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Till statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

november bemyndigade regeringen chefen förGenom beslut den 3 1994
utreda hurJustitiedepartementet tillkalla kommitté med uppdragatt atten

sakkunniga,barnpornografi bäst kan bekämpas och beslutaatt om
och biträde kommittén.sekreterareexperter, annat

janu-Med detta bemyndigande förordnades från och med den 1stöd av
ari justitierådet Ingegerd Westlander ordförande i kom-1995 att vara
mittén. i kommittén förordnades från och med den 15Som ledamöter
februari riksdagsledamoten Marianne Andersson, riksdagsledamoten1995

Hellsvik, riksdagsledamotenBirgit Friggebo, riksdagsledamoten Gun
riksdags-Israelsson, riksdagsledamoten Göran Magnusson,Margareta
fil.ledamoten Catarina teknikinformatören Kerstin Staver,Rönnung, mag.

riksdagsledamotenredaktören ochIngvar Svensson, Tomas Wennström
Åström.Alice

aprilkommittén förordnades från och med den 3Som sakkunniga i
Arrbäck, chefsåklagaren Per-Håkan Bondestam,1995 direktören Gunnel

byråchefen Håkan Rustanddåvarande avdelningsdirektören Jan Pousette,
och Svärd.länspolismästaren Lars

med denbiträda kommittén förordnades från och 22Att expertersom
ochGustafsson, docentenmaj överläkaren Peter Martens1995 Jan

Weihe.departementsrådet Christina
hov-från och med den februari 1995Till sekreterare förordnades 27

Joel Brorsson.rättsassessom
Barnpomografiutredningen.Kommittén har antagit namnet

Mediekommittén.Samråd har medägt rum
Barnpomografiñågan. TillHärmed överlämnas kommitténs betänkande

slutfört.betänkandet Utredningsuppdraget därmedfogas reservationer. är

Stockholm i 1997mars

Ingegerd Westlander

HellsvikAndersson FriggeboMarianne Birgit Gun

IsraelssonMargareta Göran Magnusson Catarina Rönnung

Kerstin Staver Svensson WennströmIngvar Tomas

ÅströmAlice
/Joel Brorsson
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Sammanfattning

Utredningsuppdraget

Vår uppgift har varit utreda på vilket och med vilka medelatt sätt
bampomografi bäst kan bekämpas. Vi har sålunda haft undersökaatt
på vilka områden det krävs insatser för på effektivt före-att ett sätt
bygga det framställs och sprids barnpomografiskt material. Medatt en
sådan undersökning utgångspunkt har vi haft närmare övervägaattsom
vilka ändringar i lagstiftningen och vilka andra åtgärder kansom anses
motiverade för förhindra förekomst och spridning bampomo-att av
grafi. Vi har hatt studera hur polis-, tull- och åklagarmyndigheteratt

då misstanke uppstår bampomografibrott, och hur de iagerar, om
sådana fall samverkar med varandra och med JK. Särskilt har hafi

frågor kriminalisering innehavöverväga och befatt-att om av annan
ning med bampomografi. Vi har också hatt behandla fråganatt om en
åldersgräns bör i bestämmelsen bampomografibrott.tas om

Bakgrund

Det redan i dag straffbelagt barnpornografibrottär spridaattsom
bampomograñska bilder och filmer. Det också förbjudet fram-är att
ställa sådant material i syfte sprida det. Straffet böter elleratt är
fängelse i högst två år.

förutsättningEn för straffbarhet gämingen inte med hänsynär att
till omständigheterna försvarlig.är

I bestämmelsen bampomografibrott inte någon uttryckligom anges
åldersgräns det gäller bestämma vadnär med barn.att som avses

I 6 kap. BrB innehåller bestämmelser sexualbrott finnssom om
regler särskilt syftar till barn och ungdomar skyddattsom mot attge
utnyttjas sexuellt. Det sålunda förbjudet ha sexuelltär att umgänge
med den under år15 dessutom medär den under 18samt ärsom som
år och avkomling eller stårär under vårdnad. Vidare detärens ens

i övrigt förbjudet förmåäven barn under 15 år företa elleratt ett att
medverka i handling med sexuell innebörd. hellerInte får denen som
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sexuellmedi handlingmedverkaår förmåsinte 18fyllt 15 att enmen
pomografiskframställningled ihandlingeninnebörd, är ett av enom

framställ-frågadetfalliposering äreller än närbild annatutgör om
bild.ning av en

Ärenden hos JK

ellerskrifttrycktmisstänks ha begåttsbampomografibrottOm genom
skall utreda detta.det JKomfattas YGL,film, är somavsom

1980.tillämpas årbörjadebampomografibrottBestämmelserna om
för barn-talan JKdömdes på1980-1990Under åren personenav

åraktualiserats hos JKhadeärendepornograñbrott. Det ett somvar
1980.

framställ-gällafrämstärendenakom1991-1997Under åren att
ochNorrköpings-nämndanedanfrån devideogram. Bortsettningar på

för barn-domarangiven tid tvåunderavkunnadesHuddingefallen
konfiskering.beslutmeddelades tvåochpomografibrott om

1992. Treförundersökning årinleddesHuddingefallets.k.detI
Sammanlagtbampomografibrott.dömdes förochåtalades varpersoner

utredningen.aktuella itjugoomkring personer
Åtalförundersökning år 1993.inleddesNorrképingsfalletdet s.k.I

åtalet.ned Trelagthar JKdessaMotelvaväcktes tremot avpersoner.
dessaidomtingsrättensöverklagatharoch ettogillats JKåtal har av

kraft. Ivunnit lagafällande dommeddelatsfall harfall. I ett somen
lagakraftvunnetinte någotfinnsfallenåterståendefyra ännude av-

utredningen.aktuella ifemtioSammanlagtgörande. personervar

Ärenden åklagareallmänhos

medierandraiförekommer änskildringarbarnpornografiskaDå
utredaharåklagaredet allmänfilmerskrifter och atttryckta är omsom

falli dessagällerbegåtts.har Detbarnpomografibrottmisstänktett
datamedier.stillbilder iochteckningarkamerabilder,vanligat.ex.

1981-1995under årenfem fallhar iåklagareallmäntalanPå av
bampomografibrott.fördomarfällandemeddelats

bildrörligBarnpornografi i

personalmed biståndochRikskriminalpolisenmedverkanUnder avav
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vid Biografbyrån och vid den avdelning hos Bundeskriminalamt i
Tyskland har utreda bampomogratibrott har inomatt utredningensom
genomförts undersökning den barnpornografi i vårt land haren av som
anträffats i samband med brottsutredningar.

Undersökningen visar följande

Materialet till övervägande del skildringarutgörs videofilm.av
Filmerna till antalet drygt 750. De kopiorär olika ursprungsfram-är av
ställningar. Ursprungsmaterialet dels smalfilmer ochutgörs trycktaav
bilder 1970-talet helt lagligt framställdes och såldes, delssom av
sedan början 1980-talet direkt på videofilm framställ-upptagnaav nya
ningar. VideofilmerDessa har tagits i drygt olika40 brottsfallupp
vilka omfattar eller flera vid olika tidpunkter gjorda filmupptag-en
ningar. två fallenI har filmer gjorts i Sverige och skildrarav samman-
lagt fyra bam. De övriga fallen övervägande utländskaär i ettmen
fåtal fall har ursprungslandet inte kunnat fastställas.ännu

beslagenI har också anträffats exemplar de tidskrifter och smal-av
filmer under 1970-talet helt lagligt.utsom gavs

Förbud befattning med barnpornografimot m.m.

utgångspunkterAllmänna

Vi all befattning med barnpornografi skall kriminaliseras.attanser
Lagstiftningen måste dock utformas så den inte hämmar seriöstatt
inhämtande kunskaper och opinionsbildning denna formmotav om av
pornografi. Befattning med hänsyn till omständigheterna för-ärsom
svarlig bör inte medföra ansvar.

Aktiv befattning med barnpornografi bör förbjudas

Vi föreslår det i brottsbalken skall införas förbudatt överlåta,mot att
upplåta och förevisa barnpornografi liksom framställa och förvärvaatt
sådan i syfte begå nämnda gärningar.att nyss

Även innehav barnpornografi bör strañbeläggasav

Det otillfredsställandeär skall kunna inneha bilderatt personer som
skildra på bam. Innehavetövergrepp sådan bildsynes är attav en se
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ochavbildade barnetenskildadetkränkningfortgående avensom
kriminaliseringoch dågrund häravallmänhet. Påibarn aväven enav

sidasamhälletsfrånmarkeringkraftfull attskulleinnehav utgöra aven
barnpomo-innehavföreslår vitolereras ävenbarnpornografi inte att av

bildenstraffbarhet krävs ärstraffbelagt. För attgrafi skall avvara
inblandat ibarnoch visarkaraktär ärverklighetstrogen ett ensom

innebörd.sexuellmedhandling
skallkriminaliseringartillförslagövrigavåradet gällerSom när

omständigheternatillmed hänsyn ärgämingenstraff ådömasinte om
försvarlig.

förbjudasbarnpornografi börutförselochInförsel av

harlandi vårtbeslag över-tagits iharbarnpornografiSpridd som
finnakunnatVi har inteutomlands.framställtsursprungligenvägande

skulle iSverige,iframställdbarnpornografi,förbeläggnågot att
skettkan halikvälsåutomlands. Attförtshakommersiella former

uteslutas.naturligtvis intekanframtideniskekan kommaeller att
byterfilmerbarnpornografiskaförmed intresseEnskilda personer

medbefordrasFilmernautlandet. postimedsådana även personer
utlandsresor.medsambandieller förs gränsenöver

barnpornografi.utförselochinförselförbudföreslårVi mot av

föreslås brottförstraffskalasärskildEn grova

allvarligsåbampomografibrottslighet tänkasfall kanvissaI vara av
årtvåfängelse högststraffmaximum pågällandebeskaffenhet att nu

bedrivitsverksamhetenfall därtänka sigkanotillräckligt. Mansigter
framstårvari detbildervinstsyfteoch iomfattning samt avsetti stor

Vivåld.synnerligenför smärtsamtavbildade barnende utsättsomsom
barnporno-fördömasskall kunnafalli sådana grovtdetföreslår att

fängelseomfattaskallsådant brottforstraffskalangrafibrott och att
med fyra år.till ochmånadermedochfrån sex

Även utförs ibestraffas, debörhandlingaroaktsamma om
verksamhetyrkesmässig

desäljsinnehållpornografiskt öppet ärmedVideofilmerdePå som
fulltmyckettillsällaninteavbildade menungasynespersonerna

de inteibland uppståMisstanke kanpubertetsutvecklade. att upp-om
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nått 18 års ålder. i dessa fall oftast frågaDet filmer importeradeär om
från länder där lägre åldersgräns 18 år tillämpas vid avgörandeänen

frågan bild skall bampomografisk.av om en anses vara
s.k. naturistfilmer,I också säljs kan det förekommaöppet, attsom

nakna bam skildras på så bildernanärgånget kommit blisättett att att
bampomografiska.

föreslårVi befattning med barnpornografi sker i yrkes-att som
mässig verksamhet eller eljest i förvärvssyfte skall medföra ansvar

gämingen begås oaktsamhet.även om av

En särskild preskriptionsregel för sexuellt ofredande

januari förlängdesDen 1 1995 preskriptionstiden för sexualbrott mot
barn så preskriptionstiden börjar förstlöpa från den dag då måls-att
äganden fyller eller skulle ha fyllt år. reglering kom15 Denna dock
inte gälla för ofredande.brottet sexuelltatt

Vi föreslår den särskilda preskriptionsregeln skall omfattaatt även
brottet sexuellt ofredande, detta förövats barn under år15mot ettom

barnet förövarens avkomling eller står under hans fostran ellerärom
för vård eller tillsyn han har grund myndighetsattvars svara av
beslut.

Förverkande barnpornografiav

Vi barnpornografi skall kunna förverkas närhelst det anträffas.attanser
Vi föreslår därför det nuvarande kravet materialet måste haatt att
anträffats vid förundersökning slopas.en

Införande åldersgränsuttryckligav en

Enligt nuvarande rättstillämpning pomografisk bild barn-anses en vara
pomografisk någon de avbildade inte fullt pubertetsutvecklad.ärom av

Utgångspunkten för våra överväganden det angelägetär äratt att
ungdomar under 18 års ålder inte skall utnyttjas för framställning av
pomografiska alster, de fullt pubertetsutvecklade.även ärom

börDet i sammanhanget enligt barnkonventionFN:snoteras att
med barn under 18 års ålder.avses en person

Emellertid skulle ordning med endast fixerad åldersgränsen en
medföra avsevärda bevissvårigheter vid rättstillämpningen. Vi föreslår
därför regel vari 18-årsgräns kombineras med regelen en en om
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med barn skallpubertetsutvecklingen så äratt somavses en person
fullbordad.pubertetsutveckling inteellerunder år är18 person varsen

uppfyllt förbåda leddefinitionensmedräcker ärDet attatt ett enav
barnpornografi.objektivt skallbildpomografisk utgörasett

Anspelningspornografi

pomografi i vilkenanspelningspomografiMed personervuxnaavses
ellerolika rollerbarn eller påframställs sätt t.ex.annat genomsom

straffrättsliga in-föreslår inte någraVipå bam.attribut anspelar att
framställ-pomografiskakategoridennagripanden skall göras mot av

ningar.

yttrandefrihetsgrundlagamaochBampomografin

beslag itagits ibarnpornografidenundersökningAv vår somav
framställ-övervägande delhelttilldenna utgörsSverige framgår att av
de underanträffats exemplardet ocksåvideofilmningar på att avmen

smalfilmerna med barn-ochtidskrifternautgivnalagligt1970-talet
pornografi.

allmän-sprids tillfilmskrift och påBarnpornografi i tryckt som
respektive YGL.heten omfattas TFav

medbefattningytterligarekriminaliseringförslag tillvårtFör att av
materialockså sådantbarnpornografi skall komma att om-somavse

grund-dessaändringar idetfordrasoch YGLfattas TF görsattav
lagar.

bör bli be-Valet mellan demhärvid tänkbara.Olika lösningar är
motverkabästkommadem kanvilkenroende attantassomavav

Härvidförekommer.barnpornografi faktisktbefattning med den som
företeelsen denviktig del i kampenbortfår inte glömmas ärmotatt en

organisationeroch olikaenskildaopinionsbildning genom mass-som
opinionsbildningbedriver.bedriva och redan Dennamedia kan är

medbefattningarförekommandeinformationberoende att omav
offentligheten.och kan nå till Förverkligen avslöjasbarnpornografi ut
förutsättning deeffektivt detså skall kunna ske sätt är attettatt en

detta intesyftar till justregler i och YGL sättsTF att garantera ursom
meddelarfrihet,anskaffar- ochreglernaspel. Här anony-omomavses

ochmeddelare, förbudanskaffare ochmitetsskydd för mot censurom
för utgivaren.ochandra hindrande åtgärder ensamansvaretom

modeller varitfyra lagtekniskautredningsarbete harvårtUnder
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aktuella. Vår analys har visat dem i olika omfattning kommeratt tre av
i konflikt med reglerna anskaffar- och meddelarfrihet ochom anony-
mitetsskydd med reglerna förbud och andrasamt motom censur
hindrande åtgärder. Med två dem upphävs också medsystemetav

Med det fjärde alternativet, betecknat alternativ D,ensamansvar. av oss
uppkommer inte dessa olägenheter.

övervägande alternativ Dav

Bilder tryckt skrifti

Som framgått det föregående har det i Sverige inte anträffats någonav
tryckt barnpornografi den lagligt underän 1970-utgavsannan som

talet.
Med förslagvårt till ändrade regler konfiskering, kommerom som
beröras längre fram, kommer detta gamla trycktaatt material kunnaatt

konfiskeras helst det anträffas.när
Pornografibranschen har sedan länge upphört med framställaatt

barnpornografi. enskildaAtt med intresse för innehavpersoner av
barnpornografi skulle börja med framställa sådan med tryckpressatt

osannolikt; särskilt möjligheten finns framställa filmer iattsynes som
färg enkelt och billigt på video och sprida materialet med datatek-att
nik.

Enligt vår mening kan det inte befaras barnpornografi påatt nytt
kommer börja framställas i tryckt skrift.att

Vi har därför inte funnit det några sådana väsentliga fördelaratt är
vinna i kampen barnpornografi med skiljaatt sådant materialmot att ut

från tillämpningsområdet för ellerTF eljest särbehandla det inomatt
TF:s detta skulle nackdelarna, nämligenuppväga uppluck-attram en
ring reglerna anskaffar- och meddelarfrihet, förbudet hind-av motom
rande åtgärder och ensamansvaret.om

Bilder på film

Som redan framgått det här fråga kopior olikaär Videofilmer.om av
Kopiorna sprids i det fördolda mellan enskilda med intressepersoner
för barnpornografi. En överlåtare har oftast inte kopior på lager utan
framställer Över-kopia först han har fått begäran härom.nären ny en
låtelser sker inte i vinstsyfte. Utgiven ersättning används för be-att
kosta förvärv filmer för bruk.egetav

Det har inte anträffats någon bampomografisk film märkt med
ursprungsuppgifter, vilket krävs vid utgivning enligt YGL.
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överlåterochhärför byterintressemedvilketDet sätt personer
förutgivningkorrespondensprivatliknar änmellan sigfilmer mer

offentliggörande.
tillämp-från YGL:sbordefilmerdessadärförVi utatt rensasanser

filmföreskrivsdet i YGLskekan attningsområde. Det att engenom
spelaspåtill allmänheten änsprids sätt attannat upp,genomsom

omfattadförursprungsuppgifterförsedd med attmåste avvaravara
härmed.enlighetiändrasYGLVi föreslårYGL. att

förslagmed vårtursprungsuppgifier fallersaknarfilmerAlla som
imöjligtskulle dettillämpningsområde. Det göra attutanför YGL:s

innehåll.filmeralla sådanainnehavkriminalisera oavsettlagvanlig av
kriminali-ifrågakommaemellertid intedetbör attmeningEnligt vår

bilder.barnpomografiskayttrandenandrainnehav änavsera
skallbarnpornografi intebeträffandeföreslårviåtgärderdeFör att
det iviinnehåll föreslårmedfilmer attsmittoeffekterfå annat

grund-dennastöddet intebestämmelseinförs utanYGL att avomen
saknarfilmerinnehavförbudmeddelasf°arlag mot ursprungs-somav

straff för inne-föreskrivasfårvanlig lagidock detuppgifter; att om
bild.pomografiskbarn iskildringinnefattarfilmhav avsomav

för TFbarnpomografibrott i denbestämmelsenföreslårVi att om
tillinnehålltill sittbrottskatalogenoch YGL anpassasgemensamma

ibampomografibrottetutformningenföreslagnaden avnyaossav
brottsbalken.

Åtalspreskription rättsverkan vidsärskildoch

brottslighetbampomografisk

Åtstramning förpreskriptionstidreglerna omav
barnpomografibrott

yttrandefrihetsbrottet barnpomo-ochför tryck-mening börEnligt vår
börja löpaskallpreskriptionstiden integenerellt gällagrafibrott att

skildring levereras.brottsligpliktexemplarförrän av en
medi lagenändringvi vissföreslårdettaåtstadkommaFör att

yttrandefrihetsgrundlagensochtryckfrihetsförordningensföreskrifter på
pliktexemplarslagen.och iområden

preskriptions-medförakommerändringarnaföreslagna attDe att
barnpomografibrottdet gällerobegränsadbliri praktikentiden när som

YGL,omfattasfilmskrift ellertrycktbegås avsomgenomgenom
framställningar.sådanaaldrig lämnaspliktexemplareftersom av
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barnpornografikonfiskering bör utvidgasBestämmelserna avom

barnpomografiska framställningar i medierspriddaoch redanUtgivna
konfiskeras, de verklig-och kanomfattas YGLTF ärom avsom av

förutsättning materialet harYtterligarehetstrogen karaktär. är att
innehavet intemed förundersökning ochanträffats sambandi atten

försvarligt.omständigheternamed tillhänsyn är
och utvidgasregler får stå kvar såföreslår dessaVi sätt attatt

anträffats vid förundersökningskall hakravet materialetpå tasatt en
bort.

i övrigt bör införas försärskild rättsverkanBestämmelser om
barnpornografibrotttryckfrihetsbrottet

företagsbot ochförverkande egendom,i kap.Reglerna 36 BrB om av
sådan barnporno-brott tillämpliga påsärskild rättsverkan äravannan

sedan den januarivanlig lag och 1 1995grafi faller under ävensom
motsvarandeVi förslårbarnpornografi omfattas YGL.sådan attavsom

skildring i trycktbarnpornografibrottvidskall gälla även avsersom
skrift.

barnpomografibrottMyndighetsorganisationen mot

och âklagarorganisationerna ipolis-, tull-Vi har studerat hur agerar
barn-varandra misstanke uppstårmed och medsamverkan JK när om

utifrån förutsättningararbetet depornografibrott. Studien visar att som
material hargranskning beslagtaget JKgäller bedrivs effektivt. För av

hittills Biografbyrån.anlitat
tillämpningsområdettydligare avgränsningMed förslag tillvårt av
barnpornografiall förekommandeför skulle praktisktYGL taget om-

länge skulleskulle medföra intefattas endast vanlig lag. Det JKattav
barnpomografibrott.misstänkabefatta sig med utredningarha att om

anträffadeffektivare hantering och systematiseringEn av
barnpornografi

barnpornografiundersökning i vårt land anträffad harUtredningens av
vilket bampomografiskt material bör angripasgivit kunskap på sättom

vid misstänkt bampornografibrott.utredningar om
Rikskriminalpolisen bakgrund den erfarenhetenhar mot av vunna



Sammanfattning24 SOU 1997:29

försin organisation bekämpning barnpomo-påbörjat översyn avaven
frågor anskaffande teknisk utrustning,grafibrott. gällerDet omom av

behövs kommunikation ochvilka personella samtsom omresurser
och de regionala och lokalamellan Rikskriminalpoliseninformation

mellan dessa och motsvarandei landetpolismyndighetema samt myn-
digheter i andra länder.

barnpornografiför registreringSärskild arkivlag av

iinförs bestämmelser detochVi föreslår det i YGLTF attatt om
barn-grundlagama konfiskeradeföreskrivas enligtvanlig lag får att

deti referensregister. Somframställningar får bevaraspomografiska ett
skall också fåförstöras. Till registretsådana framställningarskallärnu

Materialetbampomografiska framställningar.föras andra är som
utreda miss-det gällerreferensmaterial betydelse när attstor nyaav

viktigt spår- ochdessutombampomografibrott.tänkta Det är som
bampomografibrott och skildrade sexual-bevismaterial med avseende

brott bam.mot

bekämpandeOrganisationen polisen förinom av
barnpornografibrott

avsiktinhämtat förenligt vad utredningenRikskriminalpolisen har att
kriminalunderrättelsetjänsteninomlåta den personalgrupp ansvararsom

barnpornografi ha handbarn ochför området sexuella övergrepp mot
framställningar.beslagtagnaoch detaljanalysgranskning avom

till specia-befattningshavare skall utbildasnämndaAvsikten är att
snabbt kunna biståbarnpomografiskt material ochlister bedömapå att

miss-polismyndighetema vid utredningregionalade lokala och om
bampomografibrott.tänkta

fortlöpande få referensregistretdet också möjligtDetta gör att
inledda ochmaterial till för redankompletterat med anträffat nyttanytt

framtida utredningar.
sexuelladet gäller frågorRikspolisstyrelsen också näratt omavser

länk mellan denoch barnpornografi skapabarnövergrepp mot en
lokala polismyndighetemacentrala underrättelseenheten och de genom

centralabestående personal från deni bilda kontaktgruppatt aven
från varje län.enheten och eller tvåen personer
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Utbildning

Polisutbildningen för närvarande föremål förär genomgripandeen
Vi har framhållitöversyn. vikten det i den framtida utbildningenattav

erforderligt undervisning i sexuellautrymme ämnena övergreppges
barn och barnpomografibrott.mot

Viss kompletterande utbildning kommer för tullpersonal,att ges om
den föreslagna lagstiftningen förbud in- och utförsel barn-motom av
pornografi genomförs.

Internationellt samarbete

Internationellt polissamarbete bedrivs inom Interpol. Europol be-är
nämningen på det europeiska polissamarbete beslutades år 1991som
och hittills delvis kommit i gång inrättandet Europol°ssom genom av
Drug Unit EDU mandat omfattar bekämpning bamsex-ävenvars av
handel. Nämnas kan också den nordiske sambandsmannen med
stationering i Thailand, Filippinerna och Sri Lanka.

Vår undersökning den i Sverige anträffade barnpornografin harav
visat allt material saknarnästan svensk anknytning.att Samarbete
måste därför inledas med polismyndighetema i de länder där de över-

bilderna visar kan ha begåtts för brotten där skallantasgrepp attsom
kunna utredas och eventuellt fortfarande pågående avbrytas.övergrepp

Det internationella tullsamarbetet väl utbyggt och fungerar effek-är
tivt. Svensk tull kan därför vid behov snabbt utvidga detta gällaatt

tullbrott avseende barnpornografi.även

En internationell databank bör upprättas i Sverige

Rikskriminalpolisen skall för denöver systematiseringta ansvaret som
under utredningsarbetet skett den i Sverige i samband med brotts-av
utredningar anträffade bampomografm. Vi föreslår arbetsresultatetatt

nyttiggörs internationellt. En organisation börsnarast skapas för detta.
Huvudansvaret för projektet bör ligga hos Rikspolisstyrelsen.

Ett samarbete bör etableras mellan olika berörda länder för kom-
plettering det i vårt land anträffade materialet med material från deav
andra länderna. Informationen bör fortlöpande uppdateras.

Vi föreslår regeringen i särskild ordning låteratt utreda sådantett
internationellt projekt.
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förslagetGenomförande av

Kostnader

lagändringama inteförslagnadebedömning kommerEnligt vår ossav
statsverket.förkostnadermedföra ökadeatt

Ikraftträdande

Ändringama januari 1999.kraft den 1träda iföreslås
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Summary

of referenceTerms

Our task investigate and of combating childtowas ways means
pornography. therefore studied appropriateWe which effortsareas
should be made order effectively the production andto prevent
distribution of pornographic material involving children. the basisOn
of this investigation have considered detail how the relevantwe
legislation should be amended and other designed to preventmeasures
the andproduction distribution of such material. studied theWe
activities of the police, and public prosecution authorities wherecustoms
child pornography offences suspected and how they collaborate inare
such with each other and with the Chancellor of haveJustice. Wecases
paid particular attention the question of making ofpossession childto
pornography and associated activities criminal offence. alsoWea
considered the possibility of introducing limit the provisionsan age

child pornography offences.on

Background

Distributing pornographic pictures and films depicting children
already punishable child pornography oflence. The production ofas a
such material for the of distribution also prohibited. Thepurposes
penalty for this fine imprisonment for thannot twoa or more years.

The criterion for punishability that the justifiable withact not
regard the circumstances.to

The provisions child pornography offences do define childrennoton
with reference specific limit.to a age

The provisions sexual offences chapter of6 the Penal Codeon are
specifically designed children and adolescents against sexualprotectto
abuse. Sexual intercourse with under of with15a person years age or

under of who the18 perpetrator’s child hisa person years age or
custody therefore prohibited. force child underTo the of 15 toa age
perform take in with sexual implications alsopart actor an
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be forcedof but under 18the 15prohibited. Persons must notageover
implications, where the takes placewith sexualtake actactto part an

consistsof pornographic pictureof productionfor the orapurposes
for otherposing purposes.

Chancellor of Justiceby theinstitutedProceedings

child pornography offencesuspecting thatgrounds forWhere there aare
films thatof printedcommitted by the productionhas been matter areor

Freedom of Expression FreedomSwedish Basicsubject the Lawto on
investigate theChancellor of Justicefalls theof Expression Law toto

matter.
forceoffences entered intopornographychildThe provisions on

for childsentencedthe period 1980-90During1980. aone person was
Justice.Chancellor ofprosecution by theoffence followingpornography

ofChancellor Justice 1980.brought by theThis casewas a
concerned theperiod mainlyduring the 1991-97broughtThe cases

Norrköping andthefromof videograms.production Apart cases
childpassedjudgmentsbelow,mentionedHuddinge two were on

issued.confiscation ordersandoffencespornography two were
openedpreliminary investigationHuddingetheIn wascase a

pornographyfor childcharged and convictedThree people1992. were
investigation.involved thepeopleof about 20offences. totalA were

openedpreliminary investigationNorrköpingtheIn wascase a
withdrewof Justicecharged. The ChancellorpeopleEleven1993. were

dismissed and thechargesof these. Threeagainst threethe charges were
court’s decisionthe districtappealed againstChancellor of Justice one

judgmentconvicted and thethe accusedof these In wascaseonecases.
decision hasfour finalremaininglegal force. thehas gained In cases no

investigation.involved theof peoplemade. total 50been Ayet were

publicinstituted by theProceedings prosecutor

andmedia other than printedpornographyWhere child matteroccurs
suspected childinvestigatepublicfilms falls the prosecutor toto

photographs,ordinaryThese relateoffences.pornography tocases
data media.photographs indrawings and

periodpublic during the 1981-brought by theFive prosecutorcases
pornography offences.for childled convictions95 to
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Child pornography in moving pictures

In conjunction with the inquiry study made, with the assistancea was
of the National Criminal Investigation Department and personnel theat
National Board of Film Censors and the department the Germanat
Bundeskriminalamt responsible for investigating child pornography
offences, of the child pornography found Sweden in connection with
criminal investigations.

Findings of the study

The material consisted mostly of video films. There 750were over
films, all copies of various original productions. The original material
consisted of films and printed pictures that legallynarrow—gauge were
produced and sold in the 1970s, well video productions madeas as new
since the early These1980s. video productions have been the subject of

40 criminal each involving films madeover cases, atone or more
various times. ofIn the films made Swedentwo and showcases were
four different children. The majority of the from othergreat cases are
countries, although few the of origin has beencountry not yeta cases
established.

The confiscated material also included copies of the magazines and
films that published legally in the 1970s.narrow-gauge were

Prohibition of activities involving child pornography

General remarks

We consider that all activities involving child pornography should be
regarded criminal offences. However, the legislation beas must
formulated such impede study of and the formationnot toa way as
of public opinion about this form of pornography. Any activities that are
justifiable with regard the circumstances should be punishable.to not

Active association with child pornography should be prohibited

We that provisions should be incorporated into the Penal Codepropose
banning the sale, leasing and exhibition of child pornography and the
production and acquisition of child pornography for the ofpurpose
committing such offences.
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punishablebeshould alsopornographyof childpossessionThe

allowedbeshouldpeopleof affairs that tounsatisfactory statean
possessionThechild abuse.apparentlythatpictures representpossess

involvedchildtheinsultcontinuousconstitutespicture toof such aa
theand becausethisgeneral. Forchildren inand also to reason,

childsignal thatunmistakablewould bepossessionofcriminalization an
ofpossessionthethattolerated,bepornography not to proposewe

convictionforconditionpunishable. Ashould also bepomographychild
involvedchildand showrealistic actbethe picturethat must ana

implications.sexualwith
thatactivitiesproposals,otheroftheAs areanyourcase

punishable.beshouldcircumstancesof theview notjustifiable

prohibitedbeshouldpornographychildofandImports exports

thehasSwedenconfiscatedbeenthat haspornographyThe child
haveabroad.produced Webeenofmajorityoverwhelming nocases

exportedhas beenSwedenmade inpornographychildproof that on a
this hasthatoftherescale. guaranteecommercial However, course no

future.willoccurred notnot occuror
childreninvolvingpornographic filmsinterestwithIndividuals an

either bycountriespeople otherwithfilmssimilarforthemexchange
abroad.with tripsconnectionmail inor

pornographyof childandimportsthattherefore exportsWe propose
prohibited.should be

offencesseriousproposed forpenaltiesofscalespecialA

thatseriouscould beoffencespornographychildinstancesIn sosome
years’ imprisonmentofpenaltymaximumexistingthe two

largeconductedoperationswhereThis theinsufficient. on aarecase
beenapparentlyshown havechildrentheand whereprofitand forscale
casessuchthatviolence. Weextremely serioussubjected to propose
theyand thatoffencespornographychildseriousdeemedshould be
andmonthssixless thanforof imprisonmentpenaltyshould notcarry a

fourthannot years.more
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Negligent should also be punished they in theacts occur course
of commercial operations

Those taking video films containing pornography that soldpart are
the public often obviously although above the ofto are very young, age

puberty. They sometimes be under the of 18. theseIntoappear age
the films usually imported from countries where the definitioncases are

of child pornography based limit lower than 18.on an age
nudist films,In which also sold the public, close-ups of nudetoare

children sometimes explicit that they constitute childare so
pornography.

We that child pornography presented commercialpropose
operations for profit should be subject criminal liability thetoor even

of negligent acts.case

A special limitation period for sexual molestation

On January the limitation1995 period for offencessexual against
children extended from the date when the injuredtowas so as run

attains would have attained the of this15. However, ruleperson or age
does apply sexual molestation.not to

We that this limitation period should also apply sexualtopropose
molestation of under 15 who the child of the perpetratora person or

in his custody under his supervision by virtue of officialor care or an
decision.

Forfeiture of child pornography

We that should longer be requirement for forfeiturepropose no a
under the relevant legislation that pornographic material involving
children be found connection with preliminary investigation.must a

Introduction of clearly defined limita age

The practice the regard pornographic picturepresent courts to a as
child pornography of the appearing abovenotany persons are
the of puberty.age

We consider important that under the of 18 should notpersons age
be abused for the of producing pomography theypurpose even are
above the of puberty.age
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definition of childconnection that thethisbe notedshould a
under 18of the Childthe RightsConventionthe UN a personon

ofyears age.
makelimit wouldonly fixedwithHowever, system ageonea

thereforeproofconclusive Wedifficult court.presentto propose a
combined with ruleof would belimit 18whichrule under a onagean

defined under l8childpuberty, i.e. that personor aas a persona
of of theseThe fulfilmentof puberty.thewho abovenot oneage

objectivelypornographic pictureforsufficientcriteria would be toa
pornography.childconstitute

by allusionPornography

representedadultspornography whichallusionPornography by are
attributes,rolesassuming variousbyotherwise,children ore.g.oras

pornographicofthat thisdoallude children. We categorynotto propose
liability.criminalinvolveproduction should

of ExpressionFreedom Lawand thepornographyChild

indicates thatSwedenconfiscatedpornographychildstudy of theOur
copiesfilm, butvideoof productionsoverwhelmingly consiststhis on

child pornographycontainingfilmsandof magazines narrow-gauge
been found.have alsothe 1970sdistributedlegally

distributedand films thatprintedpornographyChild tomatter are
ofthe FreedomofFreedom the Press Actthepublic subjectthe to or

respectively.Expression Law,
child pornographyrelatingactivitiesproposals makeOur toto a

ofthe Freedommaterial covered byapplyonlycriminal offence tocan
these basic lawsExpressionof Lawand the Freedomthe Press Act

amended.are
which solutioncrucial questionThepossible.Various solutions are

actual practicesagainst theinstrumenteffectivelikely be the mostto
mind thatbornepornography. bechildassociated with must an

thethis phenomenonofelement theimportant attempts to suppress
organizations theindividuals andofactivitiesopinion formation

possibility oftheactivities dependsof theseThemedia. onsuccess
pornography.involving childinformation aboutpublicizing acts
the Freedomrules laid downrelevantessential that theTherefore

for theof ExpressionFreedom Lawand theof the Press Act express
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of guaranteeing this possibility should be applicable. Thesepurpose
rules relate the freedom of provision and information,to anonymity for
providers and informers, the prohibition of censorship and other
preventive and the publisher’s sole responsibility.measures

Four legislative models considered the ofwere course our
investigations. Our analysis has shown that three of these conflict to a
varying with the rules freedom of provision andextent information,on

the protection of anonymity and the prohibition of censorship andon on
other preventive of themTwo also invalidate the publisher’smeasures.
sole responsibility. The fourth alternative, which have calledwe
alternative has ofD, these drawbacks.none

reviewA of alternative D

Pictures printedappearing in matter

explainedAs above, printed child pornography has been found apartno
from publications legally issued in the 1970s.

The amendments with confiscation, which willrespect towe propose
be explained below, would make possible confiscate suchto
publications wherever they found.are

Pornographers stopped producing printed child pornography long
does likely that individuals who interested childnotago. seem are

pornography will producing this by of printingstart means a press,
particularly and cheap produce video films colour andtoas easy
distribute the material by computer.

In view, there likelihood of child pornography beingour no
produced again printed form.

Consequently, when combating child pornographytocomes we
have found advantages excluding suchnot material from theany

of the Freedom of the Press Act otherwise giving specialscope or
within the framework of thetreatment Act that would weigh theup

disadvantages, i.e. relaxation of the mles the freedom of provisiona on
and information.

Films

As mentioned above, the films issue copies of video films. Theat are
copies distributed secretly individuals who interestedare among are
child pornography. They do usually have copies stock but makenot

only when this requested. The films distributeda new copy notare
for profit. Any made used for acquisitions of filmspayment to pay
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for private use.
foundbeenthat havepornographychildcontainingfilmsof theNone
worksforrequirementwhichof origin,datawithmarked aare

Expressionof Law.Freedomcovered by the
like privatefilmsof thesedistributionandThe exchange more

publication.thancorrespondence
applicationfrom theexcludedshould befilmsthesethatviewOur

ruleinsertingbybe doneThisExpression Law.ofof Freedomthe acan
otherwise thanpublicthedistributedfilmthatproviding tothe Law a

theorigin for Lawofprovided with databeshowingpublicby musta
amendedbeshouldthat the Lawapplicable. Webeto propose

accordingly.
withaccordancewouldoriginoflacking dataall filmsSince our

ExpressionofFreedomof theapplicationthefromexcludedproposal be
of allpossessionmakinglegislationadoptpossiblewould beLaw to

doHowever,regardless of theoffencecriminal content.such films wea
thosethanfilms otherofpossessionofcriminalizationtheadvocatenot

pornography.childcontaining
would alsoproposedwhere thesituationavoidorderIn measureto a

thatpornography,childcontainingapply films proposenot weto any
stipulatingExpressionof LawFreedomtheinsertedbeprovisiona

beonlyof originmarked with datafilmsofpossessionthethat not can
ordinarylaid downberulesButthat Law.prohibited pursuant to can

punishable offencefilmof suchpossessionthemakinglegislation a a
pornography.childcontainswhere

offencespornographychildconcerningprovisionthat theWe propose
andof the ActFreedom Pressboth thecovered byoffenceslist ofin the

intoaltered takeshould be accountExpression Lawof toFreedomthe
Penaltheoffencespornographychildprovisionsproposedthe onnew

Code.

legaland specialprosecutionofLimitation consequences
offencespornographyfor child

pornographyfor childperiodlimitationtheStricter rules on
offences

offences, i.e.pornographyfor childperiodlimitationtheview,In our
expression,ofand freedomof thefreedomagainst theoffences press

criminalofuntilrulegeneralshould statutorystartnot acopyaas a
deposited.has beenrepresentation
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thisFor minor amendments the Acttopurpose we propose
Containing Rules Relating the Freedom of the Press and theActto
Basic Law Freedom of Expression and the Statutory Copies Act.on

The proposed amendments would effect prolong the limitation
period for child pornography offences committed connection with the
production of printed films that covered by the Freedommatter or are
of Expression sinceLaw, copies of such itemsstatutory are never
deposited.

The of the provisions confiscation should be extendedscope on

Child pornography that already published and distributed media,
which the Freedom of the and thePress Act Freedom of Expressionto

Law applicable, sufficiently realistic, be confiscated. Aare can,
further condition for confiscation that the material foundbemust
connection with preliminary investigation and that the act nota
justifiable with regard the circumstances.to

We that these rules should be retained, with the exceptionpropose
of the requirement that the material be found connection withmust

preliminary investigation; eliminating this requirement would broadena
the of the rules.scope

Provisions other special legal should be adoptedon consequences
for child offencespornography

The rules of chapter 36 of the Penal Code concerning forfeiture of
fines payable by enterprises and other special legalproperty,

of the commission of offence applicable childtoconsequences an are
pornography that covered by ordinary legislation and, since January

1995, also child pornography that covered by the Freedom ofto
Expression thatLaw. We the procedure should applypropose same
the of child pomography offences relating representationstocase
printed matter.

Organization of authorities that deal with child

pornography offences

haveWe studied the collaboration of the police, and publiccustoms
prosecution authorities with each other and with the Chancellor of
Justice of suspected child pornography offences. Their workcases
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National Boardof their mandate. Theeffective relation theto terms
examined confiscated material.hasof Film Censors

definition of theproposal for preciseofOne moreour aconsequence
that practically all theof Expressionof the Freedom Lawapplicability

covered byproduced nowadays would bepornography thatchild
for thewould therefore belegislation.ordinary unnecessary

suchJustice deal withChancellor of to cases.

of child pornography foundsystematiceffective andMore treatment
investigationsin the ofcourse

Sweden that carriedpornography found inof childThe study outwas
appropriateprovided experience ofof this inquiry hasfor the purposes

relating children.pornographic materialof totreatment
ofhas, the lightCriminal InvestigationNational DepartmentThe

activitiesthe organization of itsstarted reviewingexperience gained,the
considering the needpornography crime.against childdirected to

personnel needs and thetechnical equipment,theprocure necessary
exchange between theand informationof communicationsystem

welllocal police authorities,the regional andandDepartment as as
countries.their otherauthorities andbetween these counterparts

pornography recordschildNew legislation on

thethe Freedom ofshould be insertedthat provisionsWe propose
for the keepingof Expression allowand the Freedom LawActPress to

child pornography.containing Atof records of confiscated matter
be possibledestroyed. should alsosuch material be topresent must
records. Suchcontaining child pornography theinclude other matter

connection withuseful for referencematerial would be purposesvery
pornography offences. Furthermore,the investigation of childnew

ofsuch offences and of sexual abusewould useful evidence ofbe as
children.

operations directed against childOrganization of police
crimepornography

Investigationinformation, the National CriminalAccording to our
intocharge of investigationsintends make theDepartment to group
forchild pornography responsiblesexual of children andabuse
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examination and detailed analysis of confiscated material.
The personnel concerned be trained specialists thetoare as on

of material containing child pornography that theyassessment so can
speedily assist the regional and local police authorities with
investigations involving suspected child pornography offences.

This would also make possible add material that foundto new
in connection with such investigations the records, which wouldto
benefit ongoing and future investigations.

The Department also intends establish link, for of sexualto a cases
abuse of children and child pornography, between the central
investigation division and the local police authorities by setting up a

consisting of personnel from the central division andcontact group one
officers from eachtwo county.or

Training

Police training currently the subject of comprehensive review. Wea
have pointed the importance of including appropriate instructionout
sexual abuse of children and child pornography crime future police
training.

If the proposed legislation banning imports and of childexports
pornography adopted, this will also make providetonecessary
additional training for officers.customs

International cooperation

International cooperation takes place between police authorities within
the framework of Interpol. In 1991 decided Europol, theto setwas up
European police cooperation and result of this thestructure, one was
establishment of the Europol UnitDrug EDU, whose mandate also
extends the trade with children. Outside Europe, Nordicto sex a
liaison officer stationed Thailand, the Philippines and Sri Lanka.

Our study of the child pornography found connection with
investigations Sweden shows that little of this material ofvery
Swedish origin. Consequently, essential establish cooperationto
with police authorities the countries where the abuse depicted in the
material suspected have taken place, both for the ofto purpose
investigating this abuse and putting stop toa

International cooperation well-established and effective.customs
The Swedish authorities could, where extend theircustoms necessary,
intervention include offences involving child pornography.to customs
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in Swedenbeshoulddatabaseinternational setAn up

Investigation DepartmentCriminalNational toThe assume
pornographyof childthesystematicfor theresponsibility treatment

has beeninvestigations thatwithconnectionSweden infound
of thisresultsthat thethis inquiry. Weoftheinitiated in proposecourse

ofthedelay forwithoutavailablemadeshould bework purposes
should beorganizationfield. Athis setinternational efforts upnew

withchargedBoard should beNational Policeend, and thethisto
project.for theresponsibilityoverall

countries withvariousestablished betweenbeshouldCooperation a
material foundthecomplementmaterialadditionalprovidingview toto

continuously updated.should beThe dataSweden.
for theinquirythe Governmentthat separateWe set up apropose

international project.suchpreparingof anpurpose

proposalsofImplementation our

Cost

willamendmentslegislativeproposedthat theanticipatedoWe not
for the Government.involve costsextraany

forceEntry into

1999.into force Januaryamendmentsthat theWe enter onpropose
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Författningsförslag

Förslag till

ändring i brottsbalkenLag om

föreskrivsHärigenom
brottsbalken skalloch kap. §dels 16 kap. 10 17 35 4samtatt a

ha följ ande lydelse,
paragrafer,skall införas två 16 kap.dels det i balkenatt nya

följande lydelse.och ab10 § 10aa av

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

16 kap.
10 a

skildrar barn i DenDen somsom
pornografisk bild med uppsåt skildrar barn i pornografiskatt

sprider bild med överlåta,bilden sprides eller uppsåt att upp-som
sådan bild barn, dömes, låta eller förevisa bilden,av om

till överlåter, upplåter ellermed hänsyninte gärningen
förevisar skildring barnomständigheterna försvarlig, iär en av

tillför pornografisk bild, ellerbarnpornografibrott
fängelse i högst två år. syfte begåböter eller i gärningatt en

förvärvar skild-2isägs ensom
barn pornografisk bild,ring iav

fördöms barnpornografibrott
fängelse i högsttill böter eller två

år.
fallDen i änannat somsom

första stycket innehar ellerisägs
efterfrågar skildring barn iaven
pornografisk bild, döms, bar-om

bilden inblandatpå iärnet en

Senaste lydelse 1993:207.
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handling med sexuell innebörd
verklighets-och bilden ärom av

karaktär, för barn-trogen
pornografibrott till böter eller
fängelse högst månader.sex

för-Om gärning ien som avses
stycket med hän-eller andrasta

till omständigheterna för-ärsyn
medförasvarlig skall den inte

ansvar.
Med barn avses en person un-

ellerder 18 år person varsen
pubertetsurveckling full-inte är
bordaa.

§10 aa
Är §brott 10iett som avses a

stycketförsta att grovtanse som
skall dömas för barnporno-grovt

till fängelse lägstgrafibrott sex
fyra Vidmånader och högst år.

bedömande brottet ärav om
särskilt beaktasskallgrovt om

omfattningdet har bedrivits i stor
bildervinstsyfteoch i samt avsett

barnvilka det framståri som om
för synnerligen smärtsamtutsätts

våld.

ab §10
verk-yrkesmässigDen isom

förvärvssyf-samhet eller iannars
oaktsamhet begår gärningte av

§ första stycket10isägssom a
eller fängelsedöms till böter i

högst två år.

17
förberedelse ellerellerförberedelse FörFör stämp-stämp-

’Senaste lydelse 1986:645.
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ling till eller underlåtenhet ling till eller underlåtenhetatt attav- av-
slöja myteri döms till slöja myteri döms tillansvar en- ansvar en-
ligt vad i 23 kap. ligtsägs Det- vad i 23 kap.sägs Det-som som

skall gälla försök eller skall gälla försök ellersamma samma
förberedelse till dobbleri. förberedelse tillgrovt dobblerigrovt

och försök till sådant barnporno-
grafibrott §10isom avses a
första stycket 3 och försök till

barnpornografibrott enligtgrovt
§10 första stycket 3 ocha

10 aa

35 kap.
4

De i 1 § bestämda tiderna skall räknas från den dag brottet begicks.
F för ådömandeörutsätts påföljd viss verkan handlingenattav av
inträtt, skall tiden räknas från den dag då sådan verkan inträdde.

brottHar i kap.6 brottHar i kap.6som avses som avses
1-4 och 6 eller försök till så- 1-4 och 6 eller försök till så-
dana brott begåtts barn under dana brott begåttsmot barn undermot
femton år skall de i bestämda1 § femton år skall de i bestämda1 §
tiderna räknas från den dag måls- tiderna räknas från den dag måls-
äganden fyller eller skulle ha fyllt äganden fyller eller skulle ha fyllt
femton år. femton år. Detsamma skall gälla

brott kap.6 §i 7som avses
första och tredje stycket nå-när

begått sådant brott denmotgon
hans avkomling eller stårärsom

under hans fostran eller för vars
vård eller tillsyn han har att sva-

på grund myndighets be-ra av
slut.

Om vid bokföringsbrott, ringa, den bokföringsskyldigeärsom
inom fem frånår brottet har försatts i konkurs, fått eller erbjudit
ackord eller inställt sina betalningar, skall tiden räknas från den dag då
detta skedde. Om den bokföringsskyldige inom fem år från brottet
blivit föremål för skatte- eller taxeringsrevision, skall tiden räknas från
den dag då revisionen beslutades.

Senaste lydelse 1996:659.
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januari 1999.kraft den 1träder ilagDenna
tilläm-meningenandrastycketandra4 §i kap.Bestämmelsen 35

möj-inteikraftträdandetförbegåttsharbrottpåäven omsompas
äldreenligtdessförinnanbortfallitpåföljd harådömaligheten att

bestämmelser.
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Förslag till
förbudLag införsel och utförselmotom av

barnpornografi

Härigenom föreskrivs följande.

skildring1 § En barn i pomografisk bild får inte införas till ellerav
utföras från landet inte gämingen med hänsyn till omständigheternaom

försvarlig. Med barnär under eller18 åravses en person en person
pubertetsutveckling inte fullbordad.ärvars

2 § Bestämmelser för olovlig införsel och utförselom ansvar av en
skildring barn i pomografisk bild finns i lagen 1960:418 straffav om
för varusmuggling.

Denna lag träder i kraft den januari1 1999.
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Förslag till
Tullverkets1996:701i lagenändringLag omom

landvid Sverigesbefogenheter gräns mot ett annat

unionenEuropeiskainom

lydelse.skall ha följandeochföreskrivs 4 7Härigenom att

§3
följandebeträffandetillämplig endastLagen är varor:

krigsmateriel,1992:1300i lagenkrigsmateriel omavsessom
produkter,strategiska1991:341i lagenoch produkter omsom avses

beskatt-1994:1565enligt lagenskall beskattas omvaror som
landtobaksvaror frånalkoholdrycker ochprivatinförselning somavav

unionen,i Europeiskamedlemär
narkotikastrafflagen 1968:64,inarkotika avsessom

vapenlagen l996:67,iammunitionoch4. avsessomvapen
kanyler,ochinjektionssprutor

förbud1991:1969i lagendopningsmedel motomavsessom
dopningsmedel,vissa

eller nit-kaststjämor, riv-knogjärn,springknivar,springstiletter,
liknande,spikklubbor ochblydaggar,karatepinnar,batonger,handskar,

1988:950lageni kap. 4-6kulturföremål 5 omavsessom
kulturminnen m.m.,

handel,ändamålföroch katterhundar änannat
alkohollagen 1994:1738starköl enligtochspritdrycker, vin10.

tobakslageni §åldersgränsen 13vid kontrolltobaksvaroroch av
1993:581,

fisk och reptiler,fjäderfän,får,nötkreatur, svin,11. getter,
sådanaandra djur12.djur sådanaandra än12. än somsom

djur,och produkterprodukter djur,och avanges ovanavanges ovan
särskild anledningdet finnsanledningfinns särskilddet omom

sjuk-smittsammisstänkasjuk-misstänka smittsam att attattatt
djuret ellerdom förekommer,ellerförekommer, djuretdom attatt

djurprodukten pådjurprodukten på sätt utgörutgör annatsättannat
för männi-allvarlig hälsoriskmänni-hälsorisk förallvarlig enen

medföljandeskor eller djur,medföljandedjur,skor eller attatt
ellerofullständigaeller dokumentofullständigadokument ärär

erforderliga doku-felaktiga,erforderliga doku-felaktiga, attatt

Senaste 1996:944.lydelse
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saknas eller de villkorment saknas elleratt de villkorment att
i övrigt gäller för införseln i övrigt gäller för införselnsom som

inte uppfyllda.är inte uppfyllda,är
barnpornografi13. enligt la-

1999.00 förbud in-motgen om
försel och utförsel barnporno-av
graf-

4 §
Anmälningsskyldighet föreligger

för den erforderligt tillstånd, ellerutan med stöd tillståndsom av
föranletts vilseledande uppgift, från EU-land tillsom ettav annat

Sverige inför eller från Sverige till sådant land utförett en vara som
i 3 § 5-8 och 10,avses
för den från för EU-den frånett annatsom ett annatsom

EU-land till Sverige inför eller land till Sverige inför eller från
från Sverige till sådant land Sverige tillett sådant land utförett
utför i 3 § i 3 § 9en vara som avses en vara som avses

11 och 12. och 11-13.
Regeringen eller efter regeringens bemyndigande General-

tullstyrelsen får meddela föreskrifternärmare anmälningsskyl-om
di gheten.

7§
För kontroll anmäl- För kontrollatt anmäl-av attav

ningsskyldigheten enligt denna ningsskyldigheten enligt denna
lag, eller enligt lagen 1994:1565 lag, eller enligt lagen 1994:1565

beskattning privatinförsel beskattning privatinförselom av om av
alkoholdrycker och tobaksva- alkoholdrycker och tobaksva-av av
från land medlem i frånett är land medlem iror ett ärsom ror som

Europeiska unionen, fullgjorts Europeiska unionen, fullgjorts
riktigt och ñillständigt, för riktigt och fullständigt,samt församt
kontroll gällande villkor för kontrollatt gällande villkor förav attav
in- eller utförsel sådana in- eller utförsel sådanaav varor av varor

i 3 § l och 3-12 i 3 § 1 och 3-13som anges upp- som anges upp-
fyllts, får tulltjänsteman under- fyllts, får tulltjänsteman under-en en
söka söka

transportmedel, containrar, lådor och andra därutrymmen varor
kan förvaras vid införsel från eller utförsel till EU-land,ett annat

handresgods, såsom resväskor och portföljer, handväskorsamt
och liknande medförs resande vid inresa från eller tillsom utresaav en

EU-land, eller denett kanannat enligt 5 §att stannaav som anmanas
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stycketförsta
kroppsvi-avseendebl.a.befogenheterbestämmelserYtterligare om

förstraff1960:418finns i lagenkroppsbesiktningochsitation om
varusmuggling.

januari 1999kraft den lträder ilagDenna
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Förslag till

Lag ändring i tryckfrihetsförordningenom

Härigenom föreskrivs tryckfrihetsförordningeni fråga attom
7 kap. 4 kap. och7 7 § 9 kap. 3 § skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.
4 §

Med beaktande det i kap.l angivna syftet med allmän tryck-av en
frihet skall såsom tryckfrihetsbrott följande gärningar, deanses om
begås tryckt skrift och straffbara enligt lag:ärgenom

högförräderi, förövat med uppsåt riket eller del därav skallatt
med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt
bistånd läggas under främmande makt eller bringas i beroende av
sådan makt eller del riket skall sålunda lösryckas eller åtgärdatt attav
eller beslut statschefen, regeringen, riksdagen eller högsta domar-av
makten skall med utländskt bistånd framtvingas eller hindras, såframt
gämingen innebär fara för uppsåtets förverkligande;

försök, förberedelse eller stämpling till sådant högförräderi;
krigsanstiftan, såframt fara för riket skall invecklas i krig elleratt

andra fientligheter framkallas med utländskt bistånd;
spioneri, varigenom någon för främmandegå makt till handaatt

obehörigen befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande försvarsverk,
förråd, import, tillverkningssätt, underhandlingar, beslutexport,vapen,

eller något förhållande i övrigt, uppenbarande för främmandevars
makt kan medföra för totalförsvaret eller eljest för rikets säkerhet,men

sig uppgiften riktig ellerärvare
försök, förberedelse eller stämpling till sådant spioneri,

obehörig befattning med hemlig uppgift, varigenom någon utan
syfte främmandegå makt till handa obehörigenatt befordrar, lämnar
eller röjer uppgift rörande något förhållande hemlig natur,av vars
uppenbarande för främmande makt kan medföra för rikets försvarmen
eller för folkförsörjningen vid krig eller krig föranledda utomor-av
dentliga förhållanden eller eljest för rikets säkerhet, sig uppgiftenvare

riktig ellerär
försök eller förberedelse till sådan obehörig befattning med hemlig

Tryckfrihetsförordningen omtryckt 1994:1476.
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uppgift;
viddettasådant brott, grovt,till ärstämpling att somanseom
tillinnefattadegärningenskall beaktassärskiltbedömningvilken om
be-farligsynnerligenmakt ellerfrämmandehandagående var avav

förhållanderördeellerpågående krigtillmed hänsynskaffenhet av
grundröjde vadbrottsligedenellerbetydelse avsomstor om

honom;betrottsenskild tjänstallmän eller
oakt-varigenom någonuppgift,hemligmedvårdslöshet av grov

undergärningsamhet begår som avses
vapenmaktmedskallstatsskicketuppsåtmedförövad attuppror,

beslutelleråtgärdellermedelvåldsamma omstörtaseljest med atteller
skalldomarmaktenhögstaellerriksdagenregeringen,statschefen,av

förinnebär faragärningensåframthindras,ellerframtvingassålunda
förverkligande;uppsåtets

sådantstämpling tillellerförberedelseförsök, uppror;
krigidå riketdärigenom,i vad ärlandssvek,landsförräderi eller

tillämp-sådant brottbestämmelser ägermeddeladei lageller eljest om
riketsförverksammaförråder demellermissleder ärning, någon som

för-modlöshet,ellertrolöshetmyteri,dem tillförlederellerförsvar
begårellertotalförsvaretförbetydelseegendområder är annanavsom

totalför-förmedföraägnadgärningförrädiskliknande är att mensom
fienden;biståndinnefattarellersvaret

ellerlandsförräderitill sådantstämplingellerförberedelseförsök,
landssvek;

oaktsamhetnågondärigenomi vadvårdslöshet,landsskadlig av
undergärningbegår avsessom

riketdåvarigenom,säkerhet, ärför riketstill fararyktesspridning
brottsådantbestämmelser ägermeddeladei lageller eljesti krig om

påståenden,andraellerryktenfalskaspridertillämpning, någon osanna
främ-tillellersäkerhet,riketsfara förframkallaägnadeär attsom

på-ellerryktensådanaframkommaeller låterframförmaktmande
andraellerfalska ryktenspriderkrigsmänblandståenden eller osanna

modlöshet;ellertrolöshetframkallaägnadepåståenden är attsom
för-sökereller eljestnågonvarigenomuppvigling,10. uppmanar

ellerskyldighetmedborgerligsvikandegärning,brottsligleda till o-av
krigs-åliggervadåsidosättandeellermyndighethörsamhet mot somav

i tjänsten;man
miss-uttryckerellerhotarnågonvarigenomfolkgrupp,hets11. mot

anspel-medsådanellerfolkgruppaktning för personergrupp avannan
trosbe-elleretnisktellernationellthudfärg,ning på ursprungras,

kännelse;
barnpornografibrott,12.barnpornografibrott,12. var-var-
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igenom någon skildrar barn i igenom någon skildrar barn,por- var-
nografisk bild med uppsåt bil- medatt under år18avses en person
den sprides, inte gärningen eller pubertetsut-om en person vars
med hänsyn till omständigheterna veckling fizllbordad,inte iär por-

försvarlig;är nografisk bild med uppsåt att
överlåta, upplåta eller förevisa
bilden, inte gärningen medom
hänsyn till omständigheterna är
försvarlig;

13. olaga våldsskildring, varigenom någon i bild skildrar sexuellt
våld eller tvång med uppsåt bilden sprids, inte gärningenatt medom
hänsyn till omständigheterna försvarlig;är

förtal,14. varigenom någon utpekar såsom brottslig ellerannan
klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift ägnadärsom

denne för andras missaktning,utsättaatt och, den förtalade ärom
avliden, gärningen sårande för de efterlevandeär eller eljest kan anses
kränka den frid, bör tillkomma den avlidne, dock det medsom om
hänsyn till omständigheterna försvarligt lämna uppgift i sakenattvar
och han visar uppgiften eller han hadeatt skälig grund förattvar sann
den;

förolämpning,15. varigenom någon smädar kränkan-annan genom
de tillmäle eller beskyllning eller skymfligt beteendeannat motgenom
honom.

7 kap.
7 §

Tryckt skrift, innefattar Tryckt skrift innefattarsom ettsom
tryckfrihetsbrott, må konfiskeras. tryckfrihetsbrott får konfiskeras.

Är brottet barnpornografibrott
gäller särskild rättsverkan iom

vad föreskrivsövrigt lag.isom
Konfiskering tryckt skrift innebär alla för spridning avseddaattav

exemplar skriften skola förstöras med formar,samt attav stenar,
plåtar och andra dylika,stereotyper, uteslutande för tryckningen av

skriften användbara materialier skall så förfaras missbruk därmedatt
kan ske.

Konfiskering får också ske i Konfiskering får också ske i
fall tryckt skriftannat fall tryckt skriftannatav en som av en som

innefattar skildring barn i innefattar skildring barn ien av en av
pornografisk bild verklighets- pornografisk bild verklighets-av av

karaktär, inte inneha-trogen karaktär, inte inneha-trogenom om
med hänsyn till omständighe-vet med hänsyn till omständighe-vet



1997:29SOUörfattningsförslag50 F

Konfiskeringförsvarligt.Konfiskeringförsvarligt. ärternaärterna
exemplarsamtligadåinnebärexemplarsamtligadå attinnebär att

skallpåträffatsskriftenpåträffatsskriften i somavsam-somav
förstöras.förundersökningmedband en

trycktföreskrivaslag fårI attskall förstöras.
be-skallkonfiskeratsskrift som

varas.

9 kap.
§3

periodiskfrågaväckas, iskalltryckfrihetsbrottföråtalAllmänt om
utgivningsbevis inomgälldeutgivningenvidvilkenskrift för sex

skriftendetår fråninomskriftfrågaoch i ettmånader annanom
hinderåtal fri. Utansådantfråneljestskriftenpåföljdvid ärattutgavs,

blivittidnämndainomåtalallmäntsedandock,måvad sagtsnuav
ansvarig.för brottetåtal väckas ärväckt, motnytt somannan,

förbeivrasskallbrottvilkeninom atttid,stadgatVad i lag är om
tryck-i frågagällebortfallen,skall ävenför brottpåföljd omanses

frihetsbrott.
barnpor-frågafårlagI i om

skrift,förskrivasnografibrott att
deberäkningensåvitt avavser

and-ochförstatider iangessom
skallstyckena, inte ut-ansesra

förhar lämnatsdenförrängiven
myndighet.hosregistrering en

januari 1999.denkraft 1träder ilagDenna
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Förslag till

Lag ändring i yttrandefrihetsgrundlagenom

Härigenom föreskrivs kap.1 10 kap.3 13 § och kap.att 5 6 §
yttrandefrihetsgrundlagen skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
10 §

Grundlagen tillämplig på Grundlagenär tillämplig påär
sådana filmer och ljudupptag- ljudupptagningar som

spridsningar till allmän- sprids till allmänhetensom attgenom
heten spelas säl- spelas säljas eller tillhanda-attgenom upp, upp,

eller tillhandahållasjas på hållas påannat sätt,annat
sätt. filmer sprids till all-som

mänheten spelasattgenom upp,
och

filmer sprids till all-som
mänheten säljas ellerattgenom
tillhandahållas på sätt änannat

spelas filmeniattgenom upp om
och höljetintaget på där så-är

dant förekommer anbringatär
tydliga uppgifter harom vem som
låtit framställa filmen samt om

och exemplarennär, var av vem
har framställts.

fårDet stödinte dennaiutan
grundlag förekomma myndig-att
heter och andra allmänna organ
på grund innehållet förbjuderav
innehav filmer saknarav som
sådana uppgifter isom avses
första stycket Genom lag får
dock föreskrivas sådant för-om
bud för filmer innefattarsom
skildring barn pornografiskiav
bild.

‘Yttrandefrihetsgrundlagen omtryckt 1994:1477.
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3 kap.
§13

framställs iljudupptagningar,ochfilmerexemplarSådana somav
med tydligaskall försesspridning här,avsedda förlandet och är upp-
ljudupptagningenellerframställa filmenlåtithargifter vem somom

framställts. Närmareharexemplarenochnär,samt av vemvarom
i lag.meddelasfårdettabestämmelser om

därvidochljudupptagningellerfilmframställerDen enensom
bestäm-ellerförsta stycketoaktsamhet bryterelleruppsåtligen motav

år.i högstfängelseböter ellertillskall dömas ettdärmelser avsessom
någonsaknarljudupptagningellerfilmspriderDen somensom

sker uppsåt-detstycket skall,i förstaföreskrivenuppgift är omsom
skallpenningböter. Detsammatilldömasoaktsamhet,ligen eller av

till detta.kännerspridarenochuppgift oriktigsådangälla ärenom
hanljudupptagningeller attsprider film vettrots attDen enensom

skallkonfiskeratsellerbeslagtagits ihargrundlagenligt dennaden
år.fängelse i högstellertill böterdömas ett

bestämmel-§finnskap. 101I
uppgifterutsättande avomser

på filmstycketförstaisom avses
påallmänhetentillspridssom

spelasän attsättannat genom
upp.

5 kap.
6 §

yttrandefrihetsbrottinnefattarljudupptagningfilm eller ettEn som
Är barnpornografi-ellervåldsskildringolagabrottetkonfiskeras.får

i lag.föreskrivsvadövrigträttsverkan isärskildgällerbrott somom
spridningföravseddaexemplarallaskallkonfiskering ärVid som

särskiltanvändaskanföremåltillsesskallförstöras. Dessutom att som
kunnaskallljudupptagningen inteellerfilmenmångfaldigaför att

exemplar.ytterligareframställaföranvändas att
iockså skefårKonfiskeringockså ske ifårKonfiskering

innefat-filmfallinnefat-filmfall annat somannat enavsomenav
ibarnskildringibarnskildring tar porno-tar avenpomo-aven

verklighetstrogenbildgrafiskverklighetstrogenbildgrafisk avav
medinnehavetintekaraktär,medinnehavetintekaraktär, omom

omständigheternatill ärhänsynomständigheternatillhänsyn är
innebärKonfiskeringförsvarligt.innebärKonfiskeringförsvarligt.

fil-exemplarsamtligafil- dåexemplarsamtligadå att avatt av
skall förstöras.påträffassambandpåträffas i sommensommen
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med förundersökning skall för- lagI får föreskrivas filmen att
störas. konfiskerats skall bevaras.som

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
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tillFörslag
föreskriftermed1991:1559i lagenändringLag om

yttrandefrihetsgrund-ochtryckfrihetsförordningenspå
områdenlagens

föreskrif-med1991:1559lagenfrågaföreskrivs iHärigenom om
yttrandefrihetsgrundlagensochtryckfrihetsförordningenspå om-ter

råden
lydelse,följandeskall hakap. 8 §och§ 5kap. 2dels 4att

följandekap. 8paragraf, 4införasskalldetdels avaatt nyen
lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

4 kap.
2 §

lämnaskyldighetDen attlämnaskyldighet upp-Den att upp-
låtit fram-hargifterlåtit fram-hargifter somvemomsomom vem

ljudupptag-ellerfilmställaljudupptag-ellerfilmställa enenenen
ochning när,och samt avning när, varomsamt avvarom

framställtsexemplaren harframställtsharexemplaren vemvem
§kap. 13föreskrivs i 3 ytt-§kap. 13i 3föreskrivs ytt- somsom

full-skallrandefrihetsgrundlagenfull-skallrandefrihetsgrundlagen
intasuppgifternaintasuppgifterna attgörasattgöras genomgenom

ljudupptag-ellerfilmensjälvailjudupptag-ellerfilmeni själva
dennasoch anbringasningenpå dennasanbringasellerningen

hölje.motsvarandeellerkassetthölje.motsvarandeellerkassett

5 kap.
§8

harintefilmEn gettsharintevideogramEtt somsom
förbiografbyråtill Statensbiografbyråtill Statensgetts

1990:enligt lagengranskning1990:lagenenligtgranskningför
kontrollochgranskningkontroll 886ochgranskning886 omom

skalloch videogramfilmerskallvideogramochfilmer an-an- avav
spridningförha lämnatsspridningför utlämnatsha ut sesses
enligt 1a-pliktexemplarförstla-enligtpliktexemplar närförst när

pliktexemp-1993:1392pliktexemp-1993:1392 omgenomgen
har lämnats.dokumentlarlämnats.hardokumentlar avav

Senaste 1993:1394.lydelse
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8 §a
frågaI barnpornografi-om

brott tryckt skrift skall skrifteni
först pliktexem-utgiven näranses

plar enligt lagen 1993:1392 om
pliktexemplar dokument harav
lämnats.

Denna lag träder i kraft den januari1 1999.
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tillFörslag
förverkande1994:1478lagenändring iLag omom

barnpornografiav

förverkande1994:1478lagenföreskrivsHärigenom att avom
lydelse.följandebarnpornografi skall ha

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

iskildring barnEnbarn iskildringEn pomo-avpomo-av
påträffas skallbildgrafiskpåträffasgrafisk bild i somsam-som

skild-förverkad,förklarasförundersökningband med omen
verklighetstrogenringenförverkad,förklaras ärskall avom

finnsoch det intekaraktärverklighetstro- sär-skildringen är av
den förverkas.skilda skälfinnsinteoch detkaraktär mot attgen

den förver-skälsärskilda mot att
kas.

i allmänhetgäller vadlagbestämmelserna i denna ärUtöver som
förverkande.beslag ochföreskrivet omom

l januari 1999denträder i kraftlagDenna
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Förslag till

Lag registrering barnpornografiom av

Härigenom föreskrivs följande

1 § dennaI lag bestämmelser särskilt för riketettges gemensamtom
arkiv för bevarande bampomografiska framställningar för under-attav
lätta utredningar sexualbrott barn och bampornografibrott.motom om

2 § Bampomografiska framställningar har konfiskerats enligtsom
kap.7 7 § tryckfrihetsförordningen och kap.5 6 § yttrandefrihets-

grundlagen eller förverkats enligt lagen 1994:1478 förverkandeom
barnpornografi eller enligt vad i allmänhet föreskrivetärav som om

förverkande får tillföras det särskilda arkivet.
Det särskilda arkivet får tillföras andra barnpomograñskaäven

framställningar.

3 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer med-som
delar föreskrifter arkivmyndighet,närmare leveransskyldighet ochom
arkivvård.

Denna lag träder i kraft den januari1 1999
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tillFörslag
pliktexemplar1993:1392i lagenändringLag omom

dokumentav

plikt-1993:1392lagenfrågaiföreskrivsHärigenom omom
ochrubrikinförasskalldetdokumentexemplar att nyennyenav

lydelse.följandeparagraf, 19 ava

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

för barnpor-föreskriftSärskild
dokumentnografiska

§19 a
barnpornografi-frågaI om

före-hinderskallbrott utan av
plikt-§§skrifterna 5-17i

dokumentetlämnasexemplar när
allmän-tillgängligt förhar gjorts

heten.

januari 1999deni kraft 1träderlagDenna
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Kommitténs uppdrag

Till följd bl.a. Justitiekanslern under åren 1993 och hade1994attav
inlett två förundersökningar gällde spridning barnpornografi isom av
vårt land företeelsenkom uppmärksammas i massmedias nyhets-att
rapportering och opinionsbildning. En allmänhet blev härigenomstörre
medveten det både i vårt land och utomlands förekommerattom
sexuella barn omfattande produktion och distribu-övergrepp ävenmot
tion barnpornografi. olikaFrån enskilda frånoch frivil-av grupper av
ligorganisationer krav på lagstiftningen sexuellarestes att över-om

barn skulle skärpas och innehav barnpornografi skullemot attgrepp av
straffbeläggas. Sedan regeringen i april hade dragit1994 tillbaka en
lagrådsremiss med förslag kriminalisering innehav barn-om av av
pornografi Konstitutionsutskottet frågan och förelade riksdagentog upp

förslag kriminalisering innehav utgiven och verklighets-ett om av av
barnpornografi bet. 1993/94: KU28.trogen

Förslaget innefattade ändringar, förutom i iBrB, ochTFäven
YGL. ändring skallFör kunna åstadkommas i dessa, grund-att ärsom
lagar, krävs riksdagen fattar likalydande beslut saken tvåatt om
gånger. andra beslutet får fattas förstDet sedan det har hållits valnytt
till riksdagen. Vidare gäller det första beslutet anmälasmåste i riks-att
dagen minst nio månader före riksdagsvalet, inte fem sjättedelarom av
Konstitutionsutskottets medlemmar medger undantag härifrån.

Konstitutionsutskottets förslag anmäldes i riksdagen kortare tid än
nio månader före riksdagsvalet år 1994. Tillräckligt antal ledamöter i
utskottet ville inte medge undantag från niomånadersregeln. Riksdagen

ändå lagförslaget före valet rskr. 1993/942450. Härmed komantog
lagstiftningsprocessen emellertid inte påskyndas. efter riks-Förstatt
dagsvalet kanår 1998 riksdagen slutligt fatta beslut de vilandeom
ändringarna i ochTF YGL.

Riksdagen har emellertid också möjlighet under innevarandeatt
mandatperiod fatta beslut ändring i och i stället förTF YGLom annan
de vilande, ändring skulle befinnas bättre ägnad attom en annan gynna
kampen barnpornografi. Förslag sådan ändring imåste så fallmot om
anmälas i riksdagen nio månader före valet ochår 1998 eftersenast
detta konfirmeras med beslut.ett nytt
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direktivuppdrag. Vårabakgrunden fick vi vårtden angivnaMot
sin helhet iåterges iden november 1994. Debeslöts 3dir. 1994:117

bilaga
vilketuppgift utredaförstahar viEnligt direktiven attsom en

distribution bampomo-produktion ochmedelmed vilkaochsätt av
lagstift-vilka ändringar ibekämpasgrafi bäst kan övervägasamt att

förmotiveradekanåtgärdervilka andraningen och attanses varasom
sådant material. Frågorspridningochförhindra förekomst omav

barnpornografibefattning medinnehav ochkriminalisering annanav
särskilt.haftenligt direktivenhar vi övervägaatt

uppgift detividarehar ärDirektiven övervägaattgett omoss
bestäm-människor iområde förskydd dettatilllämpligt att unga

föra åldersgräns.barnpornografimelsen enom
förslag på olikalägga framfrihetDirektiven har attstorgett oss

medicinska.sociala ochområden, även
ändring ställningJK:sdirektiven någonframhålls iDet att somav

böryttrandefrihetsbrott intetryck- ellervid fallexklusiv åklagare av
aktuellvara

inleddes under våren 1995.Kommittéarbetet
utreda be-inriktat arbetetdirektivenenlighet medVi har i att

började utred-barnpornografi. viNäråtgärderytterligarehovet motav
bampomografmskunskapernågra säkradet inteningsarbetet fanns om

och organisationermyndighetertillgå hosochutseende i tid attrum
omfattande debattländer, oaktat deni andraland ellersig i vårtvare

och analyseratdärför granskatVi harförekommit i samt-ämnet.som
videogrambarnpomografiskaland anträffadeliga beslag i vårt samtav

biståndmedArbetet har skettdatakommunikationsnätet Internet.följt
Bundeskriminalamt.och tyskaRikskriminalpolisenav

andragrundlagsändringarna ochvilandedeanalyseratVidare har
med barnpor-befattningarför kriminaliseringmodellerlagtekniska av

nografi.
kommittén inhämtatsekretariatet och medlemmarVi har avgenom

utrikesnågrakunskap resor.genom
före-överlagt medhar vii september år 1995Vid besök i Oslo

med befatt-politidepartementetnorska Justis-trädare för det samtog
åklagarväsendena.ochnorska polis-ningshavare vid de

vidkunskaper inhämtatsmånad harAmsterdamVid besök i samma
Över-behandling sexualförbrytare.konferensinternationell avomen

justitie-för det nederländskaföreträdareförts medläggningar har
också åtskillig kunskapinhämtadesAmsterdamministeriet. I om

pornografi överlag.kommersiellutbudet av
meddeltagit inovember århar vi i 1995observatörer möteSom
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Interpols arbetsgrupp brott barn hölls vid New Scotlandmotom som
Yard i London. Under tillfällemötet frågor med deatt tagavs upp
olika deltagande ländernas bl.a. företrädare för ameri-representanter,
kanska myndigheter. Vi överlade med befattningshavareäven vid
Home Office och vid den brittiska polisen.

Den 27-31 augusti 1996 hölls under den svenska regeringens värd-
skap världskongress i Stockholm kommersiell sexuell exploate-moten
ring barn. Vi deltog i kongressen liksom i denmöteav ett nämn-som
da arbetsgruppen vid Interpol höll i samband härmed.

På vårt uppdrag har överläkaren Jan Gustafsson genomfört en
kunskapsinventering bamendokrinologisk kunskap. Studien redo-av
visas i bilaga

Docenten Peter Martens har fått i uppdrag redovisaattav oss
kunskapsläget vad gäller pedofili och barnpornografi. Hans studie
redovisas i bilaga

Vårt arbete har gällt komplicerade grundlagsfrågor. Undersökningen
barnpornografi har varit resurskrävande. Tidspress har präglat vårtav

arbete.
Vi har samrått med bl.a. Mediekommittén dir. 1994:104.
Under arbetets gång har vi från allmänheten och frivilligorganisa-

tioner mottagit opinionsyttringar barnpornografi.mot
Vi har under år 1996 hållit två informationsmöten,sommaren ett

for vissa bamorganisationer för den nämnda kommitténsamt ett nyss
och for massmediabranschen.representanter
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AVDELNING I

Ytterligare åtgärder befattningmot

med bampomografiska bilder

betänkandetsI första avdelning redogör vi bl.a. för vilka bestämmelser
straff och rättsverkan enligt vanlig lag, främst brotts-om annan som

balken, i dag kan tillämpas barnpornografi. Vi lämnar i avdel-mot
ningen förslag till ytterligare kriminaliseringar i vanlig lag innebärsom

Ävenall befattning med barnpornografi beläggs med straff. innehavatt
bampomografiskt material föreslås bli kriminaliserat. Vi föreslårav

också andra åtgärder för bekämpa förekomsten barnpornografi.att av
Våra kriminaliseringsförslag omfattar all den barnpornografinästan

framställs och kommer i omlopp. Vi föreslår sålunda attsom numera
det skall straffbart befattning med Videofilmer inteatt ta ärvara som
avsedda spridas till allmänheten, vanliga kamerabilder, bilder fram-att
ställda med teknik tryckteknik, teckningar och bilder fram-änannan
ställda med grafiska datorprogram och bilder spridsäven översom
Internet.

För våra förslag skall komma bampomografiskaatt att ytt-avse
randen de förekommer på medier, främst tryckta skrifteräven när och
filmer, omfattas ochTF YGL måste ändringar i dessagörassom av
lagar. Frågan härom behandlar vi ibetänkandets andra avdelning.
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l Befintliga bestämmelser ägnade
motverka framställningatt och

spridning barnpornografiskaav

bilder

I 6 kap. BrB sexualbrott och i andra nedan redovisade lagrumom
straffbeläggs alla tänkbaranästan gärningar kan förekomma vidsom
framställning pomografiska bilder där någon under l8 årsav person
ålder medverkar.

Bampomografiska framställningar kan dock skapas sambandutan
med något brott smygfilmning,t.ex. teckning och animering.genom

kanDe också framställda i länder lagstiftning på det aktuellavara vars
området mindre ingripandeär i vårt land.än I många länder har be-
stämmelserna sexualbrott skärpts under år vilket innebärom attsenare
äldre bilder kan skapade något sexualbrottutan förekommitattvara
enligt den lagstiftning då gällde.som

De mångfaldigar och sprider barnpornografrska bilder harsom
sällan haft någonytterst del i den ursprungliga framställningen av

bilderna. förvärvarDe bilderna andra, varefter de kopierar dem ochav
sprider dem vidare.

l 1 Sexualbrotten
.

kap.I 6 BrB straffbeläggs gärningar där någon våld, hot, tvånggenom
eller andra liknande otillbörliga förfaranden förmår någon till samlag
eller sexuelltannat Bestämmelsernaumgänge. härom gäller oavsett
offrets ålder. Om gärningen begås barn bedöms brottetmot dockett

offretsträngare än är För våldtäkt kan enligtom 6en vuxen person.
kap. 1 § vid brott dömas till tio årsgrovt fängelse. Offrets låga ålder

omständighetär kan brottetgöra Sexuellten tvång i 6 kap.som grovt.
2 § har straffskala till fyra år vid brott.en För sexuelltgrovtupp
utnyttjande enligt kap.6 3 § kan vid brott dömas till fängelsegrovt
sex ar.



1997:29barnpornografi SOUmotverkarbestämmelserBefintliga66 som

finnsnärståendegärningsmannenochBeträffande personerunga
detta intesexuellt ävenstraffbelägger umgängebestämmelser omsom

kanunderårigutnyttjandesexuellttvång. Förellervåldinnefattar av
till åtta år. Brotts-fängelseutdömasfalli§kap. 4enligt 6 uppgrova

med densexuellthar umgängenågonfall däromfattarbeteckningen
fostranhansundereller ståravkomlinghansochår18under ärärsom

myndig-grundharhantillsynellervård attfor aveller svaravars
årunder 15barnÄven medsexuelltallt umgänge om-beslut.hets

fattas.‘
årunder 15barnsexuellt berörfallidenSlutligen kan annatsom

handlingi någonmedverkaellerföretabarnetförmår aveller attsom
fängelseellertill böterofredandesexuelltfördömasinnebördsexuell

uppträderdengäller§. Detsammakap. 76 uppen-två århögst som
ålder,dennesoberoende t.ex.sedlighetssårandebart mot avannan

blottning.genom
svenskadetillämpaBrB2§kap.enligt 2domstol kanSvensk

utomlands.begångnagärningarocksåsexualbrottsbestämmelserna
landetsandradetenligtbrottutgjortgärningen ävendockkrävsDet att

sexturisters.k.dömaSverigeimöjligtsåledes attlagstiftning. Det är
utlandet.ibarnutnyttjatsexuelltsom

andra§kap. 1enligt 29skallbedömsstraffvärdebrottsNär ett
faraeller gär-kränkningskada,denbeaktassärskilt somstycket BrB

insetthabordeellerinsettharåtaladevad den ominneburit,ningen
sexualbrotthaft. Etthanmotivelleravsikter somdedetta somsamt
alltidprincip störreiinnebärsyftepornografiskti endokumenteras

hadeintebildupptagningbrottsoffretför änintegritetskränkning om en
offretssåledes,skall oavsettdokumenteratssexualbrottgjorts. Att ett

intedettastraff for brottet änföranleda strängarenormalt omålder, ett
skildringvisaavsiktförhar attgärningsmannen avskett. Det enär om

får sinbarnpornografibrottbestämmelsernaandraforbrottet omsom
ytterligarenämligeninnebäromloppibildernabetydelse. sättsAtt en

inombeaktaskränkningdenskild frånbarnet, ramenkränkning somav
sexualbrottet.för

sexuelltjanuari 1995den 1förebetecknadesl gärningen somDen senare
§ BrB.5i 6 kap.återfannsochmed barnumgänge
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1.2 Kriminaliseringar särskilt riktade mot

anordnande pornografiska situationerav

Som framgår den i föregående avsnitt lämnade redogörelsen straffasav
allt sexuellt med barn underumgänge 15 år. Den har fyllt 15 årsom
råder sitt sexualliv och fåröver i princip själv och medavgöra när

han eller hon vill ha sexuellt eller eljest företaumgänge sexuelltvem
betonade handlingar. Den fyllt 15 inte 18 år skyddas emeller-som men
tid framgår 6 kap. 4 § frånBrB sexuellt med densom umgängeav

för hans eller hennes fostran, vård eller tillsyn.som svarar

1.2.1 Användande underårig för framställningav av
pornografisk bild

Den januari1 1995 infördes andra stycke i stadgandetett nytt om
sexuellt ofredande, 6 kap. §7 BrB prop. 1994/95 :2, SFS 1994:1499.
I detta straffbeläggs tvång, förledande elleratt otillbörliggenom annan
påverkan förmå någon har fylltäven 15 inte 18 år företaattsom men
eller medverka i handling med sexuell innebörd, handlingen ären om

led i framställningett pomografisk bild eller posering iutgörav en
fall det frågaän framställningannat när är bild. Enligt 6om av en

kap. 11 § BrB, gäller vid samtliga sexualbrott, krävs intesom att
gärningsmannen haft insikt den ålder det tillräckligtärutanom unges

gärningsmannen hade skäligatt anledning den inteanta att unge var
fyllda år.18

Genom bestämmelsen straffbeläggs således vid framställande av
pomografiska bilder användande underåriga modeller, ävenav om
dessa till fullt pubertetsutvecklade.är Bestämmelsen tillämpligärsynes

vid posering däräven endast den underårige företar handling meden
sexuell innebörd. Bestämmelsen sexuellt ofredande träffar alltså deom
flesta fall bampomografisk bildupptagning, sådana där sprid-ävenav
ningsuppsåt saknas och bestämmelsen barnpomografibrott därförom
inte tillämplig. Om spridningsuppsåtär finns föreligger det konkurrens
mellan bestämmelsen sexuellt ofredande och den bampomo-om om
grafibrott, den inte fullt pubertetsutvecklad.ärom unge

förarbetenaI till bestämmelsen anförs kan utgå frånatt attman
människors medverkan i pomografisk verksamhet regelmässigtunga

innehåller inslag utnyttjande, eftersom den inte kan överblickaav unge
och bedöma de långsiktiga konsekvenserna sitt handlande och löperav

uppenbar risk skada socialt och känslomässigtatt ta a. 20.en prop. s.
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bestäm-utanförfrivillig falleravseendeni alla ärMedverkan som
frivillig-fråganbedömningenVidtillämpningsområde.melsens omav

förhållandemognadsnivå,barnetsbl.a.beaktasmotivenenligtbörhet
betalningomständigheter. Omliknande ut-ochgärningsmannentill

förmåttsskall habarnetrekvisitetdiskuteradedettorde attlovats nu
33.uppfyllt a.normaltmedverka s.prop.vara

Prostitution1.2.2

någonskulle finnasSverigeidetuppgiftnågonintefinns attDet om
falldeungdomsprostitution. Iellerorganiserad barn- personerunga

undersök-Våringripa.myndigheternasocialaskall desigprostituerar
harbrottsutredningarmedsambandibarnpornografidenning somav

ianledningnågon anta atthar inte attSverigebeslag ii getttagits oss
barn-framställningförutnyttjatsårunder 18landvårt avpersoner

fyllt 18harinteSkullesyfte.kommersielltpornografi i sompersonen
pornografibild ochframställningföranlitasersättningår av enmot

straffbestämmelsemasexuellt ärtillfälligt umgängehärvid ha om
tillämpliga.koppleriochungdomförförelse av

ungdomförförelsestraffbart10 § BrBkap.enligt 6Det avär som
medsexuellttillfälligtsig umgängeskaffaförsökaskaffa elleratt

ersättning. Detellerutlova18 årunder attnågon är gegenomsom
denanledninghade skälig anta attgärningsmannen attmedräcker att

ålder.årsuppnått 18hadeinteunge
utnyttjarekonomisktotillbörligt atteller sättfrämjarDen ettsom

kanersättningförbindelsersexuellatillfälliga motharnågon annan
tillfängelse,koppleri tillfördömasoch BrB9enligt kap. 86 upp

Även upplåterfastighetsägarebrottetår är engrovt. somenomsex
koppleri.förkan dömasprostitutionsverksamhetlägenhet för

pornografiskanordnandeFörbud1.2.3 mot av

föreställning

tillställningoffentligfår1993:1617ordningslagenkap. 14 §Enligt 2
bryteranordnas. Deninteföreställningpomografiskutgör somsom

ellerbötertilllag dömas§kap. 29enligt 2förbudet kanmot samma
månader.högstfängelse i sex

infördes årföreställningarpornografiskaoffentligaFörbudet mot
motverkasyfteordningsstadgan iallmännadåvarande attdeni1982

1981/82:JuU56.bet.1981/82:187,1981:71,SOUprostitution prop.
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kvinnorUnga borde enligt uttalanden i förarbetena hindras från drasatt
i den verksamhet bedrivs i anslutning till pornografiska före-som

ställningar. Med pomografisk föreställning föreställning vidavses en
vilken sexuella situationer eller händelseförlopp framställs på ohöljtett

Ävenoch utmanande enskild posering i anslutning tillsätt. porno-
grafisk föreställning del den offentliga tillställ-utgöraanses en av
ningen se ochDs Ju 1973:5 1981/82:l87 f.. Förbudet70 togsprop. s.
oförändrat i den gällande ordningslagen 1992/932210,prop. bet.nu
1993/94:JuU1.

1.2.4 Socialrättslig lagstiftning

Lagen med särskilda1990:52 bestämmelser vård LVUom av unga
stöd för samhället ingripa det grund misshandel,attger om av

otillbörligt utnyttjande, brister i eller något förhållandeannatomsorgen
i hemmet finns påtaglig risk för den hälsa eller utvecklingatten unges
skadas eller den sin hälsa eller utveckling förutsätterom unge en
påtaglig risk skadas missbruk beroendeframkallandeatt genom av
medel, brottslig verksamhet eller något socialt nedbrytandeannat
beteende.

LVU således samhället befogenhet ingripa underårigaattger om
utnyttjas sexuellt, prostituerar sig, uppträder på sexklubb e.d. ävenen

det inte finns misstanke brott.om om

1.3 Barnpornografibrottet

1.3.1 Inledning

När pornografm avkriminaliserades år gjordes inga1972 undantag för
dess former. Barnpomografi företeelsegrövre uppmärksammadessom
inte i förarbetena SOU 1969:38, 1970:125.prop.

Under l970-talet korn bampomografiska framställningar i form av
tryckta skrifter och smalfilmer säljas i former bl.a. i butikeröppnaatt
för pornografi. Bampomograñn väckte efter tid reaktioner. En starken
opinion krävde kriminalisering. I regeringens direktiv till Yttrandefri-
hetsutredningen YFU uppdrogs åt utredningen bakgrundatt mot
härav försiktig utvidgning detöverväga straffbara området dir.en av
1977:71

YFU anförde i delbetänkandet Bampomografi Ds Ju 1978:8 att
avbildandet barn i syfte framställa barnpornografiatt utgörav en
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allvarlig kränkning barnets integritet. ytterligare motiv förEttav en
kriminalisering bampomografm ansågs den kränkte barn iattav vara
allmänhet.

Föredraganden anslöt sig till YFU:s uppfattning och framhöll ytter-
ligare bl.a. den integritetsskada kan uppkomma barn med-närsom
verkar vid tillkomsten pornografi och de skadeverkningarav som
härvid kan drabba dessa bams på sexualiteten. Sådana skäl försyn
begränsningar i yttrandefriheten och informationsfriheten isom anges

kap.2 befanns föreligga. Regeringen13 § RF lade våren år 1979
fram förslag till riksdagen kriminalisering viss befattningett om av
med pomograñsk bild bam. föreslagna bestämmelsenDen häromav
fick sin plats i paragraf i kap.10 § 16 denna föreskrevsBrB. Ien ny a

den skildrar barn i pomografisk bild med bildenuppsåtatt attsom
sprids eller sprider sådan bild barn döms för barnpornografi-som av
brott till böter eller fängelse i högst månader, inte gämingensex om
med hänsyn till omständigheterna försvarlig.är

den föreslagna kriminaliseringenFör skulle kommaatt ävenatt avse
sådana fall då gämingen begås skrift omfattas tryck-genom som av
frihetsförordningen, dvs. tryckt skrift, fordradesTF, de angivnaatt
gärningama kriminaliserades också dennai lag grundlag. Detärsom
framlagda förslaget innefattade därför i brottskatalog,TF:s 7även att
kap. 4 § TF, skulle införas bestämmelse barnpomografibrott.en om
Förslaget trädde i kraft år 1980 1978/79:179, bet.prop.
1978/79KU:33, rskr. 1978/79:317 och bet. 1979/80:KUl, rskr.
1979/80:2.

YGL trädde i kraft den januaril 1992 och omfattar skildringar som
förekommer i Videofilmer och andra filmer. Genom hänvisning i YGL
till motsvarande bestämmelse i kom sådana gärningarTF som avses
med barnpomografibrottet bli kriminaliserade också då de före-att
kommer filmer omfattas YGL.som av

Maximistraffet för barnpomografibrott höjdes till två år genom
lagstiftning trädde i kraft den juli1 1993 prop. 1992/93:141, bet.som
1992/93:JuU16, rskr. 1992/93:220, SFS 1993:207. motsvaradeDetta
straffet för olaga våldsskildring och innebar preskriptionstidenatt
förlängdes vilket enligt föredraganden kunde ökade möjligheter tillge
ingripanden a. 44.prop. s.

Ändringen innebar reglerna häktning i 24 kap. §1 RBäven att om
blev tillämpliga vid misstanke bampomografibrott. häktningFörom
krävs nämligen misstanken brott för vilket föreskrivetatt ett äravser
fängelse ellerår därutöver.ett
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med barnVad1.3.2 avses

motivuttalandenenligtkap. 10 § BrBMed barn i 16 personenavsesa
1978/79:179 9.avslutad prop.intekönsmognadsprocess är s.vars

vadbestämmeråldersgräns ärfast ettalltså ingenfinnsDet somsom
denrättstillämpningenåt närmareLagstiftaren har lämnat göraattbarn.

begreppetdomstolen hurfrånpraxis HögstaNågonavgränsningen. om
bampornografibrott förekommermålfinns inte. Iskall tolkasbarn om

expertisbamendokrinologiskfråninhämtassakkunnigutlåtandedet att
in-barnbegreppetinnebördenvibehandlaravsnitt 6.1I merav

gående.

bildmedVad1.3.3 avses

Ävenbilder.alla slagsgällerBrBkap. 10 § t.ex.Bestämmelsen i 16 a
framställningomfattas. Förutombilderbarnpomografiska atttecknade

huvudtagetkränkande för barnbarnpornografi överspridningoch ärav
teckninguteslutaskundedet intehärförskäl attanfördes att ensom

avbildadeför detskadeverkningardemodell medlevandeeftergjordes
f.. Vidaremedföra 8a.förutsättaskundedettabarnet prop. s.som

ibarnavbildaskapats ettomfattas bilder attsätt utanannat ensom
datoriseratellerfotografisktpornografisk situation, ettt.ex. genom

tredimensio-andraellerskulpturertorde ocksåSlutligenbildmontage.
avbild-hänföras tillbild de kanbegreppetföremål falla undernella om

ningar.
framställ-bilder.omfatta Enalltså endastkanBarnpornografibrott

pornografisktden på sättinteomfattasendast ining även etttext om
situationer.i sexuellaskildrar barn

pornografimedVad1.3.4 avses

Pornografibegreppet

straffbestäm-pornografisk iinnebörden begreppetdenFör närmare av
tillstatsrådetföredragandehänvisadebampomografibrottmelserna om

otillåtetbestämmelsenhade ipornografiskordetden användning om
åstadkommakap. § BrB. Attpornografisk bild i 16 11förfarande med

svårighetermedförenathanavgränsning ansågskarpare storavaren

1848.1995, DB2 septemberdom den 19tingsrättsSe Malmöt.ex.
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varför det straffbara området måste beskrivas i allmänna ordalag. Den
avgränsningen fick sedan i vissnärmare mån ske i rättstillämpningen.

Som barnpornografi skulle räknas inte bara bilder där barn inbe-är
gripna i handlingar uppenbarligen har sexuell innebörd utansom en

bilder där barn förekommer tillsammansäven med vuxna personer som
utför sexuella handlingar a. 9.prop. s.

De angivna uttalandena i frågan skall bakgrundmot attses av
användandet pomografibegreppet i strafflag hade kritiserats. Redanav
under förarbetena till 16 kap. 11 § BrB prop. 1970:125 hade riktats
kritik ordet pomografisk användes. Lagrådet hade anmärktmot att att
ordet knappast hade tillräckligt bestämd betydelse enligt svenskten
språkbruk och inte heller i övrigt sådant det borde införlivasattvar
med svenskt lagspråk. Enligt Lagrådet borde i stället användas ordet
sedlighetssårande. Föredraganden framhöll ordet pomografiskatt var
medvetet valt för markera det straffbara området avsågsatt att vara
vidare. Med pomografisk bild borde enligt föredraganden förstås bild

inte besitter några vetenskapliga eller konstnärliga värden ochsom som
på ohöljt och utmanande återger sexuellt motiv.ett sätt ett

Den angivna definitionen ordet pomografisk har kritiseratsav av
det skälet den knappast med allmänt språkbruk.att stämmer överens
Justitieombudsmannen harJO påpekat pornografi kanävenatt vara
konstnärligt värdefull och mellan pornografi och andragränsenatt
framställningar sexuella motiv i allmänhet torde dras med hänsynav
till syftet med framställningen. syftetOm väsentligen påverkaär att

sexuellt det fråga pornografi. Om framställningmottagaren är om en
har vetenskaplig karaktär eller den främst vill påverka mottaga-en om

estetiskt brukar den inte allmänt betecknas pornografisk.ren som
Gränsen flytande och svår dra i praktiken eftersom framställ-är att en
ning kan påverka olika människor i olika riktningar JO 1971 561.s.

YFU:s förslag till bestämmelse barnpornografibrott innehöll inteom
ordet pornografi definierade det straffbara området bildutan som av
barn i vilket framställs sexuellt beteende. Härmed avsåg inte baraYFU
uppenbara sexualhandlingar fall där bilden sexuellävenutan ges en
innebörd barnets ställning eller åtbörder Ds Ju 1978:8 24.genom s.

Särskilt s.k. nudistbilderom m.m.

Även det avbildade barnet inte har deltagit i sexuellt beteendeettom
vid avbildningen kan alltså bilden omfattas barnpornografibestäm-av
melsen barnet framställs på vädja tillsätt ärett ägnat attom som
sexualdriften. Som exempel motiven speciella kamera-nämner att
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Motiven inga förtydligandeanvänts. exempel påarrangemang ger
sådana det material distribuerats under årenarrangemang, men ur som
och vi har iakttagit kan användande teleobjektivnämnas ellersom av

bilden framställs s.k. grodperspektiv.att Något fall har ocksåettur
där barn befinner sig i närhetennoterats företarav vuxna personer som

sexualhandlingar eller uppvisar sexuellt beteende.ett
Föredraganden anförde beträffande denna kategori bilder vissatt en

försiktighet påkallad så det straffbara området inte blev alltförattvar
vidsträckt eller svårbedömt. Det kunde inte komma i fråga straffbe-att
lägga all avbildning nakna barn eller andra bilder där barnsettav
könsorgan kan urskiljas. gälldeDetta sådana bilder skulleäven om
kunna stimulera del människors sexualdrift. fallaFör inom detatten
straffbara området måste nämligen anförts bilden enligtsom ovan
vanligt språkbruk och allmänna värderingar pornografisk prop.vara
1978/79:179 9.s.

ifrågasattEn bild barn kan således inte bedömas medett ut-av
gångspunkt i antaganden hur med avvikande sexuellom personer en
läggning i allmänhet förhåller sig till den. Självfallet kan därmed inte
heller bild bli pornografisk bara för viss sexualdriftatten en persons
kan konstateras stimuleras den. Således kan inte bildert.ex.av av
nakna lekande barn, vilka i vårt land normalt och naturligt motivär ett
i familjers fotoalbum, bli pornografiska bara för pedofil skapatatt en
bilderna eller på anskaffat dem. hellerInte kan det förhållan-sättannat
det pedofil samlat sigpå antal sådanaatt bilder uppfyllaett storten
pornografirekvisitet. dockOm bilder detta slag med olika teknikerav
förändras och sammanställs kan den tillskapade bilden vara porno-
grafisk.

1.3.5 Vilka förfaranden med barnpomografiska
bilder kriminaliseradeär

Den skildrar barn i pornografisk bild kan straffas hanettsom en om
har uppsåt bilden skall spridas.att

Även den sprider bampomografisk bild kan straffas. Sprida-som en
behöver således inte ha tagit någon del i skildrandet för kunnaren att

dömas. När det fråga brott kan således bådeär skildrare ochettom en
spridare straffas för sin respektive medverkan till barnpomo-en en

grafisk bilds tillkomst och spridning.
Begreppet sprida i 16 kap. 10 § BrB mycket brett. Härmedära

alla tänkbara förhållanden vilka bildinnehåll förmedlasettavses genom
eller tillgängligt för andra. straffbarhetgörs För uppställs i och för sig
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detallmänheten. Menförmedlats tillbildenkravinte något att
fåtalför endasttillgängliggjortsden ettdockfordras än att perso-mer

för endasttillgängliggörandetill ellerförmedlingSåledes inteärner.
innebärspridning. Detta atteller attett somansepersonerparen

till eller tvåbarnpornografiöverlåtelseochutlåningförevisning, enav
barnpornografi-bestämmelsernaenligtstraffbartinte är ompersoner

uppsåtmedskildrande skerhellerintekanFöljaktligenbrott. ett som
få delandrautsträckning låtabegränsade taendast dennai avatt

bampomografibrott.förföranledabilden ansvar

undantagnagärningarFörsvarliga är1.3.6

medbampomografibrott kanförrekvisitenuppfyllergärningEn som
gärningenFråganförsvarlig. äromständigheternatillhänsyn omvara

förarbetena,framgår avgörasvad motenligtförsvarlig skall, avsom
i vilketsammanhangdetochframställningenmedsyftetbakgrund av

syftandeallvarligtkonstnärliga intressen,tillförekommer. Hänsynden
motivenanförs iarbetevetenskapligtochnyhetsförmedling ex-som

f..9försvarligt a.kanspridandefall därempel på ett prop. s.vara
barnporno-År publiceringärendeprövade JK1982 ett avom

pornografi IdebattbokNestiusförfattaren Hansigrafiska bilder om
bokenuttryckte iFörfattaren1982.RFSUPrismaoch lustlast en

enligtbildernaPubliceringenbarnpornografi.tillhållningkritisk varav
framställningled iutgjordeförsvarlig då den ettJK att enanse som

1982i debatt JKsyftande inläggallvarligtavsedd ett ensomsom var
B 5.

i 2TVnyhetsprogrammet Rapportvisadejanuari 199417Den
beslag inomitagitsvideogrambampornografiskasekvenser somur

förevisatsochNorrköpingsfallenochHuddinge-för avsomramen
anmäl-företeelsen. IopinionväckasyfteiRädda motBarnen att en

innefattade bamporno-nyhetsinslagetinteifrågasattesningar till JK om
ha ingåtttvekan fickinslagetkonstateradegrafibrott. JK utanatt anses

straff-och vidnyhetsförmedlingsyftandeallvarligtled i enett ensom
och inteförsvarliga utgörabedömtsskulle haprövningrättslig vara

och 171-94-31.148-94-31dnryttrandefrihetsbrott
inteomständigheterförsvarligaunder är utanhar sprittsBilder som

försvarlighetsrek-åberopandeundersprida vidaremöjligavidare att av
alltidemellertid i principförsvarlig tordevisitet. Konst ansettssom

kandensammanhangvilkaikaraktärdennabibehålla oavsett senare
egentligsekvensersådanaväl tänkasdet kanförekomma. Men att ur
nyhets-försvarligt syftespritts iharbarnpornografi ett genomsom
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eller opinionsprogram i eller i formTV videogram förevisadeav av
frivilligorganisationer kan komma sammanställas och hanteras iatt
sammanhang inte kan bedömas försvarliga.som som

I augusti 1996 visade TV 3 programserie sexualbrott moten om
barn och bampomografi. förekomDär utdrag några tyska barn-ur
pomograñska produktioner. Bl.a. visades sekvens den produktionen ur

i16 vår redovisning för barnpomografiskasom anges som nummer
videogram i kapitel I sekvensen förde sitt könsorgan motmannen

flickans bildOm hade klippts denna sekvens medena mun. en ur en
dator utrustad med videokort och sedan gjorts tillgänglig i s.k.ett en
diskussionsgrupp inom datakommunikationsnätet kanInternet den
spridning bilden härmed skett på Internet självfallet inteav som vara

försvarlig gärning förevisandet bildenatt ioavsettanse som en om av
TV- varit det eller inte.programmet

1.4 Andra rättsverkningar brottspåföljdän

vid befattning med barnpornografiska
bilder

1.4.1 Konfiskering och förverkande

Om bampomografisk bild sprids tryckt skrift elleren genom en genom
medium omfattas YGL kan detta, tidigareett inämntssom av som

avsnitt 1.3.1, innefatta tryck- eller yttrandefrihetsbrott.ett
Tryckt skrift och film innefattar tryck- och yttrandefrihetsbrottsom

får enligt kap. första7 § stycket7 TF och kap.5 6 första stycket§
YGL konfiskeras. Konfiskering innebär huvudregel för sprid-attsom
ning avsedda exemplar framställningen skall förstöras. Konfiskeringav

inte kunna ske det antal exemplar framställninganses av av en som
pliktleveransexemplar.utgör

Den januari1 1995 har bestämmelseri kap.7 7 § tredje stycketnya
ochTF kap.5 6 § tredje stycket YGL konfiskering börjat gällaattom

bet. 1993/94:KU28, rskr. 1993/94:450, bet 1994/95:KU6, rskr.
1994/95:12, SFS 1994:1476 och 1994:1477. Framställningar som
innefattar skildring barn i pomografisk bild verklighetstrogenav av
karaktär får i fall de redanäven nämnda konfiskeras inteänannat om
innehavet försvarligt med hänsyn till omständigheterna.är Konfiske-
ring innebär i dessa fall samtliga exemplar framställningenatt av som
påträffas i samband med förundersökning skall förstöras.en

De bestämmelserna dock avsedda träffa endast utgivetär attnya



barnpornografimotverkar 1997:29SOUbestämmelserBefintliga76 som

förbudgrundlagamasinteinkräktarHärigenom motmaterial. man
åtgärder.hindrandeoch andracensur

iochförsta stycket TFkap. §Konfiskeringssbestämmelsema i 77
skall skekonfiskeringfakultativa ochstycket YGLförstakap. 6 § är5

Normalt intesynpunkt.nödvändigt allmändetendast är ansesurom
blivit spriddredanframställningmeningsfullkonfiskering om envara

kon-meningslöstskulledärföroch detomfattning atti större vara
fiskera den.

harÄven fakultativa. Dekonfiskeringsbestämmelsema ärde nya
fördenhos andramaterialsådantför än ytt-bl.a.tillkommit att som

skallförundersökning inteundertagits i beslagharansvarigerandet en
väl fram-hurfrågantorde inteDärmedtillbaka.lämnasbehöva enom
enligt dessavid prövningenbetydelsespridd ha någonställning är

skall ske.konfiskeringfråganbestämmelser omav
förmed åtalsambandkonfiskeringavseendeförfarandeEtt utan
s.k.väckerJKinledsyttrandefrihetsbrotttryck- eller att engenom

avseende dekonfiskeringkonfiskeringstalan. Talanobjektiv ex-om
förstaenligt kap. 5 §9spridas måstehunnitemplar ännusom

preskrip-väckas innanförsta stycket YGLkap. 2 §och 7stycket TF
Någonyttrandefrihetsbrott har gåttellertryck-åtal ut.tionstiden för av
spriddredankonfiskeringtalanväckandepreskriptionstid för avomav

tydligtframgåravsedd.varit Dettaintedäremotbarnpornografi har av
och f..4128 371993/94:KUmotiven bet. s.

vilkenbarnpornografi,förverkande1994:1478lagenEnligt avom
bampomografiskaskalljanuari 1995,kraft deni 1harden trättäven

förundersök-anträffas vidkaraktärverklighetstrogenbilder ensomav
tillämpningsområdeoch YGL:somfattas TF:sintening och avsom

frågandetta.särskilda skäl Ifinnsinteförverkade det motförklaras om
ledningförarbetenaskäl isärskildakan attvad utgöra angessomom

enligt kap.gärning 16försvarligskallvadkan hämtas i utgörasom
f..bet. 4310 § BrB a. s.a

falli sådanaavsedd tillämpasförverkandelagensärskilda är attDen
tillämpliga.förverkanderegler intebrottsbalkensdär är

ekonomiskfrågairättsverkanSärskild1.4.2 om

barnpomografibrottvinning av

brottsbalksbrott,vidrättsverkansärskildreglerfinns36 kap. BrBI om
företagsbot.brottsådantförverkande utbytebl.a. samt omavavom
brottsbalkenigäller vadförsta stycket YGLEnligt kap. 6 §5 som

olagayttrandefrihetsbrottenocksårättsverkansärskildföreskrivs om
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våldsskildring och bampomografrbrott. Bestämmelsen alltså till-är
lämplig bampomografrbrott begås användande video-om genom av
gram.

Före år 1995 gällde nämnda bestämmelsei kap. första5 6 § stycket
YGL endast olaga våldsskildring. skrivelseI den 19 maj 1994en
angående särskild rättsverkan i fråga ekonomisk vinning vid barn-om
pornografibrott JK:s dnr 1264-94-22, dnrKU:s 783/93-94 uppmärk-
sammade konstitutionsutskottetJK bristen i regleringen. Vid en
förundersökning yttrandefrihetsbrotten barnpornografi och olagaom
våldsskildring hade enligt belopp halvJK miljon kronorett om en
belagts med kvarstad och det klartstå betydande vinningsyntes att

bampomografibrottgjorts
Utskottet ansåg i likhet med vad anfört i sin skrivelseJK be-att

stämmelsen särskild rättsverkan i kap. 6 första stycket5 § YGLom
skulle ändras så den också omfattade bampomografibrott bet.att
l993/94zKU28 f.. Riksdagen39 förslaget och grundlagsbe-antogs.
stämmelsen trädde i kraft den januari rskr. 1993/94:450,1 1995 bet
1994/95:KU6, rskr. 1994/95:12, SFS 1994:1477.

barnpornografiDen inte omfattas ochTF YGL endastutansom av
brottsbalken, omfattas direkt brottsbalkens regler särskildav av om

rättsverkan.

Skadestånd1.4.3

Skadeståndslagen och integritetskränkning brottgenom

Enligt kap. skadeståndslagen1 3 § 1972:207 tillämpas lagens bestäm-
melser skyldighet personskada också frågai lidandeersättaattom om

någon tillfogar brott vissa angivna slag, såsomsom annan genom av
brott den personliga friheten, ofredande, ärekränkning ellermot annat
dylik brottslig gärning. Bestämmelsen inte tillämplig på lidandeär som

medicinskt påvisbart och därför hänföraär till personskadaär attsom
sikte på den kränkning den personliga integritetenutan tar av som

brottet kan medföra. Den grundar därmed till kompensation förrätt
sådana påfrestningar och sådant personligt lidande i följd brottetav

inte personskada.gottgörssom som

3 Fallet det i avsnitt 3.1.2 för årutgörs 1994 redovisade fallet avseendeav
två i målet aktuellaDe videograrnrnen utgjordes till övervägandepersoner.
del vålds- och vuxenpomograñ. Det inte klarlagt vilken vinningärav annan

skulle ha gjorts med avseende på anträffade bampomografiska video-som
gram.
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skadeståndsrättsliga i TF och YGLDet ansvarssystemet

grund yttrande före-lidit skadasig haDen ettav somsom anser
fåomfattas kaneller i medium YGLkommit i tryckt skrift ett som av

medger det. grundlagaroch YGL Dessaskadestånd bara TF ärom
tillämpningsområde.lagar sittskadestånd exklusiva påi frågaäven om
skrift ivad i tryckt ellergrundSkadestånd på t.ex. enav som anges

innefattar elleryttrandet tryck-film kan beviljas endast yttran-ettom
defrihetsbrott.

skyldigför brottet också denansvarigDen är är attär somsom
följande. brottet har begåttshuvudsak gäller Omskada. Iersätta genom

utgivaren ansvarig.det i första handperiodisk skrift ärär somen
skyldigkan skriftens blimed utgivarenTillsammans ägareäven att

skriftbrottet har begåttsbetala skadestånd. Om inte ärgenom en som
harförfattare ansvarig, han intehand skriftensperiodisk i förstaär om

uppgivitssådant fall kan denvalt Föratt som somvara anonym.
bärautgivare komma ansvaret.att

utgivaren.i film ligger påyttrandefrihetsbrottförAnsvaret ett en
första handdenne också iutgivare.Alla filmer skall ha Det är somen

utgivaren kan denskada. Tillsammans medföransvarig ersättaär att
skadestånd.skyldig betalaframställt filmen bli attsom

ellerskriftenfinns sist den sprideransvarskedjordessaI som
förförbli ansvarig, såväl brottetspridare kan alltsåfilmen. En attsom

skadestånd.utge

barnpornografibrottKränkningsersättning vid rena

föranleder detta regelmässigtför sexualbrottOm någon döms att
integritetskränkning föreligger.skadeståndsskyldighet för bl.a. Att

i bild torde kränkningen Harsexualbrottet dokumenteras göra grövre.
i spridningssyfteför förövarens brukupptagningen skett inte eget utan

denkränkningen allvarligare. Frågantorde detta ärgöra än om som
enbartmedverkan i skildrat sexualbrottinte döms för någon utanett

betala skadestånd tillbarnpomografibrott kan åläggasdöms för att
ihar det inte förekommit något fall där målavbildade bam. Såvitt känt

för kränkning yrkats något avbil-bampomografibrott ersättning avom
dat bam.

bampomografibrottet l978/79:l79förarbetena till prop.Det har i
pomografisk bild iframställandet130 betonats inte baraatts. av en

allvarligefterföljande spridning bildensig också utgörutan enen av
barnet.integritetskränkning det avbildadeav
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visst intresse i sammanhanget rättsfallet iAv NJA 1992 594,är s.
vilket fanndomstolen det förtal medförande tillHögsta utgöra rätt

integritetskränkning,ersättning för sittutan attom en vuxen person ge
samtycke skildras i pornografisk bild sedan sprids.som

delbetänkandet Ersättning för kränkningI SOU 1992:84 genom
brott uttalade kommittén ideell skada det frågaär öppenattom en om
bampomograñbrottet sådant brott kan ersättninggrundautgör ett som
enligt skadeståndslagen.kap. 3 §1
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2 Internationella förhållanden

2.1 Bestämmelser barnpornografiom m.m.

i vissa andra länder

2.1.1 Danmark

Sedan år det1980 i Danmark straffbart i förvärvssyfte spridaär att
och i sådant syfte framställa eller anskaffa barnpornografi. Grövre
former barnpornografi innehavskriminaliserades år 1995. Privataav
överlåtelser och hantering således inte särskilt kriminalise-ärannan

fixerad åldersgräns förEn vad med barn harrat. som avses av
effektivitetsskäl inte införts.

I § 235 i den danska strafflagen stadgas straff för:

1 den förvärvsmässigt säljer eller på utbreder eller medannat sättsom
uppsåt härtill framställer eller skaffar sig otuktiga fotografier, filmer eller
liknande barn samtav
2 den, besitter fotografier, film eller liknande barn, harsom av som
samlag eller könsligt samlag eller barn harumgänge änannat av som
könsligt med djur, eller använder föremål påumgänge otuktigtgrovtsom
sätt.

År Danmark‘.1969 avkriminaliserades pomografin helt i stodKvar ett
förbud årsälja otuktiga bilder eller föremål till under 16att personer
Därmed kom inte försäljning barnpornografi sådanattav som vara
straffbar i Danmark. Eftersom de bilder förekom i de alstersom som
producerades på 1970-talet oftast framställda i utlandet kunde intevar

‘ Pornografiska hade avkriminaliserats redan år 1967.texter
2 Borgerlig straffelov 234.§
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användassexualbrottsbestämmelsemaheller
År medutbreda ellerellersälja påstraffbelades sätt1980 annatatt

ellerfotografier, filmanskaffa otuktigaframställa ellerhärtilluppsåt
dock till sådanabegränsadesKriminaliseringenliknande bam.av

förvärvssyftef straffbara områdetUtanför detigärningar skersom
Vidare omfattasförevisningar.överlåtelser ochfaller således privata

bilder.tecknadeinte
motiven uttalasåldersgräns.ingen IinnehållerBestämmelsen att

skulle kunnabevissvårighetergrundpåsådanangivande gräns avenav
fram-obeivrade.lämnades Detstraffbara fallför sigi ochmedföra att

efter bedöm-få fastställaspraxis kunde kommaåldern ihölls attatt en
kommit i sineller flickanavbildade pojkendenlångtning hurav

pubertetsutveckling barn under 15 årenligt motivenAvsikten attvar
Danmark gälleriåldersgränsdenskulle omfattas. ävenDetta är som

för sexuellt umgänge.
i bestämmelsenandra styckeinfördes1995Den 1 ett nytt ommars

kriminali-barnpornografivissinnehavvilketbampomografibrott i av
serades.° liknan-fotografier, film ochtillInnehavsförbudet begränsatär

samlag.könsligtsamlag eller änhar umgängede barn annatav som
Även djur ellermedsexuelltharbilder där barnsådana umgänge

omfattas.otuktigtanvänder föremål på sättett grovt
motiveratsangivna harhar begränsatsinnehavsförbudet sättAtt

brottsförebyggande verkanvisskunna ha attmed det ansettsatt en
barnpornografi.ansedd,mindreviss,tillåta innehav grovsomav

träffasförvärvsmässigbarnpornografi intemedBefattning ärsom
straffstadgandet i lagrummetsinteinnehavsförbudetsåledes avmenav

stycke.första
böterfrån börjanutbredningsbrottetMaximistraffet för menvar

dockföranledermånader. Innehavtill fängelsehöjdes år 1989 sex
endast böter.

utläsaskanenligt vadhar upplystpolisendanskaDen att avsom
tilljanuariunder tiden den lanmäldeskriminalregistretdet centrala

3 kapitel det i Danmarkundersökningar i 4framgår våraSom som envarav
under 1970-barnpornografi förekomkommersiellabetydande del den somav

talet producerades.
4 straffelov § 235.borgerligLovförslag L 89,nr.
5 forbud mod1979den 10. oktoberStraffelovrâdets udtalelse pornogra-om
fiske af bøm.billeder
5 1100 af 21. december1994, lovnovemberLovförslag L 38 den 2. nr.nr.
1994.
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den november fyra19 1996 misstänkta fall brott förbudetmot attav
inneha barnpornografi.

2.1.2 Finland

Finland gäller lagstiftningI produktion och spridningmoten av
pomografi i allmänhet. En lag förbud befattning medmotny om
barnpornografi, innehav sådan, under utarbetande.även ärav

Finland gäller alltjämt frånI lagen år 1927 angående undertryckande
osedliga publikationers spridning. träffar bilderLagen i tryckalster,av

skrift, framställning i bild eller alster sårar tukt ellerannatannan som
anständighet. övervakning lagens efterlevnad finnsFör särskildav en
övervakningsnämnd.

Lagens tillämpning i praxis i allt väsentligt innebära attsynes
förhållningssättet till den vanliga pomograñn det rådermotsvarar som
i jämförbara länder. Eftersom barnpornografi inte särskilt regleras i den
finska lagstiftningen finns för närvarande ingen i lag nedlagd definition

vad skall med bam. Vidare begränsas det otillåtnaav som avses om-
rådet det skall alster. Datakommunikation kan därför fallaattav avse
utanför.

I februari finska1997 har den riksdagen förelagts propositionen
med förslag särskilda bestämmelser i strafflagen straff förom om
befattning med barnpornografi 6/1997RP rd.

Enligt förslagets 16 kap. skall den saluför till19 § eller uthyr-som
ning bjuder eller sprider eller i detta syfte tillverkar eller i landet förut

bilder eller bildupptagningar på sedlighetssårande visarsättettsom
barn dömas för spridning pomografisk bild till böter eller fängelseav
i högst två Spridningår. pomografiska bilder datanät omfattasöverav

bestämmelsen. Att överlåta enstaka exemplar inte straffbart,ärav men
kan innefatta straffbart innehav. Syftet med förbudet attanges vara
skydda barn sedlighetssårande gärningar. Bilder målade,mot ärsom
tecknade e.d. träffas därför endast barn har förstått modellettom
bilden.

För innehav bampomografisk bild skall förslagetsenligt 16 kap.av
den20 § dömas innehar fotografi, videoband, film ellerett ettsom en

någon bildupptagning barnpornografi. Innehavsför-utgörannan som
sombudet omfattar dock endast sådana bilder visar barn deltarett som

i samlag eller i något därmed jämförbart sexuellt ellerumgänge, som
visar barn på något uppenbart sedlighetssårande Vidareannat sätt. är
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verklighetsbaserade bilder.tillförbudet begränsat
barnpornografiförslaget innehavSlutligen enligtmåste ett av vara

straffbart. propositionen anförsdet skallorättmätigt för I attatt vara
samhället medierna i vissaopinionsbildningen idet viktigt för attär

vissa delarmaterial och publicerafår dennafall inneha renttyp av av
materialbefogat för påvisa sådantkandet. Detta t.ex. att attvaraav

lagen tillämpaseller för väcka diskussion hurfortfarande sprids att om
rättmätiga innehav anförs vetenska-exempel andrapraktiken.i Som

undervisningsändamål.och material förundersökningarpliga
fängelse i högstföreslås böter ellerStraffet för innehavsbrott vara

månader.sex
innehavsförbudet har på-föreslagnaSyftet med det angetts attvara

frånbarnpornografi och därigenom skydda barnverka efterfrågan på
integritetskränkning spridningoch densexuellt utnyttjande avsom

Även farhågor pedofiler använderbilder innebär.barnpornografiska att
sexuelltlocka eller förmå barn tillbarnpornografi för umgängeatt

underlättarinnehavskriminaliseringpropositionen liksominämns att en
barnpornografi.polisens arbete mot

i bestämmelserna barn-har inte föreslagitsåldersgränsNågon om
ålderavbildadepropositionen uttalas denpornografi. I att personens

innebördenväsentlig betydelse förochinte alltid kan avgöras att avav
föreställabild kan konstaterasbegreppet barn är att person somenen

mognadsnivå.människas sexuellauppnått fullvuxeninte harännu en
baseras på denstadgandet kan ytterligareVidare tolkningensägs att av

för samlag medskyddsåldersgränsen åri propositionen föreslagna 15
barn.

genomför under-för närvarandeCentralkriminalpolisen, ensom
barnpornografi i Finland, har upplystsökning förekomsten ettattavav

gjorts i landet.utländsk äldre barnpornografi harfåtal mindre beslag av

2.1.3 Norge

med barnpornografi, inne-princip all befattningiI Norge ävenär
Även oaktsamma handlingar belagda medhav, kriminaliserad. är

omfattar bilder kanstraff. Innehavsförbudet någon är, antassom
eller framställs under 16 år.att varavara som som

strafflagen straff föri den norska stadgasI § 211

föredrag, ordnar offentlig föreställning ellera den håller offentligtsom
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utställning med otuktigt eller pomografiskt innehåll;
b den erbjuder till försäljning eller uthyrning eller påutger, annatsom

försöker sprida eller i avsikt sprida införsätt otuktiga ellerattsom pomo-
grafiska skrifter, bilder, filmer, videogram eller liknande;
c den överlåter otuktiga eller pomografiska skrifter, bilder, video-som

eller liknande till under år;18gram personer
d den innehar eller inför bilder, film, videogram eller liknande, därsom
någon kan eller framställsär, under år16antas attsom vara som som vara
visas otuktigt eller pomografisktett sätt.

bestämmelsenI vidare med begreppen otuktiga ochattanges porno-
grafiska skildringar könsliga skildringar verkar stötandeavses som
eller på ägnade verka mänskligt nedvärderandesätt ellerärannat att
förråande, häribland könsliga skildringar med användande barn,av
djur, våld, tvång och sadism.

harI Norge således befattning med pornografi i allmänhet inte av-
kriminaliserats länder.7så skett i de flesta jämförbara europeiska Isom

reform.mitten 1980-talet fördes diskussioner sådan s.k.Ettav om en
privat lagförslag kom läggas fram stortingsrepresentanter. Detatt treav

år 1985 beredning och motiven därförantogs gängse knapp-utan är
händigaf

Lagrummet innehöll vid sin tillkomst punkterna Förbudeta—c ovan.
import pornografi i spridningssyfte i punkten b tillkom dockmot av

först år Införande1989. förbud innehav viss pornografimotav av
övervägdes i lagstiftningsärendet såväl remissinstansernamen som
justitiekommittén kritiska till sådant förbud principiella ochettvar av
praktiska skäl.

Frågan förbud skulle införas innehav barnpornografiett motom av
på Justis- politidepartementettogs år 1991 inyttupp av og en prome-

moria skickades på remiss. åldersgränsEn 16 år föreslogs. Detsom
den åldersgräns i Norge tillämpasär i stadgandena sexualbrott.som om

l promemorian behandlades också frågorna straffbeläggningom av
införsel barnpornografi i sådana fall där spridningsavsikt inte före-av
ligger oaktsamma gärningar.samt av

Propositionen anslöt till promemorian. Vad gällde förslaget attom

7 Dock den pornografi tillgänglig i övrigaär västvärlden ocksåsynes som
tillgänglig i de norska butiker tillhandahåller pornografi.vara som

8 Se Straffelovrådets utredning Pornografi straff, NOU 1985:19.og
9 För utförligare redogörelse för lagrummets tillkomst, Geir Woxholthen se
Pornografi- utuktighetsstandarden i straffelovens § 211, Lov 1986,og rett,og

82-93.s.
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bordeanfördesstraffbeläggasskullegärningaroaktsamma attäven man
besittningsig iinför ellerkräva den sättaöverväger attatt avsom

det frågaiförhand sigmaterial på ärpomografiskt sätter omom
bampomografi.°olovlig

förbudetföreslagnadethaderemissinstanserVissa motmenat att
omfatta barn iviss åldersgränstillborde knytasinnehav inte utanen

kunna uppstå. DepartementetansågsBevisproblemallmänhet. annars
deår skulleåldersgräns på 16medmenade dock mestatt graveran-en

deinte uppstå iBevisproblem skulleomfattas.fallen kommade att
bestämmelsenutnyttjas. Ombamde småstraffvärda fallen; närmest

utnyttjasgamla barntill årfall där 15omfatta 13effektivtskulle även
tillräckligtintedepartementetemellertid enligtskulle det attvara

skullefalleftersom detta i mångaålderfaktiskatill barnetsanknyta
därförStraff bordebevisproblem.oöverstigligamedförakomma att

under 16 åravbildats visatsdeninte barakunna utdömas när varasom
subjektivtdessutomansågskunde Detdettaockså settnär antas.utan

sådant därmaterialbesitta sådantinföra ochstraffvärtlika att somvara
självGämingsmannenunder 16 år.avbildadedenvisatdet att varvar

avbildadesdesäker vetskapsällan någonanmärktes det,har, om
ålder." omfattainnehav skulleförbudetocksåföreslogsDet motatt

under 16 år. Somframställsavbildaddåfall att varasompersonen
bilden före-påbildtext kanexempel anfördes attatt enangeen

då bildenfaktiskt årdenne 17fastänårkommande 15är varperson
bampomografisk ibild kan äveninnebärDetta atttogs. anses varaen

avbildadedenkandet inte ärfall därsådana antas att personenens
år.under 16

bedömningar. Be-till departementetsanslöt sigJustitiekommittén

‘° delmedvetet låter blidenalltså varitAvsikten har taattatt av ensom
den.eller inneharhan inforstraffasändå skall kunnaotillåten skildring om

dåsådana falloaktsamhetsregelnmeddock oklart ävenDet avsettsär enom
under år.utvecklad 16avbildad fulltär menperson

" åklaga-lättabetänkligt på dettauttalade detremissinstans sättEn attatt var
åtalades nackdel.antaganden till denbyggabevisbörda attgenomrens

pubertes-de iakttagelseri praxis tillämpasiEmellertid Norgeäven avsynes
den ifrågasatta bilden. Detmed ledningkanutvecklingen göras synesavsom

haravbildadeföra bevisning denmöjlighetdock finnas attatt personenom
fyllt år.16
‘Z domstol skulle bedömanorskfråga hurtorde dockDet öppen envara en

årmedverkar 25film i vilken attär utant.ex. men som,en person somen
skulleår. ljudet bortOmuppfattas 15detta kan togssägssant, varavara
bildervuxenpomografiskadistribuerade ordinäraRedanfilmen bli laglig.

innehavare kom-barnpornografiförvandlas tillformellt kunnaskulle om en
lämpligamedpletterade dem texter.
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stämmelsema införsel och innehav barnpornografi trädde i kraftom av
år 1992.

Såvitt utredningen kunnat har vid norsk domstol inteutröna ännu
något fall innehav pomografisk bild där denprövats ärav av som

avbildad framställs under 16 år.attsom vara

Tyskland2.1.4

I Tyskland i princip all befattning med barnpornografi kriminali-är
serad, dock endast bilder skildrar verkliga händelser. Med barnsom

under 14 år.avses en person

Enligt i den tyska strafflagen§ 184 det beträffande barnpornografiär
förbjudet att

a sprida, offentligt ställa anslå, visa eller på tillgängliggöra,ut, sättannat
eller med avsikt förfara på sådant framställa, anskaffa, leverera,sättatt
lagerhålla, tillhandahålla, informera förorda, importera eller exporteraom,
pomografiska bildframställningar innehåll sexuellt utnyttjandeutgörvars

barn samtav
b försöka bereda sig själv eller tillgång till inneha sådanasamtannan
framställningar de återger verkligt händelseförlopp.ettom

År avkriminaliserades1973 med några undantag befattning med porno-
grafi i dåvarande Tyska Förbundsrepubliken. Förbud framställningmot
och distribution barnpornografi, våldspornografi och djurpornografiav
kvarstod. Anskaffande och innehav barnpornografi således inteav var
straffbart inte gämingen utgjorde förberedande åtgärd för ettom en
tillgängliggörande. Också förverkande barnpornografi krävde dennaav
förutsättning.

År publicerades i tidskriften1989 Stern nr. 46-50 artikelserieen
pedofili och barnpornografi vilken åtföljdes debatt. Kravom av

lagstiftningsåtgärder lades fram i Förbundsdagen år Vissa1991. av
åtgärderna genomfördes år 1993.

Straffskalan för vad redan utgjorde brott höjdes till fängelsesom
högst fem år. Innehav och anskaffande barnpornografi skildrarav som
verkliga händelseförlopp kriminaliserades. Straffet böter eller fängel-är

högst år. Med kriminaliseringen följde sådan barnpornografiett attse
kunde förverkas.

konsumerarDen barnpornografi ansågs sin efterfrågansom genom
skapa marknaden för sådana alster och avsikten med kriminaliseringen
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för produktion och distributionstraffskalanoch skärpningen attvarav
Ävenbarnpornografi. handlingar iflödetmöjligt dräneraså långt av
eftersom de ansågsanskaffa barnpornografi kriminaliserades,syfte att

bampomografiska alster. Från kriminaliseringenfrämja avsättningen av
iförfaranden uteslutande sker tjänste-endast sådanahar undantagits som

yrkesutövning.eller

Nederländerna2.1.5

barnpornografi förbjuden dockall hanteringNederländernaI är av
under 16 år.bruk. Med barninte innehav för eget avses en person

förbjudetnederländska strafflagen det240b i denEnligt artikel är att

eller hålla itransitera,tillverka, importera,sprida, ställa exporteraut,
beteende i vilketförråd skildring sexuelltett person som upp-enaven

inne-inblandad eller inforrnationsbärareårenbart under 16 ärär somen
håller sådan skildring.en

debatt barn-uppstod i Nederländernal980-taletbörjanI omenav
främstfrån andra länder, USA,föranledd bl.a. klagomålpornografi av

leddeNederländerna.barnpornografi från Dettahandel medangående
barnpornografi kriminaliserades år 1986.medtill viss hanteringatt

Även innehavfängelse högst månader.föranledakundeBrottet tre av
användas förförbjudet det syftade tillbarnpornografi blev attom

sådanområdet omfattade dock endastvidare straffbaradistribution. Det
sig allmänheten.hantering riktade motsom

hänseenden.bestämmelsen i vissaskärptesbörjan år 1996I av
fyra främst i syftetill fängelse år,Maximistraffet höjdes rätts-att ge

yrkes- eller vanemässig brotts-till tvångsmedel.väsendet tillgång För
innehav barnporno-strafflatituden till år. Passivtlighet sattes avsex

deDock har det tidigare kravetgrafi kriminaliserats.har inte att
syftebarnpornografi skall ha skett ibefattningama medangivna att

för Neder-alstren tagits bort. densprida offentligt ställa Ieller ut
riktlinjer för hur lag skall tillämpas harformenländerna speciella av

voorraad heeftförfarandet hålla i förrådfastslagits med inattatt
andra.för utbyte medendast innehav är avsettsomavses

3 de opsporingHandleiding het College procureurs-generaal envoorvan van
Strafrecht,vervolging 240b Wetboek 1996.art vanvan
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Från straffbestämmelsen har undantagits innehav for vetenskapliga,
utbildnings- och terapuetiska ändamål.

2.1.6 Belgien

BelgienI sedan år i princip1995 all befattning med pornografis-är
ka skildringar minderåriga under 16 år, innehav, kriminali-ävenav
serad.

Sedan år 1995 det enligt artikel 383 i den belgiska strafflagenär
särskilt belagt straffmed

a förevisa, sälja, hyra sprida eller överlåta medium inne-att ut, ett som
håller skildringar sexuella handlingar pomografisk karaktär i vilkaav av
deltar minderåriga under år16 samt
b framställa, hålla i förråd, importera, sådant mediumatt exportera ett
eller överlämna det till eller distributör syftet medatt transportören om
gärningen handla med eller sprida mediumet.är att

Straffet för nämnda gärningar fem till tio frihetsberövandeårsärnu
opsluiting och böter. gärningenHar begåtts inom for organise-ramen
rad brottslighet straffet tvångsarbete lägst tio och högst femton år.är

Även innehav barnpornografi kriminaliserat och kan föranledaärav
fängelse lägst månad och högst i föreningår med böter.etten

2.1.7 Frankrike

FrankrikeI det förbjudet distribuera skildring minderårigär iatt av
pornografisk bild framställaoch sådan pornografi med syfteatt att
distribuera den. Det blotta innehavet inte förbjudet. Med minder-är
årig under år.18avses en person

Enligt artikel i den reformerade227-23 Code pénal gäller sedansom
år 1994 det förbjudetär att

i spridningssyfte fixera, spela in eller överlåta bild minderårigen av en om
sådana bild pomografisk liksom sprida sådan bildär natur, atten av en

vilket det må ske.sätt än

Det blotta innehavet barnpornografi således inte belagt medärav
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gärningenunder 18 år. Avserminderårigstraff. Med personavses en
fängelse högst årstraffmaximumunder är15 är treären person som

straffrnaximuminte 18 årmålsäganden fyllt 15och böter. Har ärmen
fängelse och böter.årett

tillkännagjortfranska regeringenhar denslutet år 1996 ävenI attav
kriminaliseras.barnpornografiinnehav attavsesav

England2.1.8

barnpornografi förbjuden.medall hanteringi principEnglandI är
oanständigadet omfattar allaså vittområdetstraffbaraDet är att

under 16 år.Med barnbarn.bilder avses en personav

förbudstadgasof Children 1978ActI Protection mot

tillverkaframställande ellertillåtaframställa, eller oanstän-a ettatt av
pseudofotografier barn,diga fotografier eller ettav

eller pesudofoto-oanständiga fotografiersådanasprida eller visab att
grafier,

syftepesudofotografier ifotografier elleroanständigainneha sådanac att
eller visas, ellerskall spridasdeatt

kan uppfattaspubliceringpublicera eller orsakad att annons somav en
fotografier eller pseudo-eller visar sådanaspriderinnebära annonsörenatt

detta.för avsiktfotografier eller har göraatt

också passivttillägget1988Criminal Act160 JusticeI Section görs att
pseudofotografifotografi ellersådant nämnts ärinnehav ett somav

Ävenfyllt 16 år.inte harbrottsligt. Med barn person somavses en
lagstiftningen.omfattasvideogramfilm och av

obscena publika-års laggäller enligt 1959och WalesEnglandI om
artikel har denobscenitetstraffbardet föreliggertioner att om en

deloch korrumperar deeffekten den depraverar taratt som avpersoner
med strafftullagstiftning belagtårsdet enligt 1876den. Vidare attär

material.föra förbjudet 1953 årstill England inoch svekmed vetskap
material skickasoanständigtobscent ellerpostlagstiftning förbjuder att

med post.
endastomodern och iallmäntObscenitetslagstiftningen varaanses

vuxenpomografin.sedvanliga 1959tillämplig denpåmindre mån vara
särskild, vidareEmellertid harbarnpornografi.lag gällerårs även en

behövlig, eftersom barn intebarnpornografilagstiftning för ansetts
framställningar.pomografiskamedverka isamtycka tillkunna attanses
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Med barn i års lag1978 inte har fyllt 16 år.avses en person som
Från början endast framställning och spridning straffbara förfaran-var
den år kriminaliserades1988 innehav bampomografiskaävenmen av

Årbilder. Motivet spridning ofta svårt påvisa.att är attangavs vara
1994 skärptes strafflatituden och möjligheten använda tvångsmedelatt
ökade. Vidare utsträcktes det straffbara området från ha gällt endastatt
skildringar verkliga tillbarn omfatta s.k. pseudofotografierävenattav
vilka skapas med grafiska datorprogram eller med andra tekniker
varigenom åstadkoms resultatet fotografi riktigtatt ut ett ettser som av
bam. Tecknad barnpornografi omfattas endast obscenitetslagstift-av

Ävenningen. annonsering barnpornografi kriminaliserades.av
Office har tillställt utredningenHome nedanstående statistik över

åtal domaroch med tillämpning lag.1978 års Inom parentesav anges
uppgifterna omräknade till Sveriges befolkningsmängd. engelskaDen
lagstiftningen har straffbart område både i fråga vadstörreett om
framställningama ochinnehåller vilka befattningar straffbara.ärsom
Förutom innehav skildrande spridningsuppsåt kriminalise-är även utan

i denna lagstiftning.rat

År Åtal Fällande
domar

1989 1364 39 8
1990 1363 35 7
1991 1361 39 8
1992 1472 44 9
1993 1362 37 7

2.1.9 USA

I USA i princip all befattning med barnpornografi förbjuden.är Det
straffbara området vidsträckt. träffarDet inte bara barnpomo-är

Ävengrafiska bilder bilder nakna barn huvudöverutan taget.av
bilder påklädda barn kan falla inom det straffbara området. Medav
barn under 18 år.avses en person

I den federala lagstiftningen 18 USC § 2252-2252A har samman-
fattningsvis förbjudits
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och befordra bampomografiskaalla med datora ävensätt, post,att
bilder,

vidaresprida sådana bilder,b elleratt motta
syfte förfara enligtsådan bild i a,c reproducera attatt en

för försäljningsådan bild eller inneha dend sälja samtatt en
filmer, datadisketterböcker, tidskrifter, videogram, ellere innehaatt

eller fler bampomografiska bilder.material innehållernågot treannat som

vad bampomografiska bilder.definitionI § 2256 utgörav somges en
sådana har tillskapats med elektronis-Alla slags bilder ävenavses, som

medel.ka, mekaniska eller andra
underårigabörjan straffbar den skildrarbild tillEn är somen om

uttryckliga beteenden. Med underåriguppvisar sexuella avses en per-
sexuellt uttryckligt beteende egentligaunder år och med18 avsesson

ellerliderligt uppvisande könsorgansexualhandlingar även avmen
pubisområde.

Även skildra underårigendast intryckbild attav en somen som ger
detsexuella uttryckliga beteenden otillåten. Vidareuppvisar är är

datorbild har tillskapats isärskilt angivet utgöratt t.ex. enen som
intryck identifierbarbarnpornografi denotillåten attger av enom

bilder kunnasådana beteenden. Slutligenunderårig uppvisar anses
grund utannonsering e.d.barnpornografi endast på de vidutgöra attav

slag.givits intryck nämntatt vara av nuav
enligt a-d har den tilltaladeBeträffande förfaranden genom en

försvara sig med den påståddasärskild bestämmelse rätt att attgetts
med verkliga dessa minstbarnpomografin framställts attpersoner, var

förvid utannonsering e.d. utgivitsår och de inte18 attatt vara yngre.
medföra fängelse högst femton år;Förfaranden enligt a-d kan 30 år

straffmaximum fem år; tio årvid återfall. Innehavsbrottet har ett om
Fängelsestraff förenas med böter.vid återfall. kan

barnpornografi gjorde sig i starkt gällande vidopinion USAEn mot
medförde federal lagstiftning barn-mitten 1970-talet och att motav

Dessförinnan gällde för bamporno-pornografi infördes år 1978. även
vuxenpornografi.grafi obscenitetslagar tillämpas på Tillde som en

början förbjöds kommersiell produktion och spridning obscenaav
straffbarframställningar skildrande under 16 år. bildEnpersoner var

det uppmärksammade och omdebatterade rättsfallet United States Knox,I v.
ansågs brottsbeskrivningen tillämplig977 F.2d 3rd Cir. 1992815 vara

hade fokuserat de klädesplagg dolde denvideogram i vilka kameran som
inteaktuella kroppsregionen. aktuella barnen ha varit påklädda ochDe synes

domha inför kameran. detta avgörande hade för fallande krävtsFöreposerat
den kroppsregionen blottad.aktuellaatt var
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den återgav sexuellt uttryckligt beteende varmedett minstom som
krävdes osedligt lewd uppvisande könsorgan ellerett pubisom-av
råde. fordradesDet det verkligt barn avbildat.att ett ärvar som

År 1984 skärptes lagstiftningen i flera avseenden. Kravet på obsce-
nitet bort liksom kravet på verksamhetentogs skulle kommer-att vara
siell. Vidare straffbelades mottagande barnpornografi. straffbaraDetav
området vidgades till omfatta bilder vilka de avbildadeatt även

mellan 16 och 18 år och detär sexuella beteende visaspersonerna som
liderligt lascivous. gjordesär Det inte några undantag för konst e.d.
Att eller medverka till annonsering straffbarannonsera av porno-

grafi kriminaliserades år 1986.
År 1990 infördes regler producenter pornografi skallattom av

bevara dokumentation aktörers ålder kriminaliserades passivtsamtom
innehav barnpornografi. För straffbart skulle innehavetattav vara avse

alster.tre
År 1996 skärptes barnpornografilagstiftningen.åter Kravet på att en

skildring för straffbar skall innefatta utnyttjandeatt ettvara av en
Ävenunderårig har frångåtts. bilder endast verkar skildraperson som

under 18 år inbegripna i sexuella uttryckliga beteenden harpersoner
barnpornografi. Avsiktenutgöra barnpomografiskaangetts är ävenatt

bilder tillskapats med datorer skall omfattas straffstadgan-t.ex.som av
det.

lagstiftningsärendetI diskuterades förbud skildringarett motom
inte förutsatt verkligt barn utnyttjats förenligtatt med denett ärsom

amerikanska författningens första tillägg yttrandefrihet. harDetom
därför särskilt angivits bilder tillskapats i dator kanatt t.ex.som en

otillåten barnpornografiutgöra inbegriper identifierbarmontagetom en
underårig krävsDet inte identitet blir fastställd.attperson. personens

Såsom barnpornografi har slutligen definierats bilderäven vidsom
utannonsering e.d. intryck skildra underåriga i uttryckligaattges av
sexuella beteenden fastän bilden egentligen skildrar något annat.

För innehavsbrott det slutligen tillräckligtär gärningenattnumer
alster dock skall innehålla minst bilder.ett treavser som

Huruvida lagstiftningen barnpornografi i alla delar förenligmot är
med den amerikanska författningens första tillägg yttrandefrihet harom
ständigt varit föremål för juridisk diskussion och domstolsavgöranden.
Om lagen eller tillämpningen den i visst fall skulle visa sigettav
strida författningen, skall detta enligtmot särskild bestämmelse ien
1996 års lagstiftning inte påverka lagstiftningen i övrigt.

I svensk gäller polisen inte får begårätt straffbar handling föratt en
efterforska eller avslöja brott.att Inte heller får polisenett provocera

eller på förmå någon inledasätt brottsligannat aktivitet.att en
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Brottsprovoka-annorlunda.i USAförhållandenaavseendedettaI är
Normaltmetod.polisiäranvändtillbakatidsedan långtion är en

brottsprovokationförden fårendastreglerna utsättaskräver att
förpredisponerasighar visatdessförinnanentrapment varasom

eller starkabrottslighetliknandetidigarei fråga,brottet t.ex. genom
sådan.misstankar om

brottsprovokationrättsfall angående äruppmärksammati USAEtt
Jordbrukaren8th Cir. 1990.F.2d 467916Jacobson,United States v.

olagligt,skyldig till någotsighade år 1984,Jacobson göraattutan av
ynglingar.naknabildertidskrifter medbeställt tvåbokhandel aven

kundregisterbokhandelnsvilkendärefter, vidpolisrazzia kortEfter en
långvarig s.k.för sting-0pera-Jacobsonblevkonfiskerades, utsatt en

Myndigheternaochtullenpolisen,federaladen posten.tion upp-av
enskilda.ochföretagföreställande bl.a.täckmantlarolikaunderträdde

köpaJacobsonmyndigheternaerbjödårtvå atttidUnder änmeren av
Jacobson årbeställdeSlutligentillfällen.flertalbarnpornografi vid ett

tidskrift medmyndigheternadrevsföretag1987 ett enavsomav
pomografiskiuppgift och år,11 14enligtpojkar,tvåskildringar av

förhäreftertill Jacobson,levererades utsattesTidskriftenbild. som
mottagit barn-hadehandömdes förochåtaladeshusrannsakan, att
med undantagostraffadtidigareJacobsonpornografi med posten. var

rattfylleri.förhade dömtshan år 1958attav
inte kunnatutredningenstatistik harfederalövergripandeNågon

fallhur mångabedömamöjligtintesåledeserhålla. Det attär av
debrottsprovokation. Ianledninguppkommit ifallande domar avsom

framprovoceradför endastutdömtsstraff hakanfallen ensenare
samband med brotts-iuppdagatsgärningarförocksågärning sommen

provokationen.
uppgif-återgivnaerhållit nedantullen haramerikanskadenFrån

inte.redovisasbrottsprovokation haromfattning använtsvilkenIter.
överförda påförhållandental USA:sangivnaInom enparentes avser

hållas iskalltabellenstudietstorlek. VidSverigesbefolkning avav
och brottsprovo-mottagandeförbudfixerad l8-årsgräns,minnet att en

barnpornografiinnehav1984tillämpas årbörjadekation attsamt av
tull- ochamerikanskaför deFöreträdare1990.kriminaliserades år
avbildadefall där deni deförpostmyndighetema har uppgett attoss

Pomographer: Government‘5 GovernmentTheHarrison, J B,Se vidare as
6121067 ochvol.Cincinnati Review,Lawand Entrapment,Sting Operations

Stings CreativePomographyChildJacobson: AreUnited StatesPeréz, C., v.
VolReview,MiamiUniversity LawEntrapment,EnforcementLaw or

46:235.
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inte varit tillgängliga har pubertetsutvecklingen sådan denpersonen
framgår bilden kriteriumanvänts den avbildade skallav som om

barn eller inte.ettanses vara

År Beslag Frihets- Fällande
berövanden domar

1985 19575 14 4 0,1
1986 343 11 74 l90,6
1987 355 12 60 35 1,2
1988 44 1 84 2,574
1989 34 1 47 521,7
1990 121 4 110 3,296

I1991 81 3 82 ll63,9
1992 60 2 57 69 2,3
1993 84 3 31 39 1,3

2.1.1O Kanada

I Kanada i princip all befattning med barnpornografi,är in-även
nehav, kriminaliserad. Med barn under 18 år.avses en person

Kanada har generellt lagstiftning vad gällersträng pornografi ochen
våldsskildringar. Sedan år 1993 i princip all befattning medär bampor-
nografi förbjuden. CriminalI Code, Subsection 1631 stadgas förbud

a framställa, trycka, publicera eller i syfteatt publicera inneha barn-att
pornografi,
b importera, distribuera, sälja eller i syfteatt distribuera eller säljaatt
inneha barnpornografi samt
c inneha barnpornografi.att

Med barnpornografi alla slag bilder skildraravses av som en person
eller framställsär under 18 år och inblandadärsom som vara som

eller framställs inblandad i uttryckliga sexuella handlingar.som vara
Såvitt gäller gärningar enligt a har givits särskild bevisregel.en

Den anklagades möjlighet invändning bristandegöraatt uppsåt harom
begränsats. fårHan invända den avbildadeatt trott att personen var
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förvissaåtgärder förrimligavidtagit allahanendast attminst 18 år om
denhaninvändafår hanVidareålder. attatt trottsig personensom

endastäldreår ellerframställts 18hadeavbildade omvarapersonen
intedenneförsäkra sigföråtgärderrimligaalla atthan vidtagit att om

ålder.dennaunderframställtshar vara
Även könsorgansyfte skildrarsexuelltoch iutpräglatbilder ettsom

endast denbarnpornografi, dockområdetdet analaeller utgör om
år.under 18verkligenavbildade varpersonen

skrift eller bildbarnpornografi islutligen attDet ansettär som
under 18 årsexualhandlingar medförsvaraellerförespråka personer

brott.utgör ettsom
ifrågasättadenbampornografibrottföranklagasOm någon men
vetenskap-utbildnings-,värde ellerkonstnärligtharskildringen ettett
tilltalade.frikänna dendomstolenskalländamålmedicinsktligt eller

fängelse.till tio års DetmedbestraffaskanBarnpomografibrott upp
fängelse.fem årsstraffmaximumdockharblotta innehavet ett om

konventionerInternationella2.2 m.m.

någraellerrättigheterbarnetsFN-konventionensigVare om
straffbeläggaSverigeförpliktarrättsakterinternationella attandra

barnpornografi. Imedbefattninggärningarytterligare som avser
införrekommenderatsdockhar ettsammanhang staterolika att

åtagandeinternationelltnågotfinns inteinnehavsförbud. Det som
lagstiftning.sådaninförafrånSverigehindrar att

rekommenderasBefattningsförbud2.2.1

förpliktatinternationelltlandvårt attundersöksavsnitt ärdettaI om
samband med barn-igärningarkriminaliseringarytterligareföreta av

pornografi.

rättigheterbarnetskonventionFN:s om

novemberdenkonvention 20undertecknat FN:s1990Sverige har år
SÖ konventio-Med barn1990:20.rättigheterbarnets1989 avserom

blivitinte harårmänniska under 18varjeartikel 1enligt somnen
Konventionengällande lagen.för hennedenenligtmyndig tidigare

grundläggandebarntillförsäkraavseddabestämmelserinnehåller att
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rättigheter och bereda barn skydd och utnyttjande.att övergreppmot
Konventionsstatema har åtagit sig respektera och tillförsäkra varjeatt
barn inom sin jurisdiktion de rättigheter i konventionen ochsom anges

vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andraatt åtgärder
för genomföra de rättigheter erkänns i konventionen.att som

I artikel har konventionsstaterna34 åtagit sig skydda barnatt mot
alla former sexuellt utnyttjande och sexuella dettaFörövergrepp.av
ändamål skall konventionsstatema särskilt vidta alla lämpliga natio-
nella, bilaterala och multilaterala åtgärder för förhindra a barnatt att
förmås eller tvingas delta i olagliga sexuella handlingar, b barnatt att
utnyttjas för prostitution eller olaglig verksamhet och c attannan
barn utnyttjas i pomografiska framställningar och i pornografiskt
material.

Artikel kräver inte34 dess ändamål skall uppfyllas med straff-att
rättslig lagstiftning. Barnkonventionen lämnar således stort utrymme
för syftena.välja olika förmetoder uppnå de angivnaatt att

tilläggsprotokollEtt till Barnkonventionen enligt vad vi inhämtatär
under utarbetande.

Rekommendationer m.m.

År 1992 kommissionFN:s för mänskliga rättigheterantog ett
aktionsprogram för bekämpande handel med barn, barnprostitutionav
och barnpornografi. innehållerDet olika förslag till åtgärder vilka FN:s
medlemsstater rekommenderas genomföra. Såvitt gäller barnporno-att
grafi medlemsstaterna i förekommande fall kriminaliseraattuppmanas
produktion, distribution och innehav barnpornografi. Vidare iav anges

‘° I 1989/902107 Godkännande FN-konventionen barnets rättig-prop. av om
heter underströk föredraganden konventionen inte uppställer något direktatt
krav på straffrättslig lagstiftning för motverka barnpornografi ochatt att
företeelsen i första hand borde motarbetas insatser det socialagenom
planet.

1993 års prostitutionsutredning har i betänkandet SOU 1995:15 Köns-
handeln intagit ståndpunkten svensk lagstiftning inte för närvarande kanatt

till fullo stå i överensstämmelse med barnkonventionens artikel 34 canses
eftersom bampomografibrottet inte omfattar varje människa under 18 år.

FN kommitté för övervakning barnets rättigheter enligt barnkonven-:s av
tionen har med anledning Sveriges till kommittén 1993 kritiseratrapportav
Sverige för bampomografibestämmelsen saknar uttalad åldersgräns.att en
Efter det kritiken framförts har den aktuella åldersgruppen erhållitatt ytterli-

straffrättsligt skydd medverkan i pomografiska framställningar,mot 6gare se
kap. 7 § andra stycket BrB.
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skyd-övrigt börallmänheten ibarninte bara ävenutanprogrammet att
taget.huvudalsterpomografiskadel överdas mot att ta av

N0.R9lrekommendationhar iministerkommittéEuroparådets en
möjlighetenundersökasärskiltmedlemsstaterna att11 attuppmanat

denanmärktebarnpornografi. Kommitténinnehav attkriminalisera av
barnpornografi stimuleradeefterfråganövertygad att pro-omvar

åtala konsumentermöjlighetenVidare ansågsducentema. attatt av
identifiera producenter,strävandenunderlättabarnpornografi skulle att

sexualbrottslingarpedofilabarn ochdeltagandedistributörer, som van-
barnpornografi.samlareligen avvar

uttalatrekommendationi1994denrådet har l0Nordiska enmars
hela Norden.kriminaliseras ibarnpornografi börinnehavatt av
världskongressvid denenhälligt,augusti 1996 mot28Den antogs

i Stockholm,höllsbarnexploateringsexuellkommersiell ensomav
sexuellkommersiellåtgärderförhandlingsplanochdeklaration moten

uppmaning tillåtgärder innehållerförPlanenbam.exploatering enav
kommersiellåtgärderantal angivnaföretaalla motstortettstater att

ibetydelsenframhållsBl.a.bam.sexuall exploatering att na-avav
för demstraffrättsligt närinförslagstiftningartionella ett somansvar

barnpornografi till-med barn ochhandelbamprostitution,gällerdet
allaVidaremellanmän.kunder ellerhandahåller tjänster, är uppmanas

för åtgärder.nationell planföre år 2000 upprättastater att en
beslutatseptember 1996den 26regeringenbakgrund hardennaMot

Socialdepartementetinominterdepartemental arbetsgrupptillsättaatt en
kommersiellför åtärdernationell planutarbetamed uppgift motatt en

aprilden 30skall redovisasPlanenexploatering bam.sexuell senastav
tilluppdragetbegränsningframhållitharRegeringen1997. att aven

det gällerkan,barnexploateringkommersiell sexuell närenbart av
oför-därförArbetsgruppenbli alltförförhållanden, ärsvenska snäv.

sexualbrottfrågorbeakta olikasitt arbete mothindrad i ävenatt om
sexuell exploa-kommersiellhänföras tillkanbrottenbarn, oavsett om

tering eller

och barn-barnprostitution‘7 med barn,handelspecielleFN:s rapportör om
krimina-rekommendationaktionsplanensframhållitpornografi har härefter att

internationella trendendenbarnpornografi och påpekatlisera innehav attav
E/CN.4/l994/84E/CN.4/1993/67,kriminaliseringsådangår samtmot en

metodinnehavsförbudframhållitharA/49/478. Rapportören attensom
"efterfrâgefaktom".hantera"konsumentansvar" ochutkräva
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Hinder kriminaliseringar2.2.2 föreligger intemot

Konventioner

tillRätten skydd för privat- och familjeliv, hem och korrespondens
till yttrandefrihet innefattande informationsfrihet omfattasrättensamt

internationella rättsakter 1 FN:s universella deklaration detreav om
mänskliga rättighetema, konvention2 FN:s medborgerliga ochom
politiska rättigheter den3 europeiska konventionen angåendesamt
skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande frihetema.

För dem alla gäller rättigheterna får begränsas. Sådana begräns-att
ningar skall föreskrivna i lag nödvändiga i demokra-samt ettvara vara
tiskt samhälle för tillgodose vissa allmänna och enskilda intressen.att
Ingrepp pornografi generellt godtagbara då moralupp-mot anses vara
fattningen växlar från tid till tid och från plats till plats.

Romiörd raget

hellerInte följer EG:s marknad import ochatt exportav gemensamma
pornografi inte får hindras olika nationella åtgärder. Visser-av genom

ligen enligt och30 34 i Romfördraget kvantitativa import-är ochart.
exportrestriktioner åtgärder med motsvarande verkan förbjudnasamt
mellan medlemsländerna. enligtMen gäller36 detta inte förbudart.
eller restriktioner för import, eller transitering grundas påexport som
hänsyn till bl.a. allmän sedlighet. EG-domstolen har dock be-även
träffande pornografi slagit fast 36 kan åberopas endast i denatt art.
utsträckning landets nationella lagstiftning också förbjudersom pro-
duktion och försäljning liknande produkter rättsfallense 34/79av
ECR 1979, 3795 och 121/85 ECR 1986, 1007.
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3 Tillämpningen av

bestämmelserna om

barnpornografibrott m.m.

dettaI kapitel redogör vi for de fall bestämmelsernanär barn-om
pornografibrott har aktualiserats i rättstillämpningen. I avsnitt 3.1 redo-

för JK:s ärenden barnpornografigörs och i avsnitt 3.2 för ärendenom
handlagts polis och allmän åklagare. En genomgång brotts-som av av

anmälningar avseende sexuellt ofredande formi pornografisk bild-av
upptagning beträffande åldersgruppen 15-18 år redovisas i avsnitt 3.3.
Huruvida kommersiell barnpornografi förekommitexport frånav
Sverige till USA behandlas i avsnitt 3.4. Slutligen refereras i avsnitt
3.5 samtliga domar bampomografibrottom m.m.

Ärenden3.1 barnpornografi hos JKom

3.1.1 Utgångspunkter för redovisningen

sekretariatet har gått igenom JK:s diarium och de tryck- och yttrande-
frihetsärenden gäller ifrågasätta bampomografibrott. Ett ärendesom
läggs då anmälan kommer till JK. Anmälningar kommerupp en
både från allmänheten och från olika myndigheter, främst polis- och
tullmyndigheter. Varje anmälan tilldelas diarienummer. Flera olikaett
anmälningar kan därför komma och ifrågasättaatt ettavse samma
barnpomografibrott. Ett ärende kan under handläggningen olikaav
administrativa skäl ibland diarienummer. Under handlägg-ett nyttges
ningen ärende kan det Visa sig detett material anmälanattav som en

inte barnpomografiskt.är Angivna förhållanden endastavser gör att en
översiktlig genomgång diariet undersökningnärmare vadutanav av
varje anmälan inte rättvis bild hur många olika fallavser ger en av av
ifrågasätta barnpornografibrott JK haft handlägga.attsom

Flera anmälningar rörande och har här ansettsen samma person
ärende och detta denett anmäldaäven verksamheten drivitssom om

under flera beteckningar eller i eller flera bolag. Om fleraett personer
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verksam-den ifrågasättahar drivittillsammanseller eljestbolagsformi
ärende.räknatsvarjeharheten ettsomperson

ärendenredovisningen.med i Dettagits ärinteärenden harVissa
rörtsom

barn-lämnaskyldigvaritbegärandomstol utatta ensom
isekretessbestämmelsennuvarandedeninnanpomografisk skildring

1980:100sekretesslagenmeningenstycket andraförstakap. 16 §9
juni 1993,kraft den 2trädde i

opinionsbildning visatnyhetsrapportering ochimassmediab som
barnpornografi,

skall handläggasdärför inteochgrundlagsskyddade medierickec
JK samtav

skallpomografisk bildförfarande medotillåtetbrottetd som
åklagare.allmänhandläggas av

utelämnats.skämtgjorts påanmälningarsådanaSlutligen har som

ärendenaGenomgång3.1.2 av

Åren angående skriftertrycktaAnmälningar1980-1990:

1980.tillämpas årbörjadebampomografibrottBestämmelserna om
skrift.trycktendasttillsynangick JK:s1980-taletUnder

ärenden hosfyraaktualiseradesförsta årkriminaliseringensUnder
före århade köptsbarnpornografigälldeärendenaTvåJK. somav

Åtal därförväcktesspritts.därefter hadedeintevisades1980. Det att
Barnpomografihördeärendenaövriga tvåi ärendena. Deinte samman.

det företagFöreträdaren förherrtidning.s.k.ihade utannonserats en
dömdesochskrifterna åtaladesbampomografiskaspritt dehadesom

bakgrundbampomograñbrott. Motinnefattandetryckfrihetsbrottför
åtalväcktes inteövertäcktadelvisibildernabl.a. att varannonsernaav

de förekom.vilkentidning iför denutgivarenmot
yttrandeÅr för otillåtettidningen ETCförutgivarenåtalades1981

avsågåtaletbildbampomografibrott. Deninnefattandeskrifti tryckt
erigerat könsorganpojke medförpubertalkvinna ochföreställer enen

ochintryckvarandra.bredvid Desitter att son.vara moravgersom
kansexualhandling. Bildeni sägasinbegripna någoninteDe är vara av

brottslig.denansåg intekonstnärligt slag. Juryn att var
anmälningaravsåg1982inleddes årärende motEtt personensom

förunder-nedladetill Tyskland. JKbarnpomografiför spridning av
styrkas.inte kundedå brottsökningen

Åren avseendebampomografibrottingetanmäldes1984-1988
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tryckt skrift.
Under aktualiserades fyraår 1989 ärenden. förstaDet angick en

tecknade s.k. vuxenserier. Beträffande sådanutperson som gav en
serietidning väckte åtal endast för olagaJK våldsskildring. detI andra
ärendet hade anträffat bampomografiskt material köpts in före krimina-
liseringen år kunde inte visas1980. Det det därefter hade spritts. Iatt
det tredje fallet tryckfrihetsrättsligadet för den aktuellaansvaretvar
skriften preskriberat. sista anmälningen under dennaDen period avsåg

bild enligt bedömningJK:s inte skildrade bam.etten som
År gjordes1990 ingen anmälan bampomografibrott.av

Åren 1991-1997: Antalet anmälningar ökar

Från och med år 1991 ökade anmälningarna bampornografibrottom
hos förklaringenJK. Den huvudsakliga härtill torde YGLattvara
trädde i kraft vid ingången år Framställningar1992. i videogramav
dominerar nämligen anmälningarna barnpornografi under 1990-om
talet.

Huruvida bampomograñbrott videogram före år 1992 anmälts
till förpolis handläggning vanlig åklagare har inte gått utröna.attav
Endast sådant fall har lett till lagföring rättsfall i avsnitt5 3.5.ett

Ett antal anmälningarna under åren gäller1991-1995stort av
ifrågasatt bampomografibrott och olaga våldsskildring i videogram

har distribuerats verksamma under flera olikatresom av personer
bolagsnamn. har väckt åtal alla förJK olaga våldsskildringmot tre

Åtaletbeträffande bampomograflbrott endast dem. förmotmen en av
bampomografibrott ogillades domstolen på grund det inteattav av
visats de avbildade barn rättsfall i avsnitt9 3.5.att personerna var

År anmäldes1994 for barnpornografi tilltre exportpersoner av
Tyskland. JK väckte åtal de för bampomografibrott och olagamot tre
våldsskildring. Målet två dem lades ned. tredje dömdesDenmot av
dock i enlighet med åtalet. befanns dock försäljningDet någon elleratt
leverans inte hade skett rättsfall i12 avsnitt 3.5.

En videokassett innehöll bampomografiska bilder ochsom som
hittades i hyrvideobandspelare föranledde år 1995 anmälan. Påen en
ansökan har domstol konfiskeratJK kassetten rättsfall i avsnitt18av

År3.5. 1995 anmäldes reklamhäfte avseende vuxenpornograñäven ett
från pomografibutik i Stockholm. häftetI annonserades bl.a.störreen

videofilm bar titel med anspelning på tonår.en som en
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År förundersökning genomförts1996 har mot en man somen
Åtal väcktes ho-pornografi via postorder.försäljningbedrev motav

s.k. naturistfilm visadesekvens iavseende kortare somenennom
barnpornografibedömdes domstolennakna Sekvensenbam. utgöraav

bampornografiskt material tagitsVidare harrättsfall i avsnitt 3.5.19
Norrköpingsfallet.aktuell i det s.k.i beslag hos varperson somen

smalfilmmed bampomografiskärende väskaSlutligen ett enenavser
förråd. Filmen har inte kunnathittades ifrån 1970-talet. Väskan ett

konfiskeringhar ansöktviss ochhärledas till någon JK avomperson
filmen.

Även bampomografiska bildermedvideokassettår har1997 en
befunnits inte omfattas YGL:shyrvideobandspelarehittats i avmenen

har vidare tagits iBarnpomografiska videogramtillämpningsområde.
avseende brott.vid husrannsakanbeslag hos annaten person

sjuår 1993, år 1994,fyra år 1992,anmälning år 1991,En tre sex
ifrågasatt barn-hittills år avseendeoch 1997år 1995, år 1996 tresex

förundersökningföranlettolika grunder intepornografi har på att
genomförd förundersökning. Tvåefterinletts eller åtal väcktsatt

två nämnda har intedeärenden inkomna år 1997 ännuutöver av-ovan
slutats.

NorrköpingsfallenHuddinge- och

Åren åtföljandeförundersökningar medinleddes deoch 19931992
och Norrköpingsfallen.Huddinge- Ibrukar benämnasrättegångar som

materialbarnpomografisktvarit frågadessa utredningar har det om
Ekonomiskaicke yrkesmässigtdolda former påspritts i sätt.ettsom

drivkraft bakomgrundläggandevisatsmotiv har inte heller vara en
materialet ha gjort detta påhar sprittverksamheterna. De synessom

debarnpornografiska bilderna. Fåför degrund det intresset avav egna
kunnat utredas spritt alster ienligt vadinblandade har sompersonerna

barnpornografibrott.krävs förden omfattning som
sedermera döm-väcktes åtalHuddingefalletI mot tre personer som

rättsfall 6 och 8 ibarnpomografibrott i två olika rättegångardes för
ytterligare tvåFörundersökningar inlettsavsnitt 3.5. mot personersom

utredningen.tjugotal intressanta ilades ned. Totalt ettvar personer
föremål för intresse ivaritNorrköpingsfallet har 48I personer

Beträffandebedrevs dessa.utredningen. Förundersökning 39mot av
pomografibranschen, gällde brotts-fyra bl.a. makar iettpersoner, par

våldspornografiska alster medutredningarna hanteringendast vuxnaav
gällde barnporno-förundersökningaraktörer. Beträffande de 35 som
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grafi har elva lett till åtal. Två åtal har lett till fällande domar. Den ena
domen har vunnit laga kraft. andraDen domen har både JK och den
åtalade överklagat. åtal har ogillatsTre och i dessa fall har JKett av
överklagat domen rättsfallen i13-17 avsnitt bakgrund3.5. Mot deav
ogillade domarna har lagt ned deJK väckta åtalen. åtal harTretre av

inteännu prövats.

Iakttagelser

Kriminaliseringen förändradeår 1980 distributionsvägarna

Fram till början 1990-talet, innan YGL trädde i kraft, endastav var
tryckt skrift aktuell hos JK. Av praktiska och ekonomiska skäl kan
tryckpress i princip endast användas för framställa upplagoratt av

Ärendenalikalydande exemplar. hos barnpornografibrottJK gälldeom
följaktligen under 1980-talet sådan produktion och distribution. fallDe

avsåg barnpornografi utgjordes den barnpornografi tryck-som av som
på 1970-talet, framför allt i Danmark.tes
Efter det YGL i kraft år 1992 har anmälningarna barn-trättatt om

pornografibrott övervägande gällt videogram.
De anmälningar faktiskt barnpornografi har gjortsavsettsom av

svensk eller utländsk polis och inte allmänheten. har troligenDetav
sin förklaring i barnpornografi, bortsett från den under 1970-att som
talet tillverkades och spreds pornografibranschen, alltid sprittsöppet av
i dolda former varför det främst har varit polisen i sin brottsut-som
redande verksamhet uppdagat förekomst barnpornografi.av

Anmälningarna från allmänheten har gällt kommersiell vuxenporno-
grafi eller alster inte varit pomografiska vilket materialsom men om
misstanke barnpornografi olika skäl väckts. Anmälningsbenä-om av
genheten torde från år 1992 och framåt ha ökat följdsom en av mass-
mediebevakningen Huddinge- och Norrköpingsutredningarna ochav
den alltjämt pågående barnpomografidebatten.

F örundersökningarna fick till spridningsmönstretanpassas

Barnpornografi sprids oftast i det fördolda. Endast framställningarnär
eller eljest överförs via datanät kontaktertransporteras närsamt upp-

svårbegripligarättas blir verksamheten synbar fört.ex.genom annonser
andra de inblandade. Distribuerade alsterän kopior filmerutgörs av av
eller filmkopior spridaren redan innehar. kan ocksåDe utgörasav som

kopior olika sekvenser sådana kopior spridaren sätterav av ur som
ihop till film. Spridaren håller vanligen inte något lageren ny av
kopior för spridning framställer kopior för överlåtelse först sedanutan
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beställning härpå.han fått en
tvångsmedelbrottsutredande myndigheterförMöjligheten att utan

spridarensgranskningsmå.framställningama Enfå del är egnaavav
framställningamahuruvidainformationnågonexemplar sällan omger

faktiskalagens mening.spridas i Denhar spritts eller avsetts att om-
misstänktautredas. Antaletdärförspridningen måstefattningen av

eftersom spridningenutrednings gångunderökarbrott och enpersoner
återknytande led.iblandflera ochtill ifrånskett personperson

tillämpningDomstols3.2 av

kap. 10 § BrB16 a

skilja deinte möjligtdetpolisanmälda brottstatistiken utI är attöver
bampomografibrott i 16bestämmelsenanmälningar avsett omsom

finnsDockinte tillämpats.eller YGLoch där TFkap. 10 § BrB,a
rådetBrottsförebyggandecentralbyrån ochStatistiskastatistik hos

Eventuella ärendenlagrummet.tillämpningdomstolsvisande allmän av
ogillandeavgjortshartill åtal ellerframinte har lett genomsomsom

således inte.redovisasdom
ochmed dom förfördeladedomaromfattar femStatistiken varten

avsnitt 3.5.och se1993 19951988,1981, 1982,årenett av

kap.avseende 6Brottsanmälningar3.3

stycketandra BrB§7

avseendepolisanmälningarsamtligagått igenomSekretariatet har
Syftet med genomgångenStockholms län år 1995.isexuellt ofredande

bestäm-angått denanmälningarnaundersöka i vad månhar varit att
januarii kraft den 1andra stycket BrBmelse i 6 kap. 7 § trättsom

dömasexuellt ofredandeförmöjligtBestämmelsen det1995. gör att
fyllt fem-harförmår någonpåverkanotillbörligden somgenomsom

medhandlingeller medverka iföretaårinte arton attton enmen
framställningled ihandlingeninnebördsexuell är ett av pomo-om

avseende denanmälaninte någonharVid genomgångengrafisk bild.
anträffats.brottskategorinangivna



illämpningen bestämmelserna barnpornografibrottT 107SOU 1997:29 av om m. m.

från3.4 uppgifter amerikanskaBegäran om

myndigheter

massmedia har förekommit uppgifter det skulle förekommaI attom en
omfattande kommersiell barnpornografi från Sverige tillexportmer av

USA.
Sekretariatet har bakgrund härav gått igenom samtliga ärendenmot

vid det svenska Interpolkontoret har gällt förfrågningar från ochsom
med gjorda amerikanska myndigheter angående sedlighets-år 1982 av
brott. Endast sådan förfrågan, harår 1987, gällt barnpornografien som
har från Sverige till gällde svensk utbytteUSA. Densänts en man som
barnpornografi enskildamed andra i olika länder rättsfall i5personer
avsnitt 3.5.

Företrädare för det amerikanska justitiedepartementet och ameri-
kanska myndigheter har för bekräftat den import kommersi-attoss av

förekommitellt spridd barnpornografi från främst Danmark ochsom
Nederländerna upphörde i början 1980-talet.av

Rättsfallsöversikt3.5

Följande rättsfallsöversikt omfattar samtliga domar avseende bampor-
nografibrott. översikten ingår rättsfall förtalI även ett om som avser

videogram innehåller upptagning samlag mellan tvåett ettsom en av
hade varken samtyckt inspelningenKvinnan tillvuxna personer. av

filmen eller dess spridning.
rubriken tryck-I grundlag eller allmän lag tillämpats. Föranges om

och yttrandefrihetsmål medverkat eller inte.juryanges om

Rf Stockholms tingsrätts, den 19 augusti 1981 TF, juryavd. dom
åtalades i tidskriften för otillåtet yttrande iJ egenskap utgivare ETCav av

tryckt skrift innefattande bampomograñbrott. bild skildrade kvinna ochEn en
förpubertal pojke med erigerat könsorgan. intryckPersonerna atten gav av

och bredvid varandra. Sexualhandlingar förekom inte.sattvara mor son som
Juryn ansåg inte bilden brottslig.att var

Rf Malmö tingsrätts 27 1981, DB 205dom den oktober BrB
åtaladesM för vid husrannsakan åri sin butik 1981 ha haft till försälj-att en

ning tidskrifter skildrade barn i pomograñska bilder. erkändeM gär-som
ningen bestred på den grunden han kommit förvärva tids-att attmen ansvar
kriftema oaktsamhet vid inbyte andra tidskrifter. Tingsrätten fannmotgenom
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tidskrifteruppmärksamhet borde ha vilka slags detmed normalM settatt var
förfallen till för barn-fråga Därför menade tingsrätten Matt var ansvarom.

bestämdes till dagsböter.pomograñbrott. Påföljden

den 10 juni 1982 TF, juryRf Svea avd. domhovrätts,
pomografibranschen.föreståndare för företag iåtalade varitJK I ettsom

skrifterlåtit utlämna tolv riket trycktaunder århade 1980Företaget utom
pomografisk bild för spridning inombarn ivilka innehöll skildringar av
inte pomografiska eller inte visadeansåg vissa åtalade bilderSverige. I att var

beträffande de bilder bampomografis-bam. bestredHan även som varansvar
inte till den svenska lag-rättsvillfarelse; han kändeka under åberopande av

ansåg med några få undantag debampomografibrott.stiftningen Jurynom
hovrätten fann någonTingsrätten ochåtalade bilderna brott. attutgöra ur-
skrifterna innehöll bampomo-förelåg ochsäktlig rättsvillfarelse inte att tre av

dagsböter.Påföljden bestämdes tillgrafiska bilder.

Örebro 1982, DB 876 BrBden 3 novemberRf tingsrätts dom
pomografiska alster undervid leveranserbland föråtaladesE attannat av

barn ireklamblad ha spritt skildringari formåren och 19811980 avav
han inte hadegämingen under påståendeförnekadepomografisk bild. E att

för barn-Tingsrätten dömde Ereklambladet efter utgången 1979.spritt av
och avsåg brottbestämdes till dagsböterpomografibrott. Påföljden även mot

marknadsföringslagen.

1988, 642 BrB26 oktober DBUmeå tingsrätts dom denRf 5.
från amerikanskapåbörjades informationFörundersökning Omot genom

medhade brevväxlats.k. 0myndigheter vilka drev sting-operation. enen
arbetade under täck-vid Postal Servicefederal U.S. Inspectionagent som

mörkrum, två bampor-skickade hademantel. Vid tillfälle O, ett egetett som
bampomografiska tidskrifter frånbilder inografiska fotografier han tagit av

förbrevväxlingen till svensk polisInterpol överlämnades1970-talet. Via
Åklagaren videoteknikpå angivet och medpåstod Ovidare utredning. sättatt

sprittpomografiska bilder och Videofilmer barnreproducerathade samtav
hadeerkände gämingen och hankontaktpersoner.dessa till olika O attuppgav

bland Sverige och med vilkai USAhañ kontakt med 15-25 annatpersoner
för bampomograñbrott och påföljdenbarnpornografi. dömdeshan bytt O

skyddstillsyn.bestämdes till

1992, 400 YGL, juryLuleå den 18 november DBRf tingsrätts dom
Å hadedenne under åren till 1992åtalade under påstående 1989JK att

spritt videogram skildrar barn ianskaffat, kopierat och till allmänheten som
Å faktiska omständigheterna bestredvitsordade depomografisk bild. men

uppsåt. Tingsrätten fanngrunden han saknat brottsligtpå den attattansvar
Å bampornografibrottbarnpornografi. dömdes församtliga filmer innehöll

till dagsböter.och påföljden bestämdes



illämpningenT bestämmelsernaSOU 1997:29 barnpornografibrott 109av om m. m.

Rf 7. Sundsvalls tingsrätts dom den 2 november 1993, DB 728 BrB
åtaladesJ allmän åklagare för under år ha1992 spritt fem pomografiskaattav

bilder barn från sin databas. bestredJ på den grunden han inteattav ansvar
aktivt hade spritt bilderna vilka han fått i inbyte. Tingsrätten fann de fem
bilderna bampomografi. Genom hållitJ dem tillgängligautgöra hade hanatt
enligt tingsrätten spritt dem. Påföljden bestämdes till dagsböter.

Rf Stockholms tingsrätts, avd. dom den 28 oktober 1993, DB 6
YGL, jury

åtaladeJK K och for bampomografibrottN och olaga våldsskildring under
påstående de hade framställt och överlåtit videogramkopior avsnittatt av ur

videogram100 och knappt smalfilmer.än 40 Tingsrätten biföll åtalet. På-mer
följden bestämdes för till fängelseK fyra månader och för till fängelseN sex
månader.

Rf Stockholms tingsrätts, avd. dom den 12 april 1995, DB 59
YGL, jury

åtaladesH förJK olaga våldsskildring våldspornografi och bampomogra-av
fibrott. Såvitt avsåg filmerde menadeJK utgjorde barnpornografi bestred H

eftersom aktörerna inte kunde betraktas barn då de befann sig iansvar som
tonåren. åberopadeH två tyska intygövre vari videogram-att ettangavs av
friats tyska myndigheter och aktörerna 17 år gamla.överattmen av var

Tingsrätten fann pomografiska och det beträffande tvåatt attscenerna var av
aktörerna tveksamt deras könsmognadsprocess avslutad. Medvar om var
hänsyn till denna tveksamhet kunde enligt tingsrätten de åberopadeHav
intygen inte lämnas avseende. Tingsrätten lämnade därför åtalet forutan
barnpomografibrott bifall. Domen överklagades inte i denna del.utan

Rf 10. Karlstads tingsrätts dom den 23 maj 1995, DB 297 BrB
Allmän åklagare åtalade forH bampomografibrott under påstående denneatt
under åren 1993 och från1994 sin databas hade spritt pomografiska17 bilder

barn till antal de 300 registrerade användarna basen.ett än Hav av mer av
vitsordade de faktiska omständigheterna med undantag för spridningens
omfattning. bestredHan dock på den grunden han saknat uppsåt.attansvar
Tingsrätten fann bilderna12 utgjorde pomografiska bilder bam.att av av
Vidare fann tingsrätten spridning bilderna hade skett delsatt deattav genom
hållits tillgängliga för 300 och dels de faktisktän attmer personer genom
förmedlats till antal användare. hade i fallH eventuelltett uppsåt tillvart att
bampomografiska bilder fanns i och hämtades hans bas. Tingsrätten dömdeur

förH bampomografibrott till dagsböter.

Rf 11. Högsta domstolens dom den 16 oktober 1992 NJA 1992 594,s.
BrB
Allmän åklagare väckte åtal för förtalF under påstående dennemot grovt att
i början år 1987 hade videofilmat samlag mellan sig själv ochettav en
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filmenhade visatoch 1988 Fåren 1987Undervetskap.henneskvinna J utan
den förvisafilmen och hotatlånatför olikaflertal gånger attutett personer,

för andrasåklagaren Jhade enligt Fgämingenforman. Genom utsattJzs
intrycketfår det felaktigafilmen lättuttalade denmissaktning. HD att som ser

till handsocksålåg dåfilmades. Slutsatsen närasamlagetkände tillJ attatt
bild Jför andra.visades Denfilmennågotinte hadehon emot att somavatt

uppgifternafor henne ochnedsättandeförmedlade måstefilmen sålunda anses
ägnadealltså varithadeförmedlats Jfilmen attvisning omavgenomsom

gjort sigenligthade således HDmissaktning. Fför andrashenneutsätta
integritetskränkandemycketihade lämnatsUppgifternaförtal.skyldig till en

all-medföraägnadeövrigt varitispridning attform och fått ävensamtstor
till dagsböter.bestämdesPåföljdendärförskada för Brottetvarlig grovt.var

1848 YGL,1995, DBseptember19dendomMalmö tingsrättsRf 12.
jury

våldspomogra-våldsskildringolagabampomografrbrott ochföråtalade ZJK
yrkesmässigbedrivitperiod år 1994under post-påstående Zfr under att en

utbjudandeinnehåll i formåtalbartmedvideogramorderförsäljning avav
användande svenskTyskland meditill privatpersonerförsäljningoch/eller av

våldspomografrskaochbampomografiskabjuditfannDomstolen Z utattpost.
Tingsrättenslevererats.sålts ellerframställningnågonintevideogram attmen

till-hålla videogrammenbjuda ochförfarandemajoritet ansåg Z:s att utatt
Med hän-spridning.straffbarbedömaförsäljningförgängliga att somvar

försäljningtill någonoch inte lettkort tidpågåttverksamhetentillvisning att
bötesstraff.kraftigtpåföljden tillbestämde tingsrätten ett

YGL,5075maj 1996, DBden 20domavd.Rf 13. Göta hovrätts,
jury

våldsskild-olagafall tillikabampomografrbrott, i vissaforåtalades JKL av
video-aktuellahade spritthan integrundenpå denbestredring. L attansvar

framställ-vissapreskription ochinvändningargjorde attHan även omgram.
straffbar spridningskyldig tillbefanns attskildrade bam. Linteningar genom

allmänhetenförtillgängligaframställningamahållithan menannonsergenom
Påföljdenåtminstone tioVideofilmer tillskickatockså hanatt personer.genom
brottslig-deltillmånader. Hänsynfängelsebestämdes till atttogstre aven

hadeinteverksamhetenårstraffskärpningen 1993föreheten samt attägt rum
begränsad vinning.endastdenyrkesmässigt ochbedrivits gettatt

YGL,3761996, DB29dom dentingsrätts14. HelsingborgsRf mars
jury

våldsskild-fall tillika olagai vissabampomografrbrott,föråtaladesO JKav
video-aktuellainte hade spritthanden grundenpåbestredring. O attansvar

preskriberatshadebampomografrbrotteventuellafannTingsrätten attgram.
video-något enstakaöverlämnatendasti övrigt Oavsåg åtaletoch såvitt att

Åtalet ogillades helt.spridning.utgjorde straffbarvilket integram
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Rf 15. Kristianstads tingsrätts dom den 6 maj 1996, DB 167 YGL,
jury
Q åtalades förJK bampomografibrott, i vissa fall tillika olaga våldsskild-av

Åtaletring. bifölls delvis. Med hänsyn till spridningen mindreatt avsett ett
antal band till begränsad krets bestämdes påföljden till fängelseen av personer

månad. Tingsrättens dom har överklagats ochJK Q.en av

Rf 16. Helsingborgs tingsrätts dom den 24 september 1996 i mål B 355/94
YGL, jury

åtaladesA förJK bampomografibrott, i vissa fall tillika olaga våldsskild-av
ring. A bestred då sådan spridning förutsätts för inte hadeansvar som ansvar
förekommit. Tingsrätten fann A endast spritt olagligt videogram tillatt ett en

Åtaletvilket inte utgjorde straffbar spridning. ogillades.person

Rf Umeå17. tingsrätts dom den 2 oktober 1996 måli B 150/94 YGL,
Jury

åtaladesT för bampomografibrott,JK i vissa delar tillika olaga vålds-av
skildring, också för olaga våldsskildring i form vuxenpomografi. Tmen av
bestred på den grunden han inte hade spritt filmerna och i allt fallattansvar
saknat uppsåt sprida filmer med otillåtet innehåll. Tingsrätten fannatt att
endast vissa videogram hade överlämnats till andra och att mot-personer
tagarkretsen mycket begränsad. Vidare ansåg tingsrätten inte detattvar var
visat åberopad förteckningJK Videofilmer hade överlämnatsatt tillöveren av
någon och därför erbjudande tillhandahålla filmerna till kretsatt att störreen

Åtaletinte hade skett heller på det ogillades. Tingsrättens domsättet. har
överklagats JK.av

Rf 18. Stockholms tingsrätts, avd. dom den 29 måloktober 1996 i B 8-
5678-95 YGL, jury
I hyrd videobandspelare hittades videofilm. yrkadeJK med hänvisningen en
till avsnitt i filmen videogrammet skulle konfiskerasett med angivandeatt av

detta innehöll verklighetstrogen skildringatt barn i pomografisk bild.en av
Målet avgjordes med jury. ochDenna fann avsnittet bamporno-rätten utgöra

‘grafi och konfiskerade videogrammet.

Rf 19. Helsingborgs tingsrätts dom den 19 november 1996 i mål B 194/96
YGL, jury

åtaladesR förJK bampomografibrott också olaga våldsskildring iav men
Åtaletform vuxenpomografi. för barnpornografi avsåg drygt sjuav en

minuter lång sekvens i s.k. naturistfilm med barn i vilken inzoomningen
barnens underliv inga sexualhandlingar förkom. avkläddaDe flickorna imen
l0-12-års åldern filmade på och rörde sig enligt tingsrättenängvar etten

sexuelltsätt utmanande. Tingsrätten fann sekvensen bampor-som utgöravar
nografi och biföll åtalet. Påföljden, också avsåg olaga våldsskildring ochsom
underlåtenhet lämna föreskrivna uppgifteratt bestämdesom ursprung m.m.,
till fängelse två månader.
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4 Barnpornografi i rörlig bild -

undersökningen

Vi har funnit det nödvändigt så långt möjligt skaffa kunskapattvara
den barnpornografi finns. Med undantag har vi inte hittatettom som

några redovisade systematiskt upplagda undersökningar bampomo-av
grafi, genomförda myndigheter eller forskningsinstitutioner i vårtav
land eller utlandet.i Utredningens sekreterare har med Rikskriminal-
polisens medverkan gjort systematisk genomgång den bampomo-en av
grafi påträffats i Sverige i samband med brottsutredningar. Syftetsom
har varit reda på i vilka situationer och i vilken omfattning barn-att ta
pomografiska framställningar skapas hur de sedan sprids. Biträdesamt
har vid genomgången också lämnats kriminalkommissarien Manfredav
Kaltwasser, vid Bundeskriminalamt i Wiesbaden förestår densom
avdelning för bekämpningen i Tyskland sexualbrottsom ansvarar av

barn, innefattande bampomografibrott.mot

4.1 barnpomografiskaDet materialet

4.1.1 Spridd barnpornografi och andra

barnpomografiska bilder

Vår undersökning visar innehav bampomografisktatt en persons av
material kan bestå bilder han själv har skapat eller bilderav som av

han har förvärvat andra flestaDe innehar barn-som av personer. som
pomografiskt material har inte gjort sig skyldiga till sexualbrottegna

bam. innehar alltsåDe bilder andra har framställtmot ochsom som
vanligen har spritts i flera led och nationsgränser. Materialetöver

stillbildsfotografier, fotografiskutgörs rörlig film, tryckta skrifterav
och videogram.

I vårt land har falltvå belagts där barnpomografiska bilder har
framställts och sedan distribuerats. Bilderna i dessa fall upptagnavar
med videoteknik. finnsHärutöver fall där det inte framgår änannat att
förövaren själv behållit de bilder han framställt och inte överlåtitsom
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vidaredem

i tryckt skriftbilderBampornografiska4.1.2 -
1970-talsfenomenutpräglatett

Thepresenterad artikelnbarnpornografi itrycktundersökningI aven
V01.Child Abuse Accusations,Pomography,Child Issues inTrade

forskarnanederländskadekonstaterar55-107,1992,No. s.
trycktproduktionenkommersielladenSchuijer och Rossen att av

denSåvitt känt detta1980-talet.underupphörde ärbarnpornografi
barnpornografi gjorts tidigare.undersökningempiriskaenda somav

allt ipraktisktundersökning omfattarochShuijers Rossens taget
från 1950-under tiden slutetmaterialförekommande trycktEuropa av

Även till ochdärefter och framfor tidenoch med år 1984.talet till
fram.material tagitsharmed år 1990

naturister.nudister ochskrifter förinteomfattarUndersökningen
bampomo-vill anspela påtitlarskrifteromfattar denhellerInte vars

medverkar.vilka detgrafi i är sompersonervuxnamen
Å skrifter där endastundersökningenomfattarsidanandra även en

innehållertidskriftersamtligaochföreställer barnbildernadel somav
intebildernabarnnakna ärbilder attäven pomo-somanseomav

intematerialalltsåredovisar utgörUndersökningengrafiska. även som
iuppgifter lämnasstatistiskadeinnebärbarnpornografi. Detta att som

tryckt barn-omfattningenintrycketundersökningen torde att avge
ärverklighetenden ivadpornografi större änär

undersökningsrapportBacks Barnoch KristinaSvedinsCarl GöranSe t.ex.
barnpornografi, Rädda barnen, 1996. Avberättar iutnyttjasinte attomsom - de tvåde omfattasfyraingående tio barnenundersökningende i är avsom

inteövriga barnenbarnpornografi.spridd Defallen med är utsattasvenska sex
delbildupptagningen härbampomografibrottsärskilda utgörfor utan en av

sexualbrott.upphovsmannens
de produktionernågonmycket väl tänkasdetNaturligtvis kan att somav

produk-har identifierats vadinteundersökning ochingår i vår avsersom
mångafrågaframgår det dock intesvensk. Somtionsland kan är omvara

sådana fall.
olika bolag främst i2 1990-talenunder och1980-materialDet även avsom

i allmänhetpedofil kundkrets harspritts tillFrankrike harTyskland och en
stötande före-mångadetpomografiskt, låtinte varit att anses vara envara av

teelse.
s.k. naturist-Gerd-Berendt-FKK-Servicetillhandahållertyska företagetDet

Kul-Freiheitliche Körperlichestår forbarn FKKskildrande naknamaterial
titlarvideogram medSonnenfreunde ochtidskrifterfinns bådetur. Det som
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Totalt omfattar undersökningen 508 utgåvor skrifterav som av-
bildar pojkar och 288 utgåvor avbildar flickor. Flickskildringarsom
förekom bestämdunder period åren 1972 till 1980. Pojkskildringaren
förekom främst mellan åren och1969 1981 i mindre utsträckningsamt
såväl före efter denna tidsperiod.som

Schuijer och har funnitRossen produktionen beträffande skild-att
ringar pojkar flyttade mellan olika länder. det förstaUSAav var
betydande producentlandet under 1960-talets sistatvå år. f.d.I Väst-
tysklad pågick produktion tidskrifter med sådana skildringar iav
huvudsak mellan åren och1970 1974. Dansk produktion pojkalsterav

Ävenpågick under längre tid, mellan åren och1970 1981. i Eng-en
land fanns viss produktion ökade den i minskade.USAnären som

det gäller skildringarNär flickor dominerade Danmark ochav
Nederländerna världsproduktionen. I Nederländerna förekom vissen
produktion både pojk- flickskildringar under början 1980-av som av
talet.

Enligt Schuijer och produceradesRossen 1970-talet skrifter itre
Sverige: Lolita Chicken ochLove, Miniboys. Det går dock inte att
utifrån undersökningen i vad mån bilderna varit framställda härsäga
eller utomlands. heller detInte går fastställa det endastatt om var
svenskt tryckeri anlitades eller andra led i produktionenävensom om
och spridningen alstren skedde här i landet. alsterDe på 1970-av som

Seejungfrauen och Knaben der Küste.som
Liknande material, dock inte så naturistpräglat, har spritts de tyskaav

bolagen DGO Direktversand Gehling ochDieter City-Studio Bougartz.-
Franska företag framträder också. EditionLes PinkRares, Star och

ManuelJM V Jean Vuillaume diffusion bolag i Paris tillhandahållitär som- -naturistiskt också konstnärligt präglat material skildrande nakna bam. Detmen
handlar tryckta skrifter, fotografiska serier och videogram. Titlarna utgörsom
ofta olika pojk- och flicknamn eller ochPetites Stars Paradisav namn som
Naturist.

Nederländerna finnsI också videomaterial bär FKK-beteckningen.som
Iakttagits har serien Nederland Video Selection med titlar kkF France ochsom
Little Girls InnehålletGames. i detta material hämtat från Tysklandsynes vara
och Frankrike.

Det bör framhållas något material i denna producerat i Nordenatt genre
under och1980- 1990-talen inte har iakttagits. Dock tillhandahålls sådant
material några verksamma i den pomografiska branschen i Sverige.ävenav

Slutligen bör påpekas det i den vanliga och utbjudnaatt öppet vuxen-
pomografm alltjämt förekommer titlar i syfie skänka slagsatt spän-som, en
ning åt materialet, innehåller ord Teen, Lolita och Incest. Dett.ex.som

dock här inte frågaär aktörer. De ibland utstyrda medänannat ärom vuxna
olika attribut kan förknippas med barn och ungdom, såsom slickepinnar,som
hårtofsar och sjömansblusar. Företeelsen brukar benämnas anspelningspomo-
grafi.
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väsentligt importerade.i fall i allttalet såldes i Sverige vartvar
barnpornografi Schui-och slutsatser trycktiakttagelserDe somom
väl med de observationersålunda redovisarjer och Rossen stämmer

material inom for våra undersök-sådantvi har gjort ramensom av
ningar.

barnpornografii utlandet upphörde tryckaPornografibranschen att
verksam-land slutade distribuera dennabranschen i vårtoch näratt

l970-talet. branschenkriminaliserades vid utgången Attheten av
för barnpornografi sig förståeligtsigslutade intressera ter motatt

kommersiell och drivs i vinstsyfteutpräglatbakgrund den ärattav
lagens Barnpomografiväsentligt håller sig inomi alltsamt ramar.

andel branschens omsättning.mycket litenutgjorde dessutom aven
kriminaliseringen år har fortsatt iefter 1980De attpersoner som

och sprida barnpornografi har inteframställadolda former använt
förklaras denna teknik kräverhärför. tordetrycktekniken Detta attav

fler for flerfärgs-och tryckplåtar, sådanaanskaffande tryckpressav
kunskapskrävande, omständlig och kostsam.tryck, är

barnpornografi har gjorts i Sverige harVid de beslag ävensomav
tryckta barnpornografianträffas exemplar dentid kunnat avsenare

l970-talet.3framställdes undersom

på film frånBarnpornografiska bilder4.1.3 -
smalfilm till videogram

barnpornografiskapomografibranschen delsåldePå l970-talet även en
mångfaldigades8-formatet. Filmernasmalfilmer i det s.k. Super av

skild-Danmark. oftatill övervägande del ibranschen, Det sammavar
skrifternabarn återfanns i de trycktaringar och därmed samma som

Även barnpornografiska smalfilmerproduktionoch i smalfilmerna. av
har upphört.

används längre for framställning barn-Fotografisk film inte av
efterträtts videofilmen. Kriminaliseringenpornografi. harDen avav

utveckla-barnpornografin sammanföll nämligen med videoteknikenatt
helst.des. teknik billig och lätt använda forDenna är att vem som

3 skrifterEnligt utredningen har iakttagit det dessa l970-talets trycktavad är
åren har visats och kommenterats i massmedia iunder deäven senaresom

debattinlägg bampomografi. Bilder skrifterna kan distri-ochprogram om ur
de medbueras vidare i form avfilmningar i videogram eller attgenom enav
finnsdatamedier. exemplar bilderna alltsåöverförs till Dessa nya avscanner

de medierna.inte i tryckt skrift iutan nya
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Videogram kan skapas användning fotolaboratorier och kanutan av
kopieras innehavarna själva.av

Under och 1990-talen har, såvitt1980- utredningen kunnat finna,
upptagningar bampomografisk film uteslutande skett mednya av

videoteknik. Både upptagningama och den eventuella redigeringen av
dem har gjorts privat enskilda bampomografiskaDeav personer.
videogram har anträffats har alla saknat uppgift upphovsmansom om
och distributör. sällan de förseddaDet med någon titel.är ärsom
Spridningen har skett dolt, ibland brevlådeföretag. harDet rörtgenom
sig förhållandei till vad ibland har antagits, relativt be-ett,om som

ursprungsmaterial.gränsat

Undersökningen bampornograñska4.1.4 bilderavser

på videogram

Sedan början 1980-taletpå videogram det medium används förär som
framställning bampomografrsk film. Andra medier för upptagningav
och distribution rörliga bilder har inte blivit allmänt tillgäng-ännuav
liga. framtidInom kortare torde tekniken lagra rörliga bilder påatten

tillgänglig.CD-ROM bli allmänti
Undersökningenl har inte inriktats bampomografiska tryckta

i skrifter och smalñlmer, eftersom barnpornografi inte längre produceras
i dessa kommersiellamedier. 1970-talets smalfilmer har ändå, trots atti

i materialet gammalt, kommit beaktas till följd det underär att attav
undersökningens visadegång sig de barnpomografiska videogram-att

till mycket del innehåller överföringar det gamla smal-stormen av
filmsmaterialet.1

Undersökningen har inte heller omfattat fotografiska bilder. Foto-
grafier omfattas brottsbalkens bestämmelse bampomograñbrottav omi

l och mediet inte användas i någon utsträckning förstörre attsynes
framställa och sprida barnpornografi. stillbilderAven lagras i da-som

omfattas brottsbalkens bestämmelser. Beträffande sådanatorer av
bilder har undersökning genomförts vilken redovisas i kapitelen

4.1.5 Undersökningen beslagtaget materialavser

Undersökningen har omfattat samtliga bampomografiska videogram
tagits i beslag i Sverige.som

När undersökningen inleddes de s.k. Huddinge- och Norr-var
köpingsfallen aktuella. förundersökningamaFör i dessa fall med åtföl-
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Vid förundersökningamai avsnitt 3.1.2.redogörsjande rättegångar
bampomografiskainnehöllvideogrambeslag drygt 600itogs som
vanligen tim-har speltidoch dessaskildringar. Vart treett en omav

mar.
material iundersökningen ytterligaretillfördesUnder arbetets gång

form följande beslag.av
handlare ihusrannsakan1996beslutade under vårenJK mot enom

för gjortmisstänktes haHelsingborg.pomografibranschen i Denne att
i beslag. Niovâldsskildring. videogramolaga 170sig skyldig till togs

for spridning iinte avseddabarnpornografidessa innehöll men varav
innehöll skildringarvideogramspridning avseddaAndra förrörelsen.

pomografiskaoch intelekande bam utomatt ensomansevarav
beslaget.originalmaterial ifanns inte någotkortare sekvens. Det nytt

de videogrambarnpornografi fanns också påmedSamtliga filmavsnitt
Norrköpingsfallen.Huddinge- ochhade tagits i beslag isom

i sambandfickNorrköpingsutredningenunderTidigt person,en
tillbaka sinalades ned,inledd förundersökninghonommed att moten

materialetgällande regler hadeMedvideogram.i beslag tagna nu
Biografbyrånbarnpornografi.det innehållittill den delkonfiskerats,

framgårgranskningsprotokolletvideogrammen. Avhade granskat att
kommersiellochfilm med pojkarbarnpomografiskdessa innehöll

pubertetsutveckladefulltpornografi med bilder påhomosexuell yng-
videoupptag-och tyskagamla smalfilmerursprungligenlingar, allt

misstänkas för sexual-komningar. Under våren 1996 attsamme man
Blandbeslag från honom.videogram ioch 67brott barn togsmot

återlämnadede tidigare till honomundantagdessa återfanns med något
fanns i detmaterialYtterligare kopiorvideogrammen. nyaav samma

beslaget.
husrannsakningar hosföretogsUnder 1996 en mansommaren

anträffades barn-häleri. Därvid 100misstankegrund änmeromav
pomografiska videogram.

videogram harmindre antal bampomografiskabeslagTvå ettav
gjorts första månaderna 1997.de två

metod ochUndersökningens4.2

avgränsningar

genomförandeför undersökningensMetoderna4.2.1

videogrammenstillgänglig inför analysenförkunskap fannsIngen av
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finna struktur i materialet. Arbetet utveckla-innehåll. gälldeDet att en
hand och kom utföras i orienteringdes under att tre etapper; genom

indirekta metoder, direkt granskning och systematisering innehålletav
i videogrammen identifikation skildradesamt personer.av

metoderIndirektaEtapp 1:

olika indirekta kunskapskällor.Materialet först med Dessaangreps
barnpornografi, b reklam för bamporno-utgjordes litteratura omav

innehavare alstren, myndig-grafi förteckningar förda coch avav
d samtal med befattningshavareheters granskningsprotokoll samt som

tagit del beslagen.av

a Litteratur

undersökning förekommandesystematisk, kontrollerbarNågon av
kunnat inte tidigarebarnpornografi i rörlig bild har, såvitt vi utröna,

finns kundedebattbetonade litteratur områdetgjorts. denI sommer
framförgrundläggande uppgifter allt 1970-talets filmer in-vissa om

saknades uppgifter fenomenets omfattning ochhämtas. Dock om
karaktärnärmare

b Reklam och förteckningar

för barnpornografi finnsDansk, och nederländsk reklam bl.a. itysk
i Huddinge- och Norrköpingsfallen. finnsfömndersökningama Där

också innehavarna upprättade förteckningar deras bamporno-överav
bild dengrafiska videogram. Materialet god övergripandeger en av

omlopp. produktions-bampomografiska film i De titlar ochärsom
i nämnda reklam och förteckningar har kunnatbolag angivnaärsom

listas. Vidare har de bilder förekommer i reklamen kunnat syste-som
matiseras. Bildema i huvudsak de finns återgivna på askamaär som

exempel på de utpräglat debattbetonade, journalistiska böckerna kanSom
Tim bok Child Pornography Methuen,Tates investigation,nämnas an—

London, 1990.
kommersiellaredovisning 1970-talets produktion i DanmarkEn av ges av

den danska författarinnan Backe i boken Liderlige Lolita,Lone Borgen, 1980.
Boken illustrerar den danska debatten år 1979 i frågan barnpornografi återom
skulle kriminaliseras. Backes bok uppmärksammades långt efter detLone att
bampomografin belagts med straff i Danmark. Bilder boken avseendeur
1970-talets bampomografiska tryckta skrifter åberopades vid Nordiskadet
justitieministennötet justitiedepartementetår 1986 det norska bakgrundav som
for det uttalade behovet ytterligare åtgärder barnpornografi på detmotav
internationella planet.
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till smalfilmer.1970-talets
Huddingefallet fråga sammanhålletdet material.I Enär ettom nog-

videogrammen har förts deförteckning åtalade. Materia-övergrann av
skildringar pojkar och ynglingar.let inriktat på hel del filmerEnär av

skildrar fulltinte bampomografiska pubertetsutveckladeär utan yng-
lingar. bampomografiska delen materialet består till delDen storav av

smalfilmer överförda till videogram. finnsl970-talets också delDet en
smalfilmsmaterial producerat redan innan pomografinsom synes vara
avkriminaliserades i Danmark och Sverige. i materialet finnsMen
också videoupptagningar från och 1990-talen.1980-

Norrköpingsfallet och i de beslag kommit tillMaterialet i som
under undersökningens annorlunda Innehållet i degång är sammansatt.
olika varierar. Bampomografi och våldspomografibeslagen samt
vanlig pornografi med finns i olika omfattning och fördelning.vuxna
Videogrammen inte alltid katalogiserade innehavarna. Materialetår av

inte inriktat på skildringar pojkar och ynglingar.är av

c Granskningsprotokoll

förundersökningenHuddingefallet förekom inte vid någonI systema-
bampornografiskatiskt redovisad granskning de filmerna. Denav

dock beskrivningar olikaförteckning de åtalade fört innehöllsom av
scener.

Norrköpingsfallet granskade däremot Biografbyrån samtliga film-I
filmergranskningsprotokollen de Biografbyrån bedömtUr överer. som

barnpornografiska kunde inhämtas information filmers titlar,som om
produktionsbolag, aktörernas utseenden, talade språk, interiörer och
händelseförlopp. Granskningen hade dock ombesörjts fleraav censorer
vid demBiografbyrån någon avstämning emellan.utan

kunde konstateras vissa filmtitlar och produktionsbolagDet att
regelbundet återkom och ofta fanns med i det nämnda materialetovan
avseende 1970-talets smalfilmsproduktion. Titlarna överensstämde även

Ävenfrekvent med dem i Huddingefallet. titlar inte fanns angivnanär
i protokollen kunde det ofta konstateras angivna detaljer i händelse-att
förlopp medoch interiörer stämde andra med eller titel iutanscener
det tidigare påträffade materialet.

På dittills inhämtadegrundval de kunskaperna kunde för-av en
teckning olika videogrammeni de de olika barnpomo-göras över var
grafiska fanns. erhöllVarje hadeNärettscenerna scen namn. en scen
hämtats 1970-talets smalfilmer fick den långt möjligt sinsåavur en
originaltitel. titlar inte fanns arbetsnamn. varjeNär Förgavs scenerna

antecknades i beslagen den förekom.scen var
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befattningshavared Samtal med

Eftersom inte hade systematiserats under förundersök-videogrammen
ingående information filmernasningama fanns inte någon mer om

innehåll tillgänglig hos någon befattningshavare vid de rättsvårdande
myndigheterna.

dock materialets omfattningBiografbyrån fanns god bildHos en av
och innehåll. Under genomgången granskningsprotokollen kundeav

information protokollstexterna.tillföra utövercensorerna

granskningDirektEtapp 2.

överblick det bampomografiska materialetSå långt hade god överen
granskning samtliga videogram skulleskapats. Endast direkt aven

angelägna frågor. mycket videomaterialetkunna på Hur avge svar
smalfilmer bampor-överföringar 1970-talets Hur mångautgörs av av

finns det och i hur många kopiornografiska originalproduktioner
identifierats och lagförts barnenåterfinns dessa förövama HarHar

vilka omständigheter filmerna upptagna vilkaidentifierats Under Iär
Videofilmer finnsde bampomografiska iländer har sedan år 1980 som

ursprungligen framställts och hur har de spritts vidareomlopp
granskning videogrammen skulle också kunnadirektEn geav

omfat-erfarenhet modern teknik och metodik vid granskning ettavav
skulle kunna bli till vid kommandetande videomaterial nyttasom

utredningar barnpornografi och i denna skildrade sexualbrott.av
medvid granskningen kunna jämföra sekvens redanFör att en

granskade och katalogiserade sådana tillskapades referensmaterialett
med bilder. persondator med videokoit användes.En utrustat ett

filmenVideosignalen omvandlas kortet till digitala bilder. klipp-Urav
hjälpenskilda bildrutor och lagrades på datorns hårddisk. Medtes av

bildhanteringsprogram kunde bilderna betraktas i serier. Bildseri-ett
kunde snabbt och säkert jämföras med ifrågasättasättetterna

sekvenser. Sekvenser på videogram kunde vid jämförelse medett
bilder från andra videogram fastställas ochtagna vara ur en samma
originalscen. Olika kunde därtill konstateras skildra barnscener samma
eller på härröra från produktionsmiljö. flera olikaAttsättannat samma

tillkunde hänföras ursprunglig produktion blev också ettscener en av
resultaten i identifikation produktionerna avseendenästa etapp; av
förövare och bam.

Etapp 3: Identifikation

betydandeEn del de europeiska originalproduktionerna från 1980-av
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materialet kunde konstateras tyska.granskadeoch 1990-talet i det vara
inte tidigare skettmed tysk polis hadematerialetkontrollNågon av

Flertalet de tyskaförundersökningama.aktuellainom för de avramen
produktioner från andradeloriginalproduktionema, även enmen

fråga fallidentifiera.Manfred Kaltwasser Detkundeländer, var om
utredning ellerdömts eller stod underredan hadedär gärningsmännen

visade sigolika produktionerkatalogiseratsVad tidigareåtal. somsom
Enligtproduktion. Man-ochfall olikai flera sammascener ur envara

land tillanträffats i vårtmaterialdetfred Kaltwasser motsvarar som
till delTyskland ochanträffats iomfattning vadsin utgörs stor avsom

produktioner.samma

undersökningensförAvgränsningar4.2.2

redovisninggenomförande och

beträffandeavgränsningar gjortsvissaarbetets gång haroch underFöre
denna. Avgränsningar-redovisningengranskningen ellerden direkta av

de skälvarit begränsad ochutredningstidenhar motiverats att avavna
anförs nedan.som

liknande omfattasNudistfilmer och inte1.Avgränsning

både inne-upptagningarförekommer mångabeslagende aktuellaI -
sådana bamoch distribueradegjordahavares egenhändigt somav-

och dansaridrottarhandlar barnpomografiska.inte alls Detär om som
i olikamaterial skildrar barnpåklädda. finns ocksåDet somsom

bildernaavkläddadelvissammanhang helt eller ärutan attär pomo-
träd-stränder, i parker ochutomhus påleker på bildernagrafiska. Barn

handlingarhotellrum. Någrabostäder och påeller inomhus igårdar
material harförekommer inte.sexuell innebörd Dennamed typ av

JapanochFrankrike, NederländernaTyskland,spritts iöppet
land i vissanaturistñlmer kan dock i vårtellers.k. nudist-Dessa

härtill den kamera-barnpornograñska. Anledningenfall ärvaraanses
kan ha in på deeller redigeringsteknik Kamerananvänts. zoomatsom

dessasjälva framhäver ellerbarnenskildrade barnens underliv utan att
innebörd.sexuellkan ha någoneljest på sägassättett somagerar

framställas helstkanskildringarDenna utantyp av vem somav
sådana skildringar säljsskildrade barnet ochmed detnågon kontakt

5 Se not
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europeiska länder. material har inte omfattatsi flera Dettaöppet av
undersökningen. Material där barn åtbörder visar sinagenom egna upp
underliv undersökningen liksom bilder barn berör sinaingår i av som

mindre varaktigt.könsorgan ellermer

pojlçfilm omfattas detaljstatistik2: VissAvgränsning inte av

Filmer skildrande endast pojkar kunde överblickas redan med
Huddingefallets material. Materialet består övervägande gamla i vårtav

1970-talet lagligt sålda smalñlmer. Vissa dessa filmerland under är,av
bampomografiska i vårt land, inte olagliga i vissadeäven när anses

gäller särskilt de pojkfilmer sedan år 1980andra länder. Detta som
tilläm-från Tyskland där fixerad åldergräns 14 årdistribuerats omen

pas.
pojkarpojkfilmer här sådana filmer där endastSåsom avsesrena

Övrigasexualhandlingar enskilt eller med varandra. pojkfilmerdeltar i
sådana där också minst en vuxen man agerar.avser

pojkfilmema har inte tagits med i undersökningens detalj-De rena
gamlaheller omfattas övriga pojkfilmer de ingår i detstatistik. Inte om

pojkfilmer särskild för-smalfilmsutbudet. stället redovisas dessa iI en
detaljredovisningen således de pojkfilmerteckning nedan. Med i är

där deltar.med videoteknik och någontagits vuxen mansom upp

Japansk barnpornografiAvgränsning 3

bampomografiska produktioner finns i undersökta beslag harDe som
flesta produktionema hareuropeiskt kaukasiskt Deursprung. av

fall upptagningar gjorts i Sydostasien medgjorts i några harEuropa. I
förövare.européen som

jämförelsevis begränsat bampomografiskt materialDock finns ett
land gällandefrån i beslagen. kan inte beskrivas efter i vårtJapan Det

Åldersgränsenuppfattningar. för sexuellt i år.Japan 13 Enumgänge är
intepomografisk film avbildar 13-åringar därför i Japansom anses

med ålder.bampomograñsk hänsyn endast till barnetstagensom
Oberoende aktörernas ålder pomografisk film otillåtenär omav en

visas bör framhållas detaktörernas könsorgan i den. Samtidigtt.ex. att
i det japanska materialet finns otvetydigt bampomo-utgörscener som
grafi i Japan.även
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Undersökningens resultat4.3

Pojkfilmer4.3.1

förteckningen pojkfilmer omfattar samtliga anträffa-särskildaDen över
pojkfilmer, dels pojkfilmer, både det gamlade, kommersiella rena

pojkfilmervideoupptagningar, dels övrigasmalfilmsutbudet och senare
smalfilmsmaterialet. Listan omfattarfilmen ingår i det gamlaom

videoupptagningar därsåledes inte några agerar.en vuxen person
den detaljerade redovisningen ochSådana Videofilmer omfattas av mer

kommersiellt material.har inte ursprungligen utgjort öppetett
skild-omfattar ingår vissa filmerde filmserier förteckningenI som

skildringama inte alltidynglingarså är attatt anse somrar mogna
inteland. Ytterligare filmer, särskilt debarnpornografi i vårt ärnyare,

landets fixerade 14-års-barnpornografi i Tyskland medatt anse som
gräns.

smalfilmsutbudet distribuerats under tvâ elleri harVissa scener
produktionsbolag. Därtill förekommer ofta deflera titlar olikaav
i flera olikaagerande ynglingama scener.

speltider, vanligenSmalfilmsproduktionen karaktäriseras kortaav
den dubbla tiden minuteroch i några fall 2010 minuter 60 meter

filmer-länder de länder därförteckningen angivna120 meter. I avser
originalmaterialet har producerats.ha förlagts och inteantas varna

Danmark

Color ClimaxLolita,
finnsbarnpornografi pojkfilm,smalfilmsserien, omfattarI änävensom annan

sådana med serienummer 1381-1383 1385-1387.samtsex

Silver Boys
pomografin avkriminaliseradesSmalfilmsserien, utgiven innansom synes vara

fyra filmer med serienummer anträffats.i Danmark, omfattar 1-4 som

Color ClimaxLover Boys,
fortsättning föregående serie ochSerien smalfilmer utgöraav synes en vara

avkriminaliseringeni Danmark. omfattar serienummerutgiven efter Den 5-12
anträffats.sju filmervarav

Special Studio Service, Coq
anträffats olika smalfilmer med serienummer mellan ochDet har 14 4 33.



Barnpornografi rörligSOU bild1997:29 undersökningi 125en-

Malibou
Serien smalfilmer de första kommersiella serierav synes vara en av som
framställdes innan pomografin avkriminaliseradesi Danmark. Efter avkrimi-
naliseringen torde filmerna ha övergått till Golden FilmernaBoys. bör således

inspelade på l960-talet och tidigt l970-tal och återkommeri del fallvara en
i Golden Boys-serien nedan. Knappt 20 filmer har anträffats.

Golden Boys, Coq Gero Verlag
serien pojksmalfilmDen från 1970-talet. flesta filmernastörsta De medav av

serienummer mellan och har1 81 anträffats. Vidare finns specialserieen ur
vilken tio filmer anträffats och har dubbel speltid. hel del filmernaEnsom av

inte egentlig barnpornografi könsmogna ynglingar.utansynes avse
Rättigheterna till filmerna har sedermera köpts det tyska företagetstoraav

Gero Verlag producerar homosexuell pornografi med smalfilmerDemän.som
lagliga i Tyskland har ibland på överförda till video.är Härgetts ut nyttsom

finns serie med Golden Boys Color Video for Boy GeroLovers.namneten
Verlag producerar alltjämt videofilm under serienamnet GoldenNew Boys.ny

ynglingar.°filmerDessa inte skildra könsmognaänannatsynes

Tanger, Marocboys Film
En mindre serie smalfilmer filmer anträffats. Synes producera-varav sex vara
de redan under l960-talet.

Adam Film
En serie smalfilmer med pojkar, förmodligen inspelade på l960-talet. Två
anträffade.

Tyskland

Knaben-Liebe, Prinz Film
Endast smalfilm känd under titeln lntematsex. produce-Denären synes vara
rad under l960-talet eller tidigt 1970-tal.

Lustknaben
serieEn smalfilmer med tonårspojkar med titeln geileDer hotelvarav en page

anträffats.

6 Stockholms tingsrätt, avd. har dom den april11 1994, DBgenom
lämnat bifall Justitiekanslems åtal för bampomografibrott avseendeutan ett
filmen GoldenNew Boys, Special 11, Mexican Lovers. mål avseendeI ett
konfiskering videofilm har avdelning i dom den 29 oktoberav en samma
1996 i mål 8-5678-95 barnpornografiB bedömt den distribueradeöppetsom
tyska homosexuella pomografiska filmen AndrewJim, Peter, Sweeet Littlein

produceradBoys Entis Man s Best.av
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VerlagTimmer
också tidningar ochhomosexuellt material,tillhandahållertyskt förlagEtt som

pedofili de bilderdiskuterastidskriften Philiuspojkar.bilder I avmenav
Två filmer anträffade.pomografiska.intepojkar förekommer ärsom

Asian Boys
pojkarna iantråffats. asiatiska8 DeVideofilmerserieEn nummervarav

tyska förhållanden.förförfilmen ävenvara ungasynes

VerlagTrigon
Två filmer1980-talet.pojkfilmer under slutetsåltTyskt bolag an-avsom

alltid pomografiska.inteträffade. Filmerna är

VerlagMedium
Materialskrifter med pojkar.ocksåproducerar filmTyskt företag ärmensom

anträffade.Två filmerpomografiskt.i allmänhet inte

FilmStefan Houtenvan
StefanVideofilmer. Houtenomfattar omkringSerien 80 synes vara envan

alltjämt existerande tyskaformer detFilmerna såldes ipseudonym. öppna av
intematerialetl980-talet. allmänhetnedan under Ibolaget Pojkart se utgör

förekommasexualhandlingarbarnpomografi Tyskland.i Inga närsynes
år underskriden.åldergränsen 14 är

Pojkart / Rebello
användandemedfinns och bl.a.företag alltjämtTyskt avannonserarsom

Åtta sexualhand-anträffade. Allmänt filmerna sådanafilmerInternet. är att
åldergränsen år uppfylld.lingar förekommer endast 14 ärom

Frankrike

Privata smalfilmer
anträffade ochsmalfilmer hörafinns flera franskaDet samman somsom synes

l970-talet.torde inspelade på 1960-talet och börjaninte bär titlar. De vara av
filmerna.flicka iNågon gång även enagerar

JDC Studio
skildra ynglingar.titeln anträffad. Synes könsmognafilm med ScoutsEn

Sverige

Revolt Film
med ynglingar mestadelsserie smalfilmer från l970-taletEn som synes vara

könsmogna.
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Privata smalfilmer
Det finns del smalñlmer anträffade inspelade bl.a. i Sverige ochären som

framställda fotograf hemmahörande i Stockholm. Fil-som anses vara av en
gjorda under 1960-talet och tidigt 1970-tal. Filmerna torde intemerna synes

alltid framställda med syftet de skulle spridas fritt. del filmemaEnattvara av
skildra könsmogna ynglingar.synes

Köping-mannen
Den enda anträffade distribuerade svenska filmen med videokamera.upptagen
Några få sekvenser pomografiska. Ynglingar har smygfilmats hålär ettgenom
i de på toalett. ynglingar dockDessaväggen när onanerar en synes vara
könsmogna. Filmen har inte hanterats kommersiellt.

4.3.2 Andra bampomografiska smalfilmer än

pojkñlm

Den produktion smalfilm inte endast pojkfilm skeddeav som avser
under bolagsnamnen Color Climax, Trading,Exim LolitaIncest,
Lovers, Lolita LolitaMovie, Movies, Lolita Sex ochMovies Nymph
Lovers.

Bolagen allti väsentligt danska materialet i smalfilmemavar men
kommer från olika Världsdelar. Europa, Japan, Indien och Nordafrika

representerade. timmar långEn indisk film har anträffats. Urett par
den har flera smalfilmer klippts.

tabell nedan redovisasI 1 i undersökta beslag viss smalfilmvar en
i sin helhet eller formi urklippta sekvenser har anträffats. harDetav
övervägande varit fråga avfilmningar smalfilmema på video-om av

exemplar originalutgåvorna har funnits beslagen.iävengram men av
Med hänsyn till brottsutredningar har i tabellen de aktuellam.m.

beslagen avidentifierats.
Beslag endast innehållit sådana filmer med pojkar för-som som

Äventecknats i avsnitt omfattas4.3.1 inte tabellen. beslagav som
omfattas har ibland innehållit sådana pojkfilmer i olika omfattning.

Ofta förekommer barn i flera filmer. syfteI åskådliggöraattsamma
detta tabelleni det arbetsnamn undersökningen barnet/gettanges som
barnen.
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barnpornografiska smalfilmer i undersöktaFörekomstenTabell av
beslag
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Videoproduktionen4.3.3

material de bampomografiskavilka kategorierFigur beskriverl av
Avñlmningar de gamla tryckta skrifternainnehåller.videogrammen av

betydande del. framgår antaletoch smalfilmema Som ärutgör en
tagits videokameraproduktioner har medbampomograñska som upp

få. Endast japanskt material finns vidfrån och med 1980-talet relativt
kaukasiska. Således finns ingen bampor-sidan det europeiska t.ex.av

producenter.7Sydostasien framställd lokalanografi från av

barnpornografiskt material undersökta videogramFigur Kategorier i

Barnpornografi Barnpornografi
i rörlig bild i stillbild

l l
I I

Smalfilm VideoY

lI

Övriga Japanska EuropeiskaPojkfilm
4370ca

Sextu rism "Incest" Man och Posering
onanipojke och

9 23 8 3
F W

Svenskt2
—

Tyskt14
—

Okänt7
...——::/

7 medfrån Tyskland distribuerade kommersiella pomografin titlarDen som
Golden Girls of Bangkok skildrar inte könsmogna aktörer.Girls och annat än

bampomograñbrottangivna domen lämnades åtal förGenom den i 5not
bifall. iavseende Girls Ladys Filmer dennaGolden 5 Young ärutan typav—

lokala producenter.allt väsentligt inte gjorda av
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redogörelser för och de olikakortfattadeNedan var en avges
fyraFilmerna har delats in i kategorier: turist-videoproduktionema.

filmer med pojkar och poserings- ochfilmer, incestfrlmer, män samt
Kategoriemas avgränsningar beskrivs under respektiveonanifrlmer.

produktioninte särskilt viss harrubrik. redogörelsenI anges om en
rapportering bampomografifrågan eller fri-visats massmediasi avom

det. Utredningenpå området. Många dem harvilligorganisationer av
frivilligorganisationer iakttagit bildermassmedia eller hoshar inte i ur

inte finns i det undersökta materia-barnpomografrska videogram som
let.

i tabell för i beslagen produktionema harDärefter redogörs 2 var
Äveneller i form urklippta sekvenser. i dennaanträffats i sin helhet av

tillbeslagen avidentifieras med hänsyn brottsut-tabell har de aktuella
redningar m.m.

A. Turistfilmer

videoupptagningar gjorts ikategorin bestårProduktionema i av som
framstår sexturistandeländer vadicke europeiska av som som europeer

främstvanligen gjorda hotellrum, ikaukasier. Upptagningama är
för produktionema detSydostasien. Utmärkande ärär att samma vuxna

förekommer det kan olikaoch miljö att varasom menpersoner samma
inte uteslutet någon eller någrabarn förmåtts medverka. Det är attsom

och upphovsman.produktionema har en sammaav
färreproduktioner i denna kategori vadframgår antaletSom änär

omfat-belägg för uppgifteribland har antagits. saknasDet om ensom
Sydostasien.distribuerad barnpornografi i bl.a. Entande produktion av

ofta kanproduktionförklaring till uppfattningen kan attl om-vara en
spridningoch materialet harfatta flera barn att getts stor

i Manhattan
flera före år tyskProduktionen omfattar sekvenser 1990upptagna av en man

hotellet Manhattan i Manilla. flicka deltar i varje sekvens.En Mannenny
har Tyskland för spridning den aktuella bampomografin. hardömts i Hanav

‘ åtalats för på sekvensema skildrade sexualbrott.ävensenare

3 finns turistf1lmer inte bampomografi. film medDet Enutgör namnetsom
sexualhandlingar alltså hänföra tillThais skildrar inte ochPetite är att

finns film kallats "Skratt-naturistgenren. Vidare i undersökningenen som
flickan och skildra könsmogen flicka utför sexualhand-som synes en som
lingar Filmen ingår i den tyska serien Teensex. Be-öppnaen ung man.
träffande den och11 12.även notsenare genren se
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Korsvirkesrummet
Produktionen består flera sekvenser karaktär föregåendeav sammaav som
produktion. Inspelningen gjord i Thailand. gjord två tyskaDenär är mänav

dock inte har identifierats.som

Tubñlmen
denna produktion har den karaktär Miljöema i de olikaAven som ovan anges.

sekvensema växlar. Det är en man som agerar.

T-shirtflickanflickan ochMagra
Två sekvenser inspelade i hotellrum. två olika flickorSammeett man men

i båda sekvensema.deagerar

Blått täcke5a.
ytligt sexuellt med flera små barn i olika sekvenser.En har umgängeman

5b. Asiendusch
med både pojkar och flickor. Materialet ha sambandEn harman sex synes

med föregående produktion.

Knäflickan
flicka utför sexualhandlingarasiatiskEn en man.

Asienpar
asiatiskt tonårsparsekvens. engelsktalande instruerarKort En ett ungtman

företar sexualhandlingar med varandra.som

Golvñlmen
asiatisk sexualhand-sekvens med och flicka utförKortare en man en som

lingar.

Afrika
Produktionen består flera upptagningar med några flickor. Tillsvartaav
produktionen höra några poserande karaktär medävensynes scener av mer
vad förfaller sydeuropeiska eller latinamerikanska flickor.som vara

B. Incestfilmer

Kategorin omfattar produktioner där och barn på ettvuxna agerar
sådant de ha långvariga relationer med varandra. Härsätt att synes
ingår sexualhandlingar mellan barn och deras biologiska föräldrar,
styvföräldrar eller släktingar, således incest i den vidare betydelse
uttrycket kommit få i den allmänna debatten. kategorin in-Menatt
nehåller filmer där sexuellt förkommer mellanäven umgänge t.ex. en
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Ävenoch grannbam. i dessa fall det dock fråga längreärettvuxen om
relationer.

Sverige

Nämndemannen10.
svenskEn har vid mitten 1980-talet med videokamera filmat sinman av

dotter och grannflicka och distribuerat materialet. framställningarDeen som
i omlopp skildrar sexualhandlingar mellan och dotternsatts samtmannen

handlingar dottern och den flickanandra företar enskilt och medsom var-
andra. har filmatMannen sin och sin kvinnliga sambo. Dessaäven son senare
filmer har dock såvitt känt inte distribuerats. dömdes år forMannen 1994

sexuellt utnyttjande underårig till rättspsykiatrisk vård. Efter-grovt av m.m.
fälldes for de sexualbrotten väcktes inte särskilt åtal forsom mannen grova

bampomografibrott.

sovande barnenll. De
svensk har under årEn 1990 videofilmat händelseförloppet hannärman

bredvid och utför ytliga sexualhandlingar på två sovande flickor medonanerar
vilka han släkt. Filmerna har kommit i omlopp. finns vidare filmDet iär en
omlopp i vilken dolt flicka sitter i soffa. Barnennärmannen onanerar en en
har alltså i dessa fall inte upplevt sexualhandlingar. dömdesMannenmannens
slutligt till fängelse år och månader for sexuellt utnyttjande. Avett sex samma
skäl falleti åtalades inte särskilt för bampomografibrott.som ovan mannen

Tyskland

Film12. Tenny Lolita
Omkring filmer producerade10 tysk i början 1990-talet underav en man av
rubricerat filmerna deltarI och hennes två döttrar. Vidare deltarnamn. en mor
kvinnans make. Vid något tillfälle deltar producenten respektive dennesäven
halvbror. Filmerna distribuerades ytterligare viatysk postbox iav en man en
Nederländerna. Samtliga har dömts.vuxna

13. Mannen och syskonparen
En tysk har tagit två serier med barnpornografi distribueratsman upp som av

tyske i föregående fall. filmerna två syskonpar.I detIsamme man som agerar
år och brodern9 år. det andra17 I årär 13paret systern ärparet systernena

och brodern år.10 Incestuösa handlingar förekommer någrainte. filmerI
deltar den tyskeäven mannen.

Den s.k. serien innehåller i sitt slag helt unik film åberopassvarta en som
och visas i massmedia och företrädare for myndigheter och frivilligorga-av
nisationer i de flesta europeiska länder. Delar filmen ingår it.ex. ettav
material Rädda barnen sammanställt och forevisat. filmenI utsättersom

m
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våldspomo-förekommer isådana handlingarflickorna för sommannen en av
smält stearinnålar,handlar piskning,grafi. Det m.m.om

brottslighet, hari TysklandKaltwasser,Manfred utrett mannenssom
Kaltwasser ingår sekvensenbortrövad. Enligtflickan inteuppgett att somvar

flickansAvsnitt där nålar sticksproduktion.del i längreunik genomenen
nålar sticks ilokalbedövning. därunder Deblygdläppar inspeladeär enscener

kvinna aktör.med l8-årigoch har tagitsflickas inklipptaär somenuppanus
ÄvenÅr denTyskland för skildrade sexualbrott.idömdes1993 mannen
har dömtsdistribuerade materialet17-årige brodern har dömts. Mannen som

för bampomografibrott.

Tyska syskonen l14.
man. förgrunden stårtyskproducerats Ianträffade harTvå filmer av ensom

Även i Tyskland.deltar. har dömtsflickans bror Mannendotter.mannens

2’Tyska syskonen15.
filmer-tidigarelång tid. deIproduktion tyskEn spänner översomen manav

ochfilmer deltarochhans dotter Ideltar mannensenareson.na mannen,
in-grannflicka till denne. Detysk ochytterligaredottern samt man enen

Även grund-flickans har dömtsunderrätt.tyskblandade har dömts morav
anträffats i Sverige.inteval materialav som

Tyska16. systrarna
med tvåproducerat flera filmer1980-taletsedan börjantysk harEn avman

Flickorna harkallarochsannoliktflickor. Flickorna är systrar mannen pappa.
vadfilmeroch för sig. Ialltid med ett agerar somen parmannen varsex

intei filmerna harflickor.utomstående könsmogna Personernasynes vara
tysk polis.identifierats av

Källaren17.
med tvåproducerat några filmer1980-talethar vid mittentyskEn avman

för skildrade sexualbrott.har dömtsi grannskapet. Mannensystrar

Mustaschmannen18.
barnpornografi på l980-talet.producerade FörutomtyskEn mannenman som

Även flickansoch hennesdeltar flickaoch hans kvinnliga partner mor.en
flickalutveckladfilm liksom tämligenbror deltar i någon ageraren scenen

inblandade har dömts.ytterligare Deen man.

9 deltaroch kände varandra. filmbåda fädema i tyska syskonen 2 l1De en
med två eller flerade båda döttrama män.

‘° föregåendeSe not.
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Tysk kvartett19.
identifierad tysk filmernahar producerats lNågra filmer av en man.som

också ytterligare och kvinna.flickadeltar han och man enmen enen

gamle20. Den
flickor.videofilmade i mitten 1980-talet två dettysk lEn äldre avman

flickama inte några sexualhandlingardistribuerats utförmaterial som
mannen.

brutale21. Den
anträffade filmer där han har1980-talet tagitpåtyskEn treuppsomman

hon i nioårsåldem.med sin styvdotter Mannensexuellt ärnärumgänge greps
Även material där flickans deltar har upphittats.i slutet år 1995. morav

soffan22. Bruna
soffa sig själv berörsflicka i brun berörmaskeradEn samt av en man.en

Tyskland.Filmen frånvarasynes

Familjen Spiele23. FKK
deras dotter. Någrakvinna och vadfilm medEn som synes varaman, enen

torde bampomo-förekommer inte filmenegentliga sexualhandlingar varamen
företar vissa sådanafinns i det där degrafisk bl.a. eftersom flickan rum vuxna
har anträffatsfilm i vilken familjen skildrashandlingar. Ytterligare menen

pomografisk.den filmen inteär

och dotter24. Far l
identifie-sexualhandlingar varandra.flicka utför ytligaEn ochman en

rad. tal.Tyskt

och dotter25. Far 2
sexualhandlingar mellan henneNärbilder på flickas underliv ytligasamten

känd produk-identifierad. höra till någonoch Tyskt tal. Kan ovanen man.
tion.

Okänt ursprungsland

26. och dotterFar 3
flicka har sexuellt toalettgolv. FilmenochEn umgänge ärett avman en

flickandålig kvalité. oklart kan bam.Det är ettom anses vara

Badrocksflickan27.
utför med händerna olika sexualhandlingar flicka.En enman
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28. Bensex
sexualhandlingaroch flicka utför olika varandra har inteEn man en men

samlag.

hos29. Hemma
Två icke europeiska flickor i lägenhet och denne berör dem.poserar en mans
Flickorna så utvecklade det tveksamt de kan bam.ärär att om anses vara

Läppsticksflickan30.
så utvecklad flickahar sexuellt bl.a. samlag, med detEn umgänge, attman en

bam.tveksamt hon kanär ettom anses vara

Urindrickaren31.
drickaurinerar i glas och intrycketflickaEn ett attges av avonanerar,

urinen.

Rutig soffa32.
sovande. filmar och berör hennesflicka vid soffa, till EnEn manen synes

kön.

C. Man och pojke

och pojke33. Man 1
engelskspråkiginspelade i början 1990-talet skildrarserie filmerEn av som en

Under upptagningama minst ytterligareoch pojke. är när-en manman en
s.k. bondagescenvarande. filmerna binds pojken. DennaI varaen av synes

inte bunden och fritt i formspelad. de andra filmerna pojkenI är agerar mer
Pojken har i massmedia givitsonani och sexualhandlingar med mannen.av
han kunnaBjörn. har framförts teorier skulle svensk.Det attnamnet om vara

Scotland Yard i London, utreder fallet,Enligt vad inhämtats från somsom
finns detta. Filmerna sådana innehåller ingetdock inget tyder somsom

med pojken svensk.kan förknippas ärattsom

och pojke34. Man 2
från ingårschweizisk har med pojke England. BlandEn annatsex en enman

bondagescen liknande den i Bjömfallet. har dömts.Mannen

35. och pojkeMan 3
har dömts.tysk har med sinEn Mannenman sex son.

36. Man och pojke 4
sexuellt torde Brasilien.En och pojke har iumgänge,man en vara
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37. Läraren
vuxenpomograñskfilmen förekommermed två pojkar. IharEn enman sex

skrift med tysk text.

Tyska pojkar38.
talar tyska.och olika pojkar. demfilm delar med EniEn tretre aven man

39. Far East Fantasy
sexuellttitel. delarna hardelar under angiven lfilm i tvåEn en av en man

pojke.medumgänge en

Privat VideoSammlung40. Privat
skildrar sexuelltanträffade sekvensertysk serie filmerEn umgängetrevarav

mellan och pojke.man

onani flickorE. Posering och

Poseringsflickoma41.
sistaoch denmed flickor Ifilm i fyra delarEn scenenposerar onanerar.som

flamländska.talas

Onaniflickoma42. 1
och berör sig själva.Två flickor poserar

Onaniflickoma43. 2
berör sig själv.flicka ochEn poserar
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Tabell videoupptagen barnpornografi i undersöktaFörekomsten av
beslag

91011121314151617181920212223243 6 81 2 4 5 7

systrarna
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Barnpornograñ i elektroniska5

konferenssystem under-en-

sökning

Allmänt5.1 Internetom

Kommunikation mellan datorer har under längre tid varit möjligen
datorvändare har kunnat ansluta sin dator till andraattgenom en

datorer med hjälp modem och det vanliga telefonnätet. Denav upp-
ringda datom tillhandahåller olika slag information, i databasert.ex.av
eller elektroniska anslagstavlor, s.k. Bulletin Boardpå BBS:er Sys-

datakommunikation relativt dyr vidtems. Denna är störretyp av
eftersom telefonkostnaden då blir hög.avstånd

har kommunikation angivet mellan datorerUnder år på sättsenare
utvecklats tillkomsten världsomspännande kom-Internet, ettgenom av
munikationsnät för datorer. består lokala datornät ochInternet av
datorsystem vilka sammankopplade i nationella och kontinentalaär

vilka till slut förenas i globalt användare kanEn Internetnät nät.ett av
ha fast uppkoppling till Enskilda och andra mindrenätet.en egen

skaffa tillanvändare brukar dock vanligen sig tillgång Internet genom
ansluta sig till dator. Telefonkostnaden dåIntemet-operatörs äratt en

begränsad till samtalsavgiften för uppkopplingen till Inomoperatören.
geografiska avstånd kommunikationskostnaden.Internet påverkar inte

för tillhandahålls slag tjänster.Inom mångaInternet Deramen av
nedan beskrivna de vanligaste.ärtre
World-Wide Web funktion där användareWWW är etten en

enkelt kan del information i bild och ljud. Presentatio-sätt ta text,av
i brukar benämnas hemsidor och upprättade institu-WWW ärnerna av

tioner, företag enskilda. Informationenoch på enhetligtpresenteras ett
hemsidoma finns referenser till olika påI Internet. Ensätt. resurser

användare kan dessa enkelt förflytta sig mellan olika hemsidorgenom
och via dessa hämta information till sin dator. Informationenegen
finns lagrad specifikapå adresser. for det tillgänglig forDen är mesta
samtliga användare kan också avsedd för endastInternetav men vara
vissa användare och då åtkomlig endast för dessa.vara
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sändas ochelektroniskvidarekan mottagas.Internet postGenom
bestämdamellantraditionellmedi likhetförmedlasSådan postpost

distributionslistorelektroniskaMed hjälpochavsändare mottagare. av
användasdärigenomautomatiskt ochförmedlaselektroniskkan post

nyhetsbrevgruppkonferenser,elektroniskaför m.m.
datorkonferenssystem.särskildaocksåfinnsför InternetInom ramen

omfattarDetoch heter Usenet News.globaltvanligaste ärDet systemet
Särskildamöjligaför alladiskussionsgrupper ämnen.åtskilliga tusen

skick-ochdiskussionsgruppemaiinläggdatorer, emottarnewsservrar,
världen. Dethelaandratilldem överautomatiskt ut newsservrarar

till alladistribuerasinteinläggdockförekommer ettatt newsservrar
ocksåorsakerha tekniskakanpå Dettaförvanskaseller vägen. men

intedesåolika skäl har spärrats attmångabero att newsservrar av
vanligt Internet-Detdiskussionsgrupper. ärvissa attt.ex.emot entar

idiskussionsgruppertillhandahållerintesinpåoperatör newsserver
förekommer.informationolagligbarnpornografi ellervilka annan

få tillgångandraoförhindrade viadockAnvändarna attär newsservrar
diskussionsgruppema.aktuelladetill

formikan endastdiskussionsgrupp texti görasinläggEtt aven
bilder kanDigitalaantal tecken.visstöverskridafårintevilken ett

Är det frågakodas tilldeitillgängliggöras text.attsystemet genom
inlägg. Denfleradelasbildendatafil måstestörre somuppom en

avkodasåledesmåstediskussionsgruppbild idelvill ta enenav
åtgärderutför dessaautomatisktfinnsbilden. Det program somnumer

detförnyhetsgrupperiläggs mestabilder äranvändaren. Deåt som
förekommer.bildermed rörligasekvenserkortareocksåstillbilder men

barnpornografioch5.2 Internet

information,slagolika äventillgängliggörsVia Internet pomo-av
bilderfrågaväsentligti allt motsvarargrafiska bilder. Det är somom

tidskrifter,iförekommerochtillåtnalandi vårtsådana är somsom
lagstiftningenländerandramångaoch kabel-TV. I är motvideogram

i frågaländerhar i sådanaland.i vårt Detpornografi sattsänsträngare
bam Internetför såvälmöjligtskall över tadet attvuxna somvaraom

pornografi.otillåtendel av
Även medförekommit, främstdebatt häromland harvårti en

denfarhågor förframförtsbarnpornografi. harDetavseende attpå
med-datakommunikationstekniken kan kommatillgängligaalltmer att

bampomografibrottslighet.föra ökad
ingåendeundersökningpubliceradfunnit någonVi har inte gersom
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frågorpå i vilken omfattning barnpornografi förekommersvar om
inom Internets och vilket förekommande bilder kan ha.ram ursprung

Att barnpornografi sedan flera år tillbaka förekommer i elektroniska
anslagstavlor känt. fallI har i vårt land ansvariga för sådanaär ett par
databaser fällts för bampomografibrott rättsfall och7 10 i avsnitt 3.5.
Databaser denna karaktär kan ofta nås Internetöverav numer men
torde regelmässigt inte tillgängliga för helst.vara vem som

Under utredningsarbetevårt har vi inte fått något belägg för detatt
förekommer bampomografiska bilder på hemsidor i den nämndaovan
WWW-funktionen. Vi har dragit slutsatsen bampornografisktatt
material inte läggs in på hemsidoma i WWW. Att så inte sker torde
bero informationenpå här sprids från bestämd och identifierbaratt en
adress. viss utsträckning förekommerI bambilder, till avseddasynes
för med pedofil läggning. bilder harDessa dock inte varitpersoner en
pomografiska.

Elektronisk kan användas för skicka bampomografiskapost att
digitala bilder bilderna inte åtkomliga för andra adressaten.är änmen

Enligt vad vi har kunnat det inom det nämndautröna är ovan
konferenssystemet Usenet News barnpornografi sprids inomöppetsom
Internet.

Forskaren Wiklund vidMats Institutionen för ochData- System-
vetenskap har undersökt förekomsten barnpornografi i Usenet Newsav
och publicerat härom.två rapporter

Enligt sin första den februari13 fann1995 Matsrapport av
Wiklund i fyra angivna diskussionsgrupper, vilka inte särskiltär av-
sedda för pedofila inlägg, bilder på nakna barn vilka inte företar sexu-
alhandlingar. Av beskrivning bilderna och tillrapportens av av en

fogad bild framgår det torde fråga nudistbilderrapporten att vara om
och inte barnpornografi.

I andra den 16 augusti 1995 redogör WiklundMatsrapporten av
för 17 otvetydigt barnpomografiska bilder anträffats i nyhetsgrup-som

alt.sex.pedophilia. Vi har tagit del dessa. De såvitt kan be-ärpen av
dömas samtliga 1970-talets tryckta bampomografiska skrifter.tagna ur

Vi har försökt skaffa kunskap bampomografiskanärmareatt om
bilder i diskussionsgrupper på Internet.

5.3 Undersökningens syfte och metod

Syftet med vår undersökning har varit kunskap i vilkenatt ge om
omfattning bampomografiska bilder förekommer i konferenssystemen
och vilka de har. Hur del bilderna 1970-stor är tagnaursprung av ur
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och smalfilmerbampomografiska skriftersåldakommersiellttalets
och med år 1980 Hurskapade frånbildernaandelHur ärstor av

bilderbampornograñskabakom inläggenstårmånga avpersoner
samlat ochsystematisktår 1996under höstensekretariatet har

alt.binaries.pictures.erotica.children,nyhetsgrupperilagrat inlägg tre -
barnpornografiinnehöllalt.sex.pedophiliaochalt.sex.incest som—

undersökningenförmottagits denInlägg i dessa an-avgrupper som
dator.sekretariatetsoch lagrats påtillhar hämtatsvända newsservern

möjligtfall inte varithar i delavkodats.har DetAnträffade bilder en
bilden varitvarithar vanligenhärtillbild. Skäletavkoda attatt en

mottagitssamtligavilka intefler inläggelleruppdelad på två avav
newsservem.

kategorier.följandedelats iavkodats harbilderDe som

teckningarPornografiska
enstaka fallnågotinte anträffats. Ibarnpornografi hartecknad egentligNågon

desådan karaktärdockbarnbilder mediakttagits tecknade attärhar avsom
kategori.till dennahar fortsskämt.framstår Desom

Nudistbilder med personervuxna
ochsträndervistaspubertetsutveckladefulltNakna m.m. sompersoner som

innebörd.sexuellhandlingar mednågrainte företar

bilder medPornografiska personervuxna
ellersexualhandlingarföretarpubertetsutveckladefulltVuxna personer som

uppenbartmaterialomfattar ärKategorinpomograñskt. även somposerar
materialpomograñsktreklam förellerpomograñska alster görtaget somur

inteblivit beskuren,denpå grundbilden,aktuelladen attt.ex.även avom
pomograñsk.kan sägas vara

bilder med barnkonstnärligaNudist- och
fullt pubertets-barn ickenaknai vilka förekommeromfattar bilderKategorin

inte förekom-sexualhandlingaroch därstränderutvecklade personer på m.m.

inte1 bilder på barninnehållerdiskussionsgrupper ärfinnsDet även somsom
pedoñlt intresse.medappellera tilltordepomograñska ettpersonermen som

alt.binaries.pictures.boys. Ialt.binaries.pictures.nudism ochhärpåExempel är
bilderibland pomograñskavisserligenförekommerden sistnämnda gruppen

försålt materialfalldock i mångaynglingar. öppetDe tagnavara ursynesav
barnpornografi iTyskland och intefrånbl.a. att ursprungs-anse somvara

landet.
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slagVidare omfattar den konstnärliga bilder olikamer. av

5. Japanska barnbilder
särskild kategori bilder framställdaEn i skildrar flickorJapan icke fulltsom

pubertetsutvecklade vilka oftast nakna inte företar sexualhand-är men som
lingar Complex-bilder.s.k. Lolita Kategorin således specialfallutgör ett av
den föregående bilder.kategorin

Verklighetstrogen konstruerad barnpornografi
Pomografiska bilder barn konstruerats med datorprogram för grafikav som
e.d.

7. Barnpornograñ, 1970-talet
Bampomografiska bilder bedömts den kommersiella barn-tagnasom vara ur
pornografi 1970-talet framställdes i tryckt skrift och smalfilm.som

Barnpornografi, 1980- och 1990-talen
Bampomograñska bilder bedömts framställda från och med år 1980.som vara

Övriga bilder
Bilder inte omfattas kategorierna l-8. frågaDet ärsom av om pomogra-
fiska bilder med alla tänkbara motiv.

5.4 Undersökningens resultat

Omfattningen5.4.1 barnpomografiska inläggav

Alt.binaries.pictures.erotica.children

Det insamlade materialet omfattar inlägg1622 i diskussionsgruppen
daterade mellan den 17 augusti och den 24 november 1996. 137 av
inläggen utgjordes bilder kunde avkodas. fåtalEtt inlägg därut-av som

Övrigatorde ha bilder kunde inte avkodas.över inläggavsett men
utgjordes text.av

93 de avkodade137 bilderna inte bampornografiska. Fyraav var
bilder utgjordes nudistbilder på 48 pornografi medav vuxna, av vuxna,

2 Fotograñska nakenstudier barn Ed der Elsken, David Hamilton,av av van
Pringle,Barry Jock Sturges och andra erkända fotografer har iakttagits. Också

sådana icke pomografiska skildringar bam vi redogjort för i kapitel 4av som
har iakttagits se avsnitt 4.1.2 2 och redogörelsen for Tyskland i avsnittnot
4.3.1. Detta material kan i länder med lagstiftning be-snävare atten vara
döma barnpornografi.som
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angivna kate-nio denbarnkonstbilder pånudist- och13 samt avav
kategorinfrågafallflickor. I 19bilderjapanskagorin omvarav

bilder.övriga
Återstående bedömtssamtliga inlägg harbilder 2,7 %44 varaav

bampomograñska.

Alt.sex.incest

diskussions-inlägg itotalt 4485omfattarmaterialetinsamladeDet
1996. 568novemberjuli och den 24denmellan 30dateradegruppen

fåtal inläggavkodas.kunde Ettbilderutgjordesinläggen somavav
Övriga inläggavkodas.kunde intebildertorde hadärutöver avsett men

utgjordes text.av
bampomografiska. Treintebildernaavkodadede 568282 varav

nudistbilderteckningar, tvåpomografiskautgjordesbilder avav
konstbilder pånudist- och29medpornografi208 avvuxna,avvuxna,

flickor. 29bilder Ikategorin japanskaangivnadenniobarn samt avav
bilder.kategorin övrigafrågafall omvar

Återstående bedömtsinlägg harsamtliga%bilder 6,4286 varaav
bampomografiska.

Alt.sex.ped0philia

diskussions-inlägg itotalt 3921omfattarmaterialetinsamladeDet
november 1996. 305denjuli och 24denmellan 31dateradegruppen

inläggfåtalavkodas.kunde Ettbilderutgjordesinläggen somavav
Övriga inläggavkodas.kunde intebildertorde hadärutöver avsett men

utgjordes text.av
bampomografiska. Tvåinteavkodade bildernade 305219 varav

nudistbilder påsjuteckningar,pomografiskautgjordesbilder avav
konstbilder pånudist- ochpornografi med 4586 avvuxna,vuxna, av

flickor. 36japanska bilder Ikategorinavgivnaden43barn samt avav
bilder.övrigakategorinfrågafall omvar

Återstående har bedömtssamtliga inläggbilder %2,286 varaav
bampornografiska.
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5.4.2 bampomografiskaDe bildemas ursprung

Alt.binaries.pictures.erotica.children

Av de bampomografiska44 inläggen består inlägg fotomon-ett ettav
inlägg42 har bedömts den barnpornografitage. tagnavara ur som

producerades på 1970-talet medan inlägg innehållit bildett en som
bedömts Samtliga inlägg stillbilder.ärvara av senare ursprung.

Alt.sex.incest

deAv 286 bampomografiska inläggen består inlägg fotomon-ett ettav
199 bilder har bedömts den barnpornografitage. tagnavara ur som

producerades på 1970-talet medan inlägg87 innehållit bilder som
bedömts deAv 86 inlägg stillbilderärvara av senare ursprung. senare
medan inlägg består korta sekvenser rörliga bilder.ett av av

Alt.sex.pedophilia

deAv 86 bampomografiska inläggen består inläggett ett montage.av
bilder52 har bedömts den barnpornografi produce-tagnavara ur som

rades på 1970-talet medan 33 inlägg innehållit bilder bedömtssom
deAv inlägg31 stillbilder medan 2ärvara av senare ursprung. senare

inlägg består kort sekvens rörliga bilder.av en av

5.4.3 bampomografiskEn bild förekommer i flera
inlägg

De bampomografiska inlägg, för vilka redogjorts, i viss utsträck-ärnu
ning hämtade från och ursprungliga material.ett samma

a Inläggen ofta gjorda till flera diskussionsgrupperär samtidigt
cross-postings vilket innebär de bampomografiska bilderatt som
omfattas undersökningen i åtskilliga fall återfinns i två eller treav av
de undersökta ochEn montagebild har anträffats igruppema. samma
samtliga de undersökta tvåI har funnitsgrupperna. av grupperna en
och sekvens rörliga bampomografiska bilder.samma av

b Digitala bilder kan mångfaldigas kvalitetsförlust.någonutan
Den mottagit och lagrat bampomografisk bild sin dator kansom en
använda den i inlägg i diskussionsgrupp. T.ex. har iett eget nytt en

alt.sex.incest olika avsändare gjort sammanlagt fyra inläggtregruppen
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1970-flicka i sexårsåldem,bild påavseende tagen enur avensamma
skrifter.bampomograñskakommersiellatalets

stillbilderofta serierolika inläggBilder i ärc utgörs av somav
skildrarvideogram ochsmalfilm ellertidskrift, etttagna somenur en

alt.binaries.pictu-ihändelseförlopp. finnsT.ex.löpandeett gruppema
flickabilderalt.sex.pedophilia serieochres.erotica.children av enen

nitton bildernumrering omfattarSeriensår. varavanges vara sexsom
material vilken den sekvensursprungligadettio mottagits. Av avur

stillbildertagits harunder hararörliga bilder ävennämntssom
bär serienummerAnträffade sådana bilderinlagda.och blivitskapats

alt.sex.incest.mottagits ivilka bilderoch 28mellan 411 gruppenav

bilderbampornograñskaavsändareAntalet5.4.4 av

begränsatär

konferens-del globaltdiskussionsgruppernaundersöktaDe är etten av
relativt fåbakgrunden får detdenMot sägassystem. personervara

bampomograñska bilderna.anträffadedehar lagtsom
och inteframställt efter år 1980bedömtsdet materialFör varasom
i nedan-barnpornografi, redovisaskommersiella1970-taletstaget ur

inläggockså hur mångaavsändare.tabell antalet Detstående avanges
diskus-undersöktahar gjort i deoch dessasådana bilder trevar en av

olikaavsändares inlägg ibestårsionsgruppema. Som nämnts enovan
ofta lagt inavsändare har ocksåidentiska bilder. Fleraoftagrupper av

äldregjort inläggavsändarna harbilder. Flera även avavsamma
tabellen.inte omfattasmaterial vilka av

AVsändare Anta inlägginläggAvsändare Antal

pedophiliaChildren 1119351pedophiliachildren incest

16 11
171
18
19
20

N21
22
23
24
25
26

127
28

1291
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6 Förbud befattning medmot

barnpornografi m.m.

6.1 Allmänna utgångspunkter

Lagstiftningen skall medge kriminalisering all befattning medav
barnpornografi. Lagstiftningen skall dock utformas så denatt
inte hämmar seriöst inhämtande kunskaper och opinions-av om
bildning bampomografm.mot

Lagstiftningen skall enligt vår mening utformad så den möjlig-attvara
ingripanden all befattninggör med barnpornografi. Emellertidmot

måste hänsyn till befattning med barnpornografi kan för-tas att vara
svarlig den sker i syfte väcka opinion barnpornografi.t.ex. att motom

Vi tänker här på det opinionsarbete bedrivs frivilligorgani-som av
sationer och företrädare för massmedier och har avgörandesom en
betydelse för nationellt och internationellt skapa medvetenhetatt om
problemets förekomst och omfattning. utökadEn kriminalisering i
fråga befattning med barnpornografi måste därför utformas såom att
den inte motverkar sådan befattning ägnad avslöja, infor-är attsom

och väcka opinion hantering barnpornografi. Vetenskap-motmera av
liga undersökningar barnpornografi måste kunna företas eftersomav
god kunskap barnpornografi viktig förutsättning forär be-attom en
kämpningen företeelsen skall kunna bedrivas effektivt. En befatt-av
ning kan också försvarlig konstnärliga hänsyn.vara av

betänkandetsI andra avdelning behandlar vi frågan i vad månom
barnpornografi omfattas TF och YGL vilka ändringarsamtav om som
bör i dessa grundlagar för degöras åtgärder vi föreslår i dettaatt som
kapitel skall få genomslagskraft för möjligheterna till sådanutan men
seriös befattning nämnts.som nyss
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barnpornografi börmedbefattningAktiv6.2

förbjudas

förbjudetskalldetVi föreslår attatt vara
ellerupplåtasyfte överlåta,barnpornografi iframställa att

förevisa den,
ibarnpornografi ellerförevisaupplåta elleröverlåta, att

förvärva barnporno-eller försökaförvärvadettasyfte göraatt
grafi,

verklighetstrogenbarnpornografiefterfrågainneha eller av
karaktär samt

barnpornografi.utförafrån landetinföra ellerlandettill

kankapiteli lgällanderedovisningenframgått rättSom enavav
sexualbrottskapasprincip intebild i motbampomografisk att ettutan

Även skildrarbilden intebampomograñskaden ettbarn begås.ett om
emellertidbildupptagningensjälvabarn ettsexualbrott utgörmot

o.d. inne-Smygfilmninglagstiftning.svenskofredande enligtsexuellt
sexualbrotthar begåttdennågot brott. Omofiast inte ettfattar som

bildupptagningenkränkningdenbeaktassittfilmar övergrepp som
sexual-straffet förriktningstraffskärpandeiför barnet närinnebär
därfördetfall finnsdettaförverkas. FörBilden kanbestäms.brottet

bildupptag-självakriminaliseringegentligt behovnågotinte avav
behållergärningsmannendröjer ochemellertidlagföringenningen. Om
tittar påhanvarje gångför barnetkränkningbilden detutgör en ny

denna.
andrabilden föremellertid visarsexualbrottslingenOm personer

för sexualbrottet.utanförfallerhandlingdettautgör ramensomen
avbildadedetkränkninghandling fårDenna utgöra avnyenanses

straff-bampomografibrottstadgandetDärför detbarnet. är omgenom
kanbrottStraff för sådantbampomografiska bilder.spridabelagt att

sprida den.syftetframställsbildenredan ärockså utdömas attnär om
spridning,innebärintebarnpornografiFörfaranden med t.ex.som

inteenstakanågonförevisning för äröverlåtelse till eller person,
barnpornografiinnehavendastkriminaliserade. hellersärskilt Inte är av

straffbelagt.
bild innebärbampomograñskvarje företeendeVi att av enmenar

Kränkningen kanbarnet.avbildadekränkning detstraffvärd aven
iandra innehavareupphovsmannen självorsakas såväl som avav

föreslårViför någonbilden kopieras och visasled, annan.senare om
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därför förbjudet framställa barnpornografi fördet skall att attatt vara
eller förevisa den för någon liksom visa,överlåta, upplåta attannan

bild, redan innehar.upplåta eller överlåta en som man
barnpornografi grundläggande drivkraftEfterfrågan förpå är en

barnpornografi och orsakar ytterligaredem sig barn-ägnar attsom
pomografiska framställningar skapas. de allvarligaste fallen kanI

för sexualbrott barn. framstårefterfrågan motivet Detutgöra motnya
förvärv och försökdärför straffbeläggamotiverat ävenatt attsom

förvärva barnpornografi i syfte den skall överlåtas, upplåtas elleratt
förevisas för någon annan.

höjdes maximistraffet förredovisats i avsnitt 1.3.1 år 1993Som
funnitfrån månader till två år. Vi har inte skälbampomografibrott sex

skärpning Straffskalan för barnpornografi-föreslå ytterligareatt aven
allmänhet. följande avsnitt föreslår vi dock stadgandebrott i I att ett

bampomografibrott bör införas för vissa särskilt allvarligagrovtomi
Åtgärden straffrnätningfall. avsedd påverka den tillärn-inteär att somi

utvidgning den tillgängliga Straffskalani dag. Den sammantagetE avpas
det brottet skall således inteför bampomografibrott tassom grova ger

straffen för barnpornografi-för allmän uppjusteringtill intäkt avI en
brott.‘

särskild straffskala för brott6.3 En grova

bampomografibrott införas förbörbestämmelseEn grovtom
fängelse lägstsärskilt allvarliga fall. Straffskalan bör vara sex

månader och högst fyra år.

sin värdering olikastraffskaloma markerar lagstiftarenGenom av
närvarande straffskaloma för barn-brottstypers straffvärde. För är

Vi visspomografibrott och olaga våldsskildring desamma. attmenar
hantering barnpornografi skildrar verkliga sexuella övergreppav som

straffvärd våldspomografi ellerpå barn kan hanteringän avvara mer
våldsskildringvideovåldsfilmer med s.k. extremvåld. Sådan olaga

skildringar eller aktiviteteruteslutande speladeutgörs nästan somav
frivilligt inlåtit sigvuxna

bampomografibrottslighet tänkas så allvarligvissa fall kanI vara av
beskaffenhet gällande straffrnaximum sig otillräckligt. Manteratt nu

gämingen bedrivits i omfattning, pågåttkan tänka sig fall där storx
upptagningar har spritts iunder lång tid och många ett stortavsett som
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finns exempel fall där farantal exemplar. Från Tyskland ett par en
och framställde flera Videofilmerunder lång tid utnyttjade sina barn av

spridning. Verksamheten kan dessutomvilkaövergreppen storgavs
vinstsyfte och bilder, vari barn enligt vadtänkas ha begåtts i avsett

för synnerligen våld. kanvisas på bilderna Detutsätts smärtsamtsom
bampomografibrott led i organiseradtänkas fall där utgöräven en

enligt gällande regler för straffmätning i kap.brottslighet, vilket 29
försvarande omständighet vid straffmätningen.skallBrB som enses

enligt mening bör kunna föranledaexempel fall vårDetta är attsom
efteroch påföljden bestämmasbrottet skall bedömas grovt ensom

högre straffskala.
införs straffbestämmelse för bampomo-Vi föreslår det grovtatt en

straffskala fängelse lägst månader och högstgrafibrott med sexen
fyra år.

Även handlingar böroaktsamma6.4

yrkesmässig verksamhetbestraffas i

förvärvssyfteverksamhet eller ii yrkesmässigDen annarssom
förbarnpornografi bör kunna dömas brottbefattning medtar

oaktsamhet.gärningen begåsäven när av

för barnpomografibrott enligtstraff skall kunna utdömasFör att nuva-
uppsåtligen.brottsbalken krävs gärningen skettrande bestämmelse i att

föreslår.ytterligare kriminaliseringar vi Kravetbör gälla deDetsamma
befattat bampomo-bl.a. den sig medpå uppsåt innebär att som en

de avbildade varit under år ellergrafisk bild insett någon 18 attatt av
misstänkt detta och det dessutom måstehan i fall hamåste antasvart

med bilden han haft vetskaphan skulle ha befattat sig ävenatt omom
detta.

frångås befattningen medbör dock kunnaKravet på uppsåt när
bör i sådanabarnpornografi skett i yrkesmässig verksamhet. Gärningen

fall straffas den begås oaktsamhet.kunna även om av
i de Videofilmer hanterasmänniskorDe som av porno-som agerar

frågagrafibranschen ofta torde ibland kunna iDet sättasär omunga.
mening intede ålder. bör enligt våruppnått 18 års Det accepteras att

pornografi kan undgå straffden yrkesmässigt handlar med genomsom
säljs detta oftalåta bli kontrollera sina påDet ärsättatt att varor. som

lägre åldersgränser 18 årimporterade framställningar från länder där än
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tillämpas for bestämning vad barnpornografi.med Omav som avses
oaktsam befattning med barnpomografiska framställningar bliräven

medförastraffbar kan detta förväntas de i vårt land handlaratt som
med pomografiska filmer sina leverantörer i utlandet kräver attav
dessa ställer garantier vad gäller aktörernas ålder, i formt.ex. av
officiellt utfärdade åldersbevis.

pornografibranschen säljs också s.k. naturistfilmerI med barn. I
dessa filmer förekommer ibland inzoomningar gjorts skildradeatt

Ävenoftabarns underliv. bilder pornografiska.Dessa är att anse som
i sådana fall kan införandet oaktsamhetsbrott förväntas medföraettav

filmernaden handlar yrkesmässigt med sina leverantöreratt som av
kräver försäkringar filmerna inte innehåller sekvenser medattom

förväntassådana inzoomningar. kan också själva kontrollera filmer-De
i detta avseende. Sådan kontroll kan befinnas påkalladt.ex.na vara om

det visar sig leverantör vid tidigare leveranser, försäkranatt trotsen
ändock levererat filmer med sådana inzoomningarmotsatsen,om som

det här frågaär om.
Redan i dag gäller enligt 16 kap. 10 b § andra stycket denBrB att

skildringoaktsamhet sprider sådan med olaga vålds-som av som avses
skildring kan fällas till det skett i yrkesmässig verksamhetansvar om
eller i förvärvssyfte. skulle konsekvent iDet motsva-annars vara om

barnpornografirande fall det gäller hanteringen skulle kunnanär
medföra vid oaktsamhet.ansvar

Vi föreslår därför de handlingar vi skall utgöraatt som menar
barnpomografibrott de utförs med uppsåt skall straffbaranär vara
också vid oaktsamhet under förutsättning de företas i yrkesmässigatt
verksamhet eller eljest i förvärvssyfte.

Straffskalan bör enligt vår mening densamma för uppsåt-vara som
liga gärningar, böter eller fängelse högst straffskalatvå år. Denna
gäller för oaktsam spridning olaga våldsskildring i yrkesmässigav
verksamhet eller eljest i förvärvssyfte.

Även6.5 innehav barnpornografi börav

straffbeläggas

Även barnpornografiinnehav bör kriminaliseras, liksomett av
vidtagande åtgärder för efterfråga barnpornografi.attav

Bampornografi sprids i princip uteslutande i det fördolda genom
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förslagtill Våramaterial frånbytenöverlåtelser och person person.av
aktiva befattningar.träffar alla sådanakriminaliseringartill

innehar förvärvad barn-endastemellertidfinnsDet personer som
kanmaterialet för andra. Detaldrig visarpornografi och vara enens

ingåendei vilken de övrigadistributionskedja,ilängst ut enperson
förvärvat material ochkopieratoch ordning hari över-turpersonerna

ifråga-framställaren denocksådet kanlåtit kopior vidare, vara avmen
för sigbehåller dennaskildringenbampornografiskavarande som

innehar visstfinnstänkas detkan ocksåsjälv. Det att personer som
också innehardistributionoch vidarekopieringmaterial för sommen

sprider vidare.skäl intematerial de någotannat som av
enskildaotillfredsställandemycketframstårDet att personersom

verkligaskildras tillbilder på vilkainnehastraffritt skall kunna synes
Även bild innebärsådaninnehavpå bam. ettövergrepp enav en

det avbildade barnetintegritetskränkning ävenfortlöpande avmenav
Även sketthar sefinns belagt sådet inteallmänhet.barn i attom

forändå inte uteslutaskan riskenbilaga 3 attPeter Martens rapport,
barn ivisa den förbild kommasådan kaninnehavare att ettav enen

skildrassådana handlingarmedverka ibarnetsyfte förmå attatt som
bilden.på

bestämmelseföreslår viföljandeframgå i detkommerSom att en
förverkaskonfiskeras ellerskall kunnabarnpomografisk bildatt enom
förväntasi och för siganträffas. kanDettasammanhang deni vilket än

hellre självbampomografisk bildinnehavaremedföra att av enen
avslöjadhanteringfå sinsig för riskenförstör denna utsätter attän

för-talaninfor domstolförfarandeoffentligadet omensomgenom
kriminali-straffhotkonfiskering innebär. Detellerverkande som en
ökadinnehavarenemellertid förväntasinnefattar kansering an-ge

kriminalisering inne-skullebilden.ledning förstöra Dessutomatt en
barnpomo-samhällets sidamarkering frånkraftfullarebära attaven

grañ inte kan tolereras.
innehavföreslår vibakgrundenden angivna ävenMot att ett av

skall kriminaliseras.bampornografiska bildersådana nämntssom nu
bilder, sådanaverklighetstrognasåledes omfattainnehavsförbud börEtt

innefattar sexual-händelseförlopp ochverkligtåterger ettett somsom
innehavförövaresinnebärbrott barn. Detta ävenattmot ett aven

emel-Förbudet börkriminaliserat.blirbilder avseende övergreppegna
datateknik eller påbilder medträffa innehavlertid annatäven somav

verklighetstrogenkommit fåde harhar konstruerats så attsätt att en
invändaregelmässigt kunnaskulle innehavarekaraktär. Annars atten

och åklagarensverklighetennågotbild inte återgavhan atttrott uren
alltförskulle bliutredningsskyldighet stor.
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innehavsförbudAvgränsningen till omfatta bilderett attav av
verklighetstrogen karaktär denmed avgränsningöverensstämmer som
gjorts i det vilande grundlagsförslaget.

bilden skall innefatta sexualbrott barn börKravet på att ett mot ett
skall skildrauttryckas så den bam på bilden inblandat iäratt ett som

handling med sexuell innebörd. medför s.k. nudist- ochDetta atten
poseringsbilder, har framställts barn stränder och iattsom genom
lekparker har filmats inte företar eller medverkar i någram.m. men

omfattas innehavsförbudet.sexuella handlingar, inte Sådana skild-av
ringar kan ibland pomografiska skildringen medattanses genom

fokuserarutnyttjande tekniska medel på barns nakna underliv.av
skall pomografiskGränsen mellan vad bild barnsom anses vara av

skildringaroch inte kan det gäller detta slags svår dra ochnär attvara
oftakan förändras något tiden. Materialet likvärdigt medöver är

sedvanliga familjefilmer.
sammanhanget kan det kan förekomma ungdomarI nämnas att att

filmar sexualliv och behåller filmen. Filmensitt kan i ettgemensamma
sådant fall för sig barnpomografisk.i och Försvar-attvara anse som
lighetsrekvisitet torde dock lämna erforderligt åt åklagare ochutrymme
domstolar ungdomarnas sådan filmbedöma innehavatt av en som
straffritt.

omfattasTill den del sådant material pomografisktär att anse som
kriminaliseringsförslagdet dock övriga och kan således intevåraav

spridas straffritt.
Straffskalan innehavsbrottför bör enligt vår mening innehålla

fängelse vilket medför det hos den skäligen kan misstänkas föratt som
innehav barnpornografi kan företas husrannsakan.av

vi föreslagit förbjudet för-avsnitt har det skallI 6.1.2 attatt vara
söka bampomografiska överlåta dem tillanskaffa bilder i syfte att

enligt konsekvent straffbelägganågon vår meningDet är attannan.
verklighetstrogenåtgärder innebär efterfrågaräven attsom en person

barnpornografi, sådan barnpornografi omfattas förslagdvs. vårtsom av
till innehavsförbud, inte överlåta eller visa denavsiktenäven är attom
för härförnågon Skälet sådan kriminalisering,är attannan person. en
liksom fallet det gäller innehavskriminalisering, förväntaskanär när
bidra till efterfrågan barnpornografi därmedminska på och ävenatt
minska framställning och spridning sådan.av
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utförsel barnpornografiInförsel och6.6 av

bör förbjudas

barnpornografiska alster har tagits i be-undersökning deVår somav
utredningar bampornografibrott ochi i samband medslag Sverige om

den ursprunglige framställarenalster sprittsalltså som avsom avser
framställdaväsentligt ursprungligenvisar dessa alster i allt äratt

anledning inte också ifinns inte någonutomlands. Det att anta att
barnpornografi kan komma införasframtiden utomlands producerad att

införsel barnpornografibör motverkastill Sverige. Detta attgenom av
till landet straffbeläggs.

förekommit uppgifter utförseldebatten harden allmännaI attom
barnpornografiska Videofilmer skett tillkommersiellafrån Sverige av

sida har försökoch Från utredningensframför allt Tyskland USA.
förfrågningar hos befatt-uppgifter verifieradegjorts få dessaatt genom

tullmyndighetema vid densvenska polis- ochningshavare vid de samt
belägg förholländska polisen och US Customs. Någottyska och att

Sverigematerial skulle ha utförts frånkommersiellt barnpornografiskt
det hittills har förhållit sig härmederhållits. hurhar härvid inte Oavsett

material skulle kunnautförsel sådantkan det inte uteslutas att av
bara införsel ocksåframtiden. känt intekomma ske i Det är utanattatt

i form överlåtelser enskildabarnpornografi förekommerutförsel avav
vidanvänder sig eller medför materialetemellan vilka postavpersoner

Även bör därförbarnpornografi från Sverigeutlandsresor. utförsel av
straffbeläggas.

införsel och utförsel barn-lag förbudVi föreslår mot aven ny om
för sådana fall då införselninte undantagpornografi. Häri bör göras

tordebruk eftersom det inteeller utförseln innehav för egetettavser
fallskillnad sådana fall och där detmöjligt i praktiken göraattvara

del materialet.föreligger låta andra fåavsikt att av
försvarlig skallhänsyn till omständigheternagämingen medOm var

den situationenkan tänka sigden inte medföra Här attmanansvar.
för med sig materialföreträdare opinionsbildande organisationför en

hem efter utrikesen resa.
och utförsel försök därtill finnsstraff för olovlig införselOm samt

straff för varusmuggling.bestämmelser i lagen 1960:418 om
utredningen den undersökningtidigare har harSom nämnts av som

Sverige barnpornografiinom dess företagits i beslagtagenavram
barnpornografikunna dra den slutsatsensig mestansett att numera

sådan filmframställs videofilm. endast det utseendet påpå Av yttre en
filmen innehåller barnpornografiskatorde inte bedömaskunna om
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skildringar. torde därförDet uppkomma avsevärda svårigheter för
tullen konstatera Videofilmer förs innehålleratt över gränsenom som
sådana skildringar. dettaFör skall kunna fastställas måste filmernaatt
spelas Särskild anledning detta kan med hänsyn tillgöraattupp.
omständigheterna naturligtvis föreligga i enskilda fall, detnärt.ex.
gäller videogram medförs hemkommande turister från sådanasom av
länder i Asien där, efter vad känt, barn utnyttjas sexuelltärsom av

turistande från Västvärlden.vuxna personer
den föreslagnaFör lagen förbud införsel och utförselatt motom av

barnpornografi skall få verkan också med avseende Sveriges gräns
EU-land skall de tillägg i 4 och i lagenmot 7annat göras

1996:701 Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ettom
land inom Europeiska unionen framgår vårt författnings-annat som av

förslag. redovisatsSom i avsnitt 2.2.2 föreligger inte något EG-rättsligt
hinder vidta åtgärden. Denna torde ligga helt i linjemot att tvärtom
med det arbete pågår inom för bl.a. tredje pelaren.som ramen

6.7 kriminalstatistikenI kan antalet

barnpornografibrott komma ökaatt

Som tidigare förekommer det begårnämnts att etten person som sexu-
ellt barn fotograferar eller filmarövergrepp ochettmot övergreppet
behåller framställningen för sig själv sprida den. kanskeHanutan att
visar den för eller lånar den till någon enstaka Förut annan person.
detta straffas han inte särskilt med nuvarande lagstiftning. doku-Att
mentation gjorts skall emellertid vid bedömningenövergreppetav av
sexualbrottet beaktas försvarande omständighet och påverkasom en
straffmätningen.

Om våra förslag till kriminaliseringar vad barnpornografi-nya avser
brott genomförs kommer fortsättningeni i fall kunnasagts attsom nu
dömas inte i dag enbart för sexualbrottet också för bampor-utansom
nografibrott. kanDetta komma påverka kriminalstatistiken iantas att
höjande riktning vad polisanmälningar och lagföringar i vårt landavser

bampomografibrott för den skull gärningar bestående iutan attav
framställande bampomograñska skildringar i verkligheten ökat iav
antal. Denna omständighet bör beaktas vid den framtida granskningen

statistiken.av
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preskriptionsregelsärskild även6.8 En
ofredandesexuelltför

stycketkap. andrapreskriptionsregeln i 35 4 §särskildaDen
ofre-sexuelltomfattaskallbarnsexualbrott ävenBrB motom

förövarensbarnetår,barn under 15 ärdande förövat mot om
vård ellereller förfostranunder hanseller ståravkomling vars

beslut.myndighetsgrundpåhan hartillsyn att avsvara

Åtalspreskription får ådömasbrott intepåföljd förinnebär ettatt om
viss tidåtalet inomerhållit delellerhäktatsinte harmisstänkteden av

olikakap. § BrBenligt 35 1åtalspreskriptionförTidenfrån brottet. är
högstabrottet.kan följa på Etthögststraffdetberoendelång som

preskriptionstidinnebärför brottetårfängelsestraff ettt.ex. omenom
fem år.preskriptionstidtvå årstraff högstochtvå år ett omenom

löpahuvudregelnenligtbörjar närför brottPreskriptionstiden attett
brottetviss verkaningårbrottsbeskrivningeniOmbrottet begås. att av
verkandag dennafrån dentiden räknasskall dockskall ha inträtt

inträdde.
det frånmedbl.a.åtalspreskription motiverasReglerna attom

bestraffa gamlaangelägetlikaintesynpunktallmänpreventiv är att
denaktuellauppfattasfortfarande attsådana samtbrott somsomsom

långriskerasitt livkunna inrättabörsmåningom attmisstänkte utan att
straff.ådömastid efier brottet

för sexualbrottpreskriptionstidemaförlängdesjanuari 1995Den 1
dåden dagförstbörjar löpatidensåbarnförövas sätt attmotsom

dockgällerRegleringenfyllt år.skulle ha 15fyller ellermålsäganden
fem år.preskriptionstidendetta brottofredande.sexuellt Förinte för är

sexuellaförbarnregeringenanförde utsättsförarbetenaI att ett som
vad det harberättaofta inte förmårskälolika attövergrepp omav

härvidochi de tonårendet kommerför förrän övrevarit utsatt upp
sexuellamognad.självständighet och De övergreppenerforderlignått

våld, eftersomnämnbart fysisktmed någotsällan förenadevidareär
överlägsensig i sådanofta befinnergärningenden begår ensom

drivavåld förtillgripa någotbehövereller hon intehan attposition att
vanligendärförbarn anmälsSexuellasin vilja.igenom övergrepp mot

de inte sällantid dåofta först efter långuppdagasinte omedelbart utan
f..1994/95:2 24preskriberade prop.kan s.vara

Även särställningbarnsexualbrottavseende intari motett annat en
inga synli-oftapropositionen.anför i Brottenregeringenenligt vad ger
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skador, varför kandet ligga i dessa brotts de i regelsägas natur attga
inte förrän förflutit.upptäcks lång tid Skadorna ligger i stället regel-
mässigt planpå psykiskt å andra sidan desto svårare och iärett men
många fall livsvariga. Regeringen anför i propositionen detatt vore
stötande preskriptionsreglema skulle lägga hinder i förvägenom en
lagföring i fall den fördär skyldige överbevisadövergrepp är attom
ha begått f..detta a. 26prop. s.

Regleringen föreslogs inte omfatta sexuellt ofredande. denna delI
anförde regeringen det måste krävas det sig allvarligaröratt att om
kränkningar för förlängningbarnet preskriptionstidenattav en av
skulle motiverad. Liksom flera remissinstanser ansåg regeringenvara

det kunde ifrågasättas de brott i bestämmelsenatt om som avses om
sexuellt ofredande typiskt uppfyller detta kriterium.sett

kränkning tillfogas barnDen det förett utsättsattsom genom
sexuellt ofredande kan emellertid lika allvarlig barnetvara som om
hade för brott innefattande sexuellt och ha likaumgängeutsatts ett ett
högt straffvärde sådant brott, särskilt den ofredarett ärsom om som en

i barnets familj och pågår under längreövergreppenvuxen person en
tid.

Våra undersökningar den barnpornografi i omlopp harärav som
visat denna i utsträckning producerad inom familj eller iäratt stor en
andra relationer där den intar överordnad ställning gentemotvuxne en
barnet. Förhållandet torde detsamma i sådana fall då barn förmåsvara

medverka vid framställning pomografiska bilder inte iatt sättsav som
omlopp.

Skulle far eller anhörig förmå barn i år ochett atten en annan unga
under längre tid för pomografiska bilder detta självfalletutgörposera

mycket allvarlig integritetskränkning med högt straffvärde ävenen om
något sexuellt inte förekommit. Sådan posering kanumgänge t.ex.
innefatta barnet förmås inför videokamera.att att onanera en

slagEtt sexuellt ofredande har högt straffvärde,annat av som som
i och för sig inte har något samband med barnpornografi, är gär-att
ningsmannen vid upprepade tillfällen inför barnet.onanerar

Sådana gärningar vi här och där förövarenangett ärsom en person
under inflytande barnet står kan framgår det anfördavars som av vara
väl så kränkande för barnet och ha lika högt straffvärdeett gär-som
ningar för vilka längreden preskriptionstiden gäller. Vi föreslår därför

den särskilda preskriptionsbestämmelsen skall gälla brottetatt även
sexuellt ofredande, målsäganden under år och15 barn till for-är ärom

eller eljest står under dennes fostran, vård ellerövaren tillsyn jfr 6
kap. 4 § BrB.

Att och föreslå ändringar i bestämmelserna sexualbrottöverväga om
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igärning liggerbampomografiskinnefattar någonintebarnmot som
intemeningemellertid enligt vårkanuppdrag. Detvårtutkanten av

ofredandesexuelltsådanttillförslagetbegränsabefogat att somvara
bampomografibrott.innefattar
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Införande uttrycklig7 enav

åldersgräns

barnpornografibrott inte någon åldersgränsbestämmelsenI angesom
förståsvad skall med uttrycket bam.det gäller Detnär avgöraatt som

tillfredsställandehärigenom inte helthar lagrummet ettsagts att ger
människor förekomma i pornografi. Frågan harskydd för mot attunga

uppmärksammats sedan Sverige tillträtt FN-konventionensärskilt om
enligt vilken varje under år skallbarnets rättigheter 18person anses

bam.ettvara
behandlas frågan begreppet bam bör definieras idetta kapitelI om
bampomografibrott och det bör utvidgas i för-bestämmelsen omom

dag.hållande till vad gäller isom
möjligheten införadirektiv skall viEnligt våra överväga att en

bampomografibrott ellerbestämmelsen pååldersgräns i att annatom
skydd för människor dettautvidga lagstiftningen tillsätt unga

frågan det lämpligt införaframhållerområde. Direktiven äratt attom
processuell fråga däri första hand måsteåldersgräns ses som enen

avgörande. Enligttillräcklig bevisningmöjligheterna äratt presentera
detta sammanhang beaktar medicinskdirektiven det viktigt vi iär att

sakkunskap.

nuvarande bambegreppet7.1 Det

skyddsobjekt människor vilkasBarnpomografibrottets är unga
avslutad. bestämd åldersgräns harpubertetsutveckling inte Enär

medföra olägenheter.ansetts

barnpomografibrott ställs tidigare redovisats ibestämmelsenI somom
fixerad åldersgräns det gäller be-avsnitt inte någon1.3.2 när attupp

barn. Enligt förarbetena med barnvad medstämma ensom avses avses
könsmognadsprocess inte avslutad 1978/792179prop.ärperson vars

9.s.
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barnpornografi menade YFUkriminaliseringförslagsitt attI avom
itanke olikhetemaföreskrivas medbordeinteåldersgränsnågon

fick enligtgränsdragningenutveckling. Denindividersskilda närmare
27.rättstillämpningen a.påankommautredningen s.prop.

könsmognad, dvs. förmågananmärkashär börRedan attatt repro-
för-ha åsyftats imognad tordebiologiskadensig, inteducera är som

utveck-kroppsligavarit dentorde haVadarbetena. yttreavsettssom
puberteten.underling äger rumsom

fixeradinte användaförslagetriktadesremisskritikViss mot att en
åldersgräns.

könsmognadsprocessenanmärkteStockholms tingsrätt äratt av-
dettakan svårtdet ocksåochslutad vid olika åldrar avgöraattatt vara

skulle uppståbefarade detfallet. Tingsrättenenskildaskede i det att
för avbildade bam.bevissituationeroch påfrestandesvåra

Även definitionavsaknadenRikspolisstyrelsen ansåg att avav en
bevissvårigheteravsevärdainnebarbarnmedVad avsågs attsom

styrelsendärför enligtuppstå. Detsannolikt skulle komma att var
införandetmenadeKonsumentverketmed åldersgräns.önskvärt atten

bestämmelsen.tillämpningenskulle underlättaåldersgräns avav en
konstateradesaken HandäremotRiksåklagaren såg sätt.ett annat

denfå fram uppgiftermycket svårtofta torde blidet attatt av-om
anmärkte detmognad ochellerålderbildade att ange-varpersonens

Utgångspunktenidentifieras.skulle behövaavbildade inteläget deatt
fick blibarn eller intefrågadetför bedömningen ettvar omomav

fick med nöd-bedömningsådanbilden. Enkunde utläsasvad avsom
kundeutveckling.fysiska Dettaindividenstillvändighet begränsas

individer lämnadesutveckladepsykisktfysisktleda tilldock att men
till lagstift-förslagetmedtorde haskydddet avsettsytterstutan som

barnpornografi.ningen om
ochuppfattningRiksåklagarensanslöt sig tillFöredraganden mena-

bestämdanvändaolägenhetermedförade det skulle attstoraatt en
identitetskulle leda till barnetsdetbl.a. därföråldersgräns, attatt

sinföredraganden skulle detta iEnligtfastställas.skulle behöva tur
integritetdet avbildade barnetskränkningytterligarekunna orsaka av

a. 9.prop. s.
tolkningendomstolenpraxis frånklargörande HögstaNågon avom

sammanhang finns inte.i dettabegreppet barn
beaktans-inte ha orsakat någratorde dockBristen prejudikat

pubertetsut-Huruvidarättstillärnpningen.problem förvärda personsen
internationelltenligtfrågaavslutadveckling avgörsärär somen

tillhandahållaskanbedömningsgrundermedicinskavedertagna avsom
sakkunniga.
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Frågans tidigare behandling7.2

godkänner FN-konventionenSverige7.2.1 om
barnets rättigheter Barnkonventionen

BarnkonventionenSveriges godkännande ansågs inte krävaav
bampomografi-infördes i bestämmelsen18-årsgränsatt omen

brott. dock det straffrättsliga skyddet barnansågsDet att mot att
pornografianvänds i borde över.ses

godkännandeInför Barnkonventionen väcktesSveriges år 1990 av
bestämmelsen bampomografibrottfrågan utvidga tillatt attom om

omfatta människor könsmognadsprocess avslutad.äräven unga vars
proposition 1989/90:107 godkännande konven-I regeringens om av

föredraganden till förarbetena till bestämmelsentionen hänförde sig
konventionens ochoch skillnaden mellan 18-årsregel barn-ansåg att

Skillnadenpomograñbrottets bestämning inte borde överdrivas. var
ålders-huvudsakligen formellt slag och i praktiken torde sammaav

konventionen inteFöredraganden anmärkte också attgrupper avses.
straffrättslig lagstiftning och menadeställer något direkt krav påupp

hand borde motarbetasde aktuella företeelsema i förstaatt genom
insatser sociala planetpå det s. 78.

straff för denEfter ha redovisat andra bestämmelserävenatt om
under i pomograñska sammanhang fannanvänder år18som en person

föredraganden anslutning till Barnkonventionen inte krävde lag-att en
ändringar. Samtidigt uteslöt han dock inte det kunde finnas behovatt

de dåvarande reglerna. Sådana överväganden bordeöversynav en av
dock utifrån allmänna utgångspunkter de följdeängöras mer som av
konventionen sådan.som

hade redogjort för erfa-sitt remissyttrande konventionen JKI över
renheter bampomografibrottet. menade det kundeHan attav vara
lämpligt konventionsarbetet till intäkt för fråganöversynatt togs en av

åldersgräns. sade sig väl medveten de problemHanom vara omen en
sådan skulle medföra bristen otillfreds-ansåg ledde tillgräns attmen
ställande fall.resultat i vissa ansåg det önskvärt bampomo-Han att
grafibestämmelsens skydd kunde utvidgas till omfatta ävenatt unga
människor könsmognadsprocess avslutad uppenbar-är somvars men
ligen i övrigt fortfarande befinner sig i den utvecklingsprocess i stort

medförde de behövde lagstiftningens skydd det aktuellapåattsom
området.
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propositionen motioneradesriksdagsbehandlingenUnder av om en
och konstitutionsutskottet yttrade sig iJustitieutskottet18-årsgräns.

frågan.
anförde justitieutskottet det1989/90:JuU3y JKsitt yttrandeI att av

straffbara gämingama regel bestod i spridan-hade inhämtat deatt som
ålders-tryckta tidningar, avsaknadende ofta utomlands att av enav

välutvecklade,fall hade lett till åtal avseende bilderi vissagräns att av
åldersgränsflickor ogillats åklagaren medmycket attmen enunga
fylltvisa den avbildade inte 18 år,skulle att atttvungen personenvara

vilket regel torde omöjligt.som vara
Konstitutionsutskottet anförde i sitt yttrande 1989/90:KU7y att en

medföra ytterligare integritetskränkning dekunde18-årsgräns av av-
därför inte berett förordaoch utskottetbildade barnen attatt var en

skydd utnyttjas i barn-borde lagstiftningens barnsådan. Dock mot att
dentill omfatta barnpornografi utvidgas större änatt en grupp som

gällande lagstiftningen.omfattades denav
det straff-anförde betänkandet 1989/90:SoU28Socialutskottet i att

utnyttjas i pornografi kunde behövarättsliga skyddet barnmot att
Överväganden dock ske i samband medhärom bordeutvidgas. översyn

området.straffrättsliga reglerna i övrigtdeav
Justitiedepartementet ochägde sedan inomsådanEn översyn rum

Ökat skydd för bam.promemorian 1993:80 Pro-redovisades i Ds
nedan i avsnittmemorians förslag redovisas 7.2.3.

tillfram hade Sverige avgivitpromemorian ladesInnan rapporten
enligt Barnkon-övervakning barnets rättigheterkommitté förFN:s av

ventionen.

år till kommittéSveriges7.2.2 1992 FN:srapport
övervakning barnets rättigheterför av

År Sverige till Kommittén för övervakning1992 rapport avavgav en
blandrättigheter CRC/C/3/Add.. denna redogjordesbarnets I annat

för straffbestämmelser enligt svensk lag tillämpligade närsom var
för framställning pornografi och de övervägandenbarn används av som

fixerad åldersgräns inte uppställtsmotiverat någon para 254. Detatt
inte fullmed barn avsågs uppnåttännuattangavs en person som

könsmognad.

l språket avfattade användes härför begreppetden på engelskaI rapporten sex-
innebörd könsmognad. Härmedual Sexuell mognad harmaturity. änen annan

torde nämligen allmänt den ålder vid vilken såväl den biologiskaavses som
mognaden sådan sexuellt inte framstårpsykosociala umgängeattanses vara

olämpligt.som
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januariDen 28 1993 kommittén sina avslutande observationerantog
A/49/41. Kommittén uttryckte sin det förhållandet iöver attoro
Sverige åldern för sexuell mognad inte blivit fixerad, vilket ansågs

brist i skyddet för barn utnyttjas i barnpornografiskaattmotsom en
sammanhang Därförpara 56. föreslog kommittén den svenskaatt
regeringen skulle sin lagstiftning i förevarande sammanhang.ompröva

kan konstaterasDet kommitténs uttalande gällde frånvaronatt av en
åldersgräns huvud sådanAtt borde vidöver 18 årtaget. gräns sättasen
sades inte. Kommitténs uttalande tyder på den kan ha antagit detatt att
i vårt land inte alls finns någon åldersgräns för när en person anses
kunna inlåta sig i frivilligt sexuellt dennaumgänge gränsutan att

efter den individuella mognaden.avgörs

År7.2.3 erhåller åldersgruppen1995 årtill15 18 ett
utökat straffrättsligt skydd

Det sedan den januari1 1995 straffbart sexuellt ofredan-är som
de förmå den fyllda inte15 18 år medverkaatt är attsom men
i framställning pomografisk bild uppsåt spridaoavsett attav om
bilden föreligger eller inte. Frågan fixerad åldersgränsom en
skulle införas i straffbestämmelsen bampornografibrottom
ansågs böra utredas ytterligare.

ÖkatdenI nämnda departementspromemorian skydd för barn Dsovan
behandlades1993:80 frågan svensk lagstiftning behövde ändrasom

för Sverige skulle uppfylla bland kraven i artikel 34 iatt annatanses
Barnkonventionen. Frågan hur barns medverkan framställningvidom

pornografiskt material skulle kunna förhindras behandlades ingåen-av
de.

I promemorian konstaterades det redan straffbartatt var som sexu-
ellt ofredande använda under år för framställning15att unga personer

pornografisk bild då uppsåt sprida bilderna saknades.även Detattav
anfördes den fyllt 15 år själv ansågs for sina sexuellaatt som ansvara
handlingar sådana. Principen gällde dock inte fullt Enut.som person
under 18 år inte fri prostituera sig. Också det gälldeatt t.ex. när attvar
användas modell i pomografiska framställningar borde enligtsom
promemorian åldersgränsen höjas till 18 år. inteDen uppnåttsom
angivna ålder kunde inte själv överblicka och bedöma de långsiktiga
konsekvenserna sitt handlande och det fanns uppenbar risk attav en
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skada.känslomässigsocial ochsärskildskulle medförahanteringen
ofredandesexuelltbestämmelsenföreslogspromemorianI att om

denförmåbli straffbartdet skulle ävenutvidgas på såskulle attsätt att
framställningvidmedverkaårinte 18fyllda 15 attär avmensom

posering.sexuelleller vidpomografrsk bild
remissinstanser-erinranlämnadesellertillstyrktesFörslaget utan av

överväganden prop.promemorianstillsiganslötRegeringenna.
ochriksdagenbestämmelsenff..1994/95:2 18 Den antogs avnyas.

l994/95zJuU5,1994/95:2, bet.januari prop.1995trädde i kraft den 1
1994:1499.1994/95:58, SFSrskr.

i bam-18-årsgränseventuell fonnellfrågangälldeSåvitt enom
syftet härmedpromemorianframhölls ipomografrbestämmelsen att

sexuellförbliskyddet för barnökaskulle utsattaattmotattvara
riksdagsbehand-redovisadetill denMed hänvisningexploatering. ovan

anmärktesBarnkonventionengodkännande attfråganlingen avomav
skulleentydigtemellertid inteåldersgränssådaninförandet av en

gälla vidsärskiltsadesskydd.detta Dettaförstärkninginnebära aven
bar-material, därutländskt produceratistraffbarhetenprövningen av

iliggerMed den frihetidentifieras.inte kanavbildas somnen som
straffvärdadepromemorianenligtbam bordeordetprövningen av

och medPå grund häravkriminaliseringen.innefattas ifallen också
sexuelltbestämmelsenändringtill förslagethänvisning omavom

tillgodoseddaBamkonventionens kravansågs detofredande att var
ändrades.bampomografibrottbestämmelsenutan att om

införainteförslagetkritiska tillremissinstanserVissa att envar
otillfredsställandedetfannSocialstyrelsen attformell l8-årsgräns.

angivan-underbedömningengrund förlåg tillkönsmognadsprocessen
tidigaremenstruationfår sinfödda i Asien änflickorde att t.ex.av

flickor åldern bordefaktiskadenStyrelsen ansågeuropeiska att vara
för 18-årsgränsytterligare skälutslagsgivande och attatt ett varen

ålder.årsmänniskor under 18Barnkonventionen avsågsmed barn i
Även gälla.borde18-årsgränsUnicef-kommittén ansågSvenska att en

bestämninginföranödvändigtdetansågBarnombudsmannen att en
åldersgränsochräknas bamskullevilkaangående att ensomsom

okändålderde barnBarnkonventionen. Föransluta tillskulle varvars
avgörande Lands-könsmognadenBarnombudsmannenfick enligt vara

2 utredningensbetänkandet, däritill bilaga 3fråga hänvisas expert,dennaI
pubertetsutvecklingenforGustafsson redogöroch docentenöverläkaren Jan

förhållanden.socioekonomiskaunder olika
augusti3 och den 28oktober 1995skrivelser den 16har iBarnombudsmannen

uppfattning.dennaframförtutredningen åter1996 till
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Sverige och Rädda hadeorganisationen i LO Barnen uppfatt-samma
ning liksom Sveriges Advokatsamfund ansåg 18-årsgränsattsom en
skulle medföra ökat skydd för barn för sexuell exploa-utsättasmot att
tering.

det inte råda problem medJK menade några klart ochatt syntes att
enkelt för bampomografibrottet.urskilja kämområdet

konstaterade det kunde finnasRegeringen skäl övervägaatt att
införande uttrycklig åldersgräns framhöll detta inteattav en men
kunde och brottskatalog ändrades.ske TF YGL:s Fråganutan att :s
borde den tilltänkta barnpornografi-enligt regeringen dåtas upp av
utredningen 9.a. s.prop.

åtgärderYtterligare barnpornografi7.2.4 mot

1993/94:KU28

samband med konstitutionsutskottet år fråganI 1994att tog upp om
kriminalisering innehav barnpornografi motionerades in-av av om
förande åldersgräns på år l993/94:K407, och18 K424 K436.av en

konstitutionsutskottets betänkande föregickMotionema liksom den i
föregående avsnitt omtalade propositionen. Motionärerna menade att
den nuvarande definitionen barn lämnade tidigt könsmogna barnav

skydd.utan
Justitieutskottet anförde i yttrande l993/94:JuU6y mycketatt var

den i departementspromemorian föreslagna ändringen ivunnet genom
bestämmelsen sexuellt ofredande. utskottet i frågaMen satteom om
detta tillräckligt för skulle komma till med barnpomo-rättaattvar man
grañbrottet eftersom detta syftade till motverka den kränkningatt som
barn i allmänhet för förekomsten barnpornografi.utsätts genom av

Utskottet pekade den norska regleringen enligt vilken det råder
förbud införa och inneha pomografiska bilder någon kanatt är,av som

eller framställs under 16 år. borde enligtDetantas attvara som vara
utskottet liknande lösning för den svenska lagstiftningenövervägas en

med 18-årsgräns.men en
Emellertid noterade utskottet sådan lösning kunde medföraatt en

Ävenproblem vad gällde avgränsningen det straffbara området. deav
bevissvårigheter kunde följa åldersrekvisit behövdeettsom av noga

Utskottet fann avslutningsvis övertygande skäl förövervägas. att en
strikt åldersgräns, där barn definieras fylltintesom en person som
18 år, inte hadeännu presenterats.

Konstitutionsutskottet anslöt sig till justitieutskottets överväganden
och hemställde riksdagen skulle regeringen till känna fråganatt attge
borde bli föremål för utredning.
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förhållandenFaktiska7.3

ochmellan pubertetsutvecklingSambandet7.3.1

ålderfaktisk

Överläkaren, redovisatGustafsson har vårsåsomdocenten Jan expert
in-bamendokrinologisk kunskap. genomgången,Avgenomgång aven

åldersintervall vidbetänkandet, framgår detillbilaga 3 atttagen som
respektivepubertetsutvecklingeniakttagbaravilken den ärstartaryttre

det slutligaMedelåldern för uppnåendeavslutad varierar avsevärt. av
Tannerskalanbamendokrinologin användainomstadiet fem på den är

Spridningen kring dettaoch flickor.för svenska pojkardrygt år15 me-
delvärde dockär stor.

slutsatserpubertetsutvecklingen kanden iakttagbaraMed ledning av
visst ålders-befinner sig isannolikt detdras hur är ettatt en personom

ålder kan dockviss faktiskabestämningintervall. Någon av en persons
framgårpubettetsutveckling. Vidareledning dennesinte medgöras av

pubertetsutvecklingenGustafssons redogörelseJan äratt av-omav
säkerhetmed någon gradslutad det inte möjligt avgörastörreär att av

ålder.personsen
redovisning till slutsatsenSammanfattningsvis leder GustafssonsJan

och bedömaskan iakttaspubertetsutvecklingen någotäratt av ensom
regelmässigtåldersbestämningbild, medan säker ute-synes varaen

underlag.sluten enbart med bilden som

Åldersgränser ländersnågra andrai7.3.2

barnpomografilagstiftning

förutomutländsk lagstiftning framgårkapitel redovisadi 2Av att
det gällerhar formell åldersgränsSverige endast Danmark inte nären

Även förfinska lagförslaget,det i år framlagdabampomografibrott.
sådan ochsaknar USAvilket redovisas i avsnitt 2.1.2, gräns.en

övrigaha formell l8-årsgräns. IKanada attensamma om ensynes vara
vid vilkenbarnpornografi denländer följer det gäller gränsnärgränsen

åldersgrän-till sexuelltkunna samtycka Denumgänge.en person anses
Tyskland,för år förolika för olika länder, 13 år Japan, 14är t.ex.sen

för land och år förår vårt 16 Norge.15
i aktuelltvariation olika länder uppvisardenTrots stora nusom
flesta ländersvad vi erfarit under vårt arbete deavseende enligtsynes

Eftersom avbildadeväsentligt densamma.rättstillämpning i allt vara
detmed ledningålder normalt inte kan fastställasfaktiska avpersoners
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pornografiska materialet måste i gränsfallen bamendokrinologisk sak-
kunskap anlitas.

olika sammanhang har den norska lagstiftningenI anförts ettsom
exempel hur aktuella bevisfrågor kan bemästras. den definierasInu
barnpornografi bilder visar någon kanutgöra är, antassom som vara
eller framställs under framgår16 år. Som redogö-attsomsom vara av
relsen för den norska lagstiftningen i avsnitt 2.1.3 rekvisitetmotsvarar

någon kan under 16 år vår lagstiftning så detpåatt sättantas attvara
innebär bedömning pubertetsutvecklingen. någon framställsAtten av

under träffar således fall den16 år där avbildadeattsom vara personen
inte kan under år, dvs. material16 egentligen inteantasens vara som

barnpornografi.är
Sverige det för fällande dom tillräckligtI pubertetsutveck-är att

lingen inte fullbordad. andra länder skall dessutom klarläggasIär att
det aktuella stadiet i pubertetsutvecklingen med tillräcklig säkerhet

bevis formell åldersgräns underskriden,på någotutgör äratt en som
enligt vad anförts kan vanskligt, särskilt i länder medsom ovan vara
låga åldersgränser.

Vilket det straffria området7.3.3 är nu

Straffbestämmelsen avseende barnpornografi tillämpbar iär ensam
princip endast vid mångfaldigande och spridning bilder. Denrent av

har medverkat vid upptagningen bilderna sig nämligengörsom av
oftast skyldig till sexualbrott. Undantag härifrånnågot vad gäller bilder

verkliga upptagningsituationer i barn i sexuella situatio-ärav smyg av
eller bilder skildra sådana situationer likväl när-utan attner av som

gånget skildrar underlivbarns och framställts användandesom genom
särskilda kameratekniker såsom inzoomning.av

det frågaNär uppstår barnpornografibrott och den avbildadeom
inte känd, måste bedömningen denna barnär är ettpersonen av om

Äveneller inte således uteslutande med ledning bilden.göras av om
den avbildade skulle kunna letas och dennas ålder vid fotografe-upp
ringstillfället kunna bestämmas påverkas inte gärningsmannens uppsåt
vid gärningstillfället förhållanden han får kännedom först iav om sam-
band med förundersökningen. bortses från sådana fall då denHär som

befattning med bilden till följd särskilda omständigheter kännertar av
till den avbildade och hur gammal denna då bildenvet togs.var

Har gärningsmannen också medverkat vid upptagningen deav
ifrågasatta bilderna gäller bestämmelserna sexualbrott. Då räckerom
det enligt 6 kap. gärningsmannen11 § BrB med hänsyn tillatt samt-
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information den bildendenomständigheter, inte baraliga upptagna
avbildadeanledning denhade skäliginnehåller, attanta personen var

skall föreligga.brottunder år för18 att anses
gällande bestäm-vilken utsträckningredovisas idet följandeI nu

straffbeläggerbarnpomograñbrottsexualbrott ochmelser upptag-om
med så-respektive blott befattningbampomograñska bilderning av

sexual-samtliga fall gälleråldersintervall.olika Idana bilder för att ett
gärningsmannenbrott torde bedömas över-ävensträngare tar uppom

bild.pågreppet

pubertetsutvecklatoch fulltfyllt åra har 15Barnet är

Upptagning
fallsig ibarn under årmed 15sexuellthar gör vartDen umgänge ettsom

sexuellt ofredande dömsunderårig.utnyttjande Försexuelltskyldig till av
sexuelltbilder barnetpomograñskahar tagitförövaren han utan attavom

eller harsexuellahar skildrat detförekommit. hanOm umgängetumgänge
kan också isprida bildernaofredandet med avsiktsexuellabegått det att

bampomografibrott.fördömaskonkurrens

Befattning
bampomograñbrottkan dömas försprider bildernaochkopierarDen som

pubertetsutvecklat.fulltinteeftersom barnet är

pubertetsutvecklatfulltårfylltb har 15Barnet ärmen

Upptagning
kan inte dömasfullt pubertetsutvecklatfalletföregåendebarnet i detOm är

tillämpli-alltjämtsexualbrottsbestämmelsemaärbampomografibrott.för Men
alla delar.iga

Befattning
bampomografi-förpubertetsutvecklat kan intefulltEftersom barnet är ansvar

fråga.brott komma i

pubertetsutvecklatfulltår ochfyllt år 18c har 15Barnet ärmen

Upptagning
pomografisk bildupptagningmedverka tillförmår barnetnågonOm att av

inte fullt puber-Eftersom barnetsexuellt ofredande.föreligger i fall ärettvart
också komma ifråga.bampomograñbrotttetsutvecklat kan

Befattning
bampomograñbrott sig detförkan dömasbildernahanteratDen varesom

räckerfullt frivilligt eller Detvaritskildrade sexuella attumgänget
pubertetsutvecklat.fulltbarnet inte är



Införandet uttrycklig åldersgräns 171SOU 1997:29 av en

pubertetsutvecklatår år och fulltd har fyllt 18Barnet 15 ärmen

Upptagning
pomografisk bild föreligger fallmedverka i inågon förmår barnetOm vartatt

räcker här det fanns skälig anledningsexuellt ofredande. Det även att antaett
år. kan inte utkrävas för barnpornografi-barnet inte fyllda 18 Ansvaratt var

brott.

Blott befattning
inträffat kan inte för bampomo-Eftersom full pubertetsutveckling ansvar

fråga.grafibrott komma i

påfastställasåldern på avbildad7.3.4 Kan personen

granskning självasätt änannat avgenom
bilden

således, enligt vadotillfredsställandeVad kan är somanses varasom
samband med brott, medbefattning,redovisats, att annatutanovan en

harjjøllt fullt pubertets-18 årbilder på inte ärmen sompersoner som
bampomografibrott.bestraffas Fråganutvecklade inte kan ärsom

förundersökning angående ifrågasattvidemellertid vad enensom
utredas.framställning kan och bör

endastkan framställningenSom avgörasnämnts enomavovan
eller sådant rekvisitfullt pubertetsutvecklad Ett möterärperson

problem i rättstillämpningen.således inga
fastställa den avbildadeframställningenAtt ärpersonenomav

pubertetsutveck-möjligt denne fullteller inteunder 18 år15 ärär om
fortgårhar påbörjats och alltjämtkan utvecklingenlad. hellerInte när
under-fastställas viss ålderledning bilden säkertenbart med att enav

skridits.
fastställas således utredningenfaktiska åldern måsteSkall den

blir dåförhållanden den aktuella bilden.grundas andra Detpå än
fast-avbildade för kunnanödvändigt identifiera den attatt personen

för bildupptagningenålder. Vidare måste tidpunktenställa dennes
den aktuellaavbildade hunnit uppnåsäkerställas denom personen

och brottsutredningen.åldersgränsen mellan den tidpunkten
fulltskildrarpomografiska framställningarDe som unga men

utomlandsi allt väsentligtpubertetsutvecklade är upptagnapersoner
utredningsarbetet.försvårar självfalletoch ofta äldre datum. Dettaav

skall identifieras innebär detta medOm avbildat barn storett sanno-
för förhörintegritet kränks. måstelikhet barnets Barnet utsättasatt

Eftersom den bampomo-förundersökningen och inför domstol.under



uttrycklig åldersgränsInförandet172 SOU 1997:29av en

omlopp oftast olika håll i utlandetgrafi finns i påär upptagensom
behöva höras. kan vissskulle i utlandet avbildade barn Dessutom en

i omlopp föremål for rättsligabarnpornografisk bild är satt varasom
harolika länder under lång tid. Utredningenprövningar i många av

barnpornografidess gjorts denden undersökning inomsom ram av
i Sverige dragit slutsatsen bl.a. den barnporno-tagits i beslag attsom

spridd i landet till del ursprungligen framställdgrafi finns ärstorsom
identifie-i detta material avbildade barn kundepå l970-talet. De som

tvingas kon-kanske behöva höras och då ochskulle som vuxnaras
för under sin ochfronteras med de sexualbrott de barn-utsattes ung-

dom.
Även de problem redovisats,den avbildade trotspersonen, somom

vederbörandes ålder vid tiden foridentifieras ochskulle kunna upptag-
fastställas krävs för fällande domningen bilden skulle kunna attenav

gärningstillfället hade med avseendevid uppsåtgärningsmannen
kopierar och distribuerar pornografi sällan haråldern. Eftersom de som

bilderna förekommandepersonlig kännedom denågon personer-om
beroende vad han kunnatfrågan gärningsmannens uppsåtär avna om

Är avslutad tordesådana. pubertetsutvecklingeninse bildernaav som
det blirregelmässigt inte kunna styrkasuppsåt därför även utrettom

under då bildenden avbildade 18 år togs.att varpersonen
befattning med pornografiska bilderSlutligen fråganär avom

pubertetsutvecklade kan straffvärt.fulltär anses varapersoner som
inte kriminaliserad i vårt land.Befattning pornografi sådanmed ärsom

kan lika väl årfullt pubertetsutvecklad 18En över somperson vara
i den in-i sådan skildring ellernågot under. finns inte någotDet en

till skildringenbefattning med den kan haställning tarperson somen
fallet inte i det förra.straffvärdhet i detkonstituerar senare mensom

fall bampomografiskt i den meningenmaterial i allt inteDetta är att
pedofiler.det appellerar till

Anspelningspornografi7.4

Ökat barnUnder remissförfarandet avseende promemorian skydd för
framfördes vissa remissinstanser åsikten förbudetDs 1993:80 attav

barnpornografi borde pornografi i vilkenbefattning med ävenmot avse
ellerframställs barn på sätt t.ex.annatsom som genomvuxna personer

roller anspelar barn. handlar alltså härolika attribut eller Detgenom
Anspelnings-filmer otvetydigt skildrar och inte barn.om som vuxna

pomografin således inte frågan avgränsningen barnbegreppetrör om av
i bestämmelsen bampomografibrott.om
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överväganden7.5

bestämmelsenI barnpomografibrott bör med barnattom anges
under eller18 år pubertetsut-avses en person en person vars

veckling inte fullbordad.är

Våra undersökningar möjligheterna tillämpa fixerad 18-års-attav en
i stadgandet barnpornografibrottgräns visar dessaattom synes vara

små. Om 18-årsgräns införs torde alltså i framtiden det straff-ävenen
bara området bli detsamma i dag och i allt väsentligt detmotsvarasom

gäller i med Sverige jämförbara länder. Därmed torde inte åtalsom om
barnpornografibrott komma väckas dem endast delatt mot tarsom av
pomografiska skildringar fullt pubertetsutveckladeav personer.

Däremot skulle l8-årsgräns formellt medföra fulltatten unga
pubertetsutvecklade under år skulle18 begå straffbarpersoner en
handling de videofilmar sitt sexualliv ochom gemensamma sparar
filmen. Försvarlighetsrekvisitet torde dock lämna erforderligt utrymme
åt åklagare och domstolar bedöma ungdomarnas innehavatt av en
sådan film straffritt.som

Frågan då l8-årsgräns ändå bör införas eller tidigtär om en om
pubertetsutvecklade barn får tillräckligt skydd den ändring iett genom
stadgandet ofredandesexuellt trädde i kraft den januaril 1995om som
och innebär varje framställning pornografi med användandeattsom av

modeller under 18 år brott.utgörav
Det kan inte uteslutas sådana fall kan inträffaatt att en person som

i sin hand får pornografisk bild känner till den avbildadeen personen
och denna under 18 år då det skildras bilden in-vet att var som
träffade. Det kan fråga barn vistats i vederbörandesettvara om som
närhet eller bild allmänt känd och vilken detär ärom en som mer om
bekant den avbildade människan under 18 år då bildenatt unga var
ursprungligen framställdes. Med tanke på nämnda fall främstnu men
med hänsyn till enligt barnkonventionFN:s varje under 18att person
år skall barn finns det enligt vår uppfattning skälett attanses vara
införa 18-årsgräns.en

Det vår uppfattning Sverige internationelltär bör verka foratt att
övriga länder inför gräns.samma

Frågan härefter hur bestämmelseär sådan åldersgränsen om en
skall utformas.

Om bestämningen vad barnpornografi efterutgör görsav som en
fixerad åldersgräns år18 möjlighet for motbevisning iöppnasom en
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med intygförasmotbevisning kanSådangränsdragningsfallen. t.ex. av
tvivelbevisning ingeSkulle sådanproduktionsländema.slag frånolika

bilden fram-dåunder 18 årmänniskanavbildadedenatt varungaom
då intehonbampomografibrottfördömas äveninteställdes kan om
inteårhar fyllt 18Modeller ärpubertetsutvecklad.fullt mensomvar

användas.skulle kunnautveckladefullt
bliskulle alltså kunnainförsfixerad 18-årsgränsFöljden att enav

straffas med denkanskildringarmed vissabefattning nuvaran-att som
skulle kunnainte längredefinitionenanvändarättstillämpningende i

i kom-införa 18-årsgränsundvika dettabeivras. ärEtt attsätt att en
definition.sådanmedbination en

regelmedkombineras18 årpåfixerad åldersgränsOm omenen
årunder 18skallpubertetsutveckladfulltinteden antasäratt varasom

gämings-motbevisning. Ommedproblemenanfördaundviks inte de
outvecklad ärbevisning säger attpresenterar personensommannen

gårinte längredettänkaskan det anta motsatsen.fyllda 18 år attatt
gällerendast18-årsgräns närutformas sålagstiftningenOm att en

gällaskallidentifieras ochkunnat attden avbildade att annarspersonen
identi-bilderfullbordad, skullemåstepubertetsutvecklingen enavvara

barnpornografiintekönsmogenfulltinte utgörafierad 18-åring ärsom
18-skulle gällamedanspridas frittdärmed kunnaoch motsatsen om

möjlighetskulle medföraidentifierad. Detta attblevåringen inte en
produceralagligt kunnamodellerutvecklademed sent sompersoner

förutsättningbarnpornografi under attdag bedömsvad i mo-varasom
risk förmedföratroligenskulletydligt Dettaidentitetdellens enanges.

användas.skulle kommaåldersintygoriktiga attatt
barnpomografibrottbestämmelseni attemellertidOm angavsom

årunder 18såvälmed barn är varspersonsom ensomen personavses
fixe-problemundviks defullbordadpubertetsutveckling inte är som en

deträttstillämpningen. Förinnebära vidskulle mestarad 18-årsgräns
med ledningi dagstraffbara avgöraskommer den gränsen att avsom

detpubertetsutvecklad eller Menfulltavbildadeden ärpersonenom
för barnpor-dömaangivnadei fallmöjlighet attöppnas ovansomen

pubertetsutveckladefulltskildringamadärnografibrott även avser
under 18 år.personer

före-bampomografibrottbestämmelsendärför iföreslårVi att om
ellerunder 18 årskrivs med barnatt person varsenpersonavses en

fullbordad.pubertetsutveckling inte är
deanspelningspomografinnämnda sägagäller den är attVad att

pornografi Ettmed sådani filmermedverkar är vuxna.sompersoner
medidentifiera siginterimligenfilm kansådanbarn antasser ensom

i allmänhetbam.inte Barnaktörernadessa Det ärattsynspersoner.
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bör därför inte kunna kränkta denna pornografi påtypanses av av
barnpornografi.sättsamma som av

Att kriminalisering befattning med dessa alster tillavgränsa en av
befattning med sådana till tankar på sexuelltuppmuntrar umgängesom
med torde inte möjligt.unga personer vara

torde såledesDet inte möjligt generellt straffbelägga dennaattvara
pornografi skäl den kan såra den allmännatyp änannat attav av

anständighetskänslan, vilket inte torde räcka grund för krimina-som en
lisering. Vi följaktligen straffrättsliga åtgärder dennaatt motanser
kategori pomografiska bilder inte bör genomföras.av
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AVDELNING

Barnpornografin och

yttrandefrihetsgrundlagarna

betänkandets första avdelningI har vi redogjort för den undersökning
vi företagit beslagtagen barnpornografi och angivit de slutsatsersom av

dragitvi undersökningen i frågan hur barnpornografi harsom av om
i omlopp i vårt land. Vi har också angivit vilka kriminaliseringarsatts
vi bör för befattningall med barnpornografi skallgöras attsom menar

bli otillåten. den här avdelningenI går vi in på de speciella frågor som
uppkommer grund bampomografiska bilder förekommeratt ävenav
på medier omfattas och YGL. Bampomografi i tryckt skriftTFsom av
omfattas i praktiken alltid regleringen i harTF. YGL avsetts attav
omfatta filmendast sådan sprids till allmänheten. Våra under-som
sökningar förekommande barnpornografi visar denna mestadelsattav
finns film form videogrampå i och kopierar ochattav personer som
överlåter barnpornografi på videogram oftast detta i litensågör om-
fattning filmerna inte kan ha spritts till allmänheten i denatt anses me-
ning förutsätts i YGL.som
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8 Yttrande- och
informationsfrihetens huvuddrag

Bakgrund1

Vår undersökning, redovisad i kapitel har lett till slutsatsen attoss
det före år då det blev förbjudet1980, tillverka och sprida bam-att
pomografi, pomografibranschen framställde bampomografiskavar som
tryckta skrifter och smalfilmer i upplagor. och med förbudet upphör-I
de branschen emellertid med befatta sig med barnpornografi. Denatt
barnpornografi har framställts efter kriminaliseringen har gjorts påsom
videogram.

barnpomografiska filmerDe har tagits i beslag i de s.k. Hud-som
dinge- och Norrköpingsfallen och i andra förundersökningar avseende
bampomografibrott har visat sig bestå kopior i eller flera ledettav av

begränsat ursprungsmaterial. Vid genomgång materialetett mer en av
finner vid kopieringama sekvenser ofta har tagits flera olikaattman ur
filmer och sammanställts på videogram.ett

I beslagen har, förutom Videofilmer, ibland anträffats det gamla,
före framställda,år 1980 bampomografiska tryckta materialet och
smalfilmema. betydandeI utsträckning består de videofilmemasenare

avfilmningar detta gamla material.av av
I övrigt består videofilmema i det beslagtagna materialet av nya

skildringar gjorts under 1980- och l990-talen. Skildringarna harsom
sitt i relativt få fall bampomografisk framställning. Tvåursprung av
fall har visat sig gjorda i Sverige och skildrar alltså i Sverige be-vara

barn.‘gångna övergrepp mot
vår undersökning framgårAv de människor sigatt ägnarsom

barnpornografi framställa och överlåta sådan främst inteatt görgenom
detta vinstintresse sitt intresse för pedofilt material. Avutanav av

börDet understrykas iakttagelsema gäller barnpornografi i omlopp. Detatt
förekommer sexualbrott bam fotograferas forövaren behålleratt mot av som
bilderna överlåta dem vidare eller visa dem for någon Sådanautan att annan.
bildupptagningar fler de ursprungsskildringar i omlopp.är än är sattasom
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nämnda fallen framgår det visser-i de tidigarebrottsutredningama att
barnpomografiska framställningarbetalt foroftaligen över-atttas men

förvärva filmermedel till för brukanvänder influtnalåtarna att eget
redan har.de intesom

eller detal-alltså inte i omlopp i olika grossist-Barnpornografi sätts
Barnpomografiskt materialnarkotikahandel.vidjistled såsom t.ex.
efterfrågar det. Materialetmellandolt, direktutbyts sompersoner

från tillöverlåts och kopierasalstrensprids att person person.genom
begäranbampomografiskt material påinneharPersoner gör avsom

eller mindredetta med hjälpvideokopiorandra merav avpersoner
barnpornografi skerSpridningenhemvideoutrustningar.avancerade av

tillverkar och till månganågra fåalltså inte att perso-personergenom
framställningama.sprider upplagor avner

bekräftati andra länder harrelevanta myndigheterFöreträdare för
detbarnpornografi i omlopp pålandutanför vårt sättsävenatt numera

land.iaktta beträffande vårtvi kunnatsätt som
barn-fall däreller hört talas någotUtredningen har inte sett om

Orsakenursprungsuppgifter.någrapornografiska videogram åsatts
pedofila självatabubelagt depedofili såhärtill troligen är attär att

inte villbefattat sig med verksamhetenibland hareller andra som
identitet.skylta med sin

yttrandefrihetenAllmänt8.2 om

samhällsskick.för demokratisktgrundläggandeYttrandefrihet är ett
synpunkterföra fram åsikter ochfördet möjligtDen gör att somenvar

för friförutsättningsamhällets utveckling.bidra till Denkan är enen
helhet.kulturlivet i dessför det mänskliganyhetsförmedling och

de mänskliga rättigheternadärför ocksåYttrandefriheten utgör en av
reellt innehåll.åsiktsfriheten skallförutsättning föroch är ettatt gesen

ide mänskliga rättigheternaförklaringallmännaI FN:s sägsom
yttrandefrihet.till åsiktsfrihet och Rättenharartikel 19 rättatt envar

och frihetingripanden hysa åsikterinnefattar frihet för att utanenvar
varjesprida upplysningar och tankarsöka, ochatt mottaga genom

Inskränkningar i rättig-hänsyn tilluttrycksmedel och gränser.utan
uteslutande i syfteendast i lag ochfår enligt artikel 29heterna göras

respekt för andras fri- och rättig-hänsyn till ochtillbörligatt trygga
samhällets rättmätigatillgodose det demokratiskaheter församt att

och allmän välfärd.allmän ordningkrav på moral,
angåendenovemberEuroparådets konvention den 4 1950Enligt

grundläggande friheternamänskliga rättigheterna och deskydd för de
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till åsiktsfrihet frihet ochäger spridarätt samt att mottagaenvar upp-
gifter och tankar inblandning offentlig myndighet och oberoen-utan av
de territoriella artikel 10. Utövandet friheterna får dockgränserav av
i lag underkastas begränsningar nödvändiga med hänsyn tillärsom

säkerhet, den territoriella integriteten, den allmänna säkerheten,statens
förebyggandet oordning eller brott, hälsovården, skyddandetav av
sedligheten eller goda och rykte eller rättigheter,av annans namn
förhindrandet förtroliga underrättelser sprids eller upprätthållandeattav

domstolarnas auktoritet och opartiskhet.av
Yttrandefriheten i vårt land har vid internationell jämförelse etten

mycket starkt grundlagsskydd. Den inte bara detpåär sätt ärsom
vanligt i andra rättsordningar allmänt tillförsäkrad i vår regeringsfonn.
Yttrandefriheten i vissa medier präglas de kan användas förattsom av
masskommunikation regleras dessutom särskilt i två grundlagar, tryck-
frihetsförordningen TF och yttrandefrihetsgrundlagen YGL.

kap.I 2 1 § regeringsfonnen slås fastRF varje medborgareatt
det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet. innebärDettagentemot är

frihet i tal, skrift eller bild eller på meddela upplysningaratt sättannat
uttrycka, tankar, åsikter och känslor. Enligt lagrumsamt ärsamma

varje medborgare vidare försäkrad informationsfrihet innebärande
frihet inhämta och upplysningar och i övrigt delatt mottaga ta av
andras yttranden.

Den yttrande- och informationsfrihet RF kan begränsasgaranterar
vanlig lag. Enligt kap. första2 13 § stycket fårRF yttrande-genom

och informationsfriheten, bortsett från vissa här inte aktuella särskilt
angivna fall, begränsas endast särskilt viktiga skäl föranleder det.om

Friheten uttrycka sig i tryckt skrift eller ljudradio, television ochatt
vissa liknande överföringar, filmer, videogram och andra upptagningar

rörliga bilder ljudupptagningar regleras i de särskilda grund-samtav
Ävenlagama ochTF YGL. yttranden förekommer i de mediernär som

omfattas de särskilda grundlagama kan de kriminaliserasav men en
sådan kriminalisering måste ha stöd i dessa lagar. möjligheterDe RF

begränsa yttrandefriheten i vanlig lag får därför direkt verkanattger
endast på de medier faller utanför TF:s och tillämp-YGL:ssom
ningsområde.

I och finnsTF YGL bestämmelser förbjuder och andrasom censur
åtgärder hindrar yttranden kan offentlighet.nå Yttrandenattsom som
innefattar brott, de förekommer i de medier grundlagamaom som
omfattar, i grundlagamasär brottskatalog. Vidare in-upptagna en egen
nehåller ochTF YGL särskilt utvecklat präglasett ansvarssystem som

principen endast för yttrandeatt även närettav en person ansvarar
Ävenflera har medverkat till det. den i vilket dettaprocess ansvar
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lagar.i dessautkrävs regleras
enskilde ochmellan denrelationernareglerar ocksåoch YGLTF

till nyhets-uppgifterden lämnarharmassmedierna. Så t.ex. ensom
har åt-redaktionspersonalenochredaktion rätt att enanonymvara

nyhetsredak-meddelat sig medhartystnadsplikt. Denföljande ensom
förfarandet eljeststraffas för detta ärprincip intetion f°ar i även om

brottsligt.
sagda tvåframgår detbeståryttrandefrihetenochTryck- avsom av
sådaninformation.inhämta Utan ärrättsidor. Den är rätten att enena

iopinionåsikt och väckaadekvatbilda sigsmåmöjligheterna att enen
upplys-elleråsiktoffentliggöraandrafråga. Den är rätten att enen

ochför enskildatill skyddfår beskärasning. Denna rätt grupper av
belagtbarnpornografi. Detbeträffandebl.a. ärhar skettSåpersoner.

bampomografiska bilder.i formsigmed straff yttraatt av
Även offentliggörastraffbelagt medför sigi ochdet är attom

informations-viktigtyttrandensådanayttranden kankränkande vara
lyftasskallsamhällslivetolika slag imissförhållandenmaterial när av

Offentliggörande kanåtgärder.opinion ochljuset ochfram i mötas av
Även offentliggörandestraffritt.därmedochförsvarligtdå ettomanses

grund förtillliggaske kan dettainte fårinfonnationsmaterialetav
tidningsartiklar iopinionsbildandeoch ämnet.upplysande m.m.

angåendelagstiftningsarbeteTidigare8.3

medieryttrandefriheteni

betydelse försärskildalldeleshafthar längetryckta ordetDet en
tryck-den förstatillkom i vårt land1766Redan åryttrandefriheten.

funnitsfortlöpandedetår 1810 harSedanfrihetslagstiftningen. en
karaktär.grundlagstryckfrihetsförordningsärskild av

tryckfrihets-gjortshar flerainnevarande sekelUnder översyner av
År tillförslagbetänkande medöverlämnadesförordningen. 1912

tryck-Vissalagstiftning.vilket inte ledde tillTryckfrihetsförordning,
i betänkan-sakkunnigabehandlades 1939 årsfrågorfrihetsrättsliga av

ansvarighetsregler ochTryckfrihetsförordningens1939:32det SOU
lagstiftning årtillförhållanden vilket leddesammanhängandedärmed

1941.
År tryckfrihetslagstiftningen. Irevisionallmänbeslöts1944 aven

tryckfrihetssakkunnigaföreslog 1944 års1946:60betänkandet SOU
ändringarmindremedtryckfrihetsförordning vilken antogsen ny

börjadetryckfrihetsförordningengällande1948:230. Denprop. nu
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tillämpas år 1950.
skrifter hade redan under 1800-talet kom-Andra medier trycktaän

för den fria åsiktsbildningen. Redan i årsmit betyda allt 1912att mer
uppmärksammades behovet förstärka det rättsligabetänkande attav

frågayttrandefriheten i medier. vid denna tidskyddet för Detnyare var
stencilering eller jämställda fram-skrifter mångfaldigade genomom

ställningssätt.
År parlamentariska Massmedieutredningentillkallades den1970

yttrandefriheten massmedier.för reglerna i EnMMU överatt omse
huvudsaklig överensstämmelse medreform i MMU:spartiell TFav

Massmediegrundlag genomfördes och trädde iförslag SOU 1975:49
frånTillsynen tryckfriheten flyttadeskraft den januari 1978.1 över

infördes möjligheten frivilligtjustitieministem till VidareJK. att er-
mångfaldigade medgrundlagsskydd för skrifter påhålla sätt änannat

tryckpress.
grundlagsskyddet för yttrandefriheten fort-Arbetet utvidgapå att

Yttrandefrihetsutredningenparlamentarisk kommitté,Ensatte. ny
Huvuduppgiften för skapatillkallades år 1977. YFUYFU att ettvar

ställde hinder sådanaregelsystem på TFsätt motsamma som uppsom
förutsätt-sida ägnade försämraingrepp från det allmännas är attsom

samhället. grundlagsregleringfritt åsiktsutbyte iningarna för Enett
alla medier kan hai princip omfattade deskulle skapas somsom

åsiktsbildningen. delbe-betydelse för den fria YFUsärskild avgav
Barnpomografi, debattbetänkandet SOUtänkandet 1978:8Ds Ju

huvudbetänkandetGrundlagsskyddad yttrandefrihet1979:49 samt
särskildyttrandefriheten. föreslogYFUSOU 1983:70 Värna nyen

för medierna.grundlag de nya
framberedning i olika omgångar lade regeringen år 1986Efter en

ledde till1986/87:151, vilken intelagrådsremiss se en nyprop.
med förslagdärefter propositionen 1990/91:64grundlag, och år 1990

yttrandefrihets-yttrandefrihetsgrundlag Beslut antaattomom m.m.
novembergrundlagen fattades riksdagen i maj respektiveYGL av

trädde i kraft den januari1991 och grundlagen 1 1992.

Pågående lagstiftningsarbete8.4

väckt frågansnabba utvecklingen på kommunikationsområdet harDen
tillgrundlagsskyddet för yttrandefriheten bör utsträckas att avseom

fler moderna medier. framför allt spridning information tillDet är av
allmänheten hjälp datateknik och telekommunikation harmed somav

september tillkallades den parlamentariskauppmärksammats. 1994I
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skall studera de nuvarandeMediekommittén 1994:13. KommitténJu
förtillämpningsområde och deras betydelse dengrundlagsreglemas nya

justeringar.tekniken behovetövervägasamt av
avlämnade IT-utredningen betänkandet SOUUnder våren år 1996

dokumenthantering. del utredningensElektronisk En1996:40 av
reglering s.k. elektroniskauppdrag gällde frågan behovet av en avom

bekämpningen brottsligbetänkandet konstaterasanslagstavlor. I att av
del möjligoacceptabel spridning information tilleller ärstoravannars

lagstiftning och få reglerför gällande såredan inom att nyaramen nu
regelverk skulle enligtinföras. alltför omfattandemöjligt bör Ettsom

utveckling området.hindra positiv påutredningen kunna en
avsedda underlättaföreslår därför åtgärderUtredningen är attsom

fritt meningsutbyte. ianslagstavlor för Menanvändandet sådana ettav
missbruklagstiftning för hindraföreslås också vissbetänkandet att av

tillhandahåller sådanförmedlingstjänster.elektroniska Den ensom
lämna information hantjänst skall enligt utredningen är samtom vem

verksamme enligtvissa fall skall denhålla uppsikt tjänsten. Iöver
brottsligaförhindra fortsatt spridning bl.a.förslaget skyldig att avvara

ingripaInformationsplikten och skyldighetenmeddelanden. att mot
meddelanden föreslås straffsanktionerad.brottsliga

brottsbalken enligtbestämmelse iföreslår utredningenVidare en
meddelande med bl.a. barn-elektronisktvilken den sänder ettsom

utföramedelektronisk förrnedlingstjänst uppsåtpornografi till atten
till sådant brott hanskall straffas för försökbarnpornografibrott om

Även meddelandet inte harfullbordat brott.inte kan dömas för om
inträder såledesavförts innan distribution skerinförts eller har ansvar

enligt förslaget.
1996. Frågor-remissbehandlats under årBetänkandet har sommaren

bereds i Regeringskansliet.na
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Grundlagarnas9

tillämpningsområde

behandlasdetta kapitel och YGL:s tillämpningsområde och hurI TF:s
detta skildringar pomografiskförhåller sig till barn i bild. Förstav

för formella tillämpningsområderedogörs i avsnitt 9.1 grundlagamas
omfattasvarmed här medier och YGL. avsnittetTF Iavses som av

konstateras barnpornografi sällan i omloppsätts sätt görettatt som
omfattas Därefter behandlas i avsnittförfarandet TF eller YGL.att av

materiella tillämpningsområde frågan9.2 grundlagamas varmed avses
med medium skall bedömas enligt reglerna ibefattning TFnär ettom

och YGL.

Grundlagarnas formella9.1

tillämpningsområde

formella fråganMed och YGL:s tillämpningsområdeTF:s avses om
vilka medier de omfattar. omfattade fram till endastTF år 1978

låtaskrifter framställda i tryckpress. året blev det möjligtDet att
och därmed jämställda skrifter omfattas Skriftenstencilerade TF.av

skall försedd med vissa ursprungsuppgifter. trädde idå YGLvara
kraft och omfattar yttranden framställs och sprids tillår 1992 som
allmänheten ljudradio,i television och vissa liknande överföringar,
filmer, videogram och andra bilderupptagningar rörliga samtav
ljudupptagningar.

9.1.1 TF

Den tryckta skriften det första egentliga Särskildamassmediet.var
bestämmelser i grundlag ansågs tidigt påkallade eftersom tryck-genom

skrifter lätt kunde mångfaldigas i antal och innehållet i demet stort
spridas till vid krets Regleringen skyddaavsåg atten av personer.
framställningen yttranden, censurförbud, ocksåt.ex. attav genom men
möjliggöra snabba effektivaoch ingripanden offentliggjordamot
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känneteck-särskiltyttranden, bl.a.brottsliga ansvarssystemettgenom
artificiellt gämingsmannaskap.ochnat av ensamansvar

tillämpningsområde endast sådanaomfattadetill år TF:sFram 1978
Till skrift hän-dvs. framställda i tryckpress.skrifter tryckta,som var

skrivna ordetstycket inte bara detförs kap. tredje TFenligt l 5 § utan
metod med vilkenåtföljsbild, den inte Denockså även text.aven om

falleringen roll. Under såvälsker spelar TFtrycket i tryckpressen
helplåtsmetoder, litogra-och klichéertryck med gjutna t.ex.typer som

och offsettryck.fier, koppartryck
skriften framställtsfasts avgörande vikt vidkap.Enligt l 5 § TF att

beror påden har mångfaldigats. Dettaoch inte vidi tryckpress attom
antalför framställningtypiskt ägnadtryckpressen störreär ettsett av

fallet har därförstorlek i det enskildaskrift. Upplagansexemplar av en
Även trycks iskriftuttrycklig betydelse.inte givits någon ettom en

.underfaller den alltså TFlitet antal exemplar

utveckladesframställa skrifterAndra sätt att

låtapraktiska behovtid fanns det inte någraUnder lång att ettav
omfatta fler framställnings-slaggrundlagsskyddsärskilt nämntav nu

för tryck-begränsningEmellertid dettryckt skrift.former än envar
krävde inteekonomiskt realistisk,förtekniken den, attatt envara

upplaga.alltför liten
hektografering ochuppfanns metoderunder 1800-taletRedan som

skrift kundeexemplarvilka flera identiskastencilering, av engenom
billigt och enkeltoriginal på Deframställas efter sätt. meto-ett ett nya

begränsad upplaga.endast Mende medgavdemas brist att en mervar
yttrandefriheten i prakti-betydelse förfick alltderas framväxt större

ken.

tillämpningsområde utvidgadesgjordes TFFlera översyner attutan :s

ledde till lagstiftning,vilket inteårs förslag till TF,Redan i 1912
avgörande be-borde tillmätasframställningssättet inteuttalades att

vidVikten borde i stället läggastydelse för tillämplighet.TF:s om
närmade sig vanligskrift i sin effektmetoden mångfaldigaatt en

faktiskt användes,metoden, sådan dentryckning. Frågan varvar om
medel till allmänhetjämförligtmed vanlig tryckning störreattett en

‘ tillfállighetstryck. frågas.k. bild- eller Detsärbehandlari kap. 3 §TF 4 är
tryckfrihetensin sådana missbruksådana alster till ärär attart avsomom

gäller devisitkort och etiketter. Beträffande demutesluten, vykort, attt.ex.
ursprungsuppgifter.åsättasinte andra tryckalster behöversom
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betänkande f..tankeinnehåll 1912 års 146sprida ett s.
omfattade inte definition tryck-någonårs reform TF1941 avav

tidigare till praxis. Enligtöverlämnadesbegreppet. Tolkningen som
inte stencileringtryckbegreppet dock prop.Föredraganden inbegrep

25.1940:270 s.
andra skriftertryckfrihetssakkunniga konstateradeårs1944 ävenatt
allmänheten.sprida meddelanden tillanvändas förtryckta kunde attän

Emeller-hänföra dem underfinnas anledning TF.kunde därförDet att
tillämplighetutvidgningbetänkandet sådan TF:stid iansågs att aven

regelmässigt medgavdärför metodernaske, bl.a.inte borde ännuatt
trycket SOU 1947:60 57.begränsade upplagor än s.mera

vid-vidhölls dock önskemålremissbehandlingenVid om en mera
vissa remiss-avgörande borde enligtbegreppsbestämning.sträckt Det
effektmetodens prop.framställningssättetinstanser inte utanvara

116.1948:230 s.
Även omfattaskäl låtauttalade det fanns TFföredraganden attatt

särskilt erfarenheter-tryckta. detta taladeskrifter de Förandra änäven
konstaterade han,dock,grannländema.krigsåren i Detunder varna

utvidgning sådantgenomföra dyliksynnerligen svårt sättettatt en
samtidigt detalltför obestämdbegreppsbestämningen inte blevatt som
denna punkt.kom råda ovisshet på Attdet intevikt attattstorvar av

lämpligthan intepå ansökan härom ansågtillämplighet berolåta TF:s
därhän det förelåghade inte nåtttekniska utvecklingenoch den ettatt

metodertillämplighet till olikautsträckaoavvisligt behov TF:sattav
därförtryckningen. öredraganden ansågnärmade sig Fi effektivitetsom

tryckning ibegreppsbestärnningen, nämligenförutgångspunktenatt
117.borde a.tryckpress, inte överges prop. s.

År stencilering ochtillämplighetsområde tillutvidgades TF1978 :s
framställningssättjämställda

betänkande 1975:49 Massme-Massmedieutredningens MMU SOUI
grundlagsskydd försärskiltfrågandiegrundlag på nytttogs omupp

Utredningentryckpress.skrifter framställda på sätt änannat genom
mångfaldigandetillfredsställande fråganfann intedet att ett avom
avhängig enbartgrundlagen ellerfalla underskritt skulle avvar

metoderpekade fleraframställningssättet. Utredningen attatt nya
fotokopiering.hade tillkommit,framställa skrifter i upplagor t.ex.stora

obegränsadetrycket i principmetoderna medgav liksomVissa av
framställningsmetoderandraanmärkte utredningenupplagor. Vidare att

kundejust för sådana skrifterofta användestryckpress antasän som
yttrandefriheten, förregler skydd föri särskilt behov t.ex.av omvara
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flygblad och upprop.
menade den tekniska utvecklingen fick haMMU nått såatt anses

långt det inte längre praktiskt kategorisk skillnad mel-göraatt attvar
Ian skrifter framställda i tryckpress och sådana mångfaldigats påsom

Grundlagen borde enligt utredningen i princip omfatta bådasätt.annat
dessa kategorier och avgörande borde skriften framställdärvara om
eller mångfaldigad praktiskt kan jämställas medsättett rentsom
framställning tryckpress. Beteckningen tryckt skrift skullei enligt

skrift framställd iförslaget användas tryckpress eller mång-ärsom
stencilering, ljuskopieringfaldigad eller liknande teknisktgenom

f..förfarande bet. 76a. s.
behandlades i proposition 1975/76:204Förslaget ändringar iom

tryckfriheten. konstateradesgrundlagsregleringen Där MMU:sattav
förslag mycket remissinstansema. Viss kritiktagits emot gynnsamt av
hade dock riktats begreppet tryckt skrift användes skriftmot att som
inte tryckt. Tveksamhet hade också uttalats de uppgifterär över att

enligt förslaget skulle i skrift för vinnande grundlags-som anges av
skydd innebära myndigheters handlingar kopieras kundekunde att som
komma bli tryckta skrifter.att att anse som

Föredragande statsrådet anslöt sig till uppfattningen utvecklingenatt
mångfaldiga skrifter hade lett till dentekniken TFgränsattattav som

drog mellan tryckta och andra skrifter inte längre tedde sig lika moti-
framhållit förverad tidigare. Såsom hade det denMMU varsom

enskilde medborgarens utnyttja grundlagens skyddrätt att storav
billigare framställningsmetoderbetydelse andra och tryckningänatt

kunde användas. framhölls tryckfriheten kunde ha mistDet sägasatt en
del innehåll till följd tryckning blivit dyrt och densitt såatt attav av
därför skulle återställas med den föreslagna utvidgningen.

Föredraganden hade ingen erinran förslag till utvidg-MMU:smot
ning. konstaterade utanför grundlagama skulle kvarstå sådanaHan att
tekniska förfaranden skiljer sig från tryckning och stencileringsom

de inte tillåter framställning ochpå på gångsättattgenom samma en
på ställe flertal exemplar skrift. tryckt skriftBegreppetett ettav av en
förbehölls tilldock i förslag framställande i tryck-MMU:smotsats

i ställetgjordes särskild bestämmelse i kap.TF 1 5 § TFpress. genom
tillämplig skrift har mångfaldigats stencileringpåäven som genom
eller därmed jämställt förfarande a. f..90prop. s.

stencilregel omfattar all användning stencilering ellerTF inte:s av
jämställda fiamstdllningstekniker

Utvidgningen tillämpningsområde till skrifter mångfaldigadeTF:sav
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stencilering och andra jämställda framställningssätt skullegenom
emellertid, anmärkte medföraMMU, grundlagen kom omfattaatt att en
mängd mindre skrifter framställda i begränsat antal exemplar. Avett
olika anledningar kunde det finnas skäl inte hänföra alla sådanaatt
skrifter till tryckt skrift enligt EnligtTF. utredningen torde det därför

ofrånkomligt någon form begränsning detta be-göraatt motvara av
grepp-

MMU hade låta begreppet tryckt skrift och grundlags-övervägt att
skyddet beroende det antal exemplar skriften fram-vara av av som
ställs. Utredningen konstaterade dock sådan avgränsning tordeatt en

praktiskt ogenomförbar. Bl.a. ansågs uppkomma bevissvårighetervara
det gällde i efterhand fastställa skrift framställts i detnär att om en

antal exemplar fordrades.som
Ett ansökningsförfarande för grundlagens tillämplighet ansåg MMU

onödigt omständligt.vara
nödvändigaDen avgränsningen borde i stället på såsätt görasannat

valmöjlighet skapades för den skrifter mång-att uten som ger som
faldigas på i tryckpress. stannade förMMU metod därsätt änannat en
grundlagens tillämplighet beror på vissa uppgifter finns angivna iom
skriften. uppgifterDessa enligt förslaget mångfaldigatvar vem som
skriften och detta skett. Genom utelämna dessanärsamt attvar upp-
gifter eller någon dem kunde den inte hade intresse grund-av som av
lagsskydd eller ansåg de särskilda ansvarsreglerna hindrandesom
uppnå grundlagen inte blev tillämplig bet.a. 77.att s.

Även i denna del förslag föredragandeMMU:s statsrådetsvann
gillande. påpekade skrifterHan framställs stencileringatt som genom
eller jämställt förfarande hade i helt utsträckning trycktaänen annan
sådana användningsområden ligger utanför dem tryckfrihetensom som
skall skydd åt. gällde allmänna handlingarDetta fotokopieras ige som

antal exemplar också många enskilda handlingarett men som genom
stencilering mångfaldigas i krets.trängreen

Vid valet lämplig avgränsning ansåg föredraganden attav en av-
görande vikt borde fästas vid lätt skulle kunna konstateraatt man om

skrift faller under skydd ellerTF:s inte. anfördesDet exempelen som
polisen måste den får skrift i beslag på grundatt veta ta attom en av

den innehåller något brottsligt. skriftAtt tryckt förhållandevisär ären
lätt konstatera, motsvarande ledning inte fotokopiaatt t.ex.men ger en

lika kan det enda exemplaret flertal.gärna ett ettsom vara som av
Föredraganden ansåg det därför behövdes något utmärkeratt attsom

skrift mångfaldigad på tryck fallerär sätt änannaten som genom
under TF.

Liksom utredningsförslaget ansåg föredraganden sig uppgiftatt vare
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synvinkelansökningsförfarande dennastorlek ellerupplagans ett urom
den fallerskriften framgåsjälvabordelämpligt. ställetI attavvar

under TF.
deförslag omfattadekonstaterade MMU:söredragandenF att upp-

skrift. erinradetryckt Hanskulle åsättasredangifter enligt TF omsom
skriftertrycktatillsynenmedskyldighet hängdedenna överatt samman

det särskildaför medförutsättningoch kunde systemetutgörasägas en
och jämställ-stencileradeskrift.innehållet i tryckt Närföransvaret nu

det bådefann föredragandenskyddunderskrifter fördes in TFda :s
sådanaskulle finnas påuppgifter ocksådessanaturligtrimligt och att

borde detskriftergällde för trycktafrån vadTill skillnadskrifter. som
tillallmänhetskrifter inytillkomna görasdock för den enavgruppen

uppgifternatillämpligskulleförförutsättning TF utsattaattatt varvara
skriften.på

mång-handlingarskrifter frånavseddasärskiljaFör att somnu
förutomföredragandenföretag ansågmyndigheter ochhosfaldigats att

skriften mång-skulledetuppgifter MMUde även attangett varanges
trycktmotsvarighet hosvisserligenuppgiften saknadefaldigad. Den

framställningssättetsjälvagrundkunde påskrift, för sådan avmanmen
mångfaldigad.blivitfrån den hadeutgå att

falla stencileradeockså skulleunderfastställdes TFSlutligen att
f..91utgivningsbevisvilka gällde a.skrifter förliknandeoch prop. s.

Skriftenföljande.tilladeskap. § TFspecialmotiveringen till 5lI
denvarvidmångfaldigadfalla under TFskall för attatt avsesvara

skallför denexemplartillräckligt mångaframställd iskall attvara
finns skallutgivningsbevisintespridning. Närförkunna lämnas ut

lätt kanangivna så dettydligt avgörasuppgifterföreskrivna attvara
vidtillräckligtintegrundlagen.under Detskrift faller är att manom en

de skalluppgifternautläsaskriften kanstudium utannärmareett av
skrift,trycktdet skerpå t.ex.sättsättas motsvararettut somsom

återfinnasskallUppgifternaeller på liknandei vinjettpå titelblad, sätt.
skriften.håll ispridda olikaf°ar inteställe ochendaett vara

sådantordetmångfaldigaduppgiften skriftBeträffande äräratt som
ordalagenfästas vidavseende skall intealltförföredra stortatt ommen

beteckning,med användvad åsyftasdet framgår sten-t.ex.ensom
kopierad.ellercilerad

för-skriften ochhar mångfaldigatskall denneFörfattaren omanges
sköta fotokopi-anlitasfinns. någonlaget där sådant Om t.ex.attannan

eller förlagetförfattarenviss valfrihet. Sättseringen råder ut somen
förhållandet och detfrån dettautgåmångfaldigare kan ärattman

utförtsfaktiskt harframställningenbetydelse den tekniskasaknar då att
f..133någon a. prop. s.av annan

kraft den januari 1978.trädde i 1till kap. § TFTillägget l 5
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YGL9.1.2

reglerar grundlagsskyddet för radio, filmer, videogram ochYGL TV,
ljudupptagningar. Under förarbetena till lagen övervägdes samlaatt reg-
lema andra avdelning i emellertid slut-härom i TF. Detta ansågsen
ligen framkomlig anfördes samlad grund-inte Detväg. attvara en en
lag skulle leda till uttunning skyddet för tryckta skrifter.kunna av
Därför valdes lösningen med särskild grundlag för de här aktuellaen
medierna 1990/91:64 f..se 24prop. s.

Vid tiden för arbete videotekniken inte allmäntMMU:s ännuvar
tillgänglig. förslag till massmediegrundlag utredningen ladeDet som
fram, och inte ledde till lagstiftning, endast offentlig visningsom gav

film grundlagsskydd. Försäljning och uthyrning fotografisk filmav av
förslaget.och videogram omfattades inte av

Yttrandefrihetsutredningen lade fram sitt betänkandeNär YFU
yttrandefriheten hade dock videotekniken vunnitSOU 1983:70 Värna

insteg. Utredningen anmärkte videogram liksom framställnings-att
formerna film och fonogram innehöll tekniskt fixerade yttranden och
därför kunde grundlagsskydd med TF mönster.ges som

praktiska detaljen enkelt och tydligt offentliggöraDen på sättatt ett
för framställningenbär kunde enligt ordnas påYFUansvaretvem som

det förpackningenpå till sålda kopior och isättet att namnet anges
förekommande fall i den uppspelade framställningen. fram-dessaFör
ställningar borde enligt utredningen regler och andraom ensamansvar
yttrandefrihetsrättsliga grundlagsregler införas a. bet. 119.s.

påpekade inte kunde bortse från vissa slagYFU att attman av
framställningar kunde komma spridas det framgickatt utan att vem

utgivare eller det kunde utredas drev verksamheten.som var vem som
Bland kunde behov kunna åtala spridaren främstannat ett attav av
film och videogram innehåller barnpornografi förutses.t.ex.som
Därför ansåg ansvarighetskedjan också borde omfatta denYFU att som
offentligen förevisar eller framställningsprider bet.a. 119.en s.

formella tillämpningsområde förYGL:s film och ljudupptagningar
regleras i kap.1 10 § YGL. Där grundlagen tillämplig påsägs att är
sådana filmer och ljudupptagningar sprids till allmänhetensom genom

spelas säljas eller tillhandahållas på förarbetenaAvatt sätt.annatupp,
framgår begränsningen grundlagens tillämplighet tillatt upptag-av
ningar sprids till allmänheten motiverats grundlagsskyddetssom av
ändamål säkerställa friheten sig i massmedieratt att yttra ettsom
medel för den fria åsiktsbildningen 1990/9l:64prop. 112.s.

rättstillämpningen harI emellertid videogram regelmässigt kommit
behandlas likartatpå tryckt skrift. Eftersom ingetatt sätt yttresom
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och sådanavideogram används privatskiljer mellantecken somsom
sådan kommithar videoteknikenoffentliggöras attatt om-somavses

fram-tillämpningsområde. innebärformella Dettafattas YGL:s attav
regle-omfattas grundlagenshar kommitställningar i videogram att av

spridningskulle någonfall där det kunnaring i sådana antas attäven
varit avsedd.aldrig hartill allmänheten

erfarenheter YGL:s9.1.3 JK:s av

tillämpningsområde videogramför

till detillämpningsområdetydligare YGL:sFrågan avgränsaattom
de för-har aktualiserats JK:still allmänhetenyttranden riktas avsom

Huddinge-åtföljande brukar benämnasmed rättegångarundersökningar som
regeringen vissapromemoria tillNorrköpingsfallen.och I omen

våldsskildringyttrandefrihetsbrottet olagafrågor rörande m.m. -
denoch synpunkter dnr 706-96-32erfarenheterJustitiekanslems av

området enligtför gjorda erfarenheterredogörfebruari 1996 JK28
följande.

distribution filmerbara föranvänds inteVideogram överöppen av
iallmänheten ocksåuthyrning tillförsäljning ochdisk utan mergenom

bampomografiska och våldsporno-och för spridningdolda former av
bildupptagningama på såsällan spridsgrafiska bildupptagningar. Inte

video-endabildupptagningar sammanställs påskildaflera ettsätt att
individuella önskemål. Dessabeställaresband enlighet medi en

kommuni-påminnervideogram företer dragskräddarsydda omsom
massmedium.gradtill i väl så högkation från ettsompersonperson

meddelanden tillämpasådana unikadärför svårt påblirDet ettatt
upplagorföreställningenvilar pårättsligt störresystern avomsom

sig detbilder. Svårighetema visarrörligalikadana upptagningar närav
allmänheten enligtspritts tillvideogram hargäller visa ettatt om

beträffandevid andra bedömningar såsomocksåkap. 10 § YGLl men
preskription och verkaninnehållet, konfiskering,ansvarigheten för av

vissprövningartidigare rättsliga av en scen.
vållarskräddarsydda videogrammendekonstaterarJK störreatt

syftetbetingaspraktiska rättstillämpningensvårigheter i den än som av
effektivt skydd för frihetenmeningsfullt ochupprätthålla attatt ett

skilda slag till allmän-videoteknik för sprida budskapbegagna att av
Åtskilligt promemorian vinna tycl-skulle enligt ståheten. att om en

tillämpningsområde.kringligare kunde dras YGL:sgräns
Mediekommitténöverlämnats till Jupromemoria harJK:s

1994:13.
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materiellaGrundlagamas9.2

tillämpningsområde

materiella tillämpningsområde bestämsoch YGL:sTF:s av
syfte och ändamål, vilket säkra frittgrundlagamas är att ett

allmän upplysning och fritt konstnärligtmeningsutbyte, etten
avseende livets alla tänkbara områden. Yttrandenskapande av

tillämpningsområdet, brottsliga for-alla slag omfattas av men
straffria bara för grundlagarnafaranden blir inte att ett av om-

fattat har Grundlagamas materiella tillämp-medium använts.
bampomograñskaningsområde omfattar bilder liksom andra

bilder, de har tillkommit eller skildrar brott,även när genom
bilderna endast källmaterial eller publice-och utgöroavsett om

rade bilder.

materiella tillämpningsområde detoch YGL:sTF:s är snävare än
formella tillämpningsområdet. materiella tillämpningsområdetDet
bestäms syfte och ändamål.grundlagamasav

syfte och ändamål säkra fritt menings-och YGL:sTF:s är att ett
och fritt konstnärligt skapande. dettautbyte, allmän upplysning Ietten

syfte grundlagarna tankar och åsikterrätt att yttra samt attenvarger
meddelaoffentliggöra allmänna handlingar och uppgifter och under-

i vad helst. Grundlagama omfattar såledesrättelser rättenämne attsom
inför publicering liksom publicera infor-skaffa information rätten att

mationen.
omfatta vad helstgrundlagamas regleringAtt ämneanges som

innebär förbehåller sig den exklusiva be-grundlagarna rättenatt att
döma yttranden alla slag, inte bara tankar och åsikter ävenutanav
information sakforhållanden på livets alla tänkbara områden.om

Grundlagamas tillämplighet sådan inte avhängig hurärsom av
värdefullt yttrande kan gränsdragningen inneDen görsett anses vara.
i grundlagarna i bestämmelser vilka yttranden otillåtna.ärom som

vanlig straffriaFörfaranden inte tillåtna i lag dock inteär ärsom
omfattasbara för medium eller tillämp-TF:s YGL:satt ett som av

ningsområde dethar del brottsliga förfarandet. För-använts som en av
farandet bedöms vanligenligt lag inte yttrandet sådant.men som

Bampomograñska bilder information det skildrade. Deger om
Ävenalltså yttranden alla andra bilder. de tillkommitutgör som om

eller skildrar brott omfattas bampomografiska bilder grund-genom av
lagamas materiella tillämpningsområde.
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Utgångspunkter9.2.1

och yttrandefriheten enligt medför inteTryckfriheten enligt TF YGL
yttrandenoch vad helst,för någonrätt yttra ut t.ex.att som somge

föreller bampomografiska bilder, barahets folkgrupputgör attmot
tryckt skrift eller i film sprids tillyttrandet återges i t.ex. somen en

allmänheten.
slag regler inskränker tryck-och finns det tvåI TF YGL av som

och yttrandefriheten.
bestämmelser tryck- och yttrande-för det första frågaDet är om om

återfinns vilka straffbelägger vissafiihetsbrott. i kap. 4 § TFDessa 7
otillåtnastraffbelägger vissa fallyttranden och i kap. § TF7 5 avsom

handlingar och uppgifter.offentliggöranden av
fråga bestämmelser föreskriverdet andra detFör är attom som

för sig kan tillåtna, hindervissa yttranden, vilka i och utanvara av
bestämmelser i vanlig lag. vissafår förbjudas Igrundlagen avgenom

yttrandet sådant eller bruketdessa fall har det tveksamtansetts om som
materiella tillämpningsområde ellerdet faller under grundlagensav

uttryckligen bestämmel-därför och tillåtitsinte. har i TF YGLDet att
lag. exempelyttranden får vanlig Somvad dessa genomser gesavser

fåri kap. § och Enligt 9 § 1kan anföras bestämmelserna 1 9 l 3 TF.
förbud kommersielli vanlig lag meddelasdet hinder TF motutan av

marknadsföring alkoholhaltigaden används vidi den mån avannons
f°ar hinder i vanligdrycker eller tobaksvaror. Enligt 9 § 3 TFutan av

kreditupplys-offentliggörande i yrkesmässiglag meddelas förbud mot
integriteti enskilds personliganing, innebär otillbörligt intrångsom

ersättnings-oriktig eller missvisande uppgift,eller innehåller omsom
oriktig elleroffentliggörande rättelseskyldighet för sådant samt avom

ochmissvisande uppgift. Vi kallar i det följande regler i YGLTF av
detta för undantagsregler.slag

ändamålsyfte och9.2.2 TF:s

Regleringen

återfinns i kap.Reglerna syfte och ändamål 1 1-3 TF. DetTF:som
alltså i dessa bestämmelser grundlagens materiella tillämpningsom-är

råde materiella tillämpningsområdet har utvecklats i lagmo-Detanges.
tiven och i rättspraxis.

kap. första stycket definieras tryckfriheten. Med tryck-I 1 § TF1
frihet förstås enligt bestämmelsen 1 svensk medborgare har rättatt att

myndighet eller allmänt i förväg lagdanågrautan annatav organ
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hinder skrifter, den2 utnyttjat denna endast införut att rättge som
laglig domstol kan tilltalas för skrifts innehåll 3 straff kansamt atten
utdömas endast skriftens innehåll strider tydlig lag givenmot attom
bevara allmänt lugn återhålla allmän upplysning.attutan

lagrummetsI andra stycke preciseras tryckfriheten. Till säkerställan-
de fritt meningsutbyte och allsidig upplysning skall det ståettav en
varje svensk medborgare fritt i skrift tankar och åsikteratt yttra samt

offentliggöra allmänna handlingar och meddela uppgifter ochatt
underrättelser i vad helst.ämne som

Censurförbudet, återgetts redan i kap.l § första stycketl TF,som
preciseras i kap.1 2 § TF. Där förtydligas det åtgärderäratt som
grundar sig på skrifrs innehåll inte tillåtna.ärsom

Historik

Under 1800-talets tidigare hälft rådde det allt bruksynsättet att av
tryckta skrifter föll under den dåvarande tryckfrihetsförordningen
TFF i såväl formellt materiellt hänseende. Denna striktasom upp-
fattning frånträddes år 1876 lagstiftningen litterär äganderättnär om
bröts och fördes tillTFF allmän lag.ut ur

denI juridiska doktrinen och hos lagstiftaren uppfatt-denvann
ningen insteg tryckfriheten inte innebär varje enligt vanlig lagatt att
âtalbar gärning vid vilkens utförande tryckt skrift skulle fallaanvänts
under tryckfrihetsprocessens regler. fall därI kriminalisering skett,en
inte brottsligt överskridande tryckfrihetens iett gränser utansom av

avseende, omfattade inte TF:s exklusivitet gämingen. Kriminali-annat
sering oredliga förfaranden med tryckt skrift hade inte med fråganav

yttrandefrihetens gränser göra.attom
1944 års tryckfrihetssakkunniga anslöt sig till den uppfatt-nyare

ningen. fannsDet enligt dem förfaranden med tryckt skrift som var
brottsliga i hänseende såsom överskridande yttrande-änett annat ett av
frihetens betänkandetI anfördes detgränser. avgörande måsteatt vara
tryckfrihetens innebörd och syfte.

Med hänvisning till de enskildas ökande deltagande i samhällslivet,
de allmänna utbyggnad och tryckta skrifters allt be-störreorganens
tydelse för spridandet nyheter och för den politiska debatten kon-av
staterade de sakkunniga syftet med allmän tryckfrihet måsteatt en vara

den skall säkerställa fritt meningsutbyte ochatt allsidig upplys-ett en
ning SOU 1947:60 120.s.

förstaI hade tryckfriheten enligt de sakkunniga till uppgiftrummet
säkerställa fri nyhetsförmedling och obeskurenatt politisk debatt.en en

Men det tillades i samband med denna uppgiftnära stod tryckfri-att
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grund-synpunkt såsomvidsträckt kulturellbetydelsehetens meraur en
kulturellas.k.upplysning bet. 120. Dettaa.för allmänval s.en

konstnärlig, litterär,vetenskaplig,inte baratäcker såledeskomplement
med den politiskayttrandefrihet hörochreligiös sammansomannan

till detyttranden vilka hörandraocksåyttrandefriheten utan mera
inforrna-vardagligtunderhållning,området såsomkulturellavidsträckta
levnads-i människorsövrigt ingårioch allttionsutbyte annat som

kultur.
itryckfriheten inte barabetonade rättsakkunnigaDe att var en

också inne-och åsiktertankaruttryckameninginskränkt utanatt egna
sakförhållanden.upplysningarlämnavidsträcktfattade rätt att omen

klar skillnadalltid möjligtbetänkandet inteenligt göraDet att envar
fram-innehålltryckfrihet. Oavsettbåda formermellan dessa ettomav

meddelan-ellerförfattareyttrandeegentligtstår ettett somav ensom
sakkunnigaenligt deupplysning måstevidarespridningde eller av en
kännedomtill allmäninnehåll kommadettagälla låtafrihet attsamma

bet. 46.a. s.
alltskulle regleratillämpningsområde så denutsträcka TF:sAtt att
allregleradärmed skulle fåskrifter och TFtrycktabruk ansesav

sak-fann deförfaranden,vid brottsligaskrifttrycktanvändning av
menings-skullemenade detsyfte.praktiskt Dekunniga sakna att vara
behandlai tryckfrihetsprocessolämpligtfall direktoch i vissalöst att

tryckfrihetsbrott.skulledärigenomalla de brott att somvara ansesom
med ledningbrottslighet kunde bedömasskriftsförutsatteTF att aven

utgivaren ibetänkligtdetde ansåg göradess innehåll och attvara
framgårinnebördmeddelandenansvarig förfallförekommande avvars
kännedomskaffakan åläggasrimligenförhållanden han inte attyttre

bet. 120.a.om s.
konstitutionelltbehövdeinteframställningarexempelSom som

medel itrycket såsombegagnandetskydd anförde de sakkunniga av
menadetjänst. sakkunnigaDenäringsverksamhetensden enskilda att

kriminaliserasbehöveryttranden inteillojalaoredliga eller yttran-som
skriftfall trycktpå därsåledes sikte utgörochdefrihetsbrott etttog

vilse-Således harbekostnad.vinning andrasekonomiskmedel för
bedömaskunnakonkurrensåtgärderillojalaochledande reklam ansetts

skrift brukats.trycktvanlig lagefter även om
krävträttspraxis och harutvecklats iför reklam harUndantaget att

och hakommersiellt syftehaframställningen skall rentettett rent
förhållande föremål.kommersiellt som

ytterligaretill årsi förarbetena 1949 TFgrundPå angavssamma
inteskrifthjälp trycktkunde begås medgärningar sommenavsom

hördekategoritryckfriheten. Till dennamissbrukatt avanse somvar
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otillåten användning känneteckenvarumärkesbrott och samtannan av
oredligt förfarande, förfalskningsbrotten och svind-bedrägeribrotten,

förarbetenaKaraktäristiskt för de förfaranden ileri. är attsom angavs
syfte från ekonomiskde har utpräglat ekonomiskt till skillnad jour-ett

saknar direkt uppsåt härvidlag och därför fallernalistik och debatt som
tillämpningsområde.under TF:s

utgångspunktema tryckfrihetens uppgift ochUtifrån de angivna om
förfaranden föll utanför detsyfte med beaktande oredligasamt attav

sakkunniga tryck-konstitutionellt skyddsvärda formulerade års1944
skrift åsikter,friheten i tryckt sina tankar ochrätten att yttrasom

meddela uppgifter och under-offentliggöra allmänna handlingar samt
helst. Formuleringen ochrättelser i vad ärämne upptogssom som

kap. andra stycketalltjämt gällande grundlagstext 1 § TF.1
uttalade den dem föreslagna gränsdragningensakkunnigaDe att av

praktisk lämnade säker grundtillfredsställande synpunkt. Den envar ur
dettaför vad skulle åtnjuta grundlagsskydd.bedömande Inomav som

konstaterade de sakkunniga, tryckfriheten inte inskrän-område kunde,
grundlagsändring.kas på änsättannat genom

utvecklatryckfrihetens syfteT

framgår således tryckfrihetens materiella omfattningAv motiven att
syftet tryckfriheten.skall bakgrund det angivna med Det ärmotses av

skriften, innehåll skyd-alltså inte i första hand dess attutan som avses
dock den metoden valts siktedas. praktiska skäl har TFAv att tar
Kommunikationsfonnen skyddas i syfteskydda själva skriften. attatt

skydda dess innehåll.
skrift skyddas med den enda be-All kommunikation i tryckt således
syfte. den exakt går igränsning följer TF Var gränsen:s mersom av

den yttrandefrihetsrättsliga låter sig svårligen beskrivasterrängen
utifrån innehållet försöka positivt definiera tryckfrihetenAttpositivt.

sig också betänkligt, eftersom sådan definition kan bli be-ter en en
för garanti för tryckfriheten.gränsning i stället svårtDet är atten

förutse hur samhällsutvecklingen kommer löpa och vilka före-att nya
teelser den kan föra med sig.

till har syftet med tryckfrihetenI motiven också endast be-TF
skrivits utifrån dess kärna. har definieratsinte posi-Dess gränseryttre
tivt i motiven. hargår endast omnämnandetVar gränsen antytts genom

det s.k. kulturella komplementet.av
dock alldeles klart detta komplement inte kultur iDet är att avser

ordets inskränkta mening. allt ingårSom inämntsmer avses som
människors levnadskultur, ochnegativa motbjudande mänskligaäven
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beteenden.
tryckfrihetensvidare klart syfte inte enbart fyllaDet ärär attatt en

till friheten tankarpolitisk funktion och begränsa sig uttrycka ochatt
frihet för människor sig trycktåsikter, reell iutgöra yttrautan atten

frihet välja.skrift i de själva harämnen att
grundlagama inte drar mellanSlutligen framgår någon gränsatt

spridandet åsikter och tankar och förmedla upplysningarrätten attav
sakförhållanden. Grundlagen skiljer således inte mellan fram-om rena

tankeinnehåll i mening och bilddokumenta-ställningar med någon ren
händelseforlopp.tion av

Tryckfrihetens materiella begränsning, den faktiska tryckfriheten,
sådana yttranden intekan definieras negativt genom summan av som

den TF Dessavärna. utgörsattart avser som ovananses vara av
yttranden inte omfattas materiella tillämpnings-TF:snämnts av som av

efter dess ändamål och syfte och sådanaområde bestämt trots attsom,
särbehandlats det beträffande dem i grund-de omfattas, har attgenom

vanlig lag.lagen hänvisas till bestämmelser i

syfte och ändamål9.2.3 YGL:s

Syftetprinciper utvecklats i tryckfrihetsrätten.YGL bygger på de som
betydelse.yttrandefriheten i dess vidare Somhärär även värnaatt om

stycketför yttrandefriheten i kap. andra YGL,ändamål 1 l §anges
fritt meningsutbyte, fri och allsidigtydligare for säkraTF,än att ett en

syfte tillförsäkrasoch fritt konstnärligt skapande. dettaupplysning Iett
i de medieri lagrummets första stycke svenska medborgare rätten att

offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och iYGL omfattar
vilket helst.övrigt lämna uppgifter i ämne som

framhöll yttrandefriheten hade vidare syftningYFU än attatt en
hålla demokratin gående och kritiserade försök dela yttrandefri-att upp

icke skyddsvärda sådanheten i skyddsvärda och yttranden. En
förväg. skulle enligtuppdelning kunde enligt inte iYFU Dengöras

till slutsatsen de uttrycksformerutredningen kunna leda att som var
värda skydd uppfattas respektabla redan detdeett som avvar som
skälet starkt etablerade. Därifrån enligt intede YFUäratt stegetvar
långt till gynnandet det konventionella, till vakthållningen detavav
vedertagna. sådan vakthållning, fortsatte i och för sigEn YFU, är
legitim yttrandefriheten till för det behöver skyddas denärmen som -
obekväma informationen, de utmanande åsikterna och de chockerande
konstnärliga gränsöverskridandena SOU 1983:70 82.s.

grundlagamas hömstenar således yttranden, innefattan-En är attav
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skall sådana omfattas grundlagama.de bilder, alla slagäven som avav
yttrande inte endast del dettasSådant bruk med utgörett som en av

tillkomst och offentliggörande skall däremot i princip bedömas endast
enligt Vad gärningar där informationsbärarenvanlig lag. ärsom avses

led i i straff-och det yttrande den innehåller används övrigtettsom en
bedrägeri. alltså intebar gärning, såsom vid Det går kallaattett ren

för bruk yttranden och sedan straffabefattning med yttranden be-av
stöd i grundlag.fattningama i allmän lag utan

Undantagsregler9.2.4

finns i grundlagama regler uttryckligen undantarDet nämntssom som
från grundlagamas materiella tillämpningsområdeVissa ämnesområden

Ävenoch i stället hänvisar dessa till lagstiftning vanlig lag. be-genom
träffande frågor berör utövandet tryck- ochvissa andra yttran-som av
defriheten har uttryckliga bestämmelser i grundlag vanlig lagsom
tillämplighet nödvändiga.ansetts

nödvändiga för vissa bestämmelser i vanligUndantagsreglema är att
lag inte delvis verkningslösa till följd grundlagamaskall attvara av
inom tillämpningsområde exklusiva straff- och processlagar.sitt Deär

fallahar alltså meddelats för förtydliga områdetinte att att anses
tillämpningsområde. Hela detutanför grundlagamas materiella område

formellt behöver inte omfattatsådan undantagsregel angårsom varaen
Skyddsområde.grundlagamasav

undantagsregler företer likheter med de behandladeDessa ovan un-
dantagen för förmögenhetsbrott och reklam det frågasättet äratt

yttranden medel i kommersiella sammanhang medutgör rentom som
föremål. Undantagen för förmö-kommersiella förhållandenrent som

genhetsbrott faller dock i princip redan från början utanföroch reklam
till fallgrundlagamas tillämpningsområde i de medmotsats som avses

undantagsreglema.

Upphovsrättslig lagstiftning

§AYGLGenom kap. och kap. undantas samtliga frågor8 § l 121 TF
upphovsrätt från materiella tillämpningsområde.TF:som

Alkohol- tobaksreklamoch m. m.

Enligt kap. och och kap. gäller hinderl 9 § 1 2 TF l 12 § YGL utan
grundlagama vad stadgat i vanlig lag förbud kom-är motav som om

mersiell används för marknadsföraden alkohol ellerattannons om
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skydd för hälsa eller miljö enligtförbudet meddelats tilltobak eller om
till Enligt kap. 3följer anslutning EG. 1 9 § TFförpliktelse avsom

grundlagama bestämmelsergäller hinderoch kap. § YGL1 12 utan av
offentliggörande i yrkesmässig kreditupp-förbudi vanlig lag motom

innebär otillbörligt in-kreditupplysninglysningsverksamhet somav
oriktig ellerintegritet eller innehållerenskilds personligatrång i som

offentlig-ersättningsskyldighet för sådantuppgiftmissvisande samt om
uppgift.oriktig eller missvisanderättelsegörande och om av

brottsligtuppgifter påAnskaflande sättav

hindergälleroch kap. 12 § YGLEnligt kap. 9 § 4 TF 11 utan av
ersättningsskyl-ochi lag stadgatgrundlagama vad är om ansvarsom

underrättelse anskaf-uppgift ellervilketdighet det sättsom avser
ansvarsfrihet denför denfats. Bestämmelsen sätter gräns somsomen

har.publiceringssyfte i principanskaffar uppgifter i
ellerbild utförabampomografiskanskaffarOm någon attgenomen

hindrar således intepå barn,medverka till sexuellt övergrepp ettett
och döms i vanlig brott-åtalas förgrundlagama denne övergreppetatt

publiceringenvilket skede förläggandet ochmålsrättegång ioavsett av
gäller då denbefinner sig.framställningen bilden Detsamma somav

ochvid framställningenbarnet deltaframställer bilden förmått att
sexuellt ofredande.därför sig skyldig tillgör

tryck- ochunder utövandethandlingar företasAndra brottsliga avsom
yttrandefriheten

brottmåls-i vanlighinderinte någotoch YGLI TF sätts mot attupp
brottsbalken förstraff utdöms enligtochrättegång prövasansvar

företas underbrott vanlig lag ochsådana gärningar utgör mot somsom
medium ha någotspridning skyddatframställning och utan attettav

spriderSåledes kan denframställningens innehåll.samband med som
kanförargelseväckande beteende. Dettaframställning straffas fören

plats bjuderoch språkbruk på allmängälla den med åtbördert.ex. som
väcker förargelse hos allmän-pomografiska alster på sättettut som

heten.
den begår förmögenhets-tidigare inteSom nämnts ettanses som

hatryckt skrift härvidbrott bedrägeri med hjälp utövatt.ex. avsom
yttrandefrihet.någon tryck- eller

Särskilda spridningsbrott

hindrastycket får inte något allmäntEnligt kap. § andra TF1 2 organ



tillämpningsområdeGrundlagarnas 201SOU 1997:29

allmänheten. Motsvarandeeller spridning blandskrifts utgivningtryckt
ochundantag för granskningkap. därregel finns för YGL i l 3 § görs

fall ivisas offentligt. defilm skall Igodkännande nämnssomav som
informationsbärarespridningendock självadet följande kan av en

vanlig lag.brottutgöra motett
gäller hinderoch kap. 12 § YGLEnligt kap. 2 § TF 36 utan av

i vanlig lagf°ar meddelas bestämmelsergrundlagar detdessa att om
pomografisk bild vid allmän plats påförevisarstraff för den sättsom

beställningföregåendeallmänväcka anstöt,är ägnat utanatt somsom
sådan bildtillställer någonsänder eller påmed sättannatposten en

skrift, sittsprider trycktbland barn och ungdomeller som genomsom
eller för demedföra allvarlig faraförråande eljestinnehåll kan verka

sedliga fostran.ungas
straffbestämmelserfinns motsvarandekap. och 12 BrBI 16 11

bild och förledandemed pomograñskförfarandeotillåtet av ung-om
brottmålsrättegângskall tillämpas i vanligdom, alltså även närsom

omfattas och YGL.med medier TFbegåttsgämingama avsom
för-med pomografisk bild ochförfarandeVad beträffar otillåtet

inskränkastadgandena inte primärtungdomledande att yttran-avserav
kommersiellt påtvingamöjlighetendefriheten begränsa attattutan

till barn ochmotverka spridningpornografi respektiveallmänheten att
fara för dem.kan medföra allvarligframställningarungdom somav

tryckfrihets-uttalade årsförledande ungdom 1944Beträffande av
skrifter måste skesedlighetssårandeinskridandesakkunniga att mot

ifrihet föreliggavidsträckt måstemed försiktighet ochviss attatt en
upplys-populärvetenskapligavetenskapliga arbeten ellerlitterära verk,

frågor 111.behandla hithörande SOU 1947:60ningsskrifter s.

yttrandefrihetentryck- ochfaktiska9.2.5 Den

Tillåtna otillåtna yttrandenoch

tillämpningsområde omfattarmateriellaGrundlagamas som ovan
faktiskoch värden det råder inteyttranden alla slagnämnts menav

frihet hela detta område.utnyttjaatt
den yttrandefrihet grundlagarnai tryck- ochInskränkningar ga-som

heller fårgrundlagarna medger det.får inte Integöras utan attranterar
följa på miss-myndigheter eller andra allmännaingripanden organav

stöd i grundlagarna.bruk yttrandefriheten de inte hartryck- och omav
brottskatalogen i kap. de gärningarden s.k. 7 4 § TFI somanges

skrift. Brottskata-yttranden i trycktkan straffas de begåttsnär genom
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kriminaliseringar.logen ställer krav på dubbla Härmed gär-attavses
straffbar både enligt grundlagen enligtningen måste och vanligvara

lag. kriminalisering ytterligare yttranden kräver således alltidEn av
grundlagsändring.

brottskatalog bland bampomografibrott ochI TF:s upptas annat
olaga våldsskildring. fråga de medier omfattasI YGLom som av
hänvisas i denna lag till brottskatalog. Endast beträffande olagaTF:s
våldsskildring innehåller självständig längre gående brotts-YGL en
beskrivning.

Påföljder otillåtnaför yttranden

också exklusiva straffprocesslagar. deTF och YGL Enär som av
grundlagama missbruk yttrandefri-viktigaste principerna i är att av

efterhandheten beivras ingripanden i med karaktär påföljdergenom av
för tryck- yttrandefrihetsbrott och inte åtgärder på förhandoch genom

offentliggörande.såsom och förbud framställning och Endamotcensur
förhandsgranskning filmundantaget härifrån Biofgrafbyrånsär av som

skall visas offentligt.
yttrandefrihetsbrott dock inte räcka förStraffet för tryck- och anses

framställningar brottsligt innehåll.hindra spridande med Näratt av
hindrastryck- yttrandefrihetsbrott har begåtts kan därför spridningeller

konfiskering interimistiskt kan säkras beslag. För-genomgenom som
exemplaren, utrustningde för spridning avsedda kan vissutom som
dessa konfiskeras. ersättningvid framställningen Någonanvänts av

utgår inte till ägaren.
frågaKonfiskering framställning kan komma i någonutan attav en

döms för eller yttrandefrihetsbrott. avgörande fram-tryck- Det är att
yttrandefrihetsbrott mening.ställningen innefattar tryck- eller i objektiv

skriftens innehåll och faran för dess fortsattaAvgörandet grundas på
spridning.

och med den januari 1995 kan barnpornografi verklig-Från 1 av
hetstrogen konfiskeras i fall enligt bestämmelser ikaraktär även annat

kap. kap. tredje stycket Häri-7 tredje stycket TF och 5 6 § YGL.7 §
barnpornografi genombrutits principen redan spridda,har för attgenom

Även barnpornografiutgivna exemplar inte kan konfiskeras. som
förvärvats före tillkomsten bampomografibrottet år eller1980av som
då den framställdes eller spreds bedömdes försvarlig kan kon-som
fiskeras.
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Bampomograñska bilder9.2.6 omfattas av

grundlagamas materiella tillämpningsområde

Bampomografiska bilder sådana lämnar information och utgörsom
således yttranden. Därför omfattas de, de förekommer i grundlags-när
skyddade medier, grundlagamas materiella tillämpningsområde.av

bampomografiskaAtt yttranden, de offentliggörs under ellerTFom
YGL, inte tillhör tryck- och yttrandefrihetsrättens kärna torde inte vara
ifrågasatt. Pornografi andra skildringaroch det mänskliga sexualli-av

har dock från början tryckfrihetslagstiftningi vår innefattavet ansetts
tillåtet eller otillåtet bruk den tryck- och yttrandefrihetett av som

förbehållits reglering i grundlag och inte i vanlig lag.
Grundlagamas bestämmelser bampomografibrott innehåller ettom

försvarlighetsrekvisit. innebär framställningDetta inte straff-att ären
bar den med hänsyn till omständigheterna försvarlig. Somärom
exempel kan framställning i allvarligt syftande nyhetsförmed-nämnas
ling konstnärliga, vetenskapliga och upplysande bilder. Gräns-samt
dragningen mellan den angivna kategorin bilder och de utgörsom
bampomografibrott hör typiskt hemma i tryck- och yttrandefri-sett
hetsprocessen.

Vid kriminalisering innehav bampomografiska filmert.ex.en av av
det fortfarande innehållet, yttrandet, skall domstolen.är prövassom av

straffbelagtEtt innehav yttrande kan således inte jämföras medettav
bedrägeri begåtts med hjälp videofilm ellert.ex. ett som av en en

tryckt skrift. det falletI det inte innehållet, själva filmen ellerärsenare
skriften och innehavet den, förutsättningen för detutgör attav som
skall finnas brott, någon med hjälp filmen vilselettett utan om av
någon företa handling innebär vinning for gämings-attannan en som

och skada för den vilseledde. föranleder inteBrotten några åt-mannen
gärder med avseende själva filmen eller skriften.
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och utformade för10 YGLTF är

yttranden offentliggörssom

förraEnligt vad redovisats i det kapitlet begränsas det områdesom
och omfattar dessa lagar tillämpliga endastTF YGL ärattsom av

yttranden förekommer i vissa angivna medier och offentlig-som som
offentligaYttranden inte bara privatagörs. görs är ärutansom av-

sedda utanför särskilda grundlagsregleringen.falla denatt
avsnitt behandlas reglerna förbud10.1 och andraI motom censur

till hindrande framställningsåtgärder utgivning grund dessav en av
innehåll. utgivningsbegreppet och dess betydelse redogörs i avsnittFör

Slutligen i avsnitt frågan och10.2. 10.3 under TFrättentas upp om
YGL inneha infonnationsbärare utgivna elleräratt attsom som avses
ligga till grund för utgivning.

Regler till skydd för yttrandens10.1

möjligheter nå till offentlighetenatt ut

Förbud åtgärderpreventivamot

TF och bygger principen missbruk yttrandefrihetenYGL att av
beivras ingripanden i efterhand och inte åtgärder pågenom genom
förhand såsom eller förbud framställning och offentlig-motcensur
görande. framställning innehåller otillåtet yttrandeFörst när etten som
har utgivits kan tryck- eller yttrandefrihetsbrott föreligga och in-ett
gripande kan då framställningen.göras mot

Redan i kap. första stycket förklaras tryckfrihetens in-1 1 § TF
nebörd varje svensk medborgares myndighetnågrarätt att utanvara av
eller förvägallmänt i lagda hinder skrifter ochannat ut attorgan ge
endast i efterhand och inför domstol kunna tilltalas för deras innehåll.
Enligt kap. får inte ske2 § det någon granskning skrift1 TF av en
innan den har tryckts och förbudnågot tryckning får inte med-mot
delas. vad kallas censurförbudet. fårDetta Inte hellerär som en myn-
dighet eller allmän på grund innehållet i skriftannat organ av en
hindra skriften trycks, eller sprids till inteallmänhetenatt utges om
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vad kallasåtgärden har stöd i någon bestämmelse i TF. Detta är som
förbudet hindrande åtgärder.mot

finns motsvarande bestämmelser i kap. 3 där det dockYGL 1I
det i vanlig lag får meddelas föreskrifter granskningerinras attom om

godkännande filmer skall visas offentligt, s.k. filmcensur.och av som
filmerlagen granskning och kontroll ochl § 1990:886I om av

föreskrivs framställning i film eller videogramvideogram ettatt en
granskad och godkänd Biografbyrån, innan den får visasskall vara av

eller offentlig tillställning. film sprids påvid allmän sammankomst Om
krav förhandsgranskning.finns det inget påsättannat

alla yttranden avseddaFörbudet ärgaranterar att attmot censur som
frånpubliceras offentligheten hinder det allmänna.kan nå Det ärutan

förutsättning för skall kunna upprätthålla principen attatten man
yttranden får ske först i efterhand.ingrepp mot
tryckfrihetssakkunniga anmärkte det starkaste skäletårs1944 att

den lätt blir godtycklig och visarvarje form är attmot av censur en
för det otillåtna. sammanhängde enligttendens vidga området Dettaatt

alltid anförtrotts och praktiska skälkommittén med att censuren av
samtidigt det vanskligmåste anförtros administrativa organ som var en

mellan tryckfrihetsbrott ochuppgifi borde gåavgöra gränsenatt var
yttrandefriheten. uppgift kunde enligt be-befogat utövande Dennaav

omsorgsfull under detänkandet fyllas endast prövningengenom
de garantier för rättssäkerhetformer och med iakttagande av som

tryckfri-gäller för domstol utövad rättsskipning. Missbruk aven av
fåheten borde därför endast få beivras åtal vid domstol ochgenom

föranleda straff endast skriften innefattar tryckfrihetsbrott. Admini-om
förstrativa ingripanden borde enligt betänkandet tillåtna endast attvara

förbereda och säkerställa domstolsprövningen eller för verkställaatt en
f..dom SOU 1947:60 48s.

produktion,åtgärd hindrande den menligt påverkarEn är ut-om
givning eller distribution. allmänna får inte kräva någonDet att som

framställning inte hardeltar i verksamheten lämnar ännuut en som
givits hinderligt inseendeheller får det allmänna någotInte utövaut.

Eeknågon sådan 49.över person s.
bör betonas vad endast gäller åtgärder vidtagnaDet att sagtssom

framställning innehåll. innehålletpå grund dess Skullemot en av
polisens kännedom föranledatips komma till ochettt.ex.genom

misstanke sexualbrott barn har begåtts föreligger alltsåatt ett motom
inga hinder påbörja förundersökning detta.mot att en om
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framställaRätt och sprida alsteratt

kap.I 4 § tillerkännsl TF svenska medborgare och juridiska personer
själva eller med biträde andra framställarätt tryckalster.att Motsva-av

rande regler finns i vad gäller filmerYGL och ljudupptagningar.
kap.I 6 l § tillerkänns svenskaTF medborgare och juridiska perso-

själva eller med biträde andra hållarätt till salu, försändaattner av
eller på sprida tryckta skrifter. Motsvarande bestämmelsersättannat
finns i VadYGL. gäller etersändningar sändningar i luften radio-av
och fårTV-program sända dock regleras bestämmel-rätten att genom

i vanlig lag till följd det begränsade sändningsutrymmet i etern.ser av
filmFör skall visas offentligt gäller filmen måsteattsom vara gran-

skad och godkänd Biografbyrån.av
Spridning tryckt skrift eller film kan dock nämntsav en av en som

i avsnitt 9.2.4 brott allmän lag.utgöra mot

Principen om ensamansvar

När otillåtet yttrande har kan tryck- eller yttrandefrihets-ett getts ut ett
brott ha begåtts. Innan yttrande når har ofta fleraett mottagareen

tagit befattning med dess tillkomst och spridning. Skullepersoner
allmänna straffrättsliga principer gälla skulle alla dessa kunnaenvar av
ställas till för sin medverkan.ansvar

fieraAv skäl har särskilt valts för tryck-ett annat ansvarssystem
och yttrandefrihetsbrott. bygger följandeDet på principer.

Ensamansvar. Ansvar for otillåtet yttrande utkrävs endastett av en
betraktas gämingsman. Något medverkansansvar före-person som som

kommer inte.
Successivt förstaI hand utkrävs vissansvar. ansvar av en person,

ibland upphovsmanen eller, sådan finns, utgivaren. denneKan inteom
åtalas utkrävs den står honom iansvaret närmastav som en ansvars-
kedja, i sista hand spridaren eller spridama.

Uppsåtspresumtion. således formelltDen ansvarige personen anses
ha haft kännedom innehållet i framställningen. verkliga för-Deom
hållandena i dessa avseenden saknar i huvudsak betydelse för hans an-
svar.

Särskilt barnpornografiom

Sedan i den kommersiella pomografiska branschen i principman
upphört befatta sig med barnpornografi aktualiseras sällan denatt
redovisade ansvarskedjan. Numer framställs oftast bampomografiska
bilder enskilda kopior videogram ochgörav personer som av egna
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regelmässigt densådana fallandra.kopioma till Iöverlåter är nya
någonoch Omoch spridareupplagans upphovsman samma person.en

vid-framställningredan innehavdframställsupplaga inte utan enny
tidigare ihitta någonmöjligtdet sällanarefömiedlas är att an-person

svarskedjan.

medverkandeförSkyddsregler

själva medietssiktereglernaredovisadedeUtöver tarsomovan
det reglerspridning finnsochutgivningframställning, attsom avser

framställning.innehållet i Ibidragit tillskydda vissa enpersoner som
författare ochanskaffare, meddelare,enligt TFomfattning åtnjuterviss

ochansvarsfrihetperiodiskskrift intetrycktutgivare är anony-somav
regler finns i YGL.Motsvarandemitetsskydd.

förtystnadspliktAnonymitetsskyddet motsvaras sompersonerenav
framställning.spridningenellermed tillkomstentagit befattning av en

källorfår inte efterforskaandra allmännaMyndigheter och omorgan
enligttillåtetingripandeåtal ellerbehövs fördet inte ärannat som

grundlagama.

fallstraflasMedverkande kan i vissa

tillandra medverkandemeddelare ochansvarsfrihetdenTrots ensom
för begångnakan de åtalasprincipiellt åtnjutersålundaframställning

och kap. 3 §kap. 5i 3 § TFundantagsfall. 7i vissa Dessabrott anges
brottrikets säkerhetbrottvissafrågaYGL. samtDet motär grovaom

gärningartystnadsplikt.kvalificerad Deoch s.k.handlingssekretessmot
kriminaliserade i allmänfrån börjanåtalas redansålunda kan ärsom

lag.
och kap. 12 §kap. § 4 TF lbestämmelserna i 91Vidare sätter

gällergrundlagarnahinderansvarsfriheten.för UtanYGL gräns aven
ersättningsskyldighetochstadgatvad i lag är somansvaromsom

med-underrättelse anskaffas. Enelleruppgiftpå vilketdet sättavser
alltsåsexualbrott kanskildratdelaktig iverkande utanär ettsom

brottsbalken för sinstraffas enligtochåtalashinder eller YGLTFav
sexualbrottet.medverkan i

Utgivningsbegreppet10.2

framställning gårfår ingripaallmännavid vilken detDen motgräns en
innebör-Nedan redovisasframställningvid ut.nämnts att gesensom

sedan för YGL. Detför ochförst TF ärutgivningsbegreppet,den av
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första vilken faktisk åtgärdsig gällande. Dentvå frågor ärgörsom
till hur kretsandra fråganutgivning. Den ärutgör stor av personersom

riktad för utgivning skall före-åtgärd skalldenna att ansesvarasom
ligga.

rättstillämpningen medförakan iutgivningKravet att ettom
begränsad krets kan detdistribueras tillbrottsligt yttrande en personer

ingen ytterligare distribution skeroutgivet ochatt omvara anse som
yttrandet inte vidtas.ingripandenkan i praktiken mot

10.2.1 TF

skriftskall ha företagits for utgivningåtgärdDen att av ensom
den skall ha blivit utlämnad till saluskall ha skett är attanses

kretseller for spridning på Densätt.annat av personer som
åtgärden behöver inte kunna betecknasskall ha träffats somav

betydelse i allmänt språkbruk detallmänheten i ordets utan
begränsad kretsräcker med den utgörsatt av personer,av en

alltför avskild eller privat.bara denna inte är

skrift, för sådan,skall trycktEnligt kap. 6 §1 TF att anses som enen
förstås enligt lagrummet skriften harutgiven. Med utgivning attvara

motiveneller för spridningblivit utlämnad till salu Avsätt.annat
allmänheteninte behöver ha skett blandframgår spridningen utanatt

begränsadför spridning inom kretsutlämnandeäven av personeren
ochutgivning 1947:60 60 216.konstituerar SOU s.

nuvarande utformning redan Tidi-fick sin år 1941.Bestämmelsen
omfattade allt hvad, tryck,sades grundlageni TF att genomgare
Även bestämmelsen där uttrycketallmänhetens lägges.under ögon om

egentliga uppgift fixera utgivning skulleingick inte hade till sin näratt
framhölls i betänkande med förslag tillha år 1912ägtanses rum,

förolika meningar hade sig detTryckfrihetsförordning, att yppat om
spridning skett inom begränsad kretsutgivning tillräckligt att avenvar

regel kunna få till följd allmännaansågsEn strängare attpersoner.
tillämpas i fall spridning i begränsad kretslagens regler måste enav

yttrandefrihetsmiss-inte kan ställas rättslösdå motpersoner man
spridd skrift.bruk, framträda i inom begränsad kretssom en en

borde ståndpunktbetänkandet framhölls lagen intaI att en som
principen för tryckt skriftsmöjliggjorde fasthållande attett av ansvar

ordning föreskrevs iinnehåll kunna utkrävas endast i denskulle som
fråga högst god-själva Vidare påpekades igrundlagen. gränsenatt
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föreslogs skriftuppdagas. betänkandet tryckttyckligt låter sig I att
annorledes spridd, ellerdå den blivit såld ellerskulle utgiven,anses

spridande a. bet. 3.utlämnad till salu eller till Betän-sättannat s.
lagstiftning.kandet ledde inte till

begreppet utgivning på 1939Frågan fixera togs nyttatt upp avom
Tryckfrihetsförordningensbetänkandet 1939:32års sakkunniga i SOU

förhållanden. sak-därmed sammanhängandeansvarighetsregler och De
föreslog såledesförslag och denkunniga anslöt sig till 1912 års att

bort.till begreppet allmänheten skulleangivna hänvisningen För-tas
1940:270.slaget riksdagen prop.antogs av

Även således tillräckligt begränsadför utgivningdet är att enom
framhålls dock i doktrinen kret-träffats spridningsåtgärdenkrets attav

eller avskild. viss offentlighet tordefår alltför privat Enintesen vara
kopplas till skriften skall i någonUtgivningstidpunkten börkrävas. att

Tanken skalltillgänglig för allmänheten.mening ha blivit är att man
ingripanden f°ar den.skrift innankunna nå med göras motut en

tryckt skrift inte behöver ha nåttsagda innebär alltsåDet att enen
skall den.det allmänna kunna ingripa Detenda läsare för motatt

begränsadeller angiveträcker allmänheten sättatt meren ovan
tillgång till skriften. skrift lagts påkrets haft En ut ensomav personer

postorderförsälj-därför utgiven. Vidbokhandels hyllor är att anse som
tryckt skrift vilken gjorts reklamning torde regelmässigt attvaraom

utgiven.anse som

YGL10.2.2

bestämmelse film skallfinns inte någonYGL detI närom en
förarbeten och rättspraxisEnligt lagensutgiven. avanses vara
skall skett skall be-framgår frågan utgivning haatt ansesom

principer gäller enligtdömas enligt TF.samma som

bestämmelse i likhet medfinns inte någon 1 kap. 6 § TFI YGL som
föreskriver i stället grundlagenfixerar utgivningstidpunkten. YGL att

riktas till eller sprids till allmänhetentillämplig yttranden seär som
kap. och §§.1 6 10

utmönstrades användningen begreppet allmän-Som nämnts avovan
heten i TF år 1941.

använde i betänkandet Massmedie-Redan SOU 1975:49MMU
Utredningen det igrundlag begreppet allmänheten. konstaterade TFatt
spridning allmänheten skall hainte ställs krav tillnågot ägtattupp
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för utgivning skall ha skett. När grundlagsskydd utsträck-attrum anses
till fler medier menade MMU det angelägettes bestämning-att attvar

mottagarkretsen långt möjligtså gjordes enhetlig för de olikaen av
medierna och därvid i massmediebegreppet låg krav påatt ett att
mediernas innehåll fått visst mått offentlighet. tydlighetensFörett av
skull ansåg MMU det i den massmediegrundlag föreslogsatt som
skulle tryckt skrift för omfattas grundlagen skulle haatt attanges av
utlämnats för spridning bland allmänheten. dockMMU menade att
detta inte torde innebära någon egentlig ändring i förhållande till vad

redan gällde enligt TF a. bet. 78. anslötMMU sig nämligensom s.
till uppfattningen spridning inom tämligen begränsad kretsävenatt en

aldrig nått offentlighet föll under bet.TF a. f..75som s.
YFU:s lagförslag hade vad gällde film i 2 kap. tredjel § stycket en

motsvarighet till kap. innehåll1 6 § TF film offentligatt när ut-av var
lämnande för spridning skett till allmänheten SOU 1983:70 11.s.

Av olika skäl kom det slutliga förslaget till YGL inte innehållaatt
någon bestämmelse särskilt syftade till klart fram-göra närattsom en
ställning skulle offentliggjord och alltså det allmännas möjlig-anses
heter ingripa framställningen inträdde. Enligt föredragandenatt mot
framgick det likväl avfattningen bestämmelserna i kap.1 8av av
och 10 7 kap. andra1 § stycket YGL hur grundlagen skullesamt
förstås prop. l990/91:64 106 f..s.

Enligt kap.1 10 § YGL grundlagen enligt det föregåendeär
tillämplig på sådana filmer och ljudupptagningar sprids till all-som
mänheten spelas säljas eller tillhandahållas påatt annatgenom upp,

Av förarbetena framgår begränsningensätt. grundlagens tillämp-att av
lighet till upptagningar sprids till allmänheten motiveradessom av
grundlagsskyddets ändamål säkerställa friheten sig iatt att yttra mass-
medier medel för den fria åsiktsbildningen a. 112.ettsom prop. s.

Bestämmelsen i kap.l 10 § YGL fixerar alltså inte utgivningnär
sker. Enligt det angivna uttalandet föredraganden får det dockav anses
klart grundlagens tillämplighet och utgivningsbegrepp haratt varit
avsedda bygga uppfattning begreppet allmänheten.att Ensamma av
framställning skall alltså bli utgiven i samband med denattanses
enligt det nämnda lagrummet sprids till allmänheten, såsom detta
begrepp skall förstås i förevarande sammanhang.

Lagrådet ifrågasatte inte den angivna bestämmelsen bordeom
flyttas till början 1 kap. eftersomYGL, det i kap.1 1 § förstaav
stycket YGL angivna syftet med grundlagen kunde intryckannars ge

vidsträcktare skydd för filmer och ljudupptagningarett iänav som
själva verket åsyftades. Vidare ansåg Lagrådet bestämmelsensatt
avfattning borde jämkas så den i stället för tala filmer ochatt att om
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hänföra sig tillbordeallmänhetensprids tillljudupptagningar som
f..206spridasavsedda a.sådana är att prop. s.som

förtyd-tillLagrådets förslagerinranhade ingenFöredraganden mot
ändring-Lagrådet föreslagnadedockansågi sakliganden att avmen

tryckfrihetsrättsligadetfråninnebäraskullei lagtexten avstegarna
enlighet medutformades ikapitletoch216a.mönstret prop. s.

lagrådsremissen.
i kap.allmänheten luttrycketmedfråganavgörandeDen är om

enligtutgivning TF.krävs förvadnågot10 § YGL än sommeravses
inteutredningenvisaruttalanden i fråganåtergivnaMMU:s attovan
ochskulle beståenligtgällde TFordningdenavsåg än attannat som

medierna.omfatta deäven nya
bestämmelsenuttaladeförslag YFUtill sittspecialmotiveringen attI

skulleframställningi förslagettredje stycket näri kap. 1 §2 angav en
ifinnsTF. Detmotsvarade kap. 6 §den 1offentlig och attanses vara

tyder YFUuttalandeinte någotbetänkandet att an-genomsom
skyddåstadkommavelatallmänhetenordetvändandet ett svagareav

detfannsskrift.tryckt Tvärtommedierna TFdeför än gernya
olika villkorförprincipiellt skälhållbartinte någotenligt attYFU

vilket mediumberoendeyttrandefrihetenförskulle gälla an-som
81.1983:70vändes SOU s.

övergri-dentillpropositionen YGLiuttaladeFöredraganden att
yttrandefri-åstadkommamedieraktuellaföravsiktenpande ettattvar

gälldemed detstämdei principskyddhetsrättsligt överens somsom
anmärkte106. Hon1990/91:64 ävenskrifter attprop.för tryckta s.

förskyddetdetför förståelsenutgångspunkt ocksåTF utgör nyaaven
f..214yttrandefriheten a. prop. s.

grundlagsskyddmedierförvaritsåledesEftersom strävan att genya
skydd, måsteåstadkommamodell och inte sämreenligt ettTF:s att
betydelsenavseddha variti kap. § YGL attbestämmelsen 1 10 att ges

dettaallmänheten enligtsprids tillmedieromfattar inte baraYGL som
spridssådanaspråkbruk ocksåi normaltinnebördbegrepps utan som

privat ochalltfördenna intebarabegränsad krets ärtill personer,en
avskild.

skillnadnågonslutsatsen drassagda måstemed detkonsekvensI att
den kretsvadoch YGLavsedd mellan TFhar varitinte heller avser

Såledesföreligga.utgivning skallträffas förkunnaskall att ansessom
begränsad kretssådanförräcker det YGLäven att som ovanen

utgivning.åtgärdträffas denskall kunna utgörnämnts somav
åtalspreskriptionstycketandra YGLBestämmelsen i kap. 1 §7 om

utgiv-YGL:sföredraganden visade hurenligtreglerde somvar en av
preskriptionstidskallbestämmelsenEnligtskulle förstås.ningsbegrepp
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för spridning.videogram lämnas Dettafrån deträknas mot-utatt ett
utgivning.den åtgärdi kap. 6 §definitionen l TF utgörsomavsvarar

alltså inte ha skett.spridning behöverNågon faktisk
inte iframställs vanligenBampomografiska videogram större upp-

kretsarinte heller för någratillhandahålls vanligenlagor och större av
former frånMestadels sprids de i doldatilltänkta förvärvare. personen

beställ-exemplarinte sällan i enstakaoch tillverkastill en annan
video-kopiakan dåframställningenning. Den utgöra etten avnya

flerahopklippfinns eller beståredan ett av scener uravgram som
för myndigheternaofta svårtäldre framställningar. Det avgöraattär

framställts i barabampomografiskt videogram haranträffat ettettom
tillhandahållitsfall hardet i sistnämndaeller flera exemplar och om

utseendet det enskil-detenstaka Avför någonän yttre avperson.mer
sig i de angivnaförhållerinte avläsas hur detda videogrammet kan

hänseendena.

informationsbärareinneha10.3 Rätten att

ochenligt YGLTF

omfattasinfonnationsbärare TFinneha sådanaRätt att som av
föreskrifter i dessaendastbegränsasoch YGL kan genom

informationsfrihetreglerRegeringsfonnensgrundlagar. gerom
inne-inneha informationsbärarevarje medborgare rätt att som

villkor be-under vissafilmer. kanhåller bilder och Denna rätt
vanlig lag.igränsas

och,och yttrandefrihetoch tryck-Bestämmelserna i YGLTF om
förregler frihetinformationsfrihet kompletteras medunderförstått, om
tillanskaffa lämna informationoffentliggörande ochmeddelare föratt

regler kom-nyhetsbyrå.redaktion eller Dessaförfattare,t.ex. en enen
befattningför den tagitmed regler förbudi sinpletteras tur somom
meddela-framställning röjaeller utgivningenmed tillkomsten attenav

brottEndast beträffandesamtycke.identitet dennes grövreutanrens
generellt undantag härifrån.har det gjortsrikets säkerhetmot

berördesamtycke densåledes förbjudenjournalistEn är att utan av
för journalisten allsha betydelseavslöja sin källa, vilket kan attantas

missförhållanden haninformationskall få någonkunna t.ex. somom
belysa.vill
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offentliggjordaFrihet del yttranden10.3.1 att ta av

i land råder generell informationsfrihet framgårAtt vårt 2 kap. 1 §av
Varje medborgare har frihet inhämta och upplysningarRF. att mottaga

i övrigt del andras yttranden. Liksom yttrandefrihetensamt att ta av
enligt får informationsfriheten under vissa villkorRF begränsas genom
bestämmelser i vanlig lag.

Beträffande den garanterade tryckfrihetenTF och den YGLav av
dessagaranterade yttrandefriheten har inte i grundlagar uttryckligen

föreskrivits informationsfrihet.det råder inneha sådanaRättenatt att
informationsbärare omfattas och tryckta skrifterTF YGL, t.ex.som av
och videogram, åtnjuter dock skydd dessa grundlagar någrautan attav
särskilda regler härom behövliga 1990/9l:64prop. 77.ansetts s.
Beträffande krävs för kunna uppfatta innehållet iapparatur attsom en
informationsbärare behövligthar det dock skydds-ansetts att ta en
regel i YGL.

framhöll i slutbetänkandet yttrandefri-YFU SOU 1983:70 Värna
heten grundlagsregel inneha föremål bär ellerrättatt atten om som
förmedlar avsedda för spridning bland hadeyttranden allmänheten en
viktig funktion fylla den skulle förhindra restriktioneratt att attgenom
infördes i vanlig lag s. 101.

lagrådsremiss konstaterade föredraganden fickI 1986 års detatt
följa grundlagsbestämmelsema inneha trycktarättenatt attanses av

skrifter fick begränsas ordnings- säkerhetsskälinte och påänannat av
sådana institutioner sjukhus, militärförläggningar och krimi-t.ex.som
nalvårdsanstalter. principMotsvarande skulle komma gälla för deatt
medier bli omfattade utsträcktavsågs grundlagsskydd. Det-ettsom av

gällde sådan nödvändig delockså förärapparatur att tasamma som av
innehållet i radio- TV-sändningar ioch och ljud- och bildupptagningar.

lagrådsremiss ledde inte till1986 års någon proposition om ny
grundlag. uttrycklig bestämmelse informationsfrihe-Frågan om en om

i regeringens proposition 1990/91264 yttrande-ten togs senare upp om
frihetsgrundlag Föredraganden anslöt sig till uppfattningen i 1986m.m.
års lagrådsremiss innehavet såväl medier torde bliatt apparaturav som
skyddat och den föreslagnaTF YGL detta särskilt uttalades.utan attav
Vad gällde menade hon emellertid varje osäkerhetapparatur att av
innebörd det skulle finnas skillnad mellan jämförtYGL med TFatt en
borde undanröjas och därför uttrycklig bestämmelse bordeatt tasen
i YGL s. 77.

kap.I l § tredje stycket intogs härefter3 YGL bestämmelseen om
det inte tillåtet för myndigheter och andra allmänna påäratt attorgan

grund innehållet i radioprogram, filmer och ljudupptagningar för-av
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bjuda sådanaeller hindra innehav tekniska hjälpmedel behövsav som
för kunna radioprogram eller för kunna uppfatta in-att ta emot att
nehållet i filmer eller ljudupptagningar.

Frihet skaffa information för10.3.2 att

offentliggörande

utformade forTF och YGL yttranden skall offentliggöras.är som
Informationsfriheten har därför betydelse i avseenden.två Grundlagar-

skydd den skaffar information i publiceringssyfte ochna ger som
den lämnar sådan information. Informationsfriheten gäller ocksåsom
friheten efter publicering del den offentliggjorda framställ-att ta av
ningen. Offentliggjort material, tidningsartikel, används ofta it.ex. en
sin källmaterial, underlag för artikel itur t.ex.som som en en annan
tidning.

Många olika befattningshavare kan i publiceringsprocessen komma
hantera material skalldet offentliggöras. Alla dessa iatt är, utomsom

vissa särskilda fall inte här intresse, vid straffansvar för-ärsom av
bjudna vederbörandes samtycke avslöja identiteten hos denatt utan

lämnat informationen. Om publiceringen informationen slut-som av
ligen visar sig tryck- eller yttrandefrihetsbrott, uppvigling,ett t.ex.vara
hets folkgrupp, bampomograñbrott, olaga våldsskildring ellermot
förtal det alla dem har hanterat materialet från anskaffareär av som
och meddelaren, de olika befattningshavarna på redaktionen till de
slutliga försäljarna detta, endast utgivaren, där sådan finns, iav som
princip bär det straffrättsliga ansvaret.ensam

syfte säkerställa informationI verkligen till allmän-nåratt att ut
heten finns bestämmelserna i 1 kap. första stycket och kap.2 § 1TF

förbud3 § YGL och andra hindrande åtgärder föremot ettom censur
offentliggörande liksom enligt 4 kap. och kap.l § 6 l § TFrätten

kap.3 framställa tryckta skrifter8 § YGL och filmersamt att samt
sprida dem. Ingripanden får således först i efterhand. räckerDetgöras
med framställningen har lämnats för spridning. Någon faktiskatt ut
spridning behöver ha skett.
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lösningarlagtekniskaAlternativa11

förstaföreslagit i betänkandetsvi harkriminaliseringarMed de som
medförekommande befattningmöjligt alllångtavdelning torde så

ikriminaliseringarstraffbelagd. Vårt förslagbarnpornografi bli om
barnpornografisådanemellertid inte hanteringträffarbrottsbalken av

skalltillämpningsområde. såFöroch YGL:somfattas TF:s attsom av
Olika lösningari dessa grundlagar.ändringarbli fallet fordras görsatt

beroendeblir framför alltemellan demtänkbara. Valethärvidär av
effektivtkan förmodasolika synpunkterfrånvilken lösning mestsom

förekommer.barnpornografi faktisktdenmotverka som
modeller för änd-fyra lagtekniskautredningsarbete harUnder vårt

följande altema-i detvarit aktuella. benämnsoch Deringar i YGLTF
ochtiv C D.A, B,

direktaoch deolika alternativenkapitlet beskrivs dehärdetI
närvarandevad förmedför förhållande tillde ikonsekvenser somsom

Fråganmodifieras i olika avseenden.tänkasAlternativen kangäller.
ändringar i såmotiverat och vilkaskullehuruvida detta somvaraom

angåen-med övervägandenbehandlas i samband vårafall skulle göras
väljas.modell börde vilken lagteknisk som

Alternativ A11.1

modellenlagtekniskall.l.l Den

ochinförs bestämmelser i TFinnebär detAlternativ A att nya
straff föri vanlig lag föreskrivamöjliggörYGL att omsom

utgiven tryckt skrift och filmförsvarligt innehavicke somav
verklighetstrogen karak-bampomografiska bilderinnefattar av

tär.

grundlagsförslaget kriminaliseringdet vilandeAlternativ A utgör om
rskr. 1993/942450barnpornografi bet. 1993/94:KU28,innehavav av

huvudsak följande.och innebär i
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grundlagsbestämmelserTvå införs, kap.7 9 § TF och kap.5nya
§ Bestämmelserna medger det i vanlig7 YGL. lag får föreskrivasatt

straff för innehav tryckt skrift eller film innefattarom av som pomo-
grafisk bild verklighetstrogenbarn karaktär. Straff får baraav av
dömas för icke försvarliga innehav.ut

Bestämmelserna medger innehav barnpornografi givitsatt av som
spritts till allmänheten, kriminaliseras i vanlig lag. Endast deut, som

inte för det tryck- eller yttrandefrihetsbrott kan ha begåttsansvarar som
skrift eller film skall kunna straffas enligt bestämmelser-genom en en

sprider barnpornografi straffbartDen skallsätt ärettna. som som
alltså inte härutöver straffas för innehavet. Bestämmelserna upptar ett
försvarlighetsrekvisit. innebärDetta grundlagen inte medgeratt att
straff döms för innehav försvarliga.ärut som

behandlasMålen skall processuellt tryck- och yttrandefrihets-som
mål enligt nytillkomna bestämmelser i 12 kap. andra stycket1 § TF
och kap.9 1 § YGL.

Alternativets konsekvenser11.1.2

viss omfattning finns det kvar bampomografiska skrifterI som
trycktes under l970-talet. tryckta skrifterDessa regelmässigtär
utgivna och omfattas alternativ A.av

Videogram kan avsedda spridas till allmänheten,attsom vara
inte blivit spridd i sådan omfattning, faller utanförmen som

grundlagens medgivande till innehavskriminalisering.

och med tillverkning och spridning barnpornografi förbjödsI åratt av
1980 slutade i den bransch kommersiellt framställer och salu-man som
håller pornografi befatta sig med barnpornografi. börDet dockatt

i vissa länder, Tyskland, pomografisk bild intenämnas att t.ex. en
bampomografisk, någon de avbildade år14är överanses vara om av

gamla. sådan bild kan barnpomografiskEn iattvara anse som
Sverige, någon de avbildade inte fullt pubertetsutvecklad.ärom av

har efter början 1980-talet, såvitt har finna,Det vi kunnat inteav
framställts någon barnpornografi i tryckt skrift eller på smalfilm.ny

framställning berör grundlagamas tillämpningsområdeDen harsom
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videogramenligt undersökningar skettvåra endast på
bampomografiDen finns i vårt land består, vår under-som som

sökning se kapitel 4 visar, till del det före år kommersi-1980stor av
ellt utgivna materialet också privat framställt material.men av senare
Beträffande detta material det svårt ursprungli-är avgöraattsenare om

någon utgivning i mening har skett.YGL:sgen
kommersielltDet utgivna materialet har i vissa fall privat kopierats

på videogram. Kopioma har ofta överlåtits i så begränsad omfattning
de inte har spritts till allmänheten i mening.YGL:s kopiomaAvatt

har sedan gjorts kopior i många led. Kopioma i ochTF:sutgörnya
förYGL:s mening framställningar personkretsarnya som nya svarar

Det svårt fastställa videofilm ellerutgivenär inteäratt om en

Frågan den gjorda gränsdragningen mellan utgivet och outgivetär om
material huvud kan upprätthållas i rättstillämpningen.över taget

barnpornografiFör i tryckt skrift torde i allmänhet inga problem
föreligga det gäller den utgiven eller inte, efter-när avgöra äratt om

sådan oftast måste ha lämnats till salu. Somantas ut nämntssom en
trycks sedan början 1980-talet inte längre någon barnpornografi.av

finns dock kvar tryckt barnpornografiDet under 1970-talet fram-som
ställdes i upplagor och spreds.

Även de bampomografiska smalfilmer saluhölls isom av personer
den pomografiska branschen på 1970-talet framställdes i upplagor. Att
i övrigt fastställa film innehåller barnpornografi utgivenärom en som
eller inte, dvs. spridd till allmänheten eller inte, däremot förenatär

svårighetermed avsevärda
Bampomografiska filmer i form videogram har i huvudsak inteav

spritts i upplagor och har hittills inte åsatts föreskrivna ursprungsupp-
gifter. enda filmAv kan inte någon slutsats dras filmen utgören om

exemplar upplaga eller, detta skulle kunna fastställas,ett av en om

‘ distribution förkommerDen med hjälp datateknik- och kommunika-som av
tion faller oftast utanför ochTF YGL.
2 Jfr den förekommande företeelsen dagstidning i artikel återgeratt en en en
artikel tidning. artikeln finnsDen därmed publicerad iur en annan senare
bägge tidningarna vilka har varsin ansvarig utgivare. Skulle artikeln i fråga
innefatta förtal kan båda utgivama i princip hållas ansvariga.t.ex.
3 Här bortses från det fallet filmen uppenbart inte omfattas YGL:satt av
tillämpningsområde. detAr sannolikt materialet varit mångfaldi-att avsett att

och utbredas i sådan omfattning YGL:s krav pâ spridning skulle haattgas
blivit uppfyllt måste dock grundlagens och inte brottsbalkens bestämmelser
tillämpas.
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tillräckligt kretstillgänglig förupplagan har gjorts stor personeren av
ha skett.utgivning skallför att anses

Även bampomografisk filmtydao.d. skulle påomslag att enom
och för sig skulleoch filmen därmed ikommersiellt,har hanterats

hittills anträffadeupplaga, i Sverigeframställts ikunna ha ärantas en
Grundlagamasframställda utomlands.barnpornografiska filmersådana

Sverige. svårtendast utgivning iutgivningsbegrepp Det är attavser
föranträffad film har förts ini Sverigesådan, att utavgöra gesom en

skett eller inte.fall utgivning harhär och i så om
fråganmedför såledesfilm skall utgivenKravet attatt varaen

ofta tordedömas för innehavetskall kunnahuruvida innehavareom en
ochfilmen har förvärvats idet blirbli beroende utrettatt vemavav

Även blirspritt den. detöverlåtaren harvilken omfattning utrett attom
enligt alternativutgiven i Sverige krävsframställningen är att somanse

för skall kunnaomfattat dettauppsåtinnehavarensA attatt ansvar
för-dolda former tordebarnpornografi sprids iEftersomådömas. en

huru-ofta inte ha kunskapbarnpomografiskt materialvärvare omav
tillgänglig förspritts eller gjortsförvärvat harvida den film han en

utgiven.för den skallkretstillräckligt attstor anses varapersonerav
in-lösning enligt alternativ ASammanfattningsvis kommer atten

film,torde kunna riktasåtgärd ofta intenebära någon motatt en om
utgivning kani de fallutgivenden inte kan konstateras samt attvara

konfiskeraskommer kunnafilmen ofta endastha skettkonstateras att
haft uppsåt i fråganvisa innehavarenkan bli svårteftersom det att om

filmen utgiven.var

till grund förmaterial kan ligga utgivningUtgivet av nya
framställningar

barnpomografiskt videogramutgivetinnehavarenOm attett avserav
fram-upplagamångfaldiga ochmed detta förlaga ut avge en nysom

in-myndighetsingripandeföreståendeställningen kan han motettmot
förbudingripande strider YGL:snehavet hävda sådant mot motatt ett

avseendeinvändning kan lämnasåtgärder. sådanhindrande En utan
osannolik.framstår heltendast denom som

anskaffarfrihet,med reglernaKonflikt uppståkommer ettatt omom
anskaffande förföreligger följdmaterialinnehav utgivet som en avav

Även meddelarfrihet denreglerna berörs,återutgivning. somomom
det till någonmaterial överlämnainnehar sådant utgivet attavser

detvill ut nytt.geannan som
organisationerenskilda människor ochmassmedia försåvälFör som

barnpomografisktbefattning medkan tänkasolika slag taav som
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material för avslöja missförhållanden och väcka opinion fåratt en
lagteknisk lösning enligt alternativ den effekten bl.a. ochA TF:satt

regler anskaffar- och meddelarfrihet spel sådantYGL:s sätts närom ur
källmaterial utgivet och detta oberoende materi-är att anse som av om
alet visas i eller inte. Innehavet utgiven barnpomogra-reportaget av en
fisk bild kommer bedömas enligt brottsbalkens bestämmelser ävenatt

avsikten överlämna bilden till nyhetsredaktion förär t.ex.att ettom en
offentliggörande. Visserligen torde det föreslagna försvarlighets-nytt

rekvisitet för kriminalisering i vanlig lag i många fall kunna föranleda
bedömningen sådant innehav inte medför innehavareEnatt ett ansvar.

bampomografiskt material har dock under nuvarandeutgivet lag-av
stiftning anonymitetsskydd och meddelarfrihetbåde åtnjuter hanom
överlämnar materialet till eller på låter tidnings-sättannat t.ex. en
redaktion få uppgiftslämnaredel det. kan anonymitets-Förta av en
skyddet tänkas avgörande för han vill vidarebefordra sittvara om
material för offentliggörande. kan beröra i hansDet närat.ex. personer
omgivning.

Alternativ11.2 B

lagtekniska modellen11.2.1 Den

flesta barnpomografiska bildemaDe grundlagar-utmönstras ur
tillämpningsområde. sker det i kap. 9 §Detta 1attnas genom
införs föreskrivs vanligbestämmelse vad iTF atten om som

lag för sådant barnpornografibrott skild-om ansvar som avser
ring framställande innefattat brott enligt kap. brottsbalken6vars
skall gälla vad i motsvarande bestäm-TF. Ensägsoavsett som
melse införs i hänvisning däri till den be-YGL genom en nya
stämmelsen i TF.

Bampomografibrottet flyttas till 6 kap. brottsbalken och skall
omfatta framställandeskildringar innefattat brott motvars sam-

kapitel.ma

Alternativ vår tolkning förslag framförts denB harutgör ettav som av
juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet i remissyttrande

Ökatdepartementspromemorian Ds skydd för barn, och1993:80över
har vidareutvecklats professorema Madeleine Leijonhufvud ochsom av

Wiweka Warnling-Nerep i skrivelse den september till22 1996en
Justitieministem 96/3520.Ju
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Grundtanken alternativ förfaranden med bilderbakom detta är att
och filmer sexualbrott barn intehar framställts ett mot ettgenomsom

yttrandefrihetensbrottsliga överskridande tryck- ochär ett avsom
led i sexualbrottet barnet. Bilder hargränser ett motutan somsom

framställts omfattas inte eller Således skallpå sådant TF YGL.sätt av
inte bestämmelserna och förbud och andrai TF YGL motom censur
hindrande vad befattning med sådana bilder ochåtgärder gälla avser
inte heller anskaffar- och meddelarfrihet ellerbestämmelserna om om
anonymitetsskydd.

Enligt punkt innehållalternativet införs i kap. 9 §l TF atten ny av
hinder föreskrivetskall gälla vad i vanlig lagTF ärutan som omav

för barnpomografibrott skildring fram-sådantansvar som avser vars
Vidare införsställande innefattat brott enligt 6 kap. brottsbalken, BrB.

i kap. bestämmelse vad i kap. 9 §1 § YGL 112 sägsatten om som
för barnpomografibrott där också skallTF sådantom ansvar som avses

gälla för omfattas tillämpningsområde.de medier YGL:ssom av
Vidare barn-skall enligt alternativet brottsbalkens bestämmelse om

pomografibrott flyttas från kap. brott allmän16 BrB, motsom avser
ordning, sexualbrott. Bampomografibrottettill 6 kap. BrB, som avser -
ändras vidare skildring framställande innefattat brotttill att avse vars
enligt kap. omfatta all slags befattning med sådana6 och tillBrB att
skildringar. försvarligUndantag dock för sådan befattninggörs ärsom
i samband forskning, information, utbildning e.d.med

ellerförslaget ställning till skildringar tecknadeI inte ärtas som
innefattarinte framställts brott 6 kap.på BrB.sätt motsom som

11.2.2 Alternativets konsekvenser

Befattning bampomografiska bilder framställandemed vars
ellersexualbrott riktat barn omfattas inte TFutgör ett mot ett av

och med-YGL. Grundlagamas bestämmelser censurförbudom
delarfrihet bilder.gäller inte för sådana

särreglering för tecknade eller ickeOm ingen görs annars
verklighetstrogna skildringar kan innehavskriminalisering inteen
omfatta sådana skildringar.

Som framgår grundlagamas materiella tillämp-redogörelsen förav
ningsområde omfattas alla bilder, bampomograñska,i avsnitt 9.2 även

grundlagamas materiella tillämpningsområde bilderna finns i deav om
medier omfattas grundlagama och bilderna i fallannatsom av om
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källmaterial för publicering i dessa medier.utgör
Eftersom sådana bilder omfattas alternativet frånutmönstrassom av

grundlagamas tillämpningsområde föreligger inte formella hinder för
myndigheterna förhindra TV-utsändningar, där barnpornografiatt t.ex.
skall förekomma. Vidare kan myndigheter hindra tidningar trycksatt
där bampomografiska bilder förekommer. naturligtvisDetta tillär
nackdel för den seriösa nyhetsförinedlingen och opinionsbildningen

barnpornografi och drabbar de organisationer vill be-mot även som
kämpa företeelsen. Vad under alternativ meddelare,Asägssom om
anskaffare gäller med alternativ de bilderB framställandem.m. vars
innefattar brott enligt kap.6 BrB.

lösningEn enligt alternativ behandlarB inte frågan hur teckna-om
de och på animerade bilder bilderverklighetstrognasättannat ävensom

framställts med digital teknik skall behandlas. Enligt alternativetsom
kommer inte dessa bilder omfattas den utvidgade kriminalise-att av
ringen befattning med barnpornografi. Innehav fram-bilderav av vars
ställning inte innefattat sexuellt på barn kan inteövergreppett ett
kriminaliseras i vanlig lag, eftersom sådana bilder alltjämt omfattas av
giundlagama. Eftersom utmönstringen bampomografibrottet enligtav
alternativet grundas bampomografibrottpå innefattar begångnaatt
sexuella barn,på torde nämligen sådana bilder inteövergrepp som
förutsätter sådana gärningar kvarstå inom grundlagamas tillämpnings-
område. kan medföraDet problem vid rättstillämpningen.

framställningenOm bampomografisk bild i film harav en en
innefattat brott enligt 6 kap. BrB väcks åtal för bampomografibrott av
allmän åklagare och målet i vanlig brottmålsprocess. Haravgörs en en

bampornografisk bild i film inte förutsatt något sådantannan samma
brott, animerad sådan, YGL tillämplig, vilket medfört.ex. JKär atten

åklagare och saken enligt huvudregelnär skall jury.avgöras av

11.3 Alternativ C

11.3.1 lagtekniskaDen modellen

Bampomografiska bilder helt TF ochutmönstras YGLur ge-
det i dessa grundlagar bestämmelseratt tasnom som anger
hinder vad ochTF YGL föreskriver skall vadatt utan gällaav

i lag skildringar bam isägs pomografisk bild.som om av

Alternativ C innebär det i TF och föreskrivsYGL grundlagenatt att
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sådaninte någonHärmed kommerbild barn.pomografiskinte avavser
befattning med den,detsammanhangbild, i vilket atttasoavsett

särskilda bestämmelsereller YGL. Deregler i TFomfattas någraav
nämligenupphävas,barnpornografi kanfinns i och YGLTF omsom
formed verkan YGLbampomografibrott ävenkap. 4 § 12 TF7 om
kap.stycket och 5 6 §tredje TFkap. §bestämmelserna i 77samt

beträffandebarnpornografi och,konfiskeringtredje stycket YGL avom
bampomografibrott.‘vidrättsverkansärskildYGL, annan

konsekvenserAlternativets1 1.3.2

bilder omfattas TFbampomografiskamedbefattningIngen av
censurförbudbestämmelserGrundlagamaseller YGL. t.ex.om

bilder. All be-för sådanagäller alltså intemeddelarfrihetoch
kriminaliseras ibilder kanbarnpomograñskamedfattning van-

lig lag.

råda någonalternativ intemed Cdethänseende kommerformelltI att
Grundlagar-bilder.bampomografiskaförgälleroklarhet vad somom

framställs ochbildenvilken formiuteslutentillämpning är oavsettnas
medBefattningmed bilden.befattningsammanhangvilketi tasoavsett

brottsbalken.straff imedfullt beläggassåledesbarnpornografi kan ut
deltill någongrundlagarna intealternativdettaEftersom enligt om-

bestämmelsernagäller intebilderbampomograflskafattar om an-
för meddelaremeddelarfrihet anonymitetsskyddellerskaffar- och om

Brottsbal-bild.befattning med sådanmedverkandeandraoch tarsom
reglergrundlagamasmedverkansreglerkens ersätter ensamansvar.om

nyhetsformedlingenseriösaden ävendrabbar inte bara utanDetta
med de organisa-bedrivsbarnpornografiopinionsbildningen mot som

företeelsen.vill bekämpationer som
tidningsartikel endastfall dåocksåVad t.ex.sagts enavsersom nu

bilder ingår ibampomograñskaföreteelseninformerari text menom
materialbarnpomografiskamed dettakällmaterial. Befattningartikelns

skydd TFinte detomfattas såledesartikelninför publicering somavav

eventuell ändringförebarnpomograñska bilderinte hurHär berörs som en
inte lag-skall behandlas. Omgrundlagarnaunderenligt alternativ C spritts

längre skalläldre bilder intesåretroaktiv verkanstiftningen sätt attges
framtidenföreligger förYGLunder eller ävenutgivna TF ettanses som

anträffas.dekonñskera demkunna närbehov attav
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fråga uppgiftermeddelare och andra ianskaffare,och YGL omger
befattninggälleroffentliggöras. Detsammaatt som enavsessom

själv hardokumentation i bild hantänkas medjournalist kan ta som
eller ofredanden ifotograferaframställt övergreppattt.ex. genom

bilder kan i formellbamprostitution förekommer. Sådanadärländer
aldrig har hanteratsbampomografiska demening även om avvara

dockbarnpornografi. tordeoch överlåter Detförvärvarpersoner som
befattning med barnpornografisådaninte bli aktuellt någonatt som nu

heltlagföras, eftersom det torde stå klartskulle komma attnämnts att
försvarlig.befattningen varit

med barnpornografi skerbefattningMed alternativ C kommer som
opinionsbildningen, vetenskapen ochnyhetsbevakningen,i den seriösa

grundlagamas kärna, bedömas direkttillhörkonsten, områden attsom
befattningenbestämmelserna i brottsbalkenenligtoch enbart även när

offentliggörande i medier omfattas ochmed TFsker i samband som av
YGL.

efter mediettillämpningsområde vadoch YGL:sTF avgränsas:s
för denkällmaterial har legat till grundefter vilketinnehåller eller som

for olika yttranden i ochi mediet.information Ansvaret ettsom ges
bäras olikakan därmed kommamedium att t.ex.av personer,samma

skild-innehålla både bampomografiskafilm skulleoch sammaom en
våldsskild-skildringar olagavuxenpomografiskaringar och utgörsom

ring.
vålds-skildringar innefattar ibland olagaBampomografiska även
delkan härvid integreradVåldet eller tvångetskildring. utgöra aven

bampomografibrottet.och täcks då Iskildrade sexualbrottetdet av
hänseende uppkomma.problem i härsådana fall torde inte något avsett

våldsskildring inte kanemellertid inslaget olagadetDet gör avom
del sexualbrottet.sägas utgöra en av

Alternativ11.4 D

modellenlagtekniska11.4.1 Den

tillämpningsområde avseende film såformellaYGL:s avgränsas
uppgiftomfattar sådana filmer inte innehållerinteYGLatt som

framställa filmen ochlåtit när,samt om var avom vem som
exemplaren har framställts.vem

hurförutsättningarna det bakgrundAlternativ bygger påD att mot av
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i omlopp tillräckligtframställs och kommerbarnpornografi ärnumer
tillämpningsområde avseende film såYGL:s formella avgränsas attatt

barnpornografi före-omfatta sådana filmerdet inte kommer att som
behöver avseendeändring inte TF:skommer i någon görasattsamt

förutsättningar berättigadetillämpningsområde. Huruvida dessa är
överväganden.diskuteras i våra

konsekvenserAlternativets11.4.2

barnpornografi framställs och iAll befattning med sättssom
sker kan kriminaliseras i brottsbal-omlopp detpå sätt som nu

ingripa bampomografiskaMyndigheterna kan alltsåken. mot
frågan utgivning. Nyhetsbevak-viodefilmer beaktautan att om

barnpornografi sker i medierning och opinionsbildning om som
berörs inte.omfattas och YGLTFsom av

barnpornografi framställs ochskulle denMed alternativ D som numer
formellainte omfattas grundlagamasi omlopp i allt väsentligtsätts av

filmer kommer straffrättsligtBefattning med dessatillämpningsområde.
i dag gällerenligt brottsbalken påbedömas enbart sättatt samma som

bilder. Villkoren det gäller förför fotografier och tecknade när attt.ex.
opinionsbildning skaffa information bampor-ochnyhetsbevakning om

oför-i tryckt skrift kommer lämnasnografi och föra denna vidare att
opinionsbildningden nyhetsbevakning ochändrade. gällerDetsamma

efter den tydligare avgränsningenmedieri ävenägersom rum som
Anskaffar- och med-tillämpningsområde,omfattas TV.YGL:s t.ex.av

Anonymitetsskyddet för meddelare stårdelarfriheterna lämnas orörda.
heller for-ändras inte. intekvar. Reglerna Det görensamansvaretom

hindrande åtgärder.budet och andramot censur
avgränsning for-filmer inte omfattas YGL:sDe av en ny avsom

i fortsättningen omfattasmella tillämpningsområde kommer även att av
inneha ellerdärför inte det blir straffbartYGL. Förslaget innebär att att

filmer.till endast överlåta sådanat.ex. personen annan
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Överväganden12 avseende valet av

lagteknisk modell

12.1 Bakgrund

Den kriminalisering innehav och andra befattningar med bam-av
pomografiska bilder vi har lagt fram förslag i avdelning 1som om
omfattar vanliga fotografier, teckningar, animerade bilder och still-
bilder i datamedier med bampomografiska motiv.

Vårt förslag gäller däremot inte vidare befattning med bam-utan
pomografiska skildringar i tryckt skrift eller film, eftersom dessa
medier omfattas tillämpningsområdet för TF och YGL. För attav
bampomografiska bilder i dessa fall skall omfattas vårt förslagav
fordras antingen de undantas från detta tillämpningsområde elleratt att

kriminalisering i stället sker inom för grundlagsregleringen.en ramen
Oavsett vilken lösning väljs kommer den oförenlig medattsom vara
viktiga tryck- och yttrandefrihetsrättsliga principer i grundlagama.

TF och YGL tillförsäkrar nämligen alla svenska medborgare rätten
i bl.a. tryckta skrifter och filmer sina tankaratt och åsikteryttra samt

meddela uppgifter och underrättelser i vad helst. Tillämne ytt-som
randen räknas också bilder. Grundlagama ingen skillnad mellangör
vilka tankar, åsikter, uppgifter skyddsvärda och inteetc. ärsom
skyddsvärda och därför bör omfattas deras skyddsregler ellersom av
inte.

De olika reglerna i TF och YGL meddelar- och anskaffarfrihet,om
till anonymitet för anskaffarerätt och meddelare,om om ensamansvar

förbud och andra hindrandesamt åtgärder före utgiv-motom censur
ning syftar alla till säkerställa tankar, åsikter, uppgifteratt ochatt
underrättelser skall nå till offentligheten.etc. ut

I och med tanke, åsikt har nått till offentligheten,att etc. uten
vilket, den återges i tryck, sker skriften och,att utom genom ges om
den återges i film, sker filmen sprids till allmänheten kanattgenom
det allmänna emellertid ingripa den.mot

Ingripande kan ske yttrandet, dvs. innehållet i skriften ellerom
filmen, enligt bestämmelser i ochTF YGL missbruk tryck-utgör ett av
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denna frihetmissbrukYttrandenyttrandefriheten.eller utgör avsom
yttrandefrihetsbrott finnstryck- ellerstraffbaraoch är an-somsom

hänvisar.vilken YGLbrottskatalog, tillgivna i TF:s
folkgrupp,hetsbl.a. brottenbrottskatalogenI motär upptagna

alltså enligt TFvåldsskildring. Detoch olagabampomograñbrott är
innehållerskrift eller filmstraffbelagtoch YGL att ut somenge en

med anspelningför folkgruppmissaktninguttryckerbildt.ex. en som
pomograflskförbjudetocksåhudfärg Detpå utär attetc. ge enras,

eller tvång,sexuellt våldskildrarbild eljestbild barn eller somenav
försvarlig.omständigheternahänsyn tillmedinte gärningen ärom

finns.där sådanhand utgivaren,förstautkrävs iAnsvaret av
och yttrande-bland tryck-således redanBampomografibrottet ingår

skrift ellertrycktkriminaliserat iredanalltsåfrihetsbrotten. Det attär
pomografisk bild.i Attskildra barnallmänhetensprids tilli film som

införakonfiskeringfinnsbestämmelsersärskildadeutöver omsom
fram-skulle, tidigarebampomografiska bilderförsärreglering som

finns ocksåi och YGL. Detgrundprincipema TFstridahållits, mot
smittoeffekterkunna fåsärreglering skullesådanbefaraskäl attatt en

och bildervåldsskildringolagainnehåll,medyttranden annat t.ex.
folkgrupp.hetsutgör motsom

barnpornografiskaför åsiktenemellertid anförasStarka skäl kan att
bildsådanyttrandefrihetsbrotten. Enblandsärställningbilder intar en

Oftast harbam.utnyttjandehänsynslöstförutsätter i regel ettettett av
därförbilden måsteinnehavfortsattdet. Ettsexualbrott begåtts mot av

ochavbildade barnetbåde detkränkningfortgående avavsom enses
huvudbarn över taget.

förenlighet med vadsärreglering iInförandet sagtssom nyssav en
dock föregåsbilder måste övervä-bampomografiska noggrantettav

verkligenhärmedskulle uppnåsde fördelargande ettsomav om
barnpornografi.förekomstenmotverkaeffektivt skullesätt av

framlagdakapitelGenomgång de i ll12.2 av

alternativen A D
-

det följandealternativen. ide olika Närföljer genomgångHär aven
bampomograñska materialberör, vi detvad dessa som nuavseranges

kriminaliseringarnaomfattarelleromfattas YGL. DärutöverTFav
iändringkriminaliseradag möjligtgivetvis vad i är att utansom

bilder.karnerabilder och tecknadevanligagrundlag, t.ex.
endast utgivetanmärkas detta berörkanVad gäller alternativ A att
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barnpornografi i alltspridningi verklighetenmaterial under det att av
material sällanöverlåtelserväsentligt sker är att anseav somgenom

det ofta förenat med problemdet enskilda falletutgivet. I är attsom
bampomografisktmedfilm, vanligen videogram,fastställa ettom en

förbuddärföreller kan konstaterasinnehåll, utgiven Det att ettär
kunna tillämpas.material sällan kommerinneha utgivet attmot att

kriminaliseringar vårtalternativ skulle deval BVid ett somav
skildringarsådana filmeromfatta endastförslag innehåller utgörsom
kan mångakap.innefattat brott enligt 6 BrB. Detframställandevars

Alter-skildring angivet slag.gånger svårt äravgöraatt avom envara
bildereller animerade bilder ellertecknadenativet omfattar inte av

med digital teknik.karaktär framställdaverklighetstrogen
omfattakriminaliseringamaskulle de föreslagnaMed alternativ C

barn-eftersom det innebärbampomografiska bilder,alla slag attav
grundlagama.helt och hålletpomografiska bilder mönstras ut ur

barnpornografiskulle innebära allalternativlösning enligt DEn att
omfattassprids skulle kommaproduceras ochden att avnumerasom

Bampomografiska yttrandenkriminaliseringar.ytterligareförslaget till
debortses frånsärbehandlas i grundlagama.behöva Härskulle inte

barnpomografin från 1970-den trycktakan finnas kvarrester avsom
talet.

medallmännakan detEnligt och YGLTF nämnts,som nyss
uppgifter och under-förhand hindraför filmcensuren, inte påundantag

fåri efterhandfrån offentligheten.alla slag nå Försträttelser attav
grundlagarna själva till-enligt de regleringripanden ske och då som

handahåller.
den praktiskaskall kunna upprätthållas idenna ordningFör att

anskaffarfrihet,meddelar- ochbestämmelsernaverkligheten är omom
anskaffareför meddelare ochanonymitettill samträtt ensam-om

betydelse.väsentligansvaret av
angivnainskränkningar i demedförLagtekniska lösningar som

möjligt undvikas.därförbestämmelserna måste om
bestäm-skulle, de angivnaanskaffare och meddelareEn omen

visserligenanonymitet inskränktes,tillmelserna ändrades så rättenatt
försvarlighetsrekvisitet i brotts-försvar kunna åberopaalltid till sitt

benägenhetenstraffbestämmelse. måste emellertidbalkens Det attantas
framställning och sprid-vetskap förekommandehos den har omsom

för offent-bilder lämna uppgifter häromning bampomografiska attav
garanterad.till anonymitetliggörande måste rätten ärstörrevara om

det inte blir käntolika skäl viljaUppgiftslämnaren kan attattt.ex. av
uppgifterna.det just han har lämnatär som

med de angivnakommer konflikt uppståMed alternativet A att
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reglerna, innehavare utgiven videofilmt.ex. attom en av en avser
kopiera denna och den på eller överlämna den till någonut nytt attge

för sådant ändamål eller till journalist användaattannan en som avser
Ävenfilmen källmaterial. vad gäller alternativen och kommerB Csom

reglerna anskaffar- och meddelarfrihet träda tillbaka. Alter-attom
nativen skulle för till förhindrandei och sig härav kunna kompletteras
med bestämmelse vad föreskrivet meddelar- ochäratten somom om
anskaffarfrihet och anonymitetsskydd dock skall gälla. alter-Medom
nativet skulle konflikt här behandlat slag inteD någon uppstå.av

Vad gäller grundlagamas förbud och andra hindrandemot censur
åtgärder lösning konfliktkan anmärkas med enligt alternativ Aatt en
med dessa kommer uppstå, innehavaren redan utgivetatt ettom av
material skulle vilja detta Förbudet och andrapå nytt. motutge censur
hindrande åtgärder torde emellertid ha företräde, eftersom inget undan-

föreskrivits från bestämmelser. Meddessa alternativ upphävsBtag
förbudet och andra hindrande åtgärder såvitt sådanamot censur avser
skildringar, framställande innefattat brott enligt kap.6 Be-BrB.vars
träffande förbudetalternativet C kommer inte längre gälla, såvittatt

bampomografiska bilder. Vid lösning enligt alternativ Davser en
påverkas inte förbudet.

Ytterligare kan anmärkas vid lösning enligt alternativ ellerBatt en
C polis och åklagare inte kommer förhindrade ingripaatt att motvara

redaktion eller tryckeri skäl för åtgärden åberopasett atten om som
det föreligger befattning medmisstanke barnpornografi.om

Åtskilliga olägenheter således från yttrandefrihetsrättsligär syn-
punkt förbundna lösning enligtmed något alternativen ellerA, Ben av

Vid lösning enligt alternativ skulleC. D dessa olägenheter inteen
uppkomma.

Föreligger förutsättningar12.3 väljaatt

alternativ D

Förekommande12.3.l bampomograñskt material

övervägande de förutsättningar föreligger före-Ett vi iav om som
gående avsnitt har angivit för val alternativ frånD måste utgåett av
den kunskap finns hur bampomografiska fram-bildersom om numera
ställs och sprids. utredningens harInom genomgång gjortsram en av
all den barnpornografi har tagits i beslag i landet sedan börjansom av
1980-talet kapitel förbjudetse 4. Det blev då framställa bam-att
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pornografi för spridning och sprida barnpornografi. Materialet i deatt
två brottsutredningama de s.k. Huddinge- och Norrköpings-stora
fallen angående bampomografibrott i Sverige berör antalett stort

i förening medDet genomgången de beslagtagnapersoner. ger av
framställningama god bild hur bampomografiska bilder skaffasen av
och hanteras med intresse för detta.av personer

Sammanfattningsvis har följande framkommit. Under 1960-talet
liberaliserades i de flesta länder i Europa lagstiftningen pornografi.om

medförde uppkom branschDetta det för framställning för-ochatt en
säljning pomografi. frågadå tryckta bilderDet och bilderav var om
på smalfilm. denna bransch också bampomografiska bilder.I omsattes
Handeln med dessa utgjorde dock endast någon omsätt-procent av
ningen. slutet 1970-talet och under början infördesI 1980-talet iav av
de olika länderna förbud framställning och spridning barn-mot av
pomografiska bilder. Pomografibranschen slutade då sälja sådanaatt
bilder.

Vid tid började videotekniken användas alltmer. Det ärattsamma
allmänt förkänt hur utrustningen inspelning med sådan teknik under
tiden härefter har förenklats och förbilligats.

Sedan i pomografibranschen upphörde med sälja barn-attman
pomografiska bilder har något sådant material inte framställts inytt
tryck. bampomografiska materialDet har anträffats i de olikasom
beslagen och omfattas och formellaTF:s YGL:s tillämpnings-som av
område består uteslutande Videofilmer, bortsett från skrifterav som
tryckts under 1970-talet. Videofilmer innehåller delDessa deten av
gamla tryckta materialet och de gamla smalfilmema alltså harav som
förts videofilm.på övrigt innehåller de anträffade videofilmemaIöver
skildringar har spelats under och1980- 1990-talen. harDessasom
visat sig härröra från något fyrtio ursprungsinspelningar. Tvåöver av
dessa, avbildande sammanlagt fyra barn, har visat sig inspelade ivara
Sverige.

utomlands inspelade videogrammenDe enligt uppgift från denär
avdelning vid Bundeskriminalamt i Tyskland för be-som ansvarar
kämpningen barnpornografi i Tyskland i desamma destort settav som

har anträffats i Tyskland.som
tidigareSom har består de anträffade videogrammennämnts mest

kopior i sin har framställts i tidigare led gjorda kopiorturav som av
någon de ifrågavarande ursprungsinspelningama. Kopioma kanav av

också bestå hopklipp sekvenser de olika filmerna.ettav av ur
kan inte finnsDet det någon kommersiell marknad försägas att

bampomografiska filmer det själva har intresseärutan personer som
för sådana filmer söker kontakt med varandra för utbyte bilder.som av



Överväganden modelllagtekniskavseende valet SOU 1997:29232 av

Betalning kankopiorHärvid förkommer görs.nämnts att nyasom nyss
kostnaden föreller för täckasjälvkostnadenför täckningbegäras attav

befattninginnehavet. Allkomplettering detfilm tillinköp egnaavav
fördolda.sker i det

Övervägande skrifti trycktavseende bilder12.3.2

barnpomografiska bildervilkaframkommitsålunda harVad omsom
frågaföljande slutsatser ilett tillfinns spridda har omossnumerasom

skrift.bilder i tryckt
krimina-sedan det blevpomografibranschen,sighar visatDet att

sådana.längre säljer Attbarnpomografiska bilder, intespridaliserat att
skaffa bampomo-sighar intresseenskildade attavpersoner, som

be-former vi hari de doldaoch dettagrafiska bilder gör somsom
bilder med tryckpressmångfaldigaframtiden självaskrivit, skulle i

filmerbarnpomografiskagäller särskiltosannolikt.förefaller Detta som
fögalätthanterlig, billig ochmedkan framställasi färg ennumera

inte be-därförhemvideoutrustning. Viskrymmande att manmenar
framställas iframtiden kommerbarnpornografi ibefarahöver attatt

tryck.
sammanhang hari dettabarnpomografiska bildertrycktaDe som

innehållbarnpornografisktskrifter medalltså deräkna med äratt som
pornografibutikerna. Omdå såldes i1970-talet ochtrycktes under som

konfiske-förslag till utvidgademed vårtpåträffas kan desådana bilder
talankonfiskering sker påkonfiskeras. Sådanalltidringsmöjligheter av

beslut domstol.JK ett avgenom
det förekommerbarnpornografi har anförtsdebattenl attattom

sexuellahjälpmedel vidbilder användsbarnpomografiska över-som
begåharbam. Det att ettattsagtsmot som avserpersonergrepp

det medsyfte förmåsådana bilder ivisar barnet attattövergrepp
isäkert belagtfinns visserligen inteverkligen skersåAttövergreppet.

bilaga kan3. Detlitteraturen se härom Peter L. Martens rapport,
förekomma. före-ändock kan Detuteslutas dettanaturligtvis inte att

ända-skulle för angivnaförövaremindre troligtfaller emellertid att en
han1970-talettrycktes underbilder tidningarmål använda närsomur

videofilm.har till skildringartillgång
Åtskillig finnsskeddeförflutit sedan detid har övergrepp som

måste minnetmaterialet. dettaskildrade det tryckta Trotspå över-av
fortfarande kan innehasbildernaoch vetskapen att avomgreppen

fördjupt kränkandetitta demfinner nöje att varapersoner som av
dem.lidande förfortgående kännbartinnebärade avbildade och ett
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möjligheter till konfiskering kantill utvidgadevårt förslagGenom
anträffas. Härigenom kankonfiskeras helst debilderna emellertid när

upphöra.avbildades lidande bringasde att
domstol.offentligt förfarande vidKonfiskering sker Enettgenom

råkar för sådantbampomografiska bilderinnehavare ut ettsomav
bli känt för hans omgivningräkna med det kanförfarande har attatt
Redan risken för drabbasbefattning med sådana bilder.han tagit attatt

ägnad förmå honomkonfiskeringsförfarande bör därför attett varaav
förstöra dem.sig med sina bildersjälvmant göra attatt genomav

förekomstensålunda framkommitövervägande vadVid omsomav
funnit sådanabildmaterial har vi intebampomografiskttryckt attav

sådant material frånvinna med skiljaväsentliga fördelar är att utatt
ytterligare särbehandlaeller med eljesttillämpningsområdet för TF att

de nackdelar idetta skulledet inom grundlagens uppvägaatt somram
förbundna med sådan lös-tidigareenlighet med vad ärsagts ensom

ning.
ändringar inte behöver idärför några TF:sVi görasattanser

pomografiskgäller skildringar barn itillämpningsområde detnär av
för val alternativetdenna förutsättning Dbild och alltså ärettatt av

uppfylld.

Övervägande avseende bilder film12.3.3

det främst filmtidigare har anförtsframgått vadSom ärav som
i omlopp mellanbarnpornografi förekommerden är personersomsom

framgåttpornografi. har ocksåmed intresse för inneha sådan Detatt
spriddanträffad filmdet praktiken inte lätti ärär avgöraattatt om en

till allmänheten och därmed omfattad YGL.av
skulleinnehåller bampomografiska bilderfilmerFrågan är om som
skullefrån formella tillämpningsområde. Detkunna YGL:smönstras ut

intebampomografiska yttrandena på filmernaalltså deinte somvara
omfattas filmerna sådana.längre skulle YGL, utan somav

skall film omfattas YGLEnligt kap. 13 § YGL3 som av varaen
framställa filmenförsedd uppgifter har låtitmed samt omom vem som

likhetfilmen har framställts. YGL har nämligen, iochnär av vemvar,
yttrande-för skydda de i formell mening seriösamed utformatsTF, att

kvalitet värdeHärmed inte yttranden viss eller utan attavna. avses
blirprincip sker inför allmänheten. Härigenomyttrandena i öppet

med möjligt tillämpa.grundlagamas ansvarssystem attensamansvar
straffsank-förse filmen med ursprungsuppgifterSkyldigheten äratt

tionerad.
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förutSom har det i rättspraxis kommit räcka mednämnts att att en
film visats spridd till endast fåtal för den skallett attvara personer

spridd till allmänheten. i de dolda former detDenanses vara som som
här fråga till likasinnade överlåter kopior han själv harär om som
kopierat från honom innehavd filmkopia kan sällan eller aldrigen av

ha haft tankenågon på materialet härmed skallantas att anses vara
spritt till allmänheten och underkastat regleringen i YGL.

Hittills har det heller veterligen aldrig förekommit den haratt som
låtit framställa film bampomografiskamed bilder har låtit sätta uten
några ursprungsuppgifter på den. förklarligtDet eftersom han här-är
med skulle till känna han sysslar med framställa barn-öppet att attge
pornografi och sig skyldig till bampomografibrott; detgör senare
eftersom det heller veterligen aldrig förekommit utgivare haratt utsetts
för bampomografisk film.en

kan frågaDet i YGL, säkerställa frihetensättas att attom som avser
sig i massmedier medel i den fria åsiktsbildningen, verk-yttra ettsom

ligen skall omfatta dessa bampomografifilmer innehas detiäven som
fördolda och i dolda former kopieras och utbyts enskildamellan perso-

med intresse för räkning inneha sådant material.attner av egen
Redan under förarbetena till YGL diskuterades frågan behovetom

tydlig, iakttagbarutåt mellan de medier skullegränsav en som om-
fattas tillämpningsområdeYGL:s och de inte skulle det.göraav som

propositionen ändringar iI tryckfrihetsförordningen prop.om m.m.
1986/87:151 ff. uttalade föredragande18 statsrådet detatts. var
viktigt grundlagsskyddet utformades så reglerna blev tillräckligtatt att
klara för inte vålla tillämpningsproblem för myndigheter ochatt en-
skilda. framhöllHan varit skapa skydd såsträvanatt att ett som var
otvetydigt möjligt och kunde tillämpas de myndighetersom som av
och andra hade till skyddet inte åsido.att att sattesorgan som se
Grundlagsregler inte tydligt för rättighets-gränsernasom angav var
skyddet gick sades kunna vålla skada Myndigheter kundeän nytta.mer
komma gripa i fall där det förelåg skydd och enskildaävenatt
kunde avstå från begagna rättighet förde hadeatt atten som vara
säkra på hålla sig inom skyddets hade rättig-båda fallenIatt gränser.
heten enligt föredraganden blivit begränsad nödvändigt a.änmer

29. Föredragandens uttalanden anslöt sig alltså till denäraprop. s.
överväganden gjordes under förarbetena till stencilregeln i TF sesom

1975/76:204 91.prop. s.
Angivna uttalanden iåtergavs propositionen med förslag till YGL.

anfördes ytterligare bl.a. kravetDär på klarhet i regleringen inte påatt
något borde efterges. Om visst medium inte kunde inordnas isätt ett
det tryckfrihetsrättsliga besvärande komplikationer bordemönstret utan
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det följaktligen lämnas utanför grundlagsskyddet prop. 1990/91:64 s.
32.

motiven framgår avsiktenAv således under beredningYGL:satt
reglerna för grundlagens tillämpningsområde skulle klaraattvar vara

och inte så allmänt hållna de skulle vinna stadga först i rättstillämp-att
ningen.

Enligt kap. omfattar grundlagen sådana filmerl 10 § YGL som
sprids till allmänheten. krävs inte sådan filmDet skallatt en vara
försedd med något kännetecken markerar filmen äryttre attsom
spridd. Vid därförrättstillämpningen har det måst utgångs-tas som en
punkt falletså förutsättningarna härför ofta egentligenär ävenatt om
saknas.

den iI avsnitt berörda skrivelsen till regeringen har fram-9.1.1 JK
hållit åtskilligt skulle vinna tydligare kundeatt att gränsvara om en
dras kring tillämpningsområdeYGL:s det gäller filmer ljud-ochnär
upptagningar. skrivelsen skisserar två olikaI JK härför.vägar

första innebär det tillägg tillDen kap. 10 § YGLlatt ettgenom
klart grundlagens skydd vid spridning sådangörs änatt annan som

sker omfattar filmeruppspelning endast och ljudupptagningargenom
mångfaldigats och försetts med ursprungsuppgifter. skulleDetsom

alltså regel den enligt gäller förTFmotsvarar attvara en som som en
skrift mångfaldigats på tryckning,sätt änannat t.ex.som genom ge-

stencilering eller kopiering, fåskall grundlagsskyddnom samma som
tryckt skrift.en
JK påpekar i sin skrivelse bl.a. både TF och YGL sikte påatt tar

kommunikation till vid och obestämd krets, dvs. vad oftaen som
benämns offentliggörande eller publicering, till skillnad från förtroliga
meddelanden. sådan avgränsning denEn han skisserat skullesom
därmed kunna förtydligande i lika hög gradrent ettav ses som som en
justering grundlagens innebörd.av

skillnadEn skulle dock mellan tryckt skrift och videogram pågöras
så skrifttryckt alltid skulle åtnjuta grundlagsskydd medansätt att etten
videogram inte alltid skulle detta. förordar därför,Hangöra som en
andra den begränsade lösningen det skall klargörasväg, att attmer
YGL:s räckvidd inte sträcker sig till videogram inte mångfaldigas.som

En avgränsning tillämpningsområdet för efterYGL endera deav av
har angivit i sin skrivelse ligger i linjeJK väl med vadvägar som som

uttalades under förarbetena till YGL.
ändringEn tillämpningsområdet för kanYGL emellertid inteav

begränsas till filmer innehåller bampomografiska skildringar utansom
måste filmer,alla innehåll. ingår i förDet och sig inte ioavsettavse
vårt uppdrag sådan vittgåendenågon ändring YGL.övervägaatt av
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överlämnats förtidigareskrivelse har, närmareJK:s nämnts,som
Mediekommittén 1994:13.överväganden till Ju

emellertid mycketalternativen finner viredovisadeDe JK varaav
denöverväganden bakgrundför våraoch relevantaintressanta mot av

och sprids.bampomografiska bilder framställskunskap vi fått hurom
demVi vill därför närmare.överväga

framställning skallförordade lösningenDen JK att varaenav
mening inteskulle enligt vårför omfattas YGLmångfaldigad att av

tillämpningsom-avgränsning grundlagenstillräckligt tydligskapa aven
kriminaliseringmed våra förslagavgränsning krävsråde. sådanEn om

Rättslägetbampomografiska filmer.bl.a. innehavi vanlig lag avav
gäller i dag.jämförelse med vadförändras mycket iskulle inte som

Även lösningen modifierades på såförordadeden JK sätt attavom
vid framställningartillämpningsområde skulle drasför YGL:sgränsen

exemplar skulle de angivnavisst antalmångfaldigats ihar ettsom
själva filmenheller i sådant fall skullelösas.problemen inte Inte ett av

skulle krävas.mångfaldigad i den utsträckningframgå denatt somvar
finns det intepå filmursprungsuppgifter inteOm är utsatta en

mång-skiljer mellan upptagningarteckennågot äryttre somsom
sådanatill allmänheten ochavsedda spridasfaldigade och att som

begränsad krets eller inte alls.till Inteförmedlasatt ensen meravses
förhållande alltid säkertsådantsjälv kan vidframställaren veta om

blireller inte. Följden häravgrundlagenalstren omfattas somav
omfattadepraktiken haranträffade filmer inämnts ansettsatt avvara

utsträckningtillämpningsområde i långtYGL:s änstörre egent-som
kan ha varitligen avsett.

frågan film omfattas YGL:sklarheten ieftersträvadeDen avom en
vinnasmening kunnainte skulle enligt vårtillämpningsområde eller

märkt medpå filmen skullehärför ställdes kravdet attatt varagenom
honomönskarkännetecken.iakttagbart Dennågot attyttre, en avsom

hagrundlagsskyddet skulleomfattasframställd film skall att an-av
känneteckenfilmen. Frånvarokännetecknet påbringa det angivna av

omfattas YGL.mediumfilmen inteskulle innebära är ettatt som av
bliskildringar skullemed bampomografiskafilmerVi attanser

fonnella tillämpningsområdefråneffektivt utmönstrade YGL:s om en
modellen.först skisseradei enlighet med den JKlösning valdes av

ursprungsuppgiftemaangivnai kap. 13 § YGLinnebär de 3Den att
omfattas det angivnaför denna skallanbringas filmmåste att aven

området.
angivna och återfinnasuppgifter bör tydligtSamtliga samman-vara

grundlagsskydd.filmen skall fåställe förhållna och attett samma
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alternativ oacceptabeltval D12.3.4 Lämnar ett ettav

kringgåendeförstort utrymme av

lagstiftningen

dessa finnsuppgifter och underrättelser i allmänhet,För oavsett om
eller eller inte, gäller reglerna imedium omfattas YGLTFett som av

meddelarfrihet och anonymitetsskydd förbudgrundlagama samt omom
andra hindrande åtgärder. innebäroch Det attmot en personcensur

urspmngsuppgifter innehålleranträffas med film utan somsom en
antingen självbampomografiska skildringar kan hävda han attatt avser

ursprungsuppgifteroffentliggöra materialet hanom sättaatt utavser
offentliggörande till författare, nyhetsredak-eller lämna det föratt en

för omständigheternation sådan uppgift måste god intee.d. En tas om
kan lämnas avseende.sådana denär utanatt

gälla myndigheterna, polis ellerVad kommer även attsagts omnu
begrepp från landet föratull, får vetskap står i att utatt personom en

bampomografiska skildringar, intefilmer innehåller ännu ärsomsom
utgivna.

Justitie-har inhämtat pågår för närvarande inomEnligt vad vi
tillämp-reglerna och YGL:sdepartementet TF:söversynen av om

fram-fall utgivning sker i utlandet i Sverigeningsområde för det av
ställda skrifter, filmer m.m.

farhågor för framställerhar också framförtsDet att personer som
bampomografiska förslagoch överlåter filmer med skildringar, vårtom

skulle genomföras,till avgränsning tillämpningsområdeYGL:sav
uppgifterna förförse filmerna med de erforderligaskulle komma attatt

påföljd innehavfå omfattade YGL medpå så demsätt att t.ex. avav
filmen skulle brottsligt.inte vara

frågafall förekommit, inte iinte känt det i något harDet är att ens
undermaterial framställdes och lagenligt 1970-sådant utgavsom som

bampomografiskatalet, skrifter eller filmer innehållandetrycktaatt
uppgifter iursprungsuppgifter. sådanabilder varit försedda med Att

bampomografiska filmer förframtiden skulle komma påsättasatt ut
osannolikt.dessa skulle komma omfattas DenYGLatt att synesav

nämligen fall talalåtit framställa filmen skulle för sådant öppetsom
eftersom det före-han sig skyldig till bampomografibrott,görattom

för filmen.faller osannolikt det skulle förekomma utgivarelika att en
fram-den allmänna debatten har det denI nämnts attatt som avser

ställa sprida bampomografisk film skulle kunna kommaoch atten
ursprungsuppgifter, medförse denna med oriktiga antingen namn

existerar eller med bulvaner.intepersoner som namn
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Härtill först det aldrig går undvika, vilken lagstift-sägaär att att att
ning det sig den vill kringgå denna söker och kanän rör att somom,
finna kryphål.

eller för skens skull får emeller-Om uppgifterna felaktigaär utsatta
framställa filmen ändock bära sitt straffansvar förtid den låtit attsom

ha framställt och/eller spritt filmen. Om spridarens skulle aktua-ansvar
liseras kan heller han undgå sitt han kände tillinte attansvar, om upp-
gifterna därför inte föreligga motiv förfelaktiga. Det någotsynesvar

bampomografisk filmframställer och/eller sprider attenen person som
felaktiga ursprungsuppgifter denna för undgå försätta ut att ansvar

sin hantering.
allmänt känt det förekommer bulvaner anlitas vidDet är att att

Bulvaner existerande med sinaekonomisk brottslighet. är personer som
får företräda verksamhet utåt och härmed dennarätta namn en ge en

egentligen verksamme kan oftatill laglig fasad. Densynes vara en
för ha kriminellt förflutet ellermed näringsförbud, känd att ettperson

för varför han inte vill skylta med sittdålig betalare egetatt vara en
namn.

Till skillnad från vad gäller vid ekonomisk brottslighet kan vidsom
framställning spridning filmer med bampomografiskt innehålloch av

filmerna till laglig fasad. Bulvanenbulvan aldrigen ge en synes
i stället med sitt på produkten han begår yttran-attannonserar namn

anlitas vid ekonomiskdefrihetsbrott. Till skillnad från bulvanen som
brottslighet bulvan anlitas vid bampomografisk sådantorde en som

förinte kunna förvänta sig någon nämnvärd ersättning sin medverkan
eftersom det inte ekonomiska intressen verksamheten. Detär styrsom

befarasanförda vid handen det knappast torde behöva attatt namnger
ursprungsuppgifter filmer medpå bulvaner kommer användas i påatt

bampomografiskt innehåll.
ytterligare fråga har diskuterats harEn är person somsom om en

ursprungsuppgifterförvärvat bampomografisk film skulleutanen
uppgifter. härmedkunna tänkas förse filmen med sådana Avsikten

skulle i så fall vid upptäckt skulle kunna hävdaatt attpersonenvara
han tillämpningsområde ochfilmen omfattad YGL:strott attatt avvar
hans innehav därmed straffritt.var

det torde efterhand förseHärom kan svårt isägas attatt vara en
film med de angivna uppgifterna eftersom dessa skall intagna ivara

Ävensjälva filmen och, det gäller videogram, dettas hölje.ävennär
det innehavare i efterhand skulle hainte skulle bli klarlagt attom en

försett filmen angivna uppgifterna skulle denne inte ha mycketmed de
vinna på företa sådan åtgärd. det blev känt han inne-Omatt att atten

hade filmen skulle talan vid domstol ändock väckas honomkunna mot
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konfiskering filmen. Härigenom skulle han för detutsättasom av
förakt det omgivande samhället hyser för den befattningtarsom som
med bampomografiska bilder och orsaken till befattningär attsom
med sådana sker i det fördolda på vi tidigare har beskrivit.sätt

Slutligen har det befarats anträffas med barn-att en person som
pomografiskt material oriktigt skulle komma till sitt fredandeatt
åberopa hans innehav med hänsyn till omständigheterna försvar-att är
ligt eller inte kan medföra för honom och det häri-attannars ansvar

skulle föreligga möjlighet kringgå lagstiftningen. Enattgenom en
sådan invändning kan givetvis i vilket medium materialetgöras oavsett
förekommer. En för brott åtalad har alltid värja sigett rätt attperson

åtalet. kan alltidHan gällande omständigheternamot göra att var
sådana det försvarligt honom befattning med den.att att tavar av
Invändningen skall på vanligt och värderas domstolen.sätt prövas av

farhågorDe har framförts för ordning med angivandeattsom en av
ursprungsuppgifter på filmer förutsättning för dessa skallattsom
omfattas skulleYGL komma kringgås sålundaatt över-av synes vara
drivna.

12.4 Val alternativ Dav

Vi har således funnit förutsättningarde vi i föregående kapitelatt som
ställt för tillämpning alternativ D går uppfylla. Medattupp en av
hänsyn härtill och till detta alternativ inte de andra altema-att som
tiven, dessa modifieras i vissa hänseenden,även medför någraom
olägenheter yttrandefrihetsrättslig synpunkt vi det dettaärattur anser
alternativ bör väljas.som

enlighetI med det anförda har vi utformat förslag till ändringett av
kap.1 10 § YGL. innebär för filmerDet sprids till allmänhetensom

på spelassätt YGL tillämplig endastänannat att ärattgenom upp om
i filmen intagna och på höljet, sådantär finns, anbringadeärom
tydliga uppgifter har låtit framställa filmen när,samtom vem som om

och exemplaren har framställts.var av vem
Vi föreslår bestämmelsen bampomografibrott i den föratt TFom

och YGL brottskatalogen till sitt innehåll tillgemensamma anpassas
den föreslagna utformningen bampomografibrottet i 16av oss nya av
kap. lO § BrB.a
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filmerinneha12.5 Rätten att

all befattningönskarvibakgrundskallförslag attVårt attmot avses
däriblandskall kriminaliseras,bampomografiska filmer rentettmed

bety-inteförordar kanlösning vifilm. Densådan utaninnehav av en
filmerendasttillinskränkastillämpningssvårigheterdande att somavse

filmer.samtligadärföromfattarförslagbarnpornografi. Vårtinnefattar
skulleursprungsuppgiftersaknarVideofilmerfilmer ochAlla som

tillämpningsområde.utanförfalla YGL:skommaförslagmed vårt att
krimi-omfattandelag införai vanligmöjligtdetskulleDetta göra att

såledesskulleinnehåll. Detfilmer,alla sådanaförnaliseringar oavsett
innefattar hetsfilmerinnehavkriminaliserabli möjligt att t.ex. somav

förtalvåldsskildring,olagafolkgrupp, etc.mot
åtgärder videangelägetmycketemellertiddetVi finner att nu

filmersmittoeffekt påbarnpornografi fårintebeträffandeföreslår
Åtgärderna bakgrundnämligenskallinnehåll.med mot avannat ses

i vårtkänsligaochskydda denbehovet utsattamest sam-att gruppen
kommadärför intemeningenligt vårbörbamen. Dethälle, nämligen

bampomogra-yttrandenandrainnehavkriminalisera äni fråga att av
bilder.fiska

detprincipviktigabefästa denochunderstrykasyfteI att som
sådanafråninformationsbärare, bortsettinnehahainnebär rätt attatt
särskiltinförasdet bordevibarnpornografi, ettattutgör ansersom

grundlagsskydd för denna rätt.
skyddsådantintedetmening borde övervägas ettEnligt vår om

skulle i sådeni Enligtbestämmelse RF.uttryck itillkunde komma en
förtillförsäkraddet allmänna rätt egetfall och attgentemot varaenvar

barn-från sådanabortsett utgörinformationsbärare,innehabruk som
pornografi.

föreslog YFUyttrandefriheten1983:70 Värnabetänkandet SOUI
ochbestämmelseskulle införas gentemotdet i RF att enatt om varen

bruk innehaför privattillförsäkradskulleallmänna rättdet attvara
återgivninginspelning ochförochinfonnationsbärarebåde apparatur
eller återgeföremål avseddaandraupptagningar emotatt tasamtav

allmänheten.riktade tillyttranden
behandlade förslaget,remissinstanserfåtalrelativtEtt men en

det. ansågavvisande till Desigställdedessa attmajoritet bland en
informationsbärareinnehaförfattningsregleringgenerell rätten attav

63.1986/872151vilseledande seochonödigbåde s.prop.m.m. var
tillÄven upphovförslagYFU:sdepartementschefen ansåg att gav

denremissinstanservissamenade attinvändningar. Hanrad somen
motsättnings-läsasskulle kunnaförordathadeYFUbestämmelse som
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godtagbart be-tillåtet ellerskullevis så det rent att t.ex.att avvara
för privat brukinformationsbärareinneha änannaträttengränsa att

för och lagrautrustning användshaeller att ta emoträtten att som
gjorde därför densig till allmänheten. Haninte riktaryttranden som

grundlagsregeln inteden föreslagnafördelarna hosbedömningen att
förslaget 64.och avstyrkte a.uppvägde nackdelarna prop. s.

inneha informationsbäraregrundlagsfástaFrågan rätten attattom
eftersom det blivitangelägen tidigareblivithar emellertid än numer

filmer bampomog-innehavkriminaliserarealitet utgöratt somaven
föreslår också möjlighetlösning vilagtekniskarafi. Den öppnarsom

innehav filmer medkriminaliseragrundlagsändring ävenatt utan av
barnpornografi.innehåll änannat

iförslag införande RFfram någotVi lägger dock inte av enom
meninginformationsbärare. Enligt vårinnehabestämmelse rätt attom

genomlysning frågan krävergrundligautomordentligttorde den som
utredning.behöva göras egenav en

krävsomfattas och YGLmedier TFskrifter och andraFör som av
bestämmelse diskuterats.sådan Detemellertid inte någon ansessom nu

och därmedföljer indirekti dessa fall TFnämligen ävenrättenatt av
föreslår filmervi1986/872151 63. NärYGL se att soms. nuprop.av

omfattas uppstår enligtinte skall YGLursprungsuppgifterinte har av
filmerinneha dessatillmening behovvår ärrätten attatt attseav

grundlagsfäst i framtiden.även
vi föreslår för möjlig-lagtekniska lösningmed denTillsammans att

barnpornografibefattningar medkriminaliseringomfattandegöra aven
tillgodo-yttrandefrihetsrättsliga aspekternaochsamtidigt de tryck-som
bestäm-vi det i börYGLi möjliga mån,största att tas enanserses

får förekommastöd i grundlagendet intemelse attutanattsom anger
förbju-grund innehålletpåoch andra allmännamyndigheter organ av

sådan be-ursprungsuppgifter.saknar Eninnehav filmerder somav
iregel medger detkompletteras medfår dåstämmelse atten som

befattningstraff för innehav ochföreskrivasvanlig lag får annanom
Bestämmelsen kanbarnpornografi.innefattarmed sådan film tassom

i kap.andra stycke 1 10i YGL ett nyttgenom
säkerhetsskäldet ordnings- ochhindrar inteBestämmelsen att av

får innehakriminalvårdsanstalt inteföreskrivs intagnaatt t.ex.
videokassetter.
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Åtalspreskription13 och särskild

rättsverkan vid

bampornografibrott

I avsnitt 13.1 föreslår vi reglerna åtalspreskription i ochTFatt om
skallYGL skärpas. Vidare föreslår vi i avsnitt 13.2 utvidgningen av

möjligheten förverka och konfiskera anträffad barnpomografi.att
Enligt kanYGL särskild rättsverkan, bl.a. företagsbot, följaäven annan
på barnpomografibrott. Vi föreslår i avsnitt 13.3 motsvarande be-att
stämmelse skall gälla barnpomografibrott begås trycktäven när genom
skrift.

13.1 Reglerna preskription för tryck- ochom

yttrandefrihetsbrottet bampomografibrott

tryck-För och yttrandefrihetsbrottet bampomografibrott bör
generellt gälla preskriptionstiden inte skall löpa förränbörjaatt
pliktexemplar levereras. Preskriptionstiden för bampomogra-
fibrott enligt och skulleTF YGL därmed i praktiken bli obe-
gränsad.

Distribution barnpornografi sker, tidigare huvudsak-nämnts,av som
ligen dolda formeri från till det finnsutan atten person en annan
någon avsikt sprida materialet till allmänheten.att

Vi har i betänkandets andra avdelning föreslagit sådan ändringatt
i denYGL däri angivnagörs skall bli tydlig denatt gränsen änmera

för närvarande mellan sådana filmer omfattas tillämpnings-är som av
området för och filmerYGL inte detta. Med sådan ändringgörsom en
kommer filmer med bampomografiska skildringar i praktiken inte att
omfattas YGL:s tillämpningsområde. Till följd härav kommer deav
kriminaliseringar olika befattningar med barnpornografi viav som
föreslagit i kapitel direkt6 gälla för bampomografi på film.att
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regleringNuvarande13. 1 1
.

åtalspre-bestämmelserfinnskap. § YGLoch 1kap. § TF 79 3I om
väcka all-viss inte kanefter tidinnebär JKReglernaskription. att en

gäller dockmålsägandekonfiskering. Föreller ansökaåtalmänt enom
preskriptionsreglema i vanlig lag.förmånligareför dennede

yttranden iförför allmänt åtalgällerpreskriptionstiderDe som
skall åtalperiodisk skrifttryckt bild iföljande. frågabildform Iär om

utgiv-det vidskriftenfrån detmånaderinomväckas utgavsatt omsex
bild iskriften. frågaför Iutgivningsbevisfannsningen annanom

Vadfrån det skriftenårpreskriptionstidenskrifttryckt utgavs.attettär
framställtsi skrifterbilderskrift gällerför trycktgäller även somsom

föreskrivnaförfarande och åsattsjämställtellerstencilering somgenom
väcktfråga televisionåtal skall iursprungsuppgifter. Allmänt om vara

Beträffande filmersändes.detmånader fråninom programmetattsex
preskriptionstiden århuvudregelenligt YGL:soch videogram ettär

för spridning.lämnadesbildupptagningenfrån det utatt
införtsföljdlagstiftningmedYGLhar i kap. 1 §Emellertid 7 en

preskriptionstiderdessa kortareinnebärbestämmelsesärskild attsom
barnpomografibrott.ochvåldsskildringbrotten olagagäller vidinte

film gäller vadbarnpornografivåldsskildring och ärolagaFör som
bestämmel-talan.väckande Avtid förlagföreskrivet i vanlig avom

straffmaximum påoch brottenspreskription i kap. BrB35serna om
regelnfem år. Syftet medpreskriptionstidenföljerfängelse två år äratt

ingripa verkningsfulltmöjligheterdet finnssäkerställa motattär attatt
bestämmelse finns intemotsvarandeNågonyttrandefrihetsbrott.dessa

i TF.
regleringskapatsdärtill i YGLbrott harBeträffande dessa varsen

skall börja löpapreskriptionstidenlängre inteden angivnasyfte är att
andra stycketoffentlighet. I kap. 1 §nått viss 7framställningenförrän

skallföreskriva intelag filmeri vanligstöd förYGL attatt ansesges
registrering hoshar lämnats förförrän deför spridningha lämnats ut

föreskrivits videogramharkap. LTYmyndighet. 8 §I 5 att ett somen
ha lämnatsgranskningför skallBiografbyråntillinte har getts anses

Arkivet för ljudtillpliktexemplar har lämnatsspridning förstför närut
bara devideogram, interegel gäller samtligaoch bild. Denna som

våldsskildring.barnpornografi och olagainnehåller
anfördeandra YGLtill kap. § stycketspecialmotiveringen l7I

preskriptionstidenviss särregleringstatsrådetföredragande att aven
våldsskildring och barnpomo-olagatanke främst påpåkallad medvar

kunde detendast årpreskriptionstidMed näm-grafibrott. ettomen
ochvåldsskildringinnehållande olagafilmerinte uteslutasligen att
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barnpornografi först offentliggörs formerunder väcker fögasom upp-
märksamhet och spridning i skala vidtar först straff intestörreatt när
längre kan ådömas. Genom inte låta preskriptionstiden börja löpaatt
förrän leveransplikt fullgjorts skulle det enligt föredraganden sörjtvara
för fanns reella möjligheterdet ingripa otillåtna skildringarattatt mot
innan hade preskriberats prop. 1990/91:64 129.ansvaret s.

Sammanfattningsvis gäller alltså för bampomografiska videogram
omfattas YGL preskriptionstid fem år vilken börjar attsom av en om

löpa först pliktexemplar har lämnats, något aldrig har inträffatnär som
vad gäller barnpornografi. Emellertid har reglerna lämnandeom av
pliktexemplar innehållit vissa begränsningar skyldigheten lämnaattav
pliktexemplar vilket har inneburit leveransplikt inte alltid har före-att
legat videogram har gjorts tillgängligt för allmänheten ochnär ett
därmed omfattat tillämpningsområde.YGL:sansetts av

Föreskrifter skyldighet lämna pliktexemplar videogramattom av
infördes år alltså innan1991, YGL hade i kraft, enligt 12 §trätt en ny
i den då gällande lagen 1978:487 pliktexemplar skrifter ochom av
ljud- och bildupptagningar SFS 1990:895. Skyldigheten gällde video-

hade granskats Biografbyrån inför offentlig visning ellergram som av
frivilliginom för granskning. Syftet med regleringen attramen var

bevara Biografbyråns beslutsunderlag olika skäl undvikaatt attmen av
behöva förvara detta hos denna 1989/90:70prop. Om Biograf-55.s.

inte hade företagitbyrån någon granskning gällde enligt 13 § nämnda
lag pliktexemplar skulle lämnas videogram inteatt använtsettom som
för offentligt framförande hade mångfaldigats här i riket i minst tio
exemplar. mångfaldigandetOm skett riket förutsattes för leve-utom
ransplikt videogrammen hade förts iin minst tio exemplar ochatt
rörde svenska förhållanden.

År trädde pliktexemplarslag i kraft1994 SOU 1992:92,en ny
1993/94:10, bet. 1993/94:KrU8, rskr. 1993/94:25, SFSprop.

1993:1392. Enligt denna skall pliktexemplar lämnas videogramav
mångfaldigats i fem eller flera exemplar. Leveransplikt föreliggersom

dock oberoende härav Biografbyrån vid frivillig förhandsgransk-om
ning inte har godkänt videogram.ett

aktuellaOaktat den exemplarsgränsen sänkts från tio till fematt
sker distribution barnpornografi ofta i sådan begränsad omfattningav

Äveninte detta antal uppnås. videogram faktiskt haratt ettens om
mångfaldigats i så många exemplar leveransplikt gäller kan detatt vara
svårt vid rättstillämpningen påvisa så fallet. sådana tveksam-Iäratt att

fall torde utgångpunkten för preskriptionstidens beräkning enligtma
huvudregeln bli videogrammet lämnas för spridning.när ut
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överväganden13.1.2

uppfattning bör i vad gäller bampomografibrott införasEnligt vår TF
förutgångspunkten beräkning preskriptionstidenbestämmelser om av

bestämmelser enligt vår redogörelse i föregåendemotsvarande de som
film. föreslår det igäller för sådant brott på Vi därför TFavsnitt att

bampomografibrott preskriptionstiden inteföreskrivs i frågaatt om
pliktexemplar har lämnats.skall börja löpa förrän

formellt ansvarige kommer sådan ordningför den medAnsvaret en
pliktexemplaraldrig preskriberas inte lämnas. Den taratt somom

pliktex-barnpornografi torde sällan eller aldrig lämnabefattning med
den ansvarige härigenom i praktiken skulle anmälaemplar, eftersom

sig själv för brott.
förslag inte tordeframhållas ordning enligt vårtbörDet att en

försvarlig ansedd utgivning skildringarnegativt drabba såsom avav
bild eftersom beträffande sådana framställningar,barn i pomografisk

barnpornografi,skildringar och informationkonstnärligat.ex. om
pliktexemplar lämnas.

iden ändringen i pliktexemplarslagenVi föreslår ytterligare att
skall lämnas någonfråga bampomografibrott pliktexemplar utanom

mångfaldigade exemplar. Skildringarbegränsning beroende på antalet
nämligen ofta först beställningslag framställs näravsett enav nu

kopiering efter förlaga. Det därförgjorts och då är mestgenom en
samtliga framställningarkräva pliktleverans förändamålsenligt att som

allmänheten, hur många exemplar för-har gjorts tillgängliga för oavsett
barnpornografi, känt,spridare såvittfarandet omfattat. Eftersom av

avsiktenpliktexemplar innebär detta,aldrig lämnar såsom ursprung-
obegränsad eftersompreskriptionstiden i praktiken blirligen attvar,

tidpunkt från börjadet inte kommer finnas någon vilken den kan attatt
beräknas.

bör påpekas vårt förslag inte kommer någon be-innebäraDet att att
lastning för och bibliotek formellt erhålla exempla-de arkiv skallsom
ren.
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13.2 Bestämmelserna konfiskering ochom

förverkande barnpornografi börav vara

kvar och utvidgas

En skildring barn i pomografisk bild verklighetstrogenav av
karaktär bör kunna konfiskeras respektive förverkas oavsett om
den påträffas iñte.under förundersökning elleren

Som redovisats i avsnitt det1.4.1 sedan den l januari 1995 möjligtär
konfiskera utgivna och redan spridda bampomografiska framställ-att

ningar i medier omfattas grundlagama de verklighets-ärsom av om av
karaktär och innehavet inte försvarligt. Framställningartrogen ärom

inte omfattas grundlagama kan förverkas i motsvarande mån.som av
Som förutsättning gäller framställningama påträffas vid för-att en
undersökning.

Det huvudsakliga syftet med införa denna reglering för-att attvar
hindra bevisning beslagtagen, utgiven barnpornografi måsteatt som
återlämnas till innehavaren 1993/94:KU28 f..36s.

Lagrådet påpekade vid sin granskning förslaget till konfiske-av
ringsbestämmelse det fanns logisk motsättning mellanatt rätten atten
inneha barnpornografi och möjligheten för de rättsvårdande myndig-
heterna konfiskera sådant material a. bet. 88.att s.

kan anmärkasDet konfiskering alltid har kunnat skeatt om en
utgiven inte spridd framställnings innehåll brottsligtär ävenmen om

för tryck- eller yttrandefrihetsbrott något skäl, änannat attansvar av
preskription inträtt, inte har kunnat utkrävas.

Med vårt förslag till grundlagsändringar, alternativet kommerD, TF
inte beröras de förslag till kriminaliseringar vi har lagtatt av som
fram. Konfiskeringsbestämmelsema i börTF därför inte ändras.

Även i börYGL nuvarande konfiskeringsregler lämnas orörda, trots
de allra flesta bampomografiska filmer med vårt förslag inte kom-att

omfattas YGL. Det kan nämligen inte helt uteslutas visstatt attmer av
material framdeles kan komma bedömas enligtäven YGL:s bestäm-att
melser.

Vidare föreslår vi kravet på bampomografin hamåste anträf-att att
fats vid förundersökning för konfiskering skall få ske böratt tasen
bort. Konfiskering bör nämligen kunna ske i andra tänkbara fall,även

någon direkt eller indirekt förundersökningt.ex. utan att ärom en
inledd överlämnar barnpornografi till myndigheterna. Därmed skulle
undvikas stötande situationer, barnpornografi hittas be-t.ex. att som
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tillåterlämnashöver ägaren.
förverkande i denbestämmelsernagäller sär-vadhellerInte om

barnpornografi finns detförverkande1994:1478lagenskilda avom
materialet måste hakravet påupprätthållaskälmeningenligt vår attatt

kunna ske.förverkande skallförförundersökningvidanträffats atten

rättsverkan isärskildBestämmelser13.3 om

tryckfrihetsbrottetförinförasbörövrigt
bampomograñbrott

bestämmelse sär-införas gör ävenbörTF attI annansomen
tryckfri-vidskall följakonfiskering ävenrättsverkanskild än

bampomograñbrott.hetsbrottet

regler i 36 kap. BrBframgåravsnitt 1.4.1redovisning ivår attAv om
rättsverkansärskildochföretagsbotegendom,förverkande avannanav

lagunder vanligbarnpornografi fallersådantillämpliga påbrott är som
barnpornografisådanjanuari 1995denoch sedan 1 även som anses

bestämmelsemotsvarandetillämpningsområde. Enunder YGL:sfalla
inte ifinns TF.

följakunnarättsverkansärskildbör ävenmeningEnligt vår av
skullebestämmelsesådanskrift.tryckt Eni ytter-bampomografibrott

produc-verksammabampomograñsktförointressant attdetligare göra
Bestämmelsen kanskrift.trycktbarnpornografi i tasoch distribueraera

stycket TF.förstakap. §mening i 7andra 7in ensom
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IIIAVDELNING

Myndighetsorganisationen14 mot

barnpornografibrott
åklagarorgani-tull- ochstudera hur polis-,ålagtDirektiven har attoss

misstankeoch med varandrasamverkan medi JKsationema näragerar
liksom effekti-skall utbildningenbampomografibrott. Bl.a.uppstår om

studeras.organisationernai de olikaviteten
barnpomografibrottredovisning i kapitel 3framgår vårSom ärav
de nämnda myndig-regelbundet aktualiseras hosinte ärendetyp somen

Kunskapernasådana ärenden inteheterna. Erfarenheten är stor. omav
bör-begränsade utredningenmaterialetbampomografiskadet närvar

arbete.jade sitt

Justitiekanslern14.1

Allmänt14. l

självyttrandefrihetsbrott.i mål tryck- och JKåklagareJK är omensam
alltiddärförbyråchef vid myndigheten måsteställeeller i hans en

brådskande ärenden,fattas ibeslut skall kunnakunna förnås t.ex.att
det hardå misstanke uppkommitoch beslaghusrannsakan attomom

sedan slutetBampomografi producerasbarnpornografibrott.begåtts av
tryckt barn-tryckt skrift och ärendeninte längre i1970-talet om nyare

tillkom-hos stället hardärför inte längre JK. Ipornografi förekommer
i dessaUtredningamabarnpornografi på videogram.mit ärenden om

sprids i kopia frånvanligenvidlyfiiga eftersom videogrammenblir ofta
ochantalet misstänktakedjor. Bådetill i långa personerpersonperson

Härtilldärför i dessa ärenden.blirantalet videogramkassetter stort
personal-och därför mycketgranskningen tidsödandekommer äratt

detenda harfattandet åtalsbeslutkrävande. Inför motett personenav
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vid flera tillfällen förekommit all personal hos harJK måst iatt tas
anspråk under flera dagar för granska videogram.att

JK:s verksamhet belastas alltså förundersökningaravsevärt av
angående misstänkta bampomografibrott i sådana fall där de ifrågasatta
Skildringama framställda film.påär

14.1.2 möjligheter fåJK:s kännedomatt om

begångna barnpomografibrott

För skall kunna effektivJK tillsyn tryck- och yttrande-att utöva en av
friheten fordras han får kännedom ifrågasatta yttranden. fårDetatt om
han anmälningar från allmänheten och olika myndigheter. Hangenom
har också möjlighet del olika framställningar enlig lagatt ta av som
skall bevaras eller levereras pliktexemplar eller omhändertassom som

Biografbyrån. förundersökningNär har inletts fåkan han delav en av
misstänkt material detta i beslag.att tasgenom

Anmälningar

Det vanligt den anmäler ifrågasatt tryck- eller yttrande-är att ettsom
frihetsbrott till sin anmälan fogar exemplar skriften eller filmen.ett av
Vår genomgång ärenden hos JK ifrågasatt barnpornografi harav om
visat anmälningar härom vanligen inte kommer från allmänhetenatt

från olika myndigheter, främst tull- och polismyndigheter här ochutan
i utlandet. Att anmälningar barnpornografi sällan kommer frånom
allmänheten beror på sådan pornografi inte sprids och därföratt öppet

allmänhetenvanligen inte når till Från allmänheten kommer inut en
hel del anmälningar kommersiell pornografi säljs ochöppetom som

ofta bär titlar anspelar på människor inte ärsom som unga men som
barnpomografi. förekommer också enskildaDet att personer ger myn-
digheterna tips föranleder dessa anmälan till JK.göraattsom en

detta avseende barnpornografiI gjorts tillgänglig i s.k. diskus-utgör som
sionsgrupper undantag.Internet Anmälan sådana skildringaröver ett görsav

allmänheten. Skildringama omfattas emellertid i dessa fall inteäven av av
Anmälningama handläggs därförYGL. polis och åklagare.av
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Bevarandeplikt

Enligt kap. kap. och föreskrivs i4 4 § TF 3 6 9 YGL vanligsamt
lag skyldighet för granskning bevara tryckt skrift, film ochattom
televisionssändning lämna exemplar härav till bibliotek,samt att myn-
dighet eller arkiv. Vad här följs bestämmelser i kap.5sägs upp av
LTY skyldighet bevara exemplar tryckt skrift, film ochattom av
televisionssändning. Tryckt skrift, framställd här i landet, skallärsom

framställtbevaras i år den skrifien. Särskilda regler gällerett av som
för utomlands framställda tryckta skrifter. Filmer och videogram skall
bevaras under från det de blev offentliga den här i landetårett av som
har utgivare för filmen eller videogrammet. Televisionssänd-att utse
ning och frånskall spelas in bevaras i minst månader sändningen.sex

skrifter, filmerhar få del tryckta och televisionsprogram.JK rätt att av

Pliktexemplar

pliktexemplar dokumentLagen 1993:1392 pliktexemplars-om av
lagen föreskriver skyldighet lämna exemplar bland trycktaatt annatav
skrifter, filmer, videogram televisionsprogram.och Pliktexemplar av
tryckt skrift skall lämnas till Kungliga biblioteket universitets-samt
biblioteken. film, videogram och televisionsprogram skall plikt-Av

lämnas Arkivet för ljud och bild.exemplar till Skyldigheten lämnaatt
pliktexemplar vitessanktionerad.är

pliktexemplarslagen föreskrivs pliktexemplar skall lämnasI 12 § att
videogram här i landet har gjorts tillgängligt för allmän-ettav som

heten fem Enligti minst exemplar. § skall pliktexemplar lämnas5
skrift i kap.1 5 § TF.även av en som avses

tryckt skrift skall pliktexemplar lämnas framställaren eller,Av av
skriften framställts utomlands, förläggaren, eller sådan inteom av om

finns, den låtit lämna skriften för spridning här i landet.utav som
Pliktexemplar film skall enligt lämnas den låtit20 § göraav av som
filmen tillgänglig för allmänheten här i landet.

betänkandet PliktleveransI SOU 1992:92 anmärkte Pliktleverans-
utredningen det föreligger behov frånbåde myndigheters ochatt ett
enskildas sida bilda sig uppfattning vårt samhälle, vilketatt taren om
sig forskning, ochuttryck i utredning studier. Enligt utredningen kunde

kravtala på kunskap också krav insyn bl.a.påett ettman om men om
för det skall kunna kontrolleras lagar efterlevs och for detatt att att
skall kunna arbetas för förändring samhället. Som exempelav angav
utredningen studier våldsskildringar pornografi kundeoch ledaatt av
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f..syfte ändra gällande lag 85till opinionsbildning i att
levererade till Arki-våldsfilm blir inte alltidPomografisk film och

bampomografiska smalfilmer spreds kom-och bild.för ljud Närvet
film.leveransplikt för1970-talet förelåg inte någon Detmersiellt på

ofullständiga.detta område såledesallmännas samlingar på är
promemorianhösten 1993uppdrag regeringen JKPå avgavav

konfiskering medtillämpning vid beslag ochOffentlighetsprincipen,
lagändringaryttrandefrihetsbrott, förslag tilltryck- ochanledning av

erfarenheten hadepromemorian anförde JKJu dnr 93-3343. I att
innefattande bampomografibrottskrifter och framställningarvisat att

bestämmelser-hade levererats enligtvåldsskildring inte alltidoch olaga
samlingarnadet viktigtpliktexemplar. framhöllJK att attvaromna

förslaglade dock inte fram någotkompletta möjligt. JKblev så som
bl.a.ytterligare överväganden krävdeslagstiftning i frågan dåtill om

pliktexemplarslagens reglerförhålla sig tillsådan ordning skullehur en
straff och vite.om

1990:886 granskningenligt 13 § lagenOmhändertagande om
granskningslagenoch videogramoch kontroll filmerav

med förbudetspridas i stridvideogram kanfilm ellerOm antasetten
får enligtolaga våldsskildringspridningi kap. b §16 10 BrB mot av

fram-hand exemplarBiografbyrångranskningslagen13 § ettta avom
skäl,det finns särskildadygn eller,ställningen under högst ett om

fem dygn.under högst
Lagrådet detgranskningslagen ifrågasatteförarbetena tillUnder om

det frågafristen dygnsträckafanns skäl näröver ettatt ut omvar
detta lätt kunde inomavspelningeftersomvideogram görasaven

Departementschefen menade1989/90:70 148.denna tid prop. atts.
kunde motivera dendet gällde videogramskälsärskilda även när

fristen 70.längre a.a. s.

Utredningsbeslag

tryck- ochbeslag i målfinns bestämmelseroch YGLI TF omom
yttrandefrihetsbrott.

fårhänvisar,vartill kap. 3 § YGLEnligt kap. 14 § TF, 710 exem-
skäligen kanskrift, film eller videogramplar tryckt ägaantassomav

beslag.yttrandefrihetsmål iutredning tryck- ellerbetydelse för i tas
Åtgärden för hurspridda exemplar. Någonkan redan gränsavse
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fårmånga exemplar i beslag och framställningtassom av en samma
har inte beslut beslag skall framgå vilkaAv avsnitt iangetts. ett om
skriften eller filmen föranletti åtgärden.som

Åtal skall väckas inom månad från det beslut utrednings-atten om
beslag meddelats. kan på begäran medge tiden förlängs.Rätten JK:s att

Endast har besluta tvångsmedell4.1.3 JK rätt att om

Misstankar barnpornografi kan aktualisera snabba beslut till-om om
gripande tvångsmedel. Vid dröjsmål kan den misstänkte hinnaav
förstöra eller det ifrågasätta materialet och bevisning.gömma annan
Förutom i bevissäkringssyfte kan snabbt beslut beslagett om vara
motiverat för säkerställa konfiskering till förebyggande fortsattatt av
spridning.

allmän åklagareEn kan i anledning misstanke sexual-t.ex. av om
Ävenbrott besluta husrannsakan varvid barnpornografi anträffas. iom

pågående utredning barnpomografibrott kan det tänkas atten om
situationer fynduppstår där oväntade eller inforrnationer förekomstom

barnpornografi motiverar skyndsamma åtgärder. sig iVare ettav om
sådant fall barnpornografi anträffas eller inte kan det finnas behov av

beslag säkra bevisning alstrens spridning.att t.ex.genom annan om
Enligt kap. får i10 2 § det vanlig lag föreskrivas allmänTF att

åklagare förordna beslag inom sitt verksamhetsområde. Iäger om
kap. föreskrivs åklagare10 3 § TF har beslutat beslagatt som om

skyndsamt skall anmäla detta hos JK har beslagetprövaattsom om
skall bestå. Under förarbetena uttalade föredraganden sådan be-att
hörighet lämpligen borde anförtros endast chefsställning.åklagare i
Vidare kunde föredragandenenligt uppdraget begränsas, exempelvis
till vissa tryckfrihetsbrott 1975/76:204 Hittillsprop. 180. har möj-s.
ligheten vanlig lag allmän åklagare några befogenheteratt genom ge

området inte utnyttjats.
Som får sedan den januari1 1995 beslag läggas på allnämntsovan

barnpornografi verklighetstrogen karaktär anträffas vidav som en
förundersökning för säkerställa konfiskering.att

14.2 Allmän åklagare

JK behörig åklagare i mål tryck- ochär nämnts yttran-som ensam om
defrihetsbrott. Instruktionen för honomJK dock uppdrarätt attger
allmän åklagare sköta förundersökningen. åklagare anlitasDenatt som
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beslutat Endast fårutföra det åtal JKfår väcka och JKäven som om.
eller inte. praktiken väckerdom skall överklagas Ifatta beslut om en

utföra åtalet.åklagaresjälv talan och uppdrar allmänJK att
enbart enligt brottsbalkensskall bedömasBarnpomografibrott som

och åtalas allmän åklagare.skall i alla delar utredasbestämmelser av
kraft, omfattade allmän åklagaresträdde iår 1992, då YGLFöre

skrift. Utanförden i tryckt TF:sall barnpornografibehörighet utom
barnpornografifaller i dagtillämpningsområdenoch YGL:s som

undantag, fotografiska still-med datateknik med någotdistribueras
bilder tecknade bilder.och

Polisen14.3

utredningsarbeteSpanings- och14.3.1

så detnormalt enligt 23 kap. § RBförundersökning inleds 1En snart
bedrivs vanligenhar begåtts. Denfinns anledning brottatt anta att ett

skall det fastställasofta spaningsstadiet. Dåi två första kallasDetsteg.
viss kan misstänkas.begåtts och någon Ibrott harett personom om

till-för klarlägga det finnssamlas bevisningdet andra attsteget om
åtal den misstänkte.räckliga skäl för mot

ligger före förundersök-bedrivs i det skedePolisarbete även som
skaffa underlag förspaningningen. Verksamheten går på attut genom

frågahar begåtts. kanmisstanke bestämt brott Detatt ett varaen om
kännedom brottkriminalitet ellerallmänna antaganden attomomom

planeras.
Även bedrivs polisverksamhet. Denegentliga spaningenföre den är

förundersökning skall inledasinte främst inriktad på frågan utanom
analysera informationer kanbearbeta ochgår på samla in,ut att som

Sådaneller utredningsarbete.ha framtida spanings-betydelse i ett
verksamhet brukar kallas förspaning.

Polisens organisation14.3.2

Normalt be-i princip decentraliserad.Polisverksamheten i landet är
lokala och regionala polismyn-drivs brottsutredande arbetet vid dedet

nationellaibland behov övergripandedighetema. Emellertid finns av
Rikspolisstyrelsen vissdärförpolisinsatser. På central nivå utövar

polisverksamhetenoch ledningoperativ verksamhet genom enav
Rikskriminalpolisen.särskild enhet,
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förordningenAv 1989:773 med instruktion för Rikspolisstyrelsen
framgår Rikskriminalpolisen får leda polisverksamhetatt i fråga om
spaning och, det finns särskilda skäl för det,mot utredningom av
narkotikabrottslighet, ekonomisk brottslighet och brottslighet,annan

denna särskilt beskaffenhetär och har riksomfattandeom av grov
karaktär eller internationell anknytning. detUtan behöver frågaatt vara

så allvarlig brottslighet får Rikskriminalpolisen leda polisverksam-om
het gäller bearbetning i spanings- eller utredningssyfte sådansom av
information brottslighet den har tillgänglig. Vidare f°ar Riks-om som
kriminalpolisen i mån tillgång till på begäran läns-av resurser av en
styrelse lämna förstärkning vid spaning och utredning ledssom av en
lokal eller regional myndighet.

Som del sin skyldighet förebygga, uppdaga och beivraatten av
brott samlar således polisens olika avdelningar uppgifter om perso-

kan tänkas begå brott Vid Rikskriminalpolisenner som ärm.m. en
central kriminalunderrättelseverksamhet inrättad.

14.3.3 Fråga inrättande centrala polisenheterom av
med uppgift bekämpa barnpornografiatt m.m.

riksdagenNär år behandlade1994 frågan behov ytterligareom av
åtgärder barnpornografi 1993/94:KU28 diskuteradesmot ocksåm.m.

de polisiära insatserna för bekämpa bampornografibrott bordeattom
förbättras.

Konstitutionsutskottet beredde Justitieutskottet tillfälle sigatt yttra
promemoria iöver Justitieutskottetämnet. konstaterade det fannsen att

behov förbättrad underrättelseinhämtning central nivå inomav en
polisen det gäller bampomograñbrott.när Bland efterlysteannat ut-
skottet bättre kunskap datanätverk ökad spaningsverksamhetsamtom

sådana och andra spridningskällor för bampomografisktmot material.
Utskottet anförde vidare de internationella aspekterna behövdeatt
beaktas i utsträckning ochstörre metodutvecklingen på områdetatt var
angelägen 1993/94:JuU7y.

Konstitutionsutskottet fann lika med justitieutskottet det tillatt
regeringen borde överlämnas hur dessa förbättringar bordeatt avgöra
komma till stånd och regeringen i 1995 års budgetproposi-att senast
tion borde återkomma till riksdagen med redovisning vilkaen av
åtgärder hade vidtagits. På hemställan konstitutionsutskottetsom av

riksdagen sin mening till känna vad utskottet hade anförtgav som
rskr. 1993/942450.

I 1995 års budgetproposition 1994/95:10O bil. 3 30 redogjordes.
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utredning.parlamentarisksammankallabeslutsittregeringen för att en
bakgrundRikspolisstyrelsen,regeringenomtalade motVidare att av

haderegeringen,tilluppdrag presenteratomnämndariksdagens en
förpolisorganisationeninomförbättringar attutredningintern om

bampomograñbrott.bekämpa
det inomförslagframladesutredning attRikspolisstyrelsensI om

bedrivauppgiftmedenhetinrättasskulle attRikskriminalpolisen en
sådanbekämpningstödjasyftekriminalunderrättelseverksamhet i att av

bam. Detsexuellamedförknippad övergrepp motbrottslighet ärsom
förmedcentral enhetskulle inrättasocksådetföreslogs ansvaratt en

mellan denlänki landet. Sombampomografibrottutredningall enav
före-polismyndighetemade lokalaochunderrättelseenhetencentrala

varje län.iskullekontaktmanutredningenslog utsesatt en
tvådeinrättaRikspolisstyrelsenavsågremissbehandling attEfter

medgivan-regeringenhemställde hosRikspolisstyrelsenenheterna. om
lokaladenavsedda förmedelfå disponeraändamålför dettade att

detpåpekadeochavslog begäranRegeringen attpolisorganisationen.
medeltilldeladeförinomuppgiftRikspolisstyrelsens att ramenvar

95/770.dnrbehövas Jukundeomfördelningardegöra som

på detverksamhetpolisensförGränserl4.3.4
områdetyttrandefrihetsrättsligaochtryck-

yttrandefrihetsbrotttryck- ochmisstänktautredninggällerdetNär av
måniverksampolisen inteskälkonstitutionellakan sammavaraav

området.kriminalpolitiskadetgäller påallmäntsom
hade polisenavkriminaliserades,pomograñndåtill 1971,årFram

i förvar.skrifterpomografiska trycktaTFkap. 10 §enligt 10 rätt att ta
krimi-åter1980-taletunderpornografi harformernaallvarligareDe av

barn-ochvåldsskildringolagabestämmelsernanaliserats omgenom
eftermöjlighetpolisen attpornografibrott. Att nytt egenenge

aktuellt.varittvångsmedel har intebeslutabedömning om
beslutverkställafrågadetbl.a.biträder JK är attPolisen när omom

har anlitathanden åklagareellersjälvVarken JKtvångsmedel. som
detEftersomverkställas.skallbeslutsådantalltidkan närnärvara ett

materialvad förvetskapsäkerfinns någonoftast inteförhandpå om
härvidoch dethusrannsakanvidanträffaskan komma att ensom

utsträckningvilkenoch ibevisningsäkraaktuelltbliockså kan att om
praktiken inteiblir detskettkan hamaterialbrottsligtspridning av

förstaihusrannsakanutförpolispersonaldensällan om-ensomsom
förföremålblihand för ettskallvad attgång tasavgör senareomsom

beslag.fråganbeslut iJK:s om
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Frågeförbudet YGLenligt TF och

författare och meddelare utgivareharEnligt kap. § TF3 1 samt av
Enligt kap.till anonymitet. 2 1 § YGLperiodisk skrifticke ärrätt

framträder i framställning,demeddelare och upphovsmän samt som en
röja sin identitet.skyldigai film, inte är attt.ex. en

förkompletterar reglerna brottanonymitetReglerna om ansvarom
skyddade kategorierna åtnjuter helti kap. och 6 kap. YGL. De8 TF

frihet från för tryck- ochförutsättningareller under vissa yttran-ansvar
i motsvarande mån skyd-Anonymitetsreglemadefrihetsbrott. attavser

obehag från omgivningen.från andra formerda dem av
vid kretsreell ganskatill anonymitet blirRätten att en avgenom

yttrandes tillkomst har tystnadsplikt.meddem haft göra ettattsom
med tillkomsten eller utgivningenbefattat sigSålunda har den avsom

tystnadsplikt med avseende påmedium regelskyddatett vem somsom
eller författare.meddelareär

får den har tystnadspliktdetEndast och YGLTF somangerom
till förmån tystnads-från fall där denvittne.höras Bortsett varssom

falltill hans identitet röjs och vissagäller har samtycktplikten att av
endastgäller tystnadsplikten vikerrikets säkerhetbrott attmotgrova

till allmänt eller enskilt intressefall hänsyndomstol i ettannat avom
uppgift identiteten lämnas vidsynnerlig viktfinner det att omvara av

sanningsförsäkran.förhör med undervittnesförhör eller vid parten
kap. och kap.enligt 3 4 § TF 2 4 §Tystnadsplikten motsvaras

frågeförbud för polis, åklagare och andraallmäntYGL ett myn-av
efterforskainnebär det tillåtetBestämmelsernadigheter. äratt att en

behövs för det skallmeddelare endast detupphovsman eller attomen
Ärbestämmelser i eller efter-enligt YGL.ingripa denne TFgå att mot

den tystnadspliktenskall emellertid alltjämt angivnaforskning tillåten
tystnadsplikten endast kan brytas vid dom-fall dåbeaktas. sådanaI

frågor inte ställas under polisförhör.efterforskandestolsförhör får
kap. innebär frågeförbudetbestämmelsen i 27 2 § RBTill följd av

användas för deltvångsmedel inte kanvidare sättatt annat taatt av
uppgift. inte riskera sådana uppgifteranonymitetsskyddad För att atten

innehållabeslagsförbudet handlingar kanomfattarröjs antassom
uppgifter.anonymitetsskyddade

polisens och andrasåledes inskränkning iFrågeförbudet utgör en
verka det gäller utreda någonmöjlighetallmänna när attatt omorgans

yttrandefrihetsbrott barnpomo-tryck- eller såsomhar begått t.ex. ettett
skildringen videogramgrafibrott den ifrågasätta pådär är upptagen ett

allmänheten.uteslutas videogrammet spritt till Ioch det inte kan äratt
videogrammet omfattas YGL.fall det Detsådant måste antas attett av
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ofta svårt urskilja vilka roller de misstänks förär att attpersoner som
ha Videofilmerspritt med bampomografiska framställningar kan ha
haft med avseende på viss framställning eftersom spridnings-en

det gäller sådant material avviker från det eftermönstret när mönster
vilket TF och YGL uppbyggda. kan detT.ex. tänkas denär att som
överlämnat kopior bampomografisk framställning till någraav en
andra kan betrakta meddelare vad någonattpersoner vara som avser

filmerna spridare vad de övriga.av men som avser

får på områdenPolisen inte tillsyn TF:s YGL:sutöva och

Tillsynen ingripandenoch missbruk tryck- och yttrande-motav av
friheten tillkommer tidigare har framhållits inte polis och allmänsom
åklagare Polisen får endastJK. på anmodan biträda vid dennesJKutan
förundersökningar och får inte själv bedriva kriminalunderrättelse-
verksamhet det gäller sådan befattning med bampomografiskanär
framställningar omfattas bestämmelserna i ellerTF YGL.som av

fårPolisen inte använda metoder utgör ochsom censur
åtgärderandra hindrande

Enligt förstakap. 2 § stycket och kap. första1 TF l 3 § stycket YGL
får inte myndighet ellernågon något allmänt i förvägannat organ
granska skrift eller film omfattas YGL innan denna till-en en som av
handahålls allmänheten. heller detInte stöd i grundlagamaär utan
tillåtet grund det kända eller väntade innehållet i sådantatt ettav
medium förbjuda eller offentliggörandehindra dess eller spridning till
allmänheten. råder alltså förbudDet enda undantagetDetmot censur.
härifrån den i kap. andra1 3 § stycket YGL givna möjligheten iär att

föreskrivalag godkännande och granskning filmer skallom av som
visas offentligt.

den juridiska doktrinenI har bl.a. uttalats det för åtgärdatt att en
skall betrakta hinder i mening krävs den menligtTF:satt attvara som
påverkar skrifts tryckning, utgivning eller spridning.en

Eftersom syftet med kriminalunderrättelsetjänst bl.a. före-är att
bygga brott kan sådan verksamhet komma i konflikt förbudetmeden

och andra hindrande åtgärder.mot censur
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14.3.5 Internationellt polissamarbete

denI aktionsplan vid världskongressen kommersiellantogssom om
sexuell exploatering barn i Stockholm i augusti 1996 möj-nämnsav
ligheten etablera och utveckla det internationella polissamarbetet.att

Interpol världsomspännande internationell kriminalpolisorgani-är en
sation har till uppgift i brottsförebyggande syfte bistå de olikaattsom
medlemsländernas polismyndigheter med information Inomm.m.
organisationens bedrivs inte något operativt arbete.egen ram

anledning BamkonventionensI ikraftträdande uppdrog Interpolsav
generalföramling år 1989 sitt generalsekretariat genomföraatt en
studie i syfte föreslå åtgärder för förbättra det internationellaatt att
polissamarbetet för förebygga och beivra brott barn AGN/58/att mot

ÅrRES/ 15. 1992 beslutade generalförsamlingen på grundval av
generalsekretariatets bilda arbetsgrupp med uppgiftrapport att atten
behandla olika aspekter sexualbrott barn såsom bamprostitutionmotav
och bampomografi. Några egentliga undersökningar förekommandeav
barnpornografi inte ha genomförts Dennasynes av gruppen. samman-
träder årligen med möjligheter för de olika ländernas representanter att
utbyta information i tiden mellanäven mötena.

Europol benämningen det europeiska polissamarbeteär som
beslutades år konvention1991. i fråganEn har utarbetats ännumen

i kraft. förstaSom har emellertid redan inrättatsträtt Europol sett steg
Drug Unit EDU. EDU verksamt sedan ingången år 1994 ochär av
dess mandat har utvidgats så det omfattar samarbete i frågaatt numera

bekämpning organiserad brottslighet avseende narkotika-om av grov
brott, olaglig handel med nukleärt och radioaktivt material, organiserad
illegal invandring, handel med stulna bilar, penningtvätt i anslutning
till sådan brottslighet människohandel innefattande s.k. bamsex-samt
handeL

Bampomografiska filmer hittas i Sverige ofta inspelade iärsom
utlandet. Det därför viktigt information dessa kan utbytasär att om
mellan polismyndighetema i de olika berörda länderna i syfte deatt
sexualbrott barn bilderna bär vittne skall utredas. Dettamot som om
bör alltså ske inom för bilateral polissamarbete.ettramen

Nordisk sambandsman

I slutet år 1992 uppdrog regeringen Rikspolisstyrelsen verkaattav
för ökat samarbete med utländsk polis för bekämpa sådan brotts-ett att
lighet består i sexuella bam företagna svenskaövergrepp motsom av
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användamöjlighetenskulle beaktasutlandet. Särskiltmedborgare i att
verkar i länderstationerats ellerharpolissambandsmänsådana som

1993beslut 92-4716. Höstensammanhangaktuella i dettaärsom
med statione-sambandsmanhärmed tjänstinrättades i enlighet en som

träffadesUnderSri Lanka. år 1994Filippinerna ochi Thailand,ring en
skullesambandsmannenministeröverenskommelsenordisk attom

nordiska länderna.för samtliga dearbeta
sammanfatt-lämnat framgårsambandsmannenredogörelserAv som

Asien ochomfattande företeelse ibamprostitutionningsvis attäratt en
Utländska kundertill inhemska kunder.väsentligt vänder sigi alltden

nordiskaavslöjade betalar bra.eftersom Attdock attraktivaanses
svårig-särskildainte inneburit någrabamprostituerade harkunder till

denmedhörai regionenBamprostitutionenheter. sammansynes
för ländernasvilket det svårtsituationen därsocioekonimiska gör egna

med företeelsen.tillkommamyndigheter rättaatt
egentligförekommer någondetkunnat konstaterashar inteDet att

barnpornografi i regionen.produktion av

Tullen14.4

allt väsentligtverksamhet gäller iför polisensredovisatsVad ovansom
material tillbampomografisktanträffatvårt land ärtullen. Iäven

det med sigkan ha förtutomlands. Resandeframställtövervägande del
befordrats med Bampomo-fall hakan i andrai sitt bagage. Det post.

tele-internationelladistribueras viaför tullen,onåbartgrafi kan också,
datakommunikationsnät.och

varusmugglings-varusmugglingstraff förlagen 1960:418I om
enligt särskildautförselinförsel ochstraffbeläggslagen somav varor

eller utföras.får införasförfattningar inte
tullverketförmed instruktion1991:1524i förordningenEnligt 2 §

tredje land,trafiken till och frånkontrolleraövervaka ochskall tullen
ochimportbestämmelserutanför såvarmed land EU, att omavses
ochutrednings-bedriver tullenefterlevs. Vidareexport av varor

bestämmelser. Verketdessafråga brottåklagaxverksamhet i motom
landtrafik till och frånuppgifter avseendevissafullgör annatäven

föreskrifter.särskildai enligtmedlem EUärsom
Sverigesbefogenhet vidverksamhet ochBeträffande tullens gräns

beträffandetullagen 1994:1550 ochtredje land gäller gränsenmot
vidbefogenheterTullverketslagen 1996:701EU-landmot om

unionen. bäggeland inom Europeiska ISveriges gräns mot ett annat
likartade be-tullpersonalens befogenheterbeträffandelagarna gäller
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stämmelser. Viss begränsning gäller dock främst i fråga varuslagom
och kontrollmetod vid EU-land.gräns mot

kontrollFör gällande villkor för in- eller utförsel harattav upp-
fyllts får tulltjänsteman undersöka transportmedel, containrar, lådoren
och andra där kan förvaras i samband med införselutrymmen varor

Äveneller utförsel. handresgods, handväskor och liknande med-som
förs resande vid inresa från eller får kontrolleras. Förutresaav en
kontroll anmälningsskyldighet fullgjorts får postförsändelserattav
undersökas. försändelsesådan fårEn Vid utförsel från elleröppnas.
införsel till tredje land får undersökning ske tillfälliga lager,även av
tullager, frizoner, frilager och exportbutiker, flygplatser och bangårdar,
där står under tullkontroll förvaras, och lokalerävenvaror som av
inom sådana områden.

varusmugglingslagen finnsI bestämmelser beslag, husrann-attom
sakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning får vid förunder-göras en
sökning varusmugglingsbrott. Sådan förundersökning får inledasom av

tullmyndighet.en
dagI kan tull- och varusmugglingslagstiftningen inte tillämpas

barnpornografi eftersom införsel och utförsel inte förbjuden. Härtillär
kommer tullen har i sin verksamhet beakta de TFatt att gränser som
och förYGL ingripanden material omfattas dessasätter mot som av
lagars tillämpningsområde.

internationella tullsamarbetetDet väl utbyggt på såväl bilateralär
multilateral basis och fungerar effektivt. Svensk tull kan därförsom

vid behov snabbt utvidga detta gälla tullbrott avseende bam-ävenatt
pomografi.

14.5 Bio grafbyrån

Ett undantag från det i ochTF YGL intagna förbudet förhands-mot
granskning har medgetts i kap.1 3 § andra stycket YGL. Där sägs att
föreskrifter granskning och godkännande filmer skall visasom av som
offentligt får meddelas lag.genom

Regler filmcensur finns i lagen 1990:886 granskning ochom om
kontroll filmer och videogram granskningslagen. huvudregelSomav
gäller framställningar i film eller videogram skallatt etten vara grans-
kade och godkända Biografbyrån innan visning får ske vid allmänav
sammankomst eller offentlig tillställning. Filmcensuren såledesär
obligatorisk. Frågan godkännande eller fleraprövasom av en censorer

myndighetens direktör. film kanEn godkännas för visningärvarav en
med undantag för bam under sju, elva eller femton finnsår. Detav
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för övriga visningareller åldersgränserregleringa rör-avcensurom
liga bilder.

gransk-granskningslagen i frågorBiografbyråns beslut enligt om
till kammarrätten.får överklagas Myn-ning film och videogramav

godkänts.filmavsnitt intedigheten arkiverar de som
film förgranskningslagen inte godkännaBiografbyrån får enligt en

sådant och i sådanti filmen skildras påvisning händelserna sättom
förråande. Vid bedöm-framställningen kan verkasammanhang att

innehåller närgångnaframställningensärskilt beaktasningen skall om
människor eller djur,våldskildringareller utdragna grovt motav

i pomografiskaeller skildrar barnsexuellt våld eller tvångskildrar
sammanhang.

kan förråande avsågsexemplifiering vadDenna som anses varaav
medhuvudsakgranskningslagen iunder förarbetena till överensstämma

bampomografibrott. Emel-våldsskildring ochbeskrivningen olagaav
Biografbyrånbedömningen hosenligt föredragandenlertid borde

gäller dåannorlunda betingelser demunder någotkunna ske än ensom
ändamålet medhar begåtts. Eftersombrottdomstol skall pröva ettom

det bordehos åskådaren menade hanförbygga skador attär attcensur
otvetydigt haringripande innan skildringenförfinnas utrymme passe-

för det brottsliga.gränsenrat
brottsbeskrivning sikte påskillnadenVidare förelåg den taratt en

det ibilder medanbestämda bilder eller sekvenserskildringen i av
kunde finnasfilm enligt granskningslagenfråga granskning av enom

iförråande detbedöma filmenskäl ävensammantagetatt omsom
straffbelag-passerade för detbilder i sigdenna inte fanns gränsensom

da.
förekommer inte sådantföljande. filmexempel anfördes ISom en

visst avsnittskulle kunna ingripaBiografbyrånutdraget våld mot ettatt
våldsskildring. Filmensolagastöd bestämmelsenenbart med omav

raffineraddock sådan den med hjälpuppbyggnad och tendens är att av
skeenden. Föredragandenmycketredigeringsteknik antyder grymma

bedömdsådan film blevdet väsentligtansåg att att som enenvar
förråande.kunde Etteffekten filmenenhet eftersom antas varaav

förebyggainriktadskäl för låta filmcensurenytterligare attatt vara
bedömningen kundehos åskådaren ocksåtänkt skada att annarsvaren

mekanisk 1989/90 52.bli stelbent och prop. s.
det finns beaktansvärtanförda innebär såledesDet ett utrymmeatt

godkänna film visser-helt eller delvis inteför filmcensuren att som
bild grundi pomografiskligen inte innehåller barn men som av

skullede skildradesantydningar förhållanden utgörat.ex. som omom
verka för-framställningen kanbarnpornografi. avgörandeDet är om
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råande på åskådaren. Filmens syfte och helhetsverkan bildar utgångs-
punkt för bedömningen. Detta innebär det finnsatt spärr mot atten
filmer ohöljt för sexuellt mellan ochumgängesom propagerar vuxna
barn, för den skull skildra sådant får visasutan vidatt umgänge,

Åallmän sammankomst eller offentlig tillställning. andra sidan kan
inte alltid filmer skildrar incest och sexuelltannat umgängesom
mellan och barn, särskilt detta sker på seriöst vidett sätt,vuxna om en
granskning enligt granskningslagen komma bedömas förråande.att som

Biografbyrån får inte heller godkänna film eller videogrametten
för visning för barn under sju, elva eller femton år den kan vållaom
barn i den aktuella åldersgruppen psykisk skada.

Som tidigare förhandsgranskning obligatorisknämnts är endast om
videogram skall visas vid allmän sammankomst ellerett offentligen

Årtillställning. infördes1986 dock möjlighet frivilligtill förhands-en
granskning videogram.av

Av 16 kap. b tredje10 § stycket följerBrB spridning filmatt av en
inte kan brottet olaga våldsskildring filmenutgöra har godkänts förom
offentlig visning Biografbyrån. Detta gäller myndighetenävenav om
godkänt videogram vid frivillig granskning. Eftersom dessa reglerett i
vanlig lag inskränker det straffbara området blir tillämpligade iäven
mål yttrandefrihetsbrott. Om granskning inte har skett skall enligtom

kap.16 19 § BrB Biografbyrån sig innan allmänt åtal väcks. Föryttra
barnpornografi inte också olaga våldsskildring gäller inteutgörsom
dessa regler.

Biografbyrån med stöd bestämmelser iutövar 10-14 gransk-av
ningslagen tillsyn filmer visas vid allmänöver sammankomstatt som

Äveneller offentlig tillställning granskade och godkända. efterlevna-är
den straffbestämmelsema olaga våldsskildring och otillåtenav om
utlämning film och videogram faller under tillsynsområdet. Bio-av
grafbyrån skall verka för överträdelser beivras. Tillsynsverksam-att
heten tillkom för risken för upptäckt och lagföringgöra olagaatt av
våldsskildring påtaglig och straffhotet därmed till realitet prop.en
1989/90:70 47.s.

Till hjälp har Biografbyrån kontrollörer länsnivåpå registersamt ett
videogramdistributörer. Polisenöver skall på begäran lämna den hjälp
behövs vid tillsynen.som

Om det kan framställning med olaga våldsskildringantas att en
sprids i strid med 16 kap. b10 § f°arBrB Biografbyrån ersättningutan

hand exemplar för kontroll under högstta 24 timmar. Finns detettom
särskilda skäl få tiden utsträckas, dock längst till fem dygn.

Biografbyrån skall innan allmänt åtal väcks enligt lagnämntssom
endast granska sådana filmer misstänks olaga våldsskild-utgörasom
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sådanamaterialet fannsNorrköpingsfallet beslagtagnairing. Bland det
våldspomografi medkommersielldelsskildringar bestående vuxnaav

innehållande sexuelltskildringarbampomografiskaocksåaktörer men
våld eller tvång.

beslag-granskat sådanBiografbyrånNorrköpingsfallet harI även
har skettinnehåller våldsinslag. Detbarnpornografi intetagen som

lagstad-Biografbyrån haröverenskommelse med JK.enligt avgetten
våldsskildringamabeträffande de olaga ävengade yttranden men

barnpomografiska.endastfilmer bedömtsuttalat sig de varasomom
resurskrä-har varitNorrköpingsfalletGranskningsverksamheten i

innehållitfilmerna harbeslagtagnadel de änvande. annatEn stor av
Även material har måstvåldsskildring. dettabarnpornografi eller olaga

vetskapfunnits någonförhand inteeftersom det påigenomgås om
våldsskildring.barnpornografi eller olagainnehållit någonfilmerna

avseddadegranskasmåsthar dessutomVideogrammen oavsett varom
spridda.de redanspridning ellerför varom

beslag-granskatuppdragpå JKharBiografbyrån även avsenare
barnpornografi.misstänktmedvideogramtagna

de sexual-inneburitpolisen hargjortsgranskningen inteAtt attav
medsystematisktkartlagtsinnefattar inteframställningarnabrott som

metoder.polisiära

Domstolarna14.6

yttrandefrihets-tryck- ellerbampomografibrott inteMål utgörsomom
domstolarna.brottmål vid de allmännavanligabrott handläggs som

vissahandläggs endastyttrandefrihetsbrotttryck- ochMål avom
tryck-särprägladeför detillkommitordning hardomstolar. Denna att

mindre antal dom-tillskall koncentrerasyttrandefrihetsmålenoch ett
sakkunskap ochvidmakthållaochförvärvahärigenom kanstolar som

domskretsinomtingsrättemaområdet.erfarenhet på Det är envars
Norrköping,i Eskilstuna,tingsrättemalänsstyrelse har sitt säte samt

behörighetnärvarande harföroch Borås prövaHelsingborg attsom
yttrandefrihetsmål.tryck- och

ochtryck-vid handläggningsammansättningTingsrättens yttran-av
tryck-huruvidadomare. Fråganlagfarnanormaltdefrihetsmål är tre

jurybedömasskall i regelföreliggeryttrandefrihetsbrotteller av en
sundadetTanken med jurysystemetbestår lekmän. är attsom av

i visstFinner jurygällande.skall siglekmannaomdömet att ettgöra en
brottinnefattartryckt skrift inteellerfilmfall innehållet i t.ex. enen
sidanå andrahärom. Om jurynbeslutbunden jurynsdomstolenär av
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möjlighetde juristdomamabrottsligt harinnehålletfinner attär treatt
frikännande dom.meddela en

målet direkt till tings-jury hänskjutsavstår frånbådaOm parter
sammansättning då densammaTingsrättensför avgörande. ärrätten

eller fem nämnde-domarelagfarenvanliga brottmål,i samt treensom
kap. § LTY.8 7män

från jury.oftast Harbampomografibrott avstårmålI parternaom
bampomografisk framställ-konfiskeringframställtsyrkande enavom

kantill åklagareningenfinns detkändning ägare motpartutan som
alltid skall bedömai sådana målinnebär juryavstå från jury. Detta att

bild.pomografiskinnefattar barn iframställningenom

Förbättringar14.7 av

myndighetsorganisationen

utgångspunkterAllmänna14.7.1

åklagarrnyndig-tull- ochför hur polis-,redovisningenlämnadeDen
bampornografibrottmisstankemed vidi samverkan JKheter omagerar

be-gällerförutsättningarbeaktande demedvisar arbetetatt somav
granskningmed sinBiografbyrånocksåeffektivt. framgårdrivs Det att

misstänkt barn-innehållandematerialbeslagtageti olika ärendenav
gjorda studi-undvaras.inte kunnat Denpornografi gjort insats somen

utredningsarbetet hämmaseffektiviteten iocksåvisar emellertid atten
övervägande deltill alldelesbarnpornografimisstänktatt somav

förutsättasvideogram oftast måsteinspelad påförekommer vara om-
tull inte kanföljd polis ochfår tillfattad YGL. Detta att ageraav

ocksåfrån Studien visarinhämta direktiv JK.direkt måste attutan en
utredningarbetskraft måstedeloproportionerligt JK:s ägnasstor av

barnpornografi.misstänktom
förseddafilmerendast sådanaförslagvårt ärGenom att somom

tillämpningsområdeunderskall falla YGL:smed ursprungsuppgifter
omfattas endast vanligbarnpornografiallkommer praktiskt atttaget av

utredningsarbetetanträffas kommerbarnpornografimisstänktlag. När
kanformer, vilketsedvanliga polisiärabedrivas idärför kunnaatt

material kanbampomografisktbekämpningen.effektivisera Attantagas
innebär ocksåvanliga polisarbetetför dethanteras helt inom attramen
kartläggasskildras i materialet kanbarnde sexualbrott syste-mot som

dröjsmål.matiskt och utan
förseddasådana filmerendastvårt förslagGenom äratt somom
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med ursprungsuppgifier skall omfattas YGL kommer tullenäven attav
kunna effektivt filmer med bampomografiskt innehållnäragera mera
anträffas. förslag förbudVårt införsel och utförsel barn-motom av
pornografi kommer tullen möjligheter ingripa misstänktatt att motge
bampomografiskt material.

effektivare14.7.2 hanteringEn och systematisering
anträffad barnpornografiav

kapitelI har vi redogjort för den4 systematisering och analys i vårtav
land anträffad barnpornografi utredningen genomfört i samarbetesom
med Rikskriminalpolisen och tyska Bundeskriminalamt. Arbetet har

kunskaper bampomografisk produktion och distributiongett oss om
unika internationellt Erfarenheterna från arbetet har ocksåär sett.som

givit kunskap med vilken metod omfattande bampomografisktom
material bör angripas vid polisutredningar. Arbetet har presenterats
internationellt och har bl.a.intresse, inom för fråganrönt ettramen om
europeiskt polissamarbete brott barn.motom

Redan under utredningsarbetet har Rikskriminalpolisen, bl.a. mot
bakgrund de kunskaper erhållits systematiseringen,av som genom
påbörjat sin organisation för hantering bampomo-översynen av av
grafibrott. Frågor teknisk utrustning för granskning, analys ochom
dokumentation bampomografiskt material har aktualiserats. Denav
påbörjade berör också de personella för gransk-översynen resurserna
ning beslag för kommunikation och information mellan Riks-samtav
kriminalpolisen och de regionala och lokala polismyndighetema i vårt
land mellan dessa och polismyndigheter i andra länder. Påsamt an-
träffad, spridd barnpornografi skildras nämligen i övervägande antalet
fall sexualbrott har beivrats eller skall beivras i något landannatsom

vårt.än
Rikspolisstyrelsen har självständigt myndighetsansvar ochett avgör

inom för sina åligganden och tilldelade medel hur dess verk-ramen
samhet skall utfonnas. ankommerDet således intenärmare attoss
lägga fram några detaljförslag för hur Rikskriminalpolisen skall lägga

sin kriminalunderrättelseverksamhet avseende barnpornografi. Viupp
har emellertid gjort vissa iakttagelser under utredningsarbetet och ut-
bytt synpunkter i frågan med Rikskriminalpolisen vilket föranleder oss

lämna följande redogörelse och förslag.att
förAnsvaret den systematisering hittills gjorda beslag barn-av av

pornografi genomförts inom utredningen skall vårt arbetenärsom
avslutas fullt Rikskriminalpolisen. Förberedelsema härförövertasut av
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påbörjats.har tekniska utrustning behövs förDen granskning ochsom
systematisering enligt vad vi inhämtat under upphandling. Detär är
fråga videobandspelare med möjlighet till snabb avspolning samtom

snabb persondator med videokort för lagring urklipptaetten av
referensbilder och information.annan

fördjupad systematiseringEn innefattande referensregister kan,ett
särskilt den torde böra ske med datateknik, komma krävaattsom
lagstöd eller tillstånd myndighet. dockDet inte aktuellt förärav oss

lägga fram förslag i den delen.att

Konfiskerad förverkadoch barnpornografi14.7.3

skall bevaras

Regler bör införas anträffad barnpornografi omfattas TFattom som av
eller och konfiskeras skall bevaras.YGL Motsvarande regler bör
införas för vanlig lag omfattad barnpornografi förverkas.av som
Anträffad barnpornografi nämligen ofta bevisning begångetutgör om
sexualbrott. undersökning beslagtagenDen barnpornografi viav som
gjort har referensmaterialvisat denna såsom till hjälp vidäratt stor
utredning bampomografibrott. har framkommitDessutom attav nya
det videogrammen, vidpå sidan filmerna sådana, kan finnasav som
information och spår det möjligt följa distributionsvägar.gör attsom
Därmed ökar möjligheterna lagföra de självständiga barn-ävenatt
pomografibrotten och spåra och hand framställningama.taupp om
Även detta förhållande skäl för bevara materialet.utgör att

Vidare bör regleringen åstadkommas Rikskriminalpolisenattgenom
får information och del den barnpornografi förekommer iom av som
lokala brottsutredningar.

Konfiskering får i dag enligt kap.7 och kap.7 § TF 5 6 § YGL
ske de exemplar framställning inte har hunnitännuav av en som

Ävenspridas. i fall f°ar enligt de bägge grundlagsbestämmelsemaannat
konfiskering ske barnpornografi. Beträffande bägge konfiskationsbe-av
stämmelsema gäller exemplaren skall förstöras.att

nuvarande regleringen byggerDen på tanken konfiskering inteatt
skall de exemplar den brottsliga framställningen fordrasavse av som
för lagstadgad pliktleverans. skyldighetOm leverera pliktexemplaratt
skulle föreligga skall tryck- eller yttrandefrihetsdomstolen undanta
erforderligt antal exemplar från konfiskering och den leveranspliktige
förväntas därefter själv uppfylla plikten. denna bakgrund viMot anser
inte våra överväganden bevarande konfiskerad barnpomo-att om av
grafi inkräktar leveranspliktsexemplaren.på sammanhang harI annat
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yttrandefrihetsdomstolarnaeller tryck- ochfråganaktualiserats JKom
framställningarpliktexemplaruppgift tillha tillborde attatt avse

utanföremellertid ligga denfårfrågalämnas. Denna snävareanses
fråga vi behandlar.nu

det iinförs bestämmelsei och YGLVi förslår det TF attatt omen
fram-grundlagarna konfiskeradeenligtfår föreskrivasvanlig lag att

inteframställningarskallställningar bevaras. Dessa utgör nämntssom
meningbestämmelsen bör enligt vårföreslagnapliktexemplar. Den

be-barnpornografi. Behovendast förgenerellt och inteutformas av
andra områden.uppträda Be-nämligen kunnavarande torde även

barnporno-med lag arkiveringkompletterasstämmelsen bör om aven
tillämpning brotts-konfiskerad och medgrafi. den börI sägas att av

Rikspolis-barnpornografi arkiverasskallförverkadbalkens regler av
barnpornografikunnaArkivet bör ocksåstyrelsen. ta emot som

styrelsenmyndighet. bör ståöverlämnad till Detblivitsättannat en
lämpligtför framställningamaarkiveringenfritt anordna sätt,att

ljud och bild.med Arkivet föri samverkant.ex.
regeringen får meddelaföreskrivasarkivlagen börden särskildaI att

polis-främst de lokalamyndigheter,bestämmelser vilkanärmare om
barn-skall tillsedomstolarna,åklagarmyndigheternaoch attsamt som

hur dettaochcentral arkiveringpornografi levereras för närsamt om
i särskildutformning får beredasskall ske. Bestämmelsernas närmare

ordning.

bekämpandepolisen förinomOrganisationen14.7.4

barnpornografiav

håll i landet,beslag, gjorda olikabarnpomografiskaGranskning av
arbetsuppgift.oregelbunden Dettakommer för polisen utgöraatt en

Åhärmed.personal vid polisen för arbetebindatalar centraltemot att
ochbeslag gjorts granskningangelägetandra sidan det när ettär att

erfarenoch områdetföretas skyndsamt påanalys materialet avav
personal.

gransk-utredningens arbete medgjorts undererfarenheterDe som
och analysengranskningenbeslag visar denning närmareatt avav
i landet, special-några fåbarnpornografi bör koncentreras personer

placering vid Rikskri-arbetsuppgifter, och medutbildade för dessa
identifiera redan käntsnabbt kunnaminalpolisen. Förmågan att

tidigare okändakonsekvens härav kunna upptäckamaterial och som en
beroen-tidigare okändaproduktioner och härigenom ärövergreppäven

granskningar.förvärvats vid tidigarede de kunskaper somav
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polismyndighetvid lokal beslag gjorts materialNär ett etten av
kan misstänkas innehålla barnpornografi bör lokalt endastgörassom

materialet.grovgranskning Om härvid sådana videogram anträf-en av
fas kan misstänkas barnpornografi eller eljest kan för-utgörasom
knippas sexualbrott barnmed bör granskningen avbrytas ochmot
materialet överlämnas till specialistema. Härigenom undviks dubblaatt
tidsödande granskningar företas. undviks ocksåDet personalatt som
inte vid denna material för psykiskaden påfrestningär utsättssortsvan

granskning materialet kan innebära.närmaresom en av
detta sammanhang kan tilläggas rekryteringenI personal föratt av

barnpornografitjänstgöring med ärenden bör ske medrörsom omsorg.
Om erfarna sexualbrottsutredare, under långt tid visat sig hasom per-
sonliga förutsättningar sakligt hantera sexualbrottmål och barn-att
pomografiskt material, anlitas torde behovet personalvård bliav
mindre befaras bli.det eljest kan Sådana utredare besitter dessutomän
den kompetens förbehövs utreda de misstankar begångnaattsom om
sexualbrott bampomografibrottoch materialet kan upphov till.som ge

Rikspolisstyrelsens utredning, redovisats i avsnittI 14.3.3,som
föreslogs Rikskriminalpolisen skulle bedriva kriminalunderrättelse-att
tjänst i syfte stödja bekämpning sådan brottslighet för-äratt av som
knippad med sexuella också för allbarnövergrepp tamot men ansvar
utredning bampomografibrott i landet.av

bakgrund de kunskaper utredningens arbeteMot av som genom
vunnits bampornografins omfattning och utseende desssamtom om
distributionsvägar har Rikskriminalpolisen enligt vad vi inhämtat för

förnärvarande inte avsikt lokala utredningar. linje med hurIövertaatt
kriminalunderrättelseverksamhet brukar bedrivas skall Rikskriminal-
polisen de lokala polismyndigheterna.stödja innebär bl.a.Detta att

Rikskriminalpolisen arbetarpersonal hos i den inom krimi-som grupp
nalunderrättelsetjänsten har för området avseende sexuellasom ansvar

barn och barnpornografi kommer genomföra detalj-övergrepp mot att
granskning och analys beslagtagna framställningar. medförDetta attav
det referensregistretangivna fortlöpande kompletteras med nytt an-
träffat material, vilket kan till för pågående eller framtidanyttavara
utredningar.

Vid den systematisering i landet beslagtagen barnpornografiav som
skett inom för vår utredning har, framgår avsnitt 4.3.3,ramen som av
anträffats barnpomografiska produktioner inte har kunnat knytassom
till något känt mål sexuella bam. produk-Dessaövergrepp motom
tioner undersöks Rikskriminalpolisen, bl.a. med användandenu av av
kriminalteknisk kompetens vid Statens kriminaltekniska laboratorium.
Skulle förövama identifieras såsom hemmahörande i Sverige kommer
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polismyn-till den aktuella lokalabrottsutredningen överlämnasatt
Är nationa-fastställa förövarendigheten. det möjligt ärattatt av annan

lands polis kontaktas.litet vederbörandekommer att
skulleförslogs länkRikspolisstyrelsens utredningI även att en
polis-underrättelseenheten och de lokalacentralaskapas mellan den

kontaktperson skulle i varje län.myndigheterna utsesattgenom en
Rikskriminalpolisen utarbetautredningen inhämtatEnligt vad attavser

personalskall skapas beståendekontaktgruppsådan struktur. En aven
eller två kontaktpersoner i varje län.enheten ochfrån den centrala en

träffas regel-i kontaktgruppen skallAvsikten medlemmarnaär att
erfarenheter.utbyta kunskaper ochbundet och

Utbildning14.7.5

utformas. Vi finnerhåller för närvarande påpolisutbildningEn attny
för sexuellaerforderligtdet angeläget den ämnetutrymmeatt ger

meddelasUndervisningen skall i dettabarn. ämneövergrepp mot om
snabbt skallskall förebyggas, hur dehur sådana övergrepp om upp-

skall bedrivas effektivtutredningar sådana brotttäckas hursamt avom
drabbade barnet. Undervis-medför ytterligare skada för detdetutan att

barnpornografi framställs och spridsfråga hurning bör vidare ske i om
yttrandefrihet; Särskilt viktigtlagstiftningen tryck- ochoch äromom

föregående avsnittkontaktgrupp idet deltagarna i den nämntsatt som
nämnda avseenden.fortlöpande får utbildning i nu

utförsellagstiftningen förbud in- ochden föreslagnaOm mot avom
kompletterande utbildningbarnpornografi genomförs, kommer att er-

fordras för viss tullpersonal.
Generaltullstyrelsenssådan utbildning enligtVi har inhämtat att

för den vidareutbildninglämpligen bör inommening somramenges
Rikpolis-utformas i samråd med ochmeddelas vid Tullskolan och JK

identifikationsme-innehållastyrelsen. Utbildningen bör ämnen som
barnpornografi och fram-förtodik, kunskap transportvägar omom

och yttrandefrihet.ställning sådan lagstiftningen tryck-samt omav om

internationellt samarbeteFramtida14.7.6

barnpornografi har visat densystematisering anträffadVår attav
skildrade sexual-delen produktionema, såvittövervägande avserav

enligt mening självfalletbrott, saknar svensk anknytning. vårDet är att
får svensk polissådana produktioner inte bara läggas sidan utan att
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skall samarbeta med polisen i de länder kan aktuella iantassom vara
det enskilda fallet. bakgrundMot våra iakttagelser detattav anser

realistiskt det i framtidenär kan kommaäven händaatt anta att att att
barnpornografi först anträffas myndigheterna i landett änannatav
produktionslandet. i sådanaDet fall viktigtär information dettaatt om
lämnas till produktionslandets myndigheter så eventuellt fortfarandeatt
pågående kan avbrytasövergrepp och skildrade sexualbrott utredas.
Det därför angeläget sambandär mellan polismyndigheteratt i olika
länder i angivna hänseende upprättas.snarast

Vad svensk polis gäller givetvis påsagts motsvarandesom sättom
svensk tull och dess samarbete med utländska tullmyndigheter.

14.7.7 internationelltEn tillgänglig databank bör

i Sverigeupprättas

bampomografiskaDet material vi inom utredningens harsom ram
systematiserat har till övervägande del skildratnämnts sexualbrottsom

anknytning till Sverige och skall såledesutan inte utredas svenskav
polis. Vi har i det föregående framhållit vikten olika ländersattav
polismyndigheter samarbeteupprättar det gällerett när utrönaatt

till anträffad barnpornografi.ursprunget Enligt vår uppfattning bör
Sverige härvidlag initiativet till sådant samarbeteta utvecklas bl.a.att
med avseende på de tekniska metoderna och formerna för informa-
tionsutbyte. Den gjorda systematisering vi genomfört ochsom som
Rikskriminalpolisen kommer det fortsatta föröver böratt ta ansvaret
enligt vår mening så fort möjligt nyttiggöras internationellt. organi-En
sation härför bör tillskapas. Huvudansvaret för sådant projekt börett
ligga hos Rikspolisstyrelsen.

Referensmaterialet så länge i principär än europeisk angelägen-en
het. Ett samarbete bör etableras mellan de olika berörda länderna för
komplettering det i vårt land anträffade materialet med barnporno-av
grafi anträffats i de andra samarbetande länderna. Den samladesom
informationen bör fortlöpande uppdateras. Vilken information, förutom
referensbilder sådant material skallett omfatta ochgemensamtsom
vilken information bör finnas tillgänglig endast på nationell nivåsom

vi inte ställning till. handlartar Det personuppgifter ocht.ex. om
uppgifter gjorda beslag. Inte heller ligger det inom förom ramen
utredningen ingå på de rättsliga förutsättningarnaatt för sådantett
samarbete vad gäller de deltagande ländernas data- och registerlagstift-
ning sekretessfrågor. Vi föreslårsamt regeringen i särskild ordningatt
låter utreda sådant internationellt projekt. Viett utgår från i vårtatt
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tillskapaskanförutsättningarrättsligaskyndsamtrelativtland som ger
verksamheten.förstöd
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förslagetGenomförandet15 av

Kostnader15

barnpornografibefattningar medytterligare änförslag innebärVårt att
kriminaliseradefallet blirnärvarandeför sär-vad attär samt ensom

områdetstraffbarabrott. detför Attstraffskala införsskild grova
antal brottsutred-leda till ökatskulle kunnasåledes utökas ettantas

bampomografibrott.vid domstolarnaantal måloch ökatningar om
anledningändå finnasförslag förutan,det, vårtEmellertid skulle att

materialet,bampomografrskadetanledningutredningar iföreta av
ochbampomografisk produktionbevisi sigeftersom detta utgör om

ytterligareförslag tillbam. Vårtsexualbrottdistribution motsamt om
märkbarmedföra någondärför inte kommakriminalisering torde att

Förslagetaktuella myndigheterna.för dearbetsbelastningökad om
intetorde hellerför brottsärskild straffskalainförande grovaenav

ändringarnade föreslagnamerarbetedet. Detkomma göraatt som
verk-den vanligasåledes inomtordeföranledaskulle kunna rymmas

väsentligtinte medföra någramyndigheter ochaktuellasamheten hos
kostnader.ökade

Ikraftträdande15.2

ikraftträdandetförTidpunkten15.2.1

riksdags-likalydandetvåkap. § RFGrundlag stiftas enligt 8 15 genom
förstaförrän det efter detfår inte fattasbeslutetbeslut. andraDet

riksdagenhela riket och denriksdagen ihållits val tillbeslutet har nya
förstatidpunkt då ärendetdet mellan denVidare gällerhar samlats. att

månader,skall förflyta niooch valetanmäldes i kammarengången
medgermajoritetmed fem sjättedelskonstitutionsutskottetsåvitt inte

tidsfristen.undantag från
kraftskall träda igrundlagsändringamaföreslagnadeFör att ossav

månader föreniode anmälas i riksdagenmöjligt skall senastsnarast
kraft denföreslås träda islutligtefter detta Devalet ochår 1998 antas.
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januari dag1 1999, med det vilande grundlags-avsettssamma som
förslaget.

dag bör våra förslag i den del deSamma vanlig lagäven avser
träda i kraft.

Övergångsbestämmelser1 5.2.2

fårEnligt kap. inte straff eller brottspåföljd2 10 § RF åläggasannan
gärning inte belagd med brottspâföjd förövades.dennären som var

heller får svårare brottspåföljd åläggas för gämingenInte denän som
föreskriven då. sagda gäller förverkandeDet ochävenvar annan

särskild rättsverkan brott. Motsvarande regel finns i 5 § lagenav
1964:163 införande brottsbalken.om av

Vårt förslag till kriminaliseringar i 16 kap. 10 § BrBnya a av
aktiva befattningar med barnpornografi kan således endast omfatta
sådana gärningar begås efter den januari1 1999. gällerDetsammasom
straff för införsel utförsel barnpornografi.och av

framställer barnpornografi foreDen den angivna dagen kansom
straffas härför nuvarandeendast enligt 16 kap. och således10 § BrBa

endast avsikten varit sprida materialet. har begåttDenattom som
gämingen i syfte för förete bampomografisk skildring iatt annan en

så begränsad omfattning detta inte spridning kan dockutgöratten
efter straffasden januari för innehavet. Innehavet straffbart1 1999 är
efter dessförinnan.detta datum det uppståttäven om

nuvarande särskilda preskriptionsregelnDen i kap. andra35 4 §
stycket gjordes särskildBrB övergångsbestämmelse till-genom en
lämplig på brott begåtts före ikraftträdandet inte möj-även som om
ligheten ådöma påföljd då hade bortfallit enligt äldre bestämmelseratt
pr0p.1994/95:2 bör gälla det34. Detsamma tillägg till regelns. som

förslår.vi
förslagVåra övriga fordrar inga Övergångsbestämmelser.
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Författningskommentar

Förslaget till ändring i brottsbalken

16 kap
10 §a

paragrafenI föreskrivs straff för barnpomografibrott. straffbaraDet
området har utvidgats så det omfattar fler befattningar medatt
skildringar barn i pomografiska bilder sådana syftar tillänav som
spridning eller faktiskt innebär spridning bilden.av

Första stycket 1 del paragrafen i dess gällandemotsvarar av nu
lydelse. En skildring barn i pomografisk bild kan framställas påav
olika exempelvis verkligt bamsätt, fotograferas elleratt ettgenom
filmas eller tecknas i verklig situation. Genom olika tekniker kanav en
också eller mindre verklighetstrogna artificiella bilder skapas. Nyamer
framställningar kan också skapas redan befintliga skildringarattgenom
mångfaldigas med hjälp video- eller datateknik. skildrat.ex. Attav
barn i pomografisk bild uppsåt bilden tillgänglig förutan göraatt

inte straffbart enligt denna punkt.är framställerDenannan som en
sådan bild och sedan behåller den, kan däremot straffas för innehavet
enligt det föreslagna andra stycket. Den således tecknar barn-som en
pomografisk bild och inte har för avsikt visa den för någonatt annan
begår enligt förslaget inte någon straffbar gärning.

Enligt första stycket utvidgas2 det straffbara området till att om-
fatta alla förfaranden vilka bampomografisk bild visas förgenom en
någon blirDet med förslaget alltså förbjudet överlåta,även attannan.
upplåta eller förevisa bampomografiska bilder. Med överlåtelse avses

bild säljs, byts eller skänksatt till Omen av en person en annan.
bilden hyrs eller vederlag lånas det frågaut upplåtel-utan ärut om en

bildAtt förevisas innebär för någon visarattse. en en person annan en
bild eller spelar film.upp en

krävsDet den gjorda utvidgningen i och för sig inte attgenom en
bild har visats eller på gjorts tillgänglig försätt andra i sådanannat en
omfattning spridning föreligger. Om gämingen begåsatt mediergenom

omfattas TF:s och YGL:s tillämpningsområde fordras givetvissom av
fortfarande den tryckta skriften eller filmen har utgivitsatt eller spritts
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för tryck- ellergrundlagama föreskrivertill allmänheten sätt att
föreligga.yttrandefrihetsbrott skall kunna anses

pomografisk hänvisas tillbegreppetinnebördendenFör närmare av
framställningMed bildavsnitt 1.3.4.anförts ivad oavsettavses ensom

verklighetenfotografisk eller tecknad bildfrågadet är avom enom
avseendeni dessaändring gällandefiktiv bild. Någoneller rättaven

avsedd.inteär
skaffarstraffbeläggs förfaranden varigenom någonförsta stycket 3I

från någonförvärva denpomografisk bild barnsig attgenomaven
skallförsta stycketsåsom ibildeni syfte sägsatt senare,annan

för någontillgängligvisas elleröverlåtas, görassättannat annan.
framställa denbilden självskaffar sigvederbörande ärOm attgenom

inte just dettillämpligt. måstestycket Detstället första 1i exem-vara
visas, överlåtasanskaffatsbild harplar att osv.som avsesen somav

anskaffade exemplaretfallet detomfattar detstraffbudet även attutan
eller fleraför framställningförlagaanvändasatt av ensomavses

kopior.
närvarande gäller för bampomo-fördensammaStraffsatsen är som

fängelse i högst två år.ellergrafibrott, böter
efterfråganför innehav ochstraffstycket föreskrivsandraI avom

barnpornografi.
straffbartsåledes intebesittning. DetinnehavMed är attavses

ochförevisarbarnpomografisk bild någonendast titta på annansomen
foto-mediet,tid hålla ihärvid under kortareinte heller ettt.ex.att en

skärm tittar påpå sin datorsvideokassett. Dengrafi eller ensomen
datakommuni-medelsteller film förmedlasbarnpomografisk bild som

förs påbilden. skildringeninneha Omkation skall inte över t.ex.anses
dock innehav.hårddisk uppkommerdatorns ett

involveradekaraktär vari barnverklighetstrogenbilderEndast ärav
skild-straffbara inneha.skall Förutomsexuella handlingari attvara

i datorbilder skapatsförlopp omfattasringar verkliga t.ex. ensomav
verklighetstrogna.och synes varasom

allasexuell innebörd omfattarhandling medUttrycket typer av
barninnebörd mellan två eller fleramed sexuellhandlingar personer,

djur. Vidaresexuella handlingar involverarliksomeller somvuxna,
åtbörderdär barn elleromfattas bilder exponerargenom egnaonanerar

faller bilder naknaUtanför det straffbara områdetunderliv.sina av
nämnd hand-företa någon sådanendastbarn utan att nusom poserar

vidpornografiskaomfattas bilder gjortsling. hellerInte attgenomsom
skett barns underliv.fotografering inzoomning

Även skaffa sig sådaninnebär någon försökerförfaranden attsom
Vadskall straffbart.barnpornografi i detta stycke somvarasom avses
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annonsering, direkta frågornågon eller påär sättatt annatavses genom
efterfrågar barnpornografi. Efterfrågansådan behöver inte, såsom
däremot gäller för det forsöksbrottet i andra meningen, ha17 §nya
skett i särskilt syfte.något

Straffsatsen för och efterfrågan iinnehav böter eller fängelseär
medförhögst månader. Strafflatituden husrannsakan äratt t.ex.sex

möjlig företa vid tillräckligt konkret misstanke innehavatt en avom
sådan barnpornografi i detta stycke. straffSträngare änsom avses
böter torde inte utdömas i allvarligare fall, inneha-änannat t.ex. om

förövarenförvärvat material direkt skildrade sexualbrottav avvaren
eller innehavet särskilt omfattande och bilder, vari deärom avser
skildrade barnen, såvitt framgår bilderna, för synnerlig hän-utsättsav
synslöshet eller råhet.

försvarlighetsrekvisittredje stycket motsvarande detI upptas ett
finns i enligt dettas nuvarande lydelse.lagrummetsom
fjärde stycket med nytillkommen definition medI att ettanges en

barn under 18 år eller pubertetsutveck-avses person enen person vars
ling inte fullbordad. räcker bådaDet således defmitionensär att ett av
led uppfyllt för pomografisk bild skallobjektivtär utgöraatt setten

redovisatsbarnpornografi. Som i avsnitt dock möjlig-7.3.4 synes
heterna tillämpa l8-årsregeln små. Med pubertetsutvecklingatt vara

den kroppsliga förändring puberteten.underägeryttreavses som rum
fall där pubertetsutvecklingen långt och därför kanI gången detär vara

avbildad människasvårt barnavgöra äratt att ettom en ung anse som
finns möjlighet för bedömningen anlita sakkunnig områdetpåatt en
barnendokrinologi. framgår den allmänna motiveringen krävsSom av
det med pubertetsutveck-uppsåt avseende antingen på åldern eller
lingen för skall kunna ådömas.att ansvar

10 §aa
Paragrafen och föreskriver straff för bampomografibrott.är grovtny

sådana brottDet i första stycket. blotta10 § Detnämnsavser som a
innehavet barnpornografi kan därför aldrig brott. Ettutgöra grovtav
bampomografibrott skall kunna bedömas det har be-grovtvara om
drivits omfattningi och i vinstsyfte bilder, vari barn,stor samt avsett
enligt vad bilden utvisar, för synnerligen ellervåldutsätts smärtsamt

brottet lika allvarligt.på Uppräkningen omständig-sätt ärannatom av
heter föranledakan brottet bedöms sålunda inteatt ärgrovtsom som
uttömmande. barn inte harAtt nått sådan utvecklingännuett som en

det har kroppsliga förutsättningar härför för samlagatt utsätts ett av en
innebär naturligtvis barnet för hänsynslöstutsättsatt ettvuxen person

våld. Med uttrycket synnerligen våld i förevarande lagrumsmärtsamt
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smärtande våldhärutöver. barnet faktiskt upplevtdock våld Attavses
skall tillämplig.förutsättning för bestämmelseninteär att varaen

vilket framgårbortfaller vid försvarliga gärningarStraffbarheten av
tillhänvisningen 10 a

från månader till högstomfattar fängelse lägstStrafflatituden sex
fyra år.

ab10 §
straffbelägger sådana gärningar i 10Paragrafen ochär som avsesny

inte begåtts uppsåtligenstycket, dessakap. första10 § även utana om
sker i yrkes-Endast sådana gärningarendast oaktsamhet. avses somav

förvärvssyfte. Straffet deti detsammaverksamhet eller är somannars
torde dömasuppsåtliga gärningar, endast böterför motsvarande utmen

den yrkesmässigtVid upprepad brottsligheti normalfallet. av som
pornografi emellertid fängelse kunna utdömas. Genomhandlar med bör

inte brotts-framgår försvarliga gärningarhänvisningen till 10 § äratta
liga.

§17
förfarandenparagrafens andra meningtillägget iGenom är även som

syfteförvärva bampomografiska bilder iinnebär någon försöker attatt
fördem tillgängliga någonsprida eller visa eller på görasättannat

annonsering,Vad någonstraffbara. är attsom avses genomannan
Ävenbarnpornografi.efterfrågardirekta frågor eller på sättannat

till detomfattas det har gått påförsök till brott 17grovt nuav om
nämnda sättet.

35 kap.
4 §

börjafrågan tid för åtalspreskription skallparagrafen reglerasI närom
preskriptions-Paragrafens andra stycke innehåller särskildlöpa. en

för fall då brott i kap. 1-4 och 6bestämmelse sådana 6som avses
försök till brott begås barn under år.eller sådant 15 FörBrB mot

börja räknas från den dag då måls-sådant fall skall preskriptionstiden
fyller eller skulle ha fyllt år. det föreslagnaäganden 15 Genom

bestämmelsentillägget andra stycket i paragrafen den angivnatill görs
sexuellt ofredande detta begåstillämplig också i fråga brottet närom

fyllt längre preskriptionstiden skall ibarn inte har 15 år. Denmot som
dessa fall gälla barnet förövarens avkomling eller stårendast ärom
under hans fostran eller för vård eller tillsyn han har påatt svaravars
grund myndighets beslut.av
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Förslaget till lag förbud införselmotom

och utförsel barnpornografiav

Lagen inte tillämplig skriftpå omfattas tryckfrihetsförord-är som av
ningen eller sådant medium omfattas yttrandefrihetsgrundlagen.som av

1 §
straffbeläggsI paragrafen till Sverige införa eller från landet utföraatt

skildringar barn i pomografisk bild; med sådan bild detsammaav avses
med motsvarande uttryck i 16 kap. 10 § gärningBrB. Ensom a som

med hänsyn till omständigheterna försvarlig inte brottslig.är är

2 §
I paragrafen upplyses bestämmelser för olovlig införselatt om ansvar
och utförsel finns i lagen 1960:418 varusmuggling.om

Förslaget till lag ändring i lagenom

1996:701 Tullverkets befogenheterom

vid Sveriges landgräns mot ett annat

inom Europeiska unionen

3 §
Paragrafens uppräkning omfattas föreslåslagenav varor som av genom

punkt kompletterad13 med barnpornografi enligt lagenen ny
förbud1999:00 införsel och utförsel barnpornografi.motom av

4 §
paragrafens förstaI stycke föreskrivs anmälningsskyldighet för denom

inför eller utför vissa Varorna hänvisning tillsom varor. anges genom
3 föreslåsDet hänvisningen i 4 § 2 utvidgas till ocksåatt att avse
3 § 13, gäller barnpornografi.som

7 §
I paragrafens första stycke hänvisas till punkterna 1 3-12 i 3 §samt

det gäller tulltjänstemans undersökanär transportmedelrätt att m.m.
för kontroll gällande villkor för införsel och utförsel vissaattav av

uppfyllts. föreslås hänvisningDet också till punkten 13att görsvaror
barnpornografi.om
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ändring itill lagFörslaget om

tryckfrihetsförordningen

7 kap.
4 §

brotts-för och YGLinnehåller den TFParagrafen gemensamma
definition barnmed denkompletteratsPunkten harkatalogen. 12 av

med barnochkap. 10 § BrBhar intagits i 16 ettattsom angerasom
pubertetsutvecklingellerunder 18 år varsen personavses en person

medutformats i enlighetbestämmelsenVidare harfullbordad.inte är
kap.bampomografibrottet i 16utformningenföreslagnaden avnya
skallyttrandefrihetsbrottellertryck-brottsbalken. För10 § att etta

framställningenfortfarandegäller givetvisföreliggakunna attanses
enligt gmndlagamastill allmänhetenrespektive sprittsskall ha utgivits

bestämmelser det.om

§7
skrifttrycktför närvarandestyckeparagrafens förstaI att somanges
komplette-harkonfiskeras.tryckfrihetsbrott får Lagrummetinnefattar

barn-vid tryckfrihetsbrottinnebärregel utgörmed attrats somsomen
särskildi lagövrigt föreskrivsvad ipomografibrott skall gälla omsom

förverka vinningmöjlighetHärigenom skapasrättsverkan. att t.ex. av
finns i kap. 6 §bestämmelse 5Motsvarandebampomografibrott.ett

första stycket YGL.
fårtredje styckeparagrafensbestämmelse inuvarandeEnligt ut-

karaktärbampomografi verklighetstrogenoch spridd trycktgiven av
samband medpåträffasden iförutsättningkonfiskeras under att en

Förutsättningenförsvarligt.inteinnehavetförundersökning är attsamt
i förslaget.har slopatsförundersökninganträffats vidmaterialet har en

myndig-tillanträffas eller lämnasbarnpornografiAll utgiven avsom
konfiskering.föremål förkan således bliheterna

får föreskrivasdet i vanlig lagstyckefjärde attI attett nytt anges
möj-detskall bevaras. Härigenomkonfiskeratstryckt skrift görssom

stället förkonfiskerats iskrifter hartrycktaligt bevara attatt som
förstöra dem.

9 kap.
3 §

vidpåföljdspreskriptionåtals- ochfråganparagrafen reglerasI om
stycke införs regeltredjetryckfrihetsbrott. I motsvararett nytt somen

vanlig lag idet istycket ochandra 3 YGLkap. 1 §7 säger attsom
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skrift detföreskrivas trycktbampomografibrott får närfråga att enom
utgiven förränpreskriptionstid inte skallgäller beräkningen ansesav

till denmyndighet.registrering hos Iförhar lämnatsden motsatsen
föreslagna bestäm-dock den här ii TFbestämmelsen YGLangivna är

följdlag-tillbampomografibrott. förslagentill Avbegränsadmelsen
pliktexemplar doku-lagen 1993:1392och istiftning i LTY avom

pliktexemplarbörjar löpapreskriptionstidenföljer närattattment av
ingripamöjligtblir detlämnas. Härigenomtryckta skriftenden motatt

preskriberats.harskildring innanbampomografiskotillåten ansvareten

itill lag ändringFörslaget om

yttrandefrihetsgrundlagen

1 kap.
10 §

det frågatillämpningsområdeformellaparagrafen YGL:s ärnärI anges
begränsningen tillnuvarandeljudupptagningar.och Denfilmerom

ändamåletallmänheten motiveradtillspridsupptagningar är attavsom
medel för denmassmediersig ifrihetensäkerställa ettyttraatt som

1990/91:64 112.fria åsiktsbildningen prop. s.
innehål-punkterförsta och andraparagrafensBestämmelserna i nya

gäller lju-till vadi förhållandeförändringler inte någon omsom nu
till allmänhetenfilmer spridsochdupptagningar attgenomom som

spelas upp.
filmi tredje punkten DärBestämmelsen är att somanges enny.
skallspelastill allmänheten påsprids sätt än attannat upp varagenom

närvarande iursprungsuppgifter förförsedd med sådana angessom
Änd-tillämpningsområde.omfattas YGL:sför3 kap. 13 § YGL att av

till allmänheteninte spridsde filmerringen innebär alltså att som
grundlagen endastbiograf omfattaspåspelas t.ex.att avuppgenom

uppgifter.de har dessaom
intagnatill varandra ochi anslutningUppgifterna skall varaanges

vinjett e.d., dessutomsjälva filmen, idel i samt vara an-som en
höljesådant förekommer. Medfilmens hölje därbringade på avses en

förpackningmediet och inte kartong ellerfunktionell del annanenav
video-således anbringas påfilmen förvaras. Uppgifter skalli vilken

film,Beträffande fotografiskoch CD-ROM-skivorskassetter ytor. som
endast ihölje, behöver uppgifterna intasinte har funktionelltnågot

uteblir skyd-uppgiftema saknas eller otydligfilmen. någonOm ärav
det.
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Syftet med kravet iakttagbara uppgifter detäryttre göraatt
möjligt snabbt och säkert granskning innehållet kunnaatt utan av

Ävenkonstatera fallerdetta under grundlag eller vanlig lag. denom
enskilde kaninnehavaren säkert konstatera huruvida hans innehav
omfattas tillämpningsområdeYGL:s eller inte.av

uppgifterna skall intagna i filmenAtt och dess hölje detgörvara
möjligt fastställa exemplar film tillhör viss upplagaatt ettom av en en
eller kopia viss upplaga.en av en

andra stycketI skydd i grundlag för innehaett rättennytt attges
sådana filmer inte ha de föreskrivna uppgifterna fallerattsom genom
helt utanför YGL:s tillämpningsområde. För det skall möjligtatt vara

i vanlig lag kriminalisera innehav barnpornografiska filmeratt av som
saknar ursprungsuppgifter, har detta särskilt angivits i paragrafen. För
filmer omfattas tillämpningsområdeYGL:s följer rätten attsom av
inneha sådana filmer direkt YGL se vidare kapitel 12.av

3 kap.
13 §
Paragrafen innehåller föreskrifter filmer och ljudupptagningarattom
skall förses med vissa ursprungsuppgifter, femte stycke harI ett nytt
intagits erinran vad enligt kap.1 10 gäller beträffande§en om som
uppgifter på filmer sprids till allmänheten sätt änannatsom genom

spelasatt upp.

5 kap.
6 §
Enligt bestämmelsernuvarande i denna paragraf får film elleren en
ljudupptagning innehåller yttrandefrihetsbrott konfiskeras. Enligtsom
paragrafens tredje stycke får utgiven och spridd bampomografiskäven
film konfiskeras, under förutsättning den anträffas i samband medatt

förundersökning och verklighetstrogen karaktär inne-är samten av
havet inte försvarligt. All den utgivna barnpornografi anträffasär som

eller lämnas till myndigheterna kan således bli föremål för kon-av
fiskering.

I fjärde stycke det i vanlig lag får föreskrivasett attnytt attanges
film har konfiskerats skall bevaras. Härigenom det möjligtgörsen som
bevara filmer har konfiskerats i förstället förstöra dem.att attsom
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Förslaget till lag ändring i lagenom

1991:1559 med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och

yttrandefrihetsgrundlagens områden

4 kap.
2 §

paragrafen regleras hur de ursprungsuppgifter föreskrivsI i kap.3som
13 § skall på film eller ljudupptagning. EnligtYGL sättas ut en en
förslaget i yttrandefrihetsgrundlagentill lag ändring regleras iom

kap. denna fråga beträffande filmer1 10§ YGL sprids tillsom
allmänheten på spelas dockDetsätt än ärannat attgenom upp.
lämpligt reglerna i förevarande lagrum och i kap.1 10 § YGL iatt
detta avseende likformiga för samtliga filmer föralltså demär även

sprids till allmänheten spelas Genom förslaget tillattsom genom upp.
ändring i förevarande paragraf åstadkoms detta detatt attgenom anges
ursprungsuppgiftema skall intas i själva filmen eller ljudupptagningen
och anbringas på dess hölje.

5 kap.
3 §
Paragrafen tillkommit med stöd kap.har l § YGL och innebär7 attav
preskriptionstid för yttrandefrihetsbrott i videogram börjar löpaatt
först harpliktexemplar lämnats inte videogrammet harnär gettsom
till Biografbyrån för s.k. frivillig förhandsgranskning.

Genom den föreslagna ändringen har bestämmelsen gjorts tillämplig
film, varmed enligt kap. andrapå 2 § stycket skall det-1 LTY avses

i Enligt kap. tredjeYGL. l 1 § stycket medYGLsamma som avses
film videogram och andra upptagningar rörliga bilder. Häri-även av

kommer den särskilda preskriptionstiden gälla också förattgenom nya
medieforrner de innehåller rörliga bilder, kan omfattasnärsom, av
YGL:s tillämpningsområde.

8 §a
Paragrafen och har tillkommit med stöd det föreslagnaär ny av nya
tredje stycket i kap. innehåller9 3 § Den regel innebärTF. atten som
preskriptionstiden för åtal avseende tryckt skrift inte börjar löpa förrän
pliktexemplar har lämnats. till vadI gäller enligt har8 §motsats som
regleringen begränsats till tryckfrihetsbrottet bampomografibrott.
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till lag ändring i lagenFörslaget om

1994:1478 förverkandeom av

barnpornografi

får, vad följerEnligt den gällande lydelsen lagen utöverav som av
förverkande, skildring barn ibrottsbalkens allmänna regler om en av

verklighetstrogenpomografisk bild förverkas skildringen är avom
förverkas.karaktär det inte finns särskilda skäl den Somoch attmot

påträffats medförutsättning gäller bilden i sambandytterligare att en
har i förslaget till ändringförundersökning. förutsättning slopatsDenna

barnpornografi verklighetstrogeni paragrafen. Härigenom kan all av
omfattas eller YGL och anträffas ellerkaraktär inte TFav som avsom

lämnas till myndigheterna bli föremål för förverkande.

registreringFörslaget till lag om av

barnpornografi

1 §
syftet med den föreslagna lagen åstad-paragrafenI äratt attanges

framställningar vilkaarkiv för bampomografiskakomma centraltett
referensmaterial vidsystematiserade kan användasanalyserade och som

i beslag.framställningar ingårgranskning som nyaav

2 §
bampomograñskaarkivet får tillföras sådanaförsta stycketI attanges

förverkats. föreslagnaframställningar har konfiskerats eller Desom
det iändringarna i kap. och kap. 6 § YGL innebär bl.a.7 § TF 57 att

konfiskerade skildringar inte måste för-vanlig lag får föreskrivas att
bevaras.kanstöras utan

arkivet f°ar tillföras andra barnpomo-andra stycketI attanges
sådana har konfiskerats eller för-grafiska framställningar än som

fråga material svensk polis fårverkats. kanDet t.ex. somvara om
utländska polismyndigheter inom föröverlämnad till sig av ramen

eller enskild överlämnarinternationellt polissamarbete som en person
institutioner och organisationer olikatill polisen. Slutligen kan

tillföra arkivet material.områden tänkas

3§
paragrafen överlämnas det till regeringen eller den myndighetI som
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meddela föreskrifterregeringen bestämmer vilkennärmareatt om
för arkivet,myndighet skall vilka myndigheter skallsvara om somsom
tillförs arkivet frågortill framställningar avseendeatt samt omse

arkiverade framställningar ochgallring arkivvård.annanav

Förslaget till lag ändring i lagenom

1993:1392 pliktexemplar dokumentom av

19 §a
Paragrafen och föreskriver pliktexemplar dokument i frågaär attny av

alltid skallbampomografibrott lämnas dokumentet har gjortsnärom
tillgängligt för allmänheten. Föreskrifterna i sådan skyl-5-17 att
dighet föreligger endast dokumentet mångfaldigats i visst antalnär ett
exemplar skall således inte gälla vid bampomograñbrott.

Syftet med regleringen åstadkomma utgångspunkt förär att en
beräkningen preskriptionstid för tryck- och yttrandefrihetsbrottetav
bampomograñbrott enligt den regleringen i kap. tredje9 3 §nya

respektivestycket och kap. 8 § LTY kap. § andra stycket 3TF 5 7 1a
YGL och kap. 8 § LTY.5

Paragrafen omfattar således inte publicering pomografisk bildav av
hänsyn till omständigheterna försvarlig och därförbarn med ärsom

i sådantinte brottslig. sammanhangDenär gränsentangerarettsom
för tillåtet således lämna pliktexemplar forvad måsteär attsom vara

preskriptionstiden skall börja löpa.säker på att
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Reservation Margareta Israelsson s, ochav

Göran Magnusson s
All befattning med barnpornografiska bilder skall straffbarvara

Vi all befattning med barnpomografiska bilder skallattanser vara
straffbar, i vilken form sådana bilder förekommer. bildEnoavsett som
skildrar sexuellt på barn lika kränkande förövergrepp barnetett ärett

sig bilden finns i tidning, på Internet eller i video. Den ärvare en en
lika kränkande sig det finns ursprungsuppgifier på film ellervare en
inte. bildAtt tryckt och därför omfattasär tryck-samma av
frihetsförordningen inte heller kränkningen blir mindregör straff-att
värd. kriminaliseringEn all befattning med barnpomografiska bilderav
måste därför enligt vår mening omfatta alla skildringar bam iav
pomografisk bild i vilken framställningsform bilderna förekom-oavsett
mer.

Barnpornografibrottet frånbör lyftas grundlagama TF ochut
YGL

De i betänkandet redovisade alternativen ochA, B C enligt vårär
mening otillräckliga för åstadkomma effektivt innehavsförbudatt ett
för barnpornografi. Vi kan inte heller ställa bakom det majori-oss av

förordade alternativet EnligtD. detta alternativ blir detteten iäven
fortsättningen straffritt inneha tryckta bilder. Vidare blir detatt
straffritt inneha och överlåta fåtal exemplar barnpomografiskaatt ett
filmer har ursprungsuppgifier. Inte heller kan all import ochsom

barnpornografi kriminaliseras. Av den anledningenexport uppfyllerav
förslaget inte det krav vi bör ställas.som anser

Vid riksdagsbehandlingen bampomografrfrågan våren 1994av
anfördes det inte kunde komma i fråga definieraatt vissaatt ut ytt-
randen från grundlagama. Det ansågs inte acceptabelt attvara ur
grundlagama plocka sådana yttranden icke skydds-som anses vara
värda. Vi dessa riksdagens uttalanden principielltatt riktigaäranser
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förskäl talarandra sidan deVi åfortfarande giltiga.och att somanser
innehavs-principerhävdvunnagenombrottså stortett som enav

tillockså kan anförasinformationsbärarekriminalisering utgör,enav
utdefmiering.stöd för en

förhållandesådan särställning ibampomografi istårVi att enanser
utdefinieringskyddar,grundlagamaandra yttrandentill att avensom

stöd föråberopas tillskall kunnaomöjligenbampomografibrottet
därmedutdefinieringyttranden. Enandra ärutdefiniering typer avav

ställningstagande iutredningensmedkonsekventmeningenligt vår
innehavskriminalisering.frågan om en

föreskrivasvanlig lag kandet iinnebär alltsåförslagVårt att om
importerar,innehar,för denrättsverkanstraff och t.ex.somannan

barnpomografiska bilder,exemplarenstakaöverlåterellerexporterar av
stenciler,grundlagsskyddadeskrifter,trycktafinns isig dessavare

bestämmelsermöjliggörs tvåvideogram.filmer eller Detta genom nya
vanlig lagoch tillägg iändringarförslag tillVårtoch YGL.i TF

förslag. vårtmed majoritetens Genomhuvudsakeniöverensstämmer
omfattar be-beträffande och YGLTFlagteknisk lösningtillförslag

medfalletfler bilder blirbetydligtvanlig lagstämmelserna i än som
majoritetens förslag.

grundlagsskyddetbehållaskäl förstarkadet finnsVi attattanser
skalluppgifternaredaktioner föruppgifter tilllämnarför dem attsom

massmedier.eller andratidningar,i TVoffentliggöraspubliceras eller
vikt detdetuppfattningmajoritetens ävenVi delar är största attatt av

tilltillkänna, medverkasigmöjligtbliri framtiden attattatt, utan ge
kända.område blir allmänt Endettapåmissförhållanden ut-även

och ledainte absolutbampomografibrottet måstedefiniering varaav
medalternativ kan kombinerasavskaffas. Vårtmeddelarfrihetentill att

anskaffar-meddelarfriheten, ochföreskrifteruttryckliga ävenattom
fjärde styckena och l kap. 2 §tredje och TFenligt kap. 1 §friheten, l

barnpomografiska skildringar.uppgifterförskall gällaYGL även om
förslag därmed inteenligt vårtgrundlagamafrånUtdefinieringen är

meddelarskydd ochbestämmelserTryckfrihetsförordningenstotal. om
blir bl.a.gälla. Innebörden dettafortfarandeanskaffarfrihet skall attav

överlämnar denbampornografisk bild ochinneharden enperson som
skalluppgifter densyfte bilden ellernyhetsredaktion itill att omen

journalist påinnehavet.straffas för det Deninte kanoffentliggöras, en
fortsättningen iblir iuppgifter detta slagtidning ävenemottar avsom

ordning kom-ändra dennasin källa.förbjuden röja Förprincip attatt
grundlag.krävas ändring ifortsättningenidet alltså attävenmer

slagkonstruktion detlagtekniskunderstrykaVi vill att av somen
i grundlagama; för bl.a. TV-pro-främmande fågelföreslår inte är en
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allmänhet får meddelasicketråd tillsänds störreengenomgram som
bestämmelser-frånsådana sändningarundantari lagbestämmelser som

bestämmelsernameddelas förundantagintedock fåri YGL, omna
kap. tredjecensurförbud 6 §anskaffarfrihet och se 1meddelarfrihet,

stycket YGL.
Även inte direkt skallvi föreslår,bampomografibrottet, som nuom

eller yttrandefri-tryckfrihetsförordningenibestämmelsernaomfattas av
tolkningsdata vidviktigai grundlagamareglernahetsgrundlagen, utgör

förbud innehavbestämmelserbrottsbalkenstillämpningen motomav
och majori-vanlig lag vibestämmelser iöverlåtelse Deoch somm.m.

med de grund-skall alltså tillämpasfå meddelas,skallföreslårteten nu
in-åtanke. åklagarei Enlagsskyddade värdena överväger ettsom
detTV-station, grundtidningsredaktion ellergipande attmot aven

bildoffentliggörandeföreståendemisstankefinns ett somav enom
ingripandetsärskiltbarnpornografi, skall alltså övervägautgör omnoga

Är frågainnebär. detåtgärdeneller det intrångdeuppväger sommen
normalt avstå fråndärför åklagarentordesammanhangseriösaom

ingripande.

Övriga ochtryckfrihetsförordningenikonsekvenser
yttrandefrihetsgrundlagen

bampomografibrottetkap. punkt 12,i 4 §ändring 7 utGenom tasen
anled-infördes medbestämmelserAlla debrottskatalogen.från som

bampomografiskakonfiskerautökade möjlighetenning den attav
tredjebort kap. §karaktär skall 7 7verklighetstrogenbilder tasav

kap. tryck-kap. och 12stycket, 10andrastycket, kap. §9 5
yttrande-bestämmelser imotsvarandeochfrihetsförordningen

Bampomografiskakap. §.kap. och 1frihetsgrundlagen 6§ 75-
föreslagnai dentryckfrihetsförordningen endastbilder skall i nämnas

kap.1 10nya

videogramregelVarför inte

risker förmedför uppenbaravidare alternativuppfattning DVår är att
bampomo-enstaka exemplarinneha och överlåtaförbudetatt att av

lagstiftarenlufien. Vi måsteslag iblirgrafiska bilder attett anser
vidta sådanahar intressefinnasdet kanbeakta attatt avsompersoner
för vidtainnehas. skälbarnpornografi lagligt kan Ettåtgärder attatt

inne-kommer medförastraffbara innehavsådana åtgärder attattär att
konfiskering kaninte blir fallet enbartvilketregistreras,havaren enom
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komma i fråga. Ett skäl givetvis det förhållandetär åklaga-annat att
möjligheter vidta tvångsåtgärder beskärs betydligtatt inne-rens om

havet inte straffbart. kanDet därförär enligt vår uppfattning inte
uteslutas videofilm med bampomografiskt innehållatt t.ex. försesen
med uppgifter framställare för den straffritt skall kunnaattom m.m.
innehas. Vi måste frånutgå lagstiftningens innebörd, alternativatt om
D genomförs, blir känd bland allmänheten, också bland dem kansom
tänkas bryta förbud inneha och överlåta enstakamot ett exemplaratt

bampomografiska bilder.av
En videograinregel skulle också kunna utnyttjas den önskarav som

mångfaldiga bampomografiska filmer i Sverige och filmemaexportera
utomlands. Om uppgifiema grundlagsskydd på filmer-sätts utsom ger

kan myndigheterna inte ingripa sådan produktion i Sverige.motna en
Den vill införa bampomografiska videogram till Sverige kan görasom
det straffritt, uppgifterna filmema.sätta Alternativatt Dutgenom
träffar alltså inte heller alla fall import.av

Om videogram försetts med de föreskrivnaantar uppgif-att ettman
framställare och det visarterna sig uppgiften felaktigatt ärom m.m.

kommer det enligt vår mening bli tillämpningssvårigheter. Vidatt en
första anblick faller videofilmen alltså under grundlagamas tillämp-
ningsområde. För kunna få innehavaren dömd för brottatt måste
åklagaren styrka gärningsmannen eller den överlåtitatt t.ex. som en-
staka exemplar känner till uppgiften falsk eller i fallatt är hanvart att
haft beaktansvärd anledning befara uppgiften falsk ochatt atten attvar
full vetskap inte skulle ha avhållit honom från inneha filmen.att

Utredningens alternativ innebärD också vi får räkna med detatt att
kan bli relativt vanligt framställare använda bulvaneratt som m.m.
eller målvakter, dvs. betalning låter sittmot ut-personer som namn
nyttjas bry sig i vilketnärmare sammanhang detutan att sker baraom
de får betalt.

Den förordade lösningen innebär den inneharattav oss som en
uppenbart bampomografisk bild inte behöver överväganden igöra
fråga bilden, filmen eller tidningen straffbar inneha ellerär inteattom

bakgrund vissa formella kriterier.mot behöverHan inte ställa sigav
frågan filmen utgiven eller inte,är uppgifter finnsär på bildenom som
falska eller inte Vidare blir inte meddelarfrihetenetc. eller anskaffar-
friheten beroende den offentliggör film sätterav utom som en upp-
gifter eller inte.

förhållandeI till alternativ D har vår lösning i andraäven avseen-
den betydande fördel, nämligen vår åtgärd i grundlagama föratten en
innehavskriminalisering bampomografiska bilder inte träffar allaav
videogram och filmer innehåll.oavsett
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barnpornografibrottvåldsskildringOlaga och

för detmedföra vissa problemförslag kanvårtVi medvetnaär attom
bam-våldsskildringsåväl olagainnefattafall skildring kan somen
redanlösasemellertid kunnaProblemet tordepomograñbrott. genom

tryckfrihets-ochför vanliga brottmålforumgällande regler om m.m.
såvälfilmtillämpningslagen.yttrandefrihetsmål i Eneller utgörsom

enligt enligt vårtbampomograñbrott tordeolaga våldsskildring som
varför åtal för sådant brottbampornografibrott,förslag innefatta grovt

våldsskildring.stället för olagatorde väckas i

februari 1997Stockholm den 27
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Bilaga

LAGTEXT

ändring tryckfrihetsförordningenFörslag till lag iom

Härigenom föreskrivs i fråga tryckfrihetsförordningenom
dels kap. och kap. kap.4 7 §§, 9 5 10 § och kap.7 1 12 14 §att

skall följande lydelse ,ha
dels förordningen skall införasdet i paragraf, kap.1 10att en ny
följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
10 §

förbudOm innehamot att
eller befattning medtaannars
skildring barn pornografiskiav
bild gäller vad föreskrivs isom

Ävenlag. med sådant förbud i
vanlig lag gäller vad före-som
skrivsi

kap. § och fidrde1 1 tredje
stycket meddelar- och anskaf-om
farflihet och

kap. § tystnadsplikt.3 3 om

lag i kraft denträder januariDenna 1 1999.

Författningskommentar till lag ändring iom
tryckfrihetsförordningen

I bestämmelsen, det föreskrivs i lagär attsom ny, anges som om
förbud innehav eller befattning med skildringar barn imot annan av
pomografisk bild skall gälla. innebärDetta tryck-att
frihetsförordningens bestämmelser tryckfrihetsbrott inte skallom m.m.
tillämpas sådana bilder,på bilderna publiceras i trycktaäven om
skrifter. Bampomografibrottet upphör samtidigt tryck-att ettvara



293Reservationer1997:29SOU

barn iskildringarupphävs. Föri kap. 4 §frihetsbrott 12 7 avp
i dag gäller be-huvudsak vadsåledes ipomografrsk bild gäller som

reklam jfr kap. 9 §.kommersiell lochträffande upphovsrätt rent
skallkräver detformulerad grundlagen inteBestämmelsen så attär att

barnpornografi.innehaförbjudet attvara
bestämmelsertryckfrihetsförordningensdel skall dockTill viss

förbud barn-det finnsbestämmelsengälla. I även motatt omanges
med-grundlagenbestämmelserna ivanlig lag, skallpornografi i om

innebäranonymitetsskydd gälla. Dettaanskaffarfrihet ochdelarfrihet,
till journalist ibampomograñska bilderbl.a. den lämnaratt ensom
omfattas tryck-i skriftskall publicerassyfte bildernaatt som aven

haft medbefattningen hanf°ar straffas för denfrihetsförordningen inte
reglernauppgiftslämnarenskyddasmaterialet. Dessutom tyst-omav

skaffar barn-uppgifterna.tagit Dennadsplikt för den emot somsom
skrift kani trycktdet skall publicerasmaterial i syftepomografiskt att
nämligenskallheller straffas för det. Dåbestämmelsen inteenligt

gälla.anskaffarfrihet ocksåbestämmelsertryckfrihetsförordningens om

ochbampomografibrottetbestämmelser deDessa är omnämnersom
möjlig-den ökademed anledningregler infördesde särskilda avsom

skallsärskilda reglerbarnpornografi.konfiskera Dessaheten tasatt
från grundlagama.definierasbampomografmbort när ut

yttrandefrihetsgrundlagenändring i2. till lagFörslag om

kap. ochlföreskrivs kap. 12 kap. 6 § 7Härigenom 1 5 samtatt
skall ha följande lydelse.yttrandefrihetsgrundlagen2 §§

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

1 kap.
12 §

kap. 9och Vad i 1Vad i kap. 81 sägssägs somsom
tryckfrihetsförord-tryckfrihetsförordningen och9 10om

meddelas föreskrifter i lagföreskrifter i lag f°ar ningenatt attom
upphovs-upphovsmäns rättig- får meddelas i frågai fråga om om

alkohol eller rättigheter,heter, mäns omannonser om annonser
kreditupplysningsverksam- kreditupplys-tobak, alkohol eller tobak,

förhet och tillvägagångssätt ningsverksamhet, tillvägagångs-an-
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skaffande uppgifter för anskaffande uppgiftersättutanav av
hinder grundlagen skall gälla och skildringar barn iav om av
också i fråga radioprogram, pornografisk bild hinderutanom av
filmer och ljudupptagningar. grundlagen skall gälla också i

fråga radioprogram, filmerom
och ljudupptagningar.

Bestämmelserna i denna Bestämmelserna i denna
grundlag hindrar inte det lagi grundlag hindrar inte det i lagatt att
meddelas föreskrifter förbud i meddelas föreskrifter förbud iom om
övrigt kommersiell reklam i övrigt kommersiell reklam imot mot
radioprogram eller villkor för radioprogram eller villkor förom om
sådan reklam. Detsamma gäller sådan reklam. Detsamma gäller
föreskrifter förbud och föreskrifter förbud ochmot motom om
villkor för annonsering och villkor för annonsering ochannan annan
sändning helt sändning heltav program, som av program, som
eller delvis bekostas eller delvis bekostasän änav annan av annan
den bedriver programverk- den bedriver programverk-som som
samheten. samheten.

Även med sådant förbud om
skildring barn pornografiskiav
bild vanlig lag gäller vadi som

föreskrivsi
kap. 2§1 meddelar- ochom

anskaflarfiihet och
2 kap. §3 tystnadsplikt.om

lagDenna träder i kraft den 1 januari 1999.

kap.5 6 § kap.,7 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagensamt
lydelse betänkandets huvudförslagsamma som-

De bestämmelser 1 kap. 12 § deutöver paragrafer i YGLavser
har särskilda regler för bampomografibrott. Dessa särskilda reglersom

skall bort bampomografm definieras frånnär grundlagama.tas ut
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ändring itill lagFörfattningskommentar om
yttrandefrihetsgrundlagen

föreslagna kap.hänvisning till den 1paragrafen har intagitsI nyaen
yttrandefrihetsgrund-innebärtryckfrihetsförordningen. Detta10 i§ att

filmer ellerbampomografi förekommer iskall tillämpaslagen inte när
yttrandefri-bilder visas i skallheller sådana TVvideogram. Inte när
föreslås be-tillämpas. Påhetsgrundlagens regler sättsamma som nu

yttrandefrihetsgrund-tryckfrihetsförordningen, föreslås härträffande att
meddelarfrihet, anskaffarfrihet och tilllagens bestämmelser rättenom

publicering skall ske i mediergälla avsiktenanonymitet skall är attom
grundlag.omfattas dennasom av

föreskrifter1991:1559 medändring i lagen3. Förslag till lag om
på yttrandefrihetsgrundlagensochtryckfrihetsförordningen
områden

till följdoch upphävas. f°arändras så kap. 3a 7a Detlag 7Denna att
hänvisningen tillinnebärandedet krävs ändring i kap. 1 §7 attatt en

bort.3 § tasa
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Reservation ledamoten Staver mpKerstinav

Stoppa anspelningspomografiäven

kan inte möjligt Sverige skall tillåta porrfilmerDet attvara som
illustrerar incest det 18-årig kvinna utklädd tilläven är ärom en som
bam.

kan 18-åring med rakat kön och barnkläderDet t.ex. somvara en
Överhuvudmedverkar i porrfilm incest-temat. allapå tageten pomo-

grafiska sammanhang, där framställs med blöjor,någon barnsom
förbjudas. filmerbarnkläder eller annat måste Dessa ärtypernapp, av

inte värda bevara. kränker inte bara barn i allmänhet,Denatt utan
kvinnor. Och alla och fäder. anspelningspomografiDennaäven män
därför också kriminaliseras lika barnpornografi.måste hårt övrigsom

utredningens förslag till definition barnpornografi detta.I saknasav
Definitionen gäller alla filmer visar barn i sexuellasom

sammanhang. ingår framställningar verklighetstrogenHär även av
karaktär. tecknade filmer med barnpornografi skallinnebärDet t.ex. att
kriminaliseras, kan de tecknade och inte visaräven ärattom man se

verkligt Därför det kränker barn i allmänhet. Detövergrepp. ärett att
bra. goda grunder jag filmer där riktigaOch på attsamma anser
människor framställs barn, kan deäven ärattsom omsom man se
äldre, kriminaliseras. dag.ska Sverige.I I

anspelningspomografi lika hårtSverige måste kriminalisera denna
vi ska kriminalisera all övrig barnpornografi.som
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Svenssonledamoten IngvarReservation av

Allmänt

medbefattningarolikaskall skeingripandenHuvudskälet för motatt
harvärdighet. Barnetpersonligabarnetsskyddabarnpornografi är att
harsådantNärsexuellt övergreppförförst övergrepp. ettettutsatts

dokumenta-självaeller filmfotovisuelltpå ärdokumenterats sättett
värdigheten.personligadenkränkningformtionen i sig avaven

kränkning,Återanvändning fortgåendedokumentationsådan är enav
Verklighetstrogenvärdighet.mänskligapersonligastöld barnetsen av

i ochskyddsvärde TFenligt mittdärförsaknarbarnpornografi synsätt
ochinformations-skyddet förklargöras yttran-ocksåbörYGL. Det att

innefatta verk-rättighetskapitel inte börregeringsformensidefriheten
barnpornografi.lighetstrogen

valt vadmajoritetutredningenshuvudlinjedenjagDärför anser
inne-borde fåttfelaktig ochgmndlagsförändringar annatettäravser

fonnule-deinvändningarjagpunkter har ävenhåll. På motett nyapar
brottsbalken.ringarna av

majori-utredningensdelsavdelningardiskuteras iföljandedetI tre
alternativmittoch delsgrundlagsförslagetvilandedels dettetsförslag,

till lagstiftning.

majoritetsförslagbarnpornografiutredningensKritikA. av

brottsbalken vadikriminaliseraenbartförslagMajoritetens attom
enligt mittbryterpomograñsk bild synsättibarnskildring avavser

inforrnationsfriheten. Denyttrande- ochpågrundläggandemed synsätt
film, video-filmerbegreppetinföravillmajoritetenregel attomsom

underliggaskallbilder endaströrligaupptagningoch avgram annan
och ihöljetangivenframställandetuppgifter ärgrundlagen omom
prin-genomgåendeocksåmittstrider enligtmaterialet, synsätt mot en

skall betecknasmaterialsprittnämligenoch YGL,cip bådei TF att
utgivet.som

påminnerregel iframställa YGLförsöktharMajoriteten omsomen
jämställaegentligenUtgångspunktenstencilregel.s.k.TF:s attvar

Seder-sådana.stencilerursprungsuppgifter medvideogram utanutan
tillbegreppetsystematikskäl vidgatpå grundmajoritetenhar avmera

stencilregelnpåTroligenfilmer.hela begreppet ettomfatta äratt synen
riktigarehade varitnämligen dettydermissförstånd. Mycket attatt

Ännu misstagetframstårskrift. tydligaremed trycktjämföra videogram
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utvidgningen till begreppet filmer. principiellaDen analysen pågenom
detta område har inte gjorts inom utredningen.

Det dessutom fel använda generellär regel för angripaatt att etten
speciellt område; konsekvenserna för hela mediaområdet uppmärk-

inte och har inte Utredningen borde koncentrerat sigutretts. påsammas
åtgärder direkt riktade bampomografin.mot

Utredningens majoritet har från början syftat till inte in-göraatt
i grundlagamas systematik. Under gång har emellertidgrepp resans

majoritet invecklad sig i snårighet i slutändan har lett tillen som
vittgående och förändringarogenomtänkta i grundlagama. Det initiala
syftet har alltså inte uppnåtts.

A.1. Generell inskränkning YGL:s tillämpningsområdemateriellaav
felär väg

Utredningens majoritetsuppfattning får långtgående konsekvenser för
alla medier enligt nuvarande YGL:s både formella och materiella
tillämpningsområde. djupareNågon analys denna vittgående åtgärdav
har inte genomförts. Man har valt generell metod där uppgifteren om

låtit framställa filmen utgivare och tid och plats ochvem som om
framställt skall på höljet och i filmen för grund-attvem som anges

lagen skall tillämplig på filmen. Enligt min mening har majori-vara
i utredningen i stället för koncentrera sigteten på effektiva åtgärderatt

verklighetstrogen barnpornografi gått långt utanför de direktivmot som
till utredningen.getts

En utredning, Mediakommittén, behandlar för närvarandeannan
sambandet mellan de medierna och grundlagama. Enligt direktivenny
skulle bampomografiutredningen samråda med denna kommitté, varvid
särskilt skulle beaktas innebörden den tekniska utvecklingen och deav
ökade distributions- och framställningsmöjligheter denna medförsom
beträffande bampomografiska bilder. Något djupare samråd har inte
förekommit. Enligt uppgifter jag själv inhämtat tyder mycket på att
denna kommitté kommer föreslå vidgningar YGL:s tillämpnings-att av
område införa begreppet tekniska upptagningar underatt dennagenom
grundlag. Dit hör CD-ROM-skivor.t.ex.

En effekt den uppfattning majoriteten i barnpornografi-av som
utredningen företräder kan med denna bakgrund bli spridd CD-att en
ROM-skiva, inte har uppgifter framställare och mångfaldigan-som om
de, ibland faller under grundlagen, ibland utanför. Avgörande kommer

bli det förekommer rörliga bilder elleratt inte på denna CD-ROM-om
skiva. Barnpornografiska stillbilder på sådan spridd skiva kommeren

falla under YGL och därmed blir innehavskriminaliseringatt t.ex.
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innehållerspridd skivamöjlig. Om sådanbrottsbalken inteenligt en
fallerverklighetstrogen karaktärbampomograñska bilderrörliga av

föremål för innehavs-enligt majoriteten blioch kanutanför YGLden
effekter ochbefattningsförbud. Sådanaeller andrakriminalisering är

inkon-mycket märkliga ochuppfattassäkerligenkommer att som
sekventa.

spridningsrekvisiteti YGLA.2. Urholkning av

irubbas systematikenbeskrivningarnaframgårdetSom yttran-ovanav
förslag.kraftfullt majoritetensmycketdefrihetsgrundlagen YGL av
meningi lagensgrund för kriteriet någotSpridningsrekvisitet, attsom

Spridnings-material, urholkas dramatiskt.utgivetär att anse som
komponent både i och YGL. Detgrundläggande TFrekvisitet är en
film, ochfilmer videogram,begreppetförsvinner för upptag-annan

finnsuppgifter framställande intebilderrörliganing an-omomav
höljet.materialet och påbringade i

enligtmed det skyddade området TF. Detjämförakan ärMan
vilketskydda,kommunikationenfria TFegentligen den attsom avser

funktion långtför tryckfriheten träder iskyddslagbetyder TFatt som
i skrift, skriver Hans-Gunnarmateraliseratskommunikationeninnan en

fortsätter:Tryckfrihetens gränser ochavhandlingsinAxberger i
stället i det först härigenomligger ibetydelseutgivningens äratt som

kan tillämpas.sanktionsbestämmelserstraff- ochTF:s
förslagför detförlaga YGL,har utgjortTF sommen genom

utsträckning avvikande;för blir imajoritet står YGLutredningens stor
kommunikationentill syftet den friakopplas integrundlagsskyddet

och formernauppgift framställaretillför begreppet filmer utan om om
och dess hölje.i filmenmångfaldigandeför angetts

obalansdessutom betydandeinfallerYGLInom attgenomen
enligtmedan detspridningsrekvisitetbygger påljudupptagningar

för alla filmer.majoriteten slopasförslaget från typer av
underkännande deni praktikenförslag innebärMajoritetens ett av

området.grundlagar pådefinitionen för behovetgrundläggande av
landetexemplar inomsprids i miljonvideogramEtt t.ex. ensom

uppgifteruppgift framställare ochsaknaroch dessutom omomsom
massmediagrundlagenbehandlas utanförmångfaldigande kommer att
utomlands och saknartryckt skrift, trycktmedanYGL, är t.ex.somen

mångfaldigande, och här sprids i tre-fyraochuppgift utgivare ex-om
massmediagrundlagenbehandlas under TF.emplar kommer att

förslag endastSpridningsrekvisitet kommer med majoritetens att
framtiden kanske ocksåskrifter, ljudupptagningar och iomfatta tryckta
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tekniska upptagningar innehåller rörliga bilder. Allt materialsom
med rörliga bilder kommer alltså inte omfattas sprid-att av
ningsrekvisitet, uppgifter framställare saknas.om om mm

Med sitt förslag har utredningens majoritet, det genomförs, påom
drastiskt och orimligt förstört systematiken i det tänkandesättett som

de båda grundlagama bygger på.

A.3. Bdanningskriminaliseringar yttranden och grundlagsstödav

Befattningskriminaliseringar infonnationsbärare enbart i brotts-av
balken fullt stöd grundlag i sig mycket långtgående åt-ärutan av
gärder. Visserligen kan det hävdas de allmänna formuleringama tillatt
skydd för individens integritet i regeringsformen RF kan13 vara en
utgångspunkt. kan dock jämföra medMan tydligtRF 2:3 attsom anger
det finns förbud politiska register medborgares samtycke. Påmot utan
den punkten har inte nöjt sig med de allmänna formuleringama iman
RF 2:13. Politiska register bekant också yttranden ochär som para-
grafen innebär inskränkning i informationsfriheten. Enligt min åsikten

verklighetstrogen skildring barn i pomografisk bild långtär etten av
på den personliga integriteten politisk registrering.värre änangrepp en
inneha infonnationsbärareRätten fundamental rättighet iatt är en

demokratiskt samhälle. bör inte kunna inskränkasDen stödett utan av
grundlag.

svenska lagprövningsrättenDen mycket begränsad, främstär genom
det s.k. uppenbarhetsrekvisitet. Konstitutionsutskottet hävdade enhälligt
i samband med uppenbarhetsrekvisitet tillfördes lagprövningsrättenatt
följande KU1978/79:39:

Riksdagen enligt grundlagen den främste lagstiftaren. Endastär
riksdag kan stifta grundlag. därför naturligtDet riksdagenär äratt
den instans bäst ägnad viss föreskriftär prövaatt ärsom om en
grundlagsenlig.

Riksdagen godkände KU:s betänkande invändningar dennapåutan
punkt

samband medI KU:s betänkande Ytterligare åtgärder bam-mot
pomografi, 1993/94:28,KU beskrivs inneha informations-rätten att
bärare fundamental. Möjligheten kriminalisera innehavatt tsom ex av
infonnationsbärare stöd grundlag tillbakavisades enigtutan ettav av
utskott i denna del. Inga invändningar framfördes heller vid riksdagens
beslut frågani detta tolka grundlagen. skrev följandeKUsättmot att

13 ibetänkandet:
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uppenbarligendetföregående framgåri detredogörelsenAv att
lag föreskrivai vanligmed grundlagenförenligtinte attär om

under åberopan-endastenskildingripamöjlighet motatt personen
innehållereller filmskriftdenne inneharde yttran-att somenenav

skullespridningutgivning ellervidskildringarden eller ensom
yttrandefrihetsbrott.tryckfrihets- ellerkunna utgöra

medförautgivning skullevidyttrandenicke utgivnaAlltså: ensom
innehavskriminaliseras.yttrandefrihetsbrott kan intetryckfrihets- eller

grundlagen.tolkning Settriksdagens entydigaochDetta KU:s avvar
tolknings-riksdagenstidigare beskrivningbakgrund KU:smot avav

naturligt riks-detgrundlagsenlighet, nämligenföreträde är attattom
föreskriftvissbäst ägnaddagen den instans prövaär attär enomsom

märkligt.förslag någotförefaller utredningensgrundlagsenlig,är
med informa-befattningarrefereradedeTrots synsätten, attatt ovan

vägledan-borde varithelst,kriminaliseras hurkantionbärare inte som
framändahar de negligeratsutredningens arbeteförsta stund ide från

åtgärderupptäckte deutredningen. Dåslutskedettill att manmanav
informationsbärareinnehavskriminaliseringföreslagit vad avavser

effekter.få vittgåendekunde
åtgärden ifullständigt ologiskamärkliga ochdenvidtarDå attman

utdefinieratför det områdeyttrandefrihetsgrundlagen YGL som man
området.utdefinierade Dessabestämmelser för detföreskrivaYGLur
från innehavs-områdetskydda det utdefinieradeskallbestämmelser

pomografisk bild.iskildring barnkriminaliseringar utom av
framställandeupp-saknarutdefinieras filmerförstAlltså: som

allmännafastslåsoch för demindefinieras de igendäreftergifterna, att
får docklagsådana filmer. Genomförbjuda innehavinte får avorgan

barn iför filmer skildrarförbudföreskrivas sådant pomo-somom
grafisk bild.

outgivetbetydelse förhelsthar någonVarken eller YGLTF som
med depubliceringssyfteanvändas iinte skallmaterial, såvida det
utanförsådantDefinitionsmässigt liggerinnebär.kriterier detspecifika

tillämpningsom-och materiellabåde formellagrundlagarsdessa båda
avdelning därockså detta underfastslår utredningenråde. Indirekt
yttrandefrihetenbegränsaDe möjligheter RFbl skriver attger:man a

fallerendast de medierdärför direkt verkani vanlig lag får som
tillämpningsområde.ochutanför YGL:sTF:s

har därförandra stycketförslag till kap. 10 §sitt YGL 1Genom
defini-områdelåtit intervenera påutredningens majoritet YGL ett som

Regeringsformen RF. Dethanteras undertionsmässigt enbart är
lagstifcningsteknik.felaktigsjälvfallet en
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Utöver denna i sig logiska kullerbytta får förslaget andra märkliga
konsekvenser. förStödet innehavskriminaliseringar eller inte gäller
enbart filmer saknar uppgifter framställande. övrigaFörsom om
medier därmed läget oklart. Betyder majoritetens förslag indirektär att
övriga informationsbärare outgivet material inte får innehavskrimi-av
naliseras, därför grundlagsstöd saknas för detta i RF och TF såIatt
fall kommer förslagen i brottsbalksförslagen vad gäller innehav av

barnpornografiverklighetstrogen bara filmer.att avse
Majoritetens konstruktion denna punkt skapar obalans ien

grundlagamas systematik inte acceptabel.ärsom
Under helapraktiskt utredningstiden har majoriteten försökttaget

hitta lösningar skulle undvika i eller stöd förTF YGLattsom ge
innehavskriminaliseringar verklighetstrogen barnpornografi. Sådanaav
förslag har majoriteten skada grundlagamas systematikansettav

påverka anskaffar- och meddelarfrihetenatt ensamansvaret,genom
censurförbudet. slutskedet utredningen införIsamt utanav man nu

djupanalysnågon den stöd, dock bara i YGL och bara för itypen av
mening outgivna filmer.YGL:s Enligt min mening bör grundlagsfrågor

inte behandlas på detta lättvindiga sätt.
införDessutom denna bestämmelse möjlighetockså attman genom

innehavskriminalisera barnpornografi, inte verklighetstrogenärsom av
karaktär, dvs. tecknade eller animerade filmer. Syfiet med så vitt-en
gående åtgärder innehavskriminalisering verklighetstrogensom av
bampomografi har hela tiden varit återanvändning dokumenta-att av
tion sexuellt barn skall fortgåendeövergreppett ett ses som en
kränkning faktiskt existerande bam. sådant skäl föreliggerEttettav
inte vad gäller tecknade eller animerade inforrnationsbärare. De
smittoeffekter, utredningen och den allmänna debatten uttrycktsom
farhågor för, förstärks denna vittgående fullmakt. Genom ettgenom
enkelt riksdagsbeslut kan alltså tecknade och animerade alsteräven
innehavskriminaliseras.

Förslaget från majoriteten systematik och i grunden inteär ärutan
genomtänkt.

Genom angripa problematiken har utredningensättet att öppnat
andra möjligheter för långtgående inskränkningar i den demokratiska

processen.
Ett exempel: nationell skymningsperiodI kan detta bli prejudi-en

cerande för makthavares möjlighet ingripa politiskaatt mot mot-
ståndare. politisk kanEn rörelse komma vilja sprida budskap viaatt ett
film, videogram eller CD med rörliga bilder. undvikaFört.ex. att att
hjälpa makthavamas säkerhetspolis med framställandeuppgifter kan

låta utgivningen ske sådant angivande. Med utredningensutanman
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majoritetsuppfattning kan inte innehav väl överlåtelset.ex.men av
dessa med enkelt riksdagsbeslut kriminaliseras. Samtidigtbudskap ett
kan spridandet sådant budskap egentligkonstatera iettattman av
mening för massmedia kommunikation.uttryck Syftet medär en
grundlagama och just skydda sådantTF YGL område.är att ett

åberopatA.4. Bevisfiiringsproblem publiceringssyftegenom

Med majoritetens förslag med ograverad anskaffar- meddelarfrihetoch
kan avvägningar och bevisföringsproblemsvåra uppstå. lzlTF
fastslår envar skall följer dennaäga rättt att att, annatomex av
förordning, anskaffa uppgifter och underättelse i vad helstämne som
för offentliggöra dem i skrift. Liknandetryckt formuleringar finnsatt
också kring meddelarfriheten —skyddet. Motsvarande formuleringar
ingår också i YGL

Anskaffarfriheten och meddelarfriheten resp -skydd inteär gene-
rell det finnas publiceringssyfte.måste har tolknings-Vemutan ett
företräde till sådant publiceringssyfte På den punkten kan betydan-ett
de svårigheter uppstå i praktiken. brottmål ligger bevisbördan heltI ett
på åklagare. innehar verklighetstrogen barnpornografiOm någon upp-
dagat anledning vilken helst kan vederbörandeså åberopaav en som
anskaffar- och meddelarfriheten och det censurforbud gäller. Detsom
kan uppstå svårigheter bevisa uppsåt for publicering intestora att att
finns.

Alltså: åberopande anskaffarfriheten, meddelarfrihetengenom av
och censurförbudet kan brottsbalkens befattningskriminaliseringar
urholkas i väsentlig ja, till ochgrad, med bli verkningslösa. Risken är

för godtycke området.påstor

A.5. Journalister eller andra förväntas ha publiceringsyfte,ettsom
tillgångskall inte generellt ha fri till verklighetstrogen

barnpornografi

finnsDet problem, nämligen vissa yrkesgrupper åomvänt ett annat att
priori den föreslagna lagen skall ha fri tillgång till verklig-av anses
hetstrogen barnpornografi. Pedofiler också journalister, konst-ärsom

författare eller forskarevissa får alltså skyddad frizon med frinärer, en
tillgång till bampomografiskt material. Enligt mitt förmenande varjeär
skildring barn i pomografisk bild verklighetstrogen karaktärav av en
fortgående kränkning barnet; detta gäller det innehasävenav om av
sådana med goda publiceringssyften. Generellt måste restrik-storen
tivitet alltid iakttas i sådana sammanhang för minimera fortgåen-att en
de kränkning. Därför skall inte skyddade för vissa yrkesgrupperzoner
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betydande.befattningar måsteörsvarligheten för sådanainrättas. F vara
dessvärre skapande icke önskvärdaförslag innebärmajoritetensMen av

frizoner.

kryphålkan undanröjasBefattningskriminaliseringarA. genom

gäller intebefattningskriminaliseringamaföreslagnamajoritetenDe av
Materialetunder grundlagama och YGL.kan inordnas TFsådant som

befattningskriminaliseringarkonfiskeras, övrigakan i vissa fall men
redan idag kriminaliserat,och spridning,framställning ärutöver som

sådana exempel:kanblir inte möjliga. Här nämnas tre

ursprungligen för opinionsbild-materialbefattning med är avsettsom-
ursprungsuppgifter framställandetbarnpornografi och harning mot om

upplysningsvideo från idell bamför-någoni sig eller höljet t.ex.på en
material kangrundlagama; sådantdärmed lyder underening och ett

syftepedofiler och andra ianvändas annatav

bampomografiskaimporterad tryckt skrift, medbefattning med-
eller fler exemplarspridd inom landet ibilder, vilken visat sig trevara

videogram eller andrabampomografisk film film,befattning med-
uppgifter framställandetrörliga bilder åsattsupptagningar omsomav

bulvanuppgift korrektsådanmajoritetsförslaget;enligt äroavsett om en
innehavare intebevisakan det svårteller uppdiktad att att t.ex. envara

varit i god tro.

kvalificeradbild, framställts ibampomografiskbefattning med som-
mångfal-uppgifter enligtoch påförts TF 1:5datorskrivare omsom

korrekt, medföruppgift uppdiktad ellersådandigandet äroavsett om
mycketframställd bild kan nämligenSådanbevissvårigheter.samma

skrift skall jämförastrycktväl falla under vad TF 1:5 sägs attomsom
förfarande.med liknande tekniskt

städ grundlagexportrestriktionerA. Import- och utan av

särskildstöd grundlag föreslår majoritetenspecielltUtan något enav
barnpornografi.införsel och utförsellag förbudantas mot avsom ge

anför departementschefen följandepropositionen 1948:230I om
skrifts utgivande: En de ledande grund-före trycktingripande aven

tryckfrihetslagstiftningen har sedan gammaltsvenskai densatsema
tryckfriheten icke får ske förränvarit ingripande missbrukatt mot av

gärning består i framställandeskriften blivit utgiven. Den som av en
icke fullbordats utgiv-för utgivning avsedd skriftsådan men genom

beivran, gämingen enligtning icke föranledakan således även om
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förberedelsestadiet.redanstraffbarallmän lag är
skrifterföljande förAxbergerenligtbl.a.dettaInnebörden ärav

hafår härutgivningförTidpunktenriket:tryckta sammaansesutom
förränskeskrift kaningripande ut-dvs.eljest,innebörd motsom

myndighetinnebärsistnämndaDet1:6 attenligtgivning TF ägt rum.
skrift,införsel tryckt äringripakantullen inte mott.ex. som av-av

utgiven.meningangiveniskriftenförränlandet,i ärsedd utatt ges
tilläm-avseddskyddslag är attTF ävenkonstaterarAxberger att som

myndig-ellerTullenskrifter.trycktautrikespåfullt även annanutpas
skriftbampomografiskingripamöjlighetingenalltså mothet har att en

för-lagenföreslagnablir denHelt klartriket.tryckt omär utomsom
trycktvadpapperstigerbarnpornografiinförselbud avsermot enav

skrift.
skriftAxbergerHans-Gunnarockså attkonstateraravhandlingenI

immuni-straffrättsligåtnjuterutomlandsspridningför närmastavsedd
skri-till TF. Hanförarbeteni ochbestämmelserSverige utifrånitet

skrift1:6TFunderförstått attfår närdet att enangeratt ansesver
lan-inomskettskall hautgivninginnebär dettautgivenskall attvara

sålundakrävstillämpasskall kunnasanktionsreglerFör TF:sdet: att
aldrigskriftenblirskettsåi Sverige. Harutgivenblivitskriftatt en
skrif-framställandettordestrafflag. Däremotförobjekt TF avett som

1:2skyddslag; TFomfattas TFutomlandsskall ut somter avgessom
myndighetsingripandenochtillämpliga, motdärvidskulleoch 3 vara

otillåtet.härmedi enlighetbliri Sverigeskriften
lagenÄven föreslagnadenblir alltsåpunktpå denna pappers-en

Även annorlunda bak-harYGLskrift.trycktvadtiger enomavser
likartadskyddslagstiftningenifrån ärutgåf°argrund TF attän man

ändringföreslagnamajoritetenfilmer. Denför begreppet aväven av
utförselochinförselförbudstöd för lageninteYGL mot avavger

barnpornografi.
rubricering.heltäckande för dessintealltsålagenföreslagna ärDen

stödhajag,och detinförs,denbörlagstiftningsådanEn anserom
grundlagsregler.tydligagenom

ibarnpornografibrottförförsvinnerSpridningsrekvisitetA.8.
TFoch ibrottsbalken

bådespridningsrekvisitetbortsorterasslutskedeutredningensI ur
införsställetpunkt 12. lkap. 4 §ochbrottsbalksförslaget TF 7 nya
rekvisitförevisande. Dessa ärupplåtelse ochöverlåtelse,rekvisit om

ochupplåtelseöverlåtelse,eftersombrottsbalkenbefogade ihelt klart
barnpornografi, vilketexemplar ärenstakasyfta påkanförevisande av
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syftena med paragrafen. iett Men och med de också införs i TFav att
samtidigt spridningsrekvisitet bort i punkten kräver dettatassom att
rekvisiten definieras utifrån vad tillämpligt påär TF-området.som
Överlåtelse, upplåtelse och förevisande såvitt jag kan bedömaär helt

rekvisit i TF. Deras tillämplighet inom TF-området måste själv-nya
fallet definieras klart och tydligt. Påverkar sådan utvidgning TF:sen
tillämpningsområde Innebär förslagen det grundlagsskyddadeatt om-
rådet ökar Hur påverkas anskaffar- och meddelarfriheten dettaav
förslag

Dessutom det såär YGL:s tillämpningsområdeäven förändrasatt
med skrivningen i TF. Yttrandefrihetsbrotten regleras bl.a. i YGL 5
kap. 1 § hänvisning till TF 7:4. rekvisitDe fastställs förgenom som
TF kommer också gälla för YGL.att

I KU-betänkandet 1993/94:28 i bilaga diskuteras4 tämligen nog-
innebörden tillföra rekvisitgrant till tillämpningsområdet.attav nya

Den analys genomförs inte i utredningsmajoritetenstypen förslag.av
Kopplingen till ansvarighetsreglema i kap.8 och 13 kap. TF integörs
alls. heller förInte motsvarande regler i kap.6 och kap.10 YGL. Hur
de rekvisiten förhåller sig till det grundläggande spridnings-nya
rekvisitet i ochTF YGL diskuteras inte.

Detta i utrednings slutskede plötsligt lägga in vittgåendeatt för-en
ändringar grundlag djupanalys givetvis förkastligt.närmareutan ärav

B. Det vilande grundlagsförslaget

I juni 1994 riksdagen vilande grundlagsförslagantog ett kansom
genomföras 1999 efter andra beslut riksdagen. Moderaterna ochett av
folkpartiet stoppade bekant införandet från 1995. Förslaget inteärsom
heltäckande. Det känt redan det Det träffsäkertnär antogs. är närvar
det gäller sådant material i grundlagens mening utgivet. När detärsom
gäller videogram fordras det skall ha spritts i exemplar eller fleratt tre
för betecknas utgivet.att som

Men det vilande grundlagsförslagetnär med innehavskriminalisering
inte helt på det klaraantogs med rättsläget kring kopieringvar man av

sekvenser från förlagor, kalladeså master-band. Den uppgift dåsom
delgavs konstitutionsutskottet härstammade från JK, hävdade attsom
det inte varit nödvändigt för åklagare visa varje framställning föratt att
sig spritts till mer fåtal personer förän styrkaett gämingen. JKatt
anförde det inte hade varit möjligt då draatt några slutsatseratt om
den nedre för den nödvändigagränsen bevisningen spridning iav
andra fall.
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olika film-kända materialet.kartlagt det DeUtredningen har nu
för spridning.uppfyller i sig kriteriernafå ochsekvensema relativtär

unik bland-återfinns i varje videogramdessa sekvenserMen som en
deninte spridda.sådana videogram alltså Imeningning. lagensI är

träffsäker-otillräckliggrundlagsförslagetdet vilandemeningen har en
införaträffsäkerheten,tänka sig för ökaTeoretiskt kanhet. att, attman

förslaget. praktisktlagstiftning till det vilande Menkompletterandeen
riktadgenerell lagstiftningenhetlig ochtillskapadet bättreär att en

barnpornografi.verklighetstrogenmot
fullföljas.bör alltså intevilande förslagetDet

lagstiftningsförslagC. Alternativt

grundlagsområdettill lagstiftning påförslagIstället för majoritetens
nedanstående lösning.förordar jaggrundlagsförslagetoch det vilande

bibehålls i brottsbalken.spridningsrekvisitetMitt förslag innebär att
syftenagrundläggande fri- och rättigheternadeSkyddet för är ett av

finnasfastslås det skallregeringsformenmed grundlagama. I yttran-att
fårdessa friheterdet fastslås ocksåinformationsfrihet.de- och Men att

helgd ellerprivatlivetstill enskilds anseende,med hänsynbegränsas
det hur vigrunden handlarbeivrande brott.och Iförebyggande omav

mig harmänniskovärde.speciellt barns Förmänniskorsvärderar ett
iinneha ellerframförföreträdebarns fri- och rättigheter rätten att

värdighet.kränkning barnsmedövrigt befatta sig ettaven
gjort visarbampomografiutredningen harkartläggningDen attsom

filmer,antalkänt bygger begränsatdet material är ett varssom
beslagskräddarsydda videogram.blandats olika Desekvenser i som

farligtverkligheten.beskriver bara del Dethittills gjorts är att nuen av
material. Morgondagenbegränsatlångtgående slutsatserdra för ettav

hagrundlagen måsteavslöjanden har vi intemed dess sett, mor-men
och risker med i bilden.gondagens möjligheter

befattningförbud alllagstiftning, innebärSyftet med motsomen
barnpornografi byggermed verklighetstrogeninte försvarligsom är

seuxalbrottframställtsbilder och filmer harfrämst på ettatt genom
skalldokumentationenfortsatta kränkningenbarn. Denmot ett genom

sådanförlängning första brottet.alltså det Enfrämst avses som en
överskridandefrämst brottsligkränkning egentligen inteär ett avsom

led i sexualbrottet bamet.tryckfrihetens gränser motutan ettsom
pomografisk bild/filmbam för framställaanvändaAtt ärett att en

ofredande. Bildframställningeni sig sexualbrott, sexuellt utgörett ett
allvar-syftet, med detdessutom väsentligt ibland självamoment,ett

för framför kameran.ligare sexualbrott, barnet i regel utsättssom
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CI. Kriminaliseringar befattningar med barnpornografi städav ges
i Regeringsformens rättigh etskapitel

i grundlag bör inteUtan stöd genomföra långtgående kriminalise-man
ringar i brottsbalken olika befattningar med infonnationsbärare.av

ha mycket goda skäl förMan bör kunna inskränka innehaatt rätten att
sådana. Med enkelt beslut i vanlig lag skall riksdagen inte kunnaett
kriminalisera innehav och andra befattningar överlåtelset.ex.av som

infonnationsbärare. enligt mitt alltför långt-Detta är synsätt ettav
inforrnationsfriheten.gående ingripande i yttrande- och sittGenom sätt

angripa problematiken har utredningens majoritet möj-att öppnat
ligheter för långtgående inskränkningar i den demokratiska processen

det gäller andra infonnationsbärare de innefattaräven när än som
barnpornografi. Risken för smittoeffekter här betydande.är

Visserligen kan grundlagsstöd åberopa for-de allmännaman som
muleringama i enskildsRF 2:13 anseende, privatlivets helgd ellerom
förebyggande och beivrande brott. samtidigt kan pekaMenav man
på, vilket skett förbudet politiska personregisteratt mot utanovan,
samtycke så viktig det fått skrivning iansetts attsom en egen rege-
ringsforrnen. den proportionen framstår detI minst lika egent-som -
ligen viktigt klargöra befattningar med yttrandenatt attmer som-
innehåller verklighetstrogen barnpornografi får inskränkas.

kan också hänvisa till de förändringar iMan och YGL jagTFatt
föreslår i sig tillräckliga för sådana befattningskriminaliseringar.är

ändå hävdar jag det betydandeMen vikt tydligt stödäratt att ettav
i för befattningskriminaliseringarRF 2:13 i brottsbalken. inteOmges

detta sker kan det framöver uppstå otydligheter kring vanlig lagattom
vidare får inskränka befattningar med material i ochTF:sutan som

YGL:s mening inte utgivet. Majoritetens märkliga på grund-är syn
lagsstödet för innehavskriminalisering kräver i sig relevantt.ex. ett
alternativ.

Ett stöd i regeringsformen för olika befattningskriminaliseringar av
verklighetstrogen barnpornografi i regeringsformens rättighetskapitel
innebär indirekt andra sådana inskränkningar inte kan skeatt utan
grundlagsstöd framöver. allmännaDet skyddet för innehav informa-av
tionsbärare framstår tydligt.som

Jag föreslår därför 2:13 första stycketRF ändras till följande:att

Yttrandefriheten och informationsfriheten får begränsas med hänsyn
till rikets säkerhet, folldörsörjningen, allmän ordning och säkerhet,
enskilds anseende, privatlivets helgd eller förebyggande och be-
ivrande brott. Befattningar med yttranden innefattar verk-av som
lighetstrogen får ocksåskildring barn i pornografisk bildav
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näringsverksamhetfrihetenVidare får sig ibegränsas. att yttra
infor-ochyttrandefrihetenfår begränsningarbegränsas. I övrigt av
det.skäl föranledersärskilt viktigaendastskemationsfriheten om

TF ochinte ibarnpornografi indefinierasVerklighetstrogenC.2.
YGL

yttrandefrihetsrättenochtryck-beskrivningStrömbergsHåkanI av
det 46:upplagan hetertionde1992,Tryckfrihetsrätt,

exklusivitetprincipen TF:shur långtviktig frågaEn är, somom
kan detisig. Ordalagen TF 1:1processlag sträckerochstraff- ge
skulleinnehåll alltidskriftsbrottslighetenintrycket, att varaenav

emellertid undantagslöst. For-gällerenligt TF. Dettabedömaatt
tryckfriheten,missbruktalari 1:3,muleringen TF geravomsom

innehållskriftensrättsläget. Endastuttryck för ärriktigareett om
iyttrandefrihet, TFbruk denresultat attettett avsersomavav

Tryck-enligt TF.brottslighet bedömadessprincip är attgarantera,
frittsäkerställandesyfte i TF 1:1frihetens ettsägs me-avvara

framställning,trycktupplysning’...allsidig Enochningsutbyte en
överskridandeavseendebrottslig i ytt-än ettär annat avsomsom

lag.enligt allmänblir bedömarandefrihetens gränser, att

sexualbrottdokumenteringinnebärkonstaterade tidigareSom jag ettav
det alltsåberor påoch detkränkning för barneti bild fortsatt atten

led iförsta brottet,förlängning detfrämst skall ettavenses som
båda grund-dedärför klargörasbörbarnet. Detsexualbrottet attmot
verklighets-befattningaringripande skerhindrarlagama inte motatt av

barnpornografi.trogen
indefini-inteskrivning i och YGLTFföreslår alltsåJag somen ny

tillämpnings-ochbarnpornografi i YGL:sTF:sverklighetstrogenerar
professoremaförslagmodifikation detområde det vill säga somaven

lämnat. EndastWamling-NerepLeijonhufvud och WivekaMadeleine
barn-opinionsbildningutgivningförsvarlighetsrekvisitet för motav

utgångspunktMed dennaoch YGL.under TFpornografi hanteras
befattningskriminaliseringargenomföra vilkaliksom den kanovan man

innehavs-först och främstbrottsbalken, givetvishelst i ensom
sådant material.kriminalisering av

likalydande paragraf YGL 1:13ochparagraf 1:10TFEn en nyny
följande lydelse:föreslås med

gäller vadgrundlagförordning dennahinder denna respUtan av
barnall med skildringstadgat befattning ilagi är avomsom
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pornograjisk bild verklighetstrogen karaktär, såvida befatt-inteav
med hänsyn till omständigheternaningen försvarlig. Med barnär

under år eller18 pubertetsutveck-avses en person en person vars
ling fizllbordad.inte är

innebär givetvisDetta inskränkning anskaffar- och meddelarfri-en av
heten respektive skyddet och får effekter på censurförbudet. harDet-
hävdats placeringen sådan paragraf skulle ha betydelse föratt av en
egenskapen inte indefiniera sådana skildringar i de båda grund-att
lagama. få effektFör borde den finnas i poxtalparagrafema, hävdasatt
det. samband med bådeDet I anskaffar- och meddelarfri-är nonsens.
heten resp -skyddet och i fråga censurförbudet finns forrnule-om
ringar om följer denna förordning.typen annatav av

principiella ansvarsfrihetenDen detta område redan idagär
begränsad for brott rikets säkerhet och brott handlings-mot mot
sekretess och tystnadsplikt. reglerna befinnerDe sig långt inne i de
båda grundlagama.

den fria opinionsbildningenFör barnpornografi det viktigtärmot
det finns försvarlighetsrekvisit inne i grundlagama. denFöratt ett som

vill åberopa försvarligheten detta starkt skydd. innebär ocksåDetär ett
Justitiekanslem JK får handlägga dessa fall.att
Det också betydelse definitionen begreppet barn härär attav av

klargörs i dessa två paragrafer. Innebörden detta iär överensstäm-av
melse med hur utredningens majoritet begreppet bam. Eftersomser
jag nedan föreslår förändring TF 7:4.l2 det därför nödvändigtären av

här definitionen. Utredningens majoritet vill definitionenatt ange ange
just i TF 7:4.l2.

C.3. Produktionsförbud och spridningfirbud för icke
kvarståriverklighetstrogen barnpornografi TF och YGL

barnpornografiDen inte har sin grund i verklighetstrogna över-som
barn, dvs. tecknade och animerade bilder, bör finnas kvarmotgrepp

tryckfrihetsbrott vad framställning och spridningettsom avser
TF kap punkten förslås7 4 § 12 alltså få lydelse och innebörd:ny

barnpornografibrott,12. någon skildrar barnvarigenom i porno-
grafisk bild, verklighetstrogen medär karaktär, uppsåtsom av

bilden sprids, med hänsyn tillinte gärningenatt omstän-om
digheterna försvarlig;är
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Bibehållet spridningsrekvisiti brottsbalkenC.4.

lagtekniska lösning jag anvisar bygger icke verk-Eftersom den på att
barnpomografi skall ligga kvar i brotts katalog ilighetstrogen TF:s 7:4

spridningsrekvisit för brottet måste motsvarande rek-med oförändrat
brottsbalken.visit också finnas i

därför brottsbalken kap. i förstamening bör 16 10 §Enligt min a
lydelse:stycket ha följande

Den som
pornografisk bild med uppsåt sprida,skildrar barn i över-att

bilden,upplåta eller förevisalåta,
förevisar skildring barnupplåter elleröverlåter,sprider, en av

ellerpornografisk bild,i
skildringförvärvarsyfte begå 2gärning ii sägsatt som enen

pornografisk bild,barn iav
högstbarnpornografibrott till böter eller fängelse två år.döms för i

sådananvänds begreppet efierfr2°1gar.paragrafens andra stycke EnI
möjligenlika straffbar innehav.efterfrågan skulle Det ärettsomvara

beredningen börlångtgående åtgärd. fortsattaDen överväganogaen
i själv dessutom mycketrelevant åtgärd. Uttrycket sigdet ärärom en

allmänt formulerat.

ÖvrigtC5.

de föränd-bedöma kan det finnas behov vidtaSåvitt jag kan attav
majorite-ringar konfiskeringsreglema i de båda grundlagama, somav

där innehav inte kanföreslår eftersom det kan påträffas exemplarten
lagstiftning,fastslås. innebär inte heller övrigVad jag utöverannanser

majoritetshållningen och här under fram-den under kritiserade CA
utifrån det här framfört.förda förslagen, inkonsekvenser jagnågra

barnpornografibefattningar med verklighetstrogenSynen på som en
förlängning sexualbrott bam kan motivera de i 16 kap.attmotav
brottsbalken föreslagna paragrafema och ab i stället10 10 10aa
placeras anslutning till sexualbrott. vidare bered-i kapitlet i Den6:e
ningen ärende bör enligt min mening detta.detta Enövervägaav
förebild för utformandet kan häleribestämmelsema.vara

används här och uttrycket all befattning medutredningenI var
bampomografi snarlik formulering. ordsammanställ-eller En sådan

från försvarlig,ning kan intrycket bortsett den kanatt,ge som anses
verkligen barnpornografi åsyftas. framgår bl.a. tydligt minall Det av

finns stöd för den uttrycket förreservation det inte användningenatt av
de förslag majoriteten lämnar.som
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Bilaga

LAGFÖRSLAG

Förslag till
Lag ändring brottsbalkenom av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 kap.
10 §a

skildrarDen barn i Densom som
pomografisk bild med uppsåt skildrar barn i pomograñskatt
bilden spridersprides eller bild med uppsåt sprida,att över-som
sådan bild låta,barn, dömes, upplåta eller förevisa bilden,av om

med hänsyn till sprider, överlåter, upplåterinte gärningen
föromständigheter försvarlig, eller förevisar skildringär en av

till böterbarnpornografibrott barn pornografisk bild, elleri
fängelseeller i högst två år. syfte begåi gärningatt en

förvärvar skild-2isägssom en
barn pornografisk bild,ring iav

döms för barnpornografibrott
till böter eller fängelse i högst två

ar.

osv enligt utredningsmajoriteten

Förslag till
Lag ändring i Regeringsformenom

Härigenom föreskrivs i fråga regeringsformen kap.2 13 §attom
första stycket skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
13 §

Yttrandefriheten och inforrna- Yttrandefriheten och inforrna-
tionsfriheten f°ar begränsas med tionsfriheten får begränsas med
hänsyn till rikets säkerhet, folk- hänsyn till rikets säkerhet, folk-
försörjningen, allmän ordning och försörjningen, allmän ordning och
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anseende,enskildssäkerhet,anseende,enskildssäkerhet,
förebyg-helgd ellerprivatlivetsförebyg-ellerhelgdprivatlivets

beivrande brott. Be-ochgandebrott.beivrandeochgande avav
yttrandenmedisig fattningarfrihetenfårVidare yttraatt som

skild-verklighetstrogeninnefattarIbegränsas.näringsverksamhet
bildpornografiskbarn ibegränsningar ringfårövrigt ytt- avav

fårVidareockså begränsas.infonnationsfri- fårochrandefriheten
i närings-sigvik- frihetensärskiltendast yttraattheten ske om

fårövrigtIverksamhet begränsas.det.föranledertiga skäl
yttrandefrihetenbegränsningar av

skeinformationsfrihetenoch
skälviktigasärskiltendast om

det.föranleder

1999janikraft den 1träderlagDenna

tillFörslag
TryckfrihetsförordningeniändringLag om

kap.1tryckfrihetsförordningenfråga attiföreskrivsHärigenom om
lydelse.följandeskall hapunkt 12kap. 4 §och10 § 7

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1 kap.
10 §

förord-dennahinderUtan av
lagvadgäller i ärning som

medbefattningallstadgat om
pornograjiskbarnskildring iav

karak-verklighetstrogenbild av
medbefattningensåvida intetär,

omständigheternatill ärhänsyn
försvarlig.

barnMed personavses en
ellerunder 18 år varspersonen

fall-pubertetsutveckling inte är
bordad
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7 kap.
4 § punkt 12

12. bampomograñbrott, vari- 12. bampomografibrott, vari-
någon skildrar bam i någon skildrar barngenom igenom

pomograñsk bild med uppsåt pomografisk bild,att ärsom av
bilden sprides, inte gärningen verklighetstrogen karaktär, medom
med hänsyn till omständigheterna uppsåt bilden sprids, inteatt om

försvarlig;är gämingen med hänsyn till om-
ständigheterna försvarlig;är

Denna lag träder ikraft den januari1 1999

Förslag till
Lag ändring Yttrandefrihetsgrundlagenom

Härigenom föreskrivs i fråga yttrandefrihetsgrundlagen 1attom
kap. 13 skall§ ha följande lydelse.

Nuvarnde lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
13 §

Utan hinder denna grund-av
lag gäller vad lag stad-i ärsom

all befattning med skild-gat om
barnring pornografiski bildav

verklighetstrogen karaktär,av
såvida befattningeninte med
hänsyn till omständigheterna är

försvarlig.
Med barn underavses en person
18 år eller puber-en person vars
tetsutveckling füllbordad.inte är

Denna lag träder ikraft den 1 januari 1999
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Kommittédirektiv mm

Åtgärder Dir.barnpornografimot
19942 l l 7

november 1994regeringssammanträde den 3Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

medel barn-med vilkaochvilketutreda påskallKommittén sätt
undersöka pådärförskallKommitténbekämpas.kanpornografi bäst

förebyggaeffektivtför påinsatserdet krävs sättområdenvilka ettatt
Medmaterial.barnpomografisktdistribuerasochproducerasdet enatt

skall kommitténutgångspunkt över-närmareundersökningsådan som
kanåtgärdervilka andraochlagstiftningenivilka ändringarväga som

barn-spridningförekomst ochförhindraförmotiverade att avanses
kriminaliseringskall frågorDärvidmaterial.pomografiskt avom

särskilt.barnpornografimedbefattning övervägasinnehav och annan
kanåldersgränsbehandla frågan tasskallKommittén även enom

barnpomografibrott.i bestämmelsen om

Bakgrund

spridsbildenmed uppsåtpomografisk bildbarn iskildrar attDen som
bötertillbampomografibrottförbild, dömssådanspridereller som

tillmed hänsyngärningenår, intei högst tvåeller fängelse om-om
sambandbrottsbalken. Ikap. 10 §försvarlig 16ständigheterna är a

brottsbalkenbampomografibrott ibestämmelseninförandetmed omav
i tryck-brottskatalogens.k.i deninfördes gämingenår 1980 även

yttrandefrihetsgrundlagen12.kap. § Närfrihetsförordningen TF; 7 4
grund-föremål förbarnpornografiblevkraft år 1992trädde iYGL

iförekommersådana skildringarmotsvarandelagsreglering på sätt när
kap. §.5 1TV-sändningarellerfilmer, videogram
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Åtgärder förekomsten barnpornografimot av

Genom lagändring trädde i kraft den juli höjdes1 1993 straff-en som
maximum i brottsbalkens bestämmelse bampomograñbrott frånom
fängelse månader till två år 1992/931141,prop. bet. 1992/93:sex
JuU16, rskr. 1992/93:220, SFS 1993:207. Vid riksdagsbehandlingen

ärendet behandlades motioner där det yrkades innehaväven attav av
barnpornografi skulle kriminaliseras. Justitieutskottet hänvisade till det
pågående beredningsarbetet i frågan inom Justitiedepartementet och
avstyrkte bifall till motionerna. Riksdagen biföll utskottets hemställan.

Under ställdesår 1993 i riksdagen frågor till regeringens ledamöter
deras på innehav barnpornografi frågorse 1993/94:t.ex.om syn av

179, 270, 272, 278, 298, 299 och 303 interpellation 1993/94:samt
192. debatten hänvisades då till denI departementspromemoria som

Ökatunder utarbetande i Justitiedepartementet. Promemorian,var
skydd för barn, Ytterligare åtgärder sexuella Dsövergreppmot m.m.

sändes remiss hösten1993:80 på 1993. förordadesDär lydelsenut att
och innebörden bampomografibrottet i brottsbalken skulleav vara
oförändrad innehav barnpornografi inte skulle kriminalise-samt att av
ras.

flestaDe remissinstansema ansåg emellertid innehav barn-att av
pornografi skulle kriminaliseras. hearingEn innehav barn-om av
pornografi hölls Justitiedepartementet den februari8 dnr1994av
94-381. Konstitutionsutskottet KU höll offentlig utfrågning ien
saken den 3 1994.mars

Regeringen överlämnade den 17 1994 till Lagrådet remissmars en
innehöll två alternativ. Det innebar innehav bam-attsom ena av

pomografiskt skulle kriminaliserasmaterial och det andra barn-att
pomografrskt material påträffas i samband med förundersök-som en
ning skulle få konfiskeras respektive förverkas. alternativenInget av
innebar det s.k. censurförbudet i och frångicks,TF YGL bådaatt men
alternativen innebar grundlagsändringar. ikraftträdandeFör den 1ett
januari 1995 krävdes därför konstitutionsutskottet femmed sjätte-att
dels majoritet medgav undantag från den s.k. niomånadersregeln i 8
kap. 15 § regeringsformen. Lagrådet fann i sitt yttrande dennaatt
undantagsregel inte borde tillämpas bl.a. hänsynmed till regle-attnu
ringen på det tryckfrihetsrättsliga området erkänt komplicerad.är
Beträffande de två olika alternativen hade Lagrådet synpunkter. Rege-
ringen lade härefter inte fram någon proposition på grundval lag-av
rådsremissen:

Sedan konstitutionsutskottet med tillräcklig majoritet beslutat att
medge undantag från den s.k. niomånadersregeln i regeringsformen för
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konfiskeringmöjligheter tillmedgav ökadegrundlagsändringar avsom
denna inne-förslagriksdagenmaterial,bampomografiskt ettantog av

alternativdeöverensstämde med detdelenbörd, till största ena avsom
1993/94:KU28,regeringens remiss bet.granskat efterLagrådetsom

från konstitu-efter initiativvidareRiksdagen1993/94:450.rskr. antog
innebär detgrundlagsändring i YGLvilandetionsutskottet attsomen

vinningmöjligt förverkaskall1994/95efter årsskiftet att somvara
vilan-beslutade riksdagenbampomografibrott. Slutligenhärrör från en

barnpornografi skallinnehavinnebärgmndlagsändringde att avsom
beslutjanuari 1999.fr.o.m. den Detta överensstämmerstraffbart 1vara

lagrådsremissen.ingick ialternativetdet andrahuvudsak medi som
grund for dessatillbetänkande liggerkonstitutionsutskottetsI som

tilltillkännagivandenvidareföreslåsgrundlagsändringarvilande rege-
rskr.beslutatriksdagen1993/94:KU28,ringen bet. omsenaresom
i be-barnuttalade utskottet begreppetBland1993/94:450. attannat

Vidare anfördesbör utredas.bampomografibrottstämmelsen att,om
fåbampomografibrott kanförstraffskalanskärpningytterligare avom

borde återkommabampomografi, regeringenbetydelse i kampen mot
bordekonstitutionsutskottetEnligtdetta.med förslagtill riksdagen om

tillåterkommabudgetpropositionen år 1995iockså regeringen senast
för-vidtagitsde åtgärderredovisningriksdagen med omsomaven

fore-bekämpaytterligareförpolisorganisationenbättringar inom att
barnpornografi.komsten av

barnpornografibrottbestämmelsenbegreppet barnDefinitionen i omav

uttryckliginte någonbampomografibrottbestämmelsenI angesom
med barn.vadbestämmadet gälleråldersgräns när att avsessom

könsmognadsprocessmed barnEnligt förarbetena person varsenavses
rskr.l978/79:KU33,bet.1978/792179,avslutad prop.inteännu är

Tolkningen1979/80:2.rskr.1979/80:KU1,och bet.1978/792317 av
klarlagts isammanhang har inte rätts-i dettabegreppet barn närmare

praxis.
bampomografibrottetvad gällerinföra åldersgränsFrågan att enom

införremissbehandlingenbehandling. Undertillvarithar tidigare uppe
rättigheter,FN-konventionen barnetsgodkännanderiksdagens omav

bestämmelsenanförde Räddabarnkonventionen, Barnenden s.k. att
med barntillmed hänsynborde ändrasbampomograñbrott attom

artikelmänniska under 18 årvarjekonventionenenligtavses
skyddet iönskvärtdet skulleanfördeJustitiekanslern vartattatt vara

köns-människor vilkasomfattatillfall kunde utvidgas ävenatt unga
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mognadsprocess avslutad uppenbarligen i övrigt fortfaran-är men som
de befinner sig i den utvecklingsprocess i förmotivutgörstort som
lagstiftningens skyddsbestämmelser.

1989/90:l07I Godkännande FN-konventionen barnetsprop. av om
rättigheter anfördes bl.a. anledningen till åldersgräns saknas,att att en

åldersgräns skulle medföra det i fallvissa blev nödvändigtär att atten
söka fastställa barnets identitet och den ytterligare integri-att att

tetskränkning sådan identifiering skulle kunna innebära bordesom en
undvikas propositionen 78. Vidare anfördes skillnaden mellanatts.
konventionens definitionen18-årsregel och bam i 16 kap. 10 §av a
brottsbalken inte borde överdrivas, dvs. med bam förståsatt personen

könsmognadsprocess inte avslutad; skillnaden huvud-ännu ärvars var
sakligen formellt slag och i praktiken torde åldersgrupperav samma

underströksDet konventionen inte ställer någotäven attavses. upp
direkt krav på straffrättslig lagstiftning dessa företeelser, imot som
första hand borde motarbetas insatser på det sociala planet.genom

sitt yttrande till Socialutskottet anförde justitieutskottet följan-I bl.a.
de yttrande 1989/90:JuU3y ise bet. 1989/90:SoU28 f..60s.

Avsaknaden åldersgräns i bestämmelserna har falli vissaav en
orsakat olägenheter. har sålunda förekommitDet åtal ogillats näratt
det pomografiskaspridande bilder välutvecklade,avsett av av

Åflickor.mycket andra sidan har för utskottet under-ocksåunga
strukits åldersgräns i bestämmelserna skulle medföra andra,att en
betydande svårigheter. sådan ordning skulle nämligen innebäraEn

åklagaren blev visa det avbildade barnet inte hadeatt tvungen att att
fyllt regel,18 år. torde åtminstone det gäller tid-Detta närsom
ningar framställts utomlands, omöjlig uppgift.som vara en

Utskottet vill vidare understryka införandet striktatt av en
åldersgräns skulle behäftat fleramed nackdelar. skulleDenvara
inte endast kunna medföra ytterligare integritetskränkningar av
barnet. skulle också med all sannolikhet komma kraftigtDen att
begränsa möjligheten åtaltill på grund de bevissvårigheterav som
kunde förväntas uppstå.

Socialutskottet uttalade straffrättsligadet skyddet barnatt mot att
utnyttjas i pornografi kunde behöva utvidgas till omfatta störreatt en

Övervägandenbarn berörs. kunde lämpligen ske iängrupp som nu
samband med det skulle de straffrättsligagöras översynatt en av
reglernas utformning inom området betänkandet 27.s.

FN:s kommitté för övervakning barnets rättigheter enligt bam-av
konventionen har med anledning Sveriges till kommittén irapportav
januari kritiserat Sverige för1993 det i svensk lagstiftning inteatt
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finns någon uttalad åldersgräns i bestämmelsen bampomografi-om
brott.

Ökatdepartementspromemorian skyddI för barn, Ytterligare åt-
gärder sexuella Ds 1993:80 behandlades bl.a.övergreppmot m.m.
frågan svensk lagstiftning i någon del behöver ändras för Sveri-attom

skall uppfylla vissa bestämmelser i barnkonventionen. Frågorge anses
bl.a. sexuella och sexuellt utnyttjande barnövergrepp mot togsom av
och frågan hur barns medverkan vid framställningupp om av pomo-

grafiskt förhindrasmaterial skall kunna behandlades ingående. I pro-
memorian föreslogs utvidgning bestämmelsen sexuellt ofre-en av om
dande det skulle införaspå så särskild regel förbudsätt att atten om
förmå fylltden har inte15 18 år medverka vidäven attsom men
framställning pornografisk bild och vid sexuell posering. Iav pro-
memorian gjordes den bedömningen bamkonventionens kravatt
skydd för barn under 18 år utnyttjas i pomografiskt materialmot att
därmed tillgodosett bestämmelsen bampomografibrottutan attvar om
ändrades promemorian Endast31. några remissinstanser uttalades.
sig särskilt frågan införa uttalad åldersgräns. Enatt över-om om en
vägande majoritet dessa ansåg sådan bör införas och bestäm-attav en

till år.18mas
ÖkatI den till riksdagen i överlämnade propositionen skyddsomras

för bam Ytterligare åtgärder sexuella 1994/95:2övergrepp,mot m.m.
föreslås bestämmelsen sexuellt ofredande skall utvidgas på såatt om

det blir straffbart förmå den fyllda inte15sätt ävenatt att ärsom men
18 år företa eller medverka i handling med sexuell innebörd,att en om
handlingen led i framställning pomografisk bild ellerär utgörett av en

fallposering i det fråga framställning bild. Iän när ärannat om av en
propositionen anförs det kan finnas skäl införandetövervägaatt att av

åldersgränsuttrycklig i bestämmelsen barnpomografibrott 9.en om

Utredningsuppdraget

Åtgärder förekomsten barnpornografimot av m. m.

barnpornografi förekommerAtt har varit känt länge. har detDäremot
inte för statsmakterna varit känt barnpornografi förekommit i denatt
omfattning och den ytterligt karaktär de beslagav grova som som
gjorts det året belägg för. Denna utveckling anledningsenaste ger ger
till förnyade överväganden vilka åtgärder behövs för bästattom som
bekämpa barnpornografi.

Kommittén skall studera hur polis-, tull- och åklagarorganisationer-
i samverkan med Justitiekanslern och med varandra närna agerar



Bilaga320 1 SOU 1997:29

utbildningenbampomografibrott. skall bl.a.misstanke uppstår Härom
de olika organisationerna studeras.effektiviteten ipå området liksom

arbetsformema inom denbörjan angelägettillDet överär att seen
tillämpar gällandeorganisation finns ochmyndighets- som nusom
exklusiva befogenhetändring Justitiekanslemslagstiftning. Någon av

tryck- eller yttrandefrihets-åtgärder vid misstankevidta rättsligaatt om
aktuell.brott bör dock inte vara

barnpomografibrottet kan komma behövautredningEn attom
Erfarenheterna visarolaga våldsskildring.också brottetberöra att

olaga våldsskildring.inte sällan inrymmerbampomografibrottet även
biografbyrås hante-skall beaktas StatenssammanhangdettaI även

Biografbyrånbampornografiska inslag.filmer medring prövarav
och kontroll filmer ochgranskning1990:886enligt lagen avom

godkännas för offentligvideogram skallfilm ellervideogram ettom en
efterlevnaden bestäm-har tillsynBiografbyrånvisning. även över av

brottsbalkenkap. bvåldsskildring 16 10 §melsen olaga somom
brotts-videogram. Enligt 16 kap. 19 §bilder i filmer ochrörligaavser

olaga vålds-sig misstänktskall Biografbyrånbalken överyttra en
grundfilmer överlämnas till byrån påinnan åtal väcks.skildring I som

inslagvåldsskildring förekommerolagamisstanke även avomav
bistår Biograf-överenskommelse med polisenbarnpornografi. Efter

bampomografiskamängdgranskningenbyrån polisen med storenav
före-olaga våldsskildringdå inte misstankefilmer i de falläven om

ligger.
biograf-Justitiekanslern,i samråd med StatensStudien skall göras

åklagar- och tullväsendena. Påföreträdare för polis-,byrå och med
ochorganisationenredan påbörjatsområde harpolisens översyn aven

studienfrågor. bakgrundhanteringen dessa Motberedskapen för avav
samlade organisa-beskrivning hur denskall kommittén lämna en av

förbättringsåtgärder.förslag tillfungerar i dag lämnationen samt
vad kommer frammed utgångspunkt i denKommittén skall, bl.a.

myndighetsorganisationen, analyseranuvarandetill vid studien denav
grundlags-de vilandeinnebörden och effektenden närmare av nu

bakgrund dennaanslutande lagstiftning ochändringarna med mot av
finner motiverade.lagändringar utredningenanalys vilka somange

frågariksdagen uttalat idärvid särskilt beakta vadKommittén skall om
1993/94:barnpornografibrott bet.bestämmelsen sestraffskalan i om

KU28 och 58.49s.
till Lagrådet ilagrådsremiss överlämnades 1994denI marssom

lagstiñningsåtgärder barn-alternativa förslag tillredovisades två mot
vilandeinnehavskriminalisering. grund-pornografi, Denettvarav var

antagitstäm-innehavskriminalisering riksdagenlagsändring nusomom
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Lagrådethadeförslaget.med det Somhuvudsak nämntsi överensmer
Lagrådet ifrågasattelösningen.lagtekniskapå densynpunktersakliga

skildringarvad för slagsskillnad påskulledetbl.a. att somvara en
remissen före-inneha.respektive Ispridastraffbaraskulle attattvara

karaktärverklighetstrogenskildringarendastnämligenslogs att av
för dettaTill stödinnehavskriminalisering.omfattasskulle av en

skyddainnehavetingripabehovetanfördes främst attmotattatt varav
förfrån behövabilderpå dessaförekommer utsättasde barn attsom

bilderna.del Deinnebär andradetkränkningytterligareden taratt av
deli dennalagändringama harvilandebeslutaderiksdagen sammaav

överlämnadesalternativtvålagförslag.remissens Delydelse somsom
tänkbarainte de endaframhöll,Lagrådet ocksåLagrådettill är, som
material.bampomografisktförekomstenminskaförlösningarna att av

lagstift-andrasynpunkterframfördesberedningärendetsUnder
utförselochfrågor in-uppmärksammadesningsåtgärder. Så t.ex. om

material.bampomograñsktförmedlingsamt av
områdenandravidtas pååtgärder börfinnerkommittén ävenOm att

medicinskadetellersocialvårdeninomberörda,deän t.ex.nu
åtgärder.till sådanaförslagfri lämnadenområdet, är att

bestämmelsenåldersgränsuttalad iFrågan omom en
barnpornografibrott

iåldersgränsinföramöjlighetenskallKommittén överväga att en
utvidgabampomograñbrott eller sättbestämmelsen annatattom

sig ibefinnermänniskorförskydd ut-lagstiftningens ensomunga
dettasärskilda skydd pålagstiftningensmotiverarveckling om-som

imåsteåldersgränsinföralämplighetenråde. Frågan att enavom
möjligheternafråga därprocessuell presente-hand attförsta som enses

viktigtdetsammanhangavgörande. dettaI ärbevisningtillräcklig ärra
sakkunskap.rättsmedicinskbeaktarkommitténatt

beakta denaturligenkommitténskallöverväganden ävenVid dessa
konfiskeringtillökad möjlighetgrundlagsändringamavilande omnu

kriminaliseringbampomografisk skildringförverkandeoch samt omav
Ökat skydd för barn1994/95:2propositionenanförs iinnehav. Somav

sådan änd-kansexuellaåtgärderYtterligare övergrepp,mot enm.m.
grund-skebampomografibrott intebestämmelsenring utanomav

"katalogen"iingårbampomografibrott övereftersomlagsändring, även
yttrandefrihetsbrott.ochtryckfrihets-
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Till för barnpornografibrott kan enligt nuvarande lagstiftningansvar
inte dömas, för det fall någon under 18 år köns-ärsom men vars-
mognadsprocess bedöms avslutad utnyttjas framställningvidvara av-
pornografisk bild. riksdagenOm tidigare nämnda förslag tillantar
ändring kap. brottsbalken6 7 § skulle sådan gärning i ställetav en
kunna bedömas sexuellt ofredande. föreslagnaDen utvidgningensom

kap. får6 § dock inte någon betydelse7 för tryckfrihets- ellerav
yttrandefrihetsbrottet bampomografibrott.

inte oväsentlig delEn pomografin torde bilder flickorutgöraav av
i de tonåren. kan ifrågasättasDet det i dessa fall sigövre rörom om
vad i den allmänna debatten med barnpornografi. kanDetsom avses
dock på goda grunder hävdas den könsmognadsprocessatt vars av-
slutats inte fyllt 18 år åsamkas lika allvarlig integritetskränk-men som
ning och normalt lika litet torde kunna överblicka konsekvensernasett

sin medverkan vid tillkomsten pomografiskt material denav av som
mindre kroppsligt utvecklade i motsvarande ålder.

tidigareSom framförts kan formell l8-årsgräns medföra bevis-en
svårigheter för åklagaren eller ytterligare integritetskränkning för det
avbildade barnet det behöver identifieras. sådan effektEnom av en
ändring bestämmelsen barnpomografibrott givetvis inteärav om
önskvärd. Det torde dock finnas möjligheter bemästra dettaatt pro-
blem. innefattar bampomografibrottetI Norge förbud inneha elleratt

till införa pomografiskaNorge bilder någon kanatt är, antasav som
eller framställs under 16 år. Justitieutskottet anfördeattvara som vara

i sitt yttrande till konstitutionsutskottet inför betänkandet Ytterligare
åtgärder barnpornografi bet. 1993/94:KU28 det bordemot attm.m.

liknande lösning med 18-årsgräns. Justitieut-övervägas en men en
skottet framhöll några övertygande skäl för strikt åldersgränsatt en
inte dittills se betänkandet 47. Konstitutionsutskottetpresenterats s.
delade justitieutskottets uppfattning i denna del. Riksdagen hade ingen

uppfattning.annan

Övrigt

Kommittén skall samråda med kommittén medier och grund-om nya
lagama dir. varvid1994:104, särskilt skall beaktasinnebörden denav
tekniska utvecklingen och de ökade distributions- och framställnings-
möjligheter denna medför beträffande bampomografiska bilder.som
Kommittén skall vidare bevaka det internationella arbetet området,
främst det arbete sker bakgrund barnkonvention.FN:smotsom av
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delbe-det lämpligt lägga framskall den finnerKommittén om
omfattar.utredningsuppdragettänkanden i olika delar som

juniavslutat den 1996.Utredningsarbetet skall 30senastvara
idirektiv EG-aspektergäller regeringenskommitténFör ut-om

tillregeringens direktivdir. 1988:43 ochredningsverksamheten
offentliga åtagan-och särskilda utredaresamtliga kommittéer prövaatt

den dir. 1994:23.

Justitiedepartementet
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Bilaga 2

åldersbestämningPubertetsutveckling och

Gustafssondocent Janav

expertuppdragRedovisning av

aktuellgenomgångrörandeexpertuppdragetMed anledning avav
pubertetsutvecklingnormalkunskapbarnendokrinologisk samtom

följandevill jagi tidenförskjuta pubertetenkanfaktorer avgesom
redogörelse:

och förloppstyrninghormonellpubertetsutvecklingNormal -
föränd-psykologiskaochkroppsligapubertetsutvecklingen skerUnder
periodUnder dennaför vuxenlivet.individförberedervilkaringar en

sker.könsmognaden Ensamtidigtlängdtillväxthastigäger somrumen
hjärnandeldenpubertetsutvecklingindivids attstartar somavgenom

gonadotrophinGnRHinsöndrar hormonetpulsvishypotalamuskallas
pubertets-till bildahypofysenstimulerarvilketreleasing honnone, att

gonado-aktiverarpojkargonadotropinema. Hosde s.k.honnoner
könshormonetmanligabilda dettestiklama till testoste-tropinema att

kvinnligttill produceraäggstockarnaflickor aktiverasoch hos attron
könshormon, östrogen.

muskel-ochtill tillväxt könsorganpubertetenlederpojkarHos av
utveck-flickor skermålbrott. Hosförändring röstensamt avmassa

förstainre könsorgan. Denunderhudsfett menstrua-ling bröst, samtav
Bådeålder.vid årsgenomsnitt 13flickor isvenskainträffar hostionen

könshåri formhårväxtunder pubertetenf°arflickorpojkar och av
skerbåda könenbehåring under Hospubesbehåring samt armarna.

längdtillväxt,snabbochförändringarpsykologiskaunder puberteten en
den s.k. pubertetsspurten.

pubertetsutvecklinggradenbedömsHur av

ochflickorålder hosochmellan 13 årsvanligen 9börjarPuberteten
följerPubertetsutvecklingenpojkar.ålder hosårsoch 14-15mellan 10

kandelmomentende olikalängden förförlopp,förutbestämtett men
bedömasindivid kanpubertetsutveckling hosvariera. Graden enav
delarMetoden1.metod beskriven Tannerhjälpmed avenav
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puberteten i stadier, där5 stadium innebär1 icke påbörjad puber-ännu
tetsutveckling och stadium 5 pubertetsutveckling.motsvarar Ivuxen
referensen till Tanners metod ingår representativa bilder på de olika
pubertetsstadierna, vilka underlättar bedömningen individs puber-av en
tetsutveckling.

Bedömning pubertetsutveckling hos pojkarav

Hos pojkar baseras stadieindelningen i Tanners metod på utvecklingen
de könsorganen penis och testiklar graden pubes-yttre samtav av

behåring. Vid bedömningen de könsorganen speciell hän-yttre tasav
till testiklarnas volym. kanDenna bedömas med hjälpnoggrantsyn av

s.k. orchidometer 2, vilken består testikelmodeller ellerträen av av
plast med volymer från 1-25 ml. testikelvolymEn minst 4 ml mot-
svarande stadium 2 i Tanners skala tecken påbörjad puber-är ett
tetsutveckling. pubertetsstadiumI 5 testikelvolymen 15-25 ml. Vidär

testikelstorlek motsvarande 10-12 ml har pojkar vanligen sinen
snabbaste längdtillväxt. Bedömningen penis utveckling baserasav
storlek och utseende. Pubesbehåringen bedöms med utgångspunkt från
utbredning och enskilda hårstråns pigmentering. bedömerMan också

hårstråna raka eller krullande.ärom

Bedömning pubertetsutveckling hos flickorav

flickorHos baseras Tanners stadieindelning på utveckling bröstav
grad pubesbehåring. Bröstutvecklingen bedömssamt ut-av genom

seende och relationen mellan bröstvårta, vårtgård och bröstet.resten av
Flickorna får i allmänhet sin första menstruation bröstutvecklingennär

stadium Vissa flickor utvecklar inte bröstmotsvarar motsvarande
stadium kvarstannar5 i stadium 4 i ålder Värde-utan 1.även vuxen
ringen pubesbehåringen hos flickor sker med väsentligenav samma
bedömningsgrunder hos pojkar. Medan den snabba längdtillväxtensom
hos pojkar brukar ske i pubertetsstadium 3-4 så den hos flickoräger

framförallt i stadium 2-3. Flickor påbörjar i genomsnitt sin pube-rum
1 år före pojkar. i kombinationDetta med den hastigatet längd-attca

tillväxten redan under pubetetens första del innebär flickorstartar att
får kortare total tillväxtperiod pojkar. Detta den huvudsakligaän ären
orsaken till den skillnad i längd, 13 föreligger mellanca cm, som

och kvinnor.mänvuxna
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avslutadoch denNär börjar puberteten när är

för pubertetsstart könsorgan motsvarandePojkar: Medelåldern yttre
hos svenska pojkar år och medel-enligt 1 12stadium 2 Tanner är ca

stadium med avseende genitalia 15-16åldern för uppnå 5 äratt ca
normalgränsen för pubertetsstart genitalia stadi-år 4. nedre3, Den

och den normalgränsen för genitalia stadiumår2 10 övreärum ca
års ålder.knappt 185 motsvarar

flickor, bedömdMedelåldern för pubertetsstart hos svenskaFlickor:
från bröstutveckling, år 4. Medelåldernmed utgångspunkt 11 3,är ca

stadiumstadium år medan övergång iför övergång i 4 13 5är ca
åldergenomsnittligt sker vid 15-16 års 3, 4. Som nämntsovan upp-

stadium kvar-flickor bröstutveckling motsvarande 5når inte alla utan
"normalgränsen förålder i stadium nedrestår i Denäven vuxen

med utgångspunkt från bröstutvecklingenpubertetsstart bedömd 9är ca
stadium respektivenormalgränsema för uppnå 4år och de 5övre att

år 3, 4.16 respektive 19-20är ca

för pubertetsutvecklingFör tidig och sen

liksom för pubertet pubertastidig pubertet pubertas precoxFör sen
problem inom barnendokrinologin. Tidig pubertets-tarda välkändaär

för aktivering hypofysen.beror vanligen tidigutveckling aven
förkommer till bammottagningarde patienterMerparten p.g.a.somav

bakomliggande orsakflickor. Ofta kan inte någontidig pubertet är
pubertetutveckling ifinns fall tidigpåvisas, många gånger avmen

medför förutomsläkten. tidig pubertetsutvecklingfamiljen och För
för slutlängd skelettetproblem risk kortpsykologiska även attgenom

för längdtillväxt reduceras.för tidigt och den totala tidenmognar
klinisk vardag vanligarepubertetsutveckling iFör är ett pro-sen

Även pubertet kan medföra psyko-blem hos pojkar hos flickor.än sen
fall kan specifik bakomliggandelogiska problem. de flesta ingenI

pubertetsutvecklingen kommer vanligen igångorsak påvisas och spon-
Även vid pubertet föreligger ofta ärftlig belastning.med tiden.tant sen

törskjutnig pubertetpubertetsstörningarBehandling avav -

hos pojkar och flickor, effek-tidig pubertetsutveckling kan, bådeFör
vilka blockerar hypofy-tivt bromsas med hjälp s.k. GnRH-analoger,av

pubertetshormoner GnRH-analoger s.k.produktion 5. ärsens av
peptider, vilka finns tillgängliga både och i injektions-nässpraysom
form. vanligen i form s.k. depåpreparat,Injektionspreparaten är av

till månad. Vid behandling medvilka bara behöver ges var varannan
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GnRH-analog den snabba pubertetstillväxten och i allmän-ersättsavtar
het tillväxt med hastighet motsvarande den före pubertet. Viaav en
tillförsel GnRH-analoger kan pubertetsutvecklingäven enav som
infaller förskjutas.i normal tid bromsas och flicka redanOmupp en
fått menstruationer uteblir under den tid behandlingsina dessa som
med GnRH-analog pågår.

pubertetsutveckling behandlas medPojkar med uttalat iblandsen
vanligen formmanligt könshorrnon, i månat-Dettatestosteron. ges av

månader, för initiera pubertetsutvecklingen.liga injektioner, under 6 att

ålder frånKan kronologiskavgöraman
pubertetsutvecklingsstadiet

föreligger det både hos pojkar och flickorSom nämnts en av-ovan
sevärd nonnalvariation med avseende tidpunkt för ochstart av-
slutning pubertetsutvecklingen. faktum möjlighetenDetta samt avav

pubertetsutveckling hos individför tidig eller för gör atten mansen
säkerhet kan bestämma kronologisk ålder medinte med någon ut-

från pubertetsstadiet.gångspunkt

förhållandensocioekonomiskaPubertetsutveckling under olika

omgivnings-påverkas både ärftlighet ochPubertetsutvecklingen av
förhållan-barn lever under fattigafaktorer. Allmänt sett mognar som

välbärgade miljöer. industrialiserade länderden barn från Iänsenare
relaterade till pubertet ochfinns relativt mycket kunskap faktorerom

för pubertetsstart, i puberteten ochtillväxt tidpunktsåsom tempo
utveck-motsvarande infonnation frånlängdutveckling. Tillgången

data från bl.a. flera indiska studierlingsländer begränsad,är menmer
tidigare pubertetsstart hosfinns publicerade resultat pekar på6. Dessa
totala pubertetsförloppetindiska barn jämfört med engelska 6. Det

tid hos de indiska barnenverkar dock längre 7, 8.ta
förhållanden influerat pubertetsutvecklingensocioekonomiskaAtt
till tidigare pubertetsstart hos pojkar i väl-framgår trendent.ex. av

familjer jämfört med de från lägre socioekonomiskbärgade indiska
klass resultat med data från andra länder9. Dessa överensstämmer

Åldern får första menarche i10, då flickor sin menstruation11. är
pubertet-allmänhet den bäst jämförbara vid studierparametem av

indiskasutveckling i olika länder. Resultat baserade studier av
flickor visade menarcheåldrar motsvarande år respektive 14,5613,21
år för flickor med föräldrar i de högsta respektive lägsta inkomstgrup-

studie kinesiska flickor publicerad 13 visa-12. 1992Ipema en av
ides medianåldem för första menstruation år för flickor13,17vara
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för-Underår.13,83landsbygdflickor påfördenmedanstäder var
för förstamedelåldernharnäringstillförselotillräckligmedhållanden

14.årtill 15,8beräknatsBangladeshiflickorhosmenstruation
adopteratsharutvecklingslandfödda iFlickor, ettär men somsom

iflickormenstruationförsta äntidigarebetydligtiblandfåri Europa,
hos 107menstruationför förstaMedianåldem15.ursprungslandet

klart lägred.v.s.11,6 år,SverigeiadopteradeIndienfrånflickor var
Indien 15.samhällsklass ioch låghögbådeflickor ihosän

pubertets-allt tidigaretrendsekulärklarfinns motEuropaI enen
medminskatmenstruation harförstaförMedelåldern t.ex.utveckling.

1900-talet,till mittenfram tren-decenniummånader3-4 menavper
ocksåpekarbarnindiskaStudier16.därefter bromsatden har avupp

pubertetsut-ochtillväxtvadtrendsekulärförekomstpå avserenav
veckling 6.

socioekonomiskaolikaunderviktutvecklingochLängdtillväxt
förhållanden

medenlighetfaser iidelas inindivid kanhos treLängdtillväxten en
till-snabbadeninnebärdennaEnligtICP-modellen 17.s.k.den

infancyIspädbamsåretunder25motsvarande enväxten, cm,ca
fasen,andradenunderTillväxtenfostertillväxten.påfortsättning

ochregleringharchildhood motsvararC separatbamdomsfasen en
tredjedentillframBamdomsfasen5-6pålängdökningårlig vararcm.

ICP-hjälpMedpuberty.Ppubertetstillväxtentillväxtfasen, av
barnhostillväxtstömingfasvilken ettidefinierakanmodellen enman

avstannandeochuppbromsningskerpubertetenEfter avuppstår.
adolescensen.s.k.denundertillväxten

tillväxtmönsterolikamedslutlängd,kan nåbarnOlika mensamma
barnspubertetsutveckling. Etttidig ellertilltendensberoende på sen

iblandnutritionssituationhälsotillstånd och samtdessspeglartillväxt
reflekterarmotsvarandePå sätt16.situationenpsykologiskaden

hälsotillståndetbarnvägningarochlängdmämingarmedelvärden avav
Längd-befolkningen.nutritionstillståndet hosliksomnationhos en

för-socioekonomiskaförindexspeciell rollmätningar har somen
i fleraungdomarochbarnStudierutvecklingsländer.hållanden i av

välståndgradochkroppslängdmellansambandetpåländer pekar av
18.

samhällsklassermellanskillnaderfinnsländerindustrialiseradeI
längd 16.ochviktindividsmellanförhållandetavseende påmed en

såledesochvärdenhögre störreharsamhällsklasserlägreIndivider i
detförhållandetutvecklingsländer motsatta,övervikt. I ärtilltendens

smalare.samhällsklasserlägreindivider i ärdvs.
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Går det medicinskt åldernfastställa påatt en person vars
pubertetsutveckling är avslutad

Åldersbestämning individ pubertetsutveckling avslutadär ärav en vars
svår med någongöra gradatt säkerhet.större En individs biologiskaav
mognad inte alltid den kronologiskamotsvarar åldern. Detta falletär
hos barn med tidig pubertet, där pubertetsutvecklingen kan vara av-
slutad vid relativt låg ålder. På motsvarande innebär puber-sätten sen

pubertetsutvecklingen sker försttet att vid högre ålder normalt.änen
Avslutad pubertetsutveckling innebär längdtillväxten har upphörtatt
helt eller helt. Dennanästan kan således inte användas för ålders-
bestämning. Ett objektivt mått på individs biologiska mognad ären
bestämning s.k. skelettmognad. Utvecklingen skelettmognadenav av
sträcker sig dock bara fram till avslutad pubertet och således integer
ytterligare information efter denna tidpunkt 19, 20. Bedömning av
tandutveckling används ibland för bestämma åldern bam,att som

avslutat sin pubertetsutvecklingännu och födelsedata okändaärvars
21. Nutrition och samhällsklass har visats påverka uppträdandet av

tänder, effekten på tändernapermanenta inte likaärmen stor som
effekten på tillväxt, skelettmognad och pubertetsutveckling 16.

Vid pubertetsslut brukar tandutvecklingen avslutad och endastvara
tillkomst visdomständer återstår 21. Tidpunkten för uppträdandeav

dessa varierar, har försöki till åldersbestämninganvänts in-av men av
divider med avslutad pubeitetsutveckling 21. Utöver denna metodik
finns bedömning med hjälp skelettröntgen beskriven för ålders-av
bestämning efter avslutad pubertetsutveckling 22. Metoden base-som

på förekomsten förbening vissa skelettstrukturer dockras ärav av
osäker variation 22.storp.g.a.
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Bakgrund

medhar bl.a.kunskapkom- Detstatligtillsattes göraattom.1993 enr
for-allmänhet, och olikasexualitetBarnpornografiutred- imitté, att

synnerhet,avvikande sexualitetutreda iföringen, närmareatt avmer
tyckerämnesområden människorbarn-huruvida innehavetfrågan är somavom

Awikandetalabesvärandeoch,pornografi bör kriminaliseras i så är att om.
tabubelagtstarktsexualitet igenomföras lag- vårtska kunnafall, hur detta är sam-
med avvikandeskri- hälle ochharFöreliggandetekniskt. sexu-rapport personer

de-benägnaell läggning inteutredning.uppdrag denna öppetvits är attav
dag känneravvikelse. Det ipornografiska bilder klarera sinErotiska och
baserarsexuellt avvikandede sigbegränsad tillendast myckettilltalarbarn omen

underfrånuppgifternämligen debefolkningen,andel ärpersoner somper-av
för avvikelse,behandlingtill psykiatrisk sinsexuell dragningkännersoner som

framträtt föraktivtsexuellamed denna aWi-barn. Personer attpersoner som
avvikandesexuellthävdapedofiler och den sexuella sinkelse kallas rätt somav-

frånfallochden- aktivister i vissapedofili. Syftet medvikelsen kallas även per-
dömda för sexualbrott.blivitredovisningärrapport att av soner somna ge en

uppgift försökaomöjligvad gäller Detaktuella kunskapslägetdet är attenpe-
sexuellt avvikan-populationenläsarendofili. Avsikten nå- avgränsaär att enge
flesta avvikandesamhälle.pedofi- de Debildgorlunda godtagbar i ettvemav

stickprovsundersökningskullesexualiteten iden avvikandehurlen är, t.ex. en
direkt frågaärligtpedofilmedoch hur inteutvecklas ett svar enavgeen person
därförsexualitet och det svårtsinfungeraf.läggning Om äromperson om-en

for-omfattningen olikabedömafanatasier och önsk-pedofilasinasätter att av
följakt-avvikelser.sexuella Detbegår han eller honhandlingningar i ärett mer av

ingåendeocksåinvol- ligenförutsättning det svårtunderbrott attatt en mer-
awikandes livsmön-sexuelltbild dePedofiliunderverade barnet år.är av

attityder. Forsk-beteenden ochbeteende-utifrånbelysaskommer ett ster,att
andra undersök-ningsområdet kräverkriminologisktochvetenskapligt ett per-

traditionellt harningstekniker deförövergripandespektiv. Det äntemat somrap-
beteendevetenskapen sesexuella"pedofili och inomsålunda använtsärporten

Tiby, 1996.barn.övergrepp 1995,mot
kontakter mellan barn ochSexuellaområdeAvvikande sexualitet in-är ett

tabubelagdadepsykiatrinochbeteendevetenskapen är mestett om-vuxna avom
och danskasamhället. Svenskabegränsad rådenamycket iharännusom man
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undersökningar människors inställ- bland de nordiska ländernai tyderav vuxna
till olika sexuellaning handlingar visade mellan och kvin-att 9 19 procent av

sexuellt riktade barntvång och mellan ochsmåatt mot norna 3 9 procent av
den handling krimi- hadeansågs förvarit någonmännenvar som vara utsatta

nell bland alla över 80% form sexualbrottinter- förenästan 18av av en vuxen
Lewin, Pedofili1983. kanvjupersoner ålder. Liknande undersökningarårs

de svårbemästrade bland ungdomar visade mellan ochsägas ett mestvara av att 5
forskningsområdena beteendeve-inom flickorna och mellan ochprocent7 av 3I
tenskapen. Det också de pojkarna sexuelltvaritär ett procentav mer utsattaav
otacksamma områdena forsk-bedriva Resultaten från olferunder-att av en vuxen.

eftersomning inom, det har låg sökningar berör känsliga brott ärstatus ty-som
ibland forskarna. tillförlitligainte Martens, 1989.såvärr

Emellertid har sexualbrott barn Edgardh 1992 har undersökningimot en
eller pedofila brott fått uppmärksam- ungefär svenska bl.a.17-åringarstor 2 oooav
het den allmänna debatteni frågatSverige deras erfarenheteri sexuellaun- om av
der det decenniet. oHiciellaDen fannHonövergrepp.senaste att procent12 av
kriminalstatistiken sexualbrott flickorna och pojkar-över nästanmot 5 procent av
bam under antalet anmälda hadeår visar förvarit ochövergreppatt utsattana
brott ökat från till andra ofrivilliga sexuella incidenter mednärmare nästan1oo1

brott från till och/eller8oo år år dock1987 minst år2 1994. en vuxen sung
Antalet sexualbrott barn öka- äldre förövare.grövre mot
de under tidsperiod från till allmännaDen debatten sexuella660samma om
drygt brott. jämförelse bak-Som barn har också tagitövergrepp7oo1 moten upp

tiden kani antalet frågoråt berör sexuell exploateringnämnas grövreatt som av
brott låg mellan och barn,åren barnpornografi. Framställning19821974 300 t.ex.-

brott Antalet anmälda sexual- och distribution barnpornografisktår.400 per av
brott barn sålundahar ökat påtagligt material kriminaliserades Enår 1980.mot
de femton berorDet dock sökningåren. Artikelsöki en databas översenaste pu-
knappast denna brottslighet blicerade artiklar dagspresseni och tid-att typ av
blivit vanligare samhället under skrifter fr.o.m.i perio- vid handenår 1979 gav
den. Förmodligen har den allmänna de- barnpornografi dökatt ett temaupp som
batten sexuella förstbarn Detta publiceradesår 1981. år tioövergrepp motom
medfört barns närmiljö bli- artiklar barnpornografii dagspresseniatt personer om

observanta brottsformenvit och alla tidningeni Expressen. Under demer
benägna polisanmäla misstankar följande utkom endaståren nå-närmastattmer

sådana brott Olsson, 1996. enstaka artikel fram tillår årom gon per
Olferundersökningar genomförts då dagspressen till1988, ämnettogsom upp
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diskussion fyra nödvändigtvis spridas tillartiklar. behöverMen intei ämnet
till föröva-dryftades därefter Under andra likasinnade, läggsäven sparsamt. utan

publicerades fem artiklar personliga samling.år 1993 om rens
Året debattbarnpornografi. därpå kom sedan allmännaDe årenssenaste om

barnpornografi behandlat företeelsenartiklar och antalet artiklar harår48 1995 var
fristående fråga,de artiklar, berör- dvsI16. årens sät-utan attsenaste som som en

övergripandede de barnpornografihärvorna den samband med dets.k. i ita
sexuellaHuddinge och Norrköping, diskuterades problemet övergreppom

bl.a. handläggningen barn. allmänna debatten harden rättsliga varitDenav
laddad uttalan-barnpornograñärenden. centrala starkt känslomässigt ochDen

frågan barnpornograñns omfattningden aktuella debatten hur denai är omnu
sarnhälls-för kriminalisera effekter samhället ochska tillväga ochattman

barnpornografi medlemmarna tvärsäkra hainnehav be- varit utan attutan attav
empirisk forskninghöva grundlagarna. täckning iingrepp i någongöra en

Produktionen barnpornografiskt området.av
Barnpornograñskt material tilltalarmaterial hänger mednära samman sexu-

Även främst pedofil läggning.ella barn. medövergrepp ettom personer
framställt alla pedofilerbildmaterial Därmedinte visar inte ärär sagt atten sexu-

mellan roade dylikt material.alakt och barn, eller tittaett atten vuxen av
pornografiska bilderbilden pornografisk Framställningeninte iärom ens av

modelleregentlig kan omständigheterna med barn agerandemening, är,som
kriminalise-kring framställningen djupt krän- inledningsvis nämnts,vara som
handlingarkande för det involverade barnet/barnen. rad. Bilder sexuellavisarsom

barn kanmed säkerhet under vilka mellan ochMan inte ettvet vuxen sesen
vid rättsligomständigheter bild pornograñsk bästa bevismaterialeten av som en

förkaraktär barn och ungdomar barn hardär prövning utsattsettagerar av om
Framställningmodeller har kommit till stånd. sexuellaDet övergrepp. avsom

barnpornografi användningtorde ganska sannolikt bildupp- och så-attvara av
förknippat medled längre dant materialitagningarna är näraär ett pe-en process

barn dofili sexuella barn.dessa och ungdo- ochövergrepp övergrepp motmotav
bampornografisktsedanBildmaterialet används analysEn närmare avmar. av

pedofil båda barn-med läggning för material har hittats deisti-attpersoner som
det s.k.mulera fantasin vid sexuell självtillfreds- pornograñhärvorna i Sverige

pedofilerställelse. kan kanske filmprojektet redovisasNågra i Barnporno-an-
materialet syfte grañutredningens betänkande.vända skapai att en sex-

förstuellt atmosfär kommandeladdad medi I avsnittumgänget presenteras
Egenhändigt framställt bildmateri- sexuellabarn. modell övergreppöver moten
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Därefter följer ingåendebarn. presen-en
fenomen. Delspedofili be-tation somav

utifrån pedofilernaspedofiliskrivs egna
perspektiv och dels teoretisken merges

och förete-bild pedofili begreppsomav
följerelse samhället. Sedani några av-

bakomförövarnas motivationsnitt om
barn, förövarnassexuella övergrepp mot

förmåga kontrollera sexuella im-sinaatt
faktorer underlät-pulser olikasamt som
genomförandeteller försvårar etttar av

Efter dessa avsnittövergrepp. ges en
bild olika behandlingsme-summarisk av

för pedofili. avslutastoder Rapporten så
mellanmed diskussion relationenaven

barnpornografi.pedofili och
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Modell över
barnsexualbrott mot

härutgångspunktTeoretisksexuelladebatten ärallmänna att sex-om
barnuellaiblandfårbarn ärövergrepp mot processenövergrepp mot man

olikakedjabeskrivaskanallaintrycket män är avsom enpo- somatt vuxnaav
faktorer. visarbakomliggande Figurkriminolo-förövare. Sett itentiella 1 enett

faktorernaviktigastedeöversiktsexualbrottenperspektivgiskt överär mot
sexual-beskrivakanhjälpbrottsform medbegränsadmycketbarn manvarsen

barn.brottbarnSexualbrott1992.Martens, motmot
bakomfaktorermodellDennahalvmindre överänutgör procent aven

resultatetbarnsexualbrottbrottsbalken. De ärsamtliga brott ettavmotmot po-
Finkelhotsochförsök Arajintegrerasådanafrämstförövarnatentiella är attvux-

sexuellafyrfaktormodell1986till barn.dragningsexuell överkännersomna
1986Finkelhorsbarn,sexuella läggningavvikandeDenna är, övergrepp mot

förförövares motivationmodelldetal-diskuterasvilket kommer överatt mer
Cohenstill barnnärmandesexuelltovanlig.jerat samtsenare,

rutinaktivitetsmodell.1979och Felsonsförkla-tilldåbidrarVilka faktorer att
förplatsocksåberederModellenbarn Faktor-sexuella övergrepp motra

1990 teoriHirschisochGottfredsonsellerförövaren,söka hosfinns atterna
kontroll.socialbrottslighet ochpersonlighetsegen-hans/hennes omsnarare

barnsexualbrottoch Förövareförskaper, situationen motövergreppet serav
för brot-de har situationenoftast tillbarnetsoffret, bl.a.barnet/hos sätt attatt re-

kontroll ingafullständig såunder1984.Finkelhor, attövergrepp tetagera
övergreppstill-närvarande vidvittnenkorrektkanske ärDet sägaär attattmest

FelsonsochDärför Cohensfället.förklaraskan ide sexuella ärövergreppen
passanderutinaktivitetsmodell1979dessamellansamspel entreetttermer av

modellför utvecklautgångspunktolika faktorerhurInsikt ikomponenter. att en
Rutinaktivi-barn.sexualbrottsexuellabidrar till överövergrepp motmotatt

ibrottssituationenplacerartetsmodellenbrottsföre-för detviktigskebarn kan är
allmännabeskriveroch ideKunskaparbetet.byggande termercentrumper-om

faktorerna i givenbrottsalstrandedeförövareutmärkerfaktorersonliga ensom
finnsbrottssituationgivennödvändig Isituation.brottsformdenna är ut- enenav

tillfälleochvidpsykologiskaför dengångspunkt personett I. ensamma
brott,begåmotiveradbehandlingenfarmakologiskaoch/eller är ett 2.attsom

objektattraktivtförförövarna. samtett personenav
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Sexuellt motiverad ‘K
| x

Emotionellt motiverad -ç ___
Motiverad

l gärningsman
Bristande social kompetens 4 ’‘’

Låg kontroll deav ;r
sexuella impulserna

I
V

LämpligtAttrakti barnVt - A objekt

i
Bristfällig tillsyn barnetav .. g Kapabla

väktareBarnets förmår inte
avvärja sexuellt närmande

När alla förutsättningarna är uppfyllda vid och tidpunkt föreliggeren samma

l i
Situation för sexuellt

Allmän brottssituationövegrepp barnmot ett

Figur Modell över faktorer ligger bakom sexualbrott barn.motsom
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"detknyta tillförmågahennesväktare, dvs.kapablaavsaknad att anper-av
"hursamhället, dvs.konventionellaoch kanbrottshändelsensersoner som

konventionellhan imycket investeratskulle kunnaeller gripa in.åtminstone en
arbete etc.utbildning, ilivsstilmycket välmodell kanenklaDenna samt
införlivathargrad hanförgri- vilkendäröverföras situationer mora-envuxna

följavärdetövertygelsemed liskbarn.sexuellt Ensig attavompersonper
och regler." Torstenssonsamhällets lagarträffar barnpedofil läggning at-ett som

21.och Wikström,hantraherar honom. Om närmaämnar 1995 s
nådig deOmvärlden inteberorsexuellt ellerbarnet intesig är mot vux-om-

sexuelltförgriper sigförständigheterna i situationen mötet. sompersonerna
BrongersmaPedofiler enligtÄr barn.barn ellermed andrabarnet sällskapi utsätts

allaför nivåer iaggressionermotiverade 1984denrisken litenär attvuxna,
väl-vanligensamhället. inteDeförsök kon- ärgör ensett attpersonen ens

nationella förbundde tagitkomnahelt ibarnetmed barnet.takt Om är somutan
sexuelladeuppgiftenför sexuellt sigökar risken påtillsyn värnanär- att omett

samhället.rättigheter ikan, vilket minoriteternasbarnet Arajismande. Men
djupahållning haravvisandefyrfaktormodell Dennaoch Finkelhors 1986 röt-

den förankradKulturellt i incest-fram-barnsexuella ärövergreppöver ter.mot
Samhället harålderstabut.ochtabutväktare"sinhäver, attgenomvara egen

avståndstagandestarkamarkeratsexuellt sittifrån den görsäga när ge-ettvuxne
allt sexuelltkriminaliseranärmande. att um-nom

barn undermellan ochrutinak-1979Cohens och FelsonsI gänge vuxna
hade undersvenska samhälletmotiverade Dettivitetsmodell den år.intar gär-

slutetsexualliberalismens tid 1960-plats, därcentralningsmannen menen
hälfttill 1970-taletsframtaletteoretisk begreppsapparatsaknas ensenaresomen

for-olikaliberal hållning tillsynnerligenpotentiella förö-beskriver dennärmare
avvikelser. kunde densexuella Dåtill brottsligt handlan-motivation mer avvarens

barnpornogra-ville köpaheltde fakto-1986de. Finkelhor öppetatt sommenar
våldspornograñska alster, vilketochfiskabenägen närmagör attvuxenrer som en

längrealltså sedan inte möj-käns- årbarn sexuellt 1980 ärsig ärett 1.personens
och ligt.till barnförhållandelomässiga vux-

pedofilmed läggningEnkännersexuella läggning sig ärpersonsexu-2.na,
fullt medveten hurtvekanbristandebarn ochellt attraherad utan om sam-av

mellansexuellthälletrelation tillutvecklaförmåga umgängenära seratt en
konflikt mellan deoch barn. Ensocial kompe- vuxnavuxen personannanen

samhäl-ochsexuella önskningarnahoskompetens inreGraden socialtens. av
pedoflla hand-fördömandeför hans/ letsbetydelsehar synstorpersonen
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konfliktoundviklig.lingar Denna sät-är
tillvaron hos denprägel helastarkter

sexuell dragningkänner övervägan-som
"överleva"de till barn. in-För måsteatt

kontrollmekanis-dividen bygga inreupp
eller hon kanhjälp hanmedmer vars

sexuella impulserna.delägga band
sexualdrift rela-ochmed starkPersoner

impulskontroll har svåraretivt änsvag
för-sexualdriftde med relativt attsvag

frestanderationellt situa-hålla isig en
tion.

där denSituationer är ensamvuxne
för attraktivt barnmed honom ärett

eftersom densärskilt frestande, vuxne
barnetnärmandenkanhär göra mot

finnsdet vittnen. Barnnågrautan att re-
sexuellaolikadock när-vuxnasagerar

upprörda,del barn blirmanden. En sä-
föräl-tillifrån och sinarapporterarger

för. sexuelltblivitdrar vad de Ettutsatta
därför all-barn innebärnärmande till ett

sida.från dentid risktagandeett vuxnes
pedofil lägg-medallainteDet är vuxna

den risken.bereddaning är att tasom
utvecklarpedofiler aktivaDe ärsom

medkontaktför komma istrategier att
kon-vidareutveckla dennaochbarn att

vänskap med barnet. Detakt till ut-en
förockså övervinnavecklar strategier att
sexuelltmotstånd vidbarns närman-ett

behandlasfortsattade. denI rapporten
faktorer bakomingående de olikamer

model-barnsexuella övergrepp mot som
len tagit upp.
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självpåPedofilen sigser

ochsexualitetgenitalblickenframträtt iedoñler Öppet menarsom
fy-ochför psykisktofferbarnensamhälletoch krävtsamhället ärattatt

syftar till be-siskt våld. Dettaavvikandederas synsättska attsex-acceptera
förneka variatio-ochförvrängapedofiler.radikalakallasuella läggning gränsa,

mellan barninnebördenochoch relatio-sexualitetbarnsDeras sexavnensyn
ochvad gällerochbarnmellan vuxna.vuxnanen

ochvändersexualitetengenitaladen upp pedofilerförattraktivaåldrarVilka är mestdessauppfattningen iden gängsener barnvanligen iattraherasPedofiler av
harPedoñla organisationerfrågor. ålder tillfrånsam- barnförpuberteten, åtta års

infor-deldistribuerat harmanställt och pedofilermångapuberteten, ävenen om
med båderelationerhaft njutbarainblickpedofili, vilkenmation yngreengerom

haft relationeräldre barn. Vuxnaochsexuella sompedofilerna själva sinhuri ser tidigarebarn tonå-äldremed och iyngreinformationsmateri-sådantläggning. Ett därförpedofileriblandbetraktas somrenpedophi-Whatbroschyrenär t.ex. betraktasoftaallmänttonåringar somatt
organisationenanyway utgivenlia dedendetta inteav barn; motsvarar .gin som

Defini-Texas, USA. har.iAPSG2 inblandadebåda parterna
ungdom harrespektivebarndompåkortare avsnitt tionenNedan återges ur

båda begreppenochhistorisktvarierat settdeillustreraförbroschyrnämnda att ra-
etablerats.nyligenhar ganskaolikapedofilernas idikala synsätt centra-

somciterade avsnittenfrågor. De sexuelltpedofilerVad tycker är
förfår talamigfrittganska översatts av barntilldragande hos

själva.sig barnattraheras mångaPedofilen avav
alls hardelvilkaskål, inteolika av en

pedofilerdelEnmed sexualitet göra.attpedofilegentligenVad är sinnligafisis/ea ochbarnsattraheras avförmågahänsyftarOrdet personsen utseende,kroppensegenskaper,såsom stor-
sinnligochdelakunna njuta sam- kroppslukt,att av kroppshår,avsaknadlek, av

ochicke-våldsammamed barn i och hållningrörelserskratt,tal och osv.varo
tillta-kanrelationer egenskaperförhållanden. PersonligaDessa varasomotvungna

ärlighet,öppenhet,lande barnsär mottag-relationerdeliknadelvishelt ellerkan
vredesårbarhet,livlig/Jet,lighet, energi,kontrahen-mellanutvecklas vuxnasom kännakansexualitet.ohämmade Barnochellerkortvarigalångvariga,ochter vara för sådantpedofilertilldragning när-somkontakt.tillfälligendabeståbara lekfitllhetkreativitet,av en trygghet, humor,het,

inriktardefinitionerYrkesmässiga bekräflelse.och sexuell
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Är pedofilerinte sexuellt lyssnarNär de radikala pedoñ-man
intresserade alla barnav lernas beskrivningar avsiktersinaegna avflestaDe pedofiler kan betrakta vilketnog med relation, får intrycketen attmanbarn helst möjlig sexualpart-som som en deras känslomässiga iengagemanglikhet enmedi andra mänskliganer, men

skiljerinte frånsig nämnvärtsexuella relationer öv-finns partnerdet fakto-många
riga människorspåverkar valet kär-sexuell kontakt iänrer som om en mer av

alls kommer till stånd och första leksobjekt. De föredrarom en personer ettsom
kontakt vidareutvecklas. En pedofil kan barn objekt vill ingenting hellre änsomtill början känna dragning till barnen ett bygga god relation till barnet;att upp enbli ointresserad efier den första be-men de vill tillsammans med barnet ofta,varakantskapen med barnet; han/hon kan ock-

lära känna det ingående ochlägga ömmavikt vid deså sociala och sexuella varaas-
och kärleksfullapekterna relationen. det.Pedofileri Den sexuellasällantar mot

sexuella och tillbakavisarinitiativ kontakten bara del hela relatio-t.o.m. är en av
barns sexuella deinitiativ känner pånär nen.relationensig bra för deminte självaäratt pedoñlaDen relationen har i storteller skadlig för barnet.

utvecklingsmönster rela-sett samma somVad pedofilergör sexuellt med barn tionen mellan dvs.två partner,vuxnaDet mycket fågainte såår göraattom den utvecklas för längreöversteg steg enmed do to tillsammans medgöraattsom
tidsperiod. Den kontrahentendo ärwith. Allmänt pedofiler allt vuxnagörsett

lyhörd för vad barnet gillar ochmed varandra,gör även ytterstsom vuxna om
föredrarmånga begränsa tillsig vissa ogillar beteenden.i byggerHanatt ettupp

handlingar, naturligtvis beror mycket på förtroende hos barnet, bl.a. attgenomvad den förintresserar sigpartnernyngre bjuda barnet bio, hamburgare ochoch förmår kanSex innefatta kra-göra.
godsaker. Barnet börjar tycka sinomkyssar, masturbation, oralsex, gnidamar,

kamrat. Det utvecklas känslomäs-kroppar varandra kel och vuxnasmek-mot samt
band,siga den potentielleMed de barnningar. gärnings-förvisar intresse somsom

det och har de jfrsiska förutsättning- sedan drar hansom när nät-mannen nytta av
förekommer också intrång i vagina,arna barnetsig sexuellt. de känslo-Det ärmaroch/eller med fingret, penistungan,anus bandenmässiga får barnet tigaattsomeller dildo sexleksak. Detta dengör vux- de sexuella aktiviteterna. Ett avslöj-ommed försiktighet, känslighet ochstorne

ande skulle skada kamraten och barnetmed föregående riklig insmörjning.
det goda ochmista roligaEfiersom det fårdet sexuella inslaget förutsätter isom

bägge samtycke och utvecklas för utbyte låta den får beröraparters mot att vuxne
båda ska ha dettvå skönt, âsiskaatt är henne/ honom sexuellt.

skador mycket sällsynta. Partner pedo-i en karakteristiskaDet för det pedofilafil relation kan alla slags sexuellatesta beteendet omfamningar, kramar, kys-ärhandlingar och ställningar och avbryta det
smekningar och smekning köns-känns bra.inte sar, avsom
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allt efter vad barnet själv Righton 1981, 29går att:menarsorganen,
med de fall relationen leder tillIpå. paedophileswhen they dispositional en-

fassamlag det fråga sista i children, dosexual withär in activityettom en gage
technicalmolest them other thansmekningar. inhelt förspel sexuella not aav

child:legal the thesense; contrarybitVanligen har barnet ado-in i onnått en
usually cardinal importanceconsentlescensen, dvs. könsmoget.är them. The preferred sexual activitiestode sexuella1977West attmenar chosenpaedophiles general, thoseinare,förekommer mellanhandlingar den oftenacceptable the childsom hy, mosttoor —

och barnet starkt depåminner and fondling thecuddling, caressingomvuxne
hugge-child genitals. Fullsexlekar barn leker med varandra: intercoursesor

extremely violence in anyare rare, asryunrestrainedfrom heingFar maniacssex form. paedophile: haveMany sexneverapproach children almost al-their to are Of these, formwith child. intencea someaflectionate and gentle, and theways sex particular chil-emotional attechments tomostly mutual displaywhichacts occur, timiddren, othersfeel guilty to ap-too orand the sexual heha-fimdling. resemhle proach children all.atchildrenthat between West,viour goeson
Pedofiler lägga vikt vidtycksref 0"Carrol, 56.1982 attstor re-I977,‘ s

samtyckebaserad barnetslationen ärfaktum samhället tabubelagtDet att sex-
samförstånd. denoch Det justäruella kontakter mellan och barnvuxna

pedofilernas ochpunkten synsättsomfrittpedofllernas önskanhämmar att ge
rättsuppfattningenallmännaden istårför impulser.utlopp sexuellasina De

motsatsförhållande. samtyckeEtt inteärflesta pedofiler med de flesta ho-i likhet
psykologiskheller synvin-motiverat urmosexuella hemlighåller sexuellasin

kel.normaltläggning och lever tillsynesett
Underhandling och samtycke är ute-pedofilerliv. möjligtDet är att genom

mellan ochsluten relationeni vuxenenför barns önske-speciella lyhördhetsin
fun-därför barnetbarn inteännuattettmål och behov tenderar god kon-att

med denjämlik inivå vuxnagerartakt med barn och bli omtycktaäven av
kandendetta avseende. Trots att ungeförbarn. utlopp käns-Ett sinasätt att

sexuellt han eller hon inteärmogenvarautbilda tilllomässiga behov sigär att ett
psykologiskt rustad jämställd nivåattfritidsverksam-yrke eller sig åtägna en

medmed sexuellahandskas situationermedhet innebär dagligt umgängesom
helt klart barnDet är att ettvuxen.enbarn Sandfort och Everared, 1990. Det

förekom-sexuell aktivitetutnyttjas ompedofiler hardessaär ytterst somav
Definitionsmässigt barnet inteärmer.för förföra sexuellt..avsikt barnenatt

den-drar fördeloch denmoget avvuxnemedSjälva och vänskapenumgänget
föromognad. inteDe negativa, sä-attnabarn och lyckas barns förtroen-vinnaatt

ödesdigra, effekterna barnets psy-gabelönandede är nog.
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fiia utbyta tankar ochska kunnautvecklingen uppenbara. Förkosexuella viär att
medlemshladerfarenheter, Iså vi ettDärför all sexuell kontakt mellan barn utgerär

vill.fritt vad dedet får alla skriva omKwarnmark,och 1988övergrepp.vuxna förstabrukar handlaBeråttelserna om46.s Lolita de hareller litengången, någon ungtillPedofilernas relationsinsyn barndomen, ellerförfan. Samlagen "mi-i
idealisering.utsträckningbarn vissi ellergjorde med pappa".är jagen got mamma

Stående inslaget "Uejersdet grejerForskningen området visar år värstaatt
ochberättar det absolutTjejer värstafysiskt och käns-finns hel del inslag omaven dudärde har Annonsersexigaste gjort.pedofilers ochlomässigt incestuö-itvång

fetisch.terlyser eller litennågonvän,enochfaders förhållningssätt Lang Fren-sa fizton.eller vågadeKanske ett par trosor
involverarSexuellazel, 1988. övergrepp Ettflr—fiitt.Givetvis vi intar annonserna

fysiskahot,olika grader övertalning, fo-videofilmerochslag hyteshankfårärav en
tøn....Verkar sexkluhh Duganska hand-och tidvis också vår intressant.angrepp

välkommen medlem.årform smällar,gripliga kontakter i somspar-av
förekommerknytnävsslag.kar och fullt med-Det Företrädarna för sexklubben är

psykiskt chockarockså den sitt brottsliga verksamhetendet iatt vuxne vetna om
för och därige-offer det full-passivt medlemmaroch de sinagöraatt garanterar

kunna utföra sexuellalättare in-sina ständig anonymitet:nom
pedofiler självadelFörtentioner. ären durädd. medlem tilldelasVar Sominte ett

makt bar-dominans och över kodatförvarasmedlemsnummer. Registrettemat om
motiverande faktorer alla andrastarka, i sig. plats och papperpå an-ennet en

vad duVad du skriver och änänorganiserad föreningfinnsDet ingen nan.
dittaldrigtycker kommerså ut.namnomRiksförbundet förför pedofiler Sverige.i

kontakta digkommerVi någotinte attlikaberättigande RFSL,sexuellt som denna informationdu fåttSå snartmer.homosexuel-främst arbetar för deaktivt förstör ditt brev.vi
desamhället, harlas rättigheter i senaste Radikala pedofiler barnsatt sexua-menarförhaft någoninteåren utrymme pe- och deborde bejakas delitet attvuxnaavsexualideologiskadofil arbetsgrupp. Det

erfa-sexuellaeffekterna tidiganegativa avradikala pedo-förhållningssättet bland de
renheter överdrivna Brongersma,ärdenfilerna skarp kontrastistår mot sven- området harForskningen visat1984.

fria, harföreningenska Vi mersom en ochsexuella mellankontakteratt vuxnasexuell framtoning. Föreningenvulgär effekt barnsbarn har negativsmå ensexklubb. Nedandefinierar sig som en barnpsykosexuella utveckling. Mångainformationsbrev,frånföljer citat ettett blirtidigtblivit sexuellt stimuleradesomklub-till brevskrivare tillskickatssom en sexuali-fixerade dvs.sexuellt som vuxna,ben.
vardag.får derascentral plats iteten en



Bilaga 34931997:29sou

ratar .a: -- . . .I
lmbefllpersoner och läggningpeäoñljämförelse medmaligna

Al’m’a‘nermedpedofi‘£lz¥ggning: -v.VV
.DeA£s;ea:;;bugx.1£a:;,a§ene:¢n; -; -1.‘ .. . Iu7met social:Iidgsöcialt handikappadÅldéxáspteferenäen denvuxncberor

bclénhixne bámdrashanuhandiképpad till.yngçédesire‘
"vuxnçhår tili bam.drágningvanligenbu sexuellpermanent"g

i:illf1Eeiss‘t£iI¥£‘1‘b;si-netsexuellxé. iättatt ~. , HQV görainställdDêbfsexüeliâ. på.den vuxnaofta ensidigt påså. ärsätt att
5fF5:-.barfnet.f fdétsköht

.. b. . personligheten;qcñsoéiálvfärmâga genomsyrahelaJ
i potenticlia förmågan.-piestatiohémotivétioncn‘ deniYfkeámässiga ofta underligger7,j p:osftionei-;underoráinadé V"pmmi ’

känna ååremo:sigDe;jiininirigavoch85., .vuxna
. bam.haridikáppadecilex medxi1o;§siumgéing¢t~.mesoc§a1t,;i5:’I7riiiÖ 17 HM ’b peciofilexnabhér effekt alls".kx{appast’JnigqnBehéndliriggv9.

MA 55":-b¢;ha;;dIipg;irextremtvdéligför dennaÖ grupp,Prognosen g19. V..
H "’I?u:"Iv;$b:1z‘1l2ggiii/2%.. A"

i:fi§’rectEérEé;fivE"sgti#£e§@b$fté§en;".;9 AL %A9‘sexuelltog; lyckligascx5dde;spxeferens_e;1étcrspegfgrvidvi11;en.:.1§e;‘de;z somvuxna
fixeringfaiinatsämÅlçiersptçferçnsenÖäx ipsykosexixellenécfrpå "iFådema. ideregrediétaii‘ sexuafitet.Hir incestuösaingåri sinDen vuxna3... . . V. ätt skaffiiin1eda::1rcbl::ttionxnedtdcnattmotiv;Dén’ V1uxnés för är enunge .kärIeksáEár.partnér. BeteendeuppfattarsittHan" - vensom"

ibehoyr-avharsefxpellgareládonzenv den6ms¢$idigh¢t,Vvarf‘ér vuxriefögutsättergDégx ett 9i

$550?-V}5ed§ng6dyttr¥‘fésad.5V1hit1é;&#39;§i1fvanlig&#39;en‘AV’ Dcn :
dçn. med.prestationerna potten;i paritet.’M§ti§Iei1 "çrsreleåmtaochivfifgkzsfivetärÖåE

§érso-framgångsrik;oftaförfriågán. yrkesmässigt 7relatAiytA kwbestårfgiella

fi¢s:é‘p1a:i unpidepéfsbfie;g;633¥:.8ocialék6"DE har fA
. T;iQ‘:1v‘cl:et:.sgV,x‘L:ellz4.dantag AV;bhçfieñiéijhár vis§,ftarngånga§..9f9.‘E.f:.:jBehandliAn’g åtmüistqné9’ air‘

I"‘r c:gx:xc‘§:e‘t13V.f8:bghaddiiiig’ BehdndlinigénmåsteQ
.

AEA;nV irgn;a;;g5Afs£‘I}n2;sa4t-;
-



350 Bilaga 3 SOU 1997:29

En kaninte kontrollera hälletsin och den förhärskande iperson som synen
sexualitet omvärldens respekt, vil- samhället skapar problemettappar som
ket försvårari sin god social åberoparMan högre stående värden.tur en an- .

Yates,passning 1990. De Young 1988 vanligtEtt bland radikalaargument
har analyserat publikationer utgivits pedofiler barn har be-är rättsom att att

pedoñla förorganisationer sin sexualitet. haAttstämma överav att en
inblick hur radikalai pedofiler rättfärdi- sexuella kontakter med barn bidrar

filosofi.sin Hon deras till befrielseinre barnet. Desättgar attmenar en av ra-
tänka grundat neutralise- dikala pedofilernas högstaär målatt ären att

ringsprocess. Denna neutralisering består befria barnet från samhällets skarpa
i ogillande sexuella kontakter mellanav

förnekandeEtt skadan barnet, och barn.I. av vuxna
vilket sig i uttryck beto-itar att man

vad positivt iärnar som vuxnas sexu-
ella kontakter med barn. Ett ständigt
återkommande fenomen dessa skrif-i

barn och ungdomar avläggerärter att
vittnesmål hur bra de mått si-om av

kontakterintima medna vuxen.en
förnekandeEtt barnet of-är2. att ettav

fer, vilket sker publi-attgenom man
barns och ungdomars intygan-cerar

den de helt medvaritattom no-
vad gäller den sexuella kontak-terna

och det de förfört denärten att som
och inte förMantvärtom.vuxne

fram förtalar barnargument attsom
mycket väl kan fulla medgivan-sittge
de till sexuell handling meden en

och barn kan dennjutaattvuxen av
sexuella kontakten.

fördömandeEtt dem fällerav som
hårda domar förespråkare föröver en
liberalare sexuella kontaktersyn
mellan barn och Bland annatvuxna.
förs fram det ärargumentet att sam-
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Pedofili begreppsom
och fenomen

Begreppet pedofili
Med normal sexuell läggning rosexuella och homosexuellain- pedofiler ärmenas

sexologin könsmogen dvs. tredjedelar pedofilernatvå ärattom 2:1,en perso- av
känner sexuell dragning till heterosexuella och tredjedel homo-ärnen en an- en
könsmogen kön. sexuella Bradford, Bloomberg ochmotsattnan person av

Avvikelser från detta normala Boulet, normalbefolkningen1988. Imönster tor-
för sexualiteten och sexuella fantasier de kvoten mellan med hetero-personer
kallas parafilier. Till parafilierna hör för- sexuell och homosexuell läggning vara

pedofili bl.a. homosexualitet, Freund och Watson, 1992.utom 20:1
exhibitionism, sadismtransvestism, och Alla pedofilmed eller hebefilpersoner

masochism. läggning genomför aktivtinte sina avvi-
Vuxna känner sexuell kande sexuella önskningar, dvs. de vis-ärpersoner som

dragning enbart till barn har pedofil serligen sexuellt intresserade barn ochen av
läggning. Den sexuella avvilkelseformen ungdomar, de från levaavstår att utmen
kallas pedofili. finns olikaDet drift. ha pedofilsin För lägg-attnyanser av anses en
denna avvikelse. avvikandeNågra det enligtning Finkelhor 1986 fulltärattra-
heras sexuellt enbart barn förpuber-i tillräckligt den har återkom-av att vuxne

andra enbart barn puberteten fantasieri mande sexuella handlingarten, av om
dv.s. ungdomar. detNär sexuella in- med barn eller ungdomar. En person

riktat barn förpuberteteni med den avvikande sexuella läggningenärtresset mot
det fråga pedofili egentlig kani känna stark sexuell dragning tillär om me-

ning. När attraherade endast barn eller ungdomar, grundärvuxna av men av
ungdomar pubertetsålderni används of- låter han driftinte utloppsinspärrar

bebcfili ibland hebofili. endast fantasin t.ex.iäventa termen attgenom mas-
Den manliga homosexuella varianten turbera till sexuella fantasier med barnav
pedofili kallas pederasti, ibland be- objekt.men som
skrivs pederasti litteratureni Finkelhors pedofilisätt ärsnarare attsom se
manlig homosexuell hebefili. När baserat de kriterier återfinns ien som

känner lika stark sexuell manualen vilken harDSM-IV, givitsvuxen person ut
dragning till barn förpuberteni till det amerikanska förbun-psykiatriskasom av
ungdomar pubertetsåldern talari det Amerikanska psykiatriska förbun-man

pedohebqfili. Relationen mellan hete- det, 11. Manualen sägerom 1995 atts man
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kan ställa diagnosen "pedofili" hävdarI990 det rimli-Houston ärattom en
uppfyller följande frikriterier ha barnets utvecklingsstadiumattperson gare

översättning. utgångspunkt, dvs. barnetsom om som
har under period den dras till förpuberteten el-Personen iär1. en av vuxne

haft Gränsfallenmånader upprepade ler puberteten. alltidminst in- svåraärsex
sexuellt fantasier,upphetsande ställning till. hållertensiva Menatt ta om man

haft sexuella driftsimpulser eller till sekundära könskarakteristikasigutö-
beteenden och utformninginvolverat sexuella könsbehåring bröstensvat som

handlingar med eller Hera barn hos den kan klassificeringetc.iett unge en
förpuberteten vanligen under den sexuella läggningen bli betydligtår av

sexualdriften finnsFantasierna, eller bete- lättare. enligt PrendergastDet2.
endena medför påtagliga besvär eller 1992 hel del olikheter mellanen perso-
försämringar för pedofil hebeñlfungera med och läggning,attpersonen ner
socialt, yrkesmässigt framgår tablåeller andra vilketinom I.av
viktiga områden. pedofilerattraherar barnetsDet ärsom

fråga kroppsformPersonen Freund, 1965. under-i minst I16 årär garn- en
mal och äldre barnet el- sökning heterosexuellt och homosexu-minst år än5 av

förstnämndaler barnen det kriteriet. ellt orienterade pedofiler fanni Freund,

försökspersonernagäller han visade bilderKriterierna inte i sin närpersonenom
utveckling den adolescensen nakna barn och och de-nått mättesena vuxna
och har varaktig sexuell med erektionsreaktioner, pedofilernarelation atten ras

till rg-årsåldern. främst reagerade den outveckladei ochpartner 12-en
Vidare specificera kroppsformen. Kroppsformenspädamåste man om per-

attraheradsexuellt betydelsefullpojkar, tycktesär änt.o.m.sonen av vara mer
flickor eller båda könen, kön. liknande undersökningbarnets Iom personen en
begränsar till offer famil- fann m.fl. förövareden 1979sig i Quinsey attegna av

eller mindreincest han/hon utsträckning reageradeinte, incest ijen samt om
enbart kroppsformerattraherad barn eller barns outveckladeär änav om
han/hon pedofilerintresserad vad gjorde. drog slutsatsenDeäven är av vuxna
sexualpartner. tendenser utvecklasincestuösaatt ett

debatten sexuell exploatering annorlunda pedofili.I Howellsätt änom av
barn jämfördeoch sexuella barn 1979 dömts förövergrepp mot personer som
används pedofili pedofilabegreppet diffust brott med andra sexualbrotts-ett

Ofta refererar fanntill det attraktiva lingar och pedofilerna harsätt. attman en
barnets ålder försöker starkare preferens för ochbestäm- klart smånär spä-man

har pedofil, hebefil deeller da kroppar ochövriga. Amesänen vuxenma om
normal sexuell läggning. drar följandeoch 1990 slutsatser:Arnes Houston
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5a,

arbetslivförändringar ilandena,theforthatfindingstheseAll t.ex.pe-suggest
characte- ochsecondary utlöser ång-lackdophile the privatlivochsex stresssom

forwhereasthe criterion,arousingristics beteendeincestuöstHypotesen attest.secondarythenonpedophiles, presence konsekvenshuvudsakligen är av enenthe criterion.arousingcharacteristicssex sealltdockifrågasättslivskris merhethinkinglinethis correct,toproves
1995.Howitt,the diagnosisfactorirrelevant inanage

hodytypeInsteadpedophilia. age, pedofilidiagnosenställerHur mancrucial discriminant.theshould become
befinner sig iavvikandesexuelltEn en340.och Houston,Arnes 1990s

kanochbelägenhetkänsligmycket man1988och SantenRougetLang, svan aktuellförvänta siginte att personenoffretsrollvilkenfråganundersökte468 böjelse.avslöjaskulle sinvidareutanspelarmognad isexuellaålder och sam- redadåkanHur per-om enmanbarnsexuellaband med övergrepp mot finnsDetpedofil läggninghar ensonslutsatsenoch drog att identifieraförsökamöjligheter enatttre
older, theandchildrenfor yearsI0 pedofil person.informativeheTanner may morescore frågadirektGenom personen omattI.predictorchronologicalthan pe-as aage preferenser,sexuellahennesellerhansstudyThischildren.dophilic attraction to

självrapportering.dvs.exclusivethe almost genomcalls questioninto use
för-fysiologiskaregistreraGenomcriterionchronological putative attas a 2.age

oflenders.sexualchild fallometrisk el-fn diagnosing med hjälpändringar av
Freund,metodpletysmografisklerspäda kropparbarnenssåledesDet är

förän-metod1991. Denna mäterlårhöfter,ansikte, utgörstjärt, som -
undersöker-volym,penisdringen i närhanpedofilenförnyckelretningarna när

försökningspersonenkanbarn. Mansexuellt se-enexponerasantareagerar
ochdiabilder visarriefysisktförpreferensdenna vuxnasomavomognaatt

naknasåväl på-åldrar,olikabarn identidigtganska iutvecklas sompartners
barn visas,bildernaklädda. NärochFreundutvecklingenpsykosexuella

betydligtpedofilertenderar i större ut-Kuban, 1993.
undersöknings-andrasträckningendera änhebefili kanPedofili och vara

volymök-medellerböjelsesexuelltillfällig att enreageragrupperperma-enen
i penis.ninglitteraturensexuell läggning. I omnent

studiersärskildaGenomframställsbarnsexuella perso-avattövergrepp mot
beteendepedofiltmanifesteratför sinasexuella intresseföräldrarsofta somner

barn.förgripa sigsexuelltböjel-tillfälligincestbarn attgenomensomegna
miss-frågadå omDetochoväntadeförklaring i ärhar sin sompersonersomse,

sexualbrott.fördömtstänkts ellerlevnadsförhål-förändringar ioönskade
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Självrapporterade uppgifter sexuell ende. utifrånMan kan dessa studier inteom
awikelse otillförlitliga grund för generalisera till pedofiler allmänhet.iär som

diagnos pedofili. flesta tillfrå-Deen om
gade skulle med all säkerhet förneka att
de har sådan läggning. Fallometriskaen
studier har visat att personer som ge-

sådant medvetet kan för-nomgår ett test
penis-reaktioner ochsinavränga t.o.m.

lura försöksledaren attgenom reagera
rätt", d.v.s. modellerreagera vuxna

kön Freund och Blanchard,motsattav
I989. fal-ställning till detNär tarman
lometriska tillförlitlighet börtestets man
därför hänsyn till vilken utsträckningita
den undersökta själv accepterarpersonen

sexuella böjelsesin till minderåriga.
Freund, utvecklat den fallometriskasom
metoden, Phallometry hasattmenar
basically satisfactorybe in-toproven a

for the diagnosis of pedophilia,strument
but there other practical andare many
theoretical potentialities. The method :till
ha: be explørezl." Freund,to 1991 227.s

kursivering.Min

vanligasteDet sättet värvaatt perso-
med pedofil läggning till forskningenner

området vända till demsigär att som
manifesterat detta beteende, dvs. man
definierar populationen pedofiler desom

blivit fördömda sexual-personer som
brott barn. allaMen intemot som
dömts för sådana brott äkta pedofi-är
ler. vanligaste kritiken denDen mot tra-
ditionella forskningen pedofili justärom

oförbehållsamt baserat sinaatt man un-
dersökningar kändaärpersoner som

förmyndigheterna pedofila bete-sittav
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troddestudenternaSju attomfattningPedofilins procent avna.
skulledehelt uteslutetdet inteförbryllar de sexologerVad attvoresom em-som

sexuellthatillfället aktisexuellaundersökt umgängepiriskt atttarespon-vuxnas
förutsättningunderminderårigmedfallo-kombinationbaserade enavser en

de blevsäkerthelt intedetoch självrapporteringmetriska studier att er-att varav
Goldberg 1992ochtappade. Okamisexuella reak-pedofila tendenser är att

metodenkritiskgjorde genomgångförutsägaskanbland intetioner avenvuxna
undersökningdennaoch analyserna iskulle kunnasäkerhetmed den tro.man

ochslutsatsen Brieresoch drogdiagnostiseratsdelEn attsomvuxna som
alldelesprocenttalredovisadepreferenser Runtzssexuella harnormala åri sina

onlylikely thatför Thus,höga.sexuell upphetsningmedsigvisat seemsreagera
of Briereapproximately 8CLikaså har 1°/onakna barn.bilder mostatenav

ofapplicationwarrantedsampleRuntzpedofiler befunnitsdömdadel reagera
thewishpedophilethe labelbildersexuell upphetsningmed termwesom

validitydiscriminantmodeller. det retainInaknavisar cate-to as astoravuxna
desire."preferencesexualofaktuellaresultaten dehela dock igår orgory

301.och Goldberg,Okamiför-undersökningarnafallornetriska i 1992 s
uppskattningennumeriskaendaDensåledesväntad riktning. De visar att pe-

pedofil läggningmed iandelenbilderupphetsadedoñler blir sexuellt vuxnaavav
hittills harbefolkningenkontroll- hela jagoftare olikanakna barn än som

återfinna litteraturen områ-ihar kunnatoch inteatt personer somgrupper,
mindredet kandet sigmed sexuellpedofil läggning änröraär att omreagerar

ref.:Righton, Howitt,bilder nakna 1981;upphetsning procentenvuxnaav
skatt-framgår28. intepedofiler Fäder Detdömdaoftare vad gör.än om1995 s

med "ren"gällerlika de ningarnaför incestbrottdömts är pe-personermersom
ellerdofil läggningreaktionernormala sinai ävenän personerompe-vuxna

inbegripna. Dethebefil läggningmeddofilerna. är
skattningarna in-hellerframgår intebland manliga col-undersökningI omen

ochaktivtbåderäknatfann ochlegestudenter USA Brierei personer som
sexuella läggning.sinpassivtdrygt1988Runtz utövarprocent stu-att 20 somav

allaförmoda detdockkankänt Man ärdenterna åtminstone någon gång att
pedofiliformerminderårigttillsexuell dragning avses.ett somav

uppskattade antalet1976haftde Rossmanbarn. Nio attprocent uppgav
kontaktersöker sexuellaaktivthandlingar medsexuellafantasier män somenom

till omkringåldernmed pojkar i 12-16 årminderårig Fem procentpartner. angav
ref.: Amdt, 1991.fantasier och USAhaft sexuella isådanade 50.000att

befolkningensvenskatill denOmräknattill fantasier-masturberatminst gången
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detta En stick- uppskatta faktiskaden omfattningen.män.motsvarar 1.400
provsundersökning, gjordes med kunskapDen dag hari huvud-ärsom en man

frågeteknikspeciell syfte höjai tillför- sakligen baserad undersökningaratt av
litligheten känsligai frågor kontaktvarit i med rätts-svaren personer som
the randomized ochFox väsendet eller föremål för psykia-varitresponse, se
Tracy, 1986, visade enligt Crewdson behandling.trisk Förmodligen ba-detär

ref.:1988, Arndt, 212 omkring mindre andel de med1991 atts ra en av personer
fyra de tillfrågade pedofil läggning awikan-sinmännen utövarprocent av som

de hade förgripit sexuelltsig de sexualitet aktivt, dvs. faktiskt sökerattuppgav
barn. Detta påtagligt hög kontakt med barn avsikt hai sexuel-ärett en attan-

del. latumgänge. flertaletDet stora personer
rimligtEtt teoretiskt antagande med pedofil läggning har antagligen godär att

antalet befolkningeni med kontroll sexuellasina impulser ochöverpersoner pe-
doñl läggning mindre antalet fantiserar endast sexuella önsk-sinaär än per- om

med hebefll läggning. Sannolik- de tillfredsställerningar själva el-signärsoner
heten för känner sexuellt ler har sexuellt medumgängeatt en vuxen en vuxen

för barn förmodasintresse kan öka kon- partner.
tinuerligt fysiskt och sexuellt ut-mer
vecklat barn Den ärett extremenena

sexuella känslor för spädbarn.vuxnas
Sannolikheten för att en vuxen person
och pedofil känner sexuellt.0.m. en
dragning till spädbarn infantofili ärett
förmodligen mycket liten. Den andra ex-

sexuella reaktioner iärtremen vuxnas
konfrontationen med fysiskt välut-en
vecklad ungdom. Ungdomar, iärsom
slutet puberteten och fysisktav settsom

fullt utvecklade, tordeär nästan vara sex-
uellt attraktiva för vilken normal vux-

kön helst.motsatten person av som
kännsDet angeläget framhä-ånyoatt
de numeriska uppskattningarattva av

antalet pedofiler i samhälle härvårt som
endast vågade spekulationer.äranges

framhålls eftertryckDet med litteratu-i
pedofili det omöjligtärattren om att
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Motivationsfaktorer
bakom pedofili

han tillsammansofta väl tillrättaFinkelhor harEnligt och I986Araji när ärpo-
kon-har lätt etableraförövare sexualbrott med barn.tentiella Hanmot attav

barn. har hanpersonlighetsstruktur. takt med svårig-barn speciell Däremoten
känslo-upprätthålla djuparepedofilers heterprägelDet sätter attsom sexu-

relationer med andrabarn baraella inriktning mässigainteär ett vuxna.
förövareUndersökningar haravvikande sexuellt permanent visatintresse att

sexualbrott barn teckenhar visareller tillfälligt, också de motattutan av
psyko-till- påtagligt hämmadekänslomässigt utbyte i sinstörre att attvara vara

utveckling. och barnsbarn med andra sexuella Barnmed sättän vuxnasammans
förövarna därför detilltalarofta socialtoch de allmänt är attattsettatt vara

beñnner känslo-hämmade. föl- självahandikappade eller det sigI samma
ochmotivationsfak- utvecklingsnivå Hammerjande utvecklas de olika mässiga

Groth och Birnbaum,Glueck,pedofili ingående.bakom 1957;torerna mer
Bell och Hall, I976. Umgänget1978;

förövaren känslamed barn avger en
med barnEmotionellt utbyte i samvaro maktfullkomlighet och att vara re-avutlöser oftast känslorBarn värme,av och Glancy,spekterad Loss 1983;

faderskäns-och beskydd t.ex.sympati ochoch Glueck, 1957. ArajiHammer
hos etologisktlor Det iärvuxna. per- fö-pedofilerFinkelhor 1986 attmenarfråga grundadespektiv biologiskt re-om därförmed barnredrar umgås attattför denaktioner bevaraatt artenegna ochbarnen inte någotutgörär svagarepotentiella1965. För gärnings-Lorenz självförtroende.derashot motligger emellertid det känslomässigamän dåligomognad ochKänslomässig

utbytet plan.ett annat självuppfattning self-esteem såledesär
då ofta fråga denDet är attom vuxne pedofilför medbetecknande personerdåligtkänslomässigt harär omogen, läggning.

självförtroende, eftertraumanreparerar
identifika-barndomeniövergreppeget

med uttryckeraggressorn, sintion Sexuell dragning till barnnar-
emotionella behovoch/eller försöker leva till Dencissism attatt avupp vuxnes

frånhållastolkar med barnmansrollen så den isärumgås måstesom vuxne
emotionellasexuella behovet.den. det Det
tillfredsställtfinner behovet kan denpotentiellEn gärningsman sig vuxne
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olika dagligai sitt bl.a. forskningen harsätt allt uppmärksam-umgänge, större
föräldrarolleni och yrkesrollen.i hetEtt riktats biologiska dysfunktionermot

starkt emotionellt behov tillsam- rubbningar tänkbara förklaringaratt vara som
med barn har i sig ingenting med till känslomässiga förändringar hosmans en

sexuella behov För utvecklingengöra. ångest-attav att t.ex.en person, av
ska känna sexuell dragning till Biologiskt inriktad forskningperson ett symptom.

barn det finnasmåste renodlat har lyst med frånvaro detsinnästanett närmer
sexuellt bakom.motiv gäller försöka förklara utvecklingenatt

Sexualiteten grundläggande sexuella avvikelser.är Berlin 1983 haren av
drift hos människan och den kan pekatvariera rad abnormiteter hosen av en

styrka ochi inriktning. Det genuint pedofiler undersöktes närma-sex- grupp som
uella intresset för barn, säll- i samband med behandling. Blandärsom en re

företeelse, har litteratureni dessa faktorer ingick endokrina hormo-synt man
området försökt förklara Hera olika ner, genetiska kromosomuppsättning

kanDet fråga arvsfaktorer, och cortikalasätt. hjärnan faktorer. Menvara om
det kan också fråga intryck hade här kontrollingen hurmen övervara om man

miljön. Inom biologin talar selektiv varför resultaten in-av man om gruppen var,
samspelet mellan och miljö, vilket kan ligga till förgrund generalise-arv te en
här skulle innebära pedofili ring.äratt en syn-

och faktorer.inre Forsk- Hucker och Bain 1990 gjordetes yttreav en ge-
ningen området har klargörandepå inga forskningslitteraturennomgång av som

orsakerna till pedofili. Inom berörde androgena hormoner fannochsvar sex-
ologin framförs flera teoretiska förkla- forskningsresultaten gick olika hållåtatt
ringar. Sexuellt för barnintresse kan dei gällde olika hormonernivånnär
likhet med andra parafilier förklaras bland sexuellt ofredat barn.vuxna som

grundval biologiska faktorer, Det tänkbart det lovandeärI. ärav att en mer
följd felaktigsexuellinlär- analysera hormonsammansätt-2. som en av ansats att

ning, ningen undersöka enskil-nivånän att
utifrån psykodynamiskt da hormoner Murphy och Smith, 1996.synsättett
och Langevin m.fl. 1988, fann1989 att

resultat felaktig varsebliv- pedofiler tenderar resultatsom sämreav änen att
ning. kontrollgrupper neuropsykologiska

Pedofiler uppvisade således visstest. en
dysfunktion,Biologisk awikelse resultatenimönstrenmen

vanlig föreställningEn sexuell för de olika studiernaär enhetliga.inteatt var
dragning till barn beror biologisk föreliggerDet således entydigaingaen
avvikelse. Inom den psykopatologiska forskningsresultat skulle tyda attsom
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sexuellkandenutveckladeberokantill barnsexuell dragning än enungege-
ännutillskebetingning justrubbningar.fysiologiskaellernetiska yngre

sexuellaUpphetsandebarn.könsmogna4091985och LangLangevin menars
barn el-medtillsammansof lekarthatwork anddock Our ett annatrecentatt

långtlika ihunnitungdom intelerand Berlin,GaffneyBerlin,others 1983; som
denbetingakanutvecklingenfysiskadenfactors,biologicalthat1984 es-suggests

barnsupphetsadsexuelltblifac-endocrineneurological andpecially avattunge
reaktionsmönstretsexuellakroppar. Detrole inplay important sexu-tors, anmay

pedofil lägg-kanpedophilia.particularly inanomalies, permanentas ensom
ålder.be- ibe ningcautiousHowever, vuxenmustone, barn ochandrafantasierSexuellaMurphyof studies.of the sparsity omcause

masturbationmedsambandungdomar islutsatsendrar181Smith 1996och atts
orgasm iutlösningsexuellochof biolo-the investigationthis pointAt ung-
pedofila tankarbefästakandomsåreninfancy, anddysfunctions in itsgical

tillutvecklasochföreställningarochneurologicalandendocrineofrolethe en
sexuell läggning.avvikandeunclear.pedophilia Detfactors in är permanent

har visatUndersökningargenforskningenmodernadenmöjligt attt.ex. perso-att
sexualbrott börjatfördömdakunnaframtid kommer ärinom att somnersnaren

allmänhettidigare imasturberadi-parafilier mänänkonkreta äromsvarge
1988.ochCondron Nutter,betingade.genetisktrekt

konsekvensocksåPedofili kan envara
erfarenheterobehagligamycketinlärning avsexuellFelaktig av

fysis-barndomen,underdriftgrundläggandeSexualiteten t.ex.är somvuxnaen
Trau-andrasexuella ellerka,behöver lä-hon övergrepp.människan intehos som

för-medkontaktenupplevelser imatiskaInlärningsteoretiska inomin. ansatsenra
fungerakanandraochäldraravvikandehävdar docksexologin somvuxnaatt sex-

utveckla aversionstimuli ochföljd negativautvecklasbeteendeuellt enavsom en
all-med isociala relationererfarenheter underoch negativapositiva vuxnamot

sexuali-vuxenorienteradochmänhetinlärning.dvs.uppväxttiden, engenom
synnerhet.ipubertetenunder ikan skeInlärningen tet

medkontakterSexuellalekar tillsammanssexuellamedsamband vuxenen
traumatiska elleralltidupplevsLangfeldt, intebarnmed andra jämnåriga som

ungdomardel iEnnegativa.sexuella akti-de1990.och Om1981 somensa
kon-upplevakanpubertetsåldernupplevsmed jämnårigaviteterna t.o.m.som

positivaMenpositiva.takternafrestadblirden ävenkanpositivt,något somunge
enligt inlärnings-kankontaktersexuellamed barnlekar ifortsätta dessa ävenatt

Kontakternapedofili.utvecklamindre teorinde jämnårigavuxenlivet. Om är ger
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erfarenhetennämligen den familjen. sexuelltinom Deövergreppattunge vux- av-
kan bli sexuellt pedofilernaupphetsade vikande kallar Groth fixeradena personer

barn. sexuellt pedofiler,Den avvikande vilket innebär den ärattav vuxne vuxne
blir social modell för fixeradden ef- sexuellt till barn så sättatt atten unge
terlikna modellinlärning. han/hon känner enbartsexuell dragning

vid till barn kroniska pedofiler.Om upprepadeen vuxen person
tillfällen har sexuellt de fixerade pedofilernamed Detumgänge ärett som
barn, och kontakterna upplevs kan ha felutveck-psykologiskposi- ansessom en

den ökartiva sannolikheten ling egentlig Defekteni mening.av vuxne, anses
för den blir sexuellt bl.a. konsekvens otillfredstäl-att permanentvuxne vara en av
intresserad barn. kontakt lande lösningar föräldra-barn- kon-Varje positivav
med barn har enligt inlärningsteorin flikter barndomen, vilka starki sätterett

förstärkande effekt. prägel den psykosexuella utveckling-en
Inlärningsteorin förklaring Vad det sker fixeringgör attsom av en. som en

sexuella för barnbarn verkar vid fråga.intresse är ännu öppenvuxnas en
mekanisk och enkel. kan möjligen Groths teoretiska har fåttDen synsätt stort
förklara förvärvat beteende genomslag denknap- teoretiska diskussionenimen

pedofili.avvikande beteende baserat Teorin har kri-årärpast omsom senare
grundläggande drifter. den alltför enkel Conte,Om tiserats 1991;sexu- som

ella inlärningsteorin höll prakti- Forskare området1995.i Howitt, inommåttet är
bordeken, ha lyckats mycket bättre detinte någonöverens är störreattman om

vad hittills har med skillnad mellan regredierad incestuösgjortän attman
hjälp former fixeradolika beteendemodifi- far och pedofili. To dateav av no
kation omvända med pedofil empirical evidence for theexistspersoner accuracy
läggning till ofnormal heterosexualitet. the typology classify adult sexualto

offenders Conte, 28. Man1991 s me-
det båda fallen frågaiPsykodynamisk förklaring ärattnar om pe-

ÅtskillnadenUndersökningar dofili och slätt. mellangärningsmän rättut-av som
barn sexuellt har fixerad och regredierad pedofilinyttjat visat ärstoratt en en

andel utvecklat levtoch normala konsekvensi söker orsakernasexu- av var man
ella relationer med till det sexuella för barnjämnårig intressetpartneren om-
Howells, 1981 och har till min- det den sociala eller hossig i situationenvänt är
deråriga först de hamnat livskris den personliga egenska-inär en vuxna personen
äktenskaplig kris, arbetslöshet etc. per. lever tillDet För ettpersoner, som sy-

formdenna pedofilt förhållnings- normalt familjeliv, ligger det tillär näraav nes
Groth 1984 kallar regredierad hands beskriva sexuellasitt intressesätt attsom

pedofili och sexuella fördominerar barn tillfälligt och stresssom som- ange



Bilaga 3 3611997:29SOU

återkommande impo-förän- såsommedsambandfrustrationer ioch symptom,
för sinsexuelltoch ointressearbetslivetochfamiljelivetdringar i vuxnatenssom

ochspändaallmäntharHanlitteraturenorsak. Ibakomliggande settpartner.
andratillrelationeransträngdaingående diskus- ävensaknasområdet vux-meren

för-hanhänder detgångpsykologis- Någonvilkaforskningoch attsion na.om
ellerbarnsexuelltsiggripersocialpsykologiskaka och ett ensomprocesser

följdtillungdom,därrelationäktenskapligutvecklas stressi avensomsynesen
händelse. Hanenbartellerhemlig-mannenoftastden renenavpartenena

ochskam-djupakännerhanavvi-bort sinrationiliserarellerhåller attuppger
förehavan-sexuellaförskuldkänslor sinasexuella läggning.kande

hanharUndermed barn.den1995 harref.: Howitt,Glasser 1989, ytan en
anddeeplypedofil läggningpsykodyna- genuinalternativtettpresenterat
harhanpaedophile. Närconsistentlyskiljer primärhandärmiskt synsätt

med sinsexuelltnormaltpedofiliSekundär umgängepedofili. part-sekundäroch
barnmedhanfantiserartillstånd,patologiskaföljd ettom sexär nersomaven

ungdom.ellerellerhjärnskadorschizofreni, enper-t.ex.
1441995Howittpedoñli citeraFörPrimärsonlighetsförändringar. an-satt

pedofilen:pseudo-neurotiskagående denintegrerad denidäremotär vuxnes per-
aside,behaveSurface impressionsbredaskiljer tvåGlassersonlighet. setto

thesewouldotherwisedennämligenpedofili,klasser primär men asseeoneav
paedophi-pushedadultsnormalfairlyoch denpedofilininvariantvaraktiga to

clearly thereQuitelia circumstance.pedofilin.pseudo-neurotiska
from theheredifferencesprofoundpedo-varaktigaför denBetecknande are

frequentlytypologyregressedandfixatedinriktad enbartsexuellthanfilen ärär att
pseudo-neuroticThementioned...huvud-dåochungdomarellerbarn pae-

chil-towardseroticizedtrulydophileintresseradpojkar. intesakligen Han är
from regressionsufferinganddrenmedkontaktersocialaellersexuella not aav

sense.meaningfulsjälv.för inmycket sighålleroch sig anyvuxna
beskrivas ri-kanpersonlighetHans som

och haninnehållslös,eller varseblivningFörvanskadgid och tom
sexuellauppleverintellektuella eller Attsällan isig personervuxnaengagerar

berobarn kankänslorhankännerOftast attaktiviteter.fysiska gentemot
hosväckergenerelltbarnkänslordesexual-förskam sinaskuld ochingen som

sympatifaderskänslor,värme,barn.brott vuxnamot
känslor.sexuellatolkasfelaktigtetcpedofilenpseudo-neurotiskaDen som

felaktig attri-såledesnormalt hetero- Den göruppfattas envuxneytan som
hypoteskänslor. Dennabuering sinaneurotiskadocksexuell. uppvisarHan av
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felattribuering känslor för barn, Social kompetensom av
delEnbl.a. diskuterats teoretiker hävdar sexuelltHowells 1981, in-attsom av

förhar barn kaninte väckas hosempiriskt. tressetestats vuxna som
har svårigheterBarn utvecklavisar sexuell nyfikenhet djup ochredan ti- att en
varaktigdigt relation medi utvecklingsin se jämnårigAigner 8Ct.ex. part-en

Barn blirCenterwall, substitut för1984. Denna sexuella nyfi— ettner. en vuxen
sexualpartner.kenhet hurMen kommernaturlig del detbarns sigär en av per-

sonliga utveckling. kan bli blockerad,Men såmed att en vuxen personen person
han/honpedofil förmårläggning intekan utveckla till-lätt felaktigt tolka att att

fredsställandeönskningarin sina emotionella ochbarnets sexuellabeteende,i
relationerdvs. meduppfatta barnets jämnårig lit-sexuella Iutspel partnerensom

sexuell området besvaras dennainvit. händer frå-Det ibland teraturenen att
utifrån olikamisstänkta förövare utgångspunkter. kanDetsexuella över- gaav

frågabarn, olöstvid oidipuskonflikt,brottsutred-mot varat.ex. omgrepp enen
sviken kärlek,för bristandening, skulden socialden ochöver anpass-unge

hävdar ning,det sexualnormer,repressiva fixeringhan eller hon själv iatt var som
den psykosexuellaville ha sexuellt och sociosexuellajfr det ti-umgänge ut-som
vecklingen,digare och/eller situationsbetingadneutraliseringsprocessensagts om
blockeringbland utlösespedofiler. personligsom av en
kris. Detta utvecklasockså liteDet ofta fråga nedan.förvanskadär närmareom

Psykoanalytiskvarseblivning har försökt för-teoriförgri-när I.en vuxen, som
klara blockeringshypotesenpit sexuelltsig barn eller iungdom,ett termer

olöst oidipuskonflikt.situationella faktorer Vuxnaorsak avuppger ensom
till förgriperdet sexuellt awikande sig sexuelltbeteendet. män som

barn kanSådana barndomisituationella faktorer sin ha haftkan in-envara
psykiskt konfliktpåfrestande tensiv modern fa-händelser, medsåsom om

dern förlikakris ochäktenskapet, lyckatsi inteskilsmässa medeller sigarbets-
fadernlöshet. Hammerlättare och Glueck,Det fästa 1957.omvärldensär att

blickar Kastrationsångest hinder försvåra omständigheter utgörnär ett.yttre
dennedet gäller förklara utvecklakänslig ochatt attmanspersonen enav-
djuparevikande relationhandling med kvinnabrister iän att en vuxenuppge
Fenichel,den I945.personligheten sexuell avvikel-egna
Traumatiskase. upplevelserEn sådan rationell sambandbortförklaring i2.är
med densynnerligen sexuella debutenviktig för kanförövaren han enom

fram framtidentill avslöjandet i bli tveksamlevt tillsynes attperson attett nor-
påbörjamalt och vidareutvecklaliv. intimare
relationer med en annan vuxen per-
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el-tittadedeskamkänslorochfråga kan näriPersonen som enson.
pornograflska alster. Delästelersexualdebut ellermisslyckadföljd upp-av

inför sexuella si-oftareocksåstarkungdomskärlek kännasviken orogav
deoffear sexoch där- tuationerrelationerfrustration i ett avsomsenare

tillför söktehindren sigkrävandemindreför tillsöka sig största att enpart-
oftareuttryckteWilsonbarn Panton, 1978; partner, enmogent.ex.ner,

föräktenskapli-tillinställningnegativoch 1983.Cox,
be-och kändeförbindelser sigrelationfördjupaSvårigheter meratt gaen

sexualitet.talasvärademedmänniskatill att omavpsy-ses avvuxenen
blockeran-hakankrissituationsocialdålig Enteckenkologer enettsom

sexualliv ocheffektdeförgriper sigMänanpassning. personsensom
för sexuellfaktorutlösandebliområdet be-litteraturenbarn har i enen

synnerhetbarn, iorienteringsjälvaosäkrablyga, sigskrivits motsom
de bar-eller någradel har någotEnoch sitti sätt. egnamot avenomogna
tillbandensocialasynnerhet Dehållning,moralisk istrikt partnernnen.

fysiskt t.ex.brutitskan hasak-sexualitet. Dessavad gäller män genom
dödsfall el-ellersjukdom, skilsmässasociala färdigheter,grundläggandenar

makarna intepsykiskt genomlersociala ochderasbegränsarvilket attsex-
rollrelatio-ochkommunicerarlängreuella liv.
samman.brutithemmetikansexualnormerRepressiva ett nernavara

dottertilldåvänderFadern sighinder för uppnå enattvuxen personen
fårdottern in-oftast den äldstamedkontaktdjupare somen annanen

rollbyte.hemmetroll iinförli-Starktkön. ta mammansmotsattperson av
vidhörnstenenhypotessexualitet Dennasomförbudvade utgörmot ex-

regredieradbegreppetförklaringsexualñentli-orsakasempelvis kan avav
pedofili.detsocialisationen iinslag i egnaga

för barnsexuelltAntagandet intresseupphov tillhemmet kan ångest, attge
denföljddelvis kankonfliktskuldkänslor och iinre att vuxneavvara ensam-

sexuelltnormaltfrånblockeradtillnärmandeband med intimare är ettett
förmod-blockeringsteorinDenpotentiell ärumgängepartner. vux-vuxenen
fått dethittillsantagandedetligenmindre kom-detkan uppleva somsomne

empirisk forskning.stödetstarkaste ibarn intimväljaplicerat ettatt som
sexuelltförgripit så-sigPersoner sompartner.

offer har be-väl minderårigaI973och HartmanGoldstein, Kant vuxnasom
kännerrelationsproblem. Dehafunnitsvåldtäktsmänpedofiler medjämförde

relationer. Upp-införofta intimapedo-och fann ångestoch andra attgrupper
kan ledablockeringsocialfattningenskuld-kännabenägnafiler attattvar mer
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pedofila han/hon avvikandetill handlingar härrör har sexualitet,i på-stor ut- en
från förö- verkar det hans eller för-sträckning undersökningar hennes sätt attav

för fa- hålladömts sexualbrott till omvärlden.inom sig Den måstevare som unge
tidigare kan foku- hitta överlevnadsstrategi för kom-miljen. påpekats,Som atten

betydelsen den sociala till med avvikande läggning.seringen si- sinrättamaav
bland förövare Samhällets tabu medför dendessa starkatuationen attvara en

bortförklaring syfteeffekt rationell upplever det omöjligt talai attav unge som
dölja sexuell böjelse för avvikande läggning, vilketgenuin sinöppetatt en om

innebär från börjanbarn och ungdomar. han/hon sinatt av
fårkönsmognad kompliceradyttersten

finnsidentitetsutveckling. dagDet ing-iMotivationsfaktorernas relation till varandra
forskninggrundläggande för hur ungdomar,Den motivationen att en om som

börjar bli pedofilaha sexuella kontakter med barn kan medvetna sinett om
förklaras faktorer. läggning,interrelaterade handskas med avvikandesintreav

drift socialt.Grundfaktorn psykologiskt och Sexual-motivationen avvi-i är en
sexualitet, där den känner driften stark och speciellt han-kande svårär attvuxne

sexuellt attraherad enbart barn. den väcks början puberte-sig inärteraav av
faktorn den känslo- finns flera tänkbara handling-andra DetDen är ten.vuxnes

funnit salternativ. del medmognad. har kanmässiga Man Enatt attreagera
pedofil sexualitet isolera socialt. Andra kanmed tenderar sig somvuxna en agera

ha känslomässiga de vanliga heterosexuellastörningar i sinatt ut- perso-om vore
pedofilveckling. med läggning tredje möjlighet levaPersoner En sinär att utner.

ofta påtagligt etablera sexualitet sexuallekar tillsammans medhar lätt kontakt iatt
Känslomässig otrygghet eller kamratermed barn. i jämnåriga någotum- yngre

innebär Langfeldr,med andra be- och 1990.1981gänget vuxna en a
den sociala riskerar blikompe- isolerari De siggränsning att so-vuxnes som

fårvilket bl.a. leder till blockering cialt handikappade, eftersom de intetens en
inför utveckla relation till möjlighet till den sociala träningnära ettatt en en som

Bristande social kompe- normalt socialt tillDe,umgängevuxen. somannan ger.
heterosexuelltkan också bidra till lever normalt liv,att etttens, en vuxen synes

tillfälligtmed labil sexuell indentitet alltid frestelsen deintemotstår när egnaen
förtill eget barn känslo- barnen det utvecklingsstadiumsöker sig nårett som

sexuell tillfredsställelse sexuellt attraherar denoch t.ex. Dessutommässig i vuxne.
förmoda äk-samband med livskris. Faktorerna kan relationen iatt etten man

varandra tenskap blir lidande hem-torde relaterade till närett partenvara ena
lighåller berörkomplicerat relationens inti-någotsätt. som

sfär. sexualitetupptäcker leverDe sinNär att uten ung person ma som
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fängelsestraff för sexual-avtjänadekanske dekamratermed är somsomyngre
ochref.barn USA Arnesimed brottsexuelltfortsätter ha umgänge motatt

hälftendrygtfann1990,finns det Houston,ålder. Härutöverbarn i attvuxen
förofferde själva varit över-ytterligare attuppgavpersoner, somvuxnaen grupp

m.fl.Greenbergbarndomen.sexuellt. iofredar barnhelt andra motiv greppav
undersökt patienter1993,all- 184medfrågaDet år ett sompersonerom

sexualbrottförtill vård barn,dömdaförhållningssätt. Dehänsynslöst motmint
hadesjälva varitandrabarn fann drygtenbartofredar inte även procentatt 40utan

barn.sjuka deåldringar, för sexualbrottofferså när varsompersoner,svagare
gjorde1988och Slater1992. Hansonhandikappade Lanninger,och en
undersök-aktuellasådanagenomgång av

barndo-sexuella idärningar övergreppblir själva förövaresexualbrottOffer för
ellerpåtvingadedefinieradesmenföreställningarnavanligastedeEn somomav

handlingarsexuellaövertaladeförgriper sigtillorsakerna vux-enavatt sex-vuxna
handling, vilkensexuellellerförö-ungdomarbarn ochuellt är att som enen,

medålderförehelst, årssexuella 16offer försjälva varit över- en mersomvarna
definitio-Med denäldreårbarn. än 5 person.somgrepp
förövarnatredjedeldefannstudier därfleraföreliggerDet att avenman nen
hadesjälva varitbarnsexualbrottför sexual-dömtsfrågat motavsompersoner

signifi-dylika brott. Dettaoffer försjälvadebarn varit ärbrott ettutsattamot om
med dejämförelseresultatkant iUndersökningarna visarbarn. rätt 10 pro-som

kontrollgruppfann iomfattningenvad gällervariation cent enmansomavstor
ostraffadebeståendesexuellaförutsatthet män.övergrepp. avegen

harundersökningardeldjupintervjuade elva I1995bHowitt manen
medförövareolikajämförtför sexualbrottdömtsmän grupper avmotsom

viktimise-tidigaderasavseendelong-standing criminalflerabarn gånger egen
fannGroth 1982 46haftalla hade ring.paedophiles. Nästan procentatt avsexu-

förpedofilernafixerade varitdebarn-med sinella kontakter i utsattaen vuxen
andelenmedanbarndomen,idom. övergrepp

regredierade pedo-deföroch Kilcoyne 1995Elliot, Browne procent23var
kundeSlater 1988ochñlerna. Hansondömdastudiefann i sin 91 personer,av

skill-påtagligafinna någratredje- däremot intebarn,sexualbrott tvåför attmot
mellanbarndomenutsatthetnader iunderdylika brott ioffer fördelar varit

sexuelltförgripit sigförövareEarls,Bådeungdomstiden.ochbarn- ettsom
förgripitoch defamiljenbarn1984,Bouchard och Laberge utom somsom un-

incest.familjenbarn inomoch BardKanada, sigdömdadersökt i ett34
konstaterade1965m.fl.Gebhardundersöktm.fl. 1987, 68 attpersonersom
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det dubbelt vanligt bland homo-så och mellan olika förövare.var grupper av
sexuella förövare de offer för framgårvarit Det dock inte undersökning-att av
sexualbrott barn bland hetero- vilken relationen har mellanvaritänsom arna
sexuella förövare. ochHanson Slater förövaren och hans förövare. Detegen

fann1988 homosexu- framgår vadinte bestod iövergreppenatt 35 procent av
ella förövare jämförtvarit med och oftast hellerinte vid vilken ålder18utsatta

heterosexuella. Greenberg ägde eller hur länge deövergreppenprocent av rum
m.fl. 1993 fanni också skillnader mellan pågick.

Ävenhomosexuella och heterosexuella föröva- andelen förövareom ut-som
där de förstnämnda för48 verkar hög enligtövergreppprocentre, av satts un-

och de sistnämnda dersökningarna, det dock uppenbartär30 procent av uppgav
de offer förvarit barndo- långt ifråni alla själva blivitövergreppatt att utsatta.

Andelen högst bland de bisexu- hellerInte alla barn eller ungdomarmen. var som
ella förövarna med När för sexuella blir självautsätts övergreppprocent. man
konstanthöll för förövarens åldersprefe- förövare. Karakteristiskt för barn och

framträdde skillnaderna enbart ungdomar för sexuella över-renser, utsattssom
för dem med hebeñl läggning. kon-Som och själva förö-har blivitintegrepp som

kan Freund m.fl. 1990 de har stark självkänsla,nämnas ärtrast att ärattvare en
kundeinte signifikanta skillna-några frarnåtblickandepositiva, och målmed-se

der mellan homo- och heterosexuella har socialt skyddsnätvetna samt ett som
förövare vad gällde andelen dem alli den hjälp och det stöd de be-utsatta ger
barndomen. höver för klara traumatiskatt av en upp-

Greenberg m.fl. I993 fann levelse jfr tablåintres- 2.en
skillnad mellan förövare med pedo-sant

förövareoch med hebefrl läggning.
Pedofiler rapporterade oftare de hadeatt

för sexuella de iövergrepp närutsatts var
förpuberteten, medan hebeñler oftare sa-
de de tidigavarit puberteten.iatt utsatta
Andelen bland heterosexuella he-utsatta
befller bland homosexu-12 procent,var
ella hebefiler och bland bisex-68 procent
uella hebefrler 57 procent.

Alla omnämnda undersökningar visar
andelen förövare, själva blivitatt ut-som

för sexuella barndo-iövergreppsatta
starktvarierar mellan olika studiermen,
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bli för offersexuella alla barn riskzonen blir förAtt i inte iövergrepputsatt
barndomen verkar denna brottsform.inte avgöran-vara en
de faktor för själv ska bli grundläggande egenskap hos förö-Enom en person
förövare ålder. har deras specifika sexuellai Förövarna intres-ärvuxen vararna
förmodligen försjälva barn tillhört den barn eller ungdomar. kan för-Detsom se

riskerar falla offer för hålla medsig såatt attgrupp som sex- vuxna personer en
uella har glest socialt avvikande sexuell läggning har haftDeövergrepp. ett en

föräl-nätverk med dåliga relationer till omedveten föraning denna läggningom
drarna och kamra- redan föra-tidigt barndomen.inga jämnåriga i Dennanästan

Martens, 1989. har dessutom föra blirDe kan med denning sigter att unge
dåligt självförtroende och saknar särskilt förmottaglig olika yttringaregna av
ambitioner både vad gäller skolan och avvikelsen närmiljön, och hani att
fritiden. barnen tycks således får förDe visst intresseutsatta t.o.m. ett personer
ha liknande egenskaper förövare tecken denna awikelse.visarsom av som
sexualbrott barn har generellt. diffusaMen Den känslanmot attav vara annor-



Bilaga368 3 SOU 1997:29

kan leda till barnet isolerarlunda sigatt
ochfrån kamraterjämnårigasina ärmest

isolering harför själv. socialaDennasig
fort-förkonsekvenser dengivetvis unges

socialajagutveckling och träning.satta
blir han också lättareensling åt-Som

för avvikare sökerkomlig somvuxna
med barn och ungdomar.kontakt För-

dekänner intuitivti sin igenövaren tur
mottagliga för kontakt.barn är ensom

Sammanfattningsvis kan säga attman
sexuelladet knappast iövergreppär

förorsakarbarndomen i sig att ensom
sexualbrottförövareblir motavperson

föralla barn blivitbarn. Av utsattasom
li-det förmodligen baraövergrepp är en

uppskat-del andelen kan inteten man
förövare.själva blir Retro-ta som

barndo-spektiva frågor iövergreppom
detbland förövare visar ärt.o.m. attmen

harlångt ifrån alla själva varit utsat-som
fråga sammanhangcentral dettaEn ita.

pedofili överhuvud-parañlierhurär som
redan disku-utvecklas. harFrågantaget

grund-utförligt. Sexualiteten ärterats en
medföd-drifterdrift. Sådanaläggande är

förenklingverkarda. Det vara en grov
avvikelse endastförklara sexuellatt en

erfarenheter avvikelsen barn-iavgenom
Orsakernaungdomstiden.ellerdomen

sexualdriftenavvikandetill imönster
kompli-torde i etttermer avsnarare ses

ochsamspel mellan sociala genetis-cerat
samspel mellanfaktorer, d.v.s.ka ett an

och miljö.
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Självkontroll: Om de inre

spärrmekanismerna
Även den känner sexuell drag- Sexualdriften riktadär motom vuxne en annan

barn det alls säkert människa upplevs tilltalandetillning inteär att som som
fullt för Kulturen bestämmerhan eller hon eller attraktiv.tar steget ut att ra-

förverkliga önskningar. för hur människor tillåts levasina innersta utmarna
under barn- och tillfredsställaSocialisationen sexualitet.sin Vissa sätt attung-

psykologiska driften eller skadliga för dendomstiden utvecklar inre är anses an-
avvikande därförsexuellt dra och önskvärdaintespärrar, gör äratt partensom en

avhåller ifrån utföra för- samhällets synvinkel. Sexuella kontak-sig attperson ur
samhällets perspektiv barnbjudna eller mellan ochi inte variantärter vuxna en

önskvärda handlingar. sexualiteten har kriminaliserats iav som
förhållanden kan dessa västvärlden.Under alla samhällenvissa i

försvagas. kan be- pedofil läggningspärrmekanismer med harDet Personer
faktorer påverkan alkohol olika förmåga själva hålla sexual-såsom sinattavro

och andra droger eller olika patologis- drift under kontroll och därmed si-styra
tillstånd det centrala och sexuella handlingar. vil-ka socialai Inervsystemet. na

beskriver pedofilSociala kontrollteorin ken utsträckning kommer atten
beteende generellt förförabrottsligt sexuella läggning ochi sinutövatermer av

individens självkontroll och styrkan de minderåriga barn beror dels hur starki
sociala banden till det konventionella sexualdrift sexuellahans motivation är,

Gottfredsonsamhället och Hirschi, dels hur starka hans kontrollmeka-inre
svenska bl.a. självkontrollTorstensson och Ennismer är.1990; persons

V1kstr6m, 1995. spärrmekanismer bedömning vilka beteendenInre av somegen
medhos sexuell dragning till tillåtna och otillåtna utvecklas underärpersoner

med fördel beskrivasbarn kan barndomen och med socialisationspro-i itermer
denna familjen. Kännetecknande förteori. iav cessen

ifrånKontrollteorin alla med självkontroll deutgår äratt attsvagpersoner
människor predisponerade begå ofta impulsiva, självcentrerade, önskarär äratt
kriminella handlingar och frågan behovstillfredsställelsehur omedelbar ochär är

ska förklara varför människor inför andrasokänsliga eller likgiltiga be-inteman
brott. Liknande kan bristande empatijfrbegår hov och lidandenresonemang

föras Sexualiteten. Sexualiteten och Wikström,Torstensson 21.är 1995om en s
medfödd driftgrundläggande och och Kontrollteorin kriminalsociolo-inom

för kunna leva normalt liv konformt beteendemåste gin inteatt ett attmenar
människor utlopp för drift. förklarasdenna enbart kan harattav personen
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utvecklat stark självkontroll, det brottslingarna begår enstaka brottnågraen utan
krävs också han eller hon har utveck- och upphör sedan med denna verksam-att
lat starka sociala band till det konventio- het. färre brott begått,de har desto
nella samhället. Med sociala band mindre sannolikheten deras brottärmenas att
hur mycket han personen har upptäcktsinveste- och anmälts till polisen. Karr-

konventionell livsstili utbildning, iärsbrottslingarna relativt tillärrat en anta-
arbete etc. vilken grad hani per- let, de för delsamt stormen ansvarar en av
sonen har införlivat moralisk den brottslighetenregistrerade samhäl-iöverty-en
gelse värdet följa samhällets la- let. Liknande kan förväntamönsterattom av man

och regler Torstensson och Wik- gäller förövarevadsig de pedofrlagar av
21. finns frånDet samhäl- brotten. finns förmodligen blandDetström, 1995 s

lets sida stark kontroll det flertal pedofiler vid någotyttreen av sam- ensta-som
hällsmedlemmarna klart uttalade ka tillfälle förgripit sexuelltsiggenom ett
regler det gäller sexuella kontakter barn del aldrig blivit föremål förnär en som
med minderåriga barn. Det torde knap- polisutredning. finnsDet ocksåen ett

finnas någon med pedofil mindre antal pedofiler ständigtpast sö-person som
läggning inte medveten detta ker kontakt med barn för ha sexuelltärsom attom
ålderstabu. För med pedofil med dem. Det dessa högak-umgänge ären person
läggning det således bedömnings- brottslingar förr ellertivaär en som senare
fråga vad han eller hon har förlora upptäcks och anmäls till polisen. delEnatt

bli ertappad för ha dem oförbätterliga fortsätterochutövat äratt att en av
sexuell handling minderårigt brottslighet eftersin straff.avtjänatävenmot ett
barn. En med stark förankring Skärpta lagar pedofila brott kom-person en mot

samhälleti som har god social och förmodligen bara ha effekt deattyr- mer
enkesmässig ställning, familj pedofileretc. har stark självkontrollegen som

har antagligen förlora bry- och/eller starka sociala band. föl-blirDeatt attmer
tabut etable-inte jaktligen försiktigare med sinän är ännuta en person som

rad samhället och kanskei hemlighållnamargina- sexuella läggning såmer att
liserad lågutbildad, alkohol- och drog- den blir känd förinte utomstående per-
beroende, arbetslös, förtidspensionär skärpningEn de aktuella lagar-soner. av
etc.. kommer däremot troligen hainte attna

pedofilerDe kontaktvarit i med effektnämnvärd de högaktivanågonsom
rättsväsendet förmodligen relativ pedofilernai med självkontroll ochär stor svag
utsträckning de med självkontroll sociala band.svag svaga
och sociala band. kriminolo-Inomsvaga

skiljergin mellan tillfällesbrotts-man
lingar och karriärbrottslingar. Tillfälles-
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Situationsfaktorer

härmandesexuelltförsituationer
yrkes-sinbarnet; Dratilltion nytta avFelsonsochCohenstillåterknytaFör att medgodBlipedagog;roll vänsombrott i si-skerrutinaktivitetsteori1979

Uppvaktatill barnetföräldrarna samtfinnsobjektattraktivtdärtuationer ett
familjen.denbarnen i egnamotiverad gärnings-förtillgängligt en

saknasdetsamtidigt personensomman, Överraska barnobekantaensamma,motiveradedenhindrakan gär-som pedofil läggningmeddelEn personerbrotts-genomföra denningsmannen att upprätthållautveckla ochfördrar sig attnärmandenSexuellahandlingen.liga
med barn.kontaktsocialkontinuerligendär densituationerenbart ärsker i vuxne sexuellaofta i sina när-De är spontanadetoch därmed barnet,handtu man denochbarn,tillmanden attgenomeller någonsaknas vittnen somperson försvårasbarnetkändinte är avsker vuxnebarnSexualbrottkan ingripa. mot
hunnithanidentifikationhans attomtillfällenvid sådanauteslutandenästan

brottsplatsen. Denfrånavvika vuxnehar situatio-motiveradesexuelltdå den
barnhandlar när ensamtettspontanthanskontroll. Ettunder storaavnen barnetöverraskarHanhanskorsar väg.ochhållabarnetproblem är tystattatt till detframomedelbartattgenomavslöja honom.inte
bar-tilltalaellersexuelltdetoch antastasexuellt in-En ärsompersonvuxen föranspelningarsexuellamed att senetsinaktivtochbarntresserad utövarav för-Ettdethur sätt är attannatreagerar.skapaförutvecklar strategierböjelse att

in,hanefter barnföljer spanatövaren ettmed deblirhandärsituationer ensam obevakad platsdeoch när passerar enForskninghonom.attraherarbarn som den si-portuppgångt.ex. gör vuxneenhar visat,områdetutredningoch att
Ytterligarenärmanden.sexuella ennaflertaletanvändermotiveradeden sätt

tillmed barnetlockastrategi är enattochsocialautvecklaochinledaför att beplats t.ex.undanskymd attgenomEmellertidbarn.medkontaktersexuella
efter bort-letatillhjälpabarnet att enkonservativ i sinatenderar han att vara sko-angränsandedenhund isprungenhåller sighanstrategier så sätt att en-

barnerbjuda stårellergen ett en-somframgångsrika strategiernatill dedast
förbilskjuts,busshållplatsvidsamt en1995.Kiloyne,ochElliott, Browne

fullfölja sinakunnabileni ostört av-atthuvudka-femdelas ikan instrategierna
sikter.Överraska obekan-tegorier: ensamma,1. pedofi-bland aktivavanlig strategiEnbekantskapsrela-Utvecklabarn; enta 2..
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ler det gäller söka kontakt utbytenär I sexuella kan det ocksåär tjänsteratt att mot
uppehålla sig olika platser där barn hända barnen erbjudsatt pengar.
och ungdomar vanligen befinner ellersig Det sistnämnda leder tankarna till

lekparker, skolor, frilufts- sexringar". Detta innebärt.ex.passerar, att en grupp
bad, simhallar, nöjesfält, affärscentrum barn som kamrater samlas hos el-är en

sökerDe till de platsersig där det ler flera för ha sexuelltetc. attvuxna um-
finnsinte tillsyn barnen.någon ibland med inslag olika ritua-gänge,av av

ler. Medlemmarna rekryteras bland bar-
Bekanta kamrater.med barn m.fl.Burgesssig 1981 skil-nens
Strategin överraska och jer två nämli-sexringar,att antasta extremeren- av

okända barn i avsides miljö "ensamringar" solo rings och sam-ärsamma en gen
förmodligen utmärkernågot pedofi- manslutna ringar syndicated rings.som
ler med bristande social kompetens. Mer Ensamringar består endastav en vuxen
socialt orienterade aktiva pedofiler försö- träffar och har sexuellt umgängesom
ker vidareutveckla etablerad kon- med liten barn. Denatt en en grupp av vuxne
takt med barn till långvarig har kontaktingen med andra lika-ett en mer vuxna
social relation, där den och barnet sinnade. Sammanslutna bestårringarvuxne av
träffas regelbundet. Detta underlättas Hera slutit sig iav vuxna som samman en

pedofiler odlarmånga intressen och välorganiserad däratt grupp, systema-man
fritidssysselsättningar också barn tiskt rekryterar barn till framstäl-ringen,som
och ungdomar intresserade Den ler och distriburerarär pornografisktav. mate-

blir barnets och föräl- rial, förmedlar sexuella kontaktervän medvuxne vuxna
drarna känner alltidinte till denna barn och har omfattande nätverkatt ett av
vänskap utvecklats. Med tiden kan rela- kunder. m.fl.Burgess 1981 ock-nämner

ledationen till barnet blir beroende tredjeså sexringar lig-att en grupp av som
den Under vissa omständighe- emellanmitt de bådaav vuxne. ger extremerna -
kan relationen utvecklas till föränderligäven ring transitional ring.ter en en

sexuell relation. föränderligEn kan beståring änav mer
Den snäll farbror" och Heraär barn, ringenvuxne en ärsom en vuxen men

bjuder barnet bio, hamburgerrestaurang allsinte lika starkt organiserad densom
leker och med barnet, Sammanslutnatränar föränderligsexringen. Enetc., som som

den förstående och tröstande farbrornär kanring utvecklas till en mer samman-
Han kan också "farbrorn" hos vil- sluten ibland kanskering, bara någotosv. vara

ken kvarterets pojkar och ynglingar samlas funktionsområde, det fråganär ärt.ex.
eftermiddagarna efter skolan för distributionen barnpornografi.att se om av

häftiga filmer video, spela dataspel Dylika har kunnatsexringar inte påvisats
och bli bjudna läskedryck och godsaker. i någon nämnvärd omfattning i sam-
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skullevilka kunnapedoñl läggning,sexualbrottenpolisanmäldamed deband an-
samband med anställningmed vändas iharSverige. De ingeti gemensamt av

har hittills lyckatsHudd- lärare. intebarnpornografihärvorna Manide s.k. tanya
tillförlitligt vissafram någotoch Norrköping.inge äventest om

lovandeganskaförsök tycks ha givit re-
främst ThegällerdettasultatfritidsverksamhetellerPedagogisk yrkesroll testet-

m.fl. NämndaAbel 1994.Screen"den Abellärare ochRollen tränare etc gersom
frågefor-består delskontakt med sållningstestdaglignaturlig ettavvuxne en

fyllatjänstesökande skaden imulärförhållakan sigoch ungdomar. Detbarn som
han ska omdömendelsfinns ochprocentuellt relativtdetså att ge omsett avatt

barn ochbilderpedofil hebeñl uppsättningmed ochmånga avenpersoner
påklädda och nakna, vi-ungdomar,pedagogiska yrkens-denläggning inom som

bildskärm. bildernaNär visasviktigtkåren. Det poängteraär attatt ensas
fysiologiska reaktioner.ocksåundersök-finns registreraskan det ingadet så,vara

betänkligheteretiskafinnsfaktiskt givetvisdet Detså.visarningar ärattsom
dylikaanvändaför sökaPedofilers främsta sigmotiv test.mot attatt

fritids-pedagogiskt yrke ellertill ett en
torde knappastverksamhet familjmed barnetsBekantattvara

be-framkallarha sexuellt En strategitill barn förtillgång störreettatt somum-
barnet ochroendeförhållande mellantill-med dem,gänge attutan snarare

föregående den, därdedenmed barn ochsocialtfälle umgås äränatt vuxne
ba-vidare och intedensociala ochsåledes de gårungdomar och ett stegvuxne

till barnetsocial relationutvecklartillgodosedda.behovenkänslomässiga enra
föräldrar ochtill barnetsocksåaktuellaförmoda dekanMan utanatt perso-

dentill familjen.blir god Omsexuellasjälvinsiktgodhar i sina vänt.o.m.nerna
föräldrarnas förtroen-lyckaskontrollera vinnakapablaböjelser och si-är att vuxne

honom rollendede kanRisken läraredriftsimpulser. att vara enatt geenna
denextraförälder barnet. positionenIhebefil läggning skapedofil ellermed

barnvakt,skolan kan han sittaförgripa sexuellt eleverna isig göra ut-egna
med barnet,flykter tillsammansmycketförmodligen ris-inte större änär ensam

ellerveckoslut med barnettillbringaförgriperläraremanlig sigken ettatt sex-en
till landet undermed barnetlärare.uellt rentav ta enannanen

raddel Dettariskerna för barnminskaFör öppnarsemestern.att enatt av
hurförmöjligheter densexuella deförbli prövanärövergrepp attvuxneutsatta

förbarnet sexuellamottagligtförskolan eller sko-daghemmet, ii är närman-är
den.områdethar litteraturenlan iman

med densläktdenavsedda avslöja Omdiskuterat några är enatest att vuxne
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bör-förtroendefull het och ömhet. sexuella inslagenföräldern skapas kon- Deen
sexuel-familj mindre med tvetydiga beröringar ellertakt med barnets jarett

förespeglas skettberöringar hakomplicerat sätt. avsom
sedanhändelse. Beröringarna trappasen

blir till ka-och allt sexuella sinBarn den familjeni upp meregna
förövarna olikahelt beroende de fa- raktär. Sedan använderBarn iär av vuxna

för motståndmöjligheter tekniker dämpa barnensmiljen. Barns sigvärja attatt
från och hämningar.sexuellt närmandemot ett en vuxen

för kon-familjens Olika kommadet sker strategier iinomminstär när attsom
med olika förloppSexualbrott barn familjen takt barni på-mot genererarram.

för det sexuella råderofta relativt lång tidsperiod närmandet. Detinnangår en
blir anmälda till poli- olikheterde upptäcks och i sig sittsättet närmastora att

Övergreppen offer förövare bar-då ofta hunnit mellan de kännerhar ta somsen.
former och de alls känner det seavancerade sexuella Martens, intenet som

pedofilför med 1990.1990. Martens,Ett sätt personen
gif-tillgång till barnläggning äratt att

och skaffa barn. Ettsig sätt Vuxen obekantannatta egna
den obekant med barnetgifta bli sambo med Närsig ärärär att vuxneen en-

fråga engångshän-barn, den det uteslutandesamstående till ett om enmor som
delse. sexuella kontaktenpedofilen redan har etablerat Den äger rumenvuxne
utomhus bebyggt område, utomhussocial kontakt med. och Frenzel iLang ett

ingående ensligt område eller inomhuskonstaterar1988 314 i sin i ett ens
träf-enskild plats.undersökning pedofiler och denBarnetgått i te- vuxnesomav

fas oftast park el-hos dem, Pedophilic i irapi port, gatan,att men are en en
often ler lekplats relativtattracted single mother with Det äretc.to van-a en

förövaren ytligt vidrör bar-children and readily needy ligt endastcaptive atta or
of her svensk undersökning polis-lonely their adoration Inet. avenwoman

anmälda barn underchildren. sexualbrottSuch into motentermen may a
fannof simply Martens, 1990gainmarriage convenience år tre-attto enman

djedel offren hade blivitthe children." inte utsattatoaccess av
för fysisk beröring alls eller endastnågon
för sexuellaytlig beröring. VerbalaSexuella närmanden till barn an-

från denpedofiler ofta spelningar och sexuellaAllmänt kan sägas ten- gesteratt
sexuel-långsamt och metodiskt till misstänktes sida de vanligastederar att var

handlingarna.sexuella närmanden till barn.i sinaväga
och vanligaste fysiska beröringarnabearbetar barnet knyter istegvis DeDe

samband med kladddet till med uppmärksam-sig övergreppenpresenter, var
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förstavidskolålderni övergrep-smektkysst,denochbarnet varnenatt vuxne
pojke. DetbarnfjärdeVartsexuelltbarnet sätt.eller kramat var enpet.ett

andra jämnå-vanligtrelativt ävenmedsamband attvåldFysiskt i övergreppen var
offer iñgureradebarn över-rigaformer tvångolikasällsynt, somavmenvar

ha-barnenHälftengreppssituationen.barnen.tredjedel avriktades avmot en
elleroralsexsamlag,förblivitdesexuel-dereaktionvanligaste utsattaBarnens

de-Undersökningenavancerad petting.platsen.frånnärmandena attvar
misstänk-bekantadelade inbörjademotstånd,gjorde passivtdel somEn vuxna

undergrupper:sexualbrott iförUngefärverbalt.protesterade treellergråta tes
ochÄldre Föräldrarsbekant, umgängeblivitbarndetredjedel utsattasomaven

till barnet.auktoritetsrelationiupplevt Vuxnahadeförövareobekantför en
äldredenOmhandlingar,sexuellaavancerade person,ganska envuxne var

utvecklathadehandbarnetandellågförhållandevisdockvilket egenär somen
fanns vissamed,bekantskapsrelationandra situationernamed dejämfört av en

fysiskhandlingarsexuellainslagvisade sigobekant utanBrott avövergrepp. av en
kon-sexuellamedsambandberöring. Isexuellainslagbetydligtha grovaavmer

relativtden ihadetakterutspelades privat ut-stordehandlingar Vuxnenär
ellerdvs. lovatbarnet,sträckningplats.allmänskeddede mutatplats närän

utbyteibarnetgivitandel mot sexu-Relativt presenterövergreppen avstor av
vanligareocksåhandlingar. Detellapojkar. Barnenskeddeobekant varmoten

bilden.medalkohol ihärlikaDetskolåldern.oftast i att varvan-varvar
föräldrarnasingick iDehade varitbarnligt somvuxnaäven annatettatt

sexuel-utförthadeumgängeskrets grövreövergreppssituationenvidnärvarande
under-andradeihandlingar änbarnet varitdet vuxnaensamt.utsattaattsom

beröringoralsex,Petting, avgrupperna.
ellersamlagochkönden sam-vuxnesbekantVuxen

oftare.härförekomlagsförsökbarnSexuella övergrepp vuxenenav
sexuellavanligasteDetplatsprivat momentetoftastbekant äger rum
auktoritetsställningiblandhem. Avdenvanligen ioch då envuxnavuxnes

barnet.kladdbarnetpolisan-undersökningensvenskaden vargentemotav
relativtockså ihadeDeMartens,barn storsexualbrott om-mälda vuxnemot

hansberörabarnetförmåttfattningtredjedelungefärframgick, att1990 att en
kön.ochengångsföreteelser tvåbrotten varav

Deupprepadetredjedelar övergrepp.
pågick i familjenInomupprepade övergreppen genom-

skerfamiljeninomSexuellaupptäcktesde övergreppungefär innanårsnitt i ett
oftasthem. Barnenbarnetsvanligen i ärflesta bar-polisen. Detillanmäldesoch
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Övertalningflickor och relativt andel försko-i och också ganskatvångstoren var
leåldern. tidigareDen nämnda studien vanligt. del förövareEn tillstod deatt var
Martens, 1990 visade det vanli- beredda använda hot och våld föratt attvar att

det barnet förskole-i barnets flestaövervinna motstånd. Deatt utsattagare var
barnetsåldern den biolo- använde dock metod kon-när passivvuxne var atten

giska far han fadersersätta- trollera barnet direkt avbrytaän när var en attgenom
Barnets genomsnittsålder förstavid den sexuella kontakten för fort-sedanre. att

under detnågot i med försökasju årövergreppet successivt övertalasättavar att
förstnämnda fallet, mellan och tolvnio barnet.

det sistnämnda.i fjärdeår Vart barn flesta förövarnaDe hade sålundasom
farbiologisk hade lockat barnetin sexuell handlingiutsattes ettav en sys- en ge-

kon familjeni också blivit försiktigt barnets reaktio-utsatt. attsom testanom
Om de sexuella handling- sexuella anspelningargöraman ser ner sex,

förekommit sambandi med verbalt eller ha sexuelltöver-ar som att mate-genom
familjen,inom det relativt rial såsom pornografi liggande framme.greppen var

vanligt med avancerade handlingar, dvs. Barnets motstånd bröts också ner genom
samlag och oral och manuell stimulering försiktig, gradvis ökning de sexuel-en av

tillbarnets könsdelar försök det- beröringarna barnet. kundeDettasamtav av
ocksåDet vanligare andra barai ske det sexuella närmandet ägdeän närta. var

övergreppssituationer den för- den hem.i kan denDäratt vuxne rum vuxnes
barnet beröra hansmått könsorgan. skapa sexuellt laddad atmosfäratt vuxne en

låta pornograñska tidskrifterattgenom
och videorullar ligga framme och ledaFörförelse barnet inav

Elliot, ochBrowne Kiloyne 1995 fråga- samtalet med barnet sexualitet och
de dömda för sexualbrott sexuella handlingar.män,91 mot
barn, hur de till förgått inleda nämndaI undersökning hadeväga att tre-en
den sexuella kontakten. vanligasteDet djedel förövarna låtit för-övergreppetav
hade beröra barnetvarit sexuellt, bli engångsföreteelse med specifiktgöraatt etten
barnet mottagligt för sexuella hand- barn för sedan sökamer att ett nyttupp
lingar eller be barn. Resterande tredjedelar hadetvåatt pratagenom om sex,
barnet underlättat förnågot barnets samtycke ochgöra uppmuntratsom upp-
den sexuellt beröra barnet, rätthållit kontakten med barnetattvuxne genom

lätta kläderna eller lägga olika metoder. delEn uppmanade barnett.ex. att att
sig Att sexuella berätta förinte de sexuellanågonsängen. prataner attom om
saker, beröra barnet sexuellt bara skoj handlingarna. relativtEn andel förö-stor
och utlova utbyte för framställde den sexuella kontaktenpresenter som sex- vare
uella beröringar relativt vanligt. lektion i sexualitet ellervar som en vuxnas



Bilaga 3 377SOU 1997:29

hände.dettaårdernfanns delek". Det närrolig nästanbara rosom en
ochmellanlåg år,Variationsbreddenhotbildmåladeförövare 2 17upp ensom

tillåldrarnai 8med koncentrationdenkonsekvensermed förfärliga 5ensex-om
dockframgårtill Detår.förö-uppdagades. årNågrakontaktenuella samt 10 14

vilkenoch ho- över-barnet intevredeuttryckte typrapporten avavmotvare
förhadeförövarnahotade medvåld ellerfysisktmedtade utsatts somgrepp

för positivGenomsnittsåldernbarnetmedvilja ha någotinte gö- enatt unga.att
tredjedelEnerfarenhetsexuell 16 år.barnetdetframhölloch varatt somvarra
ålderhadeförövarna inte nåttskett.vadskulden tillbar avenavsom

kändeförstade fördå gångeninför århämningarna 16övervinnaFör sexu-att
självabegicktill barn. Deell dragningbarnmedkontaktersexuellasöka ettatt

sexuellaförstaundersökning- sitt övergreppfemte förövare ihade ettmotvar
deefter detochmellan åralkohol barnföre attanvänt treettövergreppetstraxen
tillattraktionsexuellkännabörjadefemtedroger,eller andra sett por-var

förstaföråldernGenomsnittligabarn.barn-detnografi det intesägs varom
barnsexualbrottförlagföringenhälf-ochvuxenpornograñeller motnästan var

derashälftenMersexuella år.tidigarehaft fantasier än attuppgav31ten om
alltblivithademed tidenförö-femtebarn. Varmedhandlingar övergrepp avett

karaktär.allvarligarefinnakundetillkände pro-manvarvare
olaglig barn-eller istituerade barn tag

för-tiondelpornografi. Mindre barnsexualbrottFörebygga motän aven
fråga-1995och KiloyneElliot,med Brownekontaktregelbundenhadeövarna

ochbarnvadde sina intervjupersonerbarn.sexualbrottförövareandra motav
förtänkabordefrämstföräldrararbetet,iflesta förövarna attDe stressangav

sexuellaförförhindra situationerproblemsexuellaproblem hemmet,i att
godabarn ska Deuppstå.problempsykologiskaellermed övergrepp motpartnern

forskarnadelgivitförövarnarådbarn.orsak till övergreppen sommotsom
tablånedansammanfattas iförhör-undersökningeniFörövarna

barn-erfarenheter isexuellades egnaom
hadetredjedelarungdomen. Tvåoch

erfarenhet. Denhaft negativminst en
erfaren-för dennaålderngenomsnittliga

alla negativaMen intehet år. er-12,5var
sexuellautgjordesfarenheter över-av

förövar-tredjedelardeFör två avgrepp.
förblivithasigansåg utsatta sex-na som

genomsnittsål-barndomenualbrott i var
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Behandling pedofiliav

barn sambandi med kris, ochEn mycket vanlig uppfattning motär enatt pe-
barnet/offret blir fördofili behandla.inte går behand-Om ett surrogatatt en vux-

sexualpartner de före-lingen egentligenhar mål omvända pedofi- en somattsom
drar. Conte 1985 dock skeptiskler tillde blirså normala heterosexuella äratt
denna iakttagelse ochutsikterna lyckas givetvis Enär små. attmenaratt

del hävdar dock pedofilins karaktär är "This observationatt that followsan more
avgörande from studiespatient mottaglig incarcerated oflenders whoärom en

have beendescribed within thefixated anaför behandling eller inte. kanMan till
regressedtypology... thereAt presentbörja aremed ifrån nodetutgå såäratt att gott description: community-based oflendersomöjligt omvända medattsom personer the utilitysupporting thefixated and re-homosexuell läggning till bli hetero-att gressed typology thatsuggestingnor com-sexuella med de behandlingsmetoder munity thetreatment groupone more

finns tillgängliga eflectivedag. thani En the other."treatmentsom person
Conte, 343.1985med hebefil läggning borde lättare svara

behandla framgångsrikt förutsättningEn för behandlingänatt en person att en
med pedofil läggning, behandlingens ska lyckas patienten själv uppleverärom att
mål honom eller henne bli hanär eller hon har problem, ochatt att att ett att
sexuellt upphetsad med han eller hon känner sig motiveradav samvaron att

kanMan kanske generellt behandling.genomgå Sexuellt awi-partner.vuxna en
äldre barn känner kandesäga lever sexuellasinaatt en person personer utsom

sexuella böjelser för, desto böjelser upplever oftaststörre inte läggningär sinsan-
nolikheten behandling kan påver- problem. De vill sällanatt en än-ett stortsom
ka normali riktning. På dra sexuellasin inriktning. de aktivaFörpersonen
motsvarande kan förmoda i synnerhet försätt de radikala pedofilernaattman

barn dras till sexuellt, det deninte avvikande sexualitetenäryngre en person
desto mindre sannolikheten för problemetär samhäl-ären som utan snarare
framgångsrik behandling. lets reaktioner deras sexuella preferen-

Vidare hävdar del terapeuteren att ser.
känner tillfällig sexuellpersoner, som at-

traktion till barn regredierade pedofi- Vad det skaär behandlassom
ler, oftare behandlas med framgång Pedofiler inte homogenän någonutgör

med pedofil vad gäller personliga egenskaper.personer permanenten grupp
läggning fixerade pedofiler. regredi-De Forskningen pedofili och behandlingom
erade pedofilerna riktar sin sexualitet förövare sexuella övergreppav av mot
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viktighandlingar.offer för Enha sinapedofiler kanfunnit vissabarn har as-att
pedofilerbehandlingenpekt ikaraktärsdrag. De är attavegen-gemensamma

hansociala kompetensen,höja den såområdetlitteraturenskaper stän- attsom
medlärnaturligt sig umgåsförst ochtypiskadigt sättär attettuppger som

könen.bådadet jämnårigasexualitetenavvikandefrämst den avpersonermer
behandlingocksåkräveroch Dettasexuella reaktionergäller både somensexu-
självförtroende,allmännahansbarn. stärkerriktadella fantasier är motsom

jagstärkande terapier.pedofiler käns- dvs.Vidare relativt mångaär
hittillspsykoanalys har in-Individuellsocialbristandeharlomässigt omogna,

fram-särskiltutvecklade någonvisat sighar dåligtdekompetens te varaso-
förän-behandlingsmetod förgångsrikisolerade,socialtochciala relationer attär
Blandavvikelse.sexuelladrajag-utveckling lågbristfällighar personsenen

psyko-Crawford 1981 hävdarsjälvinsikt ochbristandesjälvkänsla, attannaten
psykoterapiindividuell inteanalys ochbristandeidentitetmanlig samtsvag

pedofiler.effekt På 1960-förgripit hardeför offret/barnet någonempati som
inlärningspsykologin hadetalet, dåde för-dragpåtagligaAndrasig på. är enatt

beteendevetenska-stark ställning inomläggningsexuellaavvikandenekar sin
sexuellabehandlaförsökteförharoch de gripits övergreppnär av-mot manpen,

beteendemodifiering. Den-medtill vikelserRelateratbrott.förnekar debarn sitt
pedofilerbehandlingformbortrationaliseringstarkdetta är varavavav naen

sexuellaändrainriktad patientensvilketbarn,sexuella handlingenden attmot
fantasiersexuellaochreaktionerförringardeuttryckbl.a. isig omatttar

gickBehandlingenbarn.barnen.effekter attutövergreppens pe-
handlingarsexuelladofilenarbetar associerapedofilibehandlingVid attte-av
medbarnriktadeoch känslor någotsjälvinsikt hosmed skapa motattrapeuterna
framkalla-obehagobehagligt. Känslorsexuella reaktio-gäller depedofilen vad av

elchocker.hjälp Aversions-des bl.a. medför längrefantasierna,och attnerna
behandling.form sådankontrollera terapisjälv sinapedofilensikt är avatt en

beteendemodifika-formenklaockså honom Dennadärmedimpulser och att av
kontrollerade be-underkan vissavik-beteende. tionsexuella Enmodifiera sitt

behandlingssituationentingelser sompedofiler ibehandlingenaspekt itig av
långsik-sällansikt,fungera kortförne-hansbrytabegått brott är menattsom

vardagliga situationer.handling. ibrottsliga Viss tigttillkande sin
tillharpedofilens år övergåttbryta Manbehandling går attatt senareut

förfrontbredarepedofilibehandlasexuellaneutralisering sitt enengage-av
de-dvs.pedofilers kognition,påverkahonombarni attatt tasamt attmang

varseblivning siguppfattning elleroch barnetperspektivbarnets avett rasse som
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själva och omvärlden. Enskilda terapifor- kognitivmotspelerska/motspelare,en
utsträckninghar, den de överhu- omstrukturering vilket innebär pedo-i attmer

för-vudtaget utvärderats vetenskapligt, filen ständigt konfronteras medinte sina
effekt.ha nekanden, rationaliseringar, bagatellise-visat sig någon större

har allt riktat de sexuella kontakterna medNumera ringarman mer upp- av
s.k.märksamheten multimodal be- barn.

handling Howitt, 224. Behandling där medlemmar-Detta iin-1995 s grupp,
nebär behandlingen förövare sexualbrottparallellt allai äratt man na som av

terapiformer förvräng-olika med för- barn, diskuterar kognitivainsätter mot
hoppningen eller des- med- varandra, harningar signågon några visatatt av vara

ska ha avsedd verkan. finns relativt framgångsrik metodDet de Priestte-sa en
hävdar olika terapifor- och Smith, 1992. ochDwyer Myersrapeuter attsom

används tillsammans, genomförde multimodalde har 1990,närmer, en som en
effektbetydligt de används behandling bl.a. pedofiler varitstörre än när av som

föroch använder dömda för sexualbrott barn, fannsig. Man imotvar en aver-
fyraoch andra för uppföljning behandlingensionsterapi strategier att atten av

modifiera beteenden, återfallitsamtidigt bland pedofilerna iprocentsom man
genomför terapiformer syftar till brott under period fem månaderattsom en av
höja den sociala kompetensen, stärka till behandladetio Deår. männen ut-
självförtroendet förbättra flestaoch självinsik- tryckte tillfredsställelse med destor

har förekommit be-del kompletterat delterapier helaEn iten. terapeuter som
farmakologisk behandlingmed med libi- handlingen. Problemet med denna stu-

för pedofilado-reducerande dämpa die dock förövare brottärpreparat att att av
sexualdriften pedoñlen. frånhos med början dålig t.ex.prognos

främsta målet med behandlingen återfallsförbrytare sexualbrottDet motav
pedofili förändra pedofilens barn uteslutits.är attav av-

vikande sexuella reaktionsmönster. Tera-
Återfallsförebyggandebehandlar pedofili har pedofilermodell förpeuter ut-som

dock m.fl.vecklat och sällan Gillies 1992 har diskuteratprövat veten- en
skapligt rad behandlingsformer. återfallsförebyggande för pedofilamodellaven

dessa hör höja pedoñlens förövare. Behandlingen vänder tillTill inre sigatt
förkänslighet de sexuella reaktio- pedofiler begått sexualbrott motegna som

covert sensitization, rollspel syf- barn och har allvarliga andraintei pro-nerna
för offret, drogproblem.blem alkohol- ochempatintränate att upp upp- som

det oönskade beteendet grundläggande be-antagandetrepning Det iav ge-
införlåta pedofilen behand- handlingsmodellen förövare kanäratt attnom en en

lingsgrupp spela med lära känna desitt situationersig igenövergrepp attupp som
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undersökte oftast planerat sinadesexual-begåför honomriskutgör att somen
hafthadesexualbrott, ångest,46kan läraoch han sigbrott, utöva procentattatt

depres-hade kommit in idriftsimpul-avvikandekontroll deöver procent en
hade missbrukarsionsperiod,försökaBehandlingen går procent23attutserna.

haft avvikandeochalkoholpsyko-sociala ochde ursprungligaspåra procent
masturberatdefantasiersexuellabakomlegatlogiska mekanismerna somsom

till.Måletbarn.sexuellade övergreppen mot
bakom behandlingsmo-Enligt teorinsjälv-med behandlingen är övaatt upp

grund-redanviktigtdetdellenimpulserna,sexuellakontrollen de är attav
förändringarna sinnesstämningenval ideska kännapedofilen själv igenoch avatt

kritiskatillståndidentifiera deupphov tillfantasierkänslor och ärsomgersom
sexuellaavvikandeochgenomförandetochplanerandet ett genererarsomav

behandlingen läggerfantasier. Ibarn.närmande tillsexuellt nermanett
pedofilernahjälpamödauppfattas härbarn in-sexualbrott attattstormot

riskfyllda sinnesförän-dekännakan igenimpulshandlingar. Förövarente som

t:ankg: ’:Béliiandlplnggsønodetlénbyggerföljandei i:

1,.. ".,cén‘ornr6éandet:.: "33"Piråráåâizøi g1 A
av sexuell. sexuellav enj75539431ilfänsiéê" Å i"kontakt medyettkontakt med. çförändringar -pmaawxi

fsüäms

odsaxel-.u.‘.--5‘...L,auuwögåj ...upp ...............nnnn

Sexualförbrytare och dettadringarna.signalernaförstå delära inresig att
pedofil läggningmedgäller deförestående sexuella årävenövergreppnära

identifiera och beskriva sinadåligabarn. att
också dåliga kom-känslor.barn DesexualbrottbegåRisken ärär attmotatt

fantasier och berättaihågförövarna/pedofilerna sinasärskilt när ommastor
Behandlingen siktardem dem.berörhamnar i situationer attmot pe-som

tidigt stadiumdofilenm.fl., såkänslomässigt Pithersstarkt 1983 ettatt som
riskfylldkänna situationpedofi- möjligt igenhävdasref.: Gillies, 1992. Det enatt

begåminska riskendärmedoch återkontakt med barnsexuellkan sökaler att
ganskakrävssexualbrott.ångestfyll- Detpåtagligt depressiva,de ärnär ett en

medmåletbehandlinglångvarig innanPithersupprymda.bittra ellerda, rentav
återfallsriskminskande Mannått.ref.:m.fl. Howitt,1988, är1989; 1995 s en

be-framgångsrik denhurpedofiler intedefann209 ännuvetatt procent73 av
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skrivna metoden lång sikt. besvärlig och skulle betjäntaär nå-vara av
Metoden under utveckling och formär stödterapi.ännu gon av
inte vetenskapligt utvärderad.

The three levels:consistsprogram now
the entry-level emphasizeseduca-group

and the developmenttion cognitive stra-
pedophilictegies Thisto prevent acts.

structured andquite learninggroup uses
modules that focus breaking downon ra-
tionalizations. theIn mid-level group...
The know each other this pointmen
and generally speak openly and support
each other. third hasA group psy-a more
chotherapeutic Memhersorientation.
this have been through the firstgroup two

and have shown interest ingroups an un-
derstanding their psychological moti-own

and what their sexual interestpromptsve:
children.in Gillies mfl., 205.1992 s

Pedofiler behandlats framgångsriktsom
kan sedan själva leda självhjälpande

för pedofiler formi stödtera-grupper av
pl.

kunskapDen dag hari be-man om
handlingen pedofili baserad denärav
behandling genomförts förövaresom

sexualbrott barn. Behandlingarnamotav
anpassade till fängelseklientelet ellerär

till dömts till psykiatriskpersoner som
vård. det finnsMen förmodligen en gan-
ska pedofiler frånavstårstor grupp som

söka sexuell kontakt med barn ochatt
således aldrig begått sexuelltsom ett

barn. Manövergrepp nästanmot ett vet
huringenting dessa pedofilerpassivaom

handskas med avvikandesin sexuella
läggning. Däremot kan förmoda attman

upplevermånga sin situation ganskasom



Bilaga 3 3851997:29SOU

betydelsePornografins
pedofilenför

gjorde1985 genomgångLebeguelättillgängli-dagPornografiska filmer iär en
pornografiska alstertrycktavi-hyrsde i mångadels varsomut avattgenomga

drygunderAustralientillgängligaolika ioch delsdeobutiker entevesgenom
titlarnaanalyserade ifyraårsperiod. Hanoch vide-film-filmkanaler. Den öppna

demed avseende in-alsterpornografi med dessaerbjuderomarknaden om
elleravvikelsesexuellnehöll någondistributionenmedanmodeller, para-avvuxna

sammanlagtrördefili. sigDetkriminaliseradbarnpornografi varit 2 zooomun-
fann1985LebegueBarnpornografi titlar. nästadeder åren. att 30senaste

innehölltitlarna någonunderköpasalltsåkan inte öppet, para-procent avmen
DSM-IIIdefinitionerna ifili enligtmarknaddoldhar vissde årensenaste en

förbundet,psykiatriskaAmerikanskaBarnpornograñutred-uppmärksammats.
parafilierkategorinmarknad har 1980. Dendennahar störstavisatningen avatt

medsado-masochismutbud barn-begränsathögstdock procent12 avvaravett
medföljd transvestismBarnpornograf- titlarnapornografiska produkter. 7 pro-av

förekom iPedofili och incestochsvårtillgängligt intematerialiskt 3,5är cent.
ytterligareochtitlarnakanpedofileraktivaalla 3,4procent avvet manvarens

ellertonårs-hadematerial. Elliott, Brownesådant ett temaprocent omtag
liknandeungdomssexualitet. Idjupin-fann1995 sinaKiloyne ioch annanen

fann 1991studie USAisexualbrottförövaretervjuer attmot91 avav
parafilhade in-titlarna någonvisstebarn inte än procentprocent av20 varatt mer

handlade in-ochmaterial riktningerotisktinförskaffakunde procent om4man
härhadekategorinDeneller ävenungdomarbarn och störstacest.vart man

inriktning 8sado-masochistiskmedkontaktförvändakunde sig pro-att en
MindreÄven titlarna.sexualli-underprostituerade. än procentencent avunga

inriktning.pedofilmedtitelhadeslut1960-taletsundertidberalismens en
alla for-1970-talet,till slutetfram närav

tillgängliga,pornografi blev barnsexuellaPornografi och övergrepp motvarmer av
pornografin förloppetiplatsVilken intarbe-barnpornografiefterfrågan ytterst

be-detbarnsexualbrott såKutchinsky 1985gränsad. För citera mot somavatt
andradet avsnittetmodellen sebeen skrivits ialwaysmarket haschild"the erotica

rapportdennade-because idimensionof modest
pedofili och sexual-litteraturenthesexual Ismall minority,manded oma

pornografinsdiskuterasbarn360. brottmfl.,pedophiles. Langevin 1988 mots
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roll det gäller med tiden utvecklas tillnär permanenten
utvecklingen den avvikande avvikande sexuell inriktning hosI. av sexu- perso-
ella denläggningen, dvs. sexuella finnsDet emellertid empiriskaingamo- nen.

belägg för förtivationen barnporno-exponeringatt
sänka den grafisktsexuella impulskontrol- material tidig ålder skulle ledai2. att

len hos den awikande till återkommande fantasier sexuellaom
substitut för sexuell kontakt handlingar med barn ålder ellerisom en vuxen

med barn pedofiltill läggning.ett en
sänka barnets motstånd försöket kan Goldstein 1973i Det nämnasatt att
förföra funnitbarnet. synnerhet homosexuellaiatt att pe-

dofiler hade förlåg exponeringextremt
Åpornografi andra sidan hadei tonåren.Awikande sexuellt intresse

hypotes diskuterats litteraturen förstaEn homosexu-i sitt60nästan procentsom
området för barn- ella könsumgänge före ålder.exponeringpå årsär att 14

pornografi tidig ålder skulle kunna leda Heterosexuella pedofileri hade enligt den-
till pedofili individen blir könsmo- undersökning också relativt lågnär na en ex-

har undersökts bl.a. förFrågan erotiskt material underponeringgen. av
Kearns-Condron och fast adolescensen.1988,Nutter
med avseende utvecklingen parafili präglatsPedofilers hemmiljö har oftaav av
generellt. fann parafilaDe restriktiv hållning till sexualitetenatt personer en
hade kommit pornografikontakt medi Goldstein, I973. samtalade mycketMan
först efter det de upptäckt sexuel-sin sällan hemmet. hemmiljöi Dennaatt om sex

awikelse. detta resultatOm kan ha prägel pedofilensinär över- satt som ung,
förbart till de parafilierna,enskilda kan vilket kan ha resulterat han sällan kom-i att

dra slutsatsen med kontakt med erotisktmit i material underattman personer pe-
dofil läggning fattabörjade förintresse och tidiga denItonåren.uppväxten norma-
barnpornografiskt först eftermaterial det psykosexuella utvecklingen ungdomarär

de upptäckt sexuella försitt intresse synnerhet nyfiknai pojkaratt pornogra-
barn. fiskt material föroch använder den sti-att

framförtsEn hypotes som fantasinmulera vid förmasturbation ochannan av att
bl.a. Marshall, fantasier1988 i lära sexualteknik. de blir skaf-sig När äldreär att
samband med masturbation tidig ålderi far de fastsig sexualpartner och har inteen

betydelse förhar utvecklingenviss längre behov erotiskt material. Fören av av perso-
den avvikande sexuella inriktningen. med sociala och sexuella problem, vilketner

samband fantasierOrgasm med kringi oftarelativt kan fallet blandt.ex.vara perso-
avvikande sexuella handlingar kan ha med avvikande läggning,sexuell kan in-en ner
förstärkande effekt fantasierna och för erotiskt material åldern.öka medtresset



Bilaga 3 3871997:29SOU

beThis finding shouldstimuli ibli viktigaPornografiska alster kan notact out.to con-
pornography fune-thatstrued to suggestsjälvtillfredsställelse.med sexuellsamband

Theinhibit sexual actingtions out.to usekonstaterar1985 417och LangLangevin s doesrelieve impulsepornography to anPornography doesdock tonot appearatt intenszfiing al-preclude roleits innot an
establishing maintainingbe important rich, fan-or ready and inactive, many cases

behavior.sexually anomalous intensification supportedSuchtasy e.
pornographythe prior togreater use

Thus an indi-child molesters.oflrensesimpulskontrollSänkt
fantasies,hisvidual outto actpronelitteraturenvanlig hypotes områ-iEn

thehe will dolikely that irrespectivesopedofiler barnporno-det är näratt ser pornography.availability toexposureorsexuelltillgrafiska alster leder det upp- 207.Carter 1987s
för-tilldemochhetsning motiverar att pornografihärForskarna talar utanombarn.sexuelltgripa sig ett frågadetprecisera ärnärmareatt omompornografinsforskningtidigareI om vuxenpornografi.barn- eller
harsexualbrotteffektereventuella

våldtäktsbrottetsig åtägnatmestman substitutBarnpornografi somvisadeMarshall 1988Finkelhor, 1984. förts framfrämsttanke,En somannanrollmaterial kan spela visserotisktatt en och dis-1985Kutchinsky 1978, somavsexual-medsambandstimulans isom internationellaingående denkuterats i
förgripitför förövarealla fallbrott, i som pornografiområdet,litteraturen. är attm.fl.offer. Cartersig än tremer sexualbrott.effektavhållandehar endärundersökning,visade1987 i en pornografiall slagsförsäljningenNär avförövarejämfördes medvåldtäktsmän av 1960-taletfri Danmarksläpptes i

oftaredebarn,sexualbrott attmot senare sexualbrottanmälda isjönk antalet
före ochpornografi bådehade använt ref.:Kutchinsky 1985,Köpenhamn.

genomförande. Förövarnaunder brottets menade360Langevin 1988 attrn softarebarnsexualbrott mot uppgavav of increasinglyavailabilitythe increased
devåldtäktsmännen använtän att por- pornography have beenhard-core mayimpulserna tillnografi för dämpaatt of real decreasethe inthe direct causeförm.fl. dockCarterövergrepp. varnar child molesta-of andincidents peeping

undersökningutifrån derasenbartatt andDenmark between 1967tion in
alltför generella slutsatserdra att an-om förfrekvensensynnerhet sjönk1973." I

skulle för-pornografivändandet i sigav barn.sexualbrottochvoyeurism motbarn.orsaka övergrepp mot liknandefannKutchinsky 1985 ett
theythatchild molesters fd. Västtysklandreport förwere närmönster vux-.. employlikely than rapists to porno-more fri där. Kutchin-enpornografin släpptes

impulserelievinggraphy ana meansas
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sky har tolkat analysresultaten frågadet barnpornografi ellerattsom om var om
pornografin har katartisk av katarsis vuxenpornografi. undersökningIen en av

betyder psykoana- ochavreagering inom Lang Frenzel r988, ref.: Langevinsom
lysen effekt, dvs. pornograñn, och den m.fl., fann3591988 att procents man

masturbation fantasiertill de incestförövarna hade visatvuxnes som av pornogra-
alstret stimulerer till, bidrar till fisktdäm- material för barn-stimuleraatt att

de sexuella impulserna. Pornografin et/offret, själva, eller båda sambandsig ipa
blir substitut för sexuellt med de sexuella Blandså sätt övergreppen.ett att pe-

sig eller dofiler nämnda undersökning ande-inärma partner etten vuxen var
barn. len pornografi sambandianväntsom

med Under fö-övergreppen procent.IO
revändningen barnet/offret in-Sänka barns motstånd vid sexuell förförelse att ge

vanlig debatten forskningenEn ochi struktioner sexualitet, hade någrates om
sexuella barn förövare pornografiska bildervisatövergrepp är,mot attom

med pedofil läggning huvud- kvinnor, vilka illustrerade depersoner vuxna sexu-
sakligen använder barnpornografi syfte ella handlingar utföra.i barnet skulle I

offer/barnetsitt det den utsträckning hittills undersöktövertygaatt attom man
normalt med sexuellt mellan frågan verkar det pornografi, ochär umgänge attsom

barn och hävdasDet också utsträckning också barnpornografi,i vissattvuxna.
pornografin används syfte har för bryta barns motståndi instruera använtsatt att
barn vilka sexuella handlingar den till sexuella närmanden, attvuxne vuxnas men
vill barnet ska utföra. brukarDet detta vanligt. förutsättningvi- inte Ensåäratt
dare framföras pedofiler med hjälp för förövare ska kunna användaatt attav en
barnpornograñska alster reduce- pornografiskt material samband mediattavser

barnets motstånd sexuella sexuella närmanden till barn hannär- ärmotra att
manden. har under full-övergreppssituationen

Empiriska studier dömda pedofi- ständig kontroll, närmandet ägerattt.ex.av
lers användande barnpornografi hemma hos honom. m.fl.Langeviniavs rum
samband med sexuella sammanfattarI988 361 forskningsre-övergrepp ger s

övertygande stöd föringet Elliott, följandesultaten området Assätt:tesen.
och KiloyneBrowne 1995, ställde the contribution ofstands, eroti-exactsom

detaljerade frågor bland ofthe Commission crimesövergreppen toom ca sex re-
förövaredömda sexualbrott barn, but rolemains uncertain, itsmot toav appears

fann ungefär tredjedel förövar- be one."minoratt en av a
medvetet hafthade pornografiskt och Frenzel drar lik-Lang 1988 315na ma- s

terial liggande framme då barnen nande slutsatser utifrån studiei sin övervar
deras hem. framgår däremot pedofiler förför offer.Det hurinte sina
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pedophilesproduced privatelycausal uUdirect orhowever,As yet, no .. otherwithfor sharingtheirforestablished betweenbeenlin/e has orporno- own use
under-through networkpedophilesexploitationand sexualgraphy ausage
boughtbegroundonlystudy,children. this incestIn 15% newspapers. may

good profit, but thesold,and sometimesshowed theirpedofilic oflendersand 9% at
foundproductionfor theadult motivationpornographic video notvictims ma-ora

pathology thethehutchild inthe economics,that inthe expectationgazine in
theirPedophiles take pride inoflender.depic-sexualthewishmight mimic actsto

exhibitandcollectionsbeliefpopular privatetheted. This maycounter ownruns
muchphotographs home-moviestheirchil-oflendersall, againstthat asormost, sexor

exhibit trophies. Seng,peopleother 1986pornographydren rely toexposure as aon
:57.sexual stimulant.

Även pornografiocherotiska bilderÄven 1995b, intervjuatHowitt omsom
för användarnafunktionerolikahaåterfallit kanpedofilerfixerade"några som

denstimuleringdenna kanbekräftarbarn,sexualbrotti anta att sex-avmanmot
funktio-den viktigastefantasinuellaslutsatser.tankedenna i sina är

leder tillfantasinStimulering avnen.oflenders showthat"One suggestion
kanupphetsning,sexuellespecially adult-pornographychildren genererasom

ellermedhandlingmake adult- sexuellorderchild depictions in partnerto enen
normal’. Itchild sexual activity hand.förtillfredsställelsesexuellappear egen

samplethethat onlywould appear one pornografiska alster varierarförIntresset
reported happeninganddid this toone helt besattadelmänniskor:mellan ärendeny thatchildhood. Thishim in not to anledningendenochsexualitet avavbutpornographythis sort occursuse

pornografi medanstorkonsumenterparticularlymerely that avnotsuggests
smaklöst.pornografiandra tycker1995b 24.Howitt," ärextensive. atts

va/fiation förhållningssättDenna gent-av
gällerpornograiiska alster givetvisbilderKollektion erotiska emotav

formermed olikade-den allmännaiblandhar i ävenDet av sexu-personersagts
awikelser.ellaindustribarnpornografinbatten äratt en

vilkafylld situationer iVardagenomsättning.har är avenormt storensom
väckakaninvolverade ochbarnfal-kunde1986 ärsåSeng somatt varamenar

fantasiersexuellapedofils erotiska ochfe-efterförelet i USA,år att en1977 men
det med Howitttill liv. Förlagbestämmelsen The Protection sägaderala att

paedophiliac fantasyl995b 23: ...Sexual ExploitationChildrenof Against s
with, andfed everydayreadilyhar produktionenbörjade gälla,Act contactav

thatof children. Thissightingsbarnpornografi minskat. Det meansnusom
alternativesof functionalplentythereicke-kommersiellaproduceras USAi är are

paedophilesforpornography arousingbarnpornografiska alster. to
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sexually. Howitt, 1995b 23. Mång- der de barn depå misstänktes has som
falden fantasieggande förgripitsituationer i Martens,sig Jared,av 1991;
vardagen kan bidragande faktor 1997. Bilderna barnvisarvara en som poserar
till pedofiler t.o.m. fixerade pedofiler framför kameran både påklädda ochatt

återfallit flera sexualbrotti nakna.gånger barnNågra har blivit fotografera-som
barn särskiltinte visar deintresse det ligger och Bland pedofi-närmot stort sover.

för den olagliga kommersiella barnpor- lers bildsarnlingar återfinns också annon-
nografin Howitt, 1995b. Instead, med lättklädda barn barnunderklä-ser
arousing oftenimages found licit der,in sportkläder etc eller urklipp frånwere

and televisionmagazines, tidningar och reklamkataloger mednewspapers por-
and videos, usually in- barn. enstaka fallI har pedofilenträttprogrammes, not

volving nudity. Howitt, 1995b 23. klippt ihop bilder med hans tyckeis ett
Barnpornografihärvorna attraktivt barn och bilder könsorgansom upp-

märksammats i Sverige har hela bildcollagetår fåttså sexuellattsenare en
de huvudmisstänktavisat för sprid- prägel den ihopklippta bildenatt är ett-

barnpornografining inbitna samla- slags hemmagjord barnpornografi.är Enav
samlar tidskrifterDe som produ- form hemmagjord pornografire. annan av

cerades och såldes legalt före 1980år teckningar barn olika sexuel-iär egna
och videobaserat material dock situationer. En misstänkt hadesom person
till del innefattar smalfilm ock- själv dockorgjort barnstorleknågra istor som

sålts legalt.så del pedofiler fotografe-En han klädde för honomi upphetsan-som
enligti deras tycke attraktiva de kläder. Han använde dockorna förrar smyg att

barn lekpark elleri stimulera sexuella fantasisin sambandiute stan, etten
nöjesfält. Andra tekniskt orienterade med och ibland hadeonani han samlagär
och videokamera med dockorna.monterar upp en en
strategisk plats skog,i där de behö- Pedofilers samlingar bilder fil-ochen av

avståndrigt kan barnin har genomgående barn ledmo-spana en mer som
badstrand och filma de barni och behövertiv alls hainte någotsmyg som sexu-
attraherar dem, ibland med mycket ellt innehåll. deI personliga samlingarnanär-

barnpornografi-gångna inzoomningar. I kan videoupptagningaringå eller foto-
härvorna har framkommitockså grafiska bildernå- från idrottstävlingaratt tagna

misstänkta har filmat barn delta- och danstävlingar för barn och ungdo-gra som
olikagit i idrottstävlingar t.ex. i Upptagningarna kan ha gjorts igymnas- mar.

tik och handboll inomhus och utomhus. samband med besök dessa täv-egna
Svenska undersökningar polisan- lingar eller ha bandats tävlingarnanärav

mälda sexualbrott Ävenbarn har visat olika spelfilmer medsäntsmot att teve.
enstaka misstänkta hadenågra bil- barntagit skådespelare och videoinspel-som
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Farbror grannskapetbarn förfrån med iningar teveprogram
helbor bostadsområde medNN ifemmanfrågetävlingenbarn Vit.ex. i ett en

sociala problem. intresseraddel Han ärsamlingarna. finnskan finnas med Deti
årsåldern.pojkar Hani ägerolika barnarti-också de samlar 10-13 enavsom

olika data-dator han laddat medleksaker, kläder och under-klar, såsom som
pojkar grannskapetspel. i vissteNågrakläder.

de gickhar dataspel ochNNattom
föribland och hälsade honom att spe-Fotografering barnav

Ibland samlades fiera pojkar lägen-la. isamband sexuellai övergrepp
hyggligsamtidigt.heten NNBarnpornografiutredningens räkningFör motvar

pojkarna och bjöd dem smörgåsarstuderande fördjupnings-lät jag nären
hosde hungriga. Husrannsakan NNkriminologikursen C-nivån i varsystema-

fotograferatsvisade fyra pojkar naknade sexualbrott barntiskt igenom attmot
konsta-olika polisutredningenIianmäldes till polisenunder iår poser.som

terades följande:Stockholms län och Stockholms stad år
Endast misstänkta sexualbrott videofilmfrån beslag punktut-1993. nr xxxen..familjen beaktades dennai hittades.genom-om y:y

Filmen visade innehålla stillbilder påsigförekomAntalet barngång. som som
kläder.pojkar, fotograferade med och utanoffer vilkamisstänkta något247,var av verkadedel bildernaEn utom-tagnaavflickor. Deän procent syste-70 varmer bilderna kunde kon-lands, några avmenuppgifternamatiskt insamlade berörde lägen/Jet.N.N.::istateras tagnavara

bl.a. omständigheterna kring de miss- lägenhet visadeBilderna NN..-sitagna
tänkta sexualbrotten och polisens hand- bade sexuellt medpojkar umgänge va-som

medrandra, oeksdläggning dessa. Materialet bearbetas man.en vuxenmenav
filmen med hjälp tekniskaFrån togs av ro-kvantitativt och kvalitativt och kommer

fiam antal polaroidbilderteln på poj-ettredovisas krimi-C-uppsats iatt som en för möjligt kunnakarnas ansikten att omnologi Jared,vid Stockholms universitet dem. Vid besökidentifiera pånågon ettav
skrivs underI997. Uppsatsen min förevisadesbostadsområdetskolan i att an-

handledning. fotograferna.lärare de aktuella Mantal
identifierafirmkunde direkt pojkarna.de polisanmäldaGenomgången avav

skolan och dedem gickTvå i övrigaavsexualbrotten barn hade bli-visade att
bade tidigare.gjort såfotograferade nakna eller sexuellaivit

med klädernavanligtFörst på;porträtt
framhållasbör detDet inteattposer. var med neddragna byxor ac/7därsedan bilder

barnpornografifråga produktion i sedanleker med könsorgan;pojken sittom av na-
syfte pedofilerspridas till andra poserande pojkar: bilderkenbilder medutanatt

bakifrån liggande.framifrån, ochframställning bilder för tagnasnarare om av
Pojkarkönsorgan.Inzoomning ärav somsamlingen.den privataegna,
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foto-naken flickaoch med varandra, de med bildernakna har ona-sex av en som
varandras bildoch Enpenis. graferats olika ställningar. Flickan hadeinerar suger

där medpojke leker pe-man:en en vuxen blivit fotograferad olika naknai positio-
bilder där pojkenochOnaninis. några su- med blottat underliv verkadesomnerpå penis.mannen:ger svullet och påtagligt misstänk-Denrött.

fotografen identifiera.lättNNManligt sällskap till ensamstående mamma attte var
bor tillsammans medMamman sin träffat godaModern hade NNsnart genom

bekant lärde hon7-årige Genom och dottern hade godaHonvänner.son. en som
känna början hade de kortNN. I regelbundet tid medumgåttsvänneren re- en

träffa-lation. förhållandet slutNär tagit dem och hadesnällNN. NN mot ta-var
des och NN NN flickan olika ochmedvänner. git nöjen gjortmamman som

barn-hade snäll och ställtvarit rådsaker modern hade med.inteupp som som
behövdes och ibland hadevakt det förtroende förModern hade NNnär stort

fått hemma hospojken NN. tillsammans medoch lät honomöversova vara
köpte pojken ochMannen åt flickan hon själv med. NNpresenter utan att var

gick de bl.a. Tivoli. flickan tillsammansochsommaren ensammavar
fyrahade drygtDetta i år.pågått ocksåunder flera veckoslut och de hade

Konflikter uppstod mellan tid.bilat landet veckasii nästans0nen-mam- runt en
och varför brötNN, moderns hadei omgivningPersonermammanman rea-

kontakten med bidragandeNN. En hur hadeNNintimt umgåttsor- gerat
foto-sak kommit hem med med flickan och undrandevarit angåen-att sonenvar

grafier bostad.dennesNN i mel-de relationen. Sexuella handlingartagna av
mycket naken-Motiven närgångna och flickan hade förekommitlan NNvar

bilder pojken han låg och tillfällen,vid flertal vilket erkän-NNnär sov. ett
pojken hanNakenbilder de vid polisutredningen.när satt

fanns förundersök-toaletten också. I fotograferingen flickanAngående av
framkom köns-NNningen visat sitt följande från polisförhö-framgick bl.a.att

för pojken. hade också bettNNorgan ren:
pojkens könsorgan och tagitatt se flickan hon har förfrågade klartNN om

med hand pojkens och förtsin hur hennes underliv och fimge-sigorgan utser
förhuden fram tillbaka. hadeoch varförNN ne/eande NNFlickan tarrar. svarar

fram spegel hon bättre ska kun-förlikadant sittgjort atteneget attorgan
könsorgan. Flickan tycktesitt egetna seskullepojken hurvisa göra.man Därförändå han kunde föresloginte att se.

Manlig kamrat och ensamstående han skulle fota hennes underliv.NNmor att
med-Fotolabbet till polisen och ändra-L ringer ville flickan först honDet inte men

delsflera bilder flickande NN påsig.framkallar fotorulledelar taratt man en
har och dels honhon på när ärnär trosor
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obser-hadeVakternadärför polis.kalladekroppsställ-olikaFlickannaken. intoghelt
Närbilder på köpcentrumet.tidigarefotograferingen. ividningar verat mannen

uppfatta-NNockså.underliv ha-flickans NNvisadeutredningtogs Polisens att
bådadommellanlekbärdetde klä-var ochatt en medbådepojkarfilmatde utanfleraflickanförpoängteradeoch NN husrannsakanEftertid.längreder enhemlig-skullebildernagånger vara enatt fil-beslagtagnasamtligakontrolleradesbåda.dommellanbet

Videofilmervisade sigDet att sexmer.
Modellagenten/Reklamfotografen innehöll privatin-kamerabandoch ett

alfärsgata igickoch BPojkarna A Åldern pojkardessaen pojkar.spelade
tillframkornNNStockholm. En och år.mellantilluppskattadesman 20-

ställavilledefrågadeochdem ofta platserupp Inspelningsmiljöernaom var
gälldeprovfilm. Det dessagöra re- ungdomar. Avfrekventerasatt en avsom

jeansmärke. Hankäntförklamfilm SergelsLund,skolor, Grönaett kan nämnas
deochdirekt,krdemerbjöd köpcen-om tunnelbanestationer,100 olikatorg,

reklamby-modellerblev Polisut-vattenfestivalen.av frånochantagna som trum
kronor.ytterligaredeskullerån lyckats poj-5.000 NNvisaderedningen att

iköpcentrumkänttillgickDe avancerade poseringar:ett tillkar
Stockholm. pojkarfilmatNNtillfällen harVid olika

ñlmaintresseradNN attavmest skettbarvar filmningarDessabyxor.utandraskulledenne-sade BåtHanA. harPojkarna instruerats gö-att bakifrån. att
midjan.till marken.ordentligt liggandesamlagsrörelserjackaAzs motraupp

fil-pojkarnablevtillfällevidned hän- någotIntehan AsadeSedan stoppaatt
köns-derasfizzmzfrdn sågmade så att mandraoch såbyxñckorna sättiderna

identifieraskundePojkarna inteorgan.tillde kombyxorna så att stramaattupp filmades. Deansiktenderas intetersomoli-instrueradesA görastjärten. attöver härkomst.utländskpojkarnaflesta var av
video-NNsamtidigtka poseringar tillvägagångs-haftbade oftastsom NN samma

börjadeinstruerades stå Hanfilmningar.samtligahonom. A vidfilmade att sätt
hansamtidigtpojkarnafilmastod medtuffspela somochbredbent attmot som

vad desakerolikademintervjuar ex.särskilt. A omnågotbredvid göraattutan ellerdeochgamla debur ärbeter, är omochbrett isärmed benenskulle bl.a. stå Hanflickor.medtillsammans någravarit
pågick iDettaliknande poseringar. ca med kommentareroftademberömmer som

vidröraförsökthade inteNNminuter. duutstrålningvilkendu"vad bra ut,ser
instruktioner- ungdomarnamed erbjudssamband Diirefierpojkarna i bar" etc.

sigfilmade. Hanbliför utgerattpengarna. teveka-olikaförmodellagentförhändelse- att varaobserverathadevakterTvå
naler.ofredadeNNtyckteochförloppet att

till-Devideofilmning.med sinpojkarna
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Giflermdl med kvinna dinge och Norrköping har visat det iatt
från kulturannan Sverige finns med pedofil lägg-personer

föddA landi Afrika.i NN hen-är ärett ning, via olikai tidningarsom annonser
biologiska far. NN äldre svenskärnes som Gula tidningen,en Rolig teknik,

fastigheter det aktuellaiägerman, som Killen söker kontakt med andra likasin-
afrikanska landet. Han bor där under nade för låna, byta och/eller säljaatt
vissa delar Som hemhjälpåret. har barnpornografiskaav alster. I den s.k.
han anställt inhemska flickor, inte Huddingehärvansom 16 invol-var personerbara hjälpt honom med hushållsgöromå- verade, och deni s.k. Norrköpingshär-
len utnyttjathan ocksåutan som detsexu- nästanvan var 40 personer.
ellt. Han vid utredningstillfället giftär Barnpornografiutredningen har gjort
med flickorna har variten av systematisksom de filmeran- genomgången avställd hos honom. mycketHon är barnpornografisktmed innehållung, som po-föroch väckainte hos deanstötatt lisen beslagtagit dei bådasven- härvorna.
ska myndigheterna han högre Filmernauppgav en i utsträckning ganskastorvar
ålder hustrun den hon verkligenän gamla, dvs. producerade under 1970-ta-
hade. NN har tidigare giftvarit med Azs let eller tidigare, vilka då kunde

lever frånskild för-imamma, som nu innan produktionen och distributionöppet
till svensk storstad. När kom tillAort en barnpornografiska alster kriminalise-av

fickSverige hon bo hos sin rades år Det frågamamma. 1980. smalfil-var om
Mamman har svensk MM,vän,en vanligen hade överförtssom till vi-mer som

god till NN. MM dock giftär vän är deo. Det fastställasvårt produk-är att
med flicka15-årig från Afrika och deen tionsåren för smalfilmerna, delmen enhar tvåårig ihop. borMM ien förmodligenson från ochen är 1960-ta-1950-

föroch ochA Azsstuga, att len. fannsDetsyster ocksåyngre videoinspelat mate-
skulle miljöombyte, gick Azs rial från ochmamma 199o-talen,1980- där inne-
med skicka båda till MM ochatt hållet karaktär.privatvar av mer
hans hustru under veckosluten.unga De kommersiella barnpornografiska
MM förgrep sig regelbundet sexuellt filmerna kan enligt utredningen delas in

polisens förundersökningarA. I korn det fyrai huvudgrupper, nämligen "pojkfil-
fram både MM och NN tidigare ha-att mer, japanska filmer, helt fil-europeiska
de minderåriga flickorutnyttjat sexuellt. och sexturist-filmer. Till detta korn-mer

hadeDe också nakenbildertagit flick-på sådana videoupptagningar barnmer av
orna. och ungdomar skett eller min-som mer

dre i badstränder, idrottsevene-ByteshandeI/försäljning smyg
Videofilmer och lekplatser,bilder nöjesfält Men detav mang, etc.

De s.k. barnpornografihärvorna i Hud- smygfilmade materialet inteär pornogra-
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otillbörligt vissaha ingrafen kanlätt-fiska egentlig visarmening,i zoomatutan
finnsVidarebarnen.kroppsdelarbarn ochavkläddaoch iblandklätdda

naturistfilmer visarkommersiellafoto-olikaunggdomar situationeri sommen
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nakna och barn direk- beslagspunkternågra med olikautanvuxna 400 typer av
sexuella anspelningar. barnpornograñskt material fyraoch hosta
Annonserna, där det aktuella materia- beslagspunkter. Hosänpersoner mer so

let bjuds ofta ändå for- drygt tio misstänkta gjordesär mellanut, vaga men 10
mulerade de berördapå och beslagspunkter och hos likasätt mångaett som soper-

förstår. Den färreeller beslagspunkter. Bland desonerna som svarar 10en
ofta trevande förstai sin kon- misstänkta fannsär alltså någraannons personerna

takt med detta för kon- storsamlare pornografiska ochannonsören, erotiskaatt av
trollera han uppfattat alster skildrar barn och ungdomar. Irätt.om annonsen som
Senare utvecklas brevväxling synnerhet storsamlare verkade mycketären som

rakt sak. förtroendeOm meduppstår bokföra och beskrivamer attnoggranna
utväxlar telefonnummer och de filmer, tidskrifter fotografier,ochparterna som
riktig hemadress. Ibland förmedlas också ingick derasi samlingar. Innehållet i varje
kontakter med andra likasinnade, sekvens videokassett beskrevs imen en text
det finns tendensviss och med angivelse kassettnummer ochatten var en var
bevarar och odlar sina kontakter. bandet samlingarnai sekvensernaegna var

sambandI med försäljning kunde återfinnas.materi- delEn deav av personer
säljaren med försettsitt andraär med barnpornograñskträtt attnoga som

uppdrag specificerat, dvs. han vill material detalj de sekvenseri deveta uppgav
vilka sexuella preferenser har kopierat åt Ibland be-mottagaren mottagaren. var
och vad denne tycker särskilt sexuellt skrivningarna ingående, fårär så in-att man

Ärupphetsande. det fråga byte trycket själva skildrandet de sexuellaattom av av
material, upplyser de båda kontrahenter- detaljerna i sexuelltsig upphetsande förär

varandra ganska ingående vad nedtecknaren.na om
har samlingi sin och vad helst följerHär från korrespon-några citatman man

vill Sedan förser varandra med densen mellan de misstänktase. man personerna
kassetter, fotografier och ibland tidning- de bådai härvorna deni utsträckning

med önskat innehåll kommente-och den finns medtagen polisens förunder-iar
ofta det material skickar sökning, detta för belysa dessnågotöver.rar man att

Ibland betalar för det erhåll- innehåll. bl.a. frågaDet beskriv-ärmottagaren om
materialet mellan och kro- denningar samlingen, vadna 150 ooor av egna man

nor ibland det fråga byte till tändersjäv- sexuellt och frustrationenär överom
kostnadspris, dvs. för videokas-priset tillgängligt material begränsatsåäratten

I samband med utlåning har det fö- och ofta dåligt skicki suddiga kopior.sett.
rekommit försvunnit.materialatt

Bland de misstänkta Norrköping-i Beskrivning den samlingenav egna
shärvan gjordes det hos kontaktenNår etablerad mellanän ären person mer par-
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sexuellttänderVadde harungefärde manoch vetett varterna "här-aktuellademisstänkta ideEninnehållet i sinade avvarandra, presenterar
frå-handskrivetmedskickadevorna ettsamlingar.

förkontaktertillgeformulär sina attvideomate-meddrygthar timmarjag 150 sexuella intres-derasbildsamlad avenmedblandat, in-Innehålletrial. är men förgrundtillsedanUppgifterna låganal-dr,I5-20tjejerriktning sen.mot unga
be-skulle iingåfilmsekvensertycker valmunsex... jagbröst somsamtstora avsex,

med exempelbøtjejer videoband. HärställarensVuxna ärSEXa" unga ettSC0771
män. formuläret.frågor i

inblandadedebeskrevOftast personernaoch 4-timmarsTotalt har jag strunt 40 5- sexuellavarandraför sinalöpandei textP-video,vanlig privatsex,medkasetter
ha kopieratvillevad deochpreferenserbandadefidn TV,ochstrand och tjejersex

band.harvälja jagdelhel pd.detsd är att etten
olikafrånfåttprivatfilmat jag paräven från digbandflerframocksåSer emotduochochärlig seriösverkarDu ommm. slanka,ochbrudar. Småmed ungasnyggaskickalofie inteIoo-procentigtmig att ansikteger ifräschaoch minär typ, spermameddela mig.kanskevidaredet jag törs och mun.bristmaterial haroch jag ingenKontakter

pd. filmerintresseradfrämst.Själv jagär av
SM-filmeranalsexmed tjejer, samtungalistasamtaletenligtkommer överHär en ochdominantakillarnadetdär ärär somvideoka-bakomdåtillfällen ståttjagolika tyckerjagtjejerna attgärna seomunga.del jagharjag trorenmenmer,meran. medha män.tjejer vuxnasexungadel rättochinteresting,sdinte är en gillarockså jagPrivatfilmer någotäranteckning-hunnitharmycket jag göra påsmygfilmning tjejerskarpt, även avtypblivitduharDetpd. massorsersomar dylikt.ochbadstränder

din inspirationmed Hoppas väx-åren. att
samling.dindetta liksommed egener Mycketkassett. intressantdinförTack

fiz-dinaintresseradduOm är attav tyckermisstänkte,dujag, attäven somomdighärvideoöverförda sdpâ av omton Hand-laget.den itjejen är yngstaenahyramöjlighet utrustning.hardet. jag att härhelt OK. Returnerarlingen annarsvarharfoton jagsjälv mångasdHar inte men medbandmedtillsammansbandet ettvideotidningarfrånbilder påfört över det.du gillarmaterial. Hoppasmitt
resultat.bramed mycket med barnporno-fallfåtalfinnsDet ettolika imellanKorrespondensen parter innehållermaterialgrafiskt även sa-somdelintryckethärvorna att enavger förhar svårtinslag. Men mångadistiska

samlingaruppslukade sinaär avpersoner våld och tvångsekvenserdessa avatt seSexualitetenbilder.ochVideofilmerav modellerna/barnen ibarn, även ommotdagligaderasplats itycks storta upp en tilltalande.filmen ärannarstankeverksamhet.
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Däremot har frihetenjag tagit mig tiskt frigjord familj där blyginteatt årman
bort med rensadismavsnitt för naknavisa försig varandraettcensurera att upp

dår hördeflickstackarn ochgråta eller dela sexuella upplevelsensinaman attsom om
bekom mycket ilk. Dels för detjag baraså tala frittsig ochatt rör äp-attom

Du heller gillar sådantinte och kom-tror pet om sex.
dels bort det fån bandmitt Det kul kanske kundeatt tråfasta vimer eget vore om

för det kan farligt sprida för- och onanera ihop och byta erfarenhetattnog vara
villjag inte detta insla-titta på du harOm foton ellerutom att några tidningar på

killarget. jag dem.gärnaatt taravvara emot
Det förekommer hel del felaktig Samlar nudisttidningar där det före-ävenen

kommer människanmarknadsföring pornografiska filmer. ungaav
Modellerna filmeni uppges vara unga

Tillgången begränsadärflickor i egentligen kvin-ärmen vuxna
föreliggerDet begränsningviss till-flickkliider eni och flickfrisyr. avEnnor av filmer.gången Det begränsade utbu-härvani skriver lite ironisktpersonerna

det genomgående brevväx-iär ettföljande. tema
lingen, åtminstone bland dem harsomNej, medprivat svenska harzj-åringar jag erfarenhetviss branschen.avhörtinte detnågot låterså intressantom,

det bara jag tyckerfeta verkligen det ledsamtinte 23-åringarår viårom attsom
kallas "zj-åringar", verkar hadetfinns kassetter.mycket Den duså- samma senaste
dant branschen. sändei det förMen skadar inte Det litemig.inte årvaratt ny
kolla det, onödigtdet kan skickarfind. vi kassetterupp attettvara samma

fram och tillbakaKontakterna kan ibland bli förtroli-rätt
här skriverSå fått kon-ga. en man som Kul du hörde dig. Men vilken oturatt avtakt med ett Alla filmernapar. dini sammanställning har

redan.jag Det verkligen synd.kännsDet fint ha fått varkon-så näraatt en
takt med speciellt då förvåra intressener,

Första halvan ditt bandtycks Liksom av toppentycker varöverensstämma. nisex
med idel material... Tyvärr detflickor nyttjag hållerjust varpåatt unga som att

redan harsånt jag halvan,på sistaknoppas mestnågot Visst det läckertår årextra.
Lolita-filmerna den med långtt.ex.deras bröst och derassmå ungaatt se utan

blont hår har allt flerajag gångerhår eller med lite firm. För avtalainteatt
t.o.m., det undvikasvårtårhur nyfikna de kan attpå mendeniom sex vara

porrsamlingen blir allt harnår istörreåldern och hur fräcka de kan ivara mun- dag VHS-band och band.5- VHSjag gillar smala flickor ca ;o 20li-årnen. som , Det har dåligtjag filmer.ärfräcka och av nyate
brevkontakternaI uttrycker ocksåman Tack för kassettenoch ditt brev Videornahemliga drömmar och önskemål.

kände samtliga utomjag de sista tonårs-
Vore intressant kontakt med inslagen ochigen sannolikheten haratt vien ero- att
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fördugg, detband mycket Deeller har mig.är ett nytt av-sett varsamma nog
gillade tändede ochjagsnitten mestvarston

Kanskeför flickorna vita.på. attmest var
Eller kanskeför det afårs-skickade,de filmer inte såg såDuReturnerar tyvärr att

hade båda. mässigtjag ut.sett
del kontakter med Lolitaintresseharjag en

Tillrättavisningaroch byter foto, tidningar,och lånar vi-vi
finnastycks social kontrollvissDetduvarandra. hoppas ochdeo med jag enatt

det detkan också. Tyvärr bland byterdejag privatinspe-göra är personer som
lätt "nytt". Detnågotinte tagiatt de aktuella kretsarnalat material.mes- Inom

dom gamla fil-finns verkarta varasom håller tydligen hårt inte spri-attmanfanns 70-talet.påmerna som helt okontrollerat.da upptagningarna
Nedan tillrättavi-citeras person somenredan ellerEhuru det visade sig jag settatt kontakter den punkten:sinasar en avhar samling flera avsnitten såi min av var

verkarnytt du ha hel del material,det dock heltmycket Numigvarsom en men
med ljud. har duoch dessutomprivatinspelat enligt kompis inte ägtannanen

videokamera heller.någon på årsenarenude misstänk-och blandEn annan person Varför du har material ka-privatavnuhaft sarnlare",har kontakt medinteta bara du byttraktär kan gissapå attman
deloch de har heller aldrig tidigare tagit ochfilmer mellan olika kontakter varit en

bampornografiskt material. Dessa mellanhand. slutsatsenDen måstetypav av
dra efter ha ditt band.tacksamhet jagnykomlingar uttrycker att setten

början har du lagt ditDirekt N1V:sidet material de lyckats kommaöver nu Ävenfrån fiol.:ommar:tuget7ej" i enförsta kontakt.sinöver genom zfidn hans ofilm. Enligt detNNsnutt var
fiir ordnade fiam filmen medTack du vidaredu skulle spridainte meningenatt att

haj denbarnsex till Harmig. hans filmer... bandet: deRestenett par tvåav
den åtskilligaveckor och har tittat på filmade hemma trevliga.tjejernanu, var

fått tillfälleOch gladgånger. jag jagår bara det du bakomHoppasatt år åratt som
drömtbarnsex till slut efter ha eller har tillåtelse vidarespri-kameranatt attse att

Och har lärtdet länge. jag migså filmen. ochda Sverige inte såårom stort-
de allrasak till. Det inte såår videoprivatfilmerkretsen medatt yng- år ännuen

troddebäst, vilket Deinnan.jagdr mindre. lönar bäst årligDet sigsta att vara
helt eller föll mycketsåsmå år mig inte videokamera... ochfilma ihopoch köpa4 5 en

före-smaken. helstjag jagi sedan medmaterial självatttror nog gottmansom
drar flickor alla eller åri 6är och kan byta7 ovännersom samvete utan att
fillda, och till ska haDeår. bornupp 12-13

vad händer, och nå-någon aning dig eftersomjag .sjysst jagsom årom mot vet-begripa vad de har kan bli desperat lustgot smått i sinatt man
del filmen kom frånEn avsnitten på filmen...komma killarOseriäsaav överatt

gamla super-S-filmer gjordeDet mig inte
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skall filmer bainga Tänk det lönarpå /Jar lurasinte eller blåsavaritatt att att er,
med reko dennasig bransch.i rakanejatt vara motsatsen...

kan förmodaMan aktivamångaatt pe-
dofiler med följerochspänningstorMassmediernas orobevakning av
barnpornografiutredningens slutsatserbarnpornografispridningen
och förslag.Man kan Som tidigarebrevkontakterna dennai inämntsattse mass-

påverkarmediernas innehavsförbudbevakning såbarnpornografi- rapport, ettav
främst de pedofilerhärvan kan kontrolleraNorrköping hafti effekt depå som

sexuellasina impulserpedofiler, och harsjälva verksammavarit ettsomsom
socialt anseendemed och socialtsprida sådant material. längeSå gottatt ett an-
och därför mycketfrågan förlora deuppmärksammadvarit har svar att omman

blir dömda förlegat brott,lågt synnerhet förkontakter ii sina och varit ett
tabubelagt brott. Pedofilermycket orolig för så harsjälv bli föremål föratt som

nedsatt förmåga kontrollerapolisutredning. sinaatt sex-
uella impulser, och bryrinte sig såsomMed tanke all uppståndelsepå varitsom
mycket vad omvärlden tycker ochangående den s.k. barnpørrligan från om
tänker derasDina trakter bar avvikande beteende,legat lite lågt.jag Man om

skall mycket tacksamju inte kommer med all säkerhet förän-intevara att man att
bade med dom.något göraatt dra beteendesitt kom-Detnämnvärt.

förmodligen alltid finnasmer att perso-förstårVisst ditt dröjsmål.jag Dessa
samlar och byter barnpornogra-ner somavslöjanden " och tidningsskriverier bar

fiska alster. Det dock möjligt den-ärgjort försiktig attär ännu ti-änatt man mer
krets kandigare. komma minskajag dominte någontror att na attav genom

kontakter jag/du bar inblandade förbudår innehav.som ett mot
Men kanpå något ju intesätt man vara Howitt 1995b, djupintervjua-sombelt säker. Därför försik-jagtror att stor de några upprepade gångermän somtighet fiir alla.måste jag självär ett oss dömts för sexualbrott barn ochmot an-aldrig brev och hoppaspå jagsparar att

s.k. fixerade pedofiler, fannÄvendu bar :fråninte heller. tasnågra mig vara att
endast fåtaladresser överhuvudtagetbärfärvaras säkert. in-ett var
tresserade barnpornografiska alster.av

förekommerDet mycket bild-ja, har belt det såni drbjt medrått att annat
från Med all denmig. uppståndelse material massmediai och reklambro-svar

både ock radio/tevei varit ipress som schyrersom- stimulerar pedofilersm.m. sombar legat mycket lågt.jag Orsakenmar sexuella fantasier. kriminaliseringEn avbar varit jag inte visste någonatt om av innehavet barnpornografiskt materialavkontakter inblandade.mina bådeSåvar
har med all säkerhet allmänpreventivskydda själv ockmig bar jag enävenatt er,
effekt. Men, Howittinte lång tid.gjort någonting Avsiktenpå säger,som
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heunli/eelypaedophiliacfimtaxy to
exclusionthecontrolledfectively por-

legal alternative:Thenogmphy. to porno-
domi-fantasygraphy toseemas sources

oflendersthelivesthein mostnate
legislationdzfiicult conceiveana to

thing:thelimitwouldwhich many
paedophili-paedophile: intowhich process

24.1995bHowittacfizntasy. s
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