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1. Inledning 

1.1 Förklaring av ämnet 

I januari 2017 publicerade Aftonbladet och Svenska Dagbladet en gransknings-

serie som kallades för Användarna. Serien handlade om människor som laddat 

ner barnpornografi och därmed gjort sig skyldiga till barnpornografibrott enligt 

16 kap. 10 a § första stycket femte punkten brottsbalken. De hade däremot inte 

blivit lagförda för detta, och en polis menade i en av artiklarna att det beror på 

lagen, nämligen att brottet barnpornografi är ett brott mot allmän ordning och 

inte ett sexualbrott. Att det ligger i 16 kap. brottsbalken och därmed är ett brott 

som enligt polisen saknar målsägande är en anledning till att brottet inte 

prioriteras, trots att man vet vilka gärningsmännen är.
1
  

Debatten lät inte vänta på sig efter publiceringen. Läsarna reagerade starkt 

och uttryckte missnöje över rådande läge på sociala medier, men även 

rättsexperter uttalade sig. En av de mer tongivande rösterna kom från Madeleine 

Leijonhufvud, som var med och föreslog kriminaliseringen av innehav av 

barnpornografibrott från första början. Leijonhufvud menade att brottet borde 

flyttas från 16 kap. brottsbalken till 6 kap. brottsbalken, så att det blir ett brott 

mot barnet och då gör barnet till målsägande. Även Mårten Schultz höll med om 

den bedömningen, även om han också ansåg att det är möjligt att behålla brottet 

som brott mot allmän ordning.
2
 

Justitieminister Morgan Johansson kommenterade samma dag som 

granskningen publicerades att en lagändring skulle kunna komma till stånd för att 

brottet ska få prioritet,
3
 och kort därefter inledde regeringen en utredning som ska 

se över lagen för att stärka skyddet för barnen. Kriminalkommissarie Anders 

Ahlqvist menade att utredningen är en viktig signal, och hoppades därmed att 

                                                
1
 Malmström, M., Pirttisalo, J., Röstlund, L., Kerpner, J., 15 000 laddade ner - bara 119 dömdes, 

Aftonbladet, hämtad 2018-01-27: http://anvandarna.story.aftonbladet.se/chapter/15-000-laddade-ned-

bara-119-domdes/ 
2
 Malmström, M., Pirttisalo, J., Röstlund, L., Kerpner, J., Rättsexperter: Gör barnpornografibrott till ett 

brott mot barnet, Aftonbladet, hämtad 2018-01-27: 

http://anvandarna.story.aftonbladet.se/chapter/rattsexperter-gor-barnporrbrott-till-ett-brott-mot-barnet/ 
3
 Malmström, M., Pirttisalo, J., Morgan Johansson öppnar för lagförändring, Aftonbladet 2017-01-09. 
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brottet kommer prioriteras av hela rättsväsendet.
4
 I dagsläget har resultatet av 

utredningen inte presenterats än, men frågorna som väcktes under debatten för ett 

år sedan är fortfarande av intresse, oavsett vad utredningen kommer fram till.  

Idag finns som sagt barnpornografibrottet i 16 kap. brottsbalken, vilket i 

första hand är brott mot staten, och kapitlet heter ”om brott mot allmän ordning”. 

All befattning med barnpornografi återfinns där, oavsett om man är den skildrar 

barn i pornografiskt material eller om man innehar och tittar på sagda material. 

Skulle brottet flyttas till 6 kap. brottsbalken istället så skulle brottet återfinnas 

bland sexualbrotten, såsom till exempel våldtäkt, köp av sexuell tjänst, sexuellt 

ofredande m.fl. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka de juridiska konsekvenserna blir 

av att flytta barnpornografibrottet till 6 kap. brottsbalken, vad som motiverar en 

sådan förändring, om ändringen kan tänkas få de effekter som regering, 

rättsexperter och polisen verkar hoppas på, samt om ändringen faktiskt är 

nödvändig för att uppnå önskat resultat. Att en förändring av brottet sänder 

politiska signaler är en sak, men det denna uppsats kommer fokusera på är just de 

juridiska effekterna av dessa eventuella förändringar. 

De frågeställningar jag valt för att uppnå syftet är följande: 

- Är placeringen av barnpornografibrottet i 16 kap. brottsbalken i sig ett 

hinder för att uppnå de resultat som nämnts i granskningen? 

- Vilket är brottets främsta skyddsintresse och har det någon påverkan på 

var brottet bör vara placerat? 

- Behöver bestämmelsen omformuleras vid en förflyttning och får det några 

andra juridiska konsekvenser? 

 

                                                
4
 Malmström, M., Pirttisalo, J., Röstlund, L., Kerpner, J., Regeringen utreder lag om barnpornografibrott, 

Aftonbladet, 2017-01-24. 
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1.3 Avgränsningar 

I detta arbete kommer jag enbart rikta in mig på själva innehavet samt 

betraktandet av barnpornografi som gärningsmannen berett sig tillgång till, det 

som idag finns i 16 kap. 10 a § första stycket femte punkten brottsbalken. Denna 

avgränsning gör jag då bland annat punkt 1 (skildrande av barn i pornografisk 

bild) i nämnda paragraf redan leder till att man oftast även blir straffad enligt 6 

kap. brottsbalken, men också för att det är just innehavet och betraktandet av 

barnpornografiskt material som varit aktuellt vid nämnda granskning.  

Eftersom det framförallt är innehav och betraktande av barnpornografi som 

jag riktat in mig på kommer inte någon längre bakgrund att göras av själva 

kriminaliseringen av barnpornografi överlag. Att det under tio år var helt lagligt 

att framställa och ta del av barnpornografi är ett ämne som redan behandlats ett 

flertal gånger och är inte vad denna uppsats är ämnad att behandla, även om 

ämnet i sig fortfarande är väldigt intressant. Utgångspunkten kommer istället att 

vara från när innehav av barnpornografi kriminaliserades och vad som hänt i 

lagstiftningen sedan dess.  

Under den granskning som Aftonbladet och Svenska Dagbladet 

genomförde pågick även en diskussion om rubriceringen av brottet. Tidningarna 

samt barnrättsorganisationen ECPAT menade att brottet inte borde kallas 

barnpornografi utan istället kallas för “dokumenterade sexuella övergrepp på 

barn”, då ordet barnpornografi har associationer med den vanliga pornografin där 

samtycke (oftast) föreligger mellan två eller fler vuxna människor. I fråga om 

barnpornografi rör det sig däremot alltid om ett övergrepp, och bilderna är 

därmed alltid att betrakta som bevismaterial. Genom att använda sig av termen 

dokumenterade sexuella övergrepp på barn belyses detta enligt ECPAT.
5
 Det här 

är inte en helt ny diskussion,
6
 och även om jag anser att detta är en väldigt 

intressant och viktig diskussion att föra är det ingenting jag kommer att fokusera 

på i denna uppsats. Då brottet i dagsläget fortfarande heter just 

barnpornografibrott är det den termen jag kommer använda mig av. Med det är 

                                                
5
 https://www.ecpat.se/blogg/2017/06/08/vad-aer-dokumenterade-sexuella-oevergrepp-pa-barn  

6
 Hagner, C., 1995, s. 14. 

https://www.ecpat.se/blogg/2017/06/08/vad-aer-dokumenterade-sexuella-oevergrepp-pa-barn
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inte sagt att jag inte tycker att ett eventuellt namnbyte på brottet skulle kunna 

göras, det jag menar är att det inte finns utrymme eller skäl för den diskussionen 

just här. 

Huruvida det ska vara kriminaliserat att inneha och betrakta barnpornografi 

över huvud taget är också en fråga jag väljer att lämna därhän. Den diskussionen 

har redan förts och i dagsläget är det kriminaliserat att inneha och betrakta 

barnpornografi, och det är med utgångspunkt i dagens lagstiftning som denna 

uppsats tar avstamp. En kortare redogörelse om vilket slags straffsystem vi har 

kommer att föras, men kriminaliseringen av innehavets och betraktandets vara 

eller icke vara kommer inte ges något större utrymme.  

Även frågan om barnpornografibrottet kan uppfattas vara i konflikt med 

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen kommer uteslutas i denna 

uppsats. Den diskussionen fördes för fullt vid införandet av brottet och idag har 

brotten uttryckligen uteslutits ur grundlagarna genom 1 kap. 10 § 

tryckfrihetsförordningen samt 1 kap. 13 § yttrandefrihetsgrundlagen. Den mer 

filosofiska diskussionen om kriminaliseringen innebär en inskränkning kan 

absolut fortsätta föras, men inte i just detta arbete. 

Till slut kommer påföljdsfrågor inte att behandlas i denna uppsats trots att 

även den diskussionen fördes vid granskningen. 

 

1.4 Metod och material  

De metoder som jag har använt mig av för att bäst kunna besvara syftet och 

frågeställningarna är en rättsdogmatisk, rättspolitisk samt i viss mån 

rättssociologisk metod. 

Den rättsdogmatiska metoden innebär att man fastställer lex lata, dels 

genom att beskriva gällande rätt, och dels genom att systematisera den.
7
 Detta är 

vad jag gjort i större delen av min uppsats, nämligen att utröna vad gällande rätt 

ger vid handen i dagsläget, inte minst för att kunna besvara frågeställningen om 

placeringen av barnpornografibrottet i 16 kapitlet i brottsbalken är ett hinder i 

                                                
7
 Sandgren, C., 2015, s. 43 samt Kleinman, J., i Juridik metodlära, 2013, s. 21. 
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sig. I den rättsdogmatiska metoden använder man sig av rättskällor i form av lag 

och förarbeten, prejudikat samt doktrin där rättskällans auktoritet blir avgörande 

för analysen.8  I denna uppsats har stor vikt lagts vid förarbeten, framförallt i de 

straffrättsliga delarna, men även till doktrinen, framförallt i de straffprocessuella 

delarna.  

Det finns, enligt Jareborg, utrymme för att i den rättsdogmatiska metoden 

även vidga perspektiven och gå utanför vad som gäller i dagsläget, alltså föra en 

diskussion de lege ferenda.9 Så har gjorts i denna uppsats, nämligen hur rätten bör 

eller icke bör vara. 

De lege ferenda blir dock mer av intresse när man använder sig av den 

rättspolitiska metoden. Denna metod används för att avgöra om rätten borde 

ändras för att tillgodose de intressen som finns i samhället. Denna metod blir inte 

fristående från den rättsdogmatiska metoden i och med att en diskussion om de 

lege lata behövs för att kunna avgöra om förändringar behöver göras.10 Det är det 

rättspolitiska som ligger till grunden för mitt uppsatsämne, nämligen påståendet 

om att gällande rätt behöver ändras genom en förflyttning av 

barnpornografibrottet. Det material som används för den rättspolitiska metoden 

är, utöver det som använts i den rättsdogmatiska metoden, artiklar och böcker i 

första hand skrivna av journalister och opinionsbildare, likt de som refererats till i 

avsnitt 1.1. 

Slutligen har jag använt mig av en rättssociologisk metod i liten 

utsträckning för att se vilken roll rätten får i samhället och hur samhället reagerar 

på rätten. I den rättssociologiska metoden tas större hänsyn till hur verkligheten 

faktiskt ser ut, och vad rätten får för påverkan av den verklighet som vi lever i.11 

Detta har gjorts i uppsatsen genom att ta del av material från psykologin som 

undersökt hur mekanismerna hos pedofiler ser ut och vad barnpornografin får för 

påverkan hos dem som laddar ner och tar del av barnpornografiskt material. Jag 

har ansett ett sådant perspektiv vara av vikt då rätten bör utformas utifrån hur 

                                                
8
 Sandgren, C., 2015, s. 43 f. 

9
 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 4. 

10
 Sandgren, C., 2015, s. 48. 

11
 Hydén, H., i Juridisk metodlära, 2013, s. 207 f. 
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verkligheten faktiskt ser ut och vilket beteende och vilka handlingar det är man 

faktiskt vill komma åt med en lagstiftning eller en lagändring. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel, varav kapitel 2-5 är de kapitel där själva 

undersökningen och avhandlingen genomförs. I kapitel 2 ges en bakgrund över 

gällande rätt idag, med störst fokus på̊ kriminaliseringen av innehav samt 

betraktande. Detta görs för att ge läsaren en förståelse av hur dagens lagstiftning 

uppkommit och de diskussioner som fördes vid själva införandet av 

lagregleringarna. Kapitel 3 tar upp målsägandebegreppet i förhållande till 

barnpornografibrottet, men även en analys av enbart målsägandebegreppet i sig 

görs. I det fjärde kapitlet analyseras skyddsintresset för barnpornografibrottet, då 

ett brotts skyddsintresse spelar en aktiv roll vid bestämmandet av målsägande. 

Sexualbrotten i 6 kap. brottsbalken diskuteras i kapitel 5 i uppsatsen, för att 

kunna göra en jämförelse med barnpornografibrottet och för att undersöka om en 

förflyttning av brottet faktiskt kommer ge de effekter som regeringen, polisen 

och de som uttryckte sig i anslutning till granskningen vill ha. Slutligen 

innehåller uppsatsens sjätte kapitel en avslutande analys av rättsläget. 

2 Bakgrund 

2.1 Inledning 

I detta inledande avsnitt kommer en översikt av gällande rätt att göras. Det 

största fokuset är på̊ innehavsbrottet samt tittarförbudet, i och med uppsatsens 

avgränsning. Däremot ges givetvis även en översikt av barnpornografins 

kriminalisering 1980 då det var då som brottet infördes i brottsbalkens 16 kapitel 

och därmed blev ett brott mot allmän ordning. Dessutom kommer en genomgång 

ges över varför vi straffar handlingar och de straffteorier som är dominerande 

inom svensk rätt, då det finns anledning att återkoppla till dessa teorier senare i 

uppsatsen. 
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2.2 Barnpornografibrottet idag 

I dagsläget hittar man barnpornografibrottet, som nämnts ovan, i 16 kap. 10 a § 

brottsbalken. För att paragrafen ska kunna göras gällande krävs det att materialet 

föreställer ett barn som skildras i pornografisk bild. Med barn menas en ung 

person som är under 18 eller vars pubertetsutveckling inte är avslutad.
12

 

Pornografisk innebär att bilden måste visa ett sexuellt motiv på ett utmanande 

sätt, och syftet ska vara att påverka den som tittar på bilden på ett sexuellt sätt.
13

 

Det krävs alltså inte att barnet på bilden är avklätt, utan situationen ska vara en 

sexuell sådan. Slutligen ska det vara en bild. Mediet för bilden spelar ingen roll, 

det kan vara en tryckt bild, det kan vara en film och det kan vara bilder på 

internet. Även skulpturer, bilder på fiktiva barn och manipulerade bilder omfattas 

av begreppet. Det krävs alltså inte att ett brott från 6 kap. Brottsbalken har 

begåtts för att bilden ska kunna anses vara barnpornografisk.
14

  

Brottet kräver uppsåt, förutom i fall där en person i yrkesmässig verksamhet 

eller någon i annat fall av förvärvssyfte skulle råka sprida en barnpornografisk 

bild, då faller oaktsamheten i att råka sprida bilden också inom det straffbara 

området. Barnpornografibrott är ett av undantagen från kravet på dubbel 

straffbarhet i 2 kap. 2 § andra stycket brottsbalken, och är dessutom undantaget 

från 1 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 15 § 

yttrandefrihetsgrundlagen. Detta innebär att brottet kan utredas av enbart polis 

och åklagare och att JK inte behöver bli inblandad.
15

 

Placeringen av barnpornografibrottet i 16 kap. brottsbalken har motiverats 

bland annat med att skyddsintresset inte bara har varit barnet som blir avbildat, 

utan alla barn. Det är bland annat därför som även tecknade bilder på fiktiva barn 

omfattas av det straffbara området. I lagstiftarens mening behöver inte dessa 

intressen stå emot varandra, och man har därmed ansett vid senaste utredningen 

                                                
12

 Prop. 1978/79:179 s. 26 samt Ulväng, M., Jareborg, N., Friberg, S., Asp, P., 2014, s. 205. 
13

 Prop. 1978/79:179 s. 25 f samt Ulväng, M., Jareborg, N., Friberg, S., Asp, P., 2014, s. 204. 
14

 Prop 1978/79:179 s. 26 samt Ulväng, M., Jareborg, N., Friberg, S., Asp, P., 2014, s. 204. 
15

 SOU 1997:29 s. 29. 
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(2005 års barnpornografiutredning) att brottet fortsatt ska vara ett brott mot 

allmän ordning.
16

 

Brottets placering har varit under diskussion redan innan granskningen från 

Aftonbladet och Svenska Dagbladet kom ut. Redan vid införandet av brottet 

1980 och vid senare tillfällen har argument för att brottet borde vara placerat i 6 

kap. brottsbalken istället framförts. Det riksdagen och regeringen har ansett är 

dock att barnpornografibrottet omfattar handlingar som går utöver själva 

sexualbrottet, samt att det omfattar avbildningar av situationer som i sig inte var 

ett sexualbrott men som getts en sexuell innebörd av framställaren.
17

 Här kan det 

jämföras med ett exempel från fallet som brukar kallas Huddingehärvan, där 

filmer från barns gymnastikuppträdanden fanns med. Situationen i sig var inte ett 

sexualbrott, utan det som gjorde materialet till barnpornografiskt var att mannen 

filmat mot barnens underliv när de satt ner eller gjorde någon övning.
18

 

Senaste utredningen har också menat att regleringarna i 6 kap. brottsbalken 

är till för att skydda personer mot att utsättas för sexuella kränkningar av andra 

personer.
19

 Här blir det då intressant att ställa sig frågan om innehav samt 

betraktande av barnpornografi också kan ses som en sexuell kränkning. Mer om 

det i kapitel 5.3. 

 

2.3 Innehav 

Innehav av barnpornografi kriminaliserades 1999, efter att framställning samt 

spridning av barnpornografi varit kriminaliserat sedan 1980, då 16 kap. 10 a § 

brottsbalken infördes. Denna kriminalisering skedde dock inte helt friktionsfritt. 

Det började med att 400 000 namnunderskrifter skickades in till riksdagen 1994 

med ett krav på kriminalisering för att en diskussion skulle ta fart, och trots detta 

dröjde det ändå fyra år till innan ett beslut i frågan togs.
20

 

Barnpornografiutredningen ansåg i resultatet av sin utredning som presenterades 

                                                
16

 SOU 2007:54 s. 20. 
17

 SOU 2007:54 s. 203. 
18

 Jenker, E., Huddingehärvan och barnpornografivågen på 1990-talet, Sveriges Radio P3 Dokumentär, 

2013. 
19

 SOU 2007:54 s. 204. 
20

 Hagner, C., 1995, s. 9. 
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1997 att all befattning med barnpornografi var tvungen att kriminaliseras, och det 

föreslogs då att det bland annat skulle införas förbud mot att överlåta, upplåta, 

förevisa samt inneha barnpornografi.
21

 Att just innehav skulle kriminaliseras 

motiverades med att innehavet var en fortsatt kränkning mot det barn som 

avbildats, men även en kränkning av barn i allmänhet. Utredningen ansåg att det 

var “otillfredsställande” att personer skulle kunna inneha bilder som skildrar 

övergrepp mot barn, och att kriminaliserandet av det skulle innebära en stark 

markering från samhället mot sådant handlande.
22

 

Innehav definieras utifrån det civilrättsliga begreppet, vilket innebär att man 

ska ha besittning till bilderna, på något sätt, antingen som en fysisk kopia eller en 

digital sådan på till exempel en hårddisk. Konsekvensen av detta är att det utifrån 

innehavsbegreppet inte är straffbart att enbart titta på en bild som någon annan 

visar upp.
23

 Det är här tittarförbudet träder in istället. 

 

2.4 Tittarförbudet 

Den lagstiftning vi har idag ändrades senast 2010 efter att regeringen 2005 

tillsatte en särskild utredning för att se över dåvarande lagstiftning. Resultatet 

2005 års barnpornografiutredning ledde till lagändringar som trädde i kraft 1 juli 

2010. En av förändringarna var det så kallade tittarförbudet: det blev med andra 

ord olagligt att bereda sig tillgång till barnpornografiskt material, när det tidigare 

krävdes innehav av materialet för att kunna fällas till ansvar. Denna förändring 

kom till stånd tack vare den teknologiska utveckling som skett, där tillgången till 

barnpornografiskt material gjorts betydligt lättare tack vare internet, utan att man 

för den sakens skull behövde ladda ner något material och därmed inneha det på 

sin hårddisk. Det sattes dock upp en del rekvisit för när förbudet skulle inträda, 

för att inte inskränka informationsfriheten mer än nödvändigt. Det krävs att 

gärningsmannen har ansträngt sig för att komma åt materialet, till exempel 

genom betalning, genom en uppgjord plan, i stor omfattning eller upprepade 
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gånger för att tittarförbudet ska akutaliseras och begränsa informationsfriheten.24
 

Man måste komma ihåg här att brottet fortfarande kräver uppsåt, och att därför 

råka se någonting på en sida man är inne på eller om någon annan visar upp en 

bild för en utan att man vet vad det är man kommer få se är inte straffbart. Det 

finns ett krav på att tittandet är på en bild som gärningsmannen berett sig tillgång 

till. 

Polisen var skeptisk till denna lagändring, och menade att eftersom poliser 

inte kan spana på vad människor surfar på på nätet skulle de därför bara kunna 

upptäcka detta brott om en person begick något annat brott och deras datorer på 

grund av det brottet beslagtogs. Ett tips från någon skulle inte heller räcka 

menade de, då det inte är “så de jobbar”. 25
 

 

2.5 Individualprevention, allmänprevention och vedergällning 

Det finns tre dominerande straffteorier i dagens kriminalpolitik - 1) 

individualprevention, 2) allmänprevention, samt 3) vedergällning. Det dessa 

teorier har till syfte att förklara är varför vi straffar gärningar, och vilket syfte 

straffandet har. Straffteorierna legitimerar själva straffandet.
26

 

Individualprevention och allmänprevention bygger på en konsekvensetisk 

analys, med andra ord att det är vad som moraliskt legitimerar straffet. Teorierna 

utgår ifrån att straffet får konsekvensen minskad brottslighet. Detta innebär att 

kriminalisering och straffande bara får ske om straffet leder till att brottsligheten 

minskar. Dessa teorier blickar framåt, och ser till vad straffet kommer leda till för 

samhället i stort. Vedergällning däremot bygger på pliktetik och ser tillbaka samt 

fokuserar på själva handlingen i sig, brottet. Där blir ansvar, skuld och avsikt av 

stor betydelse, och fokus läggs på själva handlandet snarare än den som begått  

handlingen. En önskan om minskad brottslighet finns inte i teorin om 

vedergällning, utan det handlar om att handlingen ska sonas.
27

 

                                                
24

 SOU 2007:54 s. 22 f. 
25

 Hielle, L., Polisen ser problem med barnporrlag, Sveriges Radio P3 Nyheter, 2009-11-03. 
26

 Andersson, R., Nilsson, R., 2009, s. 8. 
27
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Individualprevention handlar om att minska brottsligheten hos den enskilde 

individen. De tre individualpreventiva åtgärderna är inkapacitering (ett sätt att 

oskadliggöra personen), behandling och avskräckning. Här är det alltså individen 

som är i fokus, och brottslingar brukar enligt denna teori delas upp i tre 

kategorier: den obotlige, den reformbare och den som behöver bli tillsagd på 

skarpen. Inkapaciteringen är alltså till för den obotlige, behandlingen för den 

reformbare och avskräckningen för den som behöver en tillrättavisning.
28

 

Allmänprevention är teorin om vad straffet får för påverkan på allmänheten 

och samhället. Här delas teorin upp i allmän avskräckning och moralbildning.
29

 

För att allmän avskräckning ska kunna uppnås krävs att tre förutsättningar är 

uppfyllda. Först och främst måste lagregeln vara tillräckligt tydlig, dessutom 

måste den vara känd dels av adressaterna (invånarna i ett samhälle oftast), dels av 

de myndigheter som har att tillämpa lagregeln. Detta kallas för normkunskap. För 

det andra så krävs det att det finns en tillräckligt hög upptäcktsrisk för att 

kriminaliseringen ska ha en avskräckande effekt. Upptäcktsrisken krävs dels för 

att människor ska avhålla sig från att begå vissa handlingar, men också för att 

brottsoffer ska vara benägna att anmäla brott de utsatts för. Detta kallas för 

sanktionssanolikheten. För det tredje så krävs det att sanktionen är tillräckligt 

ingripande och sträng för att människor ska avstå från att begå de kriminaliserade 

handlingarna. Detta kallas för sanktionsstränghet.
30

 Moralbildningen syftar till att 

få vanebildande effekter. Det innebär att om en handling blir kriminaliserad kan 

människor komma att se en handling inte bara som kriminell rent juridiskt utan 

också förkastlig moraliskt sett. Människor ser handlingar som dåliga antingen för 

att de är förbjudna i lag (mala prohibita) eller för att de helt enkelt är dåliga i sig 

(mala per se). Syftet med en kriminalisering kan vara att människor med tiden 

ska gå från att tycka att en handling bara är dålig enligt mala prohibita till att de 

ska börja tycka att handlingen är dålig enligt mala per se.
31

 Ett exempel är 
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 Andersson, R., Nilsson, R., 2009, s. 9 f samt Jareborg, 2001, s. 49. 
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barnaga, som när det kriminaliserades i Sverige av de flesta sågs som mala 

prohibita, men som idag definitivt ses som mala per se av majoriteten. 

Slutligen har vi teorin om vedergällning. Det är en på många sätt urgammal 

teori, och motivet att straffa någon för de oförrätter den begått nämns till 

exempel i Bibeln – ett öga för ett öga. Under upplysningstiden började behovet 

av vedergällning att ses som något primitivt som styrs av känslor, och istället 

skulle förnuftet få styra. En av få filosofer från den tiden som förespråkade 

vedergällning var Immanuel Kant, som menade att straffet har en moralisk 

utgångspunkt, och att straffet måste anpassas till vad som är moraliskt försvarligt 

med hänsyn till den moraliskt oförsvarliga handling som begåtts.
32

 Dessa tankar 

kan vi tydligt se i dagens straffrätt, i bland annat proportionalitetsprincipen. 

Utilitarister, som menar att straff ska påföras för att frammana en konsekvens, 

mindre brottslighet, anser också att proportionalitet är viktigt då oproportioneliga 

straff kan få motsatt effekt, nämligen att människor blir mindre laglydiga då de 

tappar förtroende för rättsstaten. Kant hade inte konsekvensanalys som en del av 

tanken om proportionalitet, utan snarare att proportionalitet är vad som är 

moraliskt rätt och gott. Det Kant ville med vedergällning och proportionalitet var 

att skapa jämvikt. En handling ska sonas.
33

 

Det svenska straffsystemet bygger på samtliga tre straffteorier. På 

lagstiftningsnivån, där kriminalisering sker och nya lagar stiftas, kan man se ett 

tydligt allmänpreventivt perspektiv. Kriminaliseringen görs för att folk ska avstå 

från att begå vissa handlingar och för att en moralbildning ska ske. Vid 

domstolsförfarandet handlar det däremot om vedergällning då fråga om ansvar, 

avsikt och skuld samt påföljdsbestämning för den som misstänks begått en 

handling är det centrala. Vedergällningen ska dock vara proportionelig och 

legitimeras av den lag som tidigare stiftats, som då haft ett allmänpreventivt 

syfte. Och slutligen på verkställighetsnivån sätts individen i fokus och vi kan tyd-

ligt se en individualpreventiv funktion. Vid valet av påföljd i domstolsförfarandet 
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tar rätten till sig det individualpreventiva perspektivet också då påföljden i viss 

mån anpassas till individen, och inte enbart till vilken handling som begåtts.
34

 

Vedergällning är alltså något som redan är inkorporerat i vårt rättssystem. 

Det finns också viss forskning om att människan har ett inneboende behov av 

vedergällning och rättvisa,
35

 och egentligen, vad skiljer vedergällning från 

rättvisa? Den praktiska skillnaden kan te sig försumbar. Upplysningstidens 

skepsis mot vedergällning och syn på den som primitiv är enligt mig felaktig. 

Personligen ser jag ett stort behov i samhället av vedergällning och att rättvisa 

skipas, men liksom Kant håller jag med om att det ska finnas en proportionalitet i 

straffet kontra brottet som begåtts. Detta kommer jag återkoppla till i kapitel 3.4. 

 

3 Målsägandebegreppet 

3.1 Inledning 

I det här kapitlet redogörs för målsägandebegreppet mer ingående, bland annat 

genom att se till målsägandebegreppet i relation till barnpornografibrottet men 

det görs även en utförlig genomgång av målsägandebegreppet i sig, enligt 

lydelsen i rättegångsbalken. Först redogörs för vem som kan anses vara 

målsägande. Identifiering av målsägande ges även en kortare översikt. Därefter 

följer en diskussion om fördelar och nackdelar med målsäganderätten och vad en 

ställning som målsägande innebär. Slutligen ges även en redogörelse för 

målsägandebiträde och regleringen av en sådan. 

 

3.2 Vem kan vara målsägande? 

3.2.1 Rekvisiten i rättegångsbalken 

Ett av argumenten för att flytta barnpornografibrottet till 6 kap. brottsbalken är 

att det skulle göra brottet till ett brott mot person istället, vilket skulle göra barnet 

                                                
34
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35
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till målsägande.
36

 Frågan som bör ställa då är om dagens lagstiftning hindrar att 

barnet är målsägande.  

Vem som är målsägande regleras i 20 kap. 8 § fjärde stycket 

rättegångsbalken. Där stadgas att målsägande är den som antingen 1) brott är 

begånget mot, eller 2) som på grund av brottet blivit förnärmad, eller 3) lidit 

skada av brottet. Bara utifrån lydelsen i sig går det att tolka som att ett barn som 

blivit avbildat på något sätt i pornografisk bild kan anses vara målsägande då 

barnet åtminstone kan antas ha blivit förnärmad av handlingen, oavsett senare 

gärningsform.  

2005 års barnpornografiutredning har menat ungefär samma sak, nämligen 

att samtliga gärningsformer i barnpornografibrottet kan anses vara ett brott mot 

barnet som avbildas. Som alltid måste frågan om barnet kan utgöra målsägande 

avgöras i varje enskilt fall.
37

 

Det är inte på något vis självklart vem som kan anses vara målsägande då 

begreppet är oklart och det finns ett flertal författare som har kommit fram till 

olika slutsatser om vad som gäller. Det första alternativa rekvisitet i 

bestämmelsen är “den som brott är begånget mot”. Det har menats av vissa 

författare att den eller det som är det främsta skyddsintresset ska anses vara den 

som brottet är begånget mot, och med en sådan tolkning skulle ett barn som blir 

avbildat i barnpornografi kunna anses vara målsägande, beroende på vad man 

anser att det främsta skyddsintresset med kriminaliseringen är. Även i äldre 

praxis verkar detta ha varit utgångspunkten för vem brott kan anses vara 

begånget mot.
38

 Andra författare anser dock att ett brott kan begås antingen mot 

en enskild, mot allmänheten eller mot staten. Enbart i fall där ett brott är 

begånget mot enskild kan man se denne som en målsägande. I en sådan tolkning 

är barnpornografibrottet, på grund av dess placering i brottsbalken, ett brott 

begånget mot staten. Detta utesluter dock inte att brottet ändå samtidigt kan anses 

vara begånget mot någon annan också, om det är så att brottet i hög grad är riktat 
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mot en enskild. Det har uttalats att undantag görs i samtliga brottskategorier 

(brott mot person, allmänheten och staten), och därmed kan målsäganderätten 

inte grundas enbart på själva straffbudets skyddsintresse.
39

 De tre kategorierna 

kan bara användas som en huvudregel, och det är därför avgöranden från fall till 

fall blir av betydelse.
40

 Ekelöf har uttalat att det vid en del brott mot allmänheten 

kan vara svårt att avgöra vem som är att anse som målsägande, även i de fall det 

står klart att en sådan måste finnas.
41

 Huvudregeln talar dessutom för att brott 

mot allmän ordning normalt inte har någon målsägande.
42

 

Det står inte helt klart heller vem som kan anses ha blivit förnärmad av 

brottet och därmed få ställning som målsägande. Dock verkar det inte som att 

personen faktiskt måste ha känt sig kränkt av brottet för att passa in i rekvisitet, 

utan att den som är direkt berörd av brottet och med hänsyn till syftet med 

straffregleringen ska kunna vara målsägande.
43

 Ordet förnärmad har inte 

definierats ytterligare och doktrinen verkar samstämmig i att oklarhet råder, samt 

att begreppet fått en underordnad betydelse i praxis.
44

  

Det finns däremot författare som menar att målsäganderätten snarare ska 

utgå från det enskilda anspråket. Ekelöf har argumenterat för att den som framför 

andra kan anses ha blivit kränkt av brottet och därmed kan göra gällande ett 

enskilt anspråk, ska få ställning som målsägande.
45

 Även för detta sista 

alternativa rekvisit, den som lidit skada av brottet, är inte helt klart vad det 

egentligen innebär. Det verkar dock som att flera författare anser att det faktum 

att definitionsregeln tidigare fanns i 1864 års strafflag, med lagrum som 

skadeståndsrätten byggde på innan skadeståndslagen (1972:207) stiftades, 

innebär det att det är ”lida skada” enligt de skadeståndsrättsliga principerna som 

åsyftas.
46
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Heuman kommer fram till att den som är berättigad skadestånd till följd av 

ett brott också ska kunna få målsägandeställning.
47

  Det framgår dock att även 

här blir skyddsintresset av vikt. Den som lidit skada är den som har ett 

skyddsintresse och därmed följer en målsäganderätt.
48

 Fitger m.fl. har påpekat att 

mycket har hänt inom skadeståndsrätten sedan 1973, bland annat genom regler 

om ideellt skadestånd vid kränkning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen. Dessa 

regler har lett till att betydligt fler har kunnat få skadestånd på grund av 

kränkning av brott än när Heuman gjorde sitt uttalande 1973. Huruvida alla som 

har rätt till skadestånd på grund av kränkning också skulle kunna anses vara 

målsägande är enligt Fitger m.fl. svår att svara på då omständigheterna för ett 

skadestånd inte bedöms förrän omständigheterna kring brottet har utretts, vilket 

skiljer sig från de flesta andra fall av skada, och skulle tala emot en åtalsrätt 

enligt 20 kap. 8 § fjärde stycket rättegångsbalken. Fitger m.fl. är dock av åsikten 

att i de fall ideellt skadestånd kan utdömas så har målsägandeställning kunnat 

avgöras på någon annan grund istället.
49

 

Rekvisiten utesluter inte varandra, men det första rekvisitet, den som brott 

blivit begånget mot, är det rekvisit som verkar väga tyngst, åtminstone i praxis 

och i doktrin.
50

 

Slutligen måste det vara fråga om en verklig fysisk person som avbildas på 

bilderna för att frågan om målsägandeställning över huvud taget ska 

aktualiseras.
51

 

 

3.2.2 Ställningstagandet i 2005 års barnpornografiutredning 

2005 års barnpornografiutredning fastslog att det barn som är avbildat vid ett 

barnpornografibrott normalt är att anse som målsägande, oavsett gärningsform. 

Det är dock en bedömning som måste göras i varje enskilt fall. Framförallt är det 

skyddsintresset utredningen syftat på här, att brott ska anses vara begånget mot 
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den person som lagen är till för att skydda.
52

 Läran om skyddsintresset menar 

dock att brottets placering i brottsbalken kan användas som vägledning vid 

avgörandet om vem eller vad som är skyddsintresset. Att ett brott är placerat 

inom en kategori utesluter dock inte att det kan finnas flera skyddsintressen, 

placeringen avgörs helt enkelt av vem eller vad brottet närmast anses riktas 

mot.
53

 Då brottet enligt den senaste utredningen fortfarande bör vara ett brott mot 

allmän ordning får man här anta att staten är den som lagstiftaren anser är den 

som brottet främst riktas mot. 2005 års barnpornografiutredning erkänner dock 

att det enskilda skyddsintresset hos barnet har blivit större på senare tid i och 

med den teknologiska utvecklingen och den spridning och tillgänglighet som 

barnpornografin har idag.
54

 Överlag har brottsoffer fått en starkare ställning och 

fokus på brottsofferfrågor har ökat sedan 20 kap. 8 § fjärde stycket 

rättegångsbalken infördes, i och med bland annat tillskapandet av Brotts-

offermyndigheten men även institutet med målsägandebiträde.
55

 

Det finns alltså utifrån ovanstående diskussion inget hinder av placeringen i 

sig till att ett barn blir målsägande i fall av barnpornografibrott. Däremot bör man 

nog ställa sig frågan hur ofta det egentligen sker, och om det över huvud taget 

sker i de fall där det bara rör sig om innehav och/eller betraktande. 

I de fall där någon framställt barnpornografi är det inte helt ovanligt att 

personen dessutom begått ett brott i 6 kap. brottsbalken. Vid en rättegång där 

någon till exempel står åtalad både för sexuellt övergrepp mot barn och 

framställande av barnpornografi är barnet garanterat målsägande för det 

förstnämnda brottet, och utredningen har kommit fram till att barnet där så gott 

som alltid varit målsägande även vid åtalet för barnpornografibrottet, då brottet i 

hög grad ansetts vara begånget även mot barnet.
56

 Det blir dock inte lika lätt att 

föra denna argumentation när någon bara laddat ner och tittat på en film på detta 

övergrepp, och själv inte har varit i någon som helst kontakt med barnet. Kan 

man anse att brottet då, med dagens placering i 16 kap. brottsbalken, verkligen är 
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särskilt riktat mot just barnet? Och skulle en omplacering av brottet till 6 kap. 

brottsbalken ändra den synen?  Man kan som nämnts argumentera för att barnet 

åtminstone blivit förnärmad av innehavet och betraktandet, men det råder 

oklarheter om när och om detta faktiskt aktualiseras.  

2005 års barnpornografiutredning har besvarat dessa frågor. I betänkandet 

medges att i de fall där gärningsmannen inte har framställt eller skildrat barnet 

pornografiskt så är det inte lika tydligt om barnet kan anses vara målsägande. I 

praxis har det framlagts att det bör finnas en koppling mellan barnet och 

gärningsmannen för att barnet ska kunna få den ställningen. Vidare menar 

utredningen att vid fall av spridning eller utbjudande av bilder är brottet 

fortfarande tydligt riktat mot barnet då det är en så pass stor integritetskränkning 

att få barnpronografiskt material av sig själv spritt på det sättet.
57

 

För innehavsbrottet och betraktelsebrottet märker man dock svårigheten i 

att anse att brottet är riktat mot barnet. Det utredningen däremot kommer fram till 

är att barnet åtminstone får anses ha blivit förnärmad av att någon innehaft 

barnpornografiskt material av denne. Här menar utredningen att det faktum att 

barnet är direkt berörd av brottet och med hänsyn till syftet med själva 

straffbestämmelsen får barnet även vid innehav normalt anses vara målsägande.
58

 

Man kan här se till Agges uttalande i NJA 1969 s. 364: “Målsägande blir vid ett 

visst brott den eller de personer som med hänsyn till straffbudets syfte kunna 

anses vara så direkt berörda av brottet att de framför andra personer inom 

brottets verkningskrets bör betros med utövandet av den offentliga funktion en 

strafftalan innebär.” Det är tydligt att utredningen har försökt argumentera 

utifrån denna inställning, att barnet är så pass direkt berörd av brottet oavsett 

gärningsform att det ska anses vara målsägande. Vid alla andra gärningsformer 

än framställande av barnpornografi har det däremot visat sig att åklagare inte 

betraktar det avbildade barnet som målsägande.
59

 Det går därmed att klart 

konstatera att i praktiken så leder enbart ett innehav och-/eller betraktande av 
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barnpornografi inte att det avbildade barnet får ställning som målsägande, även 

om lagstiftningen ger möjligheten.  

Om utredningen avseende innehav och betraktande anser att det är 

rekvisitet förnärmad av brottet som gör att barnet kan bli målsägande behöver 

just det rekvisitet uppmärksammas lite mer. Precis som tidigare nämnts kan 

ledning tas från läran om brottets skyddsintresse. Jag kommer, på grund av detta, 

återkomma till vilket skyddsintresse barnpornografibrottet vid fall av innehav 

och betraktande i dagsläget har, och vilket skyddsintresse det borde ha.
60

 Det är 

dessutom väldigt problematiskt att just rekvisitet “förnärmad av brottet”, enligt 

åtminstone Diesen, aldrig i praktiken lett till att någon har fått ställning som 

målsägande, enbart på den grunden.
61

 Detta visar att rättstillämpningen inte är 

klar över vidden av 20 kap. 8 § fjärde stycket rättegångsbalken. 

 

3.2.3 Diskussioner från doktrin och praxis 

För sexualbrotten, på den tiden sedlighetsbrott, har Heuman i sin avhandling 

uttalat att det är den som brottet riktat sig mot som kan anses bli målsägande. Vid 

blottning till exempel menar Heuman att det är den eller de som gärningsmannen 

haft uppsåt att blotta sig för som kan få ställning som målsägande. Skulle några 

andra råka se det också utan gärningsmannens vetskap kan dessa inte anses få 

målsägandeställning då handlingen inte varit riktad mot dessa.
62

 Vad detta skulle 

innebära för innehav och betraktande av barnpornografi om brottet klassades som 

ett sexualbrott är svårt att svara på, men eventuellt skulle det avbildade barnet 

någon gång kunna bli den som gärningsmannen då riktat brottet mot. Däremot 

skulle inte alla barn, som den svenska lagstiftningen vill skydda idag med 

kriminaliseringen, kunna bli föremål för gärningsmannens uppsåt, utifrån 

Heumans resonemang. 

Heuman gör även en jämförelse mellan brotten ofredande och 

förargelseväckande beteende, där det första brottet kan ha en målsägande och det 
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senare inte kan ha en målsägande. I det fallet menar Heuman att det inte är den 

som anger eller åklagarens straffrättsliga rubricering som avgör om en person 

kan få målsägandeställning eller inte, utan det är när rätten enligt 30 kap 3 § 

rättegångsbalken kvalificerar gärningen som det avgörs om en person kan vara 

målsägande eller inte.
63

 Diesen har uttalat att rätten förmodligen är skyldig att 

själva ta upp frågan och pröva den så snart som omständigheterna aktualiserar 

den.
64

 Redan polis och åklagare måste dock ha tagit ställning under 

förundersökningen eftersom målsäganden då har speciella rättigheter. 

Fitger m.fl. har ifrågasatt om målsägandebegreppet kan bestämmas enbart 

utifrån att man tolkar definitionsregeln, i och med att de tre rekvisiten inte 

utesluter varandra. Till exempel är den mot vilken ett brott riktar sig också oftast 

den som lidit skada på grund av brottet.
65

  

Att 20 kap. 8 § fjärde stycket inte helt tydligt kan lämna besked om vem 

som kan anses vara målsägande har konstaterats tidigt i doktrin,
66

 och att 2005 

års barnpornografiutredning därmed kommer fram till att det är något som måste 

avgöras från fall till fall är inte särskilt förvånande eller banbrytande på något 

sätt. Det avgörande är om barnet i ett konkret fall bör ha rätt att väcka åtal, om 

åklagaren inte gör det. Vad som verkar stå klart är dock att om skyddsintresset 

vid barnpornografibrott alltid skulle vara barnet, skulle barnet i större 

utsträckning kunna inta ställning som målsägande.
67

 Brottets placering i 16 kap. 

brottsbalken utesluter inte att barnet kan få denna ställning, problemet är bara hur 

pass ofta barnet får den ställningen i praktiken. Problemet kanske mindre är en 

fråga om lagändring utan mer en fråga om ökad kunskap om gällande rätt. 

Ett rättsfall som är av intresse för denna uppsats är det tidigare nämnda 

rättsfallet NJA 1969 s. 364. I det fallet hade en person anmält en filmregissör och 

filmdirektör för det dåvarande brottet 16 kap. 11 § brottsbalken för sårande av 

tukt och sedlighet när de offentligt visat filmen “Jag är nyfiken – gul”, vilket vid 
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tiden för gärningen kunde anses såra tukt och sedlighet.
68

 Där kom rätten fram till 

att enbart för att en person känt sig kränkt av filmen kunde denne inte bli 

målsägande. Personen som anmälde brottet hade inte kunnat visa hur han var 

direkt berörd av det påstådda brottet, samt inte heller hur han framför andra hade 

blivit förnärmad av att filmen visats. Detta kan vi åter binda samman till det som 

nämnts ovan, att rekvisitet “förnärmad av brottet” i praktiken inte lett till att 

någon faktiskt fått ställning som målsägande. 

Det bör poängteras här att de läror vi i dagsläget har på området om 

målsägandebegreppet är gamla läror. Heuman skrev sin avhandling 1973 och 

sedan tillkom inte så mycket nytt på området om hur man ska tolka 

målsägandebegreppet, utöver Diesens festskrift till Heuman 2008. Begreppet har 

dessutom definierats utifrån den straffrätt och de brott som fanns tidigare. Att 

internet skulle explodera och ge gemene person nästintill obegränsad tillgång till 

bilder och nätverk med andra människor var omöjligt vid den tiden att kunna veta 

om och förutse. Även vid kriminaliseringen av innehav av barnpornografi 1999 

var det svårt att veta om hur pass stor del och roll internet skulle spela i våra liv. 

Att syftet med innehavskriminaliseringen i första hand var att man inte ville att 

människor skulle ägna sig åt att skaffa sig sådana bilder (alltså inte bryta mot 

allmän ordning) måste man trots allt tolka detta utifrån att det 1999 fortfarande 

krävdes en del ansträngning för att komma åt den typen av material. Idag är det 

betydligt lättare för den som vill tänja på gränserna att komma över den här typen 

av bilder och då kanske både innehavet och betraktandet i större mån bör ses som 

ett brott mot det avbildade barnet i första hand, och ett brott mot allmän ordning i 

andra hand.  

Under senare år har målsägandebegreppet fått mer uppmärksamhet, särskilt 

i SOU 2007:5 men även i SOU 2010:49. Diesen har i festskriften till Lars 

Heuman från 2008 argumenterat för att målsägandebedömningen bör göras 

utifrån ett individuellt brottsofferperspektiv, och utifrån den processuella 

principen om parternas likställdhet. Detta menar Diesen skulle innebära att 
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rekvisitet “förnärmad av brottet” faktiskt skulle komma till användning, vilket i 

sin tur skulle kunna innebära att brott som idag anses vara brottsofferlösa trots 

detta skulle kunna ge personer målsägandeställning.
69

 Fitger har i kommentaren 

rättegångsbalken klargjort att det avgörande är om barnet bör betros med rätten 

att väcka åtal.
70

 

Även de rättsfall som avgjort frågan när någon kan få ställning som 

målsägande är ganska gamla till åren. Detta gör de självklart inte oanvändbara, 

men det är något som man bör tänka på när man använder dem för att vid varje 

enskilt fall kunna avgöra om ett avbildat barn i barnpornografi ska få ställning 

som målsägande eller inte.
71

 Beslut om målsägandebiträde blir därför intressanta. 

 

3.3 Identifiering av målsägande 

All den barnpornografi som svenska gärningsmän befattar sig med med är inte 

bilder på svenska barn, utan många gånger är det bilder på utländska barn, ofta 

från östasien och andra områden långt ifrån Sverige. Detta kan leda till att det är 

svårt att identifiera målsägande, och även om man lyckas identifiera barnet kan 

det vara svårt att lokalisera barnet. 

Har man ställning som målsägande har åklagaren skyldigheter gentemot en. 

En av de skyldigheterna är att målsägande ska underrättas om sina rättigheter, 

såsom möjlighet att väcka enskilt anspråk, rätten till en stödperson, rätten till ett 

eventuellt målsägandebiträde, etc, vilket stadgas i 13 a § 

förundersökningskungörelsen. Vissa av dessa regler behöver dock inte tillämpas 

om det uppenbart inte behövs eller om det skulle innebära betydande svårigheter 

att tillämpa dessa regler, vilket stadgas i fjärde stycket i nyss nämnda paragraf. 

Informationsskyldigheten är alltså inte absolut, och att inte kunna identifiera eller 

lokalisera målsägande är sådana omständigheter som gör att åklagarens 

skyldighet inte behöver tillämpas.
72
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3.4 Är barnet som målsägande alltid önskvärt? 

Det finns både fördelar och nackdelar med att vara målsägande. I detta avsnitt 

tänkte jag redogöra för dessa och med hjälp av det avgöra om det alltid är 

önskvärt att barnet som avbildats i barnpornografi ska vara just målsägande.  

Till att börja med kan det konstateras att enligt 47 kap. 1 § första stycket 

rättegångsbalken har man som målsägande, liksom andra skadelidande, rätt till 

att föra ett enskilt anspråk, alltså skadeståndstalan. Om det enskilda anspråket 

grundas på ett brott som går under allmänt åtal är åklagaren, om målsägande 

begär det, skyldig att förbereda och utföra det enskilda anspråket, under 

förutsättningen att det inte innebär en väsentlig olägenhet och att målsägandets 

anspråk inte är uppenbart obefogat, vilket framgår av 22 kap. 2 § andra stycket 

rättegångsbalken. Att barnpornografibrott hör under allmänt åtal framgår i sin tur 

av 20 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken. Dessutom har en målsägande rätt 

enligt 20 kap. 8 § första stycket rättegångsbalken att i de fall då åklagaren väljer 

att inte väcka allmänt åtal, väcka enskilt åtal istället. Detta ger målsägande 

ytterligare en möjlighet att se till att gärningsmannens skuld prövas. Målsägande 

kan i ett enskilt åtal till och med yrka att den som åtalas ska dömas till en 

brottspåföljd.
73

 Dessutom har målsäganden enligt 20 kap. 8 § andra stycket 

rättegångsbalken rätt att överklaga rättens dom även om åklagaren väljer att inte 

göra det. 

Som målsägande har man dessutom möjlighet enligt 20 kap. 8 § andra 

stycket att biträda åklagarens talan. Detta innebär att målsägande kan föra fram 

bevisning, ställa frågor till den åtalade och till vittnen och till och med plädera i 

målet.
74

 Vid ett biträdande av åtalet kan målsägande dessutom justera 

gärningsbeskrivningen.
75

 I ett barns fall skulle det dock innebära, enligt 20 kap. 

14 § rättegångsbalken, att dennes vårdnadshavare kan angiva och tala för barnets 

räkning.
76
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Att kunna väcka enskilt åtal även om åklagaren väljer att inte väcka allmänt 

åtal är helt klart en av fördelarna med att vara målsägande. Det är en 

upprättelsefunktion som ger målsägande ännu en chans till upprättelse, i de fall 

åklagare, av vilken anledning det än må vara, väljer att inte fullfölja ett åtal. Ett 

teoretiskt scenario i fallet innehav och betraktande av barnpornografi är att 

åklagaren väljer att inte fullfölja åtalet då han eller hon inte anser att brottet är 

tillräckligt grovt. Det kanske inte laddades ner alltför många bilder och filmer. 

Om målsägande trots detta identifierats och underrättats om att brottet ägt rum 

skulle denne, genom vårdnadshavare om han eller hon fortfarande är minderårig, 

ändå kunna utkräva ansvar för den kränkning som innehavet och betraktandet av 

dessa bilder inneburit för barnet i fråga.  

Den enskilda åtalsrätten kan även fungera som en kontrollfunktion. Det 

finns genom den en möjlighet för målsägande att kontrollera att åklagaren fullgör 

sina skyldigheter.
77

 En åklagare är en människa och därmed mänsklig, och det 

händer att åklagare gör felbedömnigar och ibland till och med försummar sitt 

arbete. Finns det då en målsägande har denne möjlighet att tillvarata sina 

rättigheter trots detta. Det går även att argumentera för att målsägande på detta 

sätt hjälper till att effektivisera straffrätten och rättskipningen. Är enbart ett 

innehav och betraktande att anse som ett bagatellbrott kan det vara av värde att 

en åklagare inte behöver lägga alltför mycket tid på dessa brott, och då kan 

målsägandes enskilda åtalsrätt komma väl till nytta för att dessa brott trots allt 

ska lagföras.
78

 Huruvida ett barn och dennes vårdnadshavare har de praktiska 

möjligheterna till detta kan dock ifrågasättas. Det ska dessutom sägas att denna 

kontrollfunktion i realiteten inte är särskilt effektiv då det finns en möjlighet för 

målsägande att begära omprövning av åklagarens beslut hos riksåklagaren.
79

 

En av nackdelarna med den enskilda åtalsrätten som diskuterats i doktrinen 

är att en målsägande kan använda sig av denna för vedergällnings skull.
80

 

Straffrättens främsta funktion i dagsläget är att verka preventivt, både individual- 
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och allmänpreventivt, och om målsägande nyttjar sin enskilda åtalsrätt enbart för 

vedergällnings skull har det kunnat anses att detta kan skada det straffrättssystem 

vi har idag. 

Jag är i det här fallet av en annan åsikt. Jag anser att vedergällning de facto 

är en viktig funktion av straffrätten, tillsammans med den preventiva funktionen. 

Detta har jag redogjort för i avsnitt 2.5 ovan. Det finns dock, trots att 

vedergällning fyller en funktion, en risk att målsägande missbrukar sin åtalsrätt 

till följd av ett hämndbegär. Vi kan inte förvänta oss att den som blivit utsatt för 

en oförrätt ska ha ett proportionalitetsperspektiv i sin kamp om rättvisa. Är det så 

att den misstänkte faktiskt är oskyldig till brottet dras denne i sådana fall in i 

onödiga rättsprocesser.
81

 Ur både rättsekonomisk och rättssäkerhetssynpunkt är 

detta givetvis inte bra. 

Det går också att argumentera för att det kan skapa onödigt mycket lidande 

för ett barn att bli medveten om att ett innehavs- och betraktelsebrott begåtts mot 

en. I de fall ett barn blivit utsatt för ett sexualbrott är den händelsen i sig 

traumatisk nog. Får barnet dessutom veta att det dokumenterats och betraktats av 

andra, utomstående människor, kan denna vetskap orsaka ytterligare ett trauma 

hos barnet.  

En annan nackdel med den enskilda åtalsrätten är att om den tilltalade frias 

är målsägande skyldig enligt 31 kap. 11 § tredje stycket rättegångsbalken att 

ersätta staten för de kostnader som gått från allmänna medel till offentlig 

försvarare. Detta är ännu en av anledningarna till att den enskilda åtalsrätten inte 

används i särskilt hög utsträckning.
82

 

Att målsägande kan biträda åtalet har det förts fram kritik emot. 

Straffprocessutredningen föreslog i SOU 2013:17 att 20 kap. 8 § andra stycket 

borde avskaffas. En av anledningarna var det faktum att målsägande kan justera 

gärningsbeskrivningen, vilket innebär att domstolen får två 

gärningsbeskrivningar att förhålla sig till. Detta ansåg utredningen vara 
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rättsosäkert för den tilltalade då det kan skada förutsebarheten.
83

 För målsägande 

däremot är detta en fördel. Dessutom ansåg utredningen att målsägandes 

biträdanderätt i praktiken inte bidrog till några större processuella fördelar.
84

 

Olivecrona har menat att målsägande faktiskt inte har någon anledning att 

biträda åtalet, om det inte är så att målsägande har annan utredning den vill lägga 

fram eller vill argumentera på ett sätt som skiljer sig från åklagaren.
85

  Dessutom 

kan ett biträdande av åtalet leda till samma följder som den enskilda åtalsrätten, 

nämligen att målsägande enligt 31 kap. 11 § tredje stycket rättegångsbalken blir 

skyldig att betala rättegångskostnader.
86

 

Det ska här poängteras att det faktum att man kan bli skyldig att betala 

rättegångskostnader och därmed inte väcker talan är ett generellt problem, inte 

minst i tvistemål. Att man drar sig från att utkräva sin rätt med rädsla för risken 

att förlora ett mål i rättegång hindrar många från att dra något ända till rätten, 

vilken är en av flera anledningar till att många väljer förlikning. Detta sker 

givetvis inte i samma utsträckning i brottmål då de flesta målen där hör under 

allmänt åtal, men för tvistemål är detta ett återkommande problem. 

När rättegångsbalken tillkom 1948 var den enskilda åtalsrätten i fokus, och 

fler brott krävde angivelse då än idag, och därav blev rätten till att få driva ett 

enskilt åtal det som regleringen fokuserade på när man skulle avgöra vem som 

kunde bli målsägande. Idag drivs som sagt väldigt få enskilda åtal, och idag 

ligger fokuset snarare på vem som är brottsoffret när det argumenteras för vem 

som ska kunna vara målsägande.
87

 Detta syns genomgående i 2005 års 

barnpornografiutredning där stor vikt lades vid hur barnpornografibrottet kan ha 

drabbat och påverkat det avbildade barnet i fråga, och mindre på att barnet kan ha 

ett intresse av att få driva ett eget åtal i de fall åklagaren skulle lägga ned åtalet. 

Det hindrar inte, som Fitger påmint om, att åtalsrätten är det processrättsligt 

centrala för frågan. 
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Jag vill nog ändå påstå att fördelarna med att vara målsägande överväger 

nackdelarna med att vara målsägande, speciellt i en tid där brottsofferfrågor blir 

allt viktigare. Där tycker jag att upprättelsefunktionen spelar en betydande roll, 

och rätten för målsägande att kunna tillgodose sina rättigheter i de fall denne 

känner att åklagaren inte gör det, är en viktig funktion i processrätten. 

 

3.5 Målsägandebiträde 

Under vissa förutsättningar har en målsägande rätt till ett målsägandebiträde. 

Detta regleras i lagen (1988:609) om målsägandebiträde. I 1 § första stycket 

tredje punkten stadgas att målsägandebiträde ska förordnas i mål om 6 kap. 

brottsbalken, om det inte är uppenbart att målsägande saknar behov av ett 

biträde. Detta skulle kunna tala starkt för att barnpornografibrottet borde flyttas 

till 6 kap. brottsbalken, då det skulle innebära att ett målsägandebiträde nästan 

alltid garanteras ett barn i fall av barnpornografibrott. Det finns dock en lagregel 

i 1 § första stycket tredje punkten i lagen om målsägandebiträde som stadgar att 

målsägandebiträde ska förordnas på brott där fängelse kan följa och det med 

hänsyn till målsägandes personliga förhållanden samt omständigheterna i övrigt 

kan antas att målsägande har ett särskilt starkt behov av ett sådant biträde. 

Tredje punkten ska tillämpas restriktivt. Fallet måste vara av kvalificerat 

slag och kränkningen som offret utsatts för måste vara svår. Man ska dessutom 

kunna räkna med att målsägande kommer utsättas för pressande förhör. Har 

målsägande en nära relation till den misstänkte är detta också en förutsättning för 

målsägandebiträde enligt tredje punkten. Om målsägande är särskilt gammal eller 

ung kan detta också innebära att ett biträde ska förordnas.
88

 

 När det gäller barnpornografibrott, och därmed barn, är det svårt att se att 

det i den absoluta majoriteten av alla fall inte skulle finnas särskilt starka behov 

för att barnet ska vara berättigat ett målsägandebiträde, med hänsyn till barnets 

ålder. Det går ju dock att fråga sig om brottet innehav och betraktande av 

barnpornografi anses vara så pass kränkande och kvalificerat som lagen enligt 
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förarbetena kräver. Till skillnad från första punkten finns det i tredje punkten 

ingen presumtion för att målsägandebiträde ska förordnas, även om fängelse 

ingår i straffskalan, vilket det för barnpornografibrott gör för samtliga 

gärningsformer. Domstolen måste göra en prövning i varje enskilt fall om ett 

biträde ska förordnas.
89

 

Regeringen uttalade 1998 att det i de flesta fall förordnas ett 

målsägandebiträde när ett barn utsatts för brott.
90

 Trots detta uttalade 

Utredningen om målsägandebiträde i sitt betänkande SOU 2007:6 att ett biträde 

skulle förordnas för barn under 18 år om det fanns fängelse i straffskalan, då 

utredningen ansåg att det krävdes ett särskilt stöd för barn under 18 år som utsatts 

för allvarlig brottslighet.
91

 Detta antogs aldrig av riksdagen och lagen om 

målsägandebiträde har inte ändrats i detta avseende. 

2005 års barnpornografiutredning kom fram till att i de flesta fall 

förordnade domstolarna ett målsägandebiträde till de barn som avbildats om 

gärningsformen var framställande av barnpornografi. Vid övriga gärningsformer 

kunde man inte dra några slutsatser av de domar som undersökts, då åklagare inte 

hade ansett barnet vara målsägande vid andra gärningsformer än framställande i 

16 kap. 10 a §.
92

 Utredningen menade här också att ett målsägandebiträde vid 

rena innehavsbrott inte var nödvändigt, då barnet inte skulle kunna tillföra 

utredningen någonting av värde och därmed inte behöva det stöd som ett 

målsägandebiträde innebär.
93

  

2005 års barnpornografiutredning verkar dock ha räknat med att de förslag 

på förändringar som Utredningen om målsägandebiträde la fram skulle gå 

igenom, då deras betänkanden kom ut samma år och 2005 års 

barnpornografiutredning i sitt betänkande uttalar att de ställde sig positiva till de 

förändringar som Utredningen om målsägandebiträde hade lagt fram då det 

skulle innebära ett starkare skydd för barnet, och därför föreslogs inte några egna 
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förändringar till lagen om målsägandebiträde.
94

 Det skulle vara intressant att veta 

vad 2005 års barnpornografiutredning skulle ha kommit fram till om dess 

betänkande kommit ut efter att Utredningen om målsägandebiträdes förslag inte 

gått igenom eller om det betänkandet inte hade kommit över huvud taget. 

En flytt till 6 kap. brottsbalken skulle alltså kunna motiveras med att ett 

barn i så gott som alla fall får en lagstadgad rätt till ett målsägandebiträde vid 

samtliga gärningsformer, under förutsättningen att de bedöms vara målsägande. 

För de fall där gärningsmannen har skildrat och framställt det barnpornografiska 

materialet skulle det i praktiken inte göra någon skillnad, däremot skulle det 

kanske kunna innebära en skillnad vid övriga brottsformer. 

 

3.6 Slutsatser 

Av det som tagits upp i detta kapitel kan man dra ett par slutsatser. Det första är 

att placeringen av barnpornografibrottet i 16 kap. brottsbalken i sig inte är något 

hinder för att barnet ska få ställning som målsägande. Ingenting i 

rättegångsbalken hindrar detta, allt blir beroende av vad för bedömningar 

åklagare och domstolarna gör. Att den senaste utredningen (2005 års 

barnpornografiutredning) dessutom framhållit att all befattning med 

barnpornografi ska anses vara ett brott mot barnet talar för att åklagare och 

domstolarna bör, även vid innehav och betraktande av barnpornografi, se barnet 

som målsägande i de fall där det är möjligt. Ser man dessutom till Agges 

uttalande från NJA 1969 s. 364 där den person med hänsyn till straffbudets syfte 

framför andra är så pass direkt berörd av brottet ska det avbildade barnet kunna 

bli målsägande oavsett gärningsform, då straffbudets syfte för innehav och 

betraktande har varit att ytterligare skydda barnets integritet.  

Det blir däremot beklämmande för den senaste utredningen att det vid en 

undersökning visade sig att åklagare inte ansåg barnet vara målsägande i annat 

fall än när det rörde sig om framställande av barnpornografi och de därmed inte 

bemödade sig med att försöka identifiera barnet.
95

 Jag kan åtminstone tänka mig 
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att attityden hos åklagarna hade kunnat vara annorlunda om brottet i första hand 

ansetts vara ett sexualbrott, men några självklara slutsatser går inte att dra. Det 

som talar starkast för att flytta brottet till 6 kap. brottsbalken utifrån 

målsägandebegreppet är enligt mig att barnet skulle så gott som garanteras ett 

målsägandebiträde i de fall barnet anses vara målsägande. Den detaljen i sig 

skulle dock inte leda till att barnet vid fler tillfällen får ställning som målsägande, 

men det skulle garantera barnet ett stöd vid en sådan ställning. 

4 Skyddsintresset 

4.1 Inledning 

I och med att målsägandebegreppet till många delar bestäms utifrån ett brotts 

skyddsintresse kommer detta kapitel att göra en djupdykning i hur ett sådant 

uppkommer och hur det bestäms. Först och främst redogörs för vad som enligt 

doktrinen anses vara ett godtagbart skyddsintresse. Därefter görs en distinktion 

mellan skyddsintresse och angreppsobjekt. Slutligen kommer de tre 

skyddsintressen som jag anser att barnpornografibrottet har att undersökas för att 

kunna avgöra vilket skyddsintresse som borde vara det främsta skyddsintresset i 

vårt fall. 

 

4.2 Ett godtagbart skyddsintresse 

4.2.1 Skyddsobjektet 

När en kriminalisering sker bör ett antal kriterier vara uppfyllda. Ett av de 

kriterierna är att det ska finnas ett identifierat och konkretiserat intresse som är 

skyddsvärt – ett skyddsintresse.
96

 

Skyddsintresset, eller skyddsobjektet som det ibland också kallas, är det 

intresse lagstiftaren med en kriminalisering avser att skydda.
97

 Skyddsintresset 

måste utöver detta vara godtagbart – det ska vara ett tillräckligt viktigt intresse 

för att en kriminalisering ska vara aktuell. Det finns inget tydligt svar på vilka 
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intressen som är skyddsvärda, då dessa har en tendens att förändras över tid och 

skiljer sig också från land till land. I vissa länder är till exempel ett ofött barns liv 

ett skyddsintresse vilket innebär att abort är kriminaliserat där. I Sverige och flera 

andra länder är det ofödda barnets liv förvisso ett skyddsintresse, men kvinnans 

rätt till sin kropp är ett högre stående intresse och därmed är abort tillåtet upp till 

en viss vecka. Det man kan säga är att dagens kriminaliseringar är en spegling av 

dagens samhälle.
98

 Heidenborg, som var Straffrättsanvändningsutredningen, 

menar att godtagbara skyddsintressen inte enbart behöver vara privata utan kan 

även vara gruppintressen och offentliga intressen. Det finns enligt Heidenborg 

även vissa odiskutabla intressen, såsom liv, frihet, hälsa, ära, egendom, 

handlingsfrihet, rörelsefrihet, ekonomisk trygghet, allmän ordning och säkerhet, 

demokratiskt styrelseskick m.m. Dessa intressen är inte exakt lika skyddsvärda 

och en inbördes ordning finns inte direkt då den uppfattningen kan skilja sig 

beroende på vem man frågar.
99

 Det har också argumenterats för att ett intresse 

kan uppkomma i och med att det börjar skyddas i lagstiftningen.
100

 

Vilket skyddsintresse en lag har brukar numera anges i förarbetena till 

lagen. Det är dock inte ovanligt att det bara nämns i förbigående i förarbetena 

och inte ges den noggrannhet vid analysen som kriteriet borde få.
101

 

Anledningen till att det är viktigt att avgöra om intresset är godtagbart är att 

alla intressen inte bör skyddas genom kriminalisering.
102

 Kriminalisering är den 

sista utvägen rättssamhället bör ta till för att komma till rätta med ett problem, 

och det första kriteriet då för att avgöra vilka intressen som ska skyddas genom 

kriminalisering är att de är godtagbara. Lernestedt har i sin avhandling 

Kriminalisering - problem och principer ägnat detta stor uppmärksamhet, där han 

bland annat undersökt tysk rättsgodadoktrin samt EKMR för att avgöra vad som 

kan vara ett godtagbart intresse, men kommer fram till att inget av dessa är 

tillräckligt uttömmande.
103

 Av tyskans rättsgodadoktrin kan man utläsa att 
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individers rättigheter i första hand är rättsgoda. För handlingar som snarare riktas 

mot staten eller allmänheten måste det finnas en socialskadlighet och inte enbart 

en omoral för att det ska kunna utgöra ett rättsgoda som skyddas genom lag.
104

 

Jämför man det med barnpornografibrottet kan det argumenteras för att 

nedladdande och tittande på barnpornografi skadar samhället i stort då det är ett 

icke önskvärt beteende som kan leda till att fler personer inspireras till att begå 

sexualbrott mot barn. Lernestedt kommer i slutändan fram till att rättsgoda inte är 

konkreta saker utan något man får genom värderande omdöme.
105

 Straffrätten 

finns därmed till för att skydda individen, och rättsgoda som inte är direkt 

kopplade till individens frihet måste ändå härledas till att skydda individen, i 

någon mån.
106

 Med andra ord, ett rättsgott är alltså något som är direkt kopplat 

till individen eller indirekt kopplat till individen genom antingen staten eller 

allmänheten.
107

 Det bör tilläggas att rättsgodatänket ganska lätt leder till ett 

cirkelresonemang, då om det finns en kriminalisering så ska det finnas ett 

skyddsintresse, och finns ett skyddsintresse bör en kriminalisering ske.
108

 

EKMR ska enligt Lernestedt ses som en katalog över de fri- och rättigheter 

som ska skyddas, dels genom straffrätten, dels genom att staten inte får inskränka 

på vissa fri- och rättigheter. EKMR:s katalog är dock inte uttömmande, snarare 

tvärtom.
109

 

En artikel som blir av intresse för oss är artikel 8, rätten till privatliv. Här 

vill jag mena att nedladdning av barnpornografi kränker barnets privatliv, i de 

fall då barnet inte samtyckt till att ett övergrepp på det ska dokumenteras (vilket 

gäller nästan samtliga fall), och när denna dokumentation sedan dessutom sprids 

och laddas ner av sedan utomstående personer. Här bör staten agera för att 

skydda barnets intresse av privatliv och integritet, vilket lagstiftaren också gjort i 

och med kriminaliseringen av barnpornografibrott. Jämför man till exempel med 
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Europadomstolens dom i Caroline von Hannover mot Tyskland (nr 1) där 

domstolen ansåg att bilder som kan visa personers privatliv och intima sfär 

enbart får spridas om det finns ett intresse för allmänheten att få ta del av dessa 

bilder, är denna slutsats inte särskilt svårdragen.
110

 Här har ju dock de som laddar 

ner barnpornografi kunnat hävda att vad de laddar ner och tittar på hör till deras 

privatliv och därmed också bör skyddas av artikel 8 EKMR. Artikel 8 är dock en 

av de artiklar som får inskränkas av staten under diverse förutsättningar, varav en 

av förutsättningarna är att det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med 

hänsyn till “statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska 

välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa 

eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter”, vilket framgår av artikel 

8.2 samt artikel 18 EKMR. I det här fallet kan både förebyggande av oordning 

samt skydd för hälsa, moral och för andra personers fri- och rättigheter kunna 

användas för att inskränka på personers rätt till privatliv genom att ladda ner och 

titta på barnpornografi, med hänvisning till Caroline von Hannover mot Tyskland 

(nr 1). Det finns inget intresse för allmänheten att få ta del av dessa typer av 

bilder, och personer som vill ladda ner dessa kan därför få begränsas i denna rätt.  

Det har kritiserats att denna uppräkning är alldeles för generell och att 

staten kan motivera vilka inskränkningar som helst med dessa förutsättningar. 

Lernestedt kommer därigenom också fram till att EKMR inte på något sätt ställer 

upp absoluta ramar av vilka intressen som får och inte får skyddas med 

straffrätten.
111

En annan lag som kan användas som katalog över fri- och 

rättigheter är de som räknas upp i 2 kap. regeringsformen.
112
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4.2.2 Innehavare av skyddsintresset 

Lernestedt går också in på vem det är som innehar ett intresse och kommer fram 

till att det kan antingen vara en individ, ett samhälle eller staten, men också till 

följande slutsats: Ett samhälle består av individer och staten är samhällets 

verkställande organ. Vem som än av dessa tre är den främsta innehavaren av 

intresset kan det ändå alltid härledas tillbaka till individen. “Statliga intressen är 

också individernas, individintressen också statens.”
113

 Dock menar Lernestedt 

ändå att denna definition är alltför vag, och de intressen som primärt rör staten 

eller allmänheten måste ändock härledas till individen och dessutom måste man 

kunna dra några konsekvenser av det kravet.
114

 Klart är i alla fall att en brottstyp 

kan ha flera intresseinnehavare, och den enes intresse utesluter inte den andres. 

Att staten har ett intresse av allmän ordning utesluter alltså inte på något sätt att 

barnet har ett intresse av integritet.
115

 Det som däremot inte är möjligt är att i de 

fall där ett brott även kan anses vara begånget mot staten och/-eller allmänheten, 

utöver individen, kan individen inte förfoga negativt över intresset, med andra 

ord inte ge upp det skyddade intresset genom samtycke.
116

 

Brottsbalkens systematik bygger som vi kan se på läran om skyddsintresset. 

Var brotten har placerats i brottsbalken har varit beroende på vad man ansett 

brottstypens främsta skyddsintresse varit, och vad som karaktäriserat brottet 

genom hur det bland annat genomförs, vilket uppsåt som gärningsmannen har 

osv. 
117

  

Barnpornografibrottet har tre skyddsintressen – allmän ordning där staten är 

innehavare av intresset, alla barns hälsa där allmänheten är innehavare av 

intresset samt det avbildade barnets hälsa och integritet, där det är individen som 

är innehavare av intresset. Jag kommer gå in djupare på varje del senare.
118

 Att 

man innehar ett skyddsintresse är dock inte samma sak som att man tillerkänns 
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målsägandeställning. Är ens skyddsintresse inte tillräckligt skyddsvärt kan man 

inte anses vara målsägande.
119

 

Det händer även att en kriminaliserad handling kan ändra ordning mellan 

flera skyddsintressen med tiden. Att allmän ordning ansågs vara det främsta 

skyddsintresset vid införandet av barnpornografibrottet behöver inte betyda att 

det idag ska vara det främsta skyddsintresset. Skyddsintresset måste alltid 

bestämmas med beaktande av rådande förhållanden och hänsyn måste tas till 

samhällsutvecklingen som skett.
120

 Dessutom kan, som redan nämnts, en 

kriminaliserad gärning ha flera skyddsintressen med flera innehavare.
121

 

Skyddsintressen kan stå i hierarkisk ordning till varandra. Det kan finnas ett 

individintresse men själva straffbudet träder in redan innan individens intresse 

har kränkts av gärningen, för att man redan där anser att det skadat staten och 

allmänheten.
122

 

Att inneha det skyddsintresse som gärningstypen skulle kunna skada är inte 

det enda sättet att få målsägandeställning, eller ens en garanti för att man får 

målsägandeställning. Ibland bör hänsyn tas till brottets verkningar, och då måste 

man också se till angreppssättet och gärningsmannens uppsåt. Vem hade 

gärningsmannen uppsåt att begå brott mot, och på vilket sätt gjorde han det?
123

 

Dessutom är just rekvisitet “förnärmad av brottet” ett rekvisit som kan innebära 

att även den som inte är innehavare av ett skyddsintresse för den aktuella 

brottstypen även kan erkännas målsägandeställning.
124

 Därmed måste även själva 

syftet med en lagstiftning tas hänsyn till och det kommer avsnitten nedan också 

att göra, samt att väga skadeverkningarna mot varandra för att avgöra vilket 

intresse som är mest skyddsvärt.  

Den som brott ska anses begånget mot är den som innehar ett 

skyddsintresse, men den som innehar ett skyddsintresse är enligt Ekelöf den som 
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brott anses vara begånget mot.
125

 Även kan det te sig som att det uppstår ett 

cirkelresonemang. 

 

4.3 Skyddsintresse eller angreppsobjekt? 

Det är av intresse för uppsatsen att försöka skilja på skyddsintresse och 

angreppsobjekt, för det är inte alltid doktrinen helt klart skiljer dessa åt (och det 

är svårt att gå in på det ena och utelämna det andra). 

Angreppsobjektet är det objekt som är konkret utpekat i brottsdefinitionen. 

Det skiljer sig från skyddsintresset på så sätt att skyddsintressen är abstrakta 

enheter, vilket angreppsobjektet inte är.
126

 Angreppsobjekt kan även kallas 

gärningsobjekt. Gärningsobjekt finns om de pekas ut i lagtexten, till exempel i 

form av personer eller saker.
127

 Detta kan jämföras med Lernestedts 

framställning av vem som kan inneha ett intresse, även om det inte riktigt är 

samma sak då även saker kan vara ett angreppsobjekt. För sexualbrotten är dock 

angreppsobjektet också den person som oftast
128

 innehar ett skyddsintresse. 

Agge har menat att det är brottets angreppsobjekt och straffbudets 

skyddsobjekt som är själva skyddsintresset. Skyddsintresset är då alltså det 

straffbudet strävar att skydda men det som brottet angriper.
129

 För Agges del är 

angreppsobjektet tätt sammankopplat med skyddsintresset, men Jareborg verkar 

inte anse samma sak. Sammanfattningsvis kan sägas att olika författare kan mena 

olika saker när de använder samma begrepp, samt att de kan ha olika 

uppfattningar om begreppens betydelse. Agge har menat att angreppsobjekt och 

handlingsobjekt inte är samma sak. Handlingsobjekt är enligt honom det 

materiella som brottet riktar sig mot, vid misshandel någon annans kropp, medan 

angreppsobjekt då är den personens intresse av kroppslig integritet. Det är dock, 

om jag tolkat Jareborg rätt, exakt just Agges definition av handlingsobjekt som 

Jareborg syftar på när han skriver om angreppsobjekt, även kallat gärningsobjekt. 
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Jareborg menar nämligen att angreppsobjektet är det som är skyddsintressenas 

utpekade konkreta objekt i brottsdefinitionerna, till exempel kroppen vid en 

misshandel.
130

 

I praktiken borde dessa olika tolkningar och förklaringar inte spela någon 

större roll. Blir något eller någon angripet genom en handling eller underlåtenhet, 

alltså gärning, kan denna någon eller något inneha ett skyddsintresse (men måste 

inte inneha ett likväl). Det som är intressant för denna uppsats är vems 

skyddsintresse som ska väga tyngst vid barnpornografibrottet. Heuman har 

beskrivit det som att genom en kriminalisering av en handlingstyp kan ett eller 

flera intressetyper skyddas,
131

 vilket också har gjorts vid kriminaliseringen av de 

olika befattningarna med barnpornografi. Han menar också att man ska ta i 

beaktande om en handling kriminaliserats för att motverka användandet av vissa 

angreppssätt eller om den kriminaliserats för att skydda intressen från skada.
132

 

 

4.4 Allmän ordning som skyddsintresse  

Barnpornografibrottet finns idag i kapitlet för brott mot allmän ordning. Brottet 

infördes i 16 kap. brottsbalken 1980, samtidigt som nödvändiga förändringar 

gjordes i tryckfrihetsförordningen.
133

 I delbetänkandet från Yttrande-

frihetsutredningen, som låg till grund för införandet av brottet i brottsbalken, 

anfördes att framställning och spridning av barnpornografi är en allvarlig 

kränkning av barnets integritet.
134

 Under själva remissbehandlingen av förslaget 

framhölls också att framställning och spridande av barnpornografi är kränkande 

mot barn i allmänhet.
135

 Redan vid själva införandet av brottet kan man här utläsa 

att barnets integritet är det främsta skyddsobjektet, medan ett andra skyddsobjekt 

även är alla barn. Så hur hamnade brottet i 16 kapitlet?  

1977 års sexualbrottskommitté, som arbetade samtidigt som 

Yttrandefrihetsutredningen, kommenterade redan då att barnpornografibrottet 
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borde finnas i 6 kap. brottsbalken. 1977 års sexualbrottskommitté ansåg dock att 

det var själva framställningen av barnpornografi som borde placeras där då det 

var en så tydlig kränkning av barnets integritet och ett så tydligt sexualbrott, 

medan de däremot ansåg att spridning av barnpornografi borde återfinnas i 16 

kap. brottsbalken.
136

 Det var inte bara 1977 års sexualbrottskommitté som ansåg 

att brottet borde vara i 6 kap. brottsbalken, till exempel remissinstanserna 

Stockholms tingsrätt och Författarförbundet ansåg att brottet snarare skulle ses 

som ett sexualbrott. De som inte höll med ansåg att det var sårande av tukt och 

sedlighet som var det avgörande för kriminaliseringen, och att det borde placeras 

i 16 kap. brottsbalken istället.
137

 En anledning  till att brottet har hamnat i 16 kap. 

brottsbalken kan vara att vad som då kallades sårande av tukt och sedlighet i 

form av att sprida otuktiga skrifter eller bilder fanns däri. Det brottet fanns då i 

16 kap. 11 § brottsbalken. Idag finns brottet otillåtet förfarande med pornografisk 

bild där, i 16 kap. 11 § brottsbalken. Då de andra typerna av kriminaliserad 

pornografi alltså redan fanns eller hade funnits i 16 kapitlet kan det vid 

tidpunkten för införandet av brottet ha verkat logiskt att även 

barnpornografibrottet skulle vara där. Dessutom finns brottet förledande av 

ungdom i 16 kap. 12 § brottsbalken. Detta kan vara anledningen till att det vid 

införandet av barnpornografibrottet, ett brott som har med barn och ungdomar att 

göra, ansågs höra hemma i kapitlet om allmän ordning. 

Innehavskriminaliseringen motiverades med hänsyn till att det var en 

fortsatt integritetskränkning av det avbildade barnet och barn i allmänhet, samt 

att det inte kunde uteslutas att den som innehar sådana bilder använder dessa för 

att visa för barn och därmed normalisera det avbildade för barn.
138

 

Skyddsintresset i fråga om innehav var även där, enligt lagstiftaren, det avbildade 

barnet samt barn i allmänhet.  

Detsamma gällde för när betraktande kriminaliserades, då denna 

kriminalisering i första hand gjordes för att hänga med i teknikens utveckling och 

det uttalade kravet i lagen på innehav innebar att den som bara ser på bilder på 
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internet (och därmed inte laddar ner dem på sin hårddisk och innehar dem) inte 

skulle omfattas av kriminaliseringen om inte betraktande också 

kriminaliserades.
139

 Det främsta skyddsintresset ansågs i senaste betänkandet 

också vara det avbildade barnet, även om det framfördes att barn i allmänhet var 

ett fortsatt viktigt skyddsintresse.
140

 

Att titta på barnpornografi kan leda till att den som tittar blir inspirerad till 

att begå egna övergrepp på barn. Gränserna för fantasi och verklighet suddas 

sakta men säkert ut, och den som från början bara var en betraktare kan utvecklas 

till att bli en förgripare.
141

 Det har hävdats att barnpornografin skulle kunna 

fungera avhållande för dem som har dessa pedofila fantasier, men detta har 

ifrågasatts av psykologer som hävdar att tittande på barnpornografi ökar risken 

för att gärningsmannen blir utagerande istället.
142

 När övergrepp väl sker är 

sexualbrottet ett faktum och det främsta skyddsintresset bör vid det laget vara de 

barn som utsätts (och då är det ett brott som sker enligt 6 kap. brottsbalken), men 

innan dess, när själva inspirationen så att säga “startar”, vad är skyddsintresset 

då? Den allmänna ordningen? Det går åtminstone att argumentera för det, att vi 

som samhälle har ett visst krav på lite höjd för ett civiliserat samhälle, och att 

titta på övergreppsfilmer på barn är under samhällets värdighet. Staten har ett 

intresse i att dess medborgare inte utvecklar vissa typer av beteenden, då dessa 

beteenden kan leda till grövre brottslighet och framförallt, nya brottsoffer. En 

person blir inte från ingenstans en pedofil en dag, det är en process, där inre 

spärrar först och främst ska övervinnas. Barnpornografi är ett av de medel som 

kan användas för att släppa på spärrarna.
143

 Det här resonemanget är liknande det 

resonemang som förekommer vid förfältsdelikt, nämligen att om vi ser allmän 

ordning som det främsta skyddsintresset så är nedladdandet och tittandet på 

barnpornografi det första ledet i brottslighetskedjan, medan om det avbildade 
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barnet är det främsta skyddsintresset så är nedladdandet av barnpornografi det 

sista ledet i brottslighetskedjan. 

Samtidigt kan man argumentera för att barn i allmänhet är i fara under tiden 

som gärningsmannen när sina fantasier och bryter ner sina spärrar genom att 

konsumera barnpornografi. Men mer om detta i kapitel 4.6.  

I sammanhanget blir det dock av intresse att se till hur nära en gärning är att 

skada ett skyddsintresse. Det är nämligen det andra kriteriet som 

Straffrättsanvändningsutredningen angav som skäl för kriminalisering, att 

gärningstypen ska leda till skada eller fara för skada på skyddsintresset.
144

 

Jareborg har ställt upp fyra alternativa kriterier som gärningen bör innebära. 1) 

En direkt kränkning av skyddsintresset, 2) en fara för sådan kränkning, 3) en risk 

för en sådan kränkning, 4) att det under vissa omständigheter bidrar till att 

skyddsintresset kränks.
145

 

Om allmän ordning är skyddsintresset, alltså att redan det faktum att befatta 

sig med barnpornografi är en kränkning mot samhällets allmänna ordning där 

staten inte tolererar att dess befolkning ägnar sig åt pedofila beteenden, kan det 

argumenteras för att bara själva innehavet och betraktandet är en direkt 

kränkning mot allmän ordning. Här blir närheten mellan gärningstypen och 

skadan på skyddsintresset väldigt nära. 

En intressant notis för just brott som har allmän ordning som skyddsobjekt 

är att ett samtycke från den som utsätts inte kan leda till ansvarsfrihet på det sätt 

som medges i 6 kap. 14 § brottsbalken.
146

 I just fallet barnpornografibrott spelar 

detta konstaterande inte någon större roll, då barn under 15 inte kan samtycka till 

sex och sexuella handlingar. Men det är något intressant att hålla i minnet. 
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4.5 Det avbildade barnet 

Det avbildade barnets integritet har alltid varit ett självklart skyddsintresse för 

lagstiftaren,
147

 och när man enbart läser förarbetena verkar det avbildade barnets 

integritet vara det främsta skyddsintresset. Att ladda ner och titta på 

barnpornografi är en fortsatt kränkning av barnet, som oftast först blivit utsatt för 

ett övergrepp vid tillfället för dokumentationen, är ett argument som blivit allt 

vanligare.  

Konstateras kan också att barnets integritet fått allt större betydelse sen den 

första kriminaliseringen.
148

 Däremot kan det fortfarande diskuteras i vilken 

utsträckning barnets integritet är det främsta skyddsintresset vid just innehav och 

betraktande. Det avbildade barnet och barn i allmänhet är fortfarande två av 

skyddsintressena vid dessa gärningsformer, men det är inte lika klart och tydligt 

som vid till exempel skildrande.
149

 

Så frågan blir då, för att barnet även vid innehav och betraktande 

fortfarande ska anses inneha det främsta skyddsintresset – hur pass påverkad blir 

barnet av det brottet. Här kan man göra en jämförelse med när barn bevittnar våld 

mellan närstående, utan att de själva drabbas av detta våld. Barnet i dessa fall 

uppfattas som drabbad, om än en vagt, och ses på sätt och vis som ett brottsoffer 

i 5 kap. 11 § lagen (2001:453) socialtjänst, även om gärningsmannen i slutändan 

bara blir fälld för brott begånget mot någon annan än just barnet.
150

 Barn som 

bevittnar våld mellan närstående kan dessutom ha rätt till ersättning enligt 4 a § 

brottskadelag (2014:322). Barnen ges förvisso inte målsägandeställning genom 

denna typ av ersättning,
151

 men de får ändå en tydlig prioritet i samband med ett 

brott som i första hand inte är riktat mot dem. Dessutom ska man komma ihåg 

regleringen i 29 kap. 2 § åttonde punkten brottsbalken som stadgar att det är en 

försvårande omständighet för straffvärdet om brottet varit ägnat att skada 

tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person. 

Denna reglering är inte på något sätt direkt applicerbar på innehav och 
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betraktande av barnpornografi men det ger oss en tydlig indikation på att det 

enskilda barnets ställning i samhället har kommit att få stor betydelse.  

Man kan göra ytterligare en jämförelse med föräldrar vars barn utsätts för 

brott. Där har föräldrar, om barnet inte dött till följd av brottet (och då har ett så 

pass starkt skyddsintresse att de tillerkänns målsägandeställning enligt 20 kap. 13 

§ rättegångbalken), inte rätt till ersättning, målsägandeställning, eller någon 

annan särskild ställning.
152

 Här räknar jag alltså inte med de fall då föräldrar blir 

ställföreträdare för barnet och därmed ges målsägandeställning, utan i det här 

fallet handlar det om att föräldrar, i egenskap av att vara närstående till den som 

utsatts för brott vilket säkerligen skapat ett stort trauma även för dem, inte får 

någon särskild ställning på grund av detta. Det är i egenskap av juridisk 

vårdnadshavare för barnet som de kan ges målsägandeställning, för att ta tillvara 

barnets intresse, vilket inte är samma sak som att de får målsägandeställning för 

deras relation till barnet. Med denna jämförelse vill jag visa på att barns 

rättigheter ofta är mer skyddsvärda för oss än vuxnas. Det finns säkerligen flera 

anledningar till detta, bland annat att barn är utlämnade till oss vuxna och inte 

kan hävda sina egna rättigheter och tillvarata dessa, och därmed måste förlita sig 

på att vi vuxna gör det.  

Eftersom barnets integritet är ett högt skyddsvärt intresse och vad som 

förefaller vara det främsta skyddsintresset vid barnpornografibrott, enligt 

lagstiftaren, ska därför nu närheten mellan gärningstypen och skadan på barnets 

integritet undersökas. Då det är barnets integritet vi diskuterar måste vi först 

avgöra vilken handling det egentligen är som kränker barnet. Lagstiftaren har 

konstaterat att innehavet i sig också kränker barnets integritet. Detta kan ju 

diskuteras. Om barnet inte vet något, är det verkligen kränkande mot barnet? Blir 

det kränkande först när barnet får veta om att innehav och betraktande har ägt 

rum? Eller kränks barnets intresse ändå, trots att denne är helt ovetandes?
153

 För 

enkelhetens skull får vi nog utgå ifrån lagstiftarens uppfattning att innehav och 
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betraktelse är kränkande mot barnets integritet i sig, oavsett om barnet har 

vetskap om innehavet och betraktandet eller inte. Då uppstår nästa fråga: är det 

nedladdandet och betraktandet i sig, utan att blanda in gärningsmannens egna 

syfte med nedladdningen, som är det som kränker barnet? Eller är det det 

sexuella syftet bakom, att ladda ner och titta på det barnpornografiska för sexuell 

stimulans, som är kränkande för barnet? Skulle bara själva betraktandet vara 

kränkande, oavsett syfte, skulle polis, åklagare och rättsväsende när de ser på 

materialet i undersökningssyfte kunna uppfattas kränka barnets integritet. Å 

andra sidan blir ingen som innehar barnpornografi ansvarsfri bara för att denne 

hävdar att den inte innehaft bilderna i sexuellt syfte.
154

 För barnets del torde det 

egentligen inte spela någon roll i vilket syfte någon innehar eller betraktar 

barnpornografiska bilder, även om vetskapen att det skett i sexuellt syfte kanske 

gör vetskapen mer motbjudande. Det borde ändå vara att än en gång exploateras 

som är det som är kränkande. Rättsväsendet kränker kanske barnet igen i sådana 

fall genom att också betrakta materialet, men det är i så fall en kränkning som 

krävs för att brott ska kunna uppklaras, utredas och bevisas.
155

 

Med det sagt blir innehav och betraktande av barnpornografi i min mening 

en direkt kränkning av barnets integritet. Närheten mellan gärningstypen och 

skadan på skyddsintresset är stor, då barnets integritet kränks direkt av att 

återigen bli exploaterad, oavsett eventuell vetskap om detta. Skulle det inte anses 

vara en direkt kränkning borde det åtminstone vara en fara för en sådan 

kränkning av barnets integritet.  

Det kan också vara värt att nämna att den som bereder sig tillgång till 

barnpornografi genom innehav och betraktande kan påverka övriga delar i 

distributionskedjan då det skapar en efterfrågan. Betalas det för bilder blir det en 

väldigt tydlig efterfrågan, men även i fall där bilder ges ut gratis i dolda delar av 

nätet kan det ge upphovsmannen bakom bilderna en kick att få ge ut och visa upp 
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dessa. I vissa fall förekommer även en slags byteshandel gärningsmän emellan.
156

 

Innehavsbrottet kan alltså leda till att fler övergrepp begås på det avbildade 

barnet såväl som nya brottsoffer, och att fler sådana dokumenteras. 

 

4.6 Barn i allmänhet 

Redan vid införandet av 16 kap. 10 a § framhölls att även tecknade bilder skulle 

omfattas av förbudet. Anledningen till detta var dels att det inte kunde uteslutas 

att ett levande barn använts som motiv för teckningen, och dels för att all typ av 

sexualisering av barn var kränkande mot barn i allmänhet.
157

 Att barn i allmänhet 

anses kunna kränkas av barnpornografibrott och är ett skyddsintresse har uttalats 

även efter införandet,
158

 och det är som sagt på det sättet man legitimerar att 

kriminalisera även tecknade bilder. All slags barnpornografi är ett sexualiserande 

av barn, vilket i sig är kränkande mot alla barn. Detta innebär att det i 

lagstiftarens mening inte spelar någon roll om bilderna föreställer ett verkligt 

barn eller ett övergrepp som verkligen ägt rum. Att brottet har placerats i just 16 

kap. brottsbalken har gjorts bland annat för att alla barn skyddas och för att 

bilderna inte ska behöva ha någon koppling till ett verkligt sexuellt övergrepp för 

att vara olagliga.
159

 

Tecknade bilder aktualiserades i NJA 2012 s. 400. Där fastslog Högsta 

domstolen att tecknade bilder omfattades av barnpornografibrottet, men satte ett 

visst krav på att bilderna skulle vara verklighetstrogna med hänsyn till 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU av den 13 december 2011 

om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn 

och barnpornografi samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF som 

tillkommit i nära anslutning till domen.
160

 Domstolen menade att skyddsintresset 

(barn i allmänhet) gjorde sig gällande i mycket större utsträckning när bilderna 
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var verklighetstrogna, till skillnad från bilder på fantasifigurer. Det anfördes även 

att det faktum att det finns pornografiska bilder som kan föra tankarna till barn 

knappast var en tillräcklig kränkning av barn i allmänhet för att inskränka på 

yttrande- och informationsfriheten, och därmed skulle orealistiska teckningar inte 

omfattas av lagstiftningen. Konstateras kan utifrån den domen att när barn i 

allmänhet är skyddsintresset måste bilderna uppfylla en del kriterier. Orealistiska 

teckningar som förvisso kan föra tankarna till barn omfattas inte. 

Domstolsledamöter var dock överens med lagstiftaren om att verklighetstrogna 

bilder var en kränkning mot alla barn, vilket gjorde att den tilltalade dömdes för 

innehav av en så kallad mangateckning.  

Det har framförts av såväl lagstiftare som domstol att barnpornografi kan 

användas genom att visa för barn och därmed förmå dem att utföra sexuella 

handlingar.
161

 Det har som tidigare nämnts också befarats att barnpornografi kan 

inspirera gärningsmän att begå egna övergrepp på barn,
162

 och dessutom har det 

framkommit från forum där pedofiler är verksamma att en byteshandel av 

barnpornografi sker.
163

 Alla dessa faktorer visar att barn i allmänhet är ett 

skyddsintresse och dessutom bör fortsätta vara ett skyddsintresse, inte bara för att 

barnpornografi är kränkande mot barn överlag utan för att barn kan komma att bli 

sexualbrottsoffer till följd av barnpornografin. 

Forskning har visat att våldsskildringar i filmer har en instruktiv effekt, man 

kan alltså inspireras och få kunskap om våld genom att ta del av det.
164

 Huruvida 

barnpornografi skulle kunna ha liknande effekt, nämligen att det skulle kunna 

inspirera och därmed öka sexuella övergrepp på barn var vid införandet 

tvetydigt,
165

 men i och med den forskning som finns på området idag talar det 
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dock för att barnpornografi ökar mängden sexuella övergrepp.
166

 Den instruktiva 

effekten skulle teoretiskt sett därmed gå att applicera på barnpornografi: att den 

som tittar på det kan lära sig hur man lockar till sig ett barn och bli inspirerad att 

begå ett övergrepp.  

 Då har vi återigen att avgöra närheten mellan gärningstypen och skadan på 

skyddsintresset. I fråga om alla barns integritet i förhållande till att barn inte ska 

sexualiseras alls blir innehavet och betraktandet lite knepigt, då det inte är den 

som innehar och betraktar som ger bilden sitt pornografiska syfte enligt lagens 

mening, det är den som framställer bilden som står för den biten.
167

 I de fallen 

blir närheten mellan gärningstypen innehav och betraktande med skadan på alla 

barns integritet inte särskilt stor, då vi snarare är inne på Jareborgs kriterium 3 

eller 4, alltså att det finns en risk för en sådan kränkning eller att det under vissa 

omständigheter bidrar till att skyddsintresset kränks. Även i de fall då 

gärningsmannen kan bli inspirerad och antingen visa andra barn bilderna för att 

förmå dem att begå sexuella handlingar eller begår övergrepp på barn så är vi 

snarare inne på kriterium 3 eller 4 i Jareborgs uppräkning. Det innebär inte att 

barn i allmänhet inte är ett skyddsvärt intresse, men det talar för att allmän 

ordning och det avbildade barnet har ett större skyddsintresse då innehav och 

betraktande i de fallen är en direkt kränkning på dessa skyddsintressen. 

 

4.7 Slutsatser 

Vilket är då det främsta skyddsintresset vid innehav och betraktande av 

barnpornografi? Till och med 2005 års barnpornografiutredning, som ändå 

menade att det avbildade barnet alltid borde kunna få ställning som målsägande 

oavsett gärningsformen för brottet, kom fram till att det enskilda skyddsintresset 

vid innehav inte är lika starkt uttalat, samt att vid de tillfällen där det enbart 

handlar om ett rent innehavsbrott är gärningen inte direkt riktad mot barnet utan 

snarare indirekt.
168

 Ju senare i ”kedjan” som befattningen med barnpornografin 
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äger rum, desto längre bort kommer gärningsmannens handling från det 

avbildade barnet. I dessa fall skulle jag säga att det får bli en sammanvägning av 

de tre olika skyddsintressena som över huvudtaget motiverat en kriminalisering 

av dessa handlingar, och där allmän ordning får anses vara det främsta 

skyddsintresset bland de tre, om ett främsta skyddsintresse ska anges. Jag ser 

dessutom en poäng med att barn i allmänhet ska fortsätta vara ett skyddsintresse, 

och att därmed tecknade bilder också ska fortsätta vara kriminaliserade. Det kan 

vara svårt att motivera att tecknade bilder på barn som aldrig existerat ska 

inrymmas i ett kapitel som i första hand gäller brott mot person, då det i sådana 

typer av fall inte finns någon person som faktiskt lidit någon skada över huvud 

taget av brottet.  

I fråga om att brottet inte får prioritet från polisen om det är ett brott mot 

allmän ordning snarare än ett sexualbrott, verkar det som att det i första hand har 

att göra med en prioriteringsfråga. Om polisen skulle börja utreda 

barnpornografibrott med utgångspunkt att försöka identifiera barnen och de som 

anmäls skulle brottet kunna prioriteras och fler lagföras. Enligt polisen i region 

öst har de som laddat ner och tittat på barnpornografi sällan enbart begått det 

brottet utan fler brott, vilket har lett till att polisen i praktiken kommit att använda 

utredningen av barnpornografibrott som en slags start till att utreda om ännu fler 

brott kan tänkas föreligga.
169

 Med det i åtanke skulle brottets placering i 

brottsbalken inte ha någon betydelse för polisens arbete, om de vid fall av 

barnpornografibrott skulle utreda om även ett sexualbrott kan ha förekommit. 

 

5 Sexualbrotten 

5.1 Inledning 

I detta avsnitt kommer en kortare redogörelse för målsägandeställning och 

skyddsintressen i 6 kap. brottsbalken att göras, samt en kortare reflektion över 

vad som faktiskt kan anses vara ett sexualbrott i rättsväsendets mening.
170

 Detta 
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görs för att en eventuell omplacering av barnpornografibrottet till 6 kap. 

brottsbalken ska kunna sättas i något slags sammanhang och för att kunna svara 

på frågan om en sådan omplacering faktiskt skulle ge några juridiska 

konsekvenser. 

 

5.2 Målsägandeställning och skyddsintresse i 6 kapitlet 

Argumentet för att flytta barnpornografibrottet från 16 kap. brottsbalken till 6 

kap. brottsbalken har varit att det i sig skulle göra det avbildade barnet till 

målsägande. Men stämmer verkligen det? 

I 6 kap. brottsbalken är den sexuella integriteten och 

självbestämmanderätten de viktigaste skyddsintressena, och fokus i 

rättstillämpningen ska inte vara på själva handlingen i sig utan på den sexuella 

kränkningen och dess art.
171

 Då det är fråga om brott mot person är det oftast den 

som blivit utsatt för sexualbrottet som blir målsägande. Men det innebär inte att 

alla brott i kap. brottsbalken har någon målsägande. 

Ta till exempel brottet köp av sexuell tjänst, som regleras i 6 kap. 11 § 

brottsbalken vilket är ett brott som både har allmän ordning samt den som sålt 

sex som skyddsintresse.
172

 Detta innebär bland annat att även fast den 

prostituerade samtycker till sexköpet blir inte sexköpet tillåtet enligt 24 kap. 7 § 

brottsbalken då det även finns ett allmänt intresse av att sexköp inte sker.
173

 Den 

prostituerade kan i de fall då denne av särskilda skäl framför andra personer är 

direkt berörd av brottet och blivit förnärmad av det vara målsägande.
174

 Detta 

resonemang känns väl igen från 2005 års barnpornografiutredning, som kom 

fram till samma slutsats gällande om det avbildade barnet kan anses vara 

målsägande eller inte. Av det kan vi dra slutsatsen, vilket även Utredningen om 

utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst gjorde, att ett brotts placering i 

brottsbalken inte på något sätt är avgörande för vem som kan bli målsägande.  
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Det finns kritik mot att köp av sexuell tjänst är placerat i 6 kap. 

brottsbalken. Diesen har uttalat att målsägandeställning bör vara starkt kopplat 

till brottsofferbegreppet. Utöver detta anser han också att det är ålderdomligt och 

inkonsekvent att ett sexualbrott som dessutom är placerat i kapitlet för 

sexualbrott kan betraktas som ett brott mot allmän ordning. Enligt honom bör 

någon ha kommit till skada för att ett brott ska kunna anses vara ett brott mot 

person.
175

 

Även koppleri som är placerat i 6 kap. 12 § brottsbalken är ett brott som har 

både allmän ordning samt brott mot person som skyddsintresse. Vid de fall då 

någon otillbörligt ekonomiskt utnyttjar någons prostitution kan den prostituerade 

vara att anses som målsägande. Om någon däremot enbart främjar någons 

prostitution är den prostituerade inte att anse som målsägande.
176

 Båda 

handlingarna återfinns dock i samma paragraf och är placerade i 6 kap. 

brottsbalken. 

Skulle barnpornografibrottet placeras i 6 kap. brottsbalken och därmed i 

första hand anses vara ett brott mot person, blir det svårt att argumentera för att 

tecknade bilder på icke-existerande barn även ska omfattas av brottet. Det som 

motiverat detta hittills har varit att allt sexualiserande av barn, äkta eller inte, dels 

är en kränkning av alla barn, dels ett brott mot allmän ordning. Dessutom skulle 

en förflyttning inte garantera att det avbildade barnet blir målsägande när någon 

enbart innehaft samt betraktat de barnpornografiska bilderna. Till skillnad från 

köp av sexuell tjänst, där köparen ändå kommer i kontakt med den prostituerade, 

kan bestämmelsen i 16 kap. 10 a § femte punkten brottsbalken innebära att 

gärningsmannen aldrig på något sätt kommer i direkt kontakt med barnet på 

bilden. Det är visserligen en kränkning av det avbildade barnet men frågan 

kommer fortfarande vara för domstolarna och åklagare att bedöma om barnet 

blivit så pass förnärmad av brottet att denne framför andra är att anse som 

målsägande. Dessutom har, precis som Diesen anfört, ingen i praktiken getts 
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målsägandeställning enbart på rekvisitet “förnärmad av brottet”.
177

 Vi vet 

dessutom att domstolarna hittills inte har gett ett avbildat barn 

målsägandeställning i några andra fall än när någon skildrat barnet i 

barnpornografi.
178

 

 

5.3 Vad är ett sexualbrott? 

Om barnpornografibrottet ska återfinnas i kapitlet för sexualbrott bör givetvis 

frågan ställas om brottet faktiskt är ett sexualbrott eller inte. Var går gränsen för 

vad som kan klassas som ett sexualbrott? 

I de allra flesta fall är denna fråga inte särskilt svår att svara på, då 

beskrivningarna av lagrummen i 6 kap. brottsbalken gör jobbet åt en. Men som 

avsnittet ovan visat är det inte alltid så säkert att brottet främst är att anse som ett 

sexualbrott. Så vad gäller då för barnpornografibrottet? 

Det är tydligt att det finns en sexuell koppling, just för att det är fråga om 

pornografi och att barn framställs i sexuella sammanhang som är till för att väcka 

lust hos den som tar del av materialet. Det är ju bland annat därför som enbart 

bilder på ett naket barn inte nödvändigtvis är olagligt i sig. Det finns ett visst 

krav på hur bilden ska vara komponerad för att den ska anses vara olaglig att 

befatta sig med.
179

  

Samhällets och rättsväsendets syn på vad som är ett sexualbrott förändras 

och utvidgas dessutom med tiden. Ett exempel på detta är en dom från Svea 

hovrätt nu i våras (april 2018), där hovrätten precis som Uppsala tingsrätt ansåg 

att en man begått våldtäkt mot barn som han aldrig ens varit i fysisk kontakt med 

utan endast haft kontakt med genom internet.
180

 Denna dom är givetvis inte 

direkt applicerbart på barnpornografibrottet men det visar på att synen på vad 

som är ett sexualbrott, i synnerhet när barn är inblandade, förändras och 

framförallt utvidgas. Det är tydligt att sexualbrotten är en brottsgrupp som är i 

ständig förändring och ett föremål för många diskussioner, speciellt just nu när 
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riksdagen alldeles nyligen antagit ändringar i 6 kap. brottsbalken som börjar gälla 

1 juli 2018. 

Men om just innehav och betraktande av barnpornografi i den närmaste 

framtiden skulle kunna anses vara ett sexualbrott är enligt min mening väldigt 

osäkert. Den återkommande frågan blir som sagt hur pass riktad den handlingen 

är mot det avbildade barnet samt vilket uppsåt det funnits hos gärningsmannen 

vid gärningstillfället. Enligt Diesen är det dessutom föråldrat och inkonsekvent 

att ett brott som i första hand anses vara ett brott mot allmän ordning återfinns i 

kapitlet för sexualbrott och även benämns som ett.
181

 

 

5.4 Slutsatser 

Av det som tagits upp och diskuterats ovan kan följande slutsats dras: en 

förflyttning av barnpornografibrottet från 16 kap. brottsbalken till 6 kap. 

brottsbalken garanterar inte på något sätt att barnet vid innehav och 

betraktelsebrott skulle få ställning som målsägande eller ens anses vara 

innehavaren av det främsta skyddsintresset. Det skulle onekligen sändas en 

politisk signal och det kanske skulle få åklagare och domstolar att omvärdera 

målsägandebegreppet i vissa fall, men när till och med personer som sålt en 

sexuell tjänst inte i alla fall anses inneha det främsta skyddsintresset, när det ändå 

funnits en verklig kontakt mellan gärningsmannen och säljaren, är det väldigt 

osäkert om ett barn som aldrig varit i kontakt med den person som innehaft eller 

tittat på bilder av barnet ska anses inneha det främsta skyddsintresset. Om 

rättsväsendet däremot börjar använda sig av rekvisitet ”förnärmad av brottet” 

från 20 kap. 8 § rättegångsbalken skulle barnet i större utsträckning kunna få 

målsägandeställning, men detta har ju faktiskt ingenting med en förflyttning av 

brottet att göra i sådana fall. Barnet kan anses vara lika förnärmat när brottet 

återfinns i 16 kap. brottsbalken som i 6 kap. brottsbalken. Det har större 

betydelse om barnet bör betros med att få rätt att väcka åtal om var brottstypen är 

placerad. 
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Detta utesluter dock inte att samhället och rättsväsendet i framtiden 

kommer ändra sin inställning i detta och anse att barnet blivit utsatt för ett 

sexualbrott från den som innehaft och betraktat det barnpornografiska materialet. 

Sexualbrotten är en brottsgrupp som ständigt förändras och som utvidgats 

kraftigt bara de senaste åren, och med tanke på den stärkta ställning som 

brottsoffer fått också bara under de senaste åren är det inte alls otänkbart att fler 

och fler brott börjar klassas som ett brott mot person istället för mot allmänheten 

eller staten. 

 

6 Avslutande reflektioner 

Uppsatsens syfte var att undersöka vilka de juridiska konsekvenserna blir av att 

flytta barnpornografibrottet till 6 kap. brottsbalken, vad som motiverar en sådan 

förändring, om ändringen kan tänkas få de effekter som regering, rättsexperter 

och polisen verkar hoppas på, samt om ändringen faktiskt är nödvändig för att 

uppnå önskat resultat. För att kunna uppnå detta syfte har jag arbetat utifrån 

följande frågeställningar: 

- Är placeringen av barnpornografibrottet i 16 kap. brottsbalken i sig ett 

hinder för att uppnå de resultat som nämnts i granskningen? 

- Vilket är brottets främsta skyddsintresse och har det någon påverkan på 

var brottet bör vara placerat? 

- Behöver bestämmelsen omformuleras vid en förflyttning och får det några 

andra juridiska konsekvenser? 

 

Om vi börjar med den första frågeställningen, som framförallt avhandlades i 

kapitel 3, kan följande korta svar ges: Dagens placering av barnpornografibrottet 

i 16 kap. brottsbalken är inte i sig ett hinder för att redan idag kunna uppnå de 

resultat som nämndes i granskningen. Barnet kan redan få ställning som 

målsägande om domstolarna börjar använda sig av rekvisitet ”förnärmad av 

brottet” i 20 kap. 8 § rättegångsbalken. Att detta rekvisit inte verkar användas i 

praxis över huvudtaget är ganska olyckligt och något som Diesen i sin festskrift 
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till Lars Heuman gick in på lite närmare, men det är ju ett faktum som kan 

appliceras på bra många fler brott än just barnpornografibrottet. Att omplacera 

barnpornografibrottet till 6 kap. brottsbalken löser ju faktiskt inte det problemet, 

då det dessutom kunnat konstateras att även vid brott som klassas som 

sexualbrott är det inte alltid i första hand ett brott mot person utan i vissa fall ett 

brott mot allmän ordning.  

Enligt Heumans resonemang ska vid sedlighetsbrott (tidigare benämning på 

sexualbrott) den som gärningsmannen riktat brottet emot anses vara målsägande. 

Detta resonemang går ganska lätt att applicera på barnpornografibrottet, då 

olaglig pornografi (spridande av otuktiga skrifter eller bilder) också var ett 

sedlighetsbrott vid den tiden. Det går alltså genom Heumans resonemang från 

1973 att göra det som inte verkar göras idag, nämligen att se barnet som 

målsägande även vid innehav och betraktande av brottet, om bedömningen görs 

att gärningen faktiskt är riktad mot barnet. Jag anser att dessa bedömningar bör 

göras i större utsträckning, då ett avbildat barn ganska tydligt kan visa på även 

vid innehav och betraktande att denne framför andra är så pass berörd av brottet 

att målsägandeställning bör ges.  

Fitger har även i sin kommentar till rättegångsbalken framfört att det som 

bör vara avgörande när målsägandeställning avgörs är om brottsoffret, i det här 

fallet barnet, ska betros med rätten att väcka åtal, då det är den faktiska rätt som 

målsägandeställningen ger. Jag håller till stora delar med Fitger i detta, men jag 

anser också att det kan finnas ett symbolvärde att ge någon ställning som 

målsägande. Det är en markering från statens sida att man blivit utsatt för en 

gärning särskilt riktad mot en och att man därför framför andra ska vara 

målsägande. Man ska givetvis inte ge detta symbolvärde allt för stor vikt och ge 

målsägandeställning till alla som kan ha blivit kränkt av en gärning, men att 

enbart fokusera på de faktiska rättigheter som målsägandeställningen ger kan 

göra att man glömmer bort hur viktigt det kan vara för ett brottsoffer att bara få 

känna sig sedd och hörd. 

På den andra frågeställningen, vilket som är det främsta skyddsintresset vid 

denna typ av befattning med barnpornografi, är jag av den åsikten att både 
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allmän ordning och det avbildade barnet är stora innehavare av skyddsintresset, 

och ska någon innehavare anses ha det främsta skyddsintresset är det i min 

mening allmän ordning. Även om barnet och gärningsmannen aldrig kommer i 

kontakt med varandra är det en integritetskränkning för barnet att någon tagit del 

av sådant material. Men det är också enligt mig ett lika stort brott mot allmän 

ordning. Det gör egentligen varken till eller från i sådana fall var brottet är 

placerat, för det ena kapitlet utesluter inte att ett annat skyddsintresse kan finnas. 

Skulle brottet i större utsträckning anses vara just ett sexualbrott kan en 

förflyttning diskuteras, och framförallt bör lagstiftaren ställa sig frågan om inte 

framställning och spridning av barnpornografi är ett brott så pass riktat mot 

barnet att det borde vara ett brott mot person i första hand istället. Men för just 

enbart innehav och betraktande anser åtminstone jag att det finns en poäng med 

att det fortfarande i stor utsträckning ska anses vara ett brott mot allmän ordning, 

och därmed finnas kvar i 16 kap. brottsbalken. Det faktum att jag också anser att 

barn i allmänhet fortsatt ska åtnjuta ett skyddsintresse talar ännu mer för att 

brottet vid innehav och betraktande bör vara kvar i 16 kap. brottsbalken. 

Sista frågeställningen är den som varit svårast att besvara då det är svårt att 

veta vilka juridiska konsekvenser en omplacering av brottet skulle ha innan man 

faktiskt vidtar dessa åtgärder. Mycket kommer ju fortfarande avgöras av hur 

domstolarna bedömer brottet. Det som däremot kan bli väldigt svårt att motivera 

är att tecknade bilder på icke-existerande barn ska vara ett sexualbrott. Precis 

som jag nämnt tidigare anser jag att dessa typer av bilder fortfarande ska vara 

kriminaliserade då jag håller med lagstiftaren om att sexualisering av barn inte 

ska förekomma och att det är ett beteende som bör stävjas. Detta utesluter inte att 

bilder på verkliga barn skulle kunna placeras i 6 kap. brottsbalken medan bilder 

på icke-existerande barn fortsatt skulle kunna finnas kvar i 16 kap. brottsbalken. 

Det är nog den bästa mellanvägen lagstiftaren skulle kunna ta för att fortsatt låta 

tecknade bilder vara kriminaliserade samtidigt som man sänder ut den politiska 

signalen att all befattning med barnpornografi är ett brott mot det avbildade 

barnet. 
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För polisens påstående att brottet inte är prioriterad för att det inte är ett 

brott mot person får man enligt mig faktiskt rikta kritik mot polisen snarare än 

lagstiftaren och domstolarna i det här fallet. Brottsbalkens systematisering är inte 

gjord utifrån någon slags prioriteringsordning utan är ett sätt att helt enkelt 

systematisera och kategorisera de olika brotten utifrån angivna kategorier. Sedan 

är det en sak att polisen i högre omfattning prioriterar brott som är brott mot 

person, men detta skulle regeringen kunna ändra på genom ett regleringsbrev till 

polisen där regeringen anger att barnpornografibrott ska prioriteras högre från 

och med nu. Att lagstifta bort problem som i första hand ligger hos polisen ter sig 

för mig som ett väldigt märkligt tillvägagångssätt. 

Min slutsats och åsikt kring allt detta är att vill man omplacera 

barnpornografibrottet till 6 kap. brottsbalken för att sända en tydlig politisk 

signal så för all del, gör det! Det blir som sagt var inga större juridiska 

konsekvenser vad jag kan se just nu, utöver att man får särskilja tecknade bilder 

från verkliga bilder. Men att lova att det kommer leda till resultat som man 

faktiskt inte har någon aning om är oärligt mot oss väljare. Enligt min mening är 

den största anledningen till att ett avbildat barn inte anses vara målsägande när 

det enbart rör sig om ett innehav eller betraktande att rekvisitet ”förnärmad av 

brottet” i 20 kap. 8 § rättegångsbalken inte används av domstolarna och åklagare, 

och att flytta barnpornografibrottet till 6 kap. brottsbalken löser inte 

nödvändigtvis det problemet. Det skulle kunna vara ett sätt att skicka en signal 

till domstolarna, men problemen som existerar runt rekvisitet ”förnärmad av 

brottet” är lite djupare än så och är ett problem man måste adressera på ett helt 

annat sätt. Det är dock ingenting som denna uppsats är ämnad att göra. 
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