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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
 
Barnpornografi fördöms av samhället och brotten leder ofta till omfattande 

nyhetsrapportering och diskussion. Tecknad barnpornografi blev mycket omdiskuterat 

efter det så kallade Mangamålet. En person dömdes först för barnpornografibrott 

bestående i innehav av tecknade mangabilder, men frikändes sedan av Högsta 

domstolen. Frågan om huruvida innehav av tecknade bilder bör kunna utgöra 

barnpornografibrott debatterades av många.  

 

En fråga som däremot glömdes bort är varför det inte finns samma sekretesskydd för 

tecknad barnpornografi som barnpornografi med riktiga barn. I Huddingehärvan på 

1990-talet upptäcktes en lucka i sekretesslagen som fick till följd att privatpersoner 

kunde gå på offentlig filmvisning av barnpornografiskt material hos tingsrätten. Det 

ledde till ramaskri och lagen ändrades rekordsnabbt. Efter Mangamålet upprepades 

historien när privatpersoner kunde gå på förevisning av tecknade barnpornografiska 

bilder hos polismyndigheten. Denna gång uteblev dock debatten.  

 

I uppsatsen diskuteras varför debatten efter Mangamålet uteblev och om det bör 

fortsätta att vara så stor skillnad i sekretess mellan barnpornografi och tecknad 

barnpornografi.  

 

1.2 Syfte och avgränsning 
 
Syftet med uppsatsen är att utreda om tecknade barnpornografiska bilder som är tagna i 

beslag på efterfrågan bör förevisas i polisens lokaler. Kammarrätten har i en dom 

fastslagit att så är fallet, i uppsatsen undersöks om det bör vara så. 

 

Uppsatsen syftar till att utreda sekretess gällande tecknad barnpornografi och om 

bestämmelserna är bristfälliga, inte att diskutera frågan huruvida tecknade bilder bör 

kunna utgöra barnpornografibrott eller inte. Innan HD:s dom i Mangamålet kom ställdes 

det inte något krav på att tecknade barnpornografiska bilder ska vara verklighetstrogna 

för att utgöra brott. Detta krävs efter HD:s dom. Faktumet att bilderna numera behöver 
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vara verklighetstrogna diskuteras i uppsatsen. Frågan om det är principiellt riktigt att 

tecknade bilder överhuvudtaget ska kunna utgöra barnpornografibrott klargörs 

emellertid inte. 

 

Såväl gradering av barnpornografibrottet som påföljd och preskription lämnas åt sidan 

då det inte är relevant för framställningen. Principen om förhandlingsoffentlighet, det 

vill säga om rättegången ska hållas offentlig enligt huvudregeln eller om den ska hållas 

inom stängda dörrar, är inte relevant för uppsatsen. I Mangamålet resonerar HD om fri- 

och rättigheter i regeringsformen, förkortad RF. Det tas inte upp i uppsatsen.  

 
Uppsatsen handlar om tecknade barnpornografiska bilder och Mangamålet utgör därför 

en mycket central del i uppsatsen. HD valde att inte döma för barnpornografibrott och 

mangabilderna finns därför att ta del av lagligt på exempelvis internet, även om de kan 

vara svåra att hitta. Jag bifogar inte någon av teckningarna till uppsatsen trots att det 

skulle kunna förklara hur mangabilder ser ut och hur ”grova” en del av bilderna i 

Mangamålet, enligt min mening, är. Anledningen till detta är att jag inte vill bidra till att 

sådana bilder sprids. Den som är intresserad får istället ta del av dem på egen hand. 

 

1.3 Metod och material 
 
Frågan om att förevisa tecknad barnpornografi i polismyndighetens lokaler är, såvitt jag 

har kunnat utreda, inte diskuterad i den juridiska litteraturen. Det finns således inga 

åsikter från andra författare att hämta. Lagstiftaren har heller inte kommit med något 

lagförslag om att täppa igen den lucka i sekretesslagen som jag hävdar finns när 

polismyndigheten tvingas förevisa tecknad barnpornografi i sina lokaler. Eftersom 

underlaget för att diskutera frågan är sparsamt används främst rättsfall och beslut från 

polismyndigheten.  

 

Sekretess gällande tecknad barnpornografi är så pass nytt att det inte finns så många 

källor. Förarbetena till 18:15 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad 

OSL, som bland annat behandlar sekretess för beslagtagen skildring om det inte står 

klart att den kan röjas utan fara för brottslig vidarespridning, är inte särskilt utförliga. 

Gällande tecknad barnpornografi är de ännu mer knapphändiga. Av den anledningen 
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används efterspelet av ett tidigare fall, den så kallade Huddingehärvan, för att jämföra 

med efterspelet av Mangamålet.  

 

Jag mejlade den 4 maj 2015 till justitieminister Morgan Johansson och ställde frågan 

om huruvida Justitiedepartementet har uppmärksammat att det är fastslaget att 

polismyndigheten ska förevisa tecknad barnpornografi i sina lokaler. I mejlet ställdes 

även frågan om de har kännedom om den rättsliga situationen och om de kommer att se 

över den. Om det inte fanns kännedom om situationen tidigare finns det nu, då jag i 

mejlet bifogade kammarrättens målnummer, 4845-10. Jag efterfrågade också svar på 

hur de, om kännedom finns, har resonerat om den rättsliga situationen och om de har 

några kommentarer om framtiden. Morgan Johansson svarade via Katarina Lindqvist 

den 25 maj. Mejlet innehåller inte så mycket mer än att offentlighetsprincipen och 

sekretessprövning förklaras. Jag får även förklarat för mig att Justitiedepartementet inte 

kan kommentera hur domstolar dömer i enskilda fall. Det jag efterfrågade var 

kommentarer om lagstiftningen i frågan, det vill säga följderna av kammarrättens dom. 

Mejlet avslutas med att ”Justitiedepartementet har fortlöpande uppmärksamhet på 

rättsläget och behovet av ändringar i lagstiftningen. I det arbetet är det värdefullt även 

med enskilda medborgares synpunkter på hur lagstiftningen fungerar i praktiken”. Jag 

ställer mig tvivlande till att Justitiedepartementet har haft eller har fortlöpande 

uppmärksamhet på rättsläget då ingen diskussion om luckan i sekretesslagen har förts.  

 

I uppsatsen används en rättsdogmatisk metod vilken innebär att rättskällor, det vill säga 

lagar, förarbeten, rättsfall och doktrin, viktas mot varandra. Därutöver, för att öka 

förståelsen om Mangamålet och vad mangateckningar är för något, används 

Mangabiblioteket, en bok som introducerar läsaren till den asiatiska seriekulturen. En 

annan bok som går utanför den rättsdogmatiska metoden är Rätten att kränka ett barn – 

om barnpornografi och yttrandefrihet av Christina Hagner. Det är ingen juridisk bok 

och författaren påpekar själv att den inte är objektivt skriven. Den är ändå av intresse då 

den tillför fler infallsvinklar om vad som hände i samband med lagstiftningsärendet 

efter den så kallade Huddingehärvan.  

 

I uppsatsen används även internetkällor, vilka inte utgör rättskällor. I en tidningsartikel 

uttalar sig en jurist som då arbetade med barnpornografi hos Uppsalapolisen om 

konsekvenser till följd av en mangafilm. På regeringens hemsida ges exempel på hur 
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lång tid en lagstiftningsprocess kan ta. Ytterligare en internetkälla är polisens hemsida 

där en nyhet från Rikspolisstyrelsen publicerades angående rutiner vad gäller 

barnpornografiska bilder som utgör bevismaterial. Dessa källor används för att kunna 

påvisa hur det kan se ut i verkligheten. 

 

Jag har under uppsatsskrivandet haft kontakt med Sonia Esmersson, granskare och 

utredare av barnpornografi vid Polismyndigheten i Östergötlands län, för att få en bättre 

insyn i barnpornografibrott. I uppsatsen används Esmersson som källa där hon förklarar 

vad det så kallade kylskåpstestet går ut på vid bedömningen av om en bild är 

pornografisk. En annan person som jag har varit i kontakt med är Angelica Dipeders. 

Hon författade för Polismyndigheten i Uppsala läns räkning besluten om att inte lämna 

ut eller förevisa mangabilderna. Dipeders utgör källa för att bilderna sedermera 

förevisades av polismyndigheten i Uppsala. 

 

1.4 Disposition 
 
Uppsatsen är uppdelad i två delar, en bakgrundsdel som behandlar barnpornografi-

brottet och sekretess, och en rättsfallsdel som lyfter fram tecknad barnpornografi och 

följder av brister i sekretesslagstiftningen vad gäller barnpornografiska bilder.  

 

Uppsatsen inleds i kapitel 2 med en bakgrund till barnpornografi och barnpornografi-

brottet. Det redogörs för vem som omfattas av begreppet barn och vad som är straffbart 

respektive undantaget från kriminalisering. Det föredras kort för vad mangabilder är. 

Därefter tas offentlighetsprincipen och sekretess upp i kapitel 3. När bakgrunden 

bestående av barnpornografi och sekretess är klarlagd följer ett rättsfall, Mangamålet, 

som behandlar frågan om tecknad barnpornografi i kapitel 4. Följderna av att de 

tecknade barnpornografiska bilderna användes som bevismaterial och bristen på 

sekretesskydd tas upp i kapitel 5. I kapitel 6 jämförs konsekvenserna av brist på 

sekretesskydd efter Mangamålet med ett tidigare fall, Huddingehärvan, där det fanns 

liknande problem. I kapitel 7 finns avslutande kommentarer.  
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2 Barnpornografi och barnpornografibrott 

2.1 Inledning  
 
I detta avsnitt klarläggs vad barnpornografi är för något och vem som omfattas av 

begreppet barn. Det behandlas även vad som utgör straffbar barnpornografi och vilka 

undantag det finns från straffbarhet. Avslutningsvis tas tecknade barnpornografiska 

bilder upp för att sedan förklaras vad en mangafigur är för något. 

 

2.2 Barnpornografi 
 
Barnpornografiska bilder omfattar barn ”inbegripna i handlingar som uppenbarligen har 

en sexuell innebörd”, barn som ”förekommer tillsammans med en eller flera vuxna 

personer som utför sådana handlingar” och barn som ”framställs på ett sätt som är ägnat 

att vädja till sexualdriften utan att det avbildade barnet kan sägas ha deltagit i ett 

sexuellt beteende vid avbildningen”.1 

 
För att kunna urskilja en vanlig bild på ett naket barn, exempelvis en semesterbild från 

stranden, från en pornografisk bild finns vissa riktlinjer att gå efter. En pornografisk 

bild återger ett sexuellt motiv utan att inneha några konstnärliga eller vetenskapliga 

värden. Återgivandet av det sexuella motivet ska ske på ett ”ohöljt och utmanande 

sätt”.2 Bilden ska även anses vara pornografisk ”enligt vanligt språkbruk och allmänna 

värderingar”.3 Det framkommer inte i förarbetena vad vanligt språkbruk och allmänna 

värderingar innebär, men viss vägledning kan hämtas i det så kallade kylskåpstestet som 

utgör en riktlinje för bedömning av om en bild är pornografisk. Kan du tänka dig att ha 

bilden av det nakna barnet på ditt kylskåp är den troligtvis inte pornografisk, känns det 

däremot olämpligt kan det indikera att den är pornografisk.4 

 

Barnpornografiska bilder är straffbara då de anses kränka såväl det avbildade barnet 

som barn i allmänhet.5 Det anses kränkande att barnpornografiska bilder över huvud 

taget framställs. I många fall blir dessutom det barn som dokumenteras utsatt för 
                                                
1 Prop 2009/10:70 s 16. 
2 Prop 1970:125 s 79 f. 
3 Prop 1978/79:179 s 9. 
4 Sonia Esmersson, bekräftelse via sms om vad hon tidigare berättat om kylskåpstestet, 2015-05-29. 
5 Prop 1997/98:43 s 79, prop 2009/10:70 s 15. 
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sexuella övergrepp.6 Ytterligare en anledning till att barnpornografi är straffbart är att 

det finns en risk för att denna typ av bilder kommer att användas för att övertyga barn 

om att delta i sexuella handlingar7 genom att till exempel be barnet härma pojken eller 

flickan på bilden. Det är i förarbetena inte speciellt lätt att utröna varför barn i allmänhet 

anses kränkas av barnpornografibrott. Vad som framgår är att barnpornografi utgör en 

integritetskränkning, inte bara av det avbildade barnet utan även av barn i allmänhet. 8 

 

Före 1999 var barnpornografi ett tryckfrihetsbrott. 9  Idag är grundlagarna oavsett 

sammanhang inte tillämpliga när det gäller barnpornografibrott enligt 1:10 TF, och 

1:13, yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), förkortad YGL. Utflyttningen av 

barnpornografibrottet från grundlagarna skedde i samband med att innehav av 

barnpornografiska bilder blev kriminaliserat. I förarbetena framkommer att alla 

framställningsformer måste omfattas av innehavskriminaliseringen och att inga luckor i 

lagen får finnas. Det konstateras vidare att detta endast kan regleras heltäckande och 

konsekvent om regleringen sker utanför grundlagarna. På så sätt behöver heller inga 

viktiga principer inskränkas och grundlagarna kan förbli intakta. 10 

 

Barnpornografibrottet anses vara ett brott mot allmän ordning och återfinns numera 

därför under kapitel 16 i brottsbalken (1962:700), förkortad BrB. Brottet sorteras inte 

under sexualbrotten i kapitel 6 då det inte behöver finnas någon koppling till sexualbrott 

för att bilden ska anses vara pornografisk. Exempelvis kan ett barn som självmant utför 

en sexuell handling bli fotad utan att det märker det. Bilden är då pornografisk men det 

finns inget konkret sexuellt övergrepp.11 Det utgör inte heller ett sexuellt övergrepp att 

förevisa andra personer en barnpornografisk bild eller film, även om ett övergrepp 

skedde när bilden togs eller filmen spelades in. Då väldigt många bilder finns i omlopp 

är det dessutom oftast inte förövaren till ett övergrepp som sprider eller innehar bilden. 

En annan skillnad mot sexualbrott är, som tidigare nämnts, att när det gäller 

barnpornografibrott skyddar kriminaliseringen inte enbart det utsatta barnet från 

kränkning utan även barn i allmänhet. 12  

                                                
6 SOU 2007:54 s 200. 
7 Prop 2009/10:70 s 15. 
8 Prop 1997/98:43 s 65. 
9 A prop s 67 ff. och s 151. 
10 A prop s 69 f. 
11 A prop s 74. 
12 Prop 1997/98:43 s 79. 
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Att barnpornografibrottet sorteras under kapitel 16 brott mot allmän ordning innebär 

även att det inte alltid finns någon målsägande. När det gäller barnpornografibrott kan 

det dock finnas en målsägande eftersom skyddsobjektet avser dels det utsatta barnet, 

dels barn i allmänhet. Det avbildade barnet ses normalt som en målsägande. Det 

framhålls dock att frågan om barnet intar ställning som målsägande måste avgöras från 

fall till fall.13 Att det inte alltid finns en målsägande anser jag stärker bilden av att det 

även är barn i allmänhet som kränks vid barnpornografibrott. Det är framförallt tydligt 

vid sådana brott som behandlas i Mangamålet, avsnitt 4 i uppsatsen. Innehavet av de 

tecknade mangabilderna bedömdes av tingsrätten och hovrätten utgöra barnpornografi-

brott men det finns inget enskilt barn som är målsägande. 

 

2.3 Straffbar barnpornografi 
 
I 16:10 a BrB stadgas vilka handlingar som är straffbara. Dessa är att skildra barn i 

pornografisk bild, sprida, överlåta, upplåta och förevisa eller på annat sätt göra bild 

tillgänglig för någon annan. Det är dessutom straffbart att förvärva eller bjuda ut bild, 

förmedla kontakt mellan köpare och säljare eller liknande åtgärd och att inneha en 

barnpornografisk bild. 

 

I uppsatsen ligger fokus på innehav av barnpornografisk bild och förevisning av sådan 

bild. Innehav av barnpornografisk bild innebär besittning av sådan bild i civilrättslig 

betydelse. Det innebär att en person som sparar en barnpornografisk bild på sin dators 

hårddisk besitter bilden och då även innehar den.14 För att dömas för innehav av 

barnpornografisk bild krävs uppsåt till både innehavet och att bilden är 

barnpornografisk.15 Att förevisa barnpornografisk bild innebär att en person visar en 

sådan bild eller film för en annan person.16  

 

  

                                                
13 Prop 2009/10:70 s 56. 
14 Prop 1997/98:43 s 164 f. 
15 A prop s 91. 
16 A prop s 163. 
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2.4 Undantag från straff 
 
Undantag från 16:10 a finns i 16:10 b BrB. I första stycket 16:10 b regleras att varken 

skildring eller innehav är kriminaliserat vad gäller barnpornografiska bilder som unga 

personer tar på sig själva. Det gäller om skillnaden i ålder och utveckling mellan den 

som avbildas och den som framställer är ringa och det i övrigt inte finns omständigheter 

som fordrar att ansvar ska dömas ut. I andra stycket framkommer att det inte är 

straffbart att en bild hantverksmässigt framställs, exempelvis tecknas, om bilden inte 

avses att spridas, överlåtas, upplåtas, förevisas eller på något annat sätt göras tillgänglig 

för andra.  

 

I paragrafens tredje stycke framkommer att en gärning även i andra fall inte är straffbar 

om den är försvarlig med hänsyn till omständigheterna. Vad som är försvarligt avgörs 

utifrån syftet. Det kan vara till exempel organisationers opinionsarbete mot 

barnpornografi, vetenskapliga undersökningar eller konstnärliga syften.17 Det är även 

lagligt att skildra barnpornografi i text. Vad gäller konstnärliga syften finns ett ganska 

stort utrymme för hänsynstagande. Exempelvis utgör en bild som från början var 

pornografisk inte straffbar pornografi när den sprids ”i ett konstnärligt sammanhang”. 

En pornografisk bild med ”konstnärliga värden” behöver inte heller utgöra brott.18  

 

Myndigheter får befatta sig med barnpornografiska bilder. Sådana bilder får även 

betraktas på plats hos myndigheter så länge uppgifter i bilden inte är sekretessbelagda. 

Att myndigheter får befatta sig med barnpornografiska bilder anses vara så självklart att 

det inte behöver regleras i lag.19 

 

2.5 Definitionen av barn och pubertetsutveckling 
 
I 16:10 a st. 3 BrB definieras vad som är ett barn. Där stadgas att en person räknas som 

barn när pubertetsutvecklingen inte är fullbordad. Är pubertetsutvecklingen fullbordad 

kan ansvar ändå utdömas om det av bilden och omständigheterna kring den framgår att 

personen som avbildats inte har fyllt 18 år. Det innebär att en person räknas som barn 

                                                
17 Prop 1997/98:43 s 90. 
18 A prop s 92. 
19 A prop s 91 f. 
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både när den är under 18 år och när den är över 18 år men fortfarande inte är färdig med 

sin pubertetsutveckling.  
 

Det kan vara svårt att avgöra hur gammalt ett barn är. Därför kan sakkunniga behöva 

yttra sig i frågan. De kan dels använda sig av internationellt vedertagna medicinska 

bedömningsgrunder 20, dels kan ledning fås i den så kallade Tannerskalan. Tannerskalan 

är uppbyggd i fem steg och utifrån dessa steg sker bedömningen i vilket stadie i 

pubertetsutvecklingen en person befinner sig. Skalan bygger på den fysiska 

utvecklingen av yttre egenskaper. Dessa är könsbehåring (både man och kvinna), 

könsorgan (man) och bröst (kvinna).21 I det första stadiet (1) är pubertetsutvecklingen 

inte påbörjad och i det sista stadiet (5) är pubertetsutvecklingen avslutad, det vill säga 

personen är vuxen.22 

 

Som framkommer i lagtexten kan det finnas omständigheter kring bilden som gör att det 

framgår att personen är under 18 år. Sådana omständigheter kan vara uppgifter om 

innehåll i en reklamtext eller på det sätt som bilden marknadsförs. Det ska vara helt 

klart att personen är under 18 år. Det räcker inte med misstanke om att så är fallet.23 I 

NJA 2005 s 80 fastslogs att förhållandet att den tilltalade vet om att personen är under 

18 år inte ensamt utgör en sådan omständighet som gör att det anses framgå att personen 

är under 18 år.24 Det gäller dock inte i fall där barnpornografibrottet består i att skildra 

ett fullt pubertetsutvecklat barn. I skildringsfall kan utöver bildens innehåll och det sätt 

som bilden presenteras även annat anses ha betydelse. Ett exempel är om den 

misstänkte vid avbildningstillfället hade vetskap om att personen var under 18 år.25  

 

 

 

 

  

                                                
20 Prop 1997/98:43 s 83. 
21 NJA 2012 s 400. 
22 SOU 2007:54 s 79. 
23 Prop 1997/98:43 s 165. 
24 NJA 2005 s 80. 
25 Prop 2009/10:70 s 47. 
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2.6 Tecknade barn och mangafigurer 
 
Uppsatsen behandlar tecknad barnpornografi. Även tecknade bilder omfattas av 

barnpornografistadgandet och kan därmed vara olagliga.26 Det spelar ingen roll om det 

är ett verkligt eller ett fiktivt barn på bilden.27 Bilden behöver inte heller skildra ett 

verkligt sexuellt övergrepp.28  

 

Då uppsatsen bygger på efterspelet av Mangamålet behöver det för förståelsens skull 

kort förklaras vad mangabilder är innan själva domen behandlas. Ordet manga kommer 

från Japan. ”Man” kan ungefär översättas till ofrivilligt och ”ga” till bild eller teckning. 

I Sverige används manga för japanska serier men ordet kan även beskriva en stiliserad 

teckningsstil29 där de tecknade figurerna har stora ögon och stora munnar men små 

näsor. Figurerna är tecknade så för att kunna skildra mycket känslor.30 De stora ögonen 

ska till exempel kunna spegla insidan hos en figur.31 Tanken med teckningarna är inte 

att eftersträva verkligheten så mycket som möjligt utan syftet är att väcka känslor.32  

 

Frågan om en bild behöver vara verklighetstrogen för att kunna utgöra straffbar 

barnpornografi behandlas närmare under rubrik 4.5 Kommentarer till domen. I 

förarbetena uppställs inga krav på att en bild ska vara verklighetstrogen för att vara 

straffbar, något som HD i Mangamålet bedömde annorlunda. Mer om detta i kapitel 4.  

 
 

 

 
 

 

 
  

                                                
26 Prop 1997/98:43 s 57. 
27 Prop 2009/10:70 s 17. 
28 Prop 1997/98:43 s 81. 
29 Strömberg, Mangabiblioteket, s 13 f. 
30 A a s 16 ff. 
31 A a s 14. 
32 A a s 16. 
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2.7 Sammanfattning 
 
Alla bilder av nakna barn utgör inte barnpornografiska bilder. För att en sådan bild ska 

anses vara barnpornografisk krävs att den saknar konstnärliga eller vetenskapliga 

värden och att det sexuella motivet ska återges på ett sätt som är ohöljt och utmanande. 

Bilden ska även anses vara pornografisk enligt vanligt språkbruk och allmänna 

värderingar.  

 

Barnpornografi är straffbart då det kränker såväl enskilda barn som barn i allmänhet. 

Andra anledningar till kriminaliseringen är att det kan vara dokumenterade sexualbrott 

och att barn med hjälp av materialet kan förmås att delta i nytt material. 

Barnpornografibrottet regleras i kapitel 16 BrB och utgör därför ett brott mot allmän 

ordning. Det behöver inte finnas någon koppling till ett sexualbrott. Barnpornografi-

brottet regleras i 16:10 a och omfattar exempelvis innehav och förevisning av 

barnpornografisk bild. I 16:10 b BrB regleras undantag till bestämmelsen, till exempel 

om en bild har konstnärliga värden. 

 

En person räknas som ett barn när personen antingen är under 18 år eller över 18 år om 

pubertetsutvecklingen inte har avslutats. För att avgöra om pubertetsutvecklingen är 

avslutad kan den så kallade Tannerskalan användas. 

 

Även tecknade bilder omfattas av barnpornografistadgandet. I uppsatsen behandlas 

tecknade mangabilder. Manga är en stiliserad teckningsstil där figurerna har 

oproportionerligt stora ögon, men små munnar och näsor. Figurerna syftar till att väcka 

känslor. 

 

I nästa avsnitt behandlas offentlighetsprincipen och sekretess. Det redogörs för vad som 

utgör allmän handling, att det krävs lagstöd för att belägga uppgift med sekretess och 

vilket lagstöd som kan vara aktuellt när det gäller tecknade barnpornografiska bilder.  



 16 

3 Sekretess 

3.1 Inledning 
 
Offentlighetsprincipen utgör en grundpelare i svensk rätt. Den innebär att allmänna 

handlingar som huvudregel är offentliga. Denna grundpelare kan i vissa fall behöva 

inskränkas till skydd för olika intressen, vilket görs genom att en uppgift sekretess-

beläggs. En uppgift får bara sekretessbeläggas med stöd i lag eftersom det inskränker 

offentlighetsprincipen. Ett exempel på vad som kan behöva sekretessbeläggas är uppgift 

i barnpornografisk bild. I detta avsnitt redogörs för offentlighetsprincipen och allmänna 

handlingar innan lagstöd redovisas som skulle kunna användas för att inskränka 

offentlighetsprincipen när det gäller tecknade barnpornografiska bilder. 

 

3.2 Offentlighetsprincipen och allmän handling 
 
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och media kan få insyn i den offentliga 

verksamheten. På det sättet kan myndigheters arbete kontrolleras av allmänheten.33 

Exempel på myndigheter där allmänhetens insyn och kontroll är viktig är regeringen, 

domstolar och polismyndigheten. Till följd av offentlighetsprincipen kan varje svensk 

medborgare på begäran få ut en allmän handling som är offentlig. Den så kallade 

principen om handlingsoffentlighet regleras i 2:1 TF. Vad som avses med handling är 

en framställning i antingen skrift, bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller 

uppfattas med hjälp av tekniskt hjälpmedel. För att den ska vara allmän behöver den 

förvaras hos en myndighet, 2:3 st. 1 TF. I samma paragraf stadgas att den även ska vara 

inkommen eller upprättad hos en myndighet enligt 6 eller 7 §§ TF. Vad gäller 

upptagningar anses de förvarade hos en myndighet ”om upptagningen är tillgänglig för 

myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i 

sådan form att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas”, 2:3 st. 2 TF. 

 

Enligt 2:6 st. 1 TF är en handling inkommen när den har anlänt till myndigheten eller 

kommit behörig befattningshavare till handa. Vad gäller upptagningar anses de enligt 

nämnda stycke vara inkomna till myndighet när annan har gjort den tillgänglig för 

myndigheten på sätt som anges i 2:3 st. 2. En handling är upprättad när den har 

                                                
33 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s 15. 
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expedierats. Har handlingen inte expedierats anses den vara upprättad när ärendet 

handlingen hänför sig till har slutbehandlats hos myndigheten. En handling som inte hör 

till ett visst ärende och inte är expedierad anses vara upprättad när den har justerats av 

myndigheten eller på något annat sätt färdigställts, 2:7 TF. 

 

Vad gäller domar och andra beslut anses de upprättade när beslutet har avkunnats eller 

expedierats, 2:7 st. 2 p. 2 TF. När en dom är avkunnad utgör den därmed en allmän 

handling. Det innebär att vem som helst som är svensk medborgare kan begära att få ut 

en dom hos den aktuella domstolen. Att domar utgör allmänna handlingar anses främja 

en offentlig debatt om statens maktutövning.34  

 

I mål där det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har 

förövats, som exempelvis barnpornografibrott, inleds en förundersökning enligt 23:1 st. 

1 rättegångsbalken (1942:740), förkortad RB. När en förundersökning är avslutad och 

beslut om åtal har fattats utgör förundersökningsprotokollet en allmän handling då en 

förundersökning anses vara ett ärende som handläggs av Åklagarmyndigheten. Ärendet, 

det vill säga förundersökningen, avslutas med ett beslut om huruvida åtal ska väckas.35 I 

en förundersökning ska bland annat målet beredas så att bevisningen kan föras fram i ett 

sammanhang vid huvudförhandling, 23:2 RB. I förundersökningsprotokollet kan därför 

ingå bilder som utgör bevis. Här kan alltså tecknade mangabilder ingå och därför utgöra 

allmänna handlingar när åtal väckts.   

 

Föreligger ingen sekretess ska en allmän handling på begäran enligt 2:12 st. 1 TF genast 

lämnas ut alternativt komma sökande tillhanda ”så snart det är möjligt på stället utan 

avgift” ”så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Handling får 

även skrivas av, avbildas eller tagas i anspråk för ljudöverföring.” Det föreligger alltså 

ett skyndsamhetskrav. Innebär tillhandahållande av handling att delar som inte får 

lämnas ut röjs ska de delar som får lämnas ut göras tillgängliga, 2:12 st. 1 TF. Uppgifter 

som inte får röjas kan beskäras eller maskeras. Innebär det att bilderna efter att ha 

maskerats eller beskurits i princip bara består av tomma sidor finns ingen skyldighet att 

                                                
34 Edelstam, Offentlighet och sekretess i rättegång Principen om förhandlingsoffentlighet, s 354. 
35 RÅ 2001 ref 27. 
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lämna ut dessa sidor, åtminstone inte vad gäller större mängder handlingar.36 Sökande 

har också rätt att mot en avgift tillhandahålla kopia eller avskrift av de delar som får 

lämnas ut, 2:13 TF. Begäran om att ta del av allmän handling ska göras hos den 

myndighet där handlingen förvaras, 2:14 st. 1. Myndigheten får inte, mer än vad som 

behövs för att kunna pröva om det finns hinder för utlämnande, efterforska vem som 

begär ut en handling och till vilket syfte, 2:14 st. 3.  

 

Avslag på begäran om att få ta del av allmän handling eller att allmän handling omfattas 

av förbehåll överklagas hos domstol, om avslaget inte kommer från riksdag eller 

regering, 2:15 st. 1 TF. I 6:7 OSL regleras överklagbara beslut, sådana beslut överklagas 

till kammarrätten enligt 6:8 st. 1 OSL. Det kan utläsas ur rättsfall att en myndighet inte 

är behörig att överklaga beslut om utlämnande av allmän handling, det är enbart 

sökande som kan överklaga sådana beslut.37 Det innebär till exempel, vilket diskuteras 

under rubrik 5.4.5, att polismyndigheten inte kan överklaga dom från kammarrätten om 

att polismyndigheten ska förevisa allmän handling. 

 
Alla allmänna handlingar är som framkommit inte offentliga. Rätten att ta del av allmän 

handling får därför begränsas genom lag, 2:2 st. 2 TF.  För att rätten att ta del av allmän 

handling ska kunna begränsas i lag behöver det ske av hänsyn till ett visst intresse. 

Vilka dessa är punktas upp i paragrafens första stycke. Det som är aktuellt för denna 

uppsats är p. 4 intresset att förebygga eller beivra brott och p. 6 skyddet för enskilds 

personliga eller ekonomiska förhållanden. En lag som begränsar rätten att ta del av 

uppgift i allmän handling är OSL, vilket framkommer i 1:1 OSL. De paragrafer som kan 

aktualiseras när det gäller barnpornografi i sekretessfrågor är 35:12 OSL som syftar till 

den sistnämnda punkten, skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 

och 18:15 OSL som hör till punkt 4, intresset att förebygga eller beivra brott. Mer om 

dessa paragrafer i avsnitt 3.3 och 3.4. 

 

 

 

                                                
36 RÅ 1989 ref 111. Fallet handlar om en begäran om att få ut ett synnerligen omfattande material. 
Regeringsrätten konstaterade i fallet att ”Det föreligger inte någon skyldighet att lämna ut tomma papper. 
Inte heller finns i regel någon skyldighet att lämna ut papper försedda endast med sidnummer, datum eller 
dylikt.”. 
37 Se bland annat RÅ 84 2:101 och HFD 2011 not 71. 
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3.3 Sekretess till skydd för enskild  
 
Kapitel 35 i OSL har rubriken Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som syftar 

till att förebygga eller beivra brott, m.m. I 35:12 st. 3 OSL regleras skyddet för enskild i 

mål om barnpornografibrott. Där stadgas att sekretess hos domstol gäller ”för uppgift 

om en ung person som skildras i pornografisk bild om det kan antas att denne eller 

någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i 

mål om p. 1 ansvar för barnpornografibrott.”  

 

Syftet med införandet av regleringen om barnpornografi i 35:12 är att skydda barnets 

integritet. Paragrafen blir således tillämplig när det finns ett barn, enligt 35:12 st. 3 ung 

person, som går att identifiera. Det gäller även om en identifiering skulle vara svår att 

göra till exempel för att det finns anledning att tro att barnet befinner sig utomlands.38 

 

När det gäller de tecknade mangabilderna finns det ingen identifierbar ung person som 

kan antas lida men, det som förekommer på bilderna är inte verkliga barn utan tecknade 

mangafigurer. Sekretesskyddet i 35:12 OSL är därför inte tillämpligt. En paragraf som 

istället skulle kunna vara tillämplig är 18:15 OSL, mer om den i avsnittet nedan. 

 

3.4 Sekretess för att förebygga eller beivra brott  
 

Kapitel 18 i OSL har rubriken Sekretess till skydd främst för intresset av att förebygga 

eller beivra brott och går alltså att koppla till 2:2 p. 4 TF. I 18:15 st. 1 regleras att 

”sekretess gäller för uppgift i skildring som har beslagtagits, förverkats eller 

konfiskerats i ett mål eller som annars förekommer där, om det inte står klart att 

uppgiften kan röjas utan fara för att den sprids vidare i strid med brottsbalken, 

tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen och målet avser” p. 1 ansvar 

för barnpornografibrott. 

 

Endast tungt vägande skäl kan motivera en inskränkning av offentlighetsprincipen. I 

propositionen formuleras avgränsningen för att inte inskränka mer än nödvändigt i 

offentlighetsprincipen som att ”det är därför själva spridningen som främst bör 

                                                
38 Prop 1992/93:256 s 6 f. 
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motverkas, inte allmänhetens rätt att ta del av framställningar på stället”.39 På detta sätt 

anses spridningsrisken motverkas samtidigt som möjligheten till insyn i domstolarnas 

verksamhet finns kvar.40  

 

3.5 Sammanfattning  

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att offentlighetsprincipen är en grundlagsskyddad 

grundpelare och att det krävs väldigt tungt vägande skäl för att inskränka den. 

Inskränkningar i principen får endast göras med stöd i lag. Allmänna handlingar är 

handlingar som inkomna eller upprättade hos en myndighet. Dessa får begäras ut av 

vilken svensk medborgare som helst. Det kan dock finnas sekretessbestämmelse i lag 

som hindrar att uppgift i handling får lämnas ut. Exempel på allmänna handlingar är 

förundersökningsprotokoll efter att ett åtal väckts och avkunnade domar. Föreligger 

ingen sekretess är allmänna handlingar offentliga och ska på begäran lämnas ut med 

krav på skyndsamhet. Myndigheten får inte, i större utsträckning än vad som är 

nödvändigt för att pröva om hinder mot utlämnande föreligger, efterforska vem som 

begär ut den allmänna handlingen och till vilket syfte. 

 

När det gäller de tecknade barnpornografiska mangabilderna i Mangamålet är sekretess 

till skydd för enskild i 35:12 OSL inte tillämplig då det inte finns någon ung person att 

identifiera. Det skydd som kvarstår är sekretessen i 18:15 OSL. Förarbetena ger upphov 

till en diskussion om formuleringen ”främst”. Vilken följd det skulle få i efterspelet av 

Mangamålet när det gäller de beslagtagna teckningarna framkommer i avsnitt 5, men 

först ska Mangamålet behandlas i avsnitt 4.  

 

Bakgrundsdelen lämnas nu för att gå in i uppsatsens rättsfallsdel. Där redovisas 

Mangamålet, en dom från kammarrätten om att polismyndigheten ska förevisa tecknad 

barnpornografi och ett tidigare fall, Huddingehärvan. Huddingehärvan jämförs slutligen 

med efterspelet av Mangamålet, det vill säga kammarrättens dom. 

                                                
39 Prop 1997/98:43 s 143. 
40 A prop s 143. 
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4 Mangamålet 

4.1 Inledning 
 
Mangamålet, NJA 2012 s 400, handlar om A, kännare och översättare av japanska 

mangaserier. Frågan som avgörs i målet är om A:s innehav av 51 tecknade mangabilder 

som funnits på A:s hårddiskar utgör barnpornografi och om A ska dömas för 

barnpornografibrott bestående i innehav. A redogör i målet att A via internet dels laddat 

ner bilder från andra tecknare, dels fått bilder som bilaga till annat material. De aktuella 

bilderna sparades av A för att användas som exempelbilder för A eller andra. A 

förvarade bilderna i en mapp för ”tveksamt” material. 

 

Även om tingsrättens dom och konsekvenserna av den är mest intressant för den 

fortsätta framställningen redogörs även för hovrättens och HD:s avgöranden. Därefter 

förs en diskussion om domen, där HD:s domskäl belyses då det ändrar bedömningen av 

tecknad barnpornografi. Innan HD:s avgörande ställdes inte något krav på att en 

barnpornografisk bild skulle vara verklighetstrogen. Det valde HD att ändra på. 

 

4.2 Tingsrätten 
 
De tecknade bilderna bedömdes först i tingsrätten. Det är efterspelet av den domen som 

uppsatsens vidare framställning har sin utgångspunkt i. Som första instans konstaterade 

tingsrätten att A har insett att teckningarna är pornografiska ”till sin natur” och att 

figurerna föreställer barn. A hade även uppsåt till innehavet av de barnpornografiska 

bilderna. A redogjorde själv för att A har sparat ner bilderna på sina hårddiskar. A 

medgav att A själv tyckt att vissa av bilderna var erotiskt kittlande och vidgick att 

figurerna var människolika och att deras pubertetsutveckling inte är avslutad.  

 

Tingsrätten konstaterade i målet att de undantag som gäller för konstnärlig frihet bara 

kan tillämpas när bilderna inte är avsedda för att spridas. Som nämns i uppsatsens 

kapitel 2.4 regleras undantag för barnpornografibrott i 16:10 b BrB. I förarbetena tas 

stor hänsyn till konstnärlig frihet vid bedömning av straffbar gärning, exempelvis om en 

bild har konstnärliga värden. Tingsrätten bedömer i det här fallet att de teckningar som 

A innehar har, då det inte är A:s egna teckningar, spridits och överlåtits. Att bedöma A:s 
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innehav som brott skulle därför inte inskränka A:s egen konstnärliga frihet. Innehavet 

ansågs inte heller vara försvarligt eftersom inget annat undantag, som exempelvis 

forskning, var aktuellt i fallet.  

 

A dömdes av tingsrätten för barnpornografibrott bestående i innehav av samtliga 51 

bilder och förklarade de i beslag tagna hårddiskarna förverkade. Tingsrätten förordnade 

att sekretessen enligt 18:15 OSL skulle bestå i målet för uppgifter i de bilder som visats 

bakom stängda dörrar. 

 

Tingsrättens dom överklagades och fallet togs upp i hovrätten. 

 

4.3 Hovrätten 
 
Hovrätten konstaterade att det ”inte råder någon tvekan” om att bilderna skildrar 

människor, även om några bilder inte i alla detaljer är verklighetstrogna. Fyra bilder 

bedömdes inte vara barnpornografiska då hovrätten hävdade att det inte tillräckligt 

säkert kunde fastställas att de föreställde barn. De övriga 47 bilderna ansågs däremot 

föreställa barn som inte har avslutat sin pubertetsutveckling. Vad gäller åtta av dessa 

bilder menade hovrätten dock att det är tveksamt om det huvudsakliga syftet är att 

påverka betraktaren sexuellt. De åtta bilderna ansågs därför inte vara straffbara. De 

återstående 39 bilderna bedömde hovrätten att de utgjorde barnpornografi vilka A 

medvetet har innehaft. A har haft insikt om bildernas innehåll. Hovrätten ansåg inte att 

A:s befattning med bilderna var försvarlig. Han dömdes därför för de 39 bilderna. 

 

Även om tingsrätten och hovrätten bedömde en del av bilderna olika kom de fram till att 

hela eller den övervägande delen av bilderna utgjorde barnpornografi. Domstolarna 

resonerade snarlikt och diskuterade om A:s uppsåt och om bilderna var människolika. 

HD:s resonemang skiljer sig åt eftersom den även diskuterar att en fällande dom skulle 

inskränka yttrande- och informationsfriheten. Eftersom hovrätten bedömde att 39 bilder 

utgjorde barnpornografibrott var det dessa 39 bilder som HD hade att ta ställning till. 
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4.4 Högsta domstolen 
 
HD konstaterade att även om figurerna på bilderna är fantasifigurer är det tydligt att det 

är mänskliga varelser, människor, som avbildats. Bilderna ansågs av HD vara 

pornografiska och föreställa barn eftersom pubertetsutvecklingen inte var avslutad 

Domstolen ansåg att en bild skiljde sig från de andra då den teckningen var 

verklighetstrogen och det avbildade barnet hade verkliga drag. 

 

HD menar att det, när det gäller seriefigurer eller fantasiteckningar, är svårt att tydligt 

avgränsa vad som ska omfattas av 16:10 a BrB.  

 

Fastän det i den svenska lagen inte görs skillnad mellan teckningar med fantasifigurer 

och verklighetstrogna teckningar menar HD att skyddsintresset måste göras gällande 

tydligare när det gäller verklighetstrogna teckningar. HD bedömde att 38 av bilderna 

utgörs av fantasifigurer och att det är uppenbart att det inte är avbildningar av verkliga 

barn. Det tunnar enligt HD ut skyddsintresset bakom regleringen i 16:10 a BrB. HD 

resonerade här på ett annat sätt jämfört med de andra instanserna, nämligen om A:s 

rättigheter. Domstolen ansåg att A inom ramen för en tolkning av 16:10 a BrB skulle 

kunna dömas för innehav av barnpornografi. Det skulle dock leda till att A:s 

informationsfrihet, det vill säga A:s frihet att inhämta och ta emot upplysningar och att 

ta del av andras yttranden enligt 2:1 p. 2 RF, inskränks. HD konstaterade att en 

inskränkning av rättigheter är motiverad när det gäller barnpornografibrott, men att det 

måste vara proportionerligt.  

 

HD menade att det faktum att det finns pornografiska bilder ”som kan föra tankarna till 

barn” inte kan anses utgöra en sådan kränkning av barn i allmänhet som skulle 

rättfärdiga en så pass stor inskränkning i informations- och yttrandefriheten. Den 

följden skulle bli om orealistiska teckningar som kan föra tankarna till barn skulle 

kriminaliseras utan undantag. Motiveringen att barn genom bilderna kan riskera att 

förmås begå liknande handlingar räcker inte för att rättfärdiga den inskränkningen. 

 

Gällande de 38 bilderna ansåg HD att även om de kan tyckas vara stötande är risken för 

identifikation och därigenom risk för att barn i allmänhet kränks betydligt mindre 

jämfört med realistiska avbildningar. HD hävdade att det är givet att mangateckningarna 
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inte utgörs av verkliga övergrepp. Att bedöma bilderna som straffbara skulle gå för 

långt med hänsyn till syftet bakom 16:10 a BrB. Innehav av dessa 38 mangabilder kan, 

med hänvisning till RF, därför inte anses omfattas av 16:10 a BrB. 

 

Den 39:e teckningen var enligt HD:s bedömning mer verklighetstrogen än de andra 

teckningarna. Domstolen konstaterade att innehavet av den 39:e teckningen i och för sig 

var sådant att det vore straffbart. Med hänsyn till att A är expert på japansk kultur och 

mangateckningar samt har innehaft ett stort antal mangateckningar ansågs dock A:s 

innehav av den teckningen försvarligt. HD frikände därmed A för barnpornografibrott. 

 

4.5 Kommentarer till domen 
 

4.5.1 Inledning 

 
Avsnittet behandlar HD:s dom. Det diskuteras att HD i sitt domskäl frångår förarbetena 

till 16:10 a BrB och vad det är domstolen väljer att frångå. Eftersom HD valde att gå 

emot förarbetena redogörs för vilket prejudikat som kan utläsas ur domen. I avsnittet 

framförs även kritik beträffande avgörandet. Det diskuteras att HD underkände 

riksdagens kriminalisering och därmed även snävade in det straffbara området.  

 

4.5.2 HD frångår förarbetena 

 
Det kan diskuteras vad HD menade i sitt resonemang om ”verkliga barn” och 

straffbarhet. I förarbetena uttrycks tydligt att 16:10 a BrB inte bara omfattar 

verklighetstrogna bilder. Det konstateras även att en icke verklighetstrogen bild skulle 

kunna skildra ett sexuellt övergrepp samtidigt som verklighetstrogna bilder inte behöver 

dokumentera ett övergrepp. Det har ingen betydelse för straffbarheten om bilden är 

verklighetstrogen eller inte. I förarbetena framkommer också att det inte behöver ha 

skett ett konkret sexuellt övergrepp för att bilden ska vara straffbar.41 HD konstaterade 

angående de 38 övriga bilderna att risken för att ett barn skulle kunna identifieras och 

därmed att barn i allmänhet kränks är betydligt mindre jämfört med realistiska 

avbildningar. HD ansåg också att det är självklart att det gällande mangateckningarna 

                                                
41 Prop 1997/98:43 s 74. 
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inte handlar om verkliga övergrepp. Därigenom skulle det vara att gå för långt att döma 

för barnpornografi gällande dessa 38 bilder med hänsyn till syftet bakom 16:10 a BrB 

och vid tolkning i enlighet med RF. HD gick här emot förarbetena. I förarbetena 

konstaterades det att bilder utan att det har skett ett konkret sexuellt övergrepp och 

fiktiva barn omfattas av 16:10 a BrB.   

 

HD konstaterade även att risken att barn med hjälp av andra bilder ska förmås delta i 

barnpornografiska bilder inte kan motivera en inskränkning av RF. I förarbetena utgör 

dock just detta ett av skälen till att barnpornografi är kriminaliserat. Det har även 

förekommit fall där en mangafilm med mänskliga kroppar har använts för att förmå 

barn att delta i sexuella handlingar.42 Filmen härrör dock inte från Mangamålet. Att 

mangafilmer redan har använts för att övertyga barn om delta i sexuella handlingar gör, 

enligt mig, det ännu tydligare att även bilder som inte är verklighetstrogna bör omfattas. 
 

HD valde att med hänvisning till RF frångå förarbetena, vilka tydligt uttryckte att 

bilderna inte behövde vara verklighetstrogna, då den inte anser att det är ett 

proportionellt inskränkande av informations- och yttrandefriheten. Prejudikatet som kan 

utläsas av domen är, som även före detta justitieombudsman (JO) Axberger tolkar det, 

att det i framtiden ska prövas om tecknade barnpornografiska bilder är 

verklighetstrogna. Straffansvaret ska endast gälla verklighetstrogna bilder. Skydds-

intresset är då enligt HD högre vilket gör en inskränkning av RF proportionerlig.43 

Prejudikatet att tecknade barnpornografibilder måste vara verklighetstrogna för att 

omfattas av 16:10 a BrB har varit omdiskuterat, några åsikter berörs i avsnittet nedan. 

 

4.5.3 Kritik av HD:s dom 
 

Hovrättspresidenten Wersäll, som dömde i hovrätten i Mangamålet, ansåg att HD gick 

onödigt långt i sin dom när den, enligt honom underkände ”riksdagens kriminalisering 

av icke verklighetstrogen tecknad barnpornografi”. Wersäll hävdade att HD istället 

kunde ha bedömt A:s innehav av tecknade mangabilder som försvarligt, bland annat 

hade hänsyn till viss del kunna ha tagits till A:s intresse av bilderna genom hans 

                                                
42 Cecilia Wahlin Carlsson, då jurist hos Uppsalapolisen, 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14982889.ab hämtad 2015-05-14. 
43 Axberger, Mangamålet, JT 2012-13, s 897. 
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yrkesutövande. På det sättet framför Wersäll att HD hade kunna komma fram till 

samma resultat, att A skulle frias, utan att gå emot befintlig reglering.44  

 

Jag håller delvis med Wersäll eftersom jag hävdar att ett underkännande av icke 

verklighetstrogen tecknad barnpornografi kan urholka lagen. Det finns en risk att ett 

undantag kan leda till fler. Eftersom barnpornografi är ett avskyvärt brott menar jag att 

lagstiftning och praxis bör vara tydliga med att det, utöver de lagstadgade undantagen i 

16:10 b BrB, råder nolltolerans mot brottet. Jag har själv studerat mangabilderna och 

även om det är några bilder som kanske kan tyckas vara overkliga är det tydligt, precis 

som HD konstaterar, att det är barn och att bilderna är pornografiska. Det borde enligt 

min mening räcka för att barn i allmänhet ska anses kränkas av innehavet, eller av 

någon av de andra brottsformerna, och därmed bör bilderna vara olagliga. Jag hävdar att 

det inte går utöver syftet bakom 16:10 a BrB, viket är att skydda såväl enskilda barn 

som barn i allmänhet mot den kränkning som barnpornografiska bilder anses utgöra. 

Den nackdel som Wersälls resonemang kan medföra är att spridning anses vara laglig 

om det sker genom yrket. I lag omfattas inte spridning av 16:10 b BrB, vilket innebär att 

Wersälls förslag även det skulle göra undantagsregleringen mer omfattande. 

 

Asp, professor i straffrätt, hävdar att genom att HD snävade in det straffbara området 

för barnpornografi kommer resultaten att bli rimligare än om förarbetena skulle följas. 

Här anser jag, vilket även Asp påpekar, att det beror på vilket synsätt som anläggs.45 Jag 

menar att eftersom skyddsintresset för 16:10 a BrB enligt förarbetena är barn borde det 

skyddsintresset ha diskuterats mer i domen. Jag anser, precis som i min kommentar till 

Wersäll ovan, att det kan diskuteras om det är positivt att smalna av det kriminaliserade 

området. Självklart måste det finnas gränser för vad som är straffbelagt men är 

skyddsintresset barn menar jag att det innebär att barn som ”idé” skyddas, inte att bilder 

måste vara verklighetstrogna. Ska barn i allmänhet skyddas borde det räcka med att 

konstatera, vilket HD gör, att bilderna föreställer barn och är pornografiska. Det bör då 

inte spela någon roll om det är verklighetstrogna bilder eller inte. Är det barn på 

bilderna och bilderna är pornografiska så är det barnpornografiska bilder. När det är 

konstaterat hävdar jag att det inte behöver diskuteras, som HD gör, om bilderna är 

verklighetstrogna eller inte. Barn i allmänhet utgör skyddsobjekt och de måste då, enligt 

                                                
44 Wersäll, En offensiv Högsta domstol. Några reflektioner kring HD:s rättsbildning, SvJT 2014, s 5 f. 
45 Asp, Barnpornografibrottet och den svenska rättvisan, Festskrift till Josef Zila, s 25. 
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mig, anses kränkas av barnpornografiska bilder, oavsett i hur stor utsträckning de är 

verklighetstrogna.  

 

Den fortsatta framställningen behandlar sekretesskydd vad gäller tecknad 

barnpornografi. Enligt HD:s prejudikat kan tecknad barnpornografi endast utgöra brott 

om teckningarna är verklighetstrogna. Vad som ska kommas ihåg vid läsning av 

uppsatsens kapitel 5 är att efterfrågan och beslut om att polismyndigheten ska förevisa 

barnpornografiska bilder skedde efter tingsrättens dom när mangabilderna fortfarande 

utgjorde straffbar barnpornografi. I uppsatsens fortsatta framställning diskuteras barn 

som skyddsobjekt då det är relevant för både barnpornografilagstiftningen som sådan 

och enligt mig även för sekretesskydd av tecknad barnpornografi. 

 

De tecknade mangabilderna bedömdes av tingsrätten utgöra barnpornografi men 

uppgifterna i bilderna saknar sekretesskydd. Det enda skydd som finns vad gäller 

bilderna är för att förhindra brottslig vidarespridning. I nästa kapitel behandlas de 

följder som uppstod efter tingsrättens dom i Mangamålet vad gäller sekretessen för 

uppgifter i bilderna.  
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5 Lämna ut eller förevisa tecknade barnpornografiska bilder 

5.1 Inledning 
 
Kapitlet handlar om att efter tingsrättens dom i Mangamålet hade fallit begärde personer 

dels att få kopior på mangabilderna, dels att få komma till polismyndigheten och titta på 

bilderna. Bilderna utgör allmänna handlingar och är därmed offentliga om det inte finns 

någon sekretessbestämmelse som föreskriver motsatsen. Som följd diskuterades vilket 

skydd 18:15 OSL ger för att neka utlämnande eller förevisning av de tecknade 

barnpornografiska bilderna. Som tidigare konstaterats är 35:12 OSL inte tillämplig vad 

gäller de tecknade mangabilderna eftersom det inte finns någon ung person som kan 

identifieras. Att 35:12 OSL inte är tillämplig konstateras även av kammarrätten och 

polismyndigheten.46 Kapitlet avslutas med en diskussion om spridningsrisk, barn som 

skyddsobjekt, svårigheter med att uppmärksamma luckan i lagen, konsekvenser av 

HD:s dom och överklagan av kammarrättens dom. 

 

5.2 Lämna ut kopia  
 
Efter att tingsrättens dom fallit i Mangamålet, där A i tingsrätten dömdes för 

barnpornografibrott, begärde en privatperson att få kopior av mangabilderna hos 

polismyndigheten. Begäran avslogs av myndigheten då den inte ansåg att bilderna 

kunde lämnas ut utan fara för brottslig vidarespridning.47 Polismyndigheten hänvisade 

även till att det inte föreligger någon rätt att få ta del av maskerade handlingar där 

handlingarna endast skulle bestå av tomma blad. 48  Avslaget överklagades till 

kammarrätten i Stockholm som avslog begäran då det inte stod klart att bilderna kunde 

lämnas ut utan fara för brottslig vidarespridning i 18:15 st. 1 OSL. Även begäran om att 

få ta del av bilderna i beskuret skick avslogs med motiveringen att varje enskild bild ses 

som en enhet. Kammarrätten menade även att om de sekretesskyddade delarna skulle ha 

beskurits skulle bilderna i princip bestå av tomma bakgrunder och det finns som sagt 

ingen skyldighet att lämna ut handlingar i sådant skick.49 Prövningstillstånd meddelades 

                                                
46 Kammarrätten mål nr 4845-10. 
47 Polismyndigheten i Uppsala län, dnr AA 187-7129-10. 
48 Polismyndigheten i Uppsala län, dnr AA 187-7129-10. De hänvisar här till Kammarrätten i Stockholms 
dom mål nr 3606-08.  
49 Kammarrätten mål nr 4907-10. 
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inte i högsta förvaltningsdomstolen. Av sekretesskäl ansågs det alltså inte kunna lämnas 

ut några kopior av de tecknade mangabilderna. 

 

5.3 Förevisa 
 
En begäran om att få ta del av bilderna på stället, det vill säga i polismyndighetens 

lokaler, avslogs av Polismyndigheten i Uppsala län men överklagades och bifölls av 

Kammarrätten i Stockholm.50 Polismyndighetens avslag motiverades med att det i 

förarbetena till 18:15 OSL står att det är själva spridningen som främst bör motverkas. 

Genom den formuleringen menar polismyndigheten att utrymme finns för att även 

annan olaglig hantering av skildringarna kan beläggas med sekretess. Polismyndigheten 

hävdar även att eftersom förevisning är kriminaliserat i 16:10 a BrB skulle det strida 

mot lagens bakomliggande syfte om polismyndigheten förevisar barnpornografiska 

bilder i sina lokaler. Myndigheten argumenterar också för att det skulle vara stötande att 

något som är att anse som barnpornografi enligt 16:10 a BrB ändå inte omfattas av 

18:15 OSL. 51 

 

Kammarrätten gick inte på Polismyndigheten i Uppsala läns linje utan biföll i stället 

begäran om att få ta del av bilderna på plats i polismyndigheten i Uppsalas lokaler. 

Kammarrätten menade att det huvudsakliga syftet i 18:15 OSL främst är att motverka 

riskerna för brottslig vidarespridning av barnpornografiskt material, inte allmänhetens 

rätt att på plats ta del av framställningar. Kammarrätten ansåg därför att 

Polismyndigheten i Uppsala län skulle förevisa bilderna på ett sådant sätt att fara för 

brottslig vidarespridning inte uppkom. Kammarrätten påpekade också att det är 

offentlighetsprincipen som gäller vilken endast tungt vägande skäl kan åsidosätta. 

Lösningen att få ta del av bilderna i polismyndighetens lokaler innebar enligt 

kammarrätten att insyn i rättsskipningen bibehölls samtidigt som risken för brottslig 

vidarespridning av bilderna motverkades.52 

 

Polismyndigheten i Uppsala län var alltså tvungen att förevisa bilderna i 

polismyndighetens lokaler vilket de även gjorde.  

                                                
50 Kammarrätten mål nr 4845-10. 
51 Polismyndigheten i Uppsala län, dnr AA 187-7005-10.  
52 Kammarrätten mål nr 4845-10. 
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5.4 Kommentarer  

5.4.1 Inledning 

 
I avsnittet diskuteras kammarrättens beslut, spridningsrisk och barn som skyddsobjekt. 

Det tas även upp att jag anser att det finns en lucka i lagen och hur jag menar att den bör 

åtgärdas. Några konsekvenser av HD:s dom i Mangamålet behandlas och följden av att 

polismyndigheten inte kan överklaga sitt beslut om sekretess som överklagats till 

kammarrätten. Även om offentlighetsprincipen främst diskuteras i avsnitt 5.4.2 så 

återkommer den under andra avsnitt då det är en viktig grundpelare i svensk rätt. 

  

5.4.2 Spridningsrisken och offentlighetsprincipen 

 
Syftet med 18:15 OSL är att förhindra brottslig vidarespridning. Kammarrätten slog fast 

att förevisning av bilderna i polismyndighetens lokaler motverkar spridningen av de 

tecknade barnpornografiska bilderna. Polismyndigheten argumenterade istället för att 

det skulle vara stötande att något som enligt lag bedöms vara barnpornografi inte 

omfattas av sekretesskyddet i 18:15 OSL. Jag instämmer i polismyndighetens uttalande 

att det skulle vara stötande att inte tillämpa 18:15 OSL när det gäller tecknad 

barnpornografi. Min mening är att det enbart är spridningen av bilderna i fysisk form 

som minskar med kammarrättens lösning att polismyndigheten ska förevisa bilderna. 

Jag delar åsikten om att spridningsrisken är minimerad, men enligt mig enbart i fysisk 

form. Med spridning av bild i fysisk form avser jag att spridningen leder till att en 

annan person får eller får möjlighet att få bilden i handen eller till exempel på sin 

hårddisk. När vem som helst på begäran kan få barnpornografi förevisat hos polisen 

anser jag att risken är stor att informationen om den möjligheten sprids. På det sättet 

menar jag att bilderna sprids, om än inte i fysisk form.  

 

För att spridningsrisken av barnpornografiska bilder ska vara minimerad förvaras 

bilderna hos Rikskriminalpolisen. När bilderna behövs som bevis i en rättegång åker 

polisen dit för att förevisa dessa från sin dator. 53  Det är då motsägelsefullt att 

privatpersoner ska kunna besöka polisen för att på efterfrågan få bilderna förevisade.  

 
                                                
53 https://polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Gemensam/2014/juli/Bevis-for-barnporr-kraver-sakrare-rutiner/ 
hämtad 2015-05-09. 
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När vanliga bilder klassas som barnpornografiska får de inte förevisas. Tecknade 

barnpornografiska bilder ska däremot förevisas. Formatet, om det till exempel är ett foto 

eller en teckning, borde inte få spela någon roll då båda omfattas av 16:10 a BrB. 

Eftersom båda formaten är olagliga och båda har starkt sekretesskydd under rättegång, 

är det anmärkningsvärt att den ena sedan fortsätter att ha starkt sekretesskydd och inte 

får förevisas för allmänheten medan den andra på efterfrågan ska förevisas. Det är 

intressant varför det görs så stor skillnad mellan att förevisa och att lämna ut 

barnpornografiska bilder. Det finns självklart skillnader. Till exempel kan den person 

som får en kopia utlämnad till sig lägga ut bilden på internet och därmed öka 

spridningsrisken avsevärt eller klippa ihop bilden med andra bilder och på så sätt göra 

nygamla barnpornografiska bilder för spridning. Det går dock inte att komma ifrån att 

både förevisning och utlämnande av kopior innebär att personer kan titta på 

barnpornografiska bilder och att barn därigenom kränks. Kränkningen av barn måste 

anses vara stor både i fall där en person får bilden i handen och i fall när en person 

måste ta sig till polisstationen för förevisning. Mer om kränkning av barn och barn som 

skyddsobjekt i avsnittet 5.4.3. 

 

I och med att teckningarna klassades som barnpornografi av tingsrätten var de olagliga 

att inneha. Istället beslutade kammarrätten att de som ville se bilderna fick gå till 

polisstationen på förevisning. Det är obegripligt. Det är i lag reglerat att tecknade 

barnpornografiska bilder kan utgöra barnpornografibrott precis som annan 

barnpornografi kan utgöra barnpornografibrott. Efter HD:s dom krävs dock att bilderna 

är verklighetstrogna, vilket HD inte bedömde att mangabilderna var. Polismyndigheten 

får lagligt inneha barnpornografiska bilder. Att den sedan tvingas förevisa dessa bilder 

anser jag är att utnyttja deras innehav. Privatpersoner får inte inneha barnpornografiska 

bilder utan går därför på laglig förevisning hos polisen. Att förevisning av de tecknade 

barnpornografiska mangabilderna har skett bekräftas av en f.d. jurist vid 

polismyndigheten i Uppsala.54 

 

Det kan diskuteras vad skillnaden blir där en del i ett beslag inte utgör barnpornografi 

och en del utgör barnpornografi. Den förstnämnda delen kan personen få i handen som 

                                                
54 Angelica Dipeders, f.d. jurist vid polismyndigheten i Uppsala, bekräftar detta via mejl 2015-05-27. 



 32 

kopia och den sistnämnda delen kan personen få förevisad hos polisen. En person kan 

alltså få tillgång till både icke barnpornografi och barnpornografi.  

 

När kopia av en allmän handling begärs ut har myndigheten rätt att ta ut en avgift, 2:13 

TF. Det gäller inte vid förevisning. Det finns heller ingen begränsning av hur många 

gånger en person kan begära att få se bilderna. En person skulle alltså kunna lämna in 

en begäran varje dag om att bli förevisad bilderna. Dessutom ska ansökan behandlas 

med skyndsamhet. Detta innebär i princip att polismyndigheten vid stor efterfrågan 

snabbt och gratis skulle kunna tvingas att avsätta både personal och lokal endast för att 

förevisa barnpornografiska bilder. Eftersom det är allmänna handlingar får det inte 

efterforskas i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att pröva om hinder mot 

utlämnande föreligger, vem som begär ut den allmänna handlingen eller vill bli 

förevisad den och till vilket syfte. Det innebär till exempel att pedofiler vid mål om 

tecknade barnpornografiska bilder, efter HD:s dom verklighetstrogna, kan begära att bli 

förevisade de i målet aktuella bilderna och även få bifall på sin begäran.  

 

Luckan i sekretesslagen kan vara svår att debattera i media eftersom det då blir fler som 

får kännedom om den och kan komma att utnyttja den. I nästa avsnitt redogörs för hur 

luckan kan täppas till. I avsnittet tas även barn som skyddsobjekt upp.  

 

5.4.3 Barn som skyddsobjekt och lucka i lagen 

 
Det kan ifrågasättas varför lagstiftaren inte har gått hela vägen. Tecknad och icke 

tecknad barnpornografi bedöms som samma brott enligt samma paragraf men skiljer sig 

åt i sekretesshänseende. Eftersom sekretesskyddet i 35:12 OSL inte är tillämpligt på de 

tecknade barnpornografiska mangabilderna borde 18:15 OSL kunna utgöra 

sekretessbestämmelse till skydd för barn i allmänhet när det gäller barnpornografibrott. 

Därför hävdar jag att ”främst” i förarbetena till 18:15 OSL bör tolkas bredare och 

inkludera förevisning hos polismyndigheten. Som kammarrätten konstaterar krävs tungt 

vägande skäl för att åsidosätta offentlighetsprincipen. Jag anser att barnpornografibrott 

och skydd av barn i allmänhet utgör ett tillräckligt tungt skäl för att inskränka 

offentlighetsprincipen och att förevisning därmed bör omfattas av 18:15 OSL. Att 

förhindra förevisning av barnpornografi även hos myndigheter menar jag skulle stärka 

skyddet för barn. Det är, enligt mig, ett problem när undantag börjar göras i en så pass 
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viktig kriminalisering som barnpornografibrott. Risken menar jag är att lagen luckras 

upp. Det är viktigt att lagstiftaren är tydlig med att det är ett avskyvärt brott och att 

nolltolerans, förutom vad som i lag uttryckligen är tillåtet, råder. Förarbetena till 18:15 

OSL är på detta sätt otydliga. Det är en tolkningsfråga hur ”främst” ska utläsas och 

kammarrätten tolkade det som att polismyndigheten ska förevisa tecknad 

barnpornografi. Genom deras tolkning kan inte förevisning som sker hos 

polismyndigheten vara olaglig då risk för brottslig vidarespridningen inte föreligger. I 

stället menar jag att det bör skrivas ett tillägg till 18:15 OSL. Där bör det framkomma 

att förevisning inte är tillåten eftersom barn i allmänhet kränks och att spridningsrisk 

alltid finns, även om den inte är i fysisk form.  

 

Exakt hur en tilläggsreglering bör vara utformad och om något enstaka undantag ska få 

förekomma lämnar jag till lagstiftaren att bedöma. Exempel på undantag som skulle 

kunna vara motiverat är förevisning hos myndighet i undervisningssyfte. Det finns 

nackdelar med att lagstifta och att reglera undantag eftersom en lag riskerar att vara 

statisk. Samhället förändras och vad som idag kan tyckas vara motiverat undantag kan 

exempelvis med teknikens utveckling om ett par år inte anses vara det. Jag hävdar trots 

det att ett tillägg till 18:15 OSL behövs. Luckan i lagen är kränkande för barn och 

kammarrätten valde att låta luckan fortsätta vara öppen. Det som då återstår för att barn 

i allmänhet inte ska bli kränkta genom förevisning är en ändring av lagstiftningen. 

  

Det argumenteras i kammarrättens domskäl att lösningen med att bilderna ska förevisas 

i polismyndighetens lokaler upprätthåller den insyn i rättsskipningen som följer av 

offentlighetsprincipen. Samtidigt motverkas brottslig spridning av bilderna. I mål om 

barnpornografibrott kan sakkunniga anlitas för att bedöma om en pornografisk bild 

skildrar ett barn eller inte. När det gäller icke tecknad barnpornografi anses insynen i 

rättsskipningen inte väga tillräckligt tungt för att inskränka offentlighetsprincipen. Det 

är tillräckligt att rätten eller sakkunniga bedömer att de pornografiska bilderna är 

barnpornografi. Då är det ingen diskussion om att allmänheten ska få tillgång till 

bilderna för att få insyn. På samma sätt hävdar jag att det borde vara när det gäller 

tecknade barnpornografiska bilder. 

 

Tecknad barnpornografi, som enligt HD måste vara verklighetstrogen, är lika olaglig 

som icke tecknad barnpornografi och barn i allmänhet anses kränkas av barnpornografi 
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oavsett format. En verklighetstrogen teckning kan vara tecknad utifrån fantasin vilket 

kan innebära att det inte finns något barn att identifiera. Uppgifter i bilden omfattas då 

inte av sekretessbestämmelsen i 35:12 OSL och det finns därmed inget sekretesskydd. 

Eftersom bilder oavsett format är olagliga är frågan varför allmänheten när det gäller 

tecknad barnpornografi ska ha rätt till insyn.  

 

Som framkommit är offentlighetsprincipen en viktig princip i vårt samhälle och kan 

bara inskränkas av tungt vägande skäl. Offentlighetsprincipen värnar om allmänhetens 

insyn i och kontroll av myndigheternas arbete. Ett argument för att förevisa bilderna kan 

vara att allmänheten behöver se de tecknade mangabilderna för att själva kunna bedöma 

om rätten gjort en riktig bedömning och om bilden är barnpornografisk. Det menar jag 

dock inte håller när det gäller barnpornografi och barn som skyddsobjekt. Jag hävdar att 

det borde räcka med att sakkunniga gör den bedömningen. Det står tydligt i förarbetena 

att varje gång någon tittar på en barnpornografisk bild kränks barn. Det kan då 

ifrågasättas varför polisen ska vara tvingad att förevisa dessa bilder trots att tingsrätten 

bedömt att bilderna är barnpornografiska. Jag menar att efter att domstolen har bedömt 

bilderna som barnpornografiska ska de beläggas med sekretess. De är redan bedömda av 

sakkunniga och därför kan det diskuteras till vilket intresse de ska förevisas. Ska de 

förevisas för att pedofiler ska kunna få titta på barnpornografi hos polisen? För att 

någon ska veta var gränsen för barnpornografi går? För att media ska kunna rapportera 

på ett annat sätt? Jag anser att det saknas tillräckliga skäl för att inte inskränka 

offentlighetsprincipen när det är barn som utgör skyddsintresse och det oavsett om det 

är enskilda barn eller barn i allmänhet som skyddas.  

 

I förarbetena konstateras att varje gång någon tittar på en barnpornografisk bild kränks 

barn i allmänhet, och det avbildade barnet i synnerhet.55 I Mangamålet ansågs det inte 

finnas något avbildat barn men faktum kvarstår att barn i allmänhet kränks. Jag tvivlar 

på att barn i allmänhet kränks mindre om bilden förevisas hos polismyndigheten än 

hemma hos exempelvis en pedofil. Enligt min åsikt är kränkningen precis lika stor. Jag 

menar att det för barn inte gör någon skillnad om någon lagligt eller olagligt blir 

förevisad barnpornografiska bilder. 

 

                                                
55 Prop 1997/98:43 s 65. 
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5.4.4. Konsekvenser av HD:s dom 

 
Prejudikatet av HD:s dom är som konstaterats i kapitel 4 att tecknade barnpornografiska 

bilder behöver vara verklighetstrogna för att kunna utgöra brott. HD bedömde inte att 

teckningarna var verklighetstrogna och valde att frikänna A för innehav av 

barnpornografiska bilder. När efterspelet från Mangamålet kom och kammarrätten 

tvingade polismyndigheten är förevisa de, då barnpornografiska, mangateckningarna 

hade fallet ännu inte hunnit prövas varken i hovrätten eller i HD. Hade HD hunnit döma 

innan detta hade luckan i lagen sannolikt ännu inte märkts då HD bedömde att de 

tecknade bilderna inte utgjorde barnpornografibrott och att innehavet av den bild som 

var verklighetstrogen var försvarligt. En sådan dom hävdar jag inte hade skapat lika 

mycket debatt och uppmärksamhet kring bilderna. Jag menar att det ansågs, och kanske 

ännu anses, kontroversiellt att tecknade bilder kan utgöra barnpornografi.  

 

HD konstaterade i Mangamålet att risken för kränkning av barn är betydligt mindre när 

det gäller de, enligt HD orealistiska, tecknade mangabilderna jämfört med realistiska 

avbildningar. I förarbetena görs det ingen skillnad alls mellan dessa typer av bilder utan 

det framkommer som nämnts att barn i allmänhet ska skyddas. Skyddet gäller enligt 

förarbetena oavsett om bilden är verklighetstrogen eller inte. HD bagatelliserar, enligt 

min mening, risken att barn kan förmås delta i sexuella handlingar genom 

mangabilderna. Jag förstår att det måste finnas gränser för vilka bilder som kan anses 

utgöra en risk för att barn kan förmås att delta i sexuella handlingar. Men när det av en 

jurist som arbetat med barnpornografibrott konstateras att en tidigare mangafilm med 

mänskliga kroppar har använts just till det syftet menar jag att det ska tas på allvar, 

risken måste beaktas. Det har skett och det finns inget som hindrar att det sker igen.56 

 

5.4.5 Överklagan av kammarrättens beslut 
 

Ett problem som aktualiseras när kammarrätten tvingar polismyndigheten att förevisa 

bilder är att det inte finns någon part som kan överklaga. Den som begär att bli 

förevisad kan inte överklaga eftersom beslutet inte går denne emot, 22 § 

förvaltningslagen (1986:223), förkortad FL, och har heller sannolikt inga incitament för 

                                                
56 Cecilia Wahlin Carlsson, då jurist hos Uppsalapolisen, 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14982889.ab hämtad 2015-05-14. 
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att överklaga eftersom personen fått bifall på sin begäran. Polismyndigheten kan som 

nämnts ovan inte överklaga kammarrättens dom gällande ett av polismyndigheten fattat 

beslut om sekretess. Målet är alltså avgjort när kammarrätten har avkunnat sin dom och 

bilderna ska förevisas. I fall som dessa blir det alltså en domstolsprövning i en instans. 

Hade polismyndigheten haft möjlighet att överklaga hade fallet kunnat avgöras i högsta 

förvaltningsdomstolen och förmodligen blivit mycket mer uppmärksammat. Eftersom 

ingen debatt uppkom vid efterspelet av kammarrättens dom i Mangamålet engagerade 

sig ingen politiker i problemet för att få till stånd en ändring av lagstiftningen. 

Rättsläget ser därmed likadant ut nu som det gjorde vid tiden för kammarrättens dom. 

Kammarrättens tolkning av 18:15 OSL skiljer sig från polismyndighetens tolkning, men 

går på intet sätt varken emot regleringen eller förarbetena. Frågan är dock varför 

kammarrätten inte insåg eller ville inse att det finns en lucka i lagen när de är de enda 

som kunnat lyfta frågan. 

 

Det har tidigare funnits en lucka i lagen vad gäller icke tecknad barnpornografi då 

tingsrätten vid den så kallade Huddingehärvan förevisade berörda videofilmer. Det 

ledde till ramaskri och lagen ändrades på mindre än tre veckor, se nedan i avsnitt 6.  
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6 Huddingehärvan – ett exempel på en tidigare lucka i 

sekretesslagen 

6.1 Inledning 
 
Situationen att personer vill begära ut eller bli förevisade barnpornografiska bilder som 

utgör bevis är inte ny vilket framkommer i det här kapitlet. Under 1990-talet uppstod, 

till följd av att åtal väckts för barnpornografibrott, en vild debatt huruvida tingsrätten 

skulle förevisa barnpornografi i sina lokaler. I kapitlet behandlas den så kallade 

Huddingehärvan för att sedan gå över till en diskussion och jämförelse med 

Mangamålet vad gäller barn som skyddsobjekt och lucka i sekretesslagen. 

 

6.2 Huddingehärvan 

 
Ett annat fall, som är betydligt mer uppmärksammat än Mangamålet, är den så kallade 

Huddingehärvan. Fallet fick sitt namn i efterspelet av att åtal väcktes för bland annat 

barnpornografibrott (icke tecknat) mot två personer i Stockholm 1993. Personerna 

misstänktes för att ha spridit det barnpornografiska materialet vidare till allmänheten. 

Då brottet under den här tiden utgjorde yttrandefrihetsbrott väckte justitiekanslern (JK) 

åtal och beslagtog stora mängder smalfilmer och videor som åberopades som bevis.57 

 

De smalfilmer och videor som åberopades som bevis utgjorde allmänna handlingar 

vilket innebar att vem som helst som var svensk medborgare kunde begära att få ut 

handlingarna. Ansökningar med begäran om att få kopior av videor kom in. Även om 

avgift får tas ut för utlämnande av kopia av allmänna handlingar, 2:13 TF, understeg 

avgiften på 500 kr per kassett priset för att köpa barnpornografi som låg runt 700-1000 

kr på marknaden i Sverige.58 Med detta inte sagt att det enbart skulle vara pedofiler som 

var intresserade av videorna i Huddingefallet. Även media och andra personer var 

intresserade av att se dessa. Exempelvis begärde tidningen Arbetet och ABC-nytt 

Stockholm att mot avgift få kopia på en videofilm.59 

 

                                                
57 Stockholms tingsrätt, 1993-10-28, mål nr B 8-5946-92. 
58 Hagner, Rätten att kränka ett barn – om barnpornografi och yttrandefrihet, s 76.  
59 Stockholms tingsrätt, 1993-03-04, mål nr B 5946-92, aktbilaga 205. 
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Tingsrätten vägrade att lämna ut handlingarna med hänvisning till att den inte ville bidra 

till att videorna återigen hamnade på marknaden och kunde spridas utan kontroll. 

Eftersom sekretesslagen inte var tillämplig, då 35:12 OSL hade en annan lydelse än 

idag, argumenterades istället för spridningsrisken.60 Avslaget på begäran om att få kopia 

av en video överklagades till Svea hovrätt. Svea hovrätt fastslog att tingsrätten var 

tvungen att på efterfrågan lämna ut kopior av filmerna eftersom det inte fanns stöd i 

sekretesslagen för att avslå ansökningarna.61  

 

JK anförde i ett yttrande att sekretessen till skydd för enskilds personliga förhållanden 

inte var tillämplig då brotten utgör brott mot allmän ordning. JK konstaterade vidare att 

när en lagkonflikt uppstår går TF före BrB. Rätten att få ta del av allmänna handlingar i 

TF går således före förbudet i 16:10 a BrB om spridning av barnpornografiska bilder. 

Tingsrätten kunde alltså inte anses begå något brott när den genom att bifalla en 

efterfrågan som har stöd i grundlag lämnar ut en kopia av material som utgör allmän 

handling. Brottsbalkens regler i 16:10 a BrB gick enligt JK inte att använda som lagstöd 

för att neka utlämnande av kopia av videor. JK avslutade sitt yttrande med att konstatera 

att det är stötande att de utsatta barnens integritet inte ges ett bättre skydd och att en 

komplettering av sekretesslagen bör prövas.62 

 

Innan Svea hovrätt hann fastslå att tingsrätten skulle lämna ut kopior av videorna kom 

det in en begäran till tingsrätten om att få ta del av videorna på stället, det vill säga hos 

tingsrätten. Då tingsrätten tidigare funnit att skäl inte förelåg för att sekretessbelägga 

videorna ansåg tingsrätten att det var försvarligt att visa filmerna på stället. Den 

konstaterade att visningen ska ske av tingsrättens personal eftersom videorna utgör 

bevismaterial och därför inte på något sätt får förstöras och att det skulle vara förbjudet 

att filma i lokalen. Då denna förfrågan rörde 27 timmar med film skulle det prövas av 

tingsrättens administrativa avdelning om resurser fanns.63 Hagner skriver utöver vad 

som framkommer i propositionen att eftersom det var många som begärde att få se 

filmerna och tingsrätten inte hade lagstöd att neka anordnades en offentlig förevisning i 

                                                
60 Stockholms tingsrätt, 1993-03-04, mål nr B 5946-92, aktbilaga 205. 
61 Svea Hovrätt Ö 1215/93. Det bör tilläggas att det finns flera domar från Svea Hovrätt i Huddingehärvan 
där de fastslår att tingsrätten ska lämna ut kopior. 
62 Justitiekanslerns yttrande 1993-04-06 dnr 1356-93-82. 
63 Stockholms tingsrätt, 1993-03-09, mål nr B 5946-92, aktbilaga 208. 
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tingsrättens lokaler. Vem som helst kunde alltså gå till tingsrätten och titta på 

barnpornografiska filmer, vilket fick stor uppmärksamhet och skapade stor debatt.64  

 

Debatten ledde till att lagen ändrades vilket innebar att tingsrätten inte behövde lämna 

ut kopior eller förevisa filmer. Detta hindrades genom att det gjordes ett tillägg till 9:16 

OSL, nuvarande 35:12 OSL, om sekretess för unga personers identitet. Syftet var att i 

mål om barnpornografi skydda identifierbara barn eller unga personer. Även sådana 

som är svåra att identifiera, till exempel för att de inte är i Sverige. Sekretessen omfattar 

även den unge personens närstående.65 Lagändringen föreslogs träda ikraft ”så snart det 

över huvud taget är möjligt”. För att detta skulle kunna ske inhämtades inte lagrådets 

yttrande. Ett inhämtande ansågs fördröja lagstiftningsprocessen ”med avsevärt men till 

följd”. Regeringen föreslog därför riksdagen genom en proposition att utan lagrådets 

yttrande anta föredragandes lagförslag.66 Lagen ändrades redan efter mindre än tre 

veckor67, vilket måste anses vara mycket snabbt med tanke på att det i vanliga fall kan 

ta flera år.68 

 

6.3 Jämförelse Huddingehärvan och Mangamålet 
 

6.3.1 Inledning 

 
Huddingehärvan blev mycket uppmärksammad, folk blev förskräckta över att 

tingsrätten tvingades anordna en offentlig visning av filmerna och lagen ändrades 

rekordsnabbt för att stoppa visningarna. Efter kammarrättens dom i efterspelet av 

tingsrättens avgörande i Mangamålet kunde vem som helst som begärde få gå på 

visning av barnpornografiska bilder på polisstationen. Nu uppstod ingen debatt alls, 

trots att problemet var snarlikt. I detta avsnitt diskuteras vad jag anser att den skillnaden 

beror på, barn som skyddsobjekt och luckan i sekretesslagen. Rubrikerna i avsnittet är 

                                                
64 Hagner, Rätten att kränka ett barn – om barnpornografi och yttrandefrihet, s 77 f. 
65 Prop 1992/93:256 s 7 f. 
66 A prop s 8 f. och s 19. 
67 Hagner, Rätten att kränka ett barn – om barnpornografi och yttrandefrihet, s 82. 
68 Ett exempel på att det kan ta flera år finns på regeringens hemsida. I deras exempel från verkligheten 
tog det 4 år från utredning till lagändring. I Huddingefallet handlade det om ett tillägg till lagen men jag 
menar ändå att fallet på regeringens hemsida är belysande för att det normalt tar mycket längre tid än 
knappt tre veckor. http://www.regeringen.se/sb/d/1522/a/17834 hämtad 2015-05-07. 
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samma som några av rubrikerna i kapitel 5 då det till viss del tas upp samma problem 

och frågeställningar som i föregående kapitel men med en annan synvinkel. 

 

6.3.2 Barn som skyddsobjekt 

 

I Huddingehärvan avslutade JK sitt yttrande om att det är stötande att de utsatta barnens 

integritet inte gavs bättre skydd. I kammarrättens dom nämndes ingenting om att det 

skulle vara stötande om polismyndigheten tvingades förevisa barnpornografi, trots att 

polismyndigheten konstaterade det i beslutet som överklagades. Det är anmärkningsvärt 

att kammarrätten inte nämnde något om de barn, barn i allmänhet, som kränks när 

polismyndigheten tvingas förevisa barnpornografiska bilder. Enligt min mening är det 

den största orsaken till att debatten blev så stor efter Huddingehärvan men inte efter 

Mangamålet. Det vill säga att kammarrätten inte ens nämnde att det är kränkande för 

barn. Det speglar den syn som rådde och kanske fortfarande råder. Barnpornografi, det 

vill säga barnpornografi med riktiga barn, som i Huddingehärvan även delvis kunde 

identifieras, ses som mycket stötande. Tecknade barnpornografiska mangabilder ses inte 

som stötande. Det är fallet trots att båda utgör brott enligt samma paragraf. Det menar 

jag visar att kammarrätten inte har förstått regleringen i 16:10 a BrB fullt ut. Enligt 

förarbetena kränks såväl det enskilda barnet som barn i allmänhet av barnpornografiska 

bilder. Det innebär enligt mig att det måste anses vara stötande att förevisa 

barnpornografiska bilder även när det inte finns barn som går att identifiera. Det hade 

varit önskvärt att kammarrätten åtminstone hade nämnt något om de barn som kränks 

när polismyndigheten tvingas förevisa barnpornografiska bilder.  

 

Efterspelet av Mangamålet visar att tecknad barnpornografi inte tas på lika stort allvar 

som icke tecknad barnpornografi. Det är tydligt att barn i allmänhet inte anses kränkas 

nämnvärt trots att det i förarbetena framgår att barn i allmänhet kränks varje gång någon 

tittar på en barnpornografisk bild. Jag kan förstå att det för den oinsatte kan vara lättare 

att förstå kränkningen av det enskilda barnet som är med på bilden. Det barn som syns 

är det barn som kränks medan barn i allmänhet kan framstå som ett diffusare 

skyddsobjekt. Det jag däremot inte kan förstå är att kammarrättens ledamöter är så pass 

omedvetna om att barn i allmänhet kränks att de inte ens kommenterar det när de kräver 

att polismyndigheten ska förevisa bilderna. Hade de haft insikt i att barn i allmänhet 
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kränks menar jag dels att de hade kommenterat det, dels att domen hade sett annorlunda 

ut. 

 

Den stora skillnaden i reaktioner som blev vid Huddingehärvan jämfört med 

Mangamålet hävdar jag har sin grund i synen på barn som skyddsobjekt. I 

Huddingehärvan blev det så tydligt att barn utsattes. Det var ju det enskilda barnet som 

blev utsatt och även kunde identifieras. I Mangamålet var det barn i allmänhet som 

utsattes och det skyddsobjektet kan som ovan nämnts framstå som diffust eftersom det 

inte är ett utpekat barn som skyddas. Hade media valt att påtala konsekvenserna av 

Mangamålet hade förmodligen gemene man förstått att det inte bara är enskilda barn 

utan även barn i allmänhet som skyddas. Ett påpekande av media hade dock även 

kunnat leda till att polismyndigheten tvingats förevisa fler barnpornografiska 

mangabilder. Naturligtvis är det ett problem att ett uppmärksammande av den rättsliga 

situationen kan leda till att fler personer begär att få de tecknade barnpornografiska 

bilderna förevisade. Enligt min mening behövs ett synliggörande för att lagen ska 

ändras. Följden kan på kort sikt bli att barn kränks barn fler gånger i och med att fler 

personer blir medvetna om att de lagligt kan titta på bilderna. Samtidigt hävdar jag att 

barn på lång sikt kommer att bli kränkta färre gånger av tecknade barnpornografiska 

bilder om lagen ändras och luckan tas bort. 

 

6.3.3 Lucka i lagen och HD:s dom 
 
 
Det måste ha blivit tydligt för både domstol och lagstiftare efter Mangamålet att det 

finns en lucka i lagen när varken sekretesskyddet i 35:12 OSL eller 18:15 OSL kan 

tillämpas. Det finns ingen sekretessbestämmelse som hindrar förevisning av tecknade 

barnpornografiska bilder. Ändå finns det uppenbarligen inget intresse av att ändra lagen, 

så som gjordes vid Huddingehärvan, för att luckan ska täppas till. Hade intresse funnits 

av att ändra lagen menar jag att lagen antingen redan hade ändrats eller att 

Justitiedepartementet i sitt svar på mitt mejl meddelat att en lagändring är på gång. Inget 

av detta har skett. Polismyndigheten är alltså tvingad att förevisa dessa bilder. Det finns 

inte lagstöd för att neka till det.  
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Efter HD:s avgörande i Mangamålet lär det i framtiden krävas att bilderna är 

verklighetstrogna för att utgöra barnpornografibrott. Nästa gång ett tecknat 

barnpornografimål väcks hävdar jag att det kommer uppmärksammas mer då 

polismyndigheten är tvingad att förevisa verklighetstrogna tecknade bilder, så länge 

inget barn kan identifieras. En sådan förevisning skulle förhoppningsvis få till följd att 

media reagerar eftersom det är lättare att förstå att barn kränks av bilderna. 

Skyddsobjektet framstår inte som lika diffust när det för gemene man inte råder några 

tvivel om att det är barn på bilderna och inga mangafigurer. Min förhoppning är att ett 

sådant mål skulle leda till en debatt om lagändring om en sådan ännu inte har skett. 

 

Jag anser att det, inte bara hos kammarrättens ledamöter, utan även från lagstiftarens 

håll, saknas en förståelse för vad som utgör skyddsintresset i barnpornografiregleringen. 

Hade den förståelsen funnits menar jag att polisen inte hade tvingats förevisa de 

tecknade barnpornografiska bilderna och en lagändring hade sannolikt skett. En sådan 

lagändring anser jag är nödvändig. Förslagsvis genom den ändring som föreslogs under 

rubrik 5.4, det vill säga att förevisning ska omfattas av 18:15 OSL genom ett tillägg till 

lagen. På så sätt hindras allmänheten från att gå på förevisning av verklighetstrogna 

tecknade barnpornografibilder hos polismyndigheten. 
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7 Slutkommentarer  
 
Min förhoppning är att uppsatsen lyfter frågan om sekretess när det gäller tecknade 

barnpornografiska bilder. Efter Huddingehärvan ändrades lagen rekordsnabbt när 

luckan upptäcktes i sekretesslagen som medförde att personer kunde gå på förevisning 

av barnpornografiska bilder. När samma situation sker ytterligare en gång, men det 

gäller tecknade mangabilder, uppstår ingen debatt, trots att skyddsobjektet i 16:10 a BrB 

utgörs av såväl enskilda barn som barn i allmänhet.  

 

Enligt förarbetena kränks såväl det enskilda barnet som barn i allmänhet av 

barnpornografiska bilder. Det kan enligt mig då inte vara rimligt att polismyndigheten 

ska förevisa barnpornografiska bilder i sina lokaler. Barn som skyddsobjekt måste i fall 

som dessa få väga tyngre än offentlighetsprincipen. 

 

Den lagändring som förespråkas i uppsatsen är att förevisning omfattas av 18:15 OSL. 

Förslagsvis görs detta genom ett tillägg till lagen där det stadgas att förevisning av 

tecknade barnpornografiska bilder är otillåtet. Genom en sådan ändring skulle även barn 

i allmänhet skyddas. Enskilda barn skyddas redan genom sekretessbestämmelsen i 

35:12 OSL. Med ett tillägg till lagen följer nya förarbeten, i dessa kan förhoppningsvis 

föras en diskussion om barn i allmänhet när det gäller sekretess. 
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