen. 

Riksdagen biföll utskottets hemställan i denna del. 

Med hänvisning till ett TV-program om barnpornografi och flickprosti

tution begärde Rune Ångström (fp) i en fråga ( 1976177: 117) till justitieminis

tern besked om denne avsåg att ta initiativ till ett kraftigt ingripande från 

polisens sida mot handlingar som innebär att minderåriga flickor utnyttjas i 

brottslig verksamhet. Justitieministern svarade den JO december 1976 att de 

avbildade handlingarna är straflbara i Sverige såsom otukt med barn eller 

otuktigt beteende. Han sade vidare att det är ytterst beklagligt om värdering

arna bakom dessa bestämmelser undergrävs av kommersiella intressen. Att 

barn utnyttjas i pornografiska framställningar är en utveckling som måste 

stävjas. Justitieministern påminde om det förslag som lagts fram i betän-



Prop. 1978179:179 23 

kandet (SOL! 1969:38) Yttrandefrihetens griinser. Han meddelade att rege
ringen övervägde möjligheterna all skapa en lagstiftning som i första hand tog 
sikte på förbud mot sadistiska framstiillningar och barnpornografi. Justitie
ministern erinrade om all därvid i fråga om tryckta skrifter en ändring av TF 
kriivdes. 

Vid riksmötet 1977178 väcktes två motioner <986 och 987) av Per Gahrton 
(fp) resp. Åke Gillström m. Il. (s) om pornografi. I den ena hemställdes all 
riksdagen hos regeringen skulle begära omedelbara åtgärder mot barnporno
grafi, t. ex. genom att regeringen tog initiativ till en frivillig överenskommelse 

med grossisterna i branschen. I den andra yrkades all riksdagen hos 
regeringen skulle begära en skyndsam skiirpning av lagstiftningen gällande 
pornograli, innebärande förbud mot fotografering av barn. djur och vålds
handlingar i pornografiskt syfte. Konstitutionsutskollet ullalade (KU 1977/ 
78:39) med anledning av motionerna, att det är i hög grad angeläget med 

åtgärder från samhällets sida mot den ökande förekomsten av barn i 
pornografiska sammanhang. Utskottet hänvisade vidare till yllrandefrihets
utredningens pågående arbete med de berörda frågorna och föreslog all 
riksdagen skulle förklara motionerna besvarade med vad utskollet anfört. 
Riksdagen biföll utskottets hemställan. 

I en fråga till justitieministern (1977 /78:373) undrade Catarina Rönn ung (s) 
om en lagändring med sikte på förbud mot sadistiska framställningar och 
barnpornografi planerades, vilka förarbeten för en sådan lagändring som i så 
fall vidtagits och vid vilken ungefärlig tidpunkt en proposition kunde 
påräknas. I sill svar den 11 april 1978 anförde justitieministern att det är 
angeläget att utvecklingen mot all utnyttja barn i pornografiska framställ
ningar stävjas. Efter redogörelse för direktiven till yttrandefrihetsutred
ningen i denna fråga uppgav han vidare att han inhämtat att utredningen 
börjat studera frågan med sikte på att ta ställning i så god tid att ett förslag 
skulle kunna läggas fram hösten 1978. E11 förslag vid den tidpunkten skulle 
möjliggöra en proposition under våren 1979 och ett första riksdagsbeslut 
under innevarande valperiod. 

4 Några ord om forskningen 

Som konstaterats i proposition 1977 /78:91 om radions och televisionens 
fortsatta verksamhet m. m. medger de undersökningar, som hillills har 
publicerats angående effekterna av våldsinslag i massmedierna, inte några 
entydiga slutsatser. Forskningen har emellertid intensifierats under senare år 
och metoderna har förfinats. Inom videogramutredningen pågår f. n. arbete 
med en sammanställning över den aktuella forskningen. 

Man torde något förenklat kunna skilja mellan fem olika typer av 
effekter. 

För det första kan våldsinslagen tänkas ha en instruktiv effekt; man kan av 
dem inhämta vissa kunskaper. 
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För det andra kan väldsinslagen tiinkas ha en stimulerande eller utlösa11dc 

etfrkr. i första hand på kort sikt: de aggressiva tendenserna stegras. 
hämningarna försvagas: man får lust att "tillämpa kunskaperna". 

För det tredje kan våldsinslagen tiinkas ha en mönsterbilda11dc c.fkkt. En 
långvarig konsumtion av filmer med våldsinslag kan befaras skapa intrycket, 
att våld är en legitim eller i varje fall naturlig väg till framgång i livet. 

För det fjärde kan våldsinslagen tiinkas ha en avtrubbande effekt. Med 
långvarig konsumtion av våldsframstitllningar följer så småningom att 
aversionen mot våld som konfliktlösningsmetod avtar. Indignationströskelri 
höjs och allt starkare stimuli fordras för att konsumenten skall reagera mot 
våldet. 

För det femte kan våldsinslagen tänkas ha en avreagerande e.ftrkt. Man 
tänker sig här, att den som tar del av sådana inslag därvid lever ut sina 
aggressioner och lättar på det emotionella trycket. Benägenheten att själv 
gripa till våld kan då tänkas bli mindre. 

Forskarna är eniga om att våldsinslag i massmedier kan ha en instruktiv 
effekt. Praktiskt taget alla forskare anser också att inslagen kan bidra till att 
framkalla ett aggressivt beteende. I andra avseenden - såsom i fråga om 
inslagens avreagerande effekt - råder oenighet. 

När det gäller effekterna av pornografiska framställningar är forskningen 
inte lika omfattande. En dansk kriminolog, Berl Kutchinsky, har dock gjort 

undersökningar avsedda att söka förklaringar till minskningen av registre
rade sexualbrott i Köpenhamn efter det att det straffrättsliga förbudet mot 
pornografi avskaffats i Danmark. 

Kutchinsky anser sig ha funnit att minskningen vad beträffar ett par 
brottstyper-fönstertittning och antastande av småflickor- kan förklaras som 
en direkt följd av utvecklingen på det pornografiska området. Beträffande 
våldtäkt och andra grövre sexualbrott medger undersökningarna inga 
entydiga slutsatser. 

5 Överväganden 

Efter ändring 1970 och 1971 finns inte längre i brottsbalken och tryckfri
hetsförordningen någon allmän straffbestämmelse om pornografi. Endast 

vissa slag av spridning av pornografiska alster är straffbelagda. För vuxna 

gäller att var och en så långt möjligt skall få bestämma vilka framställningar 
han skall ta del av - ingen skall behöva utsättas får pornografi mot sin vilja. I 

fråga om spridande av pornografiska framställningar bland ungdom gäller en 

strängare bestämmelse. 
Förslag om att pornografiska framställningar på nytt skall bli straffbelagda i 

större eller mindre omfattning har väckts gång på gång under 1970-talet. 
Frågan tas också upp i direktiven för yttrandefrihetsutredningcn. 

I första hand pekas i direktiven på frågans samband med filmcensuren: 
avskaffas filmcensuren för vuxna. kan det vara påkallat att i stället öka 
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möjligheterna till efterföljamlc ingripanden. Den utveckling som har skett på 
pornografiområdet med bl. a. bilder av barn i sexuella situationer visar enligt 
justitieministern att en viss försiktig utvidgning av det straffbara området kan 
vara motiverad också vad giiller framstiillningar i andra medier iin film t. ex. 

tryckta skrifter och videogram. 
Direktiven nämner även möjligheten att utredningen i en första omgång 

prövar frågan om införandet av en ny straffbestämmelse om pornografi och 

våldsframställningar med sikte på ett första riksdagsbeslut under denna 

val period. 
Frågan om kriminalisering av pornografi och våldsframställningar har, 

som framgår av det anförda. ett niira samband med frågan om filmcensuren 
för vuxna. Den frågan kommer yttrandefrihetsutredningen att behandla först 
i ett senare skede av sitt arbete. Även bortsett från det sambandet m{1ste 
tanken på en kriminalisering av pornografiska framställningar och våldsfram
ställningar i allmänhet prövas ingående från skilda aspekter. Av den 
föregående redogörelsen framgåratt utredningen iinnu inte har kunnat skaffa 
sig någon klar bild av effekten av olika typer av sådana framställningar. På 
vissa områden måste man m:kså iigna mycken uppmärksamhet åt kraven på 
frihet i konstnärlig och vetenskaplig verksamhet och på yttrande- och 
informationsfrihet i övrigt. Vid eventuell lagstiftning uppkommer hiir 
betydande svårigheter vid avgränsningen av det straffbara området. Det 
sagda giiller även de framställningar som förenar våld och sexualitet, dvs. den 
sadistiskt inriktade pornografi som har diskuterats i riksdagen tillsammans 
med barnpornografin. 

De nu beskrivna problem som möter tanken på en kriminalisering har 
mindre räckvidd och tyngd i fråga om den typ av pornografi vari barn 

medverkar antingen ensamma eller tillsammans med vuxna. Denna s. k. 
barnpornografi utgörs av alster som. friimst i bild, skildrar barn i sexuella 
situationer de inte är mogna att uppträda i. Situationerna svarar ofta mot 
brottsbeskrivningarna för otukt med barn eller otuktigt beteende. Men 
barnpornografin innehåller även bilder. som har getts en sexuell innebörd 
utan att de avbildade situationerna kan sägas svara mot dessa brottsbeskriv
ningar. 

Ett motiv för åtgärder mot barnpornografi är den integritetsskada som kan 
uppkomma när barn medverkar vid tillkomsten av pornografiska alster. 
Oavsett om avbildande! - vanligen med fotografisk metod - försiggår med 
barnets samtycke, måste det anses innefatta en allvarlig kränkning av barnets 
integritet. Barnet kan normalt inte överblicka konsekvenserna. 

I fråga om barnpornografins vidare effekter ger hittillsvarande forskning 
inte någon säker ledning. Det är knappast möjligt att lägga fram bevis i frågan 
huruvida barnpornografiska frarnstiillningar kan leda till resp. avleda från 

sexuellt övervåld mot barn. I varje fall ger tillgänglig kunskap om effekterna 
inte anledning att avstå från att kriminalisera barnpornografin om en sådan 
åtgärd anses påkallad av hänsyn till barnens integritet. 
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Barnpornografin förefaller vara en liimligen ny företeelse på den svenska 
marknaden. Produktionen tycks huvudsakligen äga rum i olika västeurope
iska Hinder, kanske friimst Ho Iland, och USA. ,\ven i Sverige har produktion 
av barnpornografi förekommit i enstaka fall. Produkterna består till övervii
gande del av tryckta skrifter men också barnpornografi pi\ film förekom
mer. 

De tryckta skrifterna saknar som regel uppgifter om tryckeri, tryckort och 
tryckår. Vidare saknas vanligen uppgift om förfallare eller annan upphovs
man. Innehållet i skrifterna består till allra största delen av fotograferat 
material men också teckningar förekommer. medan textmaterialet är foga 
omfattande och domineras av kontaktannonser. 

Brottsbalkens bestämmelser om otukt med barn och otuktigt beteende 
sätter i viss omfattning en spiirr för produktion av barnpornografi. Det är 
emellertid, som tidigare påpekats, möjligt att framställa barnpornografiska 
bilder utan att komma i kontlikt med dessa bestämmelser. 

Sverige torde i dag vara ell av mycket fä länder som tillåter barnpornografi. 
I många länder. I. ex. Norge och Finland, råder generella förbud mot 
pornografi. Uttryckligt förbud mot barnpornografi gäller i Västtyskland. 

Utredningen har dragit slutsatsen att barnpornografiska framställningar i 
bild bör straffbeläggas. Behovet av en motsvarande kriminalisering av 
skriftliga framställningar är mindre påtagligt. Kontlikter med den konstnär

liga friheten är härockså viisentligt svårare att lösa. Utredningen begränsar sig 
i sitt lagförslag till framställningar i bild. 

En straffbestämmelse om barnpornografi bör g~illa bilder av alla slag. Av 
särskild praktisk betydelse är fotografiska bilder. Givet vis åsyftas även bilder 
framställda med elektromagnetiska eller andra tekniska metoder. Också 
tecknade bilder avses. Det kan inte uteslutas att levande modell används som 
ett led i produktionen av dem. 

Avgörande för straffbarheten bör inte vara, huruvida barnet eller barnen är 
invecklade i uppenbara sexualhandlingar. Sådana fall tillhör visserligen dem 
som straffbestämmelsen främst bör riktas emot, men denna bör omfatta även 
fall där bilden ges sexuell innebörd genom barnets ställning eller åtbörder. 
Man kan väl tänka sig fall där ett barn, t. ex. genom speciella kameraarran
gemang, framställs på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften utan att 
barnet kan sägas ha deltagit i ett sexualbeteende vid avbildningen. 

Enligt 2 kap. 13 ~ första stycket regeringsformen fär yttrandefriheten, 
bortsett från vissa särskilt angivna fall, begränsas endast om särskilt viktiga 

skäl föranleder det. Sådana skäl föreligger enligt utredningens mening i de fall 

som åsyftas här. 
Om en bestämmelse om barnpornografi skall fä giltighet i fråga om de 

skrifter som regleras genom TF måste den införas inte bara i brottsbalken 
utan också i TF. Förslag till straffbestämmelse framläggs härmed. 

Bestämmelsen om barnpornografi kan, vad beträffar brottsbalken, lämp
ligen införas i 16 kap. För TF:s del är den naturliga platsen 7 kap. 4 ~-Till följd 
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av radioansvarighetslagens konstruktion äterverkar avfattningen av brolls

balken och TF i delta hänseende omedelbart på innebörden av begreppet 

otillåtet yttrande i television. 

I förslaget har inte någon åldcrsgriins angivits. Med tanke p{1 olikheterna i 

skilda individers utveckling bör någon sådan griins inte heller föreskrivas. 

Bestämmelsen syftar till all skydda unga människor. vilkas könsmognads

process inte är avslutad. Den niirmare gränsdragningen fär ankomma på 

riittstillämpningen. 

Endast i sällsynta undantagsfall kan det vara befogat all publicera bild där 

barn framställs i en sexuell situation. Som exempel på fall. diir sådan 

publicering enligt utredningens mening kan vara försvarlig. kan nämnas 

publicering som låter sig försvaras av konstnärliga hänsyn. Också som led i en 

allvarligt syftande nyhetsförmedling eller som inslag i vetenskapliga arbeten 

kan bildpubJiccring av hiir avsctl slag framstå som försvarlig. 

För att kriminaliseringen inte skall omfatta nu angivna och likartade fall 

bör straffbestämmelsen innehålla ett undantag för framstiillning som iir på 

detta siitt försvarlig. Avgörande vid bedömningen av en framstiillnings 

försvarlighet bör vara det syfte. som ligger bakom framställningen, och det 

sammanhang, som den förekommer i. Syftet bör givetvis vara allvarligt och 

ett annat än att väcka ett sexuellt behov hos åskådaren. För att samman

hanget skall anses försvarligt bör också det vara allvarligt. Bilden skall ingå 

som ett naturligt och befogat element i sammanhanget. 

Som brottsbenämning föreslås "barnpornografibrott". Ordet pornografi 

används däremot inte i brottsbeskrivningen. 

Straffet föreslås bli böter eller fängelse i högst sex månader. Det är samma 

straffskala som gäller för brotten otillåtet förfarande med pornografisk bild 

och förledande av ungdom. 

Särskilt yttrande av Per Unckel 

Yttrandefrihetsutredningen har enligt sina direktiv till huvuduppgift att 

pröva möjligheterna att vidga det skydd tryckfrihetsförordningen ger också 

till andra medier. Därutöver liimnar direktiven möjlighet för utredningen att 

om den så väljer med förtur behandla frågor med anknytning till våld och 

pornografi. I direktiven anges en sådan prövning som särskilt påkallad om 

utredningen skulle föreslå ett avskaffande av filmcensuren för vuxna. 

Den svenska tryckfrihetslagstiftningen uppbärs av principen att endast 

utomordentligt starka skäl kan motivera en inskränkning i tryckfriheten. 

Blott det faktum att en företeelse för en överväldigande majoritet framstår 

som osmaklig och frånstötande är inte skäl nog att ingripa mot företeelsen 

med tryckfrihetslagstiftningens hjiilp. 

I föreliggande betänkande har yttrandefrihetsutredningen valt att utan 

anknytning till censurfrågorna bryta ut barnpornografin för särskild behand

ling. Någon analys av pornografin i allmänhet eller av våldsproblemen har 
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utredningen inte ansett sig behöva göra innan dess att stiillning tus till 
barnpornografin. Enligt min mening hade utredningen bort pröva hela frågan 
om våld och pornografi i ett sammanhang. Vid en sådan prövning hade det 
varit möjligt att hiittre överblicka de vidare konsekvenserna av det motiv 
utredningen anför som skäl för barnpornografiförbudet. 

Ett stiillningstagande till inskränkningar i tryckfriheten innebärande ett 
forbud mot barnpornografiska alster har nära samröre med framför allt 
pornografifrågor i allmänhet. Varje inskränkning av tryckfriheten - hur 
oväsentlig den ur tryckfrihetssynpunkt än kan synas och hur angeläget det 
syfte som inskränkningar uppbärs av än må vura - innebär ett brott mot den 
huvudprincip tryckfrihetslagstiftningen baseras på. 

Utredningen hävdar att barnpornografin är ett klart uvgränsat område. 
Man utgår diirmed från att det motiv som anförs för att förbjuda spridning av 
skrifter med barnpornografiskt innehåll inte likaväl kan motivera inskränk
ningar på andra områden. Ett säkert underlag för en sådan slutsats saknus 
emellertid enligt min mening innan dess en niirmare analys av kringliggande 
områden kommit till stånd. Det motiv utredningen baserar sitt forslag på, 
niimligen att barns integritet skadas om spridning av barnpornografiska alster 

tillåts skulle kunna tiinkas vara tillämpligt också på andra av många som 

stötande ansedda skrifier. 
Jag delar utredningens inställning till barnpornografi och forordar det 

anförda till trots att den föreslagna inskränkningen i tryckfriheten vidtas. 
Utredningen har emellertid inte i önskviird utsträckning förmått precisera 
och avgriinsa motiveringarna för den nu aktuella tryckfrihetsinskränkningen. 
Detta hade enligt min mening varit möjligt men hade kriivt att utredningen 
redan i samband med de nu föreslagna åtgärderna också hade belyst 
angränsande tryckfrihetsfrågor. Jag vill mot bakgrund av detta inte motsätta 
mig utredningens förslag men avser att i senare sammanhang åter aktualisera 
en belysning av motiv för att inskränka tryckfriheten som även omfattar det 

steg som utredningen nu förordat. 
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Bilaga l 

Sammanställning av remissyttrandena Öl'Cr yttrandefrihetsutred
ningens betänkande (Ds Ju 1978:8) Barnpornografi 

1 Remissinstanser 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av justitiekanslern 
(J K). riksåklagaren (RÅ). hovr~itten över Skåne och Blekinge, Stockholms 
tingsriitt, rikspolisstyrelsen, !977 :lrs sexualbrottskommittc (Ju 1977:03), 
utredningen <Ju 1977:08) om barnens r~itt, socialstyrelsen, statens biograf
byrå, statens filmgranskningsråd. statens barnfilmniimnd. radioniimnden, 
skolöverstyrelsen (SÖ), konsumentverket, AB Svenka Pressbyrån. Allmän
hetens pressombudsman (POJ. Sveriges videoproducenters förening, Konst
niirliga och litteriira yrkesutövares samarbetsnämnd (KL YS), Kooperativa 
Förbundet (KFl, Pressens samarbetsnämnd (Publicistklubben, Svenska 
journalistförbundet och Svenska tidningsutgivareföreningen), Riksförbundet 
Hem och Skola, Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU). Riidda 
Barnens Riksförbund, Svenska bokförläggareföreningen. Svenska fotogra

fernas riksförbund, Sveriges författarförbund samt Sveriges Radio AB. 
KL YS har förklarat sig instämma i författarförbundets yttrande och har 

därutöver anfört vissa synpunkter. 
Konstnärernas riksorganisation !KRO) och Föreningen svenska tecknare. 

vilka är medlemmar av KL YS, har instämt i sistnämnda organisations 
yttrande i likhet med Svenska fotografernas riksförbund, som därutöver har 
anfört vissa synpunkter. 

RÅ har bifogat yttranden från cheferna för åklagarmyndigheterna i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Yttranden har dessutom inkommit från Operation Ansvar, Aktionen 
"Kamp mot porr och prostitution" samt Svenska facklärarförbundets 
stockholmsavdelning, som därvid har hänvisat till det yttrande RFSU har 
avgett. 

2 Allmänt om remissutfallet 

Samtliga remissinstanser l(irordar att man inför ett förbud i någon form 
mot framst;illning och spridning a\· barnpornografi. Från m[rnga h[1ll päpekas 
;1tt det kan ha ol;igcnheter att bryta ut den fr;\gan från sammanhanget med 
annan pornografi. men de flesta som diskuterar den saken finner det trots allt 
s[1 angcliiget med ett förbud att man tills \"idare bör kunna godta en s<'tdan 
liisning. Ett II1tal instanser kommer dock till motsatt stt111dpunkt. 

En del remissinswn~er diskuter<1r ocks{1 \"ilket som iir det biirande motivet 
för ett förhud. Det av utredningen anförd<t motin::t - skyddet tör harns 
integritet - godtas allm;im. Men ni1gra instanser h;ivdar att det kan finnas fler 
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sl\:il till ett tlirhud och all man l\an liverv;iga att p{1 nytt inllira en regel 
liJ..nande den llire {1r 1971 g:illande on1 siirande av tul\t och sedlighet. 

I rnflllga yttranden heri\rs <x:b[1 lllib prohlc111 riirande avgrlinsningen av 
det straflhara 0111r[idct, och det J"raml'iirs linske111iil tllll en precisering av den 
liireslagna hest:i111111clsen. 

Bland andra fr[1gm som 1illdragi1 sig i111rcs.sc vid rernisshchandlingen kan 
n:imnas \·ar i hrnllshalken bcstii111111elsen hi.ir plaL·eras, denna hcst:i111111elses 
förh[1llande till vissa andra s1raflhud sam\ den llireslagna s1ralfö11i1uden. Från 
nägra h{1ll ifrågasiills ocks~1 en inskriinkning i den allmlinna spritlningsriilt 
som iir stadgad i 6 kap. 1 ~ 1ryckfrihetsllirordningen. 

3 Allmänna uttalanden 

Samtliga remissinstanser finner del motiverat att kriminalisera harnporno
grali. 

JA" delar utredningens syn på harnpornograli. 

R.·f anser att barnpornografi i alldeles slirsk ilt hög grad iir ett otillbörligt 
utnyttjande av enskilda miinniskor. 

llorrii11e11 iirer Sktinc' och Blekinge ansluter sig till förslagets syfte all rida 
spiirr mol ul vecklingen pil harnpornografiomrfalct. Hovr~itten understryker 
s;irskilt del av utredningen framförda motivet till ingripande mot barnpor
nografin nämligen att barns medverkan vid 1illkoms1en av pornografiska 
alster innefallar en allvarlig kriinkning av barnets integritet. Det sl\ydd för 
barn som utredningen hiir vill skapa ligger ocksä väl i linje med den 
ll:irstiirkning av barns riittsliga stiillning som statsmakterna uppdragit åt 
utredningen om barnens rlitt all !ligga fram förslag om. Barnpornografiska 
alster framstar för de flesta miinniskor som osmakliga och frånstötande. Att 
barn utnyttjas som pornografiska motiv i kommersiellt syfte saknar enligt 
hovr~ittens mening varje berättigande. 

Ö1·eråklagare11 i Stockholm uttalar: 

Tryckfrihet är en förutsättning för ett fritt åsiktsutbyte och fungerar ,så som 
reglerna är utformade i vårt land, även som ett hinder mot maktmissbruk från 
exempelvis myndigheternas sida. Denna funktion hos tryckfriheten vill 
säkert ingen förhindra eller försvåra. Tryckfrihetsförordningen förutsätter 
emellertid att bestämmelser kan meddelas till skydd för enskilds rätt och 
allmän säkerhet. Med beaktande härav synes det inte behöva inge betänk
ligheter all bland de otillåtna yt1randena i 7 kap. 4 S tryckfrihetsförordningen 
införa barnpornografibrott. Det kan synas svårt för många att förstå vad 
framställning av barn som sexualobjekt har att göra med de omistliga 
värderingar, varpå tryckfriheten yl\erst vilar. Barnpornografin kan, om den 
fritt får utveckla sig i en alltmer provocerande riktning- vilket icke kan anses 
uteslutet - i stället medföra att allmänheten förlorar aktningen för lagstift
ningen, vilket ytterst kan skada de idcer, som utgör grund för tryckfrihe
ten. 

Överåklagaren tillstyrker att barnpornografi straffbeläggs såvitt avser 

framställning i bild. 
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Överåklagaren i Göteborg påpekar all det föreliggande förslaget i princip 

motsvarar en lagstiftning som redan förekommer i en del andra europeiska 

liinder. Viigande skäl mot all införa en sådan lagstiftning i Sverige saknas. 
Kopplingen med tryckfrihetslagstiftningcn iir nödvändig. 

Också överåklagaren i Malmö delar helt den av utredningen redovisade 
uppfattningen att barnpornografi utgör en allvarlig kriinkning av berörda 
barns integritet. Det iir därför angeliiget med lagstiftning om förbud mot 
barnpornografi, förbud som f. ö. uppenbarligen råder i cle flesta länder. 

Rikspolisstyre/sen delar utredningens uppfattning att barnpornografiska 
framstiillningar i bild bör straffbeläggas. 

Enligt utredningen om barnens rätt behöver barnet bl. a. skydd för sin 
integritet. I likhet med yttranclefrihetsutredningen anser utredningen att ett 

siitt på vilket man kan skydda barnets integritet är all förbjuda pornografi vari 
barn medverkar. Utredningen tillstyrker att förbud mot barnpornografi införs 
men ifrågasiitter om inte redan sjiilva utnyttjandet av barnet som modell vid 
framställning av pornografiska bilder borde behandlas som en siirskild form 
av sexualbrott. Anledning kan möjligen finnas för 1977 års sexualbrottskom
mitte och ev. prostitutionsutredningen att närmare överväga denna fråga. 

Socialstyre/sen är positiv till att barnpornografiska framstiillningar i bild 
föreslås bli straflbelagda. Förbud mot barnpornografi får anses viil motive
rat. 

Statens biogrqfbyrå och statens.filmgranskningsråd tillstyrker utredningens 
förslag. 

Sko/iil'erstyrelsen (SÖ) delar utredningens inställning till barnpornografi och 
tillstyrker de föreslagna lagiindringarna. Enligt SÖ:s bestiimda uppfallning iir 
della ell område diir inskriinkning i tryckfriheten f[1r anses befogad. Sannolikt 
övcrensstiimmer Uven ell förbud mot barnpornografi med det allmiinna 
riittsmcdvetandet. 

A:ons11111e11t1·erkc1 bitriider utredningens förslag om inlt)randc av ett siirskilt 
straffstaclgande om barnpornografi. Framstiillning av 1xm1ografiska bilder 
med barn finner verket utgöra ett exempel på otillbörligt utnyttjande av barns 
godtrogenhet. Konsumentverket delar utredningens uppfattning att hänsy
nen till barns integritet motiverar ell siirskilt stadgandc i tryckfrihetsförord
ningen. Konsumentverket betonar också i likhet med sc'.rnalbrotrsko111111irr1;11 

och 111rcd11i11ge11 0111 hamem räl/ betydelsen av att den fi:ircslagna bestiim
melsen leder till en effektiv bevakning av området. 

AB Sl'e11ska Pressbyrån har i princip inte några inviindningar mot en 
kriminalisering av den form av barnpornografi som utredningen [!syftar med 
sitt förslag. Något for tryckfriheten viisentligt intresse torde inte diirmecl 
åsidosättas. 

Inte heller Presw11s sa111arhers11ii11111d har någon erinran mot kriminalisering 
av elen form av barnpornografi som utredningen behandlar i sitt bet~in-
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!-.ande. 

SvNiges Radio AB anser att en vidsträckt yttrandefrihet iir en nödviindig 

förutsättning för en fri debatt i samhiills- och kulturfrågor. Lagstiftningen hör 

inte medföra andra inskriinkningar i yttrandefriheten iin vad som behövs för 

att viirna om andra viktiga allmänna eller enskilda intressen. Siirskilt starkt iir 

kraven på frihet i konstniirliga och vetenskapliga verksamheter. något som 

kommitten iiven i betonar i sin utredning. Detta gör att en lagstiftning inom 

yttrandefrihetens område alltid har svårt att finna en säker avgriinsning av det 

straffbara området. Tyviirr medför en vidsträckt yttrandefrihet i en del fall 

iiven missbruk av denna frihet. Det kan tvinga lagstiftaren att ingripa med 

lagförbud i sUillet för att lila till att sjiilvsanering och ansvar skall fungera. När 

det gäller Sveriges Radios verksamhet framstår det emellertid som onödigt 

med den av utredningen föreslagna inskränkningen i yttrandefrihetslagstii"t

ningen. eftersom företaget redan i dag icke skulle kunna visa sådana bilder 

som föreslås bli straffbara med hänsyn till de bestämmelser i radiolagen och 

företagets avtal med staten som reglerar programinnehållet. Enligt radiolagen 

skall programföretag hl. a. hävda principen om alla människors lika värde och 

den enskilda människans frihet och värdighet. I avtalet finns bl. a. en 

bestämmelse som skyddar den personliga integriteten. Bägge bestämmel

serna skulle kunna tillämpas i dessa fall. Även om Sveriges Radio således i 

princip är emot lagfästa inskränkningar i yttrandefriheten har företaget 

förståelse för utredningens motiv till förslaget om införande av ett barnpor

nografibrott. 

KF delar uppfattningen att tryckfriheten ej bör begränsas annat iin när 

mycket allvarliga skäl därför föreligger. Utredningens förslag om åtgärder i 

efterhand mot barnpornografibrott finner KF emellertid välbetänkt och 

angeläget. I utredningen har getts övertygande skäl för förslagets utformning 

och KF bedömer att förslaget väl motsvarar den opinion som medlemmar i 

landets konsumentföreningar har gett uttryck för. 

Rik.~{örbundet Hem och Skola tillstyrker att de lagändringar som utred

ningen föreslår snarast genomförs men markerar att enbart lagstiftning inte 

torde vara tillräcklig. Dels kommer alltid gränsfall och tolkningstvister att 

dyka upp, dels finns risk får verksamhet inom detta område utanför lagens 

råmiirken. Barnpornografin måste därför enligt förbundet ses ur ett helhcts

pcrspektiv och inte enbart ur en snäv juridisk synvinkel som ett problem för 

yttrandefriheten. Den måste också bekämpas genom att människor tar 

kunskap som ger dem möjlighet att inom sig utveckla motståndskraft mot 

förråande tendenser. Pornografi är till stor del en fråga om respekt för egen 

och andras integritet och värdighet och förbundet påpekar att en väl utbyggd 

föräldrautbildning tillsammans med skolans samlevnadsundcrvisning -i den 

mån den förverkligas i enlighet med givna anvisningar - är kraftfulla 

instrument för att på sikt ge denna kunskap. 

Rädda Barnens Riksforbund anför: 
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hir alt harn skal I f~i ut n:ck las pii cl l pt i~il ivt siilt kr:ivs all vuxna i sam h:il lct 
tar cll gcmc11s11111l alls\ ar liir barnens uppv;\\l. I cl l s;.°il1"111 skydd i 11g{1r också 
all se till all barns i111cgritcl inte hotas. D:i1for ser R:idda Barnen positivt på 
y11ra11dcrrihctsu1n:d11i11gc11~ llirslag att f(irhjuda st1da11 pornografi i vilken 
barn 111cdn:rkar och tillstyrker li.iljak1ligc11 all ett forhud mol harnpornograli 
inl<irs. 

Det stiir fiir R;idda Barnen samtidigt klan au frt1gan nm barnpllrnograli inte 
l~tr ryckas loss ur sill sllviala sammanhang. ( )rsakcrna till alt pornografin i v[1rt 
land har riitt den llmra11ning den gjnn :ir mtmga och komplicerade. En 
tlirhudslagstiflning k;111 so111 i detta 1;111 ibland vara motiverad, m.::n får aldrig 
crs:itta en foru1s:itt11ingsliis analys a\· de djupare liggande mekanismer som 
lii;i;er hakllm symwmcn pornoi;rafi och prostitution. Om en s[1dan analys inte 
kllmmcr till .stiind eller giirs fiir grund kan en lagstilining fa parado\ala 
cllckter. R:idd;1 Barnen fiirutS:illcr att detta noga iiven·:igts inom departe
mentet. 

RFSU instiimmer i utredningens uppfattning att det finns särskilda skäl för 

förbud mot barnpornografiska bilder. En kategori av sådana bilder kan inte 

framställas utan alt straflbara sexuella handlingar mellan barn och vuxna 

arrangeras. Om dessa handlingar utgörs av samlag i en eller annan form 

innebär de en psykisk chock för barnet och medför en betydande risk for att 

barnet for framtiden kommer att känna skräck för sexualfunktionen. 

RFSU forts:itter: 

Mindre avancerade sexuella beteenden såsom blottande eller s. k. otuktig 
beröring behöver inte ha dessa effekter på barnet, om inte den vuxne, som får 
kfonedom om händelsen, reagerar obehärskat. Men att utsätta ett barn för 
sådana handlingar och att återge situationen i bild samt utställa och salubjuda 
bilden innebiir ändå ett långtgående övergrepp mot barnets integritet. Därför 
finns det skäl att innefatta även sådana framställningar i ett förbud mot 
barnpornografi. 

S1·eriges ridenpmtl11cc111Ns/iire11i11g har uppfa1tningen alt varje :indring av 
1ryckfrihctslags1if1ningcn som innehiir insl.riinkning i tryckfriheten måste 

vara underbyggd av mycket starka motiv. )\ven om det kan ifrågasiiuas all 

utredningen i tillriickliggrad analyserat motiven för den fi:ireslagnaiindringen 

delar föreningen utredningens instiillning till barnpornografi och rekommen

Lierar alt den föreslagna inskriinkningen i tryckfriheten genomföres. 
:lktio11c11 "A"c1111p 111111 1101.,. och />ms1i1111io11" tillstyrker och viilkomnar 

rörslagct alt kriminalisera expll>ateringen av barn som pornografiska 
motiv. 

S1ockho/111s ri11g.1rii11 delar utredningens uppfattning all barnpornografi inte 

hör tilföas men har en n[1gol mer kritisk allityd och fortsätter: 

E ni igt hctiin kandet sk u llc den ut veck I i ng som skcll på pornografiomr~1det 
med bl. a. biluer a\ barn i sexuella situationer motivera en viss försiktig 
utvidgning av det straffbara omrfalel. Tingsriiucn utg[ir ifrån all utredningen 
med illergivandc <Il dctla utwlande, som i forcvarande sammanhang kan le 
sig t\·eksamt till sin innebörd, inte avser annat :in alt just s. k. barnpornografi 
skulle moti\Cra den föreslagna :indringcn. Om vad den åsyftade utvecklingen 

J Riksdagen J 'J 78179. I sam/. Nr 179 



Prop. 1978/79:179 34 

inneh;ir ilar i hct:i11ka11det emelkrtid inte l:imn;11.s n:ignn upply.-.11ing. Reda11 
a\ denna anledning ni:1ste tingsr:i11e11-. yltL111de l(irscs med den allm:inna 
rcservatilln som ligger d:iri att tingsr:itlen it'le har .-;ig n:irn1:1re bekant 
ut vecklingen i friiga. 

Sc·.rnalhrotl.\/..11111111111c;11 !lir en mer utl(irlig hakgrumi.'idisku-.silln 11cil 

anliir: 

l lpph:ivamlct a\ det rr:11111ill ;lr 1'171 g:illande l(irhudet mllt i'ramsi:illning 
och spridning a\' pornngraliska alster har medfört att man fott ell ltlhud av 
pnnwgrali V<lrs art m:h 11111L1ttning rnan knappast hade mrutse\t. \)ctla har, 
som rcdogiirs fi.ir i het:inkandet, liiranletl [\lskilliga 11pi11ionsyttri11gar med 
krav p[1 [1terinf1irande a\' niignn forma\· hegr:insningar a\' det till:nn;1 nmriidet 
fiir pnrn<"igraliska fra111s1:illningar. Den s. k. SL'\liheralism, med sin 1:111gtgii
ende tolerans av tlireteelser snm pnrnograli <lL'h prostituti<ln, snm \ar 
tiirh:irskandc under l!JfiO-talet. har under inllytande a\ det senaste decen
niets kiinsrollsdehatt eftcrtr:itts av en mera melh eten Pch kritisk syn pi1 dessa 
fr[1gor. \'ad g:iller pornograli har man s:irskilt framh[1lli1, all den inneh:ir en 
expio~llcring av k\·innnkroppen och en llirnedring a\· k\'innan. Det liar nck.st1 
p[1s1åtts a11 det rikliga pornograliska utbudet har bidragit till en ökning a\' 
prostitutionen. Man har fr:imst dnt .sig mot siidan p11rnograli .som har inslag 
av v[tld lKh sadism. 

I fråga om barnpornografi har i viss mån samma argument anviints. Man 
har sålunda betonat att denna typ av pornografi inncbiir en exploatering av 
barnet och har bidragit till en ökning av ungtlicksprostitutioncn. Men också 
en annan faktor har understrukits, nämligen att ett barn, till skillnad från en 
vuxen person, även om avbildningen sker med barnets samtycke, måste 
antas sakna förmåga att förstå innebörden av sin medverkan och att 
överblicka konsekvenserna av denna. 

I vissa fall innefattar, såsom utredningen påpekat, en pornografisk 
a\·bildning av ett barn brott mnt 6 kap. J eller 6 ~ HriJ. dvs. ntukt med barn 
eller otuktigt hctcemlc. D:1 det fiireligger ett hcroendel(irhi11lande mellan 
parterna kan :iven stadgandet i o kap. 4 ~ BrB nm otukt med ungdom t:inkas 
bli tilliimpligt. En bild av barn kan dock vara pornogralisk utan att den 
f(.)rest:iller könsligt u111giingc med barnet eller könslig beröring a\ detta och 
det :ir d{1 straffritt att framst:illa eller sprida bilden. \"idare kan gennm 
trickfotografcring och liknande metoder könsligt u111g:inge eller könslig 
beröring framstiillas med utnyttjande a\' en i och fiir sig oskyldig bilda\' barn. 
Framstlillning av teckningar vid vilka inte levande modell har andms 
omfattas givetvis inte heller av n{1got av de niimnda stratlstadgandena. 

Att döma av de fåtaliga domar . .;nm meddelats :ir de möjligllL'ter som 
sålunda finns att ingripa 111ed straff 111ot barnpornografi med stiid ;I\ 

brottsbalken o\illriickliga. i\tt antalet domar :ir så ringa kan emellertid l1cks[1 
bero pä de uppenbara svärigheterna att sp{1ra bildernas upphp\·sm:in. l'ä 
senare tid har dock några fall av str;1f"lbar framst~illning a\ barnpornngr;1li 
uppmiirksammats i pressen. I samtliga fall har framst:illaren \·arit barnets 
vårdnadshavare eller annan niirstaem.lc eller eljest bekant person. 

Niir det giiller den straffr:ittsliga bedömningen a\· hithörande företeelser 
st{ir man str:ing\ taget inför tvi1 skilda problem. 

Redan sjlilva u1nyt1jande1 av cl\ barn som modell vid framst~il\ning gennm 
fotografi eller teckning eller liknande l(kfarande av pornografiska bilder 
inneb;ir ofta en kriinkning av barnets personliga i"ntegritet. Denna kr:inkning 
blir s:irskilt allvarlig genom att barnet i allm:inhet saknar alla 1"1irut<ittningar 
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<il! hediima innebiinlcn och k11nsd<. vc1berna av de handlingar del l\irmi' all 
uifora. sannidigl so111 h;indelscr av de!la slag knappast kan undg{1 alt pii ell 
nl'galivt nch sbdligl siill p;herka tkl helt .skyddslösa barnl'IS uppfo11ning om 
llL'h frirh<lllningss;iu till .sin egen och andras sexualitet. I allvarliga !"all kan 
man riikna med djupg~tende och best{1ende skadeverkningar. 

Nu g;illande hes1;inlllll'lser om straff mr .sedlighe1shrnt1 blir tilljmpliga pfl 
ell l\irl'arande av d<.:t hiir slaget endast om giirningen innel'<111ar könsligt 
umg;inge med barnet eller S:1dan kiinslig beröring av barnet som iir all ;111se 
som sedlighetssäralllk. I <hskilliga fall dä harnpornograliska bilder l'ramstiills 
torde dessa friru1siittningar inte vara upp(l'llda. 

Sexualbrottskommiucn vill för sin del ifr:1gasiitta om det inte hiir i'iverviigas 
att strallr;ittsligt behandla fiirfaramlcn av det senare slaget som en s;irskild 
tiirm av sexualbrott, \·id sidan av de nu giillande bestiimmclscrna om stralTl'ör 
otukt med harn eller ungdom. otuktigt beteende och llirförelse <I\ ungdom. 
Detta skulle med all siikerhet leda till att .st1dana giirningar kom alt bcliiggas 
med betydligt striingare straff iin som över hu\ ud taget kan iiverviigas inom 
ramen for en strartlagstiftning som tar sikte uteslutande pii sjiilva framstiill
ningcn och spridningen av barnpornograliska bilder. \>tyckt.:t talar enligt 
utredningens mening ocks:1 for all 1!1skilliga av dessa fiirforanden allmiinl 
uppfottas som lika strallviirda som vissa former av sädana mot barn riktade 
handlingar som enligt giillandc lag bedöms som sedlighetsbrntt. Ckh det iir att 
m;irka. att sädana llirforandens strallviirdhet i princip kan och bör bedömas på 
samma siitt, helt oberoende av om de i de enskilda folien över huvud taget 
bkr till niigon framstiillning och spridning av pornografiska bilder. 

Det torde ligga viil inom ramen för sexualbrottsutredningens uppdrag all ta 
upp hithörande fd1gor till en tOrutsiittningslös prövning. Kommitten har 
ocksä för avsikt att i ett senare skede av sitt arbete överväga innehiillet i 
bestiimmelserna om straff l'i.ir sexualbrott frän nu angivna synpunkter. 

Detta hindrar sjiilvfollet inte att den andra sidan av problemet, dvs. de 
tryckl'rihetsriittsliga aspekterna av dessa förfaranden, ägnas uppmiirksamhct 
frän straffrii11sliga synpunkter. Men i den mån det förfarande, varigenom en 
barnpornografisk bild framstiills, i en framtida lagstiftning blir straffbclagt 
s[1som en siirskild form av ett mot barnet riktat sexualbrott, bör det inte 
il"rägakomma all diirjiimte bestraffa giirningen som ett brott mot allmiin 
ordning enligt en hestiimmelse av den innebörd som ~·11randefrihetsutred
ningen nu föreslär. Diiremot synes det befogat all i 16 kap. BrB - och i 
tryckfrihetsförordningen - stadga siirskilt straff fi.ir spridning av barnporno
graliska bilder. Tydligt iir niimligen, att spridningen av en sfalan bild kan, i all 
synnerhet om barnet kan identilieras, inne falla en ytterligare och sjiilvstiindig 
kriinkning a\' barnets integritet, som iiven den kan rn ödesdigra konsekvenser 
för barnets fimsatta psykosexuella utveckling. 

Tiinkban ;ir givetvis. att en framtida lagstiftning, varigenom sjiilva 
rramstiillningen av en barnpornografisk bild bestraffos som ett sexualbrott, 
får e11 tilliimpningsomräde som liimnar vissa mindre allvarliga men likviil 
strallviirda förfaranden utanför det straffbara omrädet. Det kan då bli aktuellt 
att komplettera en s{1dan lagstiftning med bestämmelser om strafffi.ir sådana 
förfaranden för framst:illning av barnpornografiska bilder. 

S1·N~l!,es/iir/ä11ar/iirh1111d intar en kritisk h{1llning till utredningens krimi

nalpolitiska bakgrundsanalys och anför bl. a.: 

'.\iiir man överviiger att kriminalisera t.:11 förfarande gäller det all forst 
analysera vad man vill uppnå med kriminaliseringen och vilka handlingar 
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111;111 \ 111 ko111111a ;11. dh. all disti11kt l1L·-,1:i111111;1 d<.:t k1 i111i11;ilpoli1i-,ka 
111;1iL'l. 

Under avsnitt 2. påvisar yttrandefrihctsutredningen att sjiilva produk
tionen av pornografiska framstiillningar i hild ofta redan nu innefattar hrott 
mot hestiimmelser i 6 kap. hrottsbalken. I motiven till lag!Orslagct framhålles 
det emellertid att barnpornografin od.st1 innehllller bilder, som har getts 
sexuell innebörd utan att de avhildadc situationerna kan sägas svara mot 
hrottsbeskrivningar i nu gällande lagregler och att det alltså går att nu 
framstiilla barnpornografiska bilder utan att komma i konflikt med sagda 
bestiimmclser. Utredningens slutsats iir att man därför nu bör kriminalisera 
sjiilva framstiillningen av dylika bilder. 

Niir det giillcr effekten av pornografi pli liisaren/tittaren anser utredningen 
all 111;111 niig11t \\ircnkl;1t kan skilj;1 mellan \'c111 olika typer: instrukti\ effekt. 
sti111ukr;111de eller utliisandc efldt. 111iin.•acrhild;111de clfL'l..t. a\ truhharnlc 
ellekt llL'll a\TCagcr;111de cllckt. Niir man k11111nlL'r till 1111lli\·en drar utred
ningen emellertid inte niigra dirdta slutsatser hiira\·. l'ii s. 22 anl\ir man "Ftt 
nHlli\ fiir ;itgiirder mot harnpornograli iir den integritetskriinkning som kan 
uppkomma 'id tillkomsten a\' pl1rnogr;diska alster". Detta 'isar sig emcl
lcn id ocks[1 \ara ut redningens enda mot i\·: a\· hch\l\ ct att skydda harn 111\lt att 
\ara nwdcll \'iir pornograliska hildcr drar man direkt slutsahcn all hildcrna 
-,om <ldana biir \'ara kriminaliserade. i \'iilid 'ar;I\ ii\\:n spridning a\ de111 
sl\;ill stra!'lkiiiggas. 

Sn111 fra111g[1r a,· det sagda saknas det i ut red 11 i ni;ens 11101 i\·erini; ett cnt ytligt 
l rycl\ fri hctsriittsligt resonemang som hal\gru nd l(ir \lirs laget att k ri 111 i naliscra 
spridning a' barnpornograli. Denna brist i utredningens kriminalpolitiska 
ii\·en iigandcn ff1r ,·issa l'liljdcr !lir utredningens fortsatta diskussit111 och for 
utformningen a\ den fi.)rcslagna lagte\ten. Den skapar llCkS:1 S\i1righeter fiir 
rcmissinstanserna all ta ståndpunl\t till fiirslagct. 

Ln l\riminalisering till sknld fiir barnet a\·scr ett :imne som i tich !lir sig 
faller utan\'iir SFF:s hc\'akningso111r[1dc. Eflerso111 utrednint;cn sa111ma11-
koppla1 skyddssynpunkten med y1 trandefrihctcn iir lkt cmellert id niiddn
digl !lir fruktbara resonemang kring den senare all ta stiillning ii\'en till 
heh()\'et a\' en direkt på barnet inril\tad skyddshestiimmclse. SIT anser sig 
diirfiir hiira yttra sig pli della omr[1dc och separat granska behm ct a,· en 
hcstiimmclsc till skydd för harn ur en \'idare kriminalpolitisk och lagteknisk 
S\'ll\ inl\cl. 

Förbundet delar utredningens mening att barn skall skyddas mot att vara 

modeller för pornografiska bilder. Det är uppenbart att nuvarande lagregler 

om otukt med eller otuktig beröring av barn inte räcker som skydd. Bilder kan 

ges en sexuell innebörd redan genom harncts kroppsställning eller åtbörder 

och bilderna kan framställas under förhållanden, då den vuxnes åtgärder 

begränsas till instruktioner eller t. o. m. till ett utnyttjande av barnets 

spontana beteende. men där det ändå för barnet framstår som en kränkning 

all avbildningen genomförs. 

Förbundet kommer till slutsatsen att tillstyrka en lagregel genom ,·ilkcn 

f'ramstiillning av barnpornografi efter levande modell kriminaliseras. 

)'.;:irdct h:ircfter g:illcrdc n tryck fri h ct s rii t tsl iga rcgle ri ngc n 

konstaterar förbundet att utredningens förslag till kriminalisering av fram

stiillande och spridande av barnpornografi s~1som ett brott mot allm:in 
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ordning uppenbarligen har tillkommit friimst i syfte att den v;igcn komma 
frnm till ett tryckfrihctsbroll. Detta fiiljer redan diirav all det iir frt1ga om en 
yttrandefrihet.~utredning, som knappast har mandat att granska kriminallag
stiftningen som s<!dan, och som diirfiir enligt direkti\'en icke kan h~1 i uppdrag 

all prirniirt föreslt1 iindringar i brollsbalkcn. Sannolikt iir detta ocksi1 

anledningen till all utredningen har stannat för alt föresl{1 infor;indet a\' en 

bcstiimrnelse i brottsbalken som skall kunna bilda underlag !lir den iindring i 

tryckfrihetsförordningen som direkt avses i direktiven. 

Förbundet fonsiiller: 

förbundet har ovan påpekat att utredningens bristande kriminalpolitiska 
analys gör det svårt all ta ställning till förslaget. Vid sin vidare granskning 
måste emellertid forbunclet utgå frän att behovet av en skyddsbestiimmelse 
for barn som modell får pornografiska bilder iir en sak mr sig och diirfor saknar 
omedelbar relevans ror tryckfrihetsresonemangen. Utg;lngspunktcn för V<td 
som siigs nedan är alltså, all barnets skyddsbehov tillgodoses genom en 
iindring i 6 kap. brottsbalken av elen innebörd som forbumlet har föreslagit. 
Vad som återstår iir då att undersöka, om det finns anledning alt inf<ira en 
mera övergripande bestämmelse med förbud mot framstiillande av porno
grafi med barn som motiv samt mot spridning av sådana bilder. 

Avslutningsvis hemställer förbundet att. eftersom det iir a\' yllersta vik 1 att 

remissinstanscrna ffa tillf1ille att t<i stiillning till textförsl<ig som bygger pä de 

principer förbundet anger i sitt remissyllrnnde, man inom departementet 

snarast gör en utredning och fram!Hgger förslag till lagtext i angiven riktning. 
vilket förslag sedan kan gå på snabbremiss till de instanser som yllrat sig över 
förevarande utredning. 

KL YS ansluter sig till författarförbundets analys och kritik av utredningens 

förslag och finner därför ingen anledning att beträffande slutsatser som man 

delar med förbundet ytterligare utveckla argumenten. 

4 Utredningens förslag om dellösning beträffande barnpornografi 

Frågan huruvida en omedelbar dellösning är motiverad diskuteras av JK, 
RÅ. hovrätten över Skåne och Blekinge, Stockholms tingsrätt, sexualbrotts
kommitten, statens barnlilmnämnd, radionämnden. KLYS, Riksförbundet 

Hem och Skola, Svenska bokförläggareföreningen, Svenska fotografernas 
riksförbund samt Sveriges författarförbund. 

JK. RA. Stockholms tingsrätt, KLYS och Svenskafotografernas riksförbund 
avstyrker en sådan dellösning, medan de övriga kommer fram till motsatt 
ståndpunkt. 

JK som instämmer i utredningens allmänna syn på barnpornografi anser i 

likhet med utredningens ledamot Unckel att det skulle ha varit önskvärt med 

en helhetsbedömning av pornografifrågan. 

RÅ framhåller att erfarenheten av tidigare lagstiftningsarbete på föreva
rande område visar det vanskliga i att försöka dra upp gränser för vad som 

från moralisk synpunkt eller av rena anständighetsskäl kan accepteras. Sedan 
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brottet sårande av tukt och sedlighet utmönstrats bygger ocksä numera den 

lagstiftning som riktar sig mot pornografi på andra kriterier, friimst pt1 

behovet all skapa skydd för den enskildes integritet. Allmiint sell har dock 

instiillningcn till pornografi sviingt efter den liberalisering som iigdc rum 

under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Krav på skiirpning har 

sålunda nu från nera håll förts fram när det giiller skildringar av våld och 

sexuella beteenden. Frågan om kriminalisering av våldsframstiillningar och 

pornografi är under övervägande i yllrandefrihetsutredningens arbete. Man 

kan av denna anledning stiilla sig tveksam till om det iir liimpligt all nu bryt'.! 

ut en del av detta komplex. När det gäller barnpornografi är det emellertid i 

alldeles siirskilt hög grad fråga om ell otillbörligt utnylljande av enskilda 

miinniskor. Den som vid framställningen av bild som visar el! sexuellt 

beteende använder sig av barn som agerande kränker sålunda allvarligt 

barnets integritet. Barnet saknar i regel insikt om arten av eller syftet med det 

förfarande det utsätts för. Det kan inte heller överblicka konsekvenserna av 

sin medverkan. Den skadliga verkan som kan vara förknippad med 

barnpornografi talar i och för sig för att objektet för en kriminalisering bör vara 

inte innehållet i den pornografiska framställningen/bilden utan själva 

nyttjandet av barn i sådant sammanhang. Kriminaliseringen skulle således 

tjäna närmast som ett komplement till straffätadgandena om otukt med barn 

och otuktigt beteende. Emellertid kan det antagas att en kriminalisering med 

sådant innehåll skulle få endast en begränsad effekt. Bilderna torde mestadels 

framställas utomlands. Under alla förhållanden torde det bli en mycket svår 

uppgift att spåra giirningsmannen endast med ledning av tillgiingliga bilder. 

Vill man skydda barn mol otillbörligt utnyttjande i samband med b<irnpur

nografi synes man därför vara nödsakad att rikta kriminaliseringen mot 

innehållet i eller spridandet av den pornografiska produkten. Med hänsyn till 

att det sålunda skulle komma att röra sig om ett ingripande lagstiftningsvägen 

mot pornografi och detta enligt RÅ:s mening bör överviigas i ett enda 

sammanhang avstyrker RÅ att man nu genomför en siirskild lagstiftning på 

området. 

Stockholms tingsräff pekar på all produktionen av barnpornografi här i 

landet. som utredningen också anser, torde vara av blygsam omfattning. 

Tingsriitten vill som sin uppfattning i enlighet härmed uttala, att skäl inte 

anförts för att nu till särskild behandling upptaga den aktuella frågan. Denna 

bör enligt tingsrätten behandlas som en del av en samlad undersökning av 

pornografi och våldsframställning. 

Svenska fotografernas riksJörbund vänder sig mot den ofullständiga utred

ningen och anser all delbetänkandet inte borde ha offentliggjorts separat utan 

ha tagits in i utredningen i sin helhet. i sill hela sammanhang, och inte vara så 

lösryckt och ofullständigt. 

KLYS delar helt den inställning som utredningens ledamot Per Unckel har 

gett uttryck för i sitt särskilda yttrande. Anledningen till all denne inte till 

fullo dragit konsekvenserna av sina resonemang tycks enligt KLYS vara, att 
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han endast intuitivt har spårat de grundliiggandc felen i utredningens 

kriminalpolitiska koppling mellan motiv och förslag och diirför inte haft 

möjlighet att ta stiillning för det fall man, på av utredningen angivna grunder. 

inför en straflhestiimmelse i 6 kap. brollsbalken. KLYS finner det antagligt all 

Unckel - och kanske andra ledamöter - skulle ha kommit till annan slutsats 

betriiffande liimpligheten all nu separat infdra en tryd:frihetsinskriinkning, 

om de av utredningens juridiska expertis fåll klarlagt. att de syften mot vilka 

hela motiveringen pekar kunde ha tillgodosetts med ett förbud mot 

anviindandet av barn som modell. 

KL YS anför vidare avslutningsvis att man inser att den pågående 

ut\·ccklingcn inom pornogralibranschen på mänga siill kan te sig oroande. 

r-..Lin utesluter diirfiir in!e möjligheten all man förr eller senare mäste resa en 

spiirr mot denna utveckling och att man diirvid siirskilt beaktar barnporno

grafin och andra grovt stötande framstiillningar. En st1clan instiillning kan 

emellertid inte ensam rn styra lagstiftningen på ett område som primiin 

åtnjuter skydd i grundlag. Lhrflir avstyrker KL YS de av utredningen 

foreslagna iindringarna i brottsbalken och tryckfrihetsförordningen samt 

foreslår att frägan :lterforvisas till utredningen för vidare behandling. 

Sl'l'11ska/otogra/i'nw.1 riks/iirh1111d instiimmer helt i utredningens grundsyn. 

all pornografi :ir osmaklig od1 franstötande. men anser inte all detta är skiil 

nog au enbart spel.'.ialstudera ett område och lagstifta och ge förslag till 

reglering som iir så ofullstiindig som den föreslagna. 

Hmni111•11 iil'cr Sk1i11c och Blekinge har motsatt uppfauning. Visserligen 

ifr~igasiitter hovriillen om barnpornografifrågan har en sådan angeliigenhcts

grad <Jlt den hör brytas ut från det större sammanhang som behandlas av 

utredningen. Hovr~iucn ifrågasiiller likaledes om något ingripande mot 

pornografin över huvud tagel bör komma till stånd innan de pornografin 

niirståencle frågorna som behandlas av 1977 års sexualbro11skommi11e och av 
prostitutionsutrcdningen har prövats. 

Hovriillen fortsiiller: 

Vid en samlad prövning av de komplex av frågor på det sexuella området 
som nu utreds på olika håll skulle det nämligen varit möjligt all biillre 
överblicka de vidare konsekvenserna av ell ingripande mot barnpornografin. 
A andra sidan utgör barnpornogralin ell avgriinsat område i förhållande till 
iivrig pornografi. Vidare har i varje fall hitintills bedriven forskning inte visat 
att det finns något bestämt samband mellan pornografi. prostitution och 
sexuellt övervi1ld. Med hänsyn hiirtill och med beaktande av de ovan anförda 
starka skiilen for ett ingripande mot barnpornografin bör farhågorna för alt 
man genom en kriminalisering av barnpornografin skulle binda sig för en 
oliimplig lösning inte vara större än au en sådan kriminalisering kan ske redan 
nu. Sammanf"at1ningsvis vill hovriiuen sålunda tillstyrka att det i brotts
balken lKh tryckfrihetsf"örordningen infl:irs en straffbestämmelse av sådan 
innebörd utredningen fi>reslagit. 

Scx11alhro11Skon1111i11h1 uualar att man av de skiil ledamoten Unckcl har 

anfört i lKh för sig kan ifrågasiitta liimpligheten av att göra en siirlagstiftning 
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om harnpnrnograli. 1){1 emellertid ytlrandel"rihetsutrcdningL·ns arhctc kan 

fiirviintas ta lång tid i anspriik och med hiinsyn till del ökande uthudct av 

barnpornografi vill scxualbruttskommillcn dock inte avstyrka all en siirlag
stiftning genomfors i avvaktan på utredningens slutliga förslag. 

Enligt rudio11ii11111d1'11s mening kan det diskuteras t1m det ~lr famplig,1 ~lit 

hryta ut harnpornografin till särskild behandling innan någon analys hunnit 

göras av effekten av pornografiska framställningar i allmiinhet. Avsaknaden 

av en sådan analys medför enligt niimndens mening att l\onsckvenserna av 
de framlagda lagförslagen inte kan överblickas i den utstriicl\ning som iir 
önskvärd. Som framhållits bl. a. av ril\sdagcns kons1i1u1ionsu1skoll iir del 

emellertid i hög grad angeliigct med ätgiirder från samhiillets sida mot den 

ökande förekomsten av barn i pornografiska sammanhang. Niimnden anser 
det därfOr motiverat att barnpornogratin nu siirbcham.llas. 

För/affwfiirb1111de1 bitriider på många siitt Linckels uppfattning. Det iir allt it.I 

ytterst allvarligt när man gör ingrepp i yttrandefriheten. Partiella ingrepp 

under pågående reformarbete bör vara kriminalpolitiskt klart motiverade och 

bygga pa ett basmaterial av godtagbar omfattning som genomarbet<Jts och 

analyserats. Utredningen visar som ovan sagts hrister i alla dessa hiinseen

den. Emellertid iir förbundet också medvetet om all barnpornografin h{1ller p{1 

all få en sådan omfallning och utformning all det finns skäl att reagera. Om 

det kommersiella utbudet får fortsätla kan man i själva verket uppfalla dc11a 
som ett värre hot mot y11randefriheten än mä1tliga ingripanden som s1;ivjar 

en fortsall utveckling. Trots att det alltså kan finnas många invändningar att 

göra mot det underlag utredningen stöder sig pu och de motiveringar den 
framför. finner författarförbundet sig böra bitriida flirslaget att ett spridnings
förbud införs vad gäller barnpornografi i bild. 

Barrifi/11111iim11cle11 har i princip inget att inv;inda mot utredningens förslag 
om att införa en bestämmelse om barnpornografi i brollsbalken och i 
tryckfrihetsförordningen eller mot den föreslagna lydelsen. l\iimnden 
instiimmer emellertid i Per Unckels siirskilda yllrandc. Barnfilmniimnden 
anser liksom Unckel att utredningen hade bort pröva hela frågan om vålt.I och 
pornografi i ett sammanhang. Vid en sådan prövning hade det varit möjligt att 

bättre överblicka de vidare konsekvenserna m· det motiv utredningen anför 

som skäl för barnpornografiförbudet. 

Svenska bokförläggare.föreningen uttalar: 

Några sakliga skäl mot kriminalisering av barnpornografi såsom den 
definierats i utredningen synes enligt föreningen inte finnas. Föreningen vill 
mot bakgrund härav inte motsätta sig utredningens förslag. Föreningen 
finner emellertid anledning att understryka de principiella synpunkter som 
framförts av utredningens ledamot Per L;nckel. Det hade varit önskviirt att 
pröva hela frågan om väld och pornografi i ett sammanhang i stiillet för att 
såsom nu skett bryta ut en begriinsad del för särskild lagstiftning innan förslag 
i övriga delar arbetats fram. Det är diirf()r viktigt att man under det fortsatta 
utredningsarbetet ytterligare analyserar och motiverar ett speciellt fOrbud 
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1mll barnpornografi sii all lk principiell;i y11r;1ndefriheha-,pck1erna kan 
baseras pii en konsekvent helhci.-,..,yn. 

Riks/iirh1111dl't l!C'lll och Sko/11 1'11ns1a1crar all uircdningen har brulil ul 

harnpmnografin ur del iivergripande omr;'1de som pornografi od1 \·i1ldsfram

s1iillningar u1giir och anser all den åtgiirden iir \iil motiverad. Barnporno

grafin iir en ;l\·skyviird avart a\· den fiirr[iande och fiirnedrande industri som 

pornografin har blivit. Dess tillviixl har med llirt\·ivlan observerats av 

fiiriildrar <ll·h andra som arbetar med och f(ir barn och ungdom. 

I :iirbu ndet fortsiil ler: 

Utredningen påtalar brist på l\unskap och forskning betrii!Tande effekterna 
av exponering av förråande framstiillningar. men niimner docl\ fem effekter 
som forskarna iir mer eller mindre eniga om i fräga om våldsinslag i 
massmedia. Dessa effekter iir irne bara var och en fiir sig starkt negativa utan 
diinill ömsesidigt förstärkande. 

Barn och ungdom är båda tiimligen oskyddade a\· nuvarande regler (typ 
skyltningsförbudl och i sig mer llirsvarslösa iin vuxna. De har också ell behov 
av all identifiera sig med varandra. Diirmed iir barn mer sårbara iin vuxna. niir 
de stiills inför pornografiska alster. siirskill om dessa föresiiiller barn och 
ungdom. 

Enligt RHS mening finns det siiledes starka skiil för all utan dröjsmiil och 
med kraft ingripa mot barnpornografin. Självfallet forviintar sig RHS at l 
yllrandefrihetsutredningen med kraft arbetar vidare på della. 

5 '.\1otivet för en kriminalisering a' barnpornografi 

Utöver vad som siigs i de allmiinna uttalanden till stöd för en kriminali

sering som har reLlovisats i del föreg<knde under 3 och 4 uppehåller sig några 

remissinstanser vid de motiv utredningen har anfört för sill förslag. 
J/\ ullalar härom: 

Som ell motiv för den nu föreslagna lagstiftningen åberopas den integri
tetsskada som kan uppkomma niir barn medverkar vid tillkomsten av 
pornografiska alster. Della iir egentligen ocksu det enda åberopade motivet. 
Enligt min mening belyser della i viss mån den problematik som föreligger i 
fråga om lagstirtning mot pornografi. Motsvarande argumelll torde niimligen 
inte kunna uberopas niir det giillcr pornografi diir rn xna personer agerar. I den 
mån lagstiftaren önskar ingripa liven mol sådan pornografi kriivs därför all 
andra motiv kan åberopas. 

Utredningen har inte niirmare belyst den nyss arnydda problematiken. För 
min del vill jag ifrågasiitta om inte motivet bakom en lagstiftning mol 
pornografi till i.i\·erviigande del iir detsamma oberoende a\ om barn eller 
vuxna agerar. Niir det giiller barnpornografi tillkommer den nu clberopade 
integritetssynpu nk ten. Om risken J(jr i ntegritetsskada bedöms så all vari igt all 
den ensam för sig kan läggas till grund for en lagstiftning. iir del naturligtvis 
ingenting som hindrar all man nu gi'tr fram med en siirlösning i fr[1ga om 
harnporno!lrafi. F.nligt min mening skulk del emellertid - som jag redan 
alll~ll - Ila \arit i>11sk\iirt all utred11i11~..:11 kunnat i ell sammanhang w upp 
hela pornogralifrågan. Del skulle ime l!irvåna mig 0111 man vid en si1dan 
prörning kommit till den uppl~1llni11gen alt det friimsla motivet fiir en 
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lagstiftning pii det1<1 omr[1de ligger ganska n:ir;1 de motiv som uppbar den 
gaml<t hes1:i111111elsen 0111 s{1r;1nde av tul\t 11L·h sedlighet i lh ktp. 11 ~ 

hrottshall\cn. 

S1·wa/hm11.\ko111111111i·11 anflir likn;1nde ~ynpunkter och honstaterar alt 

yttrandefrihetsutredningens nu aktuella fiirslag utgiir !"rån t>mlanl\en om det 

enskilda harnets integritet. Scxualbmttskommittcn ifrågas:itter om inte det 

avgörande för ett l(irhud i st~illct bör vara huruvid;1 pornografiskt alster ~ir 

kriinkande fiir harn över huvud taget. Samma synpunkt kan naturligtvis 

anföras betriiffonde pornografi som rör vuxna. Sexualhrollskommittcn utgiir 
från all yllra ndefri hetsutredni ngen i sitt fnrtsat ta arbete all vari igt överviiger 
denna aspekt. 

RFSU noterar att utredningen har motiverat det föreslagna förbudet enbart 

med hänvisning till att den barnpornografiska bilden utgör en allvarlig 

kriinkning av de! avbildade barnets integritet. Någon motivering som bygger 

på barnpornografins inverkan på avnämaren framläggs inte. Utredningen 

hiinvisar till att det inte finns någon forskning som visar att barnpornogra

fiska framställningar kan leda till sexuellt övervåld mot barn. RFSU känner 

inte heller till någon sådan forskning men anser det uppenbart att skade

verkan på åskådaren förekommer i åtminstone en typ av fall, nämligen när 
barn ser bilder av vuxna inbegripna i vaginalt, oralt eller analt samlag med 

barn. En sådan bild upplevs som hot om övervåld mot elen som är maktlös, 
inbegripet risken för svår fysisk skada. Givetvis uppkommer också hiir 

samma fara som for det avbildade barnet, fastän inte i så utpräglad grad, 

nämligen att barnets inställning till sexualfunktionen blir präglad av 

skriimsel. Att barn in for barnpornografiska bilder har sådana reaktioner som 
hiir nämnts har man inom RFSU fått bekräftat vid kontakter med förskole
personal. 

En motivering för förbud med hänvisning till barn som åskådare till 
barnpornografi är enligt RFSU:s uppfattning giltig också for bilder där barnet 
inte är invecklat i uppenbara sexualhandlingar men som iindå uppenbarligen 

salubjudes i pornografiskt syfte. Barn bör vara skyddade mot att se sig själva 
utnyttjade som pornografiska försiiljningsobjekt. En sådan motivering 

kommer att i lika hög grad gälla tecknade som fotografiska bilder. Detta är en 
stor föriindring i förhållande till utredningens resonemang, eftersom utred

ningen endast bygger på hänsynen till det avbildade barnets integritet. 

Motiveringen för att låta förbudet omfatta även tecknade bilder blir då svag 

eller kanske t. o. m. ohållbar. 
Aktionen "Kamp mot porr och prostitution" är inne på likartade resonemang 

och framhåller att utredningen har valt att kriminalisera barnpornografi med 

hänsyn endast till att framställningen av sådan pornografi måste anses 

innefatta kränkning av de medverkande barnens integritet. Barnpornografin 
måste dock antas ha även andra skadeverkningar. Det gäller inte minst den 

snedvridna syn på sexuallivet som pornografin framkallar hos barn, 
ungdomar och vuxna. Vissa uppgifter tyder på att barn tar s~irskilt allvarlig 
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skada av barnpornografin. Den föreslagna kriminaliseringen giiller bilder av 

alla slag. i\ven tecknade bilder avses. Hiir har utredningen tvingats göra 

presumtionen att levande modell använts som ett led i produktionen. Denna 
konstruktion hade undvikits om utredningen vall ett skyddsobjekl för 

bestiimmelscrna, mera vidstriickt iin de medverkande barnens integritet. 

En klart kritisk instiillning till utredningens allmänna motivering intas av 

.fiirfä11arfiirh1111der som anfor: 

De motiv - eller riittare sagt det motiv - som utredningen anger för 
kriminalisering av barnpornografi tar egentligen inte alls sikte på spridningen 
och den verkan som sadan pornografi kan ha på mottagaren. I ett avsnitt om 
forskningen iiterger utredningen visserligen ett antal effekter som porno
grafin kan anses ha. Fn del av dem torde vara av den art att de kan föranleda 
överviiganden om all genom kriminalisering siika hindra eller begriinsa 
spridning av dylika alster. Vad som emellertid helt saknas iir en mera 
grundliiggande diskussion och analys av vilka det iir som i skydd av yttrande
och tryckfriheten fabricerar och sprider pornografiska produkter och diirmed 
kommersiellt hiinsynslöst utnyttjar en frihet som primärt iir avsedd för andra 
iindamål. Denna brist på brthiggning och analys iir besviirande för en 
remissinstans, vilken som författarfiirbundet helt allmiint har all försvara en 
vidstriickt yttrandefrihet men samtidigt enligt mera övergripande kulturpo
litiska m~1lsiittningar vill bekiimpa den råa kommersialismen pä kulturområ
det. 

/\LYS framför liknande synpunkter: 

Utredningen har bara ell enda motiv för sitt förslag: all skapa ett skydd för 
barn som modell. Bortsett från en schematisk översikt över effekterna av 
pornografi saknas helt den nöddndiga diskussionen om vilka man vill 
skydda genom ett spridningsförbud och varför det kan vara befogat all införa 
ett sådant skydd. 

Utredningen borde som bas för denna nödviindiga diskussion givetvis ha 
presenterat en kartliiggning <1v den nu existerande floran av pornografi. Om 
möjligt borde därvid ocksä ha presenterats en analys av utvecklingen efter 
den 17 februari 1971. den dag då den gam la tukt- och sedlighetsbestiimmelsen 
togs bl'rt och ersanes av det så kallade skyhningsförbudet. Mot bakgrund av 
de av riksdagen godtagna riktlinjerna fören ny kulturpolitik med dess krav pä 
all bekiimpa kommersialismen borde det också ha redovisats, i vilken 
utstriickning pornografiska framstiillningar. enkannerligen sådana med barn. 
iir produkter av rent spekulativ kommersialism och i vilken grad sådana 
framstiillningar ingår i ett kulturutbud som har seriös karaktiir och diirför 
primiirt bör skyddas a\· yttrandefrihetslagstiftningcn. 

Svrnskajörografernas rik~förhund frågar sig om utredningens syfte har varit 

att skydda de avbildade barnen eller skydda läsaren eller tittaren. Det framgår 

inte klart av utredningen. i\r det så att man vill skydda de avbildade, så måste 

man på ett klart siitt avgriinsa vad som menas med sjiilva brottet och vilka 

som bör skyddas. 
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6 A l'gränsningen av det straffbara området 

Många remissinstanser uppehåller sig vid frågan hur det straffbara området 
närmare bör avgränsas. Förutom allmänna önskemål om en precisering 
diskuteras bl. a. vad en bild skall förestiilla for att strartbarhet skall inträda. 
avgränsningen av begreppet barn. vilka medier som skall beröras av 
kriminaliseringen samt utredningens förslag om att bilder som framstiillts för 
vissa ändamål skall undantas. 

RA anser att innebörden av lagtexten är oklar. Uttrycket "Den som med 
bild av barn framstiiller sexuellt beteende" kan språkligt tydas på llera sätt. 
Sålunda inryms under texten inte bara bilder av barn i en egen sexuell 

situation utan iiven exempelvis en bild av ett sexuellt beteende från en eller 
llera vuxna med ett barn som åskådare. Vidare omfattar texten det fall att en 

bild av ett barn i sin tur ingår i en bild visande ett sexuellt beteende av en eller 
flera vuxna. Man kan även fråga var gränsen för den kriminella handlingen 
skall dras. Enligt ordalydelsen förfar redan den straffbart som vid sitt 
skrivbord förfärdigar en teckning av ett barn i en sexuell situation och strax 
därpå förstör sitt alster. Uttrycket sexuellt beteende synes språkligt närmast 
betyda, att fråga är om ett aktivt agerande. Utanför det straffbara området 
skulle då falla bilder av barns könsorgan eller en bild. där barnet lir passivt 
men avsikten är att leda åskådarens tankar till en icke visad sexuell 
handling. 

Betriiffande utredningens motiv för att tecknade bilder skall omfattas av 
lagstiftningen anför Stockholms tingsrät1 att utredningen synes ha låtit en 
hypotetisk bevisvärdering få inverka på frågan vilka slag av teckningar som 
skall omfattas av den föreslagna lagen. Tingsrätten kan inte biträda ett sådant 
resonemang utan anser att den omständigheten att det inte kan uteslutas att 
levande modell används vid teckningar av ifrågavarande slag inte kan få 

medföra att teckning som tillkommit utan levande modell skall anses som 
otillåten. Ej heller kan med den motiveringen som ligger till grund för 
förslaget bilder, som avser person som inte :ängre är i livet. såsom fallet är 
med bilder av äldre datum. falla under ifrågavarande lagstiftning. Tingsrätten 
anser således att, då varken teckning av ifrågavarande slag som utgetts utan 
barn som modell eller sådana äldre bilder som nyss sagts, kan göra intrång på 
någons personliga integritet, sådana alster inte skall falla under den föreslagna 

lagen. 
Sexualbrottskommitten framhåller att det vid utformningen av ett särskilt 

förbud mot barnpornografi måste beaktas att varje ingrepp i tryckfrihetslag
stiftningen bör ske med stor försiktighet. Ett förbud bör därför - i avvaktan på 
en fullständig utredning som avser hela pornografiområdet - strikt begränsas 
till sådan framstiillning och spridning av barnpornografi som är kränkande 

och/eller skadlig för det enskilda barnet. Därmed skulle teckningar. som inte 
har levande förebild utan har framsprungit ur tecknarens fria fantasi falla 
utanför det straffbara området. Betraktad från den°na utgångspunkt har den 
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filreslagna lag1ex1en en alltför vid omfallning. Den har dessutom uppenbara 

tekniska brister. Sålunda är ullryckel "med bild av barn framsliiller sexuellt 

beteende" svårförståeligt och diffust. 

Fii1falf0(/iirbu11de1 finner del in1e miijligl all objek1iv1 kniick<t den språkliga 
i111ll'biinkn ;1\ utlnl'kel '"lkn Slllll 111ed bild <1\ b<1rn l'ran1-;1iillcr se\t1cll1 

bctcc·ndc ... I )cl tlireLlllcr sorn lllll m;111 ''1111111;111blandat 11rdc1 l'ramstiillning 

'i11n1 hiinfiir sig 1ill skrifts eller bilds innehitll nch ordcl framstiillning i 

b,·tydclse pniduktion, tillverkning. I lur man 1111 iin skall 1nlka l1rdalagc11 i 

l'iir-;lagcts flirsta sck\ens. s1:1r det enligt fiirbundet klan ;111 inncbLirden iir 

:I\ 'cdd att \ :11'<1 all den som medelst hild a\ barn :is1adklllll111er /skapar/ 

prnducerar en bildl'ramsliillning a\· se\ucllt beteende _-;kall straffas. Slllll 

utredningen har laglupp s:1ke11 ;1\·ses d[1 S:1\·iil fall d:1 barn iir le\ ande mndell 

som s[1dan<1 l'all dit bildpt1rnngrati11 i\stadkl1111mits 111an si1dan mlldcll. 

hirhundct l\irt<itter: 

Bildp11rnograli ulan levande modell kan i hll\ udsak {1stadkommas p[11d 
S:itt: genllm montage av i och l'iir sig icke pl1rlll1gr:ilisl-.a l\1t11gralier eller 
genom fri ledrning (mols\'arandel '"efler fantasin''. L:1rcdningens llirslag 
innebiir allts:i. all redan producerandet a\ Cll dylikt alster skall hriminaliseras. 
!Xir111ed har 111an infört ell hell nyll liinkande i denna pn1blem:11ik- \il kel blir 
desto mer lif'l''ecmle\·iickande som man inordnar denn:i krimin;ili-;ering i 
kapitlet 1llll brllll mol allrniin ordning. 

U1er all ha redo\·isal iildre bl'sUrnmelser pi1 llllHitdet anl'iir forbunde1: 

\'ad som nu sker iir all utredningen - antagligen genom den redan 
kritiserade sammanblandningen av l\·:1 kriminalplllitiska nHlli\· - kn111mer all 
tlireslii kri111inalisering a\ pornografisk hild redan i samllla stund den 
fra111s1iilles. :tlldeles oa\'Sell om n:1gon annan iin upphll\ smannen konfrlln
H:ra1s 111ed den. I princip innebiir l'iirslagL'l all1-;;i :11t misstanke all niigon för 
sill egel hruk frams1iillcr pornografiska bilder av angi\'Ct slag kan föranleda 
polisingripande. I.klia kan knappast ha \ arit utredningens a\'sikl. 

l ;I redningens 11.irslag har dessutom inte n:1g01 som helst .samband med 
behm·e1 a\' all 1ryckl'rihe1sriillslig1 komma ~11 barnporn11grali: i den 111[1n 
bilderna ing[ir i 1ryck1 skrift iir de inte :11k11mliga i\ idare 111{111 iin skriften s.iiil\. 
ni.:h för all denna sk<tll vara i11kt1mlig kr;i\S, all den :ir ulgi\en. d\s. bli\ il 
utl:i111nad till salu eller 11ir spridning p;t annal <itt. 

Om man s{1lunda frän del straffbara 11111r{1de1 tar bort bilder sum "s1anna1 pii 
ritbPrdet''. hilder i 1ryck1a skrifler sa1111 - d1ersom de behandlas i t'iirslagels 
andra scl-. \ l'ns - bilder som sprills p[1 ;innat siitt iin genom tr~ d:t sf\ril'!, kan 
inom s1raflbude1 endast :11crs1it skri fler som pii annat siill iin genom spridning 
nJr annan person eller all miinhe1en. Del for dit fram hit Il as alt den stim p:I cl ler 
\id all111:in plats 11.ire\·isar pornografisk bild pi1 ell .'iiill so111 iir :ignat all\ iicka 
al I miin ans1ii1 enligl sky 11 ni ngsforbudel i 16 kap. I I ~ Br B redan nu -;t ra tfas tör 
111ill[11e1 l(irf'arandc med pornografisk bild. Samma str;1ff drahbar den <,0111 
nombe11 S:inder siidana bilder ,per post. 

Slutsatsen <I\ denna analys iir all n{1g01 s1ral'fbeliigg:mde av "den som mt:d 
bilda\' barn framsliillcr sexuell! bc1ecndc'" i111e kan godtagas. De s1ra1Tv:irda 
handlingarna mol allmiin ordning iir redan kriminalisernde i 16:11 och de 
strathiirda handlingarna mol barn bör kriminaliseras som sedlil!he1sbro11 i 6 
k;1p. Sker s[1 kommer automatisk! barnpornograli"k film och fotogrntisk 
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stillhild med barn ~0111 modeller all kriminaliseras n:dan p(1 produktionssta
diet. Ni'1got behov att diirutöver kriminalisera sjiilva fra111.~t;iJL1ndet a\· ~äd<lll 
pornllgrali synes ej foreligga. 

hirl'atlarl'iirhundet rnr diirfiir avstnka Jlirsta ledet i den fiireslagn;i 16 kap. 
10 a ~ llrB. 

l'O ifr[1gas;i11er nm det l'iireslagna tilJ;igget till bro11shalken tillriickligt klart 

anger vad som kriminaliseras. i\ vser man med uttrycket "den som med hild 

av harn rramstiiller sexuellt beteende" alt straffheliigga redan fotograferingen 

och den tekniska framstiillningen av hilden eller först ell senare utnylljande 

av en fardig bild? 

Srockholms ringsrärr uppehåller sig bl. a. vid vad utredningen har anfört om 

att ett barn genom exempelvis speciella kameraarrangemang kan framstiillas 

på ett sätt som är iignat att vädja till sexualdriften utan att barnet kan siigas ha 

deltagit i ett sexualbeteende vid avbildningen. Tingsrätten utgår från alt med 

sexualdriften avses inte ev. sexualdrift hos barnet utan hos annan person. Om 

detta antagande iir riktigt och om utredningen med uttalandet avsett att ge 

ytterligare skäl för lagstiftningen i fråga, får tingsrätten som sin mening 

framhålla att en sådan omständighet inte kan utgöra tillräcklig motivering for 

en lagstiftning som elen föreslagna. Detta siirskilt i betraktande av vad 

utredningen, med bortseende från integritctsskada, anfört om att det av 

hittills gjorda seriösa undersökningar inte kan dras någon slutsats om 

barnpornografins verkningar. 

RFSU tar upp sådana bilder där barn avbildas i pornografiskt syfte utan att 

vara invecklade i sexuella situationer tillsammans med vuxna. RFSU delar 

utredningens uppfattning att även sådana bilder bör innefattas i förbudet då 

det pornografiska syftet iir uppenbart. Skälet är även i detta fall att bildens 

förekomst i ett sådant sammanhang utgör ett övergrepp mot barnets 

integritet. Det finns enligt RFSU en mycket omfattande pornografisk 

produktion av detta slag där syftet är uppenbart och där inga gränsdragnings

problem föreligger. Det förefaller emellertid som om de föreslagna lagpara

grafernas formulering inte är sådana att de kan vara tilliimpliga på sådana 

bilder. 

RFSU fortsätter: 

Utredningen har inte tagit upp det förhållandet att det självfallet publiceras 
bilder av nakna barn där det är uppenbart att inget pornografiskt syfte 
föreligger och där det alltså inte finns anledning att ingripa - inte heller om en 
"avnämare" använder bilderna i pornografiskt syfte. För denna och endast 
för denna grupp av bilder kommer gränsdragningen att bli svår. Om en ny lag 
siitter stopp för den grövre barnpornografin (frånsett en begränsad under
jordisk marknad som då uppstår) blir det sannolikt en storproduktion av 
barnhilder i form av nya fototidskrifter och album med "konstnärliga" 
kommentarer men pornografiskt syfte. I förarbetena till lagen borde ha ingått 
övervliganden som underlättar för domstolarna att här göra en gränsdrag
ning. Den är ju viktig dels för att skydda de bilder som inte har ett 
pornografiskt syfte, dels ftir att man ska kunna vidta åtgärder mot de bilder 
som har ett kommersiellt pornografiskt syfte. Annars kan man trots lagen fa 
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en oåtkomlig massproduklil)n av hilder som alltjämt utgör ett salfanl 
övergrepp mot harnets integritet som utredningen vänder sig mot. 

AB Sl'enska Prcsshyrå11 finner det uppenbart all utredningsforslaget, om det 

upphöjs till lag, kan medföra svärigheter vid bedömningen av huruvida 

pornografiskt material iir all anse som harnpornografi eller ej. 

Riksfiirbundct Hem och Skola har full förståelse och respekt för all det kan 

uppstå svårlösta juridiska problem, friimst betriiffande tolkningar och 

griinsdragningar, men kan inte anse att de skall vara olösliga. Dessutom 
befarar förbundet all en yttrandefrihet som så saknar griinser, att den i sitt 

namn tillåter att barn och ungdom exploateras på ett förnedrande och 

destruktivt siill, riskerar en icke önskvärd motreaktion. 

Statens biograjbyrå anser att ett straffrill område bör vara mycket starkt 

begränsat. Vidare synes angeliiget att en närmare precisering av detta område 

görs antingen i lagtexten eller, om detta möter svårigheter. i specialmotive
ringen till lagförslaget. 

Filmgranskningsråder anser att gränserna för det straffbara området bör 

anges klarare i lagtexten. Straffbarhet bör inträda om inte framställningen har 
betydande konstniirligt värde, ingår i vetenskapligt arbete eller utgör ett led i 

allvarligt syftande nyhetsförmedling. 

Pressens samarbetsnämnd föreslår att man i det kommande lagstiftnings

arbetet försöker niirmare fastställa vad som bör betrakt<is som barnpornogrnfi 

eller ej så att inte den nya lagstiftningen skapar hinder för nyhetsförmedling 

och opinionsbildning. 

Avgränsningen rörande vad som skall avses med barn diskuteras av några 
instanser. 

Hmrä11rn iirl'r Skdnl' och Blekinge finner det viilbet~inkt all någon viss 

åldcrsgriins för vilka som i detta sammanhang är all hiinföra till barn inte har 
l"aststiillts av utredningen. Det haclccmellcrtid enligt hovriillen varit önskviirt 
alt utredningen diskuterat vilka äldersgriinser ut redningen tänkt sig. Allmiint 
sell torde griinsen inte ligga vid en viss älder. Det iir i s@let fråga om barnets 
fysiska utveckling. För att betraktas som barnpornografi torde det få röra sig 
om sådana barn som iinnu ej nått puberteten. För riittstillämpningen iir en 
utförligare motivering i detta avseende av stort viirde. 

R.4 anför: 

I förslaget har inte n{1gon åldersgriins <tngivits. Kommitten har ansett den 
niirrnare griinsdragningcn för begreppet barn höra ankomma pä riillstilliimp
ningen. Såviil fysisk som psykisk mognad varierar avseviirt mellan indivi
derna orh sker ej heller alltid parallellt. I straftbestiimmelserna om otukt med 
barn och otuktigt beteende har angivits en övre gräns på 15 år för barn i syfte 
att begriinsa det straffbara området. Begreppet barn omfattar emellertid iiven 
individer över I 5 k Niir det giiller barnpornografiska bilder torde det ofta vara 
mycket svårt att få fram uppgifter om den aktuella personens ålder eller 
mognad. Det framst[1r iiven som angeliiget att inte behöva identifiera 
personen !lir en utredning i dessa avseenden. En utgångspunkt fi.ir bedöm
ningen av 0111 det iir fr~tga 0111 ett barn eller inte rnr då bli vad som kan utliisas 
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av bilden. En <1dan hediin111ing hegriins;1s med ni.1ddndighL!l till individens 
fysiska utveckling och kan kda till all v~il fysiskt men ej psykiskt utvecklade 
individer liimnas utan del sl-.ydd som tnrde ytterst ha avsetts 111L'd forslagel till 
lag~tiflning om harnpornograli . 

. \1nrk/J11l111.\ 1i11."srii11. rif...11>11fi.1.\/1n·/11·11. f..011.\/llll<'lllrl'rf..1·1 och S\'c11.1ka _/i1111-

gru/i'mu1 rik1/iirh1111d l(irnrdar en tildersgriins. 
S10,A/Jo/111s li11g1rii11 ull;tlar: 

Barnpornograli utgörs enligt utredningen av "alster som friimst i bild 
skildrar barn i sexuella situationer de inte iir mogna att upptriida i". Det är 
oklart vad som avses med ullrycket "sexuella situationer de inte iir mogna att 
uppträda i". Uttrycket i fråga kan tiinkas avse könsmognad eller intellektuell 
och känslomiissig mognad. Dessa olika slag av mognad får väl anses ha ett 
starkt samband med varandra men det kan an111iirkas att man i den allmänna 
diskussionen utgår från att en påtaglig skillnad i tiden mellan inträde av dessa 
slags mognader föreligger. Av vad utredningen anfört framgår emellertid att 
med den föreslagna bestiimmelsen avses att skydda unga människor, vilkas 
könsmognadsprocess inte är avslutad. Detta skede är olika för olika individer 
och kan också vara svårt att avgöra i det enskilda follet. Av detta följer att 
svåra och för vederbörande barn kanske påfrestande bevissituationer kan 
uppkomma i mål. där talan förs med anledning av angivet förfarande. Med 
anledning härav vill tingsriitten föreslå att det ifrågavarande handlandet 
kriminaliseras när avbildad persern är under 15 år. Härigenom vinnes också 
överensstämmelse med vad som i fråga om ålder stadgas vid könsumgi1nge, 
niir det gäller integritetsskydd för unga människor. 

Rikspo/iss1yrelse11 anser att eftersom det saknas en definition av vad som 

avses med barn, det är sannolikt att avseviirda bevissvårigheter kommer att 
uppstå. Enligt rikspolisstyrelsens mening vore det önskviirt att en åldersgräns 
- korresponderande med brottet otukt med barn - anges i lagtexten. 

Konsumenf\•erket ifrågasätter om inte en åldersgräns bör anges för att 
underlätta bestämmelsernas tillämpning. En lämplig åldersgräns synes vara 

15 år. Diirmed skulle man nå överensstämmelse med brottsbalkens bestäm
melser om otukt med barn och otuktigt beteende. 

S1•enska .fotografernas rik~(örbund har svårt att inse varför man inte från 
utredningens sida kan precisera vad som menas med barn. Könsligt umgiinge 

med barn eller sedlighetssrmmdc beröring med barn iir redan i dag straftbelagt 

och diirför iir det en brist i utredningen all man inte preciserar var gränsen bör 

gå för dessa bilder, d\'s. de avbildade. förbundet anser all en åldersgriins bör 

klart uttalas. 
Sorialsryrelsen. SÖ O\:h :IB Sl'c11.1ka Prcssh_1nin anser all begreppen barn och 

unga människor bör definieras niirmarc. 
Orcrclk/agar1•11 i Gii1ehorg !inner all bristen pö åldersgriins kan leda till 

tolk n ingsproblcm. Detta ;ir olyckligt t"rån t1klagarsyn punkt. Det får emellertid 
fi.irutsiittas att det fortsatta lagstiftningsarbe1c1 ger <1dan viiglcdning all 

riillstilliimpningen snabbt lin ner den r;itta gr;insdragningcn. s,1 har ju tidigare 

skett vid tillkomsten av 16 kap. 11 ~ hrnttsbalkcn. 
Frågan om vilka media som skall oml"atlas a\ slraffbest;immelscrna berörs 
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a\ 11C1gra instanser. 

!lm"1"1ilf1•11 ii1°N Skci111' och Hll'ki11g1' uttalar h;trnrn: 

L:tredningen har hegriinsat straflht:liiggandd till framstiillningar i bild. 
Utredningen herör iiven skrifiliga framstiillningar men avvisar tan"cn att l{tta 
s{1dana omfattas av kriminaliseringen. Diiremot har utredningen inte tagit 
upp fr{tgan om att strnl"fheliigga barnpornografiska framstiillningar på ljud
band. Det hör niimnas att det fl)r niirvarande i en tingsriitt inom hovriitts
omriidct handliiggs ett hrottm:ll om otukt med barn i vilket flirekommer 
hes lagtagna barnpornografiska smalfilmer 0L"11 kassettljudband mell barnpor
nografiskt inneh<'tll avsedda alt spelas upp tillsammans med filmerna. 
Hmriitten anser att frägan hiir niirmare iiver\·iigas under det fortsatta 
lagst ifl ni ngsarbetel. 

Socialstrrcl.,en delar utredningens uppfattning alt behovet av förhud mot 

skriftliga framstiillningar inte iir sit stort och att konflikterna meLI den 

lwns1niirliga friheten iir sdra att lösa. Soci;tlstyrelscn kan samtidigt inte 

bortse friin lien negativa pf1verkan som en skriftlig framstiillning kan ha. 

/'(}anför ett exempel frän sin verksamhet som t:nligt PO:s mening visar att 

det kan vara tveksamt att begriinsa det kriminaliserade omr[1det till bilder . 

. \ven en framstiillning i ord kan vara s[t förråande att ett ingripande kan te sig 

motiverat. PO antar emellertid alt detta spörsmäl kommer att ytterligare 

överviigas under kommittens fortsatta arhi.:te. 

AL rs antor: 

l r1redningen presenterar inte något faktamaterial som bakgrund till sitt 
pås1[1ende att texlmaterialet på nu aktuellt område iir foga omfattande. Det 
kan vara riktigt som utredningen anför al! hehovet av kriminalisering av 
skriftliga framstiillningar är mindre pätagligt än niir det giiller bild samt att 
konflikter med den konstnärliga friheten är svårare all lösa på textområdet. 
Utrellningen har här dock stannat vid påstäenden eller antaganden. Det kan 
emellertid inte godtagas, att man i detta viktiga sammanhang nöjer sig med sä 
bräckligt underlag för cle slutsatser som lagförslaget innefal!ar. Erfarenhe
terna fr[111 t illiimpningen av äldre bestiimmelser om pornografi iir sadana att 
man måste iaktta största försiktighet och noggrannhet, innan man drar 
grlinser mellan olika media. 

Också S1•e11ska.fätogra/i'rnas rikstiirb1111d är kritisk mot utredningsförslaget 

p[1 denna punkt. Förbundet uttrycker sin förvåning över att man inte 

preciserar vad som avses med barn och samtidigt förhjuder alster som 

tecknade pornografiska bilder. Förbundet har svärt att förstå att man inte drar 

parallellen mellan fotografi och tecknad bild och därifrån till textframställ

ning av pornografiska verk. Varför föreslår man inte att förbjuda dessa också, 

eftersom syftet måste vara antingen kommersiellt eller på något siitt sexuellt 

upphetsande. Det bör inte finnas några skillnader mellan sättet att välja 

kommunikationsform, dvs. text, bild eller film. Utredningen hänvisar till 

forskningen, men på forskningsområdet iir det klart bevisat att rörliga bilder 

utövar en mycket stark påverkan på åskådaren. Däremot har inte forskningen 

alls påvisat motsvarande samband mellan stillbilder och textframställningen. 

4 Riksdagen 1978179. J sam/. Nr 179 
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r:iirbumkt upplever LEirfor att utredningen inte tillriickligt grundligt har tagit 

hiinsyn till uppdraget som den fött, och redovisat skiilet till att man så starkt 

begriinsar sig till barnpornografi och barnpornografiska bilder. 

Utredningen har förklarat att det i siillsynta undantagsfall kan vara befogat 

att publicera bild cliir barn framstlills i en sexuell s·11uation och angivit som 

exempel konsniirliga. nyhetsförmedlande eller veten

skap I i g a hiinsyn. Detta kommenteras av llera remissinstanser. 

Hol'fiirren över Skåne och Blekinge delar utredningens uppfattning l)m 

avgriinsning från det straffbara området av sådana av utredningen särskilt 

nämnda fall diir bildpublicering framstår som försvarlig och har inte heller 

någon erinran mot det sätt detta kommit till uttryck i lagtexten. 

R.·f anser diiremot att den reservation som föreslås i lagtexten om att 

framställningen i vissa angivna fall kan vara försvarlig, bör utgå. En fråga som 

allmiint giiller lagstiftning på detta och närliggande områden iir hur man skall 

göra avgriinsningen mot vetenskaplig och konstnärlig verksamhet. Detta 

brukar inte uttryckligen regleras i modern lagstiftning. Lagstiftaren har plägat 

utgå från att konstnärliga och vetenskapliga framstiillningar skall liimnas 

utanför det kriminaliserade området. Domstolarna torde också i sina 

avgöranden följa samma princip. Vad gäller tryckfrihetsbrott måste därjlimte 

uppmiirksammas att i tryckfrihetsförordningen sedan gammalt finns en 

övergripande regel om att betriiffande framställning i tryckt skrift just syftet 

skall beaktas. Hur den nu föreslagna särskilda regeln skall fOrhålla sig till 

denna allmänna regel iir oklart. Om man nu skulle uppstiilla en regel 

hetriiffande griinsdragningen kommer man sålunda in på en fråga som har 

s[1dan principiell riick\"idd att den inte bör a,·göras i förevarande bcgriinsade 

sammanhang. Att reservationen utgår bör inte medföra några egentliga 

svårigheter för bedömningen av nu ifrågavarande gränser. De situationer i 

vilka en bedömning skall ske kommer-siirskilt med hiinsyn till forekomsten 

av bilclmateriak:t - knappast att erbjuda någon tveksamhet i nu förevarande 

hiinseende. 

Sc.rnalbro11sko111111i11c;n uttalar att det undantag från huvudregeln som 

avser att möjliggöra att hildframstiillningar av barn med anknytning till 

sexuallivet anviinds för renodlat konstnärliga syften eller !lir vetenskapligt 

iindamål har fätt en alltför vag utformning. Ett förbud bör enligt sexualbro\ls

kommitlcns mening i stiillet anknyta till framställning eller spridning av bild 

av barn med sådan sexuell innebörd att förfarandet är iignat att medföra skada 

flir eller kriinkning av barnet. Ett förbud av sådant innehåll synes knappast 

behöva förses med några undantag. Fotografering eller a\"bildning genom 

teckning a\· barn, vilken sker på sådant sätt all det iir kränkande eller skadligt 

för barnet torde aldrig kunna försvaras under h~invisning till vetenskapliga 

eller konstniirliga syften. Reproduktion eller spridning av sådan bild torde å 

andra sidan inte i något fall kunna anses kriinkande eller skadligt för barnet. 

n~ir det sker i strikt vetenskapligt eller konstnärligt syf"te. 

För S1ock/10/ms ri11gsrä11 är det oklart om det av utredningen förda 
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forsvarlighetsresonemanget avser såviil framstiillning som spridning av 

ifrågavarande slag av bilder eller endast det sistniimnda förfarandet. Tings
riitten anser att den kriinkning av en individs personliga integritet som ligger i 
framstiillning av sådana bilder inte kan fiirsvaras varken med konstniirliga 
hiinsyn eller som nyhetsfrirmedling eller som led i vetenskapligt arbete. Ej 

heller publil:ering kan i angivna fall vara försvarlig så liinge diirmed 
individens personliga integritet träds får niira. Skulle diiremot avbildad 
persons identitet genom retuschering eller på annat siitt kunna göras omöjlig 
att faststiilla st1iller sig saken annorlunda. Då kan publicering av sädana bilder 
- liksom fallet måste vara med teckningar gjorda helt efter fantasi - vara 

försvarlig i angivna hänseende. 
Rikspolissryrl'lscn har förståelse för att det främst av hänsyn till vetenskap

liga intressen iir nödvändigt att undanta vissa framstiillningar från straff. Det 
iir emellertid angeliiget att i lagrummet tydligare anges i vilka fall barnpor
nografiska framstiillningar iir tillåtna. 

Örerå/..lagaren i Ciijfeborg finner den elasticitet som finns i formuleringen 
"försvarlig med hänsyn till sitt syfte och sitt sammanhang" allvarlig och 

fortsätter: 

Att som utredningen framför behöva beakta konstnärliga hänsyn i ett 
sammanhang som detta är jag främmande för. Från vetenskaplig eller annan 
viktig synpunkt kan emellertid framstiillningen ibland vara nödviindig. Jag 
anser därför att uttrycket försvarlig bör bytas mot uttrycket nödvändig. I 
brottsbalkens 24 kap. används båda uttrycken får att kunna markera olika 
situationers krav. 

Socialsryrelsen ifrågasätter om framställning av barn i sexuell situation kan 
var försvarbar ens ur konstnärlig synpunkt. Det kan bli svårt att dra en 
gränslinje mellan vad som kan anses vara barnpornografi och vad som kan 
anses vara konst. 

Enligt 111red11i11gen om barnens rärr har lagtexten på denna punkt fått en 
alltför vag utformning. I motiven uttalas att publicering av barnpornografisk 
bild kan vara försvarlig av konstnärliga hänsyn, som led i allvarligt syftande 
nyhetsförmedling eller som inslag i vetenskapliga arbeten. Utredningen har 
förståelse för att ett förbud mot barnpornografi inte lämpligen kan g1illa helt 
generellt. Vissa mycket sällsynta undantagsfall kan kanske finnas när 
framställning och publicering av barnpornografisk bild kan framstå som 
motiverade. Utredningen anser det emellertid synnerligen viktigt att undan
tagssituationema inte används som s. k. täckmantel vid en icke försvarlig 
framställning och publicering. Man kan t. ex. tänka sig fallet att en erkänd 
regissör i kommersiellt syfte utnyttjas får framställning av film med 
barnpornografiskt innehåll under åberopande att filmen låter sig försvaras av 
konstnärliga hänsyn. 

AB S1•e11ska Pressbyrån uttalar att det lämnas alltför litet underlag får en 
bedömning av vad som är försvarligt och därmed straffritt. 

Rädda Barnen anser all bristen på konkreta anvisningar i lagtexten om vad 
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som anses försvarligt liimnar utrymme för tolkningar som kan tiinkas bli 

negativa ur barnens synpunkt. Bilder som later sig försvaras av konstniirliga 

hänsyn är utredningens exempel på undantagsfall som kan tillåtas. Men 

enligt Riidda Barnen iir det viktigt med en klarare griinsdragning som 

omöjliggör en alltför vid tolkning. De starkt negativa skildringar som inllyter 

framför allt frän USA om hur barn missbrukas i sexuella sammanhang 

tillsammans med vuxna, borde t.iiina som en varning gentemot en alltför vag 

lagtext. 

Sveriges Radio AB anför att frågan om undantag från straflhar handling iir 

svår att riktigt tillgodose. Företaget noterar emellertid att utredningen finner 

det vara försvarligt att publicera bilder som kan motiveras av konstnärliga 

hiinsyn och som ett led i en allvarligt syftande nyhetsfiirmedling eller som 

inslag i vetenskapliga arbeten. Dock framgår att kommitten anser att 

undantagen iir siillsynta. för Sveriges Radios del skulle en visning av aktuella 

bilder förmodligen alltid kunna hänföras till de skiil som anförts för undantag 

och inte vara siillsynta undantag från lagen. Diiremot kommer de tillfallen då 

sådana bilder kan visas inte vara frekventa och diirför i den meningen 

siillsynta. 

Sexualbrottskommifl(;/1 anser att det straffrättsliga skyddet biir giilla iiven 

avbildningar av utliindska barn, vilka avbildningar i regel inte framstiills i 

Sverige eller föreställer barn som kan identifieras hiir. \fan hör niimligcn inte, 

om svenska barn tillerkänns straffriittsligt skydd. medverka till att skapa en 

marknad för exploatering av ulliindska barn i pornografiskt syfte. 

Aktione11 "Kamp mot porr och pros1i111tio11" uttalar att n:ir det giiller den 

föreslagna straffbestiimmelsen i tryckfrihetsförordningen iir griinsdragningen 

mot det straffria området av särskild vikt. Brottsbeskri\'ningen i den 

föreslagna lagtexten är vag och ger dålig vägledning for de riittstilliimpandc 

myndigheterna. Frågan om formerna för riittcgången blir då av än större 

betydelse. Utredningen har ännu inte avgivit något betänkande i denna del. 

Aktionen framhåller det viirdefulla i att juryn i tryckfrihetsmål ger den 

allmiinna opinionen möjlighet att påverka utgången i varje enskild 

process. 

7 Övrigt 

Straffbestämmelsens placering 

HovrätTen över Skåne och Blekinge delar utredningens uppfattning att 

bestiimmelsen. vad beträffar brottsbalken, lämpligen bör införas i 16 kap. och 

alt den naturliga platsen för tryckfrihetsförordningens del är 7 kap. 4 *· 
Öi1eråklagaren i Göteborg och Aktio11en "Kamp mot porr och wostit11tio11" 

finner det naturligare att den nya paragrafen införs i brottsbalken under 

beteckningen 16 kap. 11 a * på grund av sitt samband med 11 *· 
Överåklagaren i Malmö anfö; att den nya paragrafen bör beniimnas 11 a * 

eller 12 a §och inte, som utredningen föreslår, 10 a *· 10 ~avser ju brott mot 
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griftefrid. Det förefaller naturligare att ansluta stadgandel om barnpornngra

librott till paragrafen om otillätet förfarande med pornografisk bild 111 ~)eller 

om förledande av ungdom ( 12 ~ ). 

Dä syftet med de föreslagna lagbestiimmelserna iir att skydda personlig 

integritet pä det sexuella omrt1det f"iireslt1rS11Jckh11/111.1 t111gmi11 ;lit brottsh:liks
bestUmmelsen införs i 6 kap. nch inte i 16 kap. i brottsbalken. 

Scrnal/1rorrsk1m1111i//1·,n och 11rrl'dni11gl'11 0111 baml'/IS riill ifrt1gasiitter om det 

inte hiir iiverviigas all kriminalisera fra111ställning av barnpornografi so111 en 

siirskild for111 for sexualbrott i 6 kap. brottsbalken. Kommitten har för avsikt 

att i ett senare skede av sitt arbete överviiga innehållet i bestiimmelserna om 

straff li:.ir sexualbrott frf111 s{1dana synpunkter. 

Fiir/11//ar/(irh1111der an for att det är en lagtekniskt felaktig metod att som 

utredningen uppta framstiillning av barnpornografiska hilder so111 ett brott 

mot allmiin ordning och placera bestiimmelsen diirom i anslutning till 

skyltningsförbudet i 16 kap. 11 ~brottsbalken. Den handling som primiirt bör 

straffbeliiggas måste kriminalpolitiskt betraktas som ett mot barnet riktat 

sedlighetsbrott och bestiimmclscn hiirom bör diirför upptas i 6 kap. brotts

balken, förslagsvis niirmast efter bcstiimmelsen om otuktigt beteende 16 *l· 
Diir biir framstiillning av barnpornografi efter levande modell kriminaliseras. 

En sådan regel bör kompletteras med ett förbud mot spridning av barnpor

nografi som kan placeras i 16 kap. bro11sbalken och få beteckningen 

10 a ~-

Lagtextens utformning m. m. 

JK har från lagteknisk synpunkt inga anmärkningar mot förslaget men 
ut1alar all den omstiindigheten all utredningen nu begränsat sig till en 
mycket snävt avgriinsad del av pornografifrågan synes ha medfört att 

förhållandet mellan de nu föreslagna bestiimmclserna i 16 kap. JO a * 
brottsbalken och tryckfrihetsförordningen, å ena sidan. och de nu gällande 

bestämmelserna i 16 kap. 11 ~brottsbalken, å andra sidan, inte alls belysts. JK 
anser önskvärt att detta sker under den fortsatta behandlingen av lagstift
ningsärendet. 

Hovrätten över Skåne och Blekinge anför att enligt utredningens motivering 
framställandet och spridandet av de ifrågavarande bilderna synes vara det 

som skall vara straffbart. Enligt hovrä11ens mening ger emellertid den 

föreslagna utformningen av lagtexten ej klart uttryck för denna tanke. 
Hovriitten fortsiiller: 

Utredningen uttalar all avgörande för straffbarheten inte bara bör vara, 
huruvida barnet eller barnen ~ir invecklade i uppenbara sexualhandlingar. 
Även om sådana fall tillhöra dem som straffbestämmelsen främst bör riktas 
emot. menar utredningen emellertid au denna också bör omfattu fall diir 
bilden ges sexuell innebörd genom barnets stiillning eller åtbörder. Utred
ningen nlimner som exempel fall där ell barn genom speciella kamcraarran-
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gemang framst;ills pä ett s:itt som är ;ignat att v;idja till sexualdriften utan att 
barnet kan siigas ha deltagit i ett sexualheteende vid avbildningen. Hovriittcn 
har inget att inviinda mnt att straffbestiimmclsen ges denna innehiird. 
littrycket "sexuellt beteende" i paragrafen iir emellertid då inte helt adekvat. 
Ull rycket ger paragrafen en mer inskriinkt innebörd iin den som utredningen 
åsyftat. Utredningens syftemål skulle enligt hovriittens mening komma till 
klarare utryck om efter "sexuellt beteende" förslagsvis inskiits meningen 
"eller annan situation av sexuell innebörd". 

Hovriil!en anser vidare att beniimningen barnpornogralibro!l är väl 

funnen. Visserligen innefattarordet barnpornografi mera än enbart framställ
ning i bild. Beniimningen iir emellertid kort och beskrivande, vilket 

underliinar spridandet av erforderlig kiinnedom om bcstiimmclsen. En kort 
benämning är också från praktisk synpunkt en fördel l. ex. vid domsskriv
ning, databehandling m. m. 

Rikspoliss1_1•n•/s('11 finner lagtexten svårtillgängligt utformad och förutsä!ler 

all en översyn av denna kommer till stånd. 

S<'x11albrot1skom111i11cn anför au om en lagstifining nu genomförs av i 

huvudsak det innehåll som utredningen har föreslagit, kan tydligen ett 

samordningsproblem uppkomma for den händelse ett framtida förslag av 

sexualbrottskommitten om framställning av barnpornografi som sexualbrott 
liiggs till grund för lagstiftning. Enligt kommittens mening kan emellertid det 

problemet på ett tekniskt enkelt sätt lösas redan nu. Oavsett hur en 
bestiimmelse om straff för barnpornografibrott närmare utformas, kan däri 

lämpligen föreskrivas, att bestämmelsen inte är tillämplig på gärning för 

vilken är stadgat straff enligt annan bestämmelse i brottsbalken. 
Stockholms tingsrätt ochjörfättarfiirb1111det har som en konsekvens av sin 

argumentering utformat alternativa lagtexter. 
5;tockho/ms tingsrätt som alltså anser att frågan om barnpornografi inte bör 

behandlas särskilt uttalar: 

Anses det emellertid av något skäl att åsyftad lagstiftning bör äga rum vill 
tingsrätten föreslå att i brottsbalken 6 kap. införes en paragraf 6 a med 
följande lydelse: 

Den som i bild återger barn, som är under 15 år, i en sexuell situation 
dömes, där gärningen måste anses ha inneburit kränkning av barnets 
personliga integritet, för otillåten framställning av pornografisk bild till böter 
eller fängelse i högst sex månader. Den som sprider bild av angivet slag dömes 
för otillåten spridning av pornografisk bild till straff som ovan sagts. 

I tryckfrihetsff>rordningen 7 kap. 4 § införes punkt 12 av motsvarande 
lydelse. 

Fihfaffwjörhundet finner inte den föreslagna lagtexten användbar. 

Förbundet tillstyrker en lagregel genom vilken framställning av barnporno

grafi efter levande modell kriminaliseras. En sådan kunde upptas i 6 kap. 

brottsbalken under beteckningen 6 a * och ges förslagsvis följande lydelse: 

Den som utnyttjar barn under femton år som modell för framställning av 
pornografisk bild dömes, om giirningen ej är belagd med straff enligt vad förut 
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i det ta kapitel iir sagt, frir/iwm1iil/11i11g 111· /lam1,on10gra/i t il I hiitcr eller nin):!elsc 
i högst ett iir. 

Förbundet anför vidare att man inser att man troligen inte genom ett 
scdlighetsbrott, som stävjar produktion av barnpornografi efter levande 
modell i Sverige kommer åt de problem som spridandet av barnpornografiska 
alster innebär. Det mesta i Sverige florerande nwterialet iir säkerligen 
importerat och iir diirför åtkomligt endast genom ett mera allmiint utformat 
spridningsförbud. I botten på det bör man kunna lägga det nyss nämnda 

förslaget 1ill sradgande i 6 kap. 6 a ~brottsbalken. dvs. man kriminaliserar en 
spridning av sådana alster som åstadkommits genom brott eller - om det 
gäller utländsk porr - skulle ha varit brottslig om den tillverkats i Sverige. 
Eftersom man inte kan faststiilla denna brottslighet efter något objektivt 

kriterium får man i stället arbeta med ett uppenbarhetskriterium. Detta torde 
emellertid inte räcka. Ett första led anknytande till 6:6 brottsbalken måste 
kompletteras med en allmän regel av "tukt- och sedlighetskaraktär". Man 

kan för utformningen av en sådan finna viss förebild i den i betänkandet (SOU 
1969:38) Yttrandefrihetens gränser föreslagna 16: 11 brottsbalken. 

Mot angivna bakgrund kunde en bcstiimmelse i 16: 10 a enligt förbundet få 
ungefär följande lydelse: 

Den som sprider barnpornografisk bild, vid vars tillkomst uppenbarligen 
utnyttjats levande modell eller som eljest är grovt sedlighetssårande eller 
uppenbart förråande, dömes (om icke framställningen är försvarlig med 
hänsyn till sitt syfte och sitt sammanhang) för spridande av barnpornografi till 
böter eller fängelse i högst sex månader. 

Med avsnittet inom parentes markerar förbundet att man kan välja ettdera 
av två altennativ. Antingen talar man om grovt sedlighetssårande etc. och då 
torde man inte behöva något tillägg om försvarligheten, eftersom den prövas i 
samband med angivna kriterier. Eller oc.:kså har man ett försvarlighetskrite
rium, vilket då kan hakas på en mera neutral bestiimning av brottet. 

Om man väljer en bestämmelse av här skisserat slag måste ändringar vidtas 
i 16: 11 brottsbalken. De båda paragraferna måste på något sätt samstämmas 
så att icke en och samma handling blir straffbar enligt båda. Det naturliga 
torde vara att ta barnpornografin först och därefter utforma 16: 11 på följande 
sätt: "Den som på eller vid allmän plats ... dömes, såvida inte brottet är 
belagt med straff enligt 10 a §, för otillåtet förfarande etc .... " 

Förbundet betonar att lagtexterna inte i något hänseende får ses som 

förslag. De är endast att betrakta som i tidsnöd tecknade skisser. Givetvis 
behövs betydligt mer genomarbetade formuleringar. Utredningens förslag är 
emellertid enligt förbundet inte användbart som underlag härför. 

KL YS uttalar att utredningen har underlåtit att verkställa erforderliga 
juridiska överviiganden. Som författarförbundet påpekat får man genom 

införandet av den föreslagna 10 a ~i 16 kap. brottsbalken en konkurrenssi
tuation i förhållande till skyltningsförbudet i samma kapitels 11 ~-Det är helt 
enkelt inte möjligt att ta stiillning till JO a ~ förrän man löst den konflik
ten. 



Prop. 1978/79:179 56 

Fiirhällandet till bestiimmelsen i lb k<1p. 11 ~ hro1tshalkcn berörs ncks[1 "' 
.4k1io11c'11 ""f,:a11111 11101 J111rr od1 J1ro.1·1iu11io11"' som anllir: 

Utredningen har valt att definiera begreppet ""bild"' mera inskriinkt iin vad 
som iir fallet i bestiimmelsen om otillätet forfarande med pnrnogralisk bild. 
Detta far betydelse för kriminaliseringen av barnpornograliska alster som inte 
är tryckta skrifter. Utredningens förslag innebiir alt framställande och 
spridning av exempelvis film O\:h fotostatkopiur som innefa1tar barnporno
grafibroll straffas enligt elen foreslagna 16 kap. 10 a ~- Framstiillande och 
spridning av avbildade förem[\I som [lterger barn i sexuella situationer 
kriminaliseras diiremot inte. Det enda hindret för sådana barnpornogr<1fiska 
alster blir iiven fortsät1ningsvis all deras förevisande p[1 eller vid allmiin plats 
iir brottsligt enligt skyltningsförbudet i 16 kap. 11 ~-

Aktionen "Kamp mot porr och prostitution"' avvisar bestämt den tolkning 
av skyltningsförbudets omfattning som polisen i Stockholm för fram i 
utredningens betiinkande. Av redogörelsen framgår att polisen i Stockholm 
som princip inte ingriper mot andra bilder än samlagsbilder. Skyltningsför
budet tilliimpas för närvarande inte på barnpornografiska alster, trots att dessa 
under bred enighet är föremål for lagstiftningsåtgärder som syftar till ett 
totalförbud. Aktionen finner det ytterst anmärkningsvän att barnpornogra
fiska och andra pornografiska bilder, som uppenbart är ägnade att väcka 
allmän anstöt, för närvarande inte blir föremål for ingripande enligt 16 kap. 
11 S brottsbalken. 

RF.5U anför liknande synpunkter: 

Lagen om skyltningsförbud mot pornografiska bilder tillkom 1970 som 
ers~ittning för det gamla förbudet mot spridning av bilder som sårar tukt och 
sedlighet. Syftet med skyltningsförbudet angavs vara all ingen skulle behöva 
se pornografiska bilder utan att sjiilv ha tagit initiativ därtill.Trots att Jagen är 
nytillkommen har polis och åklagare under de senaste åren vägnn att föra de 
talrikt förekommanc,Jc anmiilningarna mot pornografisk skyltning till dom
stols prövning. Om förbud mot barnpornografiska bilder införs, kommerbarn 
att iindä vara skyddade mot åsynen av dessa bilder. Men under nuvarande 
forhållanden leder polisens och åklagarnas uppenbarligen överenskomna 
passivitet till att barn ofta tvingas att se skriimmande barnpornografiska 
bilder. Efter ett eventuellt förbud mot barnpornografi kommer de fortfarande 
att stiindigt och jiimt konfronteras med massexpositioncr av grovt pornogra
fiska bilder av vuxna - bilder som läter dem uppleva sexualiteten som 
opersonlig. kall och känslolös. Det är en effekt av att skyltningsfi:irbudet inte 
tillämpas. 

RFSLI anser att även förhällandena kring skyltningsförbudet bör utredas av 
ytt randefrihetskom mitten. 

Nägra remissinstanser tar upp den i 6 kap. I ~ tryckfrihetsförordningen 

stadgade spridnings rätten och föreslår att undantag görs i denna 

beträffande skrifter som innefattar barnpornografibrott. 

Ho\'l"ällen över Skåne och Blekinge uttalar: 

Det föreslagna stadgandet att barnpornografibrott skall vara tryckfrihets
brott avser icke spridning av bild som utgör tryckt skrift. Enligt 6 kap. I * 
tryckfrihetsförordningen tillkommer räll all sprida tryckta skrifter varje 
svensk medborgare eller s·;ensk juridisk person. Utspridaren av en tryckt 
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skrift, som inneL1ttarharnpornografisk bild, skulle- fiirutsatl :111 han inte hlir 
an.'ffarig for tryl'J.:frihetshrott p[1 grund ;n 1ryL·kfrihe1sllirnnlningcn . ., regler 
om ansvari1,d1t?1ens i'iverg{rng - gii fri fr{111 ans\'ar. Trots rqderna om 
ansvarighetens iivcrgilng iir det inte siikert a11 n{1gon kan s1iillas till ansvar i ett 
tryckfrihetsmäl. Detta torde siirskill kunna hli fallet hetriilfande pornogra
fiska skrifter som tryckts utomlamb. Del enda ingripande som d~1 s1<'1r till 
buds iir konfiskering (irnf. 9 kap. 5 tryckfrihetsfiirordningen). Om utspridaren 
s[dedes in1e kan stiillas till ans\·ar för 1ryd;frihetsbrolt skulle ett utspridamk 
a\ barnpornl>grafiska bilder som utgiir tryL·kt skrift bli helt straffritt. 
1-lovriit ten i fl·ägasiit ter om en s[1Jan begriinsni ng av det stafthara 0111 r[1dct iir 
motiverad och fiiresfö all Llet i det fortsatta lagstiftningsarbetet iiverviigs 0111 

inte el! undantag fr"m den allmiinna spridningsriitten borde införas i 6 k:ip. 2 ~ 
tryckfrihetsförordningen betriiffande nu ifriiga\·arande skrifter. 

Kom1mH'llf\'1'rk1•1 konstaterar att i den strarthestiimmelse som fi.iresl{1s bli 

inf'örd i brousbalken anges att iiven sprillamlc av pornografisk bild med barn 

skull anses utgöra barnpornografibrou. För att bestiimmelsen i denna del inte 

skall komma i konflikt med den i 6 kap. I ~ l'J-' angivna riitten att sprida 

tryckta skrifter. får konsumentverket föresl[1 att undantag infi.irs i 6 kap. 2 ~ 

TF på motsvarande siitt som skett for bestiimmelserna i 16 kap. 11 och 12 ~~ 

brottsbalken. 

Aktionen "Kamp mot porr och prostit111io11" uttalar att utredningens förslag, 

men hänsyn till tryckfrihetsförordningens exklusivitet, innebiir att ingri

pande mot barnpornografi i tryckt skrift skall göms endast enligt tryckfri

hetsförordningens reglerom beslag och åtal m. rn. Undantagsbestämmelsen i 

6 kap. 2 ~ bör därför ändras så att därav framgår att brottsbalkens bestiim

mclser inte är tillämpliga på barnpornografibrott i tryckta skrifter. 

Strafflatituden, fönerkande 

llorrä111•11 iir('I' Sk1i11<' och /3/1'ki11ge finner den av utredningen frircslagna 

straffskalan, som överensst~immer med vad som giiller för brotten otillbörligt 

forforande med pornografisk bild och förledande av ungdom. liimpligt 
avvägd. 

Ö1·crdldagm1•11 i Gii1chorg har av skiil som u1redningcn ;lbcropar irlle 11[1got 

att erinra mot strafflatituden men anser att utredningstekniska skiil dock giir 

au vid brott som detta. vilket ofta medf(ir hevissvärigheter. latituden horde 

medge möjlighet till anhällande och hiiktning. 

RA uttalar: 

Vad betriiffar strafflatituden har föreslagits böter eller fängelse i högst sex 
månader. Med hiinsyn till det skyddsbehov straffbesliirnmelsen torde vara 
avsedd att tillgodose finner jag att strafTmaximum bör sättas högre. Jag 
föreslår därför att som påföljd för barnpornografibrott skall kunna följa 
fängelse i ett iir. Från utredningssynpunkt och for att förhindra fortsatt 
brottslig verksamhet skulle diira\· iiven följa fördelen av att kunna tillgripa 
personella tvångsmedel. 
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(.kksi1 iil'erii/..Iagorl'll 1 Stockho/111 ifrägasiitter om inte straffmaximum bör 

höjas och om höter Övl.'r huvud taget hör andndas för denna hrottstyp. Om 

normalstraffet i praxis skulle bli höter, vilket regelmiissigt iir (~diet vid en 
straffskala som den föreslagna. kan man riik na med att de som iignar sig [11 

den kommersiella verksamhet. som harnpornograf111 omfattar, kommer alt 
kalkylera in böter i omkostnadssidan. Kriminal iscringens 11.ircbygga m.lc 

effekt torde då starkt försvagas. 

Fiirfä11ar/iirb1111c/1•1 konstaterar att utredningen har stannat for samma 

s1rnffä1titud som vid brott mot det s. k. skyltningsförbudet i 16 kap. 11 ~ 

brottsbalken. Detta måste enligt förbundet vara en följd av den samman

blandning av två helt olika kriminalpolitiska linjer som förbundet har 

diskuterat tidigare i sitt yttrande. Förbundet menar att framstiillning av 
barnpornografi vad giiller barnets behov av skydd ligger nära otuktigt 

beteende. I varje fall kan det inte godtas all sådan handling ur barnets 
synpunkt betraktas som jämstiillt med ett brott mot allmiin ordning. Med 

utgångspunkt i uppfattningen au framst~illning av barnpornografi är au anse 

som ett sedlighetsbrott mot barnet förordar förbundet därför att för såd<1nt 

brott bestiims samma strafnatitud som för otuktigt beteende. dvs. böter eller 

fangelsc i högst ett år. 

llmni11e11 ii1·er Skdne och Blekinge pekar på att utredningen inte särskilt 

nämner frågan om förverkande av de pornografiska alster det hiir är fråga 

0111. 

Hov rät ten fortsätter: 

Vad gäller bilder som utgör otillåtet yttrnnde i tryckt skrift följer av 
tryckfrihetsförordningens bestlimmelser alt dessa kan bli föremål för konfis
kering. I fråga om andra bilder vars framställande eller spridande blir 
straffbart enligt den föreslagna brottsbalkshcstämmelsen bör förverkande 
kunna komma i fråga jämlikt 36 kap. 2 ~ brottsbalken (jmf. betriiffande 
otilli\\et förfarande med pornografisk bild enligt 16 kap. 11 ~ brottsbalken 
rättsfallet NJA I 1974 s. 516). Förverkas film bör även det till filmen hörande 
ljudbandet kunna förverkas. 

frågan om förverkande kan få betydelse i ett annat avseende. Antag att en 
fotografisk bild beskriver en situation som svarar mot brottsbeskrivningarna 
for otukt med barn eller otuktigt beteende. Antag vidare att det vid den 
närmare utredningen visar sig att den person som på bilden är inbegripen i 
den otuktiga sexual handlingen är samma person som framställt bilden i fråga. 
Förutsättningar föreligger i en sådan situation att tillämpa såväl bestämmel
serna om otukt med barn eller otuktigt beteende som bestämmelsen om 
barnpornografibrott. Det skulle emellertid kunna ligga nära till hands att anse 
att otukt med barn och otuktigt beteende konsumerade barnpornografibrott 
mot bakgrund särskilt av att de förstnämnda bestämmelserna innehåller en 
strängare straffskala än den senare. Ett avgörande skäl för motsatt uppfatt
ning är emellertid förverkandefrågan. Om i en situation som den ovan 
beskrivna den tilltalade endast lagförs för något av otuktsbrotten är det 
tveksamt om det iir möjligt att förverka den eller de ifrågavarande 
bilderna. 
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NärYarande: justitierådet Hesser, regeringsrådet Hamdahl, justitierådet 

Höglund, justitierådet llessler. 

Enligt utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 8 mars 1979 har 

regeringen på hemställan av statsrådet Sven Romanus beslutat inhämta 

lagrådets yttrande över förslag till 

I. lag om ändring i tryckfrihetsförordningen, 

2. lag om ändring i brottsbalken. 

Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsfiskalen Sten Heck

scher. 

Förslagen föranleder följande yttrande av laKråder: 

Förslaget till lag om ändring i brottsbalken 

16 kap. JO a § 

Den gärning som straffbeläggs i den föreslagna bestämmelsen beskrivs så 

att någon skildrar barn i pornografisk bild med uppsåt att bilden sprids eller 

sprider sådan bild. I motiven uttalas att bestämmelsen i princip gäller bilder av 

alla slag. Av särskild praktisk betydelse är, framhålls det, bilder i tryckta 

skrifter, fotografiska bilder, däri inbegripet film, samt bilder som förmedlas 

med TV-teknik eller videogram. Motiven innehåller inte något uttalande om 

vad som enligt lagrummet skall förstås med att en bild sprids. De angivna 

exemplen på vilka slags bilder som omfattas antyder emellertid vissa 

hithörande spridningsformer. 

Förslaget utgår tydligen frän att termen sprida har en mycket vid mening. 

Till en början avses alla förfaranden som när det är fråga om tryckt skrift 

omfattas av den i tryckfrihetsförordningen (6 kap. I §)stadgade spridnings

rätten, dvs. åtgärder som innefattar att exemplar av bilden hälls till salu, 

försänds eller distribueras på annat sätt. Hit hör också fall då exemplar av 

bilden ställs ut eller förevisas på annat sätt. Vidare synes förslaget omfatta 

även andra åtgärder för att göra bilden tillgänglig för allmänheten, såsom 

visning genom optiska anordningar Il. ex. episkop, overheadprojektor), 

genom film och genom TV-teknik. När det gäller visning i TV torde 

stadgandet omfatta både fall då en bild (t. ex. ett fotografi eller en teckning) 

eller en sekvens av bilder (en film) visas och fall då ett program sänds direkt. I 

själva verket torde förslaget av~e alla tänkbara förfaranden genom vilka ett 

bildinnehåll förmedlas till eller görs tillgängligt för andra. 
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All bilden förmedlas till allmiinhcten uppstiills ej som något krav. Om en 
bild ej förmedlas till allmiinhetcn, torde del dock för all bilden skall anses som 
spridd fordras något mera Un att bilden gjorts tillgiinglig for endast cl! ffttal 
personer. 

Det torde kunna ifrågasiittas om den föreslagna avfattningen av bestäm
melsen tillrUckligt tydligt ger vid handen att termen sprida är avsedd att ha 
den nu angivna mycket vida betydelsen. 

Termen sprida såsom syftande på att ett visst bildinnehåll förmedlas till 

andra har kommit till användning iiven i ett par andra stadgandcn i 
brottsbalken. 

Enligt den ursprungliga lydelsen av 16 kap. 11 * första stycket inträdde 
sålunda straff för den som sårade tukt och sedlighet bl. a. genom att saluhålla, 
förevisa eller annorledes sprida bild. Lagrummet överensstämde nära med 

motsvarande tidigare bestämmelse i 18 kap. 13 S forsta stycket strafflagen 
men var såtillvida utvidgat att det även omfattade förevisning av bild. I 
forarbctena niimndes inte någonting om förmedling av bild genom film eller 
TV. I den av Beckman m. Il. utgivna kommentaren till brottsbalken I 1 uppi. 
1965. s. 203) uttalas emellertid att film faller in under bestämmelsen. 

Bestämmelsen ersattes genom lagändring år 1970 med ett stadgande som 
väsentligt minskade det straffbara området. Enligt den nya lydelsen, som 
alltjämt gäller, inträder straff för den som på eller vid allmän plats genom 
skyltning eller annat liknande förfarande forevisar pornografisk bild på sätt 
som är ägnat att väcka allmän anstöt. U11rycket spridning används alltså ej. 
Av intresse är dock att uttrycket förevisa enligt förarbetena omfattar bl. a. 
ljusreklam på husvägg. Huruvida därmed avses även t. ex. reklamfilm iir 
oklart. I varje fall torde film på biograf inte avses, fastän biograf enligt 
förarbetena skall anses som allmän plats. 

Termen sprida används även i 16 kap. 12 s brottsbalken. Enligt bestäm
melsen inträder straff för den som bland barn eller ungdom sprider skrift eller 
bild, som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra 
allvarlig fara för de ungas sedliga fostran. I förarbetena behandlas i huvudsak 
olika former for distribution av tryckta alster. I samband med 1970 års ändring 

av 16 kap. 11 *uttalade emellertid föredragande departementschefen att 16 
kap. 12 * också torde omfatta film (prop. 1970: 125 s. 75). Av departements
chcfcns anförande framgår inte med tydlighet om stadgandet ansågs omfatta 

visning i TV. 
I det bet~\nkande, "Yttrandefrihetens gränser" (SOU 1969:38), som låg till 

grund för 1970 års lagändring hade föreslagits att 16 kap. 11 § första stycket 
brottsbalken skulle ersättas med två nya stadganden, som häda bl. a. avsåg 
spridning av framställningar av närmare angivet slag. Enligt motiven var 
avsett att termen sprida i båda fallen, såvitt nu är i fråga, skulle omfatta såväl 

visning genom film som visning i TV. 
Olika former av spridning och visning av bilder har betydelse även från 

upphovsrättslig och fotografirättslig synpunkt. Av intresse är att inom dessa 
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omr~1den termen spridning anviinds endast i fråga om spridning av exemplar. 
t. ex. fall då exemplar utbjuds till försiiljning, uthyrning eller utlåning (2 ~ 
tredje stycket lagen ( 1960:729) om upphovsrätt till litteriira och konstniirliga 
verk. 16 ~lagen ( 1960:730) om riitt till fotografisk bild). Andra former for att 
fiirmedla verk eller fotografiska bilder till allmiinheten hiinförs ej till 
spridning utan beskrivs med andra uttryck. t. ex. offentligt framförande av 
verk och offentlig visning av fotografisk bild. 

Det anförda ger vid handen att terminologin inom riittssystemet inte iir 

enhetlig när det giiller att beteckna sådan förmedling av bilder till andra som 

avses med den nu föreslagna bestiimmclsen. I och för sig skulle det diirfcir 

vara önskviirt att ange dessa förfaranden på ett tydligare och utfiirligare siitt 
iin som skett i förslaget. En sådan metod skulle emellertid kunna vållat ve kan 
om inncbiirdcn av den niirbesliiktadc bcstiimmclsen i 16 kap. 12 ~ brotts

balken och i viss mån iiven niirdet gäller bestämmelsen i 11 *i samma kapitel. 
Den nu föreslagna lagtexten. som i det avseende det nu giiller överens
stiimmer med 16 kap. 12 ~-torde därför enligt lagrådets mening fä godtas. En 
överarbetning av teminologin i nu berörda lagrum i brottsbalken bör företas i 
ett vidare sammanhang. 

Försla~et till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen 

Förslaget liimnas utan erinran. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 

62 

vid regeringssammanträde 

1979-03-22 

Nänarande: statsministern Ullsten, ordförande, och statsråden Sven 

Romanus, Mundebo, Wikström. Wirten, Rodhe, Wahlberg, Hansson, 

Enlund, Lindahl, Winther, De Geer, Cars, Gabriel Romanus 

Föredragande: statsrådet Sven Romanus 

Proposition om ändring i tryckfrihetsförordningen m. m. 

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande 1 över förslag till lag om ändring 

i tryckfrihetsförordningen och förslag till lag om ändring i brottsbalken. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

Jag delar lagrådets uppfattning om hur begreppet sprida i den föreslagna 

brottsbalksbestämmelsen skall förstås. Inte heller jag finner någon jämkning 

av lagtexten påkallad. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att antaga de av lagrådet granskade lagförslagen. 

Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredraganden 

har lagt fram. 

I Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den 8 mars 1979. 
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