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Summary 
In this study child pornography offence and more stringent measures against 
child pornography on the Internet are discussed. Furthermore, the study 
explores several ways and means of effectively combating child 
pornography. Thus, the intention with this essay is to consider various 
provisions that should be taken in order to achieve a more effective 
combating of child pornography on the Internet. In doing so, penal 
provisions that ought to be put in place in order to prevent the production 
and distribution of child pornography is analysed. Additionally, the existing 
European Union regulations are examined and provisions that have been 
suggested by the EU with the purpose to enable an increasingly effective 
eradication of child pornography are looked at. Moreover, possible ways of 
developing national, as well as international, policing strategies with regards 
to combating child pornography on the Internet, taking experiences from 
organisations supportive of this development into account, are discussed. 
 
Pornographic images involving children are generally the result of a child 
being photographed or filmed whilst being sexually abused. In recent years, 
the amount of available child pornographic material has increased, as a 
consequence of the Internet evolving. Most offences involving child 
pornography are related to the Internet, where the increasingly disturbing 
images easily can be distributed and shared. In addition, organised crime 
groups have found a lucrative market in this area. Hence, child pornography 
on the Internet has become a very complex international crime, which is 
best dealt with through effective laws as well as close cooperation between 
countries. 
 
The production and distribution of child pornographic images have been 
chargeable offences in Sweden since 1980. The regulation regarding child 
pornography is established in section 16 of the penal code, where offences 
against general order are stated. At present, virtually all handling of such 
images is prohibited apart from in exceptional circumstances. The offence 
carries a fine or a prison sentence of no more than six years. However, it is 
not illegal to watch material of child pornographic nature on ones computer. 
In the regulations relating to child pornography offence, there is no set limit 
stating at what age one is considered a child. Bearing this evidence in mind, 
it is clear that changes need to be made in current laws. 
 
In 2003, a framework decision on combating the sexual exploitation of 
children and child pornography was taken by the European Union in order 
to create certain common rules and legislations for all the member states. 
Sweden’s laws are in accordance with the framework, in some 
circumstances even more stringent. Also within the EU, a convention on 
Cyber crime exists which aim at harmonise the criminal law of the member 
states, create procedural regulations and promote international cooperation 
between crime combating organizations. Hence, one of the matters included 
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in the convention on Cyber crime, is child pornography offence. The 
convention has, however, not yet been ratified by Sweden. In the EU, there 
are suggestions of strengthening regulations regarding Internet crimes, and 
also proposals with a view to increase collaboration between the member 
states’ authorities which are working towards preventing cyber crime. 
 
In 2005, the Government appointed an inquiry; ‘The child pornography 
inquiry of 2005’, which was commissioned to review the laws regarding 
child pornography. This scrutiny culminated in a report which was 
submitted to the Parliament for consideration. The report recommends for 
legislations regarding child pornography to be strengthened. Thus, this 
contemporary report is very significant to the intention with this study. 
 
Effective elimination of child pornography on the Internet demands, apart 
from rules and regulations, international and national collaboration among 
judicial authorities. Within the EU, national authorities are cooperating with 
Europol, Eurojust and Interpol. The aim of Europol, the international police 
force, is to support the EU member states in their fight against international 
organised crime. Eurojust, the European cooperative scheme for 
prosecutors, assists the member states’ legal investigations after analysis 
have been made by Europol and Interpol. Interpol is the world’s largest 
international police organisation and its purpose is to aid and support all 
activity targeting international crime. In Sweden, the National criminal 
investigation department is responsible for combating serious and organised 
crime across the borders. The police activity is, among other things, aimed 
at combating child pornography offences through the so-called child 
pornography group. 
 
This study shows that the underlying factors in achieving effective 
combating of child pornography on the Internet are reinforcement of 
Sweden’s and EU:s current regulations concerning child pornography 
offence as well as increased national and international cooperation. The 
essential responsibility in the fight against child pornography lies with each 
member state’s judicial authorities. Therefore, more resources should be 
allocated to the Swedish police so that the combating of child pornography 
can become more effective. 
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Sammanfattning 
I denna studie behandlas barnpornografibrott och skärpta åtgärder mot 
barnpornografi på Internet. I studien utreds också på vilket sätt och med 
vilka medel barnpornografi mer effektivt kan bekämpas. Syftet med 
uppsatsen är således att studera vilka åtgärder som bör vidtas för att 
åstadkomma en effektiviserad bekämpning av barnpornografi på Internet. 
Härmed analyseras vilka straffrättsliga åtgärder som bör genomföras för att 
förhindra framställning och spridning av barnpornografi. Likaså undersöks 
EU-reglerna på området, samt vilka åtgärder som föreslås inom EU i avsikt 
att möjliggöra en mer effektiv bekämpning av barnpornografi. Vidare 
behandlas hur det såväl nationella som internationella polisiära arbetet med 
att bekämpa barnpornografi på Internet bör utvecklas samt vilka ideella 
organisationer som stöder denna utveckling. 
 
Barnpornografiska bilder och filmer innebär oftast att ett barn har utsatts för 
sexuella övergrepp som har fotograferats eller filmats. Under senare år har 
mängden barnpornografi vuxit till följd av utvecklingen av Internet. 
Barnpornografibrott relateras till stor del till Internet där bilder och filmer 
distribueras på många olika sätt. Det barnpornografiska materialet tenderar 
att bli allt grövre. Dessutom har den organiserade brottsligheten funnit en 
vinstdrivande marknad inom området. Barnpornografi på Internet är 
följaktligen en komplex internationell brottslighet, som bäst bekämpas 
genom en effektiv lagstiftning och samarbete över gränserna. 
 
I Sverige straffbelades framställning och spridning av barnpornografiska 
bilder och filmer år 1980. Bestämmelsen om barnpornografi är placerad i 
brottsbalkens 16 kap. om brott mot allmän ordning. Idag är i princip all 
befattning med barnpornografi förbjuden under förutsättning att gärningen 
inte med hänsyn till omständigheterna är försvarlig. Straffet är böter eller 
fängelse i högst sex år. Det är dock inte förbjudet att på sin dator titta på 
barnpornografiskt material. I bestämmelsen om barnpornografibrott anges 
inte någon uttrycklig åldersgräns när det gäller att fastställa vad som avses 
med barn. Dessa omständigheter utgör motiv till att ändringar i 
lagstiftningen bör ske. 
 
Inom EU finns sedan år 2003 ett rambeslut om åtgärder för att bekämpa 
sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi vilket syftar till att skapa 
gemensamma minimiregler i medlemsstaterna mot dessa brott. Sveriges 
lagstiftning överensstämmer med rambeslutet och är till och med mer 
omfattande i vissa avseenden. Vidare finns inom EU en konvention om IT-
relaterad brottslighet med syften att, vad gäller IT-relaterad brottslighet, 
harmonisera medlemsstaternas nationella straffrätt, skapa processrättsliga 
bestämmelser samt främja ett effektivt internationellt samarbete mellan 
brottsbekämpande organisationer. IT-konventionen behandlar således bland 
annat barnpornografibrott. Konventionen har dock ännu inte ratificerats av 
Sverige. Inom EU finns det också förslag på att skärpa EU:s bestämmelser 
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angående brott på Internet samt förslag i syfte att öka samarbetet mellan 
medlemsstaternas myndigheter som arbetar för att motverka Internetbrott. 
 
År 2005 tillsattes av regeringen en särskild utredning, 2005 års 
barnpornografiutredning, med uppdrag att göra en översyn av 
bestämmelserna om barnpornografi. Denna granskning utmynnade i ett 
betänkande som har överlämnats till riksdagen för beredning. I betänkandet 
föreslås en skärpt lagstiftning mot barnpornografi. Detta aktuella 
betänkande är således relevant i förhållande till syftet med denna studie. 
 
Ett effektivt arbete mot barnpornografi på Internet kräver, utöver en 
lagstiftning, en samverkan både på internationell och på nationell nivå 
mellan rättsliga myndigheter. Inom EU sker samarbete mellan nationella 
myndigheter och Europol, Eurojust samt Interpol. Den europeiska 
polisbyrån, Europol, har som grundläggande syfte att stödja EU:s 
medlemsstater i kampen mot den internationella organiserade brottsligheten. 
Eurojust, det europeiska åklagarsamarbetet, biträder de straffrättsliga 
utredningarna i medlemsländerna efter analyser från Europol och Interpol. 
Interpol är världens största internationella polisorganisation med ändamål 
att stödja och assistera all verksamhet som syftar till att förhindra och 
bekämpa internationell brottslighet. I Sverige ansvarar Rikskriminalpolisen 
för att bekämpa den grova, organiserade och gränsöverskridande 
brottsligheten. Verksamheten är bland annat inriktad mot att bekämpa 
barnpornografibrott genom den så kallade barnpornografigruppen. 
 
Denna studie visar att de grundläggande förutsättningarna för att 
åstadkomma en effektiviserad bekämpning av barnpornografi på Internet är 
en skärpning av Sveriges och EU:s nuvarande bestämmelser om 
barnpornografibrott, samt ett utökat nationellt och internationellt samarbete 
mellan brottsbekämpande organisationer. Det väsentliga ansvaret i kampen 
mot barnpornografi ligger på varje enskild stats rättsliga myndigheter. 
Därmed bör den svenska polisen dessutom tilldelas större resurser i syfte att 
effektivisera bekämpningen av barnpornografi. 
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1 Inledning  

1.1 Presentation av studien 
Framställningen av barnpornografiskt material hänger nära samman med 
sexuella övergrepp på barn. Barnpornografiska bilder innebär därför nästan 
alltid att ett barn har varit utsatt för sexuella övergrepp som också har 
dokumenterats. Vid framställning av nya bilder krävs det nya övergrepp. 
Den tekniska utvecklingen har lett till att barnpornografiskt material har 
ökat avsevärt, något som i sin tur har ökat behovet av nya bilder. Numera 
förekommer dessutom allt fler kommersiella hemsidor med 
barnpornografiskt material, som medför att barnpornografi på Internet 
omsätter stora summor pengar. 
 
Framställning och spridning av barnpornografiskt material straffbelades 
1980. Efter 1999 års barnpornografireform utvidgades det straffbara 
området till att också omfatta innehav av sådant material. Enligt den 
nuvarande lagen om barnpornografibrott är i princip all befattning med 
barnpornografi förbjuden, till exempel att skildra barn i pornografisk bild, 
att sprida eller på annat sätt tillgängliggöra sådan bild av barn och att inneha 
sådan bild. Det är dock inte straffbart att på sin dator titta barnpornografi. 
Vidare finns det ingen bestämd åldersgräns införd i bestämmelsens 
definition av barn. Dessa förhållanden är två av anledningarna till att 
bestämmelsen om barnpornografi har varit under översyn, något som har 
resulterat i ett aktuellt betänkande om en skärpt lagstiftning mot 
barnpornografi. 
 
Till följd av Internet har spridningen av barnpornografiskt material främjats 
och numera är barnpornografibrott en brottslighet som i allt väsentligt är 
relaterad till Internet. Ett särskilt problem med barnpornografin på Internet 
är att bilderna aldrig försvinner, de kan cirkulera på Internet för evigt varför 
kränkningen av det avbildade barnet inte upphör. För att möjliggöra en mer 
effektiv bekämpning av barnpornografi på Internet krävs det vidtaganden av 
skärpta åtgärder, dels genom en ny lagstiftning, dels genom ett utvidgande 
av såväl nationellt som internationellt arbete. 
 
I denna uppsats redogör jag för hur Sveriges nuvarande lagstiftning 
beträffande barnpornografibrott ser ut samt för huruvida den bör ändras. 
Likaså behandlar jag den EU-lagstiftning som är relevant vid 
barnpornografibrott och vilka åtgärder som bedöms skäliga inom EU för att 
åstadkomma en effektiviserad bekämpning av barnpornografi på Internet. 
Vidare skildrar jag vilka andra åtgärder som kan anses motiverade för att 
förhindra förekomst och spridning av barnpornografi, detta efter studier av 
hur polis och organisationer agerar för att bekämpa barnpornografi. 
Eftersom barnpornografi på Internet är en internationell företeelse belyser 
jag även hur internationell polis agerar samt hur internationell och svensk 
polis samverkar med varandra. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera vilka åtgärder som 
bör vidtas för att åstadkomma en effektiviserad bekämpning av 
barnpornografi på Internet. Härmed anser jag det lämpligt att först utreda 
hur Sveriges nuvarande lagstiftning ser ut. Därefter sker en granskning 
huruvida de straffrättsliga åtgärder som föreslås i det aktuella betänkandet 
om en skärpt lagstiftning är tillräckliga för att förhindra förekomst och 
spridning av barnpornografi. Jag finner det även relevant att belysa EU-
reglerna på området, samt vilka åtgärder som föreslås inom EU i avsikt att 
möjliggöra en mer effektiv bekämpning av barnpornografi. För att uppnå 
uppsatsens syfte behandlar jag vidare hur det såväl nationella som 
internationella polisiära arbetet med att bekämpa barnpornografi på Internet 
ser ut samt bör utvecklas. 
 

1.3 Metod och material 
Denna framställning bygger på en traditionell rättsdogmatisk metod vilket 
innebär att jag har studerat rättskällorna inom området. I huvudsak har jag 
studerat svensk lagtext, förarbeten och praxis. Då forskningen beträffande 
barnpornografibrott är begränsad har jag svårligen funnit doktrin på området 
varför jag även har studerat material från organisationer som Rädda Barnen 
och Ecpat Sverige. Syftet med uppsatsen är att utreda på vilket sätt och med 
vilka medel bekämpningen av barnpornografi på Internet kan effektiviseras. 
Vid redogörelsen av en skärpt lagstiftning består därmed materialet av det 
aktuella betänkandet om föreslagna ändringar. Material på Internet har 
främst använts vid studier av den internationella bekämpningen. För att få 
en vidare inblick i hur svensk polis arbetar för att bekämpa barnpornografi 
på Internet har jag slutligen genomfört en intervju med Per-Åke Wecksell 
inom Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp. 
 

1.4 Avgränsningar 
Barnpornografibrott är i mycket stor utsträckning relaterat till Internet och 
dessutom tenderar mängden barnpornografiskt material på Internet att 
ständigt öka. Därför har jag valt att avgränsa denna framställning till att 
utreda vilka åtgärder som bör vidtas för att åstadkomma en mer effektiv 
bekämpning av barnpornografi på Internet. I framställningen redogör jag för 
såväl straffrättsliga som övriga väsentliga åtgärder. 
 
Beträffande den internationella lagstiftningen mot barnpornografi har jag 
avgränsat uppsatsen till att behandla EU-rätten på området varför jag endast 
i korthet redogör för FN:s konvention om barnets rättigheter. Vidare har jag, 
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vad gäller det internationella samarbetet mot barnpornografi, avgränsat 
uppsatsen till att behandla hur relevanta EU-organ och Interpol arbetar. 
 

1.5 Disposition 
I arbetets inledande kapitel ges en presentation av studien. Här skildras även 
syftet med uppsatsen. I andra kapitlet följer en redogörelse av definitionen 
av barnpornografi, en beskrivning av den historiska bakgrunden till 
kriminaliseringen av barnpornografi samt brottsutvecklingen inom området. 
I kapitel tre redogörs vidare för barnpornografibrottet och hur lagstiftningen 
ser ut enligt såväl svensk rätt som EU-rätt, dessutom beskrivs förslag och 
beslut på förebyggande åtgärder inom EU. Här behandlas även FN:s 
konvention om barnets rättigheter. I kapitel fyra följer en presentation av det 
aktuella betänkandet om en skärpt lagstiftning mot barnpornografi. Här 
redogörs således för förslag angående mer omfattande rättsregler, förslag 
som sedan vidareutvecklas i analysen i kapitel sju. Kapitel fem belyser 
bekämpningen av barnpornografi på Internet genom internationellt 
polissamarbete. Därefter följer en beskrivning av det svenska polisarbetet 
mot barnpornografi samt det arbete som bedrivs av organisationer. I kapitel 
sex presenteras tre rättsfall om barnpornografibrott vilka samtliga påvisar 
anledningar till att nya åtgärder bör vidtas för att få till stånd en mer effektiv 
bekämpning av barnpornografi. I kapitel sju följer slutligen en analys där 
jag redogör för mina åsikter vad gäller skärpta åtgärder mot barnpornografi 
på Internet. Avslutningsvis presenteras även några personliga kommentarer. 
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2 Definition av barnpornografi 

2.1 En historisk bakgrund till 
kriminaliseringen av barnpornografi 

Pornografi i olika konstformer kan härledas hundratals år bakåt i tiden men 
det var först med fotokonstens uppkomst för drygt 150 år sedan som det 
blev möjligt att massproducera och sprida bilder med pornografi1. I Sverige 
avskaffades censuren av pornografi i början av 1970-talet. Efter en tid 
väckte dock den ökade förekomsten av barnpornografi reaktioner, varför 
man i januari 1980 kriminaliserade att i spridningssyfte framställa 
pornografisk bild av barn och att sprida sådan bild av barn. Lagstiftningen 
på barnpornografins område reglerades dels via BrB, dels via TF och YGL. 
Bestämmelserna om barnpornografibrott i TF och YGL har numera 
upphävts och det anges uttryckligen att grundlagarna inte skall tillämpas på 
pornografiska bilder.2 Motivet till att barnpornografi kriminaliserades var 
den integritetsskada som kan uppkomma hos utsatta barn samt kränkningen 
för barn över huvud taget. Bestämmelsen om barnpornografibrott syftade till 
att skydda unga människor vars pubertetsutveckling inte var avslutad. En 
utsatt åldersgräns fanns inte med i bestämmelsen.3  
 
Innehav av barnpornografi straffbelades först efter 1999 års 
barnpornografireform i takt med att man ansåg att det var oerhört bristfälligt 
att enskilda personer kunde förvärva och inneha bilder skildrande grova 
övergrepp av barn och endast riskera att får detta material förverkat.4 Denna 
vidgade straffbarhet fick stor betydelse för den brottsbekämpande 
verksamheten i och med att i princip all befattning med barnpornografi 
kriminaliserades. I samband med att det straffbara området utvidgades 
övervägdes också frågan om att införa en åldersgräns i bestämmelsen om 
barnpornografi. Dock ansåg man det tillräckligt att införa en definition av 
barn som kom att innebära de personer vars pubertetsutveckling inte var 
avslutad samt de personer som hade avslutat sin pubertetsutveckling men 
som inte hade fyllt 18 år vid avbildningstillfället. Vidare diskuterades frågan 
huruvida bestämmelsen om barnpornografi skulle placeras bland 
sexualbrotten i 6 kap. BrB, något som inte skedde. En anledning till att man 
beslöt att ha kvar regeln i 16 kap. BrB var att barnpornografibrottet 
regelmässigt inte kan anses vara ett sexualbrott i brottsbalkens mening 
eftersom barnpornografibrottet tar sikte på förfarandet utöver det sexuella 
övergreppet. Ett exempel på detta är då en person som begår ett sexualbrott, 
också dokumenterar övergreppet och därefter sprider materialet till andra 
personer. Den senare handlingen, spridningen, faller utanför ramen för 
själva sexualbrottet. Ett annat exempel är de fall där varken spridaren eller 

                                                 
1 Svedin, C-G och Back, C. (1996) s. 10. 
2 a.a. s. 12. 
3 SOU 2007:54 s. 73 f. 
4 prop. 1997/98:43 s. 64 f. 
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innehavaren har någon som helst delaktighet i det ursprungliga sexuella 
övergreppet. En ytterligare anledning till att man beslöt att inte ändra 
brottets placering var att barnpornografibrottet har dubbla skyddsintressen, 
dels det avbildade barnet, dels barn i allmänhet.5

 
Barnpornografi har följaktligen förekommit länge, men genom utvecklingen 
av Internet har problemet dock fått helt nya dimensioner. 
 

2.2 Pornografisk bild 
Bestämmelsen om barnpornografibrott omfattar endast bilder, det vill säga 
bilder i tryckta skrifter, fotografiska bilder där även film inkluderas och 
bilder som förmedlas med TV-teknik, dataprogram eller videogram. För att 
en bild av ett barn skall vara straffbar krävs det att den enligt allmänna 
värderingar är pornografisk. En bild anses vara pornografisk om den på ett 
utmanande sätt skildrar ett sexuellt motiv. Även bilder där barnet inte deltar 
i ett sexuellt beteende, men dess avsikt är att väcka sexuella känslor, 
fantasier och handlingar hos vuxna kan falla inom ramen för 
straffbestämmelsen. Dock omfattar inte straffbestämmelsen angående 
skildring och innehav den som tecknar, målar eller på annat 
hantverksmässigt sätt framställer en bild, om bilden inte är avsedd att 
spridas, överlåtas, förevisas eller på annat sätt göras tillgänglig för andra.6

 

2.3 Begreppet barn 
I stadgandet om barnpornografibrott avses med barn en person vars 
pubertetsutveckling inte är avslutad eller en person som är under 18 år när 
detta framgår av bilden och omständigheterna kring den. För straffbarhet då 
en person är under 18 år krävs att det i det enskilda fallet står klart att den 
avbildade verkligen är under 18 år. Således är huvudregeln att 
pubertetsutvecklingen är avgörande vid definitionen huruvida en person är 
ett barn, inte åldern. Den som utvecklas sent kan därmed vara att bedöma 
som barn även efter 18 års ålder.7

 

2.4 Förövarna 
I dagens samhälle är pornografiska filmer mycket lättillgängliga. 
Beträffande barnpornografi kan det inte köpas öppet, men under de senaste 
åren har en oerhört utbredd dold marknad uppmärksammats. Mängden 
barnpornografi på Internet ökar snabbt. Volymen är svår att mäta men 

                                                 
5 a.a. s. 78 f. 
6 SOU 2007:54 s. 76 f. 
7 prop. 1997/98:43 s. 165 och Holmqvist, L. Leijonhufvud, M. Träskman, P O. Wennberg, 
S. (2007) s. 16:57. 
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forskning visar att det varje vecka dyker upp omkring fem nya barn inom 
den barnpornografiska sfären på Internet.8 Studier visar även att nästan alla 
pedofiler tittar och samlar på barnpornografi. Internets utveckling medför att 
trösklarna blir lägre för personer med ett sexuellt intresse av barn, pedofiler 
har möjlighet att anonymt och i det egna hemmet förvärva stora mängder 
pornografiska bilder på barn. De enskildas samlingar av barnpornografiskt 
material växer. Vidare ökar pedofilernas interesse för barnpornografi och 
genom en konstant efterfrågan på nytt material tillåts det barnpornografiska 
materialet att ständigt tillta. Bakom varje pornografisk bild finns ett sexuellt 
övergrepp på barn vilket leder till att sexualbrotten mot barn ökar och 
gränserna förskjuts. Vissa studier visar även att storkonsumenter av 
barnpornografi kan få en ökad acceptans för egna övergrepp varför det kan 
finnas ett samband mellan pornografi och direkt skadlig behandlig av barn.9

 

2.5 Offren 
Pedofila nätverk som dokumenterar övergrepp i form av barnpornografi 
utnyttjar gärna fattigdom och social utsatthet. Dock förekommer 
barnpornografi även i andra sammanhang där dessa svåra förhållanden inte 
råder. Barn som utsätts för sexuella övergrepp upplever en stor psykisk 
påfrestning. Detta kan ge sig uttryck genom depressioner, 
koncentrationssvårigheter, självvald isolering, skamkänslor och dålig 
självkänsla. De utsatta barnen kan mycket sällan självmant berätta om 
övergreppen eftersom det är alldeles för känslomässigt smärtsamt. 
Förövarna kan dessutom ha intalat barnet att de sexuella handlingarna är 
helt normala, inte sällan sker övergreppen i kombination med belöningar 
eller hot.10

 
För det avbildade barnet kan det utgöra ett livslångt trauma att ständigt leva 
med vetskapen om att det finns filmat i en förnedrande situation som sprids i 
hela världen. Känslan av att inte veta vem som har sett bilden och vem som 
känner igen det kan leda till svår ångest hos det avbildade barnet efter att 
utnyttjandet upphört.11

 

                                                 
8 Åström, P-E. (2004) s. 5. 
9 Martens, P L. (1998) s. 40ff och SOU 2007:54 s. 87. 
10 Barnpornografi – en växande industri. s. 5. http://www.ecpat.se/upl/files/326.pdf. 
071012. 
11 Svedin, C-G och Back, C. (2003) s. 69 f. 
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2.6 Brottsutvecklingen 

2.6.1 Befattning med barnpornografi på Internet 
Spridningen av barnpornografi på Internet går i en oerhörd fart och nytt 
material byter oavbrutet ägare.12 Forskning visar att det finns mycket som 
tyder på att efterfrågan av barnpornografi har ökat under senare år i takt med 
att även produktionen och spridningen av barnpornografiskt material på 
Internet har ökat markant. Utvecklingen har gått mycket fort. Forskning från 
University College Cork, Irland, COPINE-projektet, visar att materialet på 
Internet har gått från att bestå av inskannade bilder till att utgöra bilder av 
hög kvalitet som i allt större utsträckning skildrar grövre sexuella övergrepp 
på barn.13

 
På Internet distribueras barnpornografi på många olika sätt. Förutom 
spridning genom de rent kommersiella sidorna sprids materialet även via 
fildelningsprogram. Dessutom finns särskilt konstruerade sidor på Internet 
där de som byter barnpornografiska bilder med varandra förblir anonyma. 
Internetbrottslingar med avancerade datakunskaper arbetar ständigt med att 
dölja de digitala fingeravtrycken som varje Internetanvändare lämnar efter 
sig.14 Likaså är det vanligt att förövarna använder sig av koder och krypterar 
barnpornografiskt material för att hindra utomstående personer från att få 
tillgång till det. Ett ytterligare relativt nytt sätt att sprida barnpornografi på 
Internet, är att lagra olika delar av barnpornografi på olika webbsidor. När 
förövaren har valt från huvudsidan vilken bild han vill ladda ned, samlar 
huvudsidan själv ihop relevanta delar till den aktuella bilden från de 
webbsidor där varje del av bilden lagras. Genom denna företeelse kan bilden 
när den väl satts i omlopp förbli i cirkulation, detta eftersom även om 
huvudsidan upptäcks och blockeras finns delarna till bilden fortfarande 
kvar.15

 

2.6.2 Organiserad brottslighet 
Internet är en avgörande faktor för brottsutvecklingen. En annan väsentlig 
omständighet för brottsutvecklingen är att framställningen och spridningen 
av barnpornografiskt material omsätter enorma summor pengar vilket leder 
till att intresset för produktion ökar. Enligt vissa beräkningar omsätter denna 
marknad flera miljarder amerikanska dollar årligen. Allt fler kriminella ser 
ett vinstintresse inom barnpornografins område varför det idag finns ett stort 
antal webbsidor på Internet där det fordras att kunden köper ett abonnemang 

                                                 
12 Barnpornografi – en växande industri. s. 2. http://www.ecpat.se/upl/files/326.pdf. 
071013. 
13 SOU 2007:54 s. 83 f. 
14 Barnpornografi – en växande industri. s. 3. http://www.ecpat.se/upl/files/326.pdf. 
071013. 
15 SOU 2007:54 s. 88. 
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för en viss period för att få tillgång till materialet.16 Därmed ser vi att 
framställningen av barnpornografiska bilder numera ofta sker i organiserad 
form och att det således krävs nya åtgärder i syfte att bekämpa den 
organiserade brottsligheten. 

                                                 
16 a.a. s. 85 f. 
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3 Barnpornografibrott – 
Gällande rätt 

3.1 FN:s konvention om barnets 
rättigheter 

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, ratificerades av 
Sverige år 1990. Genom ratificeringen har Sverige iklätt sig en 
internationell folkrättslig förpliktelse att följa konventionens alla 
bestämmelser. Konventionen sätter barnets behov i centrum samt ger en 
definition av vilka rättigheter som bör gälla för barn över hela världen. 
Barnkonventionen tar särskild hänsyn till barnets utsatthet och sårbarhet 
vilket bland annat kommer till uttryck i de rättigheter som syftar till att ge 
barnet ett skydd mot övergrepp och utnyttjande. Barnkonventionen 
innehåller fyra grundläggande principer som skall vara styrande för 
tolkningen av övriga artiklar, men som också har en egen självständig 
betydelse. Dessa principer är: 

 förbud mot diskriminering (art 2) 
 barnets bästa (art 3) 
 rätten till liv och utveckling (art 6) 
 rätten att uttrycka sina rättigheter (art 12).17 

 
Barnkonventionen innehåller vidare i artikel 34 ett skydd mot sexuellt 
utnyttjande. Denna artikel innebär att barn skall skyddas mot alla former av 
sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För att uppfylla artikel 34 skall 
de konventionsslutna staterna särskilt vidta alla lämpliga åtgärder, såväl 
nationellt som internationellt, för att förhindra att ett barn utsätts för en 
olaglig sexuell handling, att barnet utnyttjas för prostitution samt att barn 
utnyttjas i pornografiskt material. Det har förts en diskussion kring huruvida 
det skall införas en uttrycklig bestämmelse i barnkonventionen om spridning 
och försäljning av barnpornografi. Man har dock ansett att skyddet mot 
sådana handlingar redan är täckt av artikel 34.18

 

3.2 Svensk rätt 

3.2.1 Omfattningen av kriminaliseringen 
Syftet med bestämmelsen om barnpornografibrott i 16 kap. 10 a § BrB. är 
att skydda både det avbildade barnet och barn i allmänhet från den 
kränkning som varje befattning med barnpornografiskt material innebär. 
Denna kränkning kan orsakas dels av upphovsmannen själv, dels av andra 
                                                 
17 prop. 1997/98:182 s. 8 f. 
18 SOU 1997:116 s. 45 f. 
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innehavare i samma led om bilden kopieras och visas för någon annan. 
Bestämmelsen har följaktligen dubbla skyddsintressen och vidare förbjuds i 
princip all befattning med barnpornografi.19 Intresset av skydd för såväl det 
avbildade barnet som barn i allmänhet kan dock variera i styrka vid varje 
enskild gärningsform. Generellt har det rena innehavet ett lägre straffvärde 
än spridning och därmed blir skyddet svagare ju närmare man kommer den 
nedre gränsen för vad som är straffbelagt genom bestämmelsen. Med detta 
menas att den som sprider barnpornografiskt material utsätter barnet för en 
större kränkning en den som innehar barnpornografiskt material.20  
 
Enligt gällande rätt, 16 kap. 10 a § BrB, döms den till barnpornografibrott 
som  
1. skildrar barn i pornografisk bild, 
2. sprider, överlåter, upplåter förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild 
av barn tillgänglig för någon annan, 
3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn, 
4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn 
eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel 
med sådana bilder, eller 
5. innehar en sådan bild av barn. 
 
Att skildra ett barn i pornografisk bild enligt bestämmelsens första punkt, 
innebär att en pornografisk bild av ett barn framställs. Den andra i punkten 
bestämmelsen tar sikte på alla former av handlanden som innebär att en 
barnpornografisk bild görs tillgänglig för någon annan person. Begreppet 
sprida avser förfaranden där bilden inte endast har gjorts tillgänglig för ett 
fåtal personer. Riktar sig förfarandet endast till en begränsad krets kan det 
dock vara fråga om straffbar överlåtelse, upplåtelse eller förevisning. Att en 
barnpornografisk bild förs in på Internet innebär definitivt att bilden görs 
tillgänglig för någon annan på det sätt som avses i bestämmelsen.21 
Gärningsformerna enligt tredje punkten avser förfaringssätt som utgör led i 
spridning och överlåtelse och som därmed kan begås av olika mellanhänder. 
I fjärde punkten kriminaliseras vissa handlanden som utan att innefatta 
befattning med barnpornografi är ägnade att öka spridningen av sådant 
material. Det krävs att åtgärden har syftat till att främja handel med 
barnpornografi samt att det är fråga om mer än en enstaka transaktion eller 
förmedling. Innehav utgör slutligen en nedre gräns för vad som är 
straffbelagt som barnpornografibrott. Med innehav menas att ha besittning i 
civilrättslig mening. Det är således inte straffbart att titta på en 
barnpornografisk bild som någon annan innehar. Genom att på datorns 
skärm titta på en barnpornografisk bild eller film som förmedlas genom 
Internet utgör inte innehav. När skildringen aktivt sparas ned på datorns 
hårddisk eller på annat minne anses dock ett innehav uppkomma. Uppsåt 
krävs i förhållande till såväl innehavet som bildens innehåll.22

 
                                                 
19 prop. 1997/98:43 s. 80. 
20 a.a. s. 92. 
21 Trost, H. Karnov 2007/08, s. 2559. 
22 prop. 1997/98:43 s. 163 ff.  
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Enligt 16 kap. 10 a § tredje stycket BrB kan även den som av oaktsamhet 
sprider barnpornografiska bilder dömas för barnpornografibrott, detta om 
spridningen sker i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte. 
 
Utöver nämnda gärningsformer anges även i lagen (1998:1443) om förbud 
med införsel och utförsel av barnpornografi att det är straffbart att föra en 
skildring av barn i pornografisk bild in i eller ut ur Sverige. Dessa 
förfaranden är straffbara enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling.23

 
I lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor finns det också 
vissa begränsade regler som syftar till att förhindra spridning av 
barnpornografi. Med elektronisk anslagstavla avses en tjänst för elektronisk 
förmedling av meddelanden i form av text, bild, ljud eller annan 
information. Enligt lagen skall den som tillhandahåller en elektronisk 
anslagstavla ha en sådan uppsikt över tjänsten som skäligen kan krävas med 
hänsyn till omfattningen och inriktningen av tjänsten. Det krävs inte att 
meddelandet granskas. Om en användare sänder in ett meddelande som 
uppenbart innehåller barnpornografi skall den som tillhandahåller tjänsten ta 
bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning 
av meddelandet. Denna skyldighet att ta bort vissa meddelanden är 
straffsanktionerad. Enligt lagen är dock inte uppsiktsplikten över 
meddelanden med brottsligt innehåll straffsanktionerad.24

 
Straffmaximum för barnpornografibrott av normalgraden är enligt 16 kap. 
10 a § första stycket BrB två år. Är brottet att betrakta som ringa är straffet, 
enligt första stycket, böter eller fängelse i högst sex månader. Anses brottet 
vara grovt skall gärningsmannen dömas till fängelse i lägst sex månader och 
högst sex år enligt fjärde stycket. Vid bedömningen av om ett brott är grovt 
skall, enligt fjärde stycket, särskilt beaktas om det har begåtts yrkesmässigt 
eller i vinstsyfte, utgjort ett led i brottslig verksamhet som utövats 
systematiskt eller i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd bilder 
eller avsett bilder där barn utsätts för särskilt hänsynslös behandling. 
Nämnda kriterier utgör endast exemplifieringar och skall inte uppfattas som 
uttömmande. Därmed är det inte uteslutet att ett brott kan bedömas som 
grovt även om ingen av de uppräknade omständigheterna föreligger. Det 
skall heller inte vara nödvändigt att i de angivna fallen alltid döma för grovt 
brott.25

 
Straffansvaret omfattar även försök och förberedelse enligt 16 kap. 17 § 
BrB. Försök till barnpornografibrott är dock endast straffbart om brottet inte 
är ringa. Förberedelse är vidare straffbart endast när det gäller grovt 
barnpornografibrott. Dessutom är anstiftan och medhjälp till 
barnpornografibrott straffbelagt i de generella medverkansbestämmelserna i 
23 kap. 4 § BrB. 
 

                                                 
23 SOU 2007:54 s. 109. 
24 prop.1997/98:15 s. 14. 
25 prop. 1997/98:43 s. 97. 
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I 16 kap. 10 a § andra stycke finns en definition av vem som är att anse som 
barn i paragrafens mening. Syftet med kriminaliseringen är, såsom ovan 
anförts, att skydda människor vilkas pubertetsutveckling inte har avslutats 
eller barn som är under 18 år när detta framgår av bilden eller 
omständigheterna kring den. Så kallad anspelningspornografi, fall där vuxna 
modeller framställs som barn eller förses med olika attribut för att påminna 
om barn, omfattas därmed inte av kriminaliseringen.26

 
För att kunna lagföra ett barnpornografibrott i Sverige som har begåtts 
utomlands krävs att gärningen är straffbar även i det land den begicks. Det 
finns således ett krav på dubbel straffbarhet vad gäller 
barnpornografibrott.27

 

3.2.2 Undantag från det straffbara området 
I 16 kap. 10 a § femte stycket BrB regleras undantag från det straffbara 
området. Det är dels ett generellt undantag som delvis motsvarar vad som 
enligt gällande rätt är straffritt, det vill säga att framställa skildringar utan 
uppsåt att sprida dem, dels en särskild ansvarsfrihetsgrund för befattning 
med barnpornografiska bilder i situationer där gärningen måste anses 
försvarlig.28 Beträffande det generella undantaget, undantaget för 
hantverksmässigt framställda bilder, är det endast de framställningar som 
kan antas vara framtagna för eget bruk som är undantagna. Undantaget tar 
inte sikte på sådana framställningar som lätt kan omsättas eller spridas, till 
exempel fotografier och datorframställda bilder.29

 
Den särskilda ansvarsfrihetsgrunden, undantaget för försvarliga gärningar, 
motiveras av att det är viktigt att lagstiftningen utformas så att den inte 
hämmar kunskaper om barnpornografi i syfte att bekämpa den. Följaktligen 
kan befattning av barnpornografi vara försvarlig då polis, åklagare, seriös 
nyhetsförmedling, forskning och opinionsbildning innehar barnpornografi i 
syfte att informera om och avslöja förekomsten av den. Frågan om 
gärningen är försvarlig skall alltid avgöras mot bakgrund av syftet med 
framställningen och det sammanhang i vilket den förekommer.30

 
För att samtycke skall medföra ansvarsfrihet från barnpornografibrott krävs 
det att samtycket har lämnats frivilligt, att det har lämnats av någon som är 
behörig att förfoga över det aktuella intresset och att den som har lämnat 
samtycket är kapabel att förstå innebörden av samtycket. Beträffande barn 
under 15 år presumeras de vara inkapabla att samtycka till att delta i 
skildring av pornografisk bild.31

 

                                                 
26 Trost, H. Karnov 2007/08, s. 2559. 
27 SOU 2007:54 s. 189. 
28 prop. 1997/98:43 s. 166 och bet. 1998/99:KU4 s. 5 f. 
29 prop. 1997/98:43 s. 166. 
30 a.a. s. 90 ff. 
31 Holmqvist, L. Leijonhufvud, M. Träskman, P O. Wennberg, S. (2007) s. 24:61. 
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3.2.3 Åtalspreskription 
Enligt 35 kap. 1 § BrB är preskriptionstiderna för barnpornografibrott av 
normalgraden fem år, för ringa brott två år och för grovt brott tio år. 
Preskriptionstiderna räknas från dagen för brottet. För vissa grövre 
sexualbrott mot barn gäller enlig svensk lag istället förlängd 
preskriptionstid. Preskriptionstiden börjar då löpa först när barnet fyllt 18 år. 
Denna särskilda bestämmelse om förlängd preskriptionstid har dock inte 
ansetts lämplig på sexualbrott där minimistraffet är böter och därmed 
tillämpas den inte vid barnpornografibrott.32

 

3.2.4 Utnyttjande av barn för sexuell posering 
I de fall en person har framställt en barnpornografisk bild kan detta även 
omfattas av brottet utnyttjande av barn för sexuell posering. Om brottet 
också utgör barnpornografi enligt 16 kap. 10 a § BrB skall det dömas i 
brottskonkurrens. Förbudet i brottsbalken mot att använda ungdomar vid 
sexuell posering finns reglerat i 6 kap. 8 § BrB. Brottet omfattar gärningar 
då någon främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller 
medverkar i sexuell posering. För sådant brott skall också den dömas som 
begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om 
poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Straffet är böter 
eller fängelse i högst två år. För grovt brott är straffet fängelse i lägst sex 
månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt skall 
särskilt beaktas om det avsett en verksamhet som bedrivits i större 
omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst 
utnyttjande av barnet.33

 

3.3 EU-rätt 

3.3.1 Rambeslutet om bekämpande av sexuellt 
utnyttjande av barn och barnpornografi 

I februari 1997 antog EU en gemensam insats om åtgärder mot 
människohandel och sexuellt utnyttjande av barn. I en handlingsplan som 
antogs av Europeiska rådet i Wien och i slutsatserna från Europeiska rådets 
möte i Tammerfors 1999 uppmanades EU till ytterligare 
lagstiftningsåtgärder mot sexuellt utnyttjande av barn. År 2000 antog rådet 
vidare ett beslut om bekämpning av barnpornografi på Internet. Beslutet 
syftade till att bekämpa framställning, bearbetning, spridning och innehav 
av barnpornografiskt material via Internet. Beslutet innehåller 
huvudsakligen åtaganden för medlemsstaterna att uppmuntra användare av 
Internet att anmäla barnpornografi på Internet om de träffar på sådant 

                                                 
32 prop. 2004/05:45 s. 123. 
33 a.a. s. 93. 
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material, att se till att de brottsbekämpande myndigheterna kan agera snabbt 
när de har fått information om misstänkt förekomst av barnpornografi och 
att säkerställa största möjliga internationella samarbete och utbyte av 
information.34

 
Till följd av ovan nämnda beslut presenterade Europeiska kommissionen i 
januari 2001 ett förslag till rambeslut om åtgärder för att bekämpa sexuellt 
utnyttjande av barn och barnpornografi. Detta rambeslut antogs inom EU år 
2003 och syftar till att stärka unionens gemensamma tillvägagångssätt när 
det gäller åtgärder mot sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. Det 
framhålls att barnpornografi utgör allvarliga kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och av barnets grundläggande rätt till en harmonisk uppväxt 
och utveckling. Vidare betonas att barnpornografi ökar och sprids genom 
utnyttjande av ny teknik och Internet. Tanken är att genom rambeslutet 
skapa gemensamma straffrättsliga minimiregler i medlemsstaterna.35

 
Rambeslutet innehåller inga uttryckliga ansvarsfrihetsgrunder för viss 
befattning med barnpornografi, något som svensk rätt gör. Rambeslutet 
reglerar därmed varken undantag för hantverksmässigt framställda bilder 
eller undantag för försvarliga gärningar. I den av riksdagen godkända 
propositionen, vilken behandlar rambeslutet, angav regeringen att det 
generella undantaget i svensk rätt för hantverksmässigt framställda bilder 
inte var oförenligt med rambeslutet. Detta eftersom rambeslutet inte över 
huvud taget reglerar hantverksmässigt framställa bilder utan endast bilder 
som föreställer verkliga personer samt realistiska bilder på fiktiva barn. 
Vidare angav regeringen vad gäller undantaget för försvarliga gärningar att 
inte heller detta undantag torde strida mot rambeslutet eftersom det i 
rambeslutet endast anges att handlingar som begås orättmätigt skall vara 
straffbara. Regeringen menade att det måste anses självklart att det är 
förenligt med rambeslutet att på motsvarande sätt göra mindre 
begränsningar av det slag som följer ”livets regler”. Dessutom menade 
regeringen att det i många länder är relativ åtalsplikt medan det i Sverige 
råder absolut åtalsplikt när en gärning som utgör brott har begåtts varför det 
i svensk rätt finns ett behov av att uttryckligen reglera vilka undantag som 
skall gälla från det straffbara området.36 I rambeslutets art 3 2 b anges dock 
att medlemsstaterna får göra undantag från straffrättsligt ansvar för 
barnpornografi när det gäller framställning och innehav, om bilder på barn 
som uppnått sexuell myndighetsålder framställs och innehas med personens 
medgivande och endast för deras privata bruk. 
 
I proposition 2003/04:12 föreslog den svenska regeringen att riksdagen 
skulle godkänna utkastet till EU:s rambeslut om bekämpande av sexuellt 
utnyttjande av barn och barnpornografi. Regeringen ansåg att den svenska 
regleringen av barnpornografi överensstämde med rambeslutet med 
undantag av straffskalan för grovt barnpornografibrott. Genom en skärpning 

                                                 
34 prop. 2003/04:12 s. 4 f. 
35 a.a. s. 6 och 9 f. 
36 a.a. s. 33. 
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av straffskalan, där straffmaximum för det grova barnpornografibrottet 
höjdes från fyra till sex års fängelse, antogs rambeslutet i december 2003.37

 

3.3.2 Konventionen om IT-relaterad brottslighet 
I november 2001 antog EU:s ministerråd en konvention om IT-relaterad 
brottslighet. Denna konvention trädde i kraft den 1 juli 2004. Sverige 
undertecknade konventionen den 23 november 2001 men har ännu inte 
ratificerat den eller dess tilläggsprotokoll. IT-konventionens syften är för det 
första att åstadkomma en harmonisering av den nationella straffrätten 
beträffande brott som till exempel barnpornografi. För det andra syftar IT-
konventionen till att få fram nationella processrättsliga bestämmelser vilka 
tillgodoser behoven av regler för att på ett effektivt sätt utreda och lagföra 
IT-relaterade brott och andra brott som begås med hjälp av datorer, samt 
regler för att ta till vara bevisning i elektronisk form. Det tredje syftet är att 
lägga grunden för ett effektivt internationellt samarbete.38

 
IT-konventionen innehåller bland annat bestämmelser om vad som skall 
utgöra straffbart förfarande med barnpornografi. I Ds 2005:6 behandlas 
frågan om Sveriges tillträde till IT-konventionen. Vidare finns här ett 
förslag om att Sverige skall ratificera IT-konventionen. Förslaget om en 
ratificering av IT-konventionen motiveras av att det är viktigt att Sverige har 
en strafflagstiftning som ger ett gott skydd mot Internetrelaterad brottslighet 
och som även ger goda möjligheter att utreda och lagföra IT-relaterade brott. 
Dessutom anges att det är viktigt att Sverige aktivt deltar i det 
internationella samarbetet mot denna brottslighet.39 Frågan om tillträde till 
konventionen bereds för närvarande inom Regeringskansliet.40

 
Vad gäller frågan huruvida svensk rätt överensstämmer med konventionen 
görs den bedömningen att de nuvarande svenska reglerna om 
barnpornografibrott uppfyller kraven på kriminalisering enligt 
konventionen. Vidare konstateras att det svenska straffansvaret för 
barnpornografi är mer omfattande i flera avseenden. Dessutom anges att 
skärpningar i lagstiftningen om barnpornografibrott i enlighet med det 
aktuella betänkandets förslag ytterligare kommer att förbättra möjligheterna 
att bekämpa barnpornografisk brottslighet som begås med hjälp av 
datorsystem.41

 

                                                 
37 bet. 2003/04:JuU9, rskr. 2003/04:108. 
38 Ds 2005:6 s. 15 f. 
39 a.a. s. 15 f. 
40 SOU 2007:54 s. 69. 
41 Ds 2005:6 s. 107 ff. 
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3.3.3 Förslag och beslut om förebyggande 
åtgärder 

EU har i snart tio år finansierat ett stort EU-program, ”Safer Internet 
Programme”, vars huvudsakliga syfte är att genom filtrering av Internet 
skydda unga Internetanvändare från obehagligt material som till exempel 
barnpornografi. Än så länge har denna EU-satsning inte fått något större 
genomslag.42 Man har dock arbetat fram andra förslag, vilka bland annat 
syftar till att stärka bekämpningen av barnpornografi på Internet. 
 
EU-kommissionen har nyligen lagt fram ett utkast till förslag för att skärpa 
EU:s bestämmelser angående brott på Internet samt förslag för att öka 
samarbetet mellan medlemsstaternas myndigheter som arbetar för att 
motverka Internetbrott. De bestämmelser som föreslås skall leda till bättre 
samordning vad gäller lagar om brott över Internet, bland annat genom att 
Europols och Eurojusts inflytande skall öka. Dessutom förespråkar 
kommissionen ett närmare samarbete mellan de EU-länders myndigheter 
som arbetar för att motverka Internetbrott. Bestämmelserna syftar även till 
att öka medvetenheten vad gäller brott på Internet genom att EU skall 
informera och utbilda. Förhoppningen med förslaget är att det skall utmynna 
i konkreta handlingsplaner.43

 
Vidare har europaparlamentet och rådet gemensamt antagit ett beslut om 
inrättandet av ett särskilt program, ”Daphne III-programmet”, för att 
förebygga och bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor och för att 
skydda våldsoffer och riskgrupper. Programmet skall gälla mellan åren 2007 
och 2013 och syftar till att förebygga och bekämpa kriminalitet som till 
exempel sexuell exploatering av barn. Programmet syftar även till att främja 
samarbete mellan rättsliga instanser och myndigheter med ansvar för 
brottsbekämpning samt att öka medvetenheten inom EU. Beträffande 
förebyggande åtgärder av sexuell exploatering av barn fastställs att EU kan 
tillföra kunskaper till medlemsstaterna genom att sprida och utbyta 
information, erfarenhet och goda rutiner. I programmets artikel 3 anges 
uttryckligen att ett av programmets särskilda mål är att bidra till att bekämpa 
sexuell exploatering av barn. Detta mål skall uppnås genom olika 
gränsöverskridande insatser som till exempel stöd till ideella organisationer 
och utveckling av forskning och analysverksamhet. I artikel 5 anges att 
vissa länder som fortfarande står utanför EU får vara med och delta i 
insatserna enligt programmet. För att uppnå syftet med Daphne III-
programmet föreslås en EU-finansiering på 116,85 miljoner euro.44

 
EU:s Daphne III-program bygger på kommissionens Daphne-initiativ som 
inleddes 1997 och som syftade till att stödja organisationer som arbetar med 
att bekämpa våld mot barn, ungdomar och kvinnor. På grund av de positiva 

                                                 
42 Olsson, A R. (2006-07) s. 482. 
43 EU i Sverige - Europeiska kommissionen. 
http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/justice/news_date_701_sv.htm. 071112. 
44 EUT L 173, 3.7.2007, s. 19 ff. 
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erfarenheter som uppkom genom detta första program beslöt man att 
fortsätta programmet genom att inrätta ett Daphne II-program med samma 
syfte och nu även ett Daphne III-program vilket upphäver de tidigare 
programmen.45

                                                 
45 EUT L 143, 30.4.2004, s. 1. 
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4 Betänkandet om en skärpt 
lagstiftning 

4.1 SOU 2007:54 

4.1.1 Inledning 
Den 25 augusti 2005 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredning 
med uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna om skildring av barn i 
pornografisk bild och av anknytande lagstiftning. Denna utredning antog 
namnet 2005 års barnpornografiutredning och dess granskning mynnade ut i 
betänkandet ”Barnet i fokus – En skärpt lagstiftning mot barnpornografi”, 
SOU 2007:54.46

 
Beslutet om att tillsätta en utredning togs efter påtryckningar från bland 
annat Rädda Barnen som i maj 2005 skickade en skrivelse till dåvarande 
justitieminister Thomas Bodström om vikten av att barns rättigheter behöver 
stärkas i lagstiftningen mot barnpornografi. Rädda Barnen ansåg till 
exempel att en person skall betraktas som barn fram tills 18 års ålder, 
oavsett barnets fysiska utveckling, varför definitionen av barn i 
bestämmelsen om barnpornografibrott borde ändras så att alla barn under 18 
år skyddas av lagstiftningen. Detta förslag baserades på Högsta Domstolens 
dom från 2005 där en man som skildrat barn under 18 år i pornografisk bild 
inte dömdes för barnpornografibrott trots att han kände till att målsägande 
inte var 18 år. Dessutom menade Rädda Barnen att bland annat 
preskriptionstiden för barnpornografibrott borde ändras.47

 
Nedan följer ett referat av de delar i betänkandet som jag finner relevanta i 
förhållande till syftet med denna studie. Redogörelsen innefattar således 
aspekter som vidare behandlas i analysen i kapitel sju om vilka åtgärder som 
bör vidtas för att åstadkomma en effektiviserad bekämpning av 
barnpornografi på Internet. 
 

4.1.2 Omfattningen av kriminaliseringen 
Den nedre gränsen för vad som idag är straffbelagt som barnpornografibrott 
är innehav. Att endast titta på en bild är följaktligen inte straffbart. Den 
snabba tekniska utvecklingen har dock lett till att bilder har blivit mer 
tillgängliga för enbart tittande varför en person på ett enkelt sätt kan undgå 
att göra sig skyldig till barnpornografibrott. På grund av detta har 

                                                 
46 SOU 2007:54 s. 19 och Dir 2005:89. 
47 Rädda Barnens skrivelse till Thomas Bodström 2005-05-23. 
http://www.rb.se/NR/rdonlyres/093B5061-176E-44F8-B5A7-
5007A5A6AD14/0/brevjustitieministern20050518.doc. 071102. 
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utredningen haft i uppdrag att överväga om barnpornografibrottet behöver 
utvidgas i fråga om straffbelagda gärningsformer och om kriminaliseringen 
bör utsträckas till ytterligare former av befattning med barnpornografi.48

 
Vad gäller utvidgningen av det straffbara området gör utredningen den 
bedömningen att det finns ett behov av att utvidga området, detta eftersom 
man anser att varje avsiktlig befattning med barnpornografiska bilder utgör 
en straffvärd kränkning av det avbildade barnet och av barn i allmänhet. 
Utredningen anser således att även den som inte tar annan befattning med en 
bild än tittar på den gör sig skyldig till en straffvärd handling. Internet har 
gett kränkningen ett större omfång eftersom bilder numera kan spridas till 
enskilda människor oerhört smidigt, och till följd därav når bilderna ett 
större antal människor än tidigare. Enligt de domar på området vilka har 
granskats av utredningen krävs det idag att en person aktivt skall ha laddat 
ned en bild för att han skall kunna fällas till ansvar för att uppsåtligen 
innehaft barnpornografiska bilder. För att kunna titta på en bild på datorn är 
det idag dock inte nödvändigt att aktivt spara bilder för att senare kunna titta 
på samma bilder. Istället kan bilder numera sparas automatisk i temporära 
filer där ett innehav rent objektivt sett inte helt klart kan sägas föreligga. 
Härmed anser utredningen att det är av vikt att även kvalificerat tittande 
omfattas av kriminaliseringen. Med kvalificerat tittande menar man att den 
enskilde på något sätt har ansträngt sig för att kunna titta på 
barnpornografiska bilder. Utredningen framhåller att ett sådant kvalificerat 
tittande också skapar en efterfrågan av nya bilder varför marknaden för 
barnpornografi upprätthålls även i dessa fall. Utredningen för dock vidare en 
diskussion kring att kriminalisering av kvalificerande tittande kan leda till 
en begränsning av informationsfriheten i 2 kap. 1 § RF. Man finner 
emellertid att skyddet för barn från att utsättas för barnpornografi är ett 
sådant särskilt viktigt skäl som enligt lag medför att informationsfriheten får 
begränsas. Man framhäver att den nya gärningsformen bör utformas på det 
sättet att den som ”skaffar sig tillgång till” barnpornografiska bilder kan 
straffas för detta.49

 

4.1.3 Definitionen av barn 
Utredningen har vidare haft i uppdrag att överväga om det är möjligt och 
lämpligt att införa en bestämd 18-årsgräns i definitionen av barn i 
bestämmelsen om barnpornografi eller på något annat sätt utvidga 
lagstiftningens skydd för barn under 18 år. 
 
Vad gäller denna fråga menar utredningen att barnpornografibrottets 
nuvarande lagstiftning är bristfällig eftersom de barn som idag inte omfattas 
av lagens tillämpningsområde inte heller skyddas av annan lagstiftning. 
Efter att ha granskat domar där domstolarna har tolkat lagen som den ser ut 
idag beträffande barndefinitionen konstaterar utredningen att en bestämd 18-

                                                 
48 SOU 2007:54 s. 239 f. 
49 a.a. s. 248 ff. 
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årsgräns bör införas eftersom man anser att även fullt pubertetsutvecklade 
barn under 18 år alltid skall omfattas av straffbestämmelsen om 
barnpornografibrott. Det skall alltså inte vara nödvändigt att det framgår av 
bilden och omständigheterna kring den att barnet faktiskt är under 18 år, 
något som krävs idag enligt ett fastställande av HD.50 Utredningen 
framhåller att även om ett barn är fullt pubertetsutvecklat innebär det inte att 
det har en vuxens psykologiska mognad varför detta barn skall åtnjuta 
samma straffrättsliga skydd som inte fullt pubertetsutvecklade barn har. 
Således anser utredningen att med barn skall avses, förutom den vars 
pubertetsutveckling inte är fullbordad, den som är under 18 år. Huvudregeln 
skall fortfarande vara att den avbildade personens pubertetsutveckling i 
första hand är avgörande.51

 
För att det avbildade barnets faktiska ålder skall kunna fastställas krävs det 
att personen identifieras. Enligt förarbeten till gällande lagstiftning har en 
identifiering ansetts innebära en ytterligare kränkning av barnets integritet. 
Vid utredningens bedömning har detta utgjort ett skäl som talat emot 
förslaget om införandet av en bestämd åldersgräns. Dock anser utredningen 
att nödvändigheten av att identifiera det avbildade barnet även kan ha en 
positiv effekt för barnet genom att barnet kan få stöd och hjälp samt 
skadestånd av gärningsmannen.52 Efter att ha övervägt olika skäl för och 
emot en bestämd åldersgräns konstaterar utredningen slutligen att det både 
är möjligt och lämpligt att utvidga det straffrättsliga skyddet för barn genom 
att ändra definitionen av barnpornografi.53

 

4.1.4 Undantag från det straffbara området 
Utredningen har även haft i uppdrag att överväga vilka behov av undantag 
från det straffbara området som finns samt behovet av förändringar på detta 
område. 
 
Beträffande de lagfästa undantagen i 16 kap. 10 a § 5 stycket BrB anser 
utredningen att de varken bör inskränkas eller utvidgas. Dock föreslår man 
att barn som avbildar egna lagliga sexuella beteenden bör utgöra ansvarsfria 
handlingar om den som avbildats har fyllt 15 år och dessutom har lämnat 
frivilligt samtycke.54

 

4.1.5 Ytterligare överväganden och förslag 
Utredningen har också med utgångspunkt i praxis rörande 
brottsrubriceringar och påföljder vid barnpornografibrott övervägt behovet 
av förändringar på detta område. Utredningen anför dock att det inte finns 
                                                 
50 NJA 2005 s. 80. 
51 SOU 2007:54 s. 205 ff. 
52 a.a. s. 212 ff. 
53 a.a. s. 232. 
54 a.a. s. 259 ff. 
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anledning att göra några förändringar beträffande barnpornografibrott som 
är av normalgraden eller som är att bedöma som ringa. Angående 
bedömningen av om barnpornografibrottet är grovt föreslås att det särskilt 
skall beaktas bland annat om brottet avsett bilder som visar barn som är 
särskilt unga, som utsätts för våld eller tvång eller som utnyttjas på annat 
hänsynslöst sätt.55 Vad gäller bedömningen av straffskalor och påföljder 
anser man att de gällande straffskalornas omfång är ändamålsenligt 
utformade och därför inte bör ändras.56

 
Vidare konstaterar utredningen att bestämmelsen om barnpornografi även i 
fortsättningen bör vara placerad bland brotten mot allmän ordning, det vill 
säga i 16 kap. BrB, och inte bland sexualbrotten i 6 kap. BrB. Detta 
konstaterande gör utredningen dels eftersom man ser en tydlig skillnad 
mellan sexualbrottet och barnpornografibrottet på så sätt att de personer som 
är mottagare av den barnpornografiska bilden inte själva deltar i det sexuella 
övergrepp som bilden skildrar, dels för att barnpornografibrottet har dubbla 
skyddsintressen.57

 
Utöver dessa överväganden av förslag har utredningen försökt att klargöra 
om barn som är avbildade i barnpornografiskt material kan betraktas som 
målsägande vid barnpornografibrottet och därmed ha rätt till 
målsägandebiträde samt ekonomisk ersättning. Den rätten har barnen inte 
idag eftersom brottet är placerat bland brotten mot allmän ordning. Likaså 
har man tittat på behovet av förändringar beträffande ersättning och stöd i 
processen. Enligt nuvarande lagregler har barnet inte någon möjlighet att få 
skadestånd av den anledningen att barnet inte är att betrakta som 
målsägande.58

 
Vad gäller utredningens bedömning angående möjligheten att få skadestånd 
för barn avbildade i barnpornografiskt material, anser man att dessa barn 
kan ha rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen oavsett vilken 
gärningsform barnpornografibrottet avser.59

 
Slutligen har utredningen övervägt om preskriptionsreglerna vid 
barnpornografibrott är ändamålsenligt utformade samt utrett om kravet på 
dubbel straffbarhet vid sådant brott bör tas bort eller begränsas.60

 
Beträffande preskriptionstidens beräkning för barnpornografibrottet 
generellt gör utredningen den bedömningen att någon ändring inte är 
lämplig. Idag är preskriptionstiden för brott av normalgraden fem år, för 
ringa brott två år och för grovt brott tio år. Man anser dock att det finns 
starka skäl som talar för en ändring av preskriptionsbestämmelserna vid 
skildring av barn i pornografisk bild, ett resonemang grundat på att det är av 

                                                 
55 a.a. s 288. 
56 a.a. s. 302. 
57 a.a. s. 203 f. 
58 a.a. s. 311 ff. 
59 a.a. s. 324. 
60 a.a. s. 342 och 357. 
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vikt att regelsystemet är utformat på ett sätt som möjliggör en effektiv 
lagföring av barnpornografibrott. Vad gäller barnpornografibrott bestående i 
skildring tar det nämligen ofta lång tid att utreda vem som har framställt 
bilderna, bland annat för att barn inte alltid berättar och för att brottet inte 
ger synliga fysiska skador. Utredningen föreslår därmed att en särskild 
preskriptionsbestämmelse enbart för gärningsformen skildring bör införas. 
En sådan preskriptionsbestämmelse, vilken börjar löpa från det att barnet 
har fyllt 18 år, anses nämligen kunna medföra olika former av problem i 
rättstillämpningen om den skulle tillämpas vid barnpornografibrott 
generellt.61

 
För att skapa ett så effektivt straffrättsligt skydd mot barnpornografibrott 
som möjligt föreslår utredningen även att svenska domstolar skall kunna 
döma över barnpornografibrott som har begåtts utomlands. Svensk domstol 
skall inte vara bunden av vilket straff som är lagstadgat för samma brott på 
gärningsorten. Det nuvarande kravet på dubbel straffbarhet bör således tas 
bort. Detta förslag baseras på att dagens ordning inte är tillfredsställande 
eftersom svenska medborgare kan förgripa sig på barn utomlands och 
dokumentera dessa övergrepp utan att bli lagförda. Att kunna beivra 
barnpornografibrott såväl när brottet är begånget i Sverige som när det är 
begånget utomlands anser utredningen vara en viktig del i den 
internationella kampen mot barnpornografibrott.62

 

4.1.6 Ikraftträdande 
Den föreslagna ändringen avseende definitionen av barnpornografi föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2011. Övriga föreslagna lagändringar föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2009.63

                                                 
61 a.a. s. 342 ff. 
62 a.a. s. 357 f. 
63 a.a. s. 363. 
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5 Bekämpning av 
barnpornografi på Internet 

5.1 Internationellt samarbete 
Åtgärder för att motverka barnpornografi måste riktas mot grundorsakerna 
vilka utgörs av bland annat fattigdom och social utsatthet. Åtgärder måste 
även riktas mot gärningsmännen, det vill säga mot konsumenterna, 
producenterna och distributörerna av barnpornografi. Dessa åtgärder utgörs 
av lagstiftning och ett effektivt polisarbete. i. Arbetet mot barnpornografi är 
komplext och kräver samarbete över gränserna.64

 
Enligt Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp och Interpol är det sällan 
en brottsutredning gällande barnpornografibrott inte har anknytning till 
Internet. För att på bästa sätt bekämpa barnpornografi på Internet krävs ett 
internationellt samarbete. Inom EU ligger det huvudsakliga ansvaret i 
kampen mot barnpornografi på medlemsstaternas rättsliga myndigheter. I 
denna kamp sker dock en samverkan på internationell nivå genom bland 
annat Europol, Eurojust och Interpol.65  
 

5.1.1  Europol 
Genom Europakonventionen, vilken trädde i kraft 1998, upprättades den 
europeiska polisbyrån Europol vars styrelse består av en företrädare för 
varje medlemsstat. Europol är en organisation som i huvudsak är ett 
kriminalunderrättelseorgan för medlemsstaterna i EU. Medlemsstaterna 
tillhandahåller Europol uppgifter ur sina nationella polisregister vilka 
sammanställs, bearbetas, kompletteras och analyseras hos Europol. Dessa 
uppgifter går sedan tillbaka till medlemsstaternas polismyndigheter som 
därmed får ett bättre underlag för sin operativa verksamhet. Sammantaget 
leder detta arbete till fler ingripanden mot organiserad, internationell 
kriminalitet som till exempel barnpornografibrott.66

 
Europols grundläggande syfte är att vara ett hjälpmedel i kampen mot den 
internationella organiserade brottsligheten. Ett sådant polissamarbete är 
särskilt viktigt för att förhindra att avskaffandet av gränskontrollerna inom 
EU skall leda till att den gränsöverskridande brottsligheten ökar. Till följd 
av Sveriges anslutning till Europolsamarbetet deltar den svenska polisen i 

                                                 
64 Hindberg, B. (2004) s. 255. 
65 Europaparlamentet. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20040422+ANN-
01+DOC+XML+V0//SV&query=QUESTION&detail=H-2004-0185. 071013. 
66 Ds 1997:20 s. 19. 
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det europeiska polissamarbetet och får således tillgång till information, 
underrättelser och kompetens som annars hade varit omöjliga att utnyttja.67

 
Europols främsta uppgift är alltså att underlätta informationsarbetet mellan 
medlemsstaterna genom att inhämta, sammanställa och analysera 
informationen. Vidare hjälper Europol till vid polisutredningar i 
medlemsstaterna genom att återföra relevant information till berörda 
medlemsstater och genom att underrätta dem om upptäckta samband mellan 
olika brottsliga gärningar. Europol verkar också för att samarbetet hos de 
nationella polismyndigheterna förbättras och för att öka dess effektivitet.68

 
Den centrala beståndsdelen i Europol är dess databaserade 
informationssystem. Detta består av ett informationsregister med begränsat 
och ämnesmässigt avgränsat innehåll där man snabbt kan söka vissa 
personuppgifter som är av vikt i aktuella utredningar. För att genomföra 
analyser finns det särskilda analysregister, vilka innehåller mer detaljerade 
uppgifter som endast analytikerna inom aktuell projektgrupp från Europol 
har tillgång till. Slutligen finns det ett indexregister över analysregistren för 
att möjliggöra för medlemsstaterna att få information huruvida det i 
analysregistren finns uppgifter som berör det nationella polisarbetet utan att 
registrets innehåll eller analysresultatet avslöjas.69

 
Sammantaget är Europols syfte vad gäller arbetet mot barnpornografi på 
Internet att hjälpa medlemsstaterna till ett närmare och mer effektivt 
samarbete i strävan att förebygga och bekämpa denna internationella 
brottslighet. Europol bistår medlemsstaterna genom att underlätta 
informationsarbetet mellan de olika staterna samt genom att tillhandahålla 
expertis och operativa analyser. 
 

5.1.2 Eurojust 
Eurojust inrättades 2002 genom ett rådsbeslut för att genom ett tätare 
rättsligt samarbete inom EU stärka kampen mot grov brottslighet, som till 
exempel barnpornografi. Eurojust är ett samrådsorgan för medlemsstaternas 
nationella åklagarmyndigheter och består av en medlem från varje 
medlemsland. Medlemmarna kan vara domare, åklagare eller poliser. Varje 
medlemsland kan dessutom utnämna en eller flera nationella 
kontaktpersoner, som också kan fungera som en kontaktpunkt i det 
europeiska rättsliga nätverket. Eurojust har behörighet att agera när det 
gäller utredningar och åtal av grov brottslighet, särskilt organiserad eller 
gränsöverskridande brottslighet. Eurojusts mål är att underlätta samordning 
mellan medlemsländernas behöriga myndigheter och göra det lättare att få 
internationell rättslig hjälp och verkställa utlämningar eller europeiska 
arresteringsorder. Vidare hjälper Eurojust till vid straffrättsliga utredningar i 
medlemsländerna efter analyser från Europol. Genom Nicefördraget har 
                                                 
67 a.a. s. 15 f. 
68 a.a. s. 20 f. 
69 a.a. s. 23 ff. 
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Eurojust också fått behörighet att uppmana ett medlemsland att inleda en 
utredning. Denna uppmaning är dock inte bindande.70

 
Sveriges representanter i Eurojust består av en nationell medlem och en 
biträdande nationell medlem. Tillsammans med övriga medlemmar har den 
svenska nationella medlemmen under år 2006 lyckats förstärka och 
vidareutveckla samarbetet med Europol. Beträffande barnpornografibrott 
har svenska åklagare i flera fall deltagit i större samordningsoperationer via 
Eurojust. Eurojusts medverkan har i flera utredningar i Sverige bidragit till 
fällande domar.71

 

5.1.3 Interpol 
Interpols arbete med att bekämpa barnpornografibrott inleddes år 1989 till 
följd av antagandet FN:s konvention om barnets rättigheter.72

 
Interpol är världens största internationella polisorganisation, för närvarande 
består Interpol av 186 medlemsstater. Interpol främjar gränsöverskridande 
polissamarbete genom att stödja och assistera all verksamhet som syftar till 
att förhindra och bekämpa internationell brottslighet. Interpols huvudsakliga 
verktyg i bekämpningen av barnpornografi på Internet är en databas som 
kallas för ICAID (Interpol Child Abuse Image Databas). Denna databas 
skapades 2001 och innehåller hundratusentals bilder på sexuella övergrepp 
på barn, bilderna har skickats in till databasen av medlemsstaterna i syfte att 
analyseras av såväl internationell som nationell polis. Genom databasen 
utbyts information med andra stater och arbetet med att identifiera nya offer 
underlättas därmed.73 Bilddatabasen är således ett viktigt tekniskt polisiärt 
hjälpmedel för att kartlägga omfattning, ursprung och samband mellan 
enskilda bilder och serier.74

 

5.1.4 Polisiärt ingripande – Operation Koala 
Europol har under det senaste året bedrivit en världsomspännande spaning 
efter förövare vad gäller barnpornografi på Internet. Denna spaning har fått 
namnet Operation Koala. Genom ett effektivt samarbete mellan nationell 
polis, Europol, Eurojust och Interpol har den hittills största organiserade 
brottslighet beträffande barnpornografi på Internet kunnat avslöjas. Motivet 
till det lyckade samarbetet, som juridiskt har samordnats av Eurojust, är 
medlemstaternas och Interpols tillhandahållande av värdefulla databaser och 

                                                 
70 Europa ordlista – Eurojust. 
http://europa.eu/scadplus/glossary/eurojust_sv.htm. 071113. 
71 Skr. 2006/07:85 s. 108. 
72 Interpol – Crimes against children. 
http://www.interpol.int/Public/Children/Default.asp. 071113. 
73 Interpol – Trafficking in human beings. http://www.interpol.int/Public/THB/default.asp. 
071113. 
74 Åström, P-E. (2004) s. 21. 
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noggrant utförda analyser av Europols specialister. Arbetet har vidare 
underlättats av att samtliga nationella medlemmar i Eurojust har varit i 
involverade i operationen. Med redogörelsen nedan vill jag belysa detta 
internationella samarbete mot barnpornografi vilket inom en snar framtid 
kommer att leda till flertalet fällande domar. 
 
Arbetet inleddes i Australien år 2006 till följd av att polisen hade påträffat 
barnpornografiskt material som var producerat i Belgien. En belgisk 
förövare samt två offer identifierades. Med anledning av denna upptäckt 
greps också huvudproducenten, en italiensk man som drev en webbsida där 
han sålde över 150 hemmagjorda barnpornografiska filmer skildrande unga 
flickor. Det barnpornografiska materialet var i huvudsak producerat i 
Ukraina där den italienska mannens hade en privat studio. Då mannen greps 
upptäckte polisen över 3000 e-postadresser med mottagare för det 
barnpornografiska materialet. Verksamheten som mannen hade drivit i 
knappt två år genererade stora summor pengar från omkring 2500 kunder 
världen över. Efter gripandet av mannen skickades allt barnpornografiskt 
material samt alla kunddetaljer till Europol. Materialet analyserades av 
Europol och skickades därefter till de länder där förövare hade identifierats, 
bland annat till Frankrike, Tyskland, Italien, Belgien och Storbritannien, 
samt även till Sverige där åtta misstänkta män hittills har påträffats. Det har 
nu har inletts utredningar mot dessa män angående barnpornografibrott.75

 

5.2 Arbetet i Sverige 

5.2.1 Rikskriminalpolisen 
Rikskriminalpolisen är Sveriges centrala operativa polis som ansvarar för att 
bekämpa den grova, organiserade och gränsöverskridande brottsligheten, 
därmed även barnpornografibrott. Det är alltså den organisation inom 
svensk polis där kampen mot organiserad brottslighet samordnas på såväl 
nationell som internationell nivå. Rikskriminalpolisen bedriver sitt arbete 
mot den organiserade brottsligheten genom kriminalunderrättelsearbete, 
samordning av denna och genom att biträda landets polismyndigheter i de 
fall som rör grov och organiserad brottslighet. I vissa fall leder 
Rikskriminalpolisen även egna utredningar. Rikskriminalpolisen ansvarar 
vidare för svensk polis i internationella samarbeten, till exempel i samarbete 
med Europol och Interpol.76

 
Kriminalpolisenheten vid Rikskriminalpolisen inhämtar, bearbetar och 
analyserar information samt delger underrättelser om såväl nationell som 
internationell grov och organiserad brottslighet. Verksamheten är bland 
annat inriktad mot att bekämpa barnpornografibrott genom den så kallade 

                                                 
75 Europol – Worldwide child sex offender network dismantled. 
http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=news&news=pr071105.htm. 071107. 
76 Rikskriminalpolisen. 
http://www.polisen.se/inter/nodeid=2516&pageversion=1.jsp. 071123. 
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barnpornografigruppen och i arbetet mot detta brott stödjer kriminalpolisen 
utländska och internationella brottsbekämpande organ. Kriminalpolisens 
syfte är att stödja bekämpningen av brottslighet som är av allvarlig 
beskaffenhet och som har internationell anknytning.77

 

5.2.1.1 Barnpornografigruppen 
Barnpornografigruppen är en särskild enhet inom Rikskriminalpolisen som 
bland annat bekämpar sexuella övergrepp mot barn och spridningen av 
barnpornografiska bilder och filmer på Internet.78  
 
Enligt Per-Åke Wecksell, som arbetar inom barnpornografigruppen, får 
denna enhet kontinuerligt in tips och anmälningar om barnpornografi på 
Internet vilka leder till utredningar. Dessa tips inkommer via såväl nationell 
som internationell polis, via e-post från allmänheten direkt till 
barnpornografigruppen eller via den ideella föreningen Ecpat Sverige som 
arbetar med att bekämpa bland annat barnpornografi. 
Barnpornografigruppen arbetar även, tillsammans med polisen i Norge och 
Danmark, med en särskilt framtagen filtrering av barnpornografi på Internet. 
I praktiken resulterar denna filtrering i att en stoppsida uppkommer vid 
besök på en blockerad adress. Sidor på Internet innehållande barnpornografi 
blockeras av Internetleverantörer i samarbete med polisen efter rapporter 
från barnpornografigruppen. Filtreringen syftar framförallt till att förebygga 
den organiserade brottslighet som sysslar med kommersiell sexuell 
exploatering av barn. Parallellt med det arbete som sker centralt genom 
barnpornografigruppen, utbildas även poliser lokalt för att kunna utreda 
barnpornografibrott. För att ytterligare stärka åtgärderna mot barnpornografi 
sker också ett dagligt samarbete med Europol och Interpol.79

 

5.2.2 Internettjänstleverantörerna 
Internetleverantörernas ansvar i bekämpningen av barnpornografi på 
Internet har lett till egna åtaganden och initiativ. Aktörer som tillhandahåller 
Internettjänster agerar således delvis för att förebygga och beivra 
brottslighet på Internet. År 2005 startades det så kallade 
Blockeringsprojektet vilket är ett samarbete mellan Rikskriminalpolisen och 
flera av de större Internetleverantörerna. Projektet syftar bland annat till att 
minska lönsamheten i den vinstinriktade spridningen av barnpornografi. 
Samarbetet bedrivs genom att Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp 
kontinuerligt underrättar Internetleverantörerna om Internetadresser som 
leder till sidor med barnpornografiskt innehåll. Därefter blockerar 
leverantörerna dessa adresser vilket leder till att Internetanvändaren vid 

                                                 
77 Kriminalpolisenheten. 
http://www.polisen.se/inter/nodeid=4164&pageversion=1.jsp. 071123. 
78 Tidningen Svensk Polis – Tema IT-brott: Fakta om IT-brottslighet. 
http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=10937. 
071123. 
79 Intervju med Per-Åke Wecksell, Rikskriminalens barnpornografigrupp, 071105. 
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besök på stängd adress istället får upp en informationstext från 
Rikskriminalpolisen där det anges att den sökta sidan bedöms innehålla 
barnpornografi och att man kan kontakta polisen för ytterligare 
information.80

 
Likaså har det etiska rådet inom Branschföreningen för Innehålls- och 
Tjänsteleverantörer på Onlinemarkanden i Sverige tagit fram en symbol, 
”stoppknappen”. Anslutna medlemsföretag kan visa denna stoppknapp på 
sina respektive sajter. Genom att klicka på knappen skall Internetanvändare 
kunna anmäla missbruk eller olämpligt innehåll som till exempel 
barnpornografi.81

 
Ett annat initiativ som bedrivs av BRIS i samarbete med IT-företaget 
NetClean och som finansieras av Microsoft och Telia, är Squill-projektet. 
Samarbetet utövas för att förhindra vuxnas sexuella kontakter med barn via 
Internet. Projektet startades år 2006 och syftar till att ge barn möjlighet att 
kontrollera om den de kommunicerar med genom Internet tidigare har väckt 
misstankar hos andra barn. Om många barn har sökt på just ett specifikt 
namn besvaras sökningen på Squills hemsida av en varningstext vilken 
uppger att det finns anledning till försiktighet vid kontakt med personen. 
Via Squills hemsida kan man även rapportera till BRIS om man har blivit 
utsatt för brott av personer som man har haft kontakt med på Internet.82

 

5.2.3 Filtrering av Internet 
Den stora satsningen på filtrering i Sverige, Blockeringsprojektet, är inriktad 
mot webbplatser med kommersiell hantering av barnpornografi. 
Anledningen till att man inte försöker filtrera all barnpornografi på Internet 
är främst av praktiska skäl. En mer effektiv bekämpning av barnpornografi 
kräver bland annat större resurser. Webbplatser som innehåller 
barnpornografi är ofantligt många och innehållet på dessa ändras ständigt. 
Oftast existerar de inte heller särskilt länge. Förutom detta har i stort sett all 
barnpornografi som kommer till den svenska polisens kännedom sitt 
ursprung i andra länder och sprids via sammanslutningar som kräver 
medlemskap och lösenord av den som vill bli insläppt. Sammantaget leder 
dessa faktorer till att det i dagsläget inte är möjligt att i Sverige satsa på en 
filtrering av all barnpornografi som cirkulerar på Internet.83

 

                                                 
80 Ds 2007:13 s. 68 f. 
81 a.a. s. 70. 
82 a.a. s. 70. 
83 Olsson, A R. (2006-07) s. 480 f. 
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5.2.4 Ideella organisationer 

5.2.4.1 Rädda Barnen 
Ideella organisationer utgör en viktig del i kampen mot barnpornografi på 
Internet. Den största frivilliga organisationen som syftar till att tillvarata 
barns intresse är Rädda Barnen. Denna organisation kämpar för barns 
rättigheter genom att väcka opinion och stödja barn i utsatta situationer, 
både i Sverige och i världen. Rädda Barnen arbetar således med att föreslå 
åtgärder mot barnpornografi och samtidigt driva en egen hjälpverksamhet 
för utsatta barn. Organisationen arbetar för att riksdagen skall stifta lagar 
som skyddar barn mot alla former av övergrepp och för att de lagar som 
finns skall efterlevas. Bland annat är Rädda Barnen delaktig i utformningen 
av det aktuella betänkandet om en skärpt lagstiftning mot barnpornografi.84

 
Rädda Barnens engagemang i barnpornografifrågan startade i början av 
1990-talet i samband med att två stora pedofilhärvor avslöjades och 
lagfördes i Sverige, de så kallade Huddinge- och Norrköpingshärvorna. 
Barnpornografi på Internet var då en relativt ny fråga och Rädda Barnen 
arbetade hårt för att lagstiftningen beträffande barnpornografibrott skulle 
skärpas. Bland annat arbetade man för att innehav av barnpornografi också 
skulle kriminaliseras. Detta arbete ledde efter hand fram till den nuvarande 
lagstiftningen.85 Rädda barnen drev dessutom mellan åren 2000 och 2005 en 
Hotline där personer som distribuerade barnpornografi på Internet kunde 
avslöjas efter tips från allmänheten. Denna verksamhet drivs numera Ecpat 
av Sverige.86

 

5.2.4.2 Ecpat Sverige 
Ecpat Sverige är en ideell organisation som arbetar med att bekämpa 
barnpornografi. Till exempel var det Ecpat Sverige som var initiativtagare 
till det så kallade Blockeringsprojektet. Ecpat Sverige driver dessutom, som 
ovan nämnt, en Hotline. Syftet med Hotlines är att allmänheten skall kunna 
lämna elektroniska rapporter till dessa vid misstanke om barnpornografi på 
Internet. Hotlines mot barnpornografi finns i flera länder. Efter att en 
rapport har inkommit, vidarebefordras informationen till polisen för 
utredning. Rapporter via Hotlines utgör således ett komplement till 
polisanmälan.87

 

                                                 
84 Hindberg, B. (2003) s. 186 f. 
85 Rädda Barnens skrivelse till Thomas Bodström. 
http://www.rb.se/NR/rdonlyres/093B5061-176E-44F8-B5A7-
5007A5A6AD14/0/brevjustitieministern20050518.doc. 071102. 
86 Rädda Barnen – Barnpornografi på Internet. 
http://www.rb.se/sv/FaktaOmBarn/Utnyttjande/BarnpornografipaInternet.htm. 071203. 
87 Vad gör Ecpat Sverige mot barnpornografi. 
http://www.ecpat.se/sidor/Las_mer__1486.htm. 071203. 
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6 Barnpornografibrott i 
rättspraxis 

6.1 Tillväxten av barnpornografibrott 
Enligt statistik från BRÅ framgår det att antalet polisanmälda 
barnpornografibrott har ökat. Under år 2000 anmäldes 239 
barnpornografibrott till skillnad från år 2004 då 600 sådana brott anmäldes. 
Beträffande antalet fällande domar har även de ökat. År 2001 meddelades 
49 fällande domar angående barnpornografibrott och år 2005 meddelades 67 
fällande domar.88 Härmed kan konstateras att framställningen och 
efterfrågan av barnpornografiskt material har ökat avsevärt under senare år. 
Dock har även den brottsbekämpande verksamheten utvecklats genom en 
skärpt lagstiftning, som på nytt är under översyn, samt genom ett stärkt 
internationellt polisiärt samarbete. 
 
Nedan redogör jag för tre rättsfall vilka behandlar frågan om samarbete mot 
barnpornografi på Internet, frågan om definitionen av barn samt frågan om 
befattning med barnpornografi. Dessa frågor är väsentliga anledningar till 
att bestämmelsen om barnpornografi är under översyn och är sålunda 
relevanta för syftet med denna uppsats. 
 

6.2 B431-06 – Ett rättsfall om samarbete 
inom EU 

Anledningen till att jag väljer att redogöra för just detta mål från HovR är att 
den svenska medlemmen i Eurojust, Solveig Wollstad, upplyste mig om 
målet vilket visar på barns utsatthet beträffande barnpornografi på Internet 
och på ett fungerande framgångsrikt internationellt polissamarbete. 
 
I målet åtalades en man vid Umeå TR för grovt barnpornografibrott. Åtalet 
hade sin uppkomst i en rapport upprättad inom Europol. Denna rapport 
innefattade en analys som innebar att en informatör till den svenska 
Rikskriminalpolisen angående barnpornografi på Internet var identisk med 
en person som på vissa elektroniska anslagstavlor, på vilka barnpornografi 
avhandlades, uppträdde under skärmnamnet Godfather Corleone. Åklagaren 
yrkade på fängelse och den 12 maj 2006 meddelade Umeå TR en dom mot 
denne 32-årige man. Domen löd på ett år och sex månaders fängelse för 
grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § BrB i dess lydelse före den 1 
april 200589. Domen överklagades av åklagaren som yrkade att HovR skulle 
döma mannen i enlighet med gärningsbeskrivningens alla delar till ett längre 

                                                 
88 SOU 2007:54 s. 84. 
89 Mål nr B 2039-05, 2006-05-12, s. 1. 
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fängelsestraff. Den 18 juli 2006 meddelade HovR för övre Norrland dom 
mot mannen som löd på två års fängelse för grovt barnpornografibrott enligt 
16 kap. 10 a § BrB i dess lydelse före den 1 april 2005.90

 
Under tiden januari 1999 till februari 2005 hade mannen både i Sverige och 
utomlands tagit befattning med pornografiska bilder och filmer av barn. Det 
barnpornografiska materialet hade spridits av mannen på Internet och under 
åren växte det i omfattning samt fick allt vidare spridning. Den exakta 
mängden material som hanterats av mannen gick inte att fastställa, dock 
rörde det sig om tusentals filer. Materialet innehöll allt från nakenbilder av 
småflickor till bilder av grova övergrepp, ibland förekom även tortyr. 
Brottet, menade åklagaren, var att anse som grovt då det hade begåtts i 
vinstsyfte, utgjort ett led i en brottslig verksamhet som utövats systematiskt 
och i större omfattning samt avsett en stor mängd bilder och filmer där barn 
utsatts för särskild hänsynslös behandling. Åklagaren ansåg vidare att det 
var särskilt försvårande att brottet hade utgjort led i en brottslig verksamhet 
som varit särskilt noggrant planlagd och bedrivits i stor omfattning där 
mannen spelat en betydande roll genom att ha kontakt med pedofilkretsar 
som främjade tekniskt avancerad spridning av barnpornografi på Internet 
av.91 Åtalet avsåg brott begånget i Sverige, Storbritannien, Nederländerna 
och Rumänien. 
 
Inom det Internetbaserade barnpornografiska nätverk som var knutet till en 
viss elektronisk anslagstavla distribuerades en stor mängd barnpornografiskt 
material, bland annat av mannen. År 2001 påbörjades ett internationellt 
spanings- och utredningsarbete mot detta i vilket företrädare för Sverige, 
Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Belgien, Italien, USA, 
Kanada, Schweiz och Rumänien deltog. Detta arbete, som kallades Twins, 
koordinerades av Europol och Sverige svarade för en mycket stor del av 
uppgiftslämnandet på grund av att den svenska polisen hade fått tillgång till 
lösenord genom mannen som då agerade som informatör till den svenska 
Rikskriminalpolisen. Genom detta samarbete kunde flera män från nätverket 
gripas runt om i Europa.92

 
I detta sammanhang började det diskuteras inom Europol huruvida den 
svenske informatören var den person som figurerade under namnet 
Godfather Corleone på de olika elektroniska nätverken med 
barnpornografiskt material.93 År 2004 upprättade man en rapport vid 
Europol avseende misstanken om att den svenska Rikspolisens informatör 
var Godfather Corleone94, något som visade sig vara helt korrekt, varpå 
mannen kunde dömas vid svensk domstol till två års fängelse för grovt 
barnpornografibrott. 
 

                                                 
90 Mål nr B 431-06, 2006-07-18, s. 2. 
91 Mål nr B 2039-05, 2006-05-12, s. 4 f. 
92 a.a. s. 8. 
93 a.a. s. 9. 
94 a.a. s. 21. 
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6.3 NJA 2005 s. 80 – Ett rättsfall om 
definitionen av barn 

Detta rättsfall ligger till grund för att definitionen av barn i fråga om 
barnpornografibrott nu ses över. I den nuvarande bestämmelsen finns det 
ingen införd åldersgräns i definitionen av barn. Huruvida en sådan 
åldersgräns bör införas är något som har debatterats flitigt, särskilt efter 
detta uppmärksammade mål där HD fastslog att den tilltalades vetskap om 
att det avbildade barnet är under 18 år inte anses utgöra en sådan 
omständighet kring bilden som avses i definitionen av barn och leder 
därmed inte till att bilden skall betraktas som pornografisk. 
 
HD konstaterade att det klart framgick av bilderna att målsägande hade 
avslutat pubertetsutvecklingen men att det inte var möjligt att avgöra om 
målsägande var över eller under 18 år. HD anförde vidare att såsom 
lagtexten är utformad låter den sig bäst förenas med tolkningen att 
målsägandes ålder skall bedömas efter vad som framgår av själva bilderna 
och hur de presenteras. Att lägga personernas faktiska ålder och 
gärningsmannens kännedom till grund för straffansvar i en situation då 
åldern inte framgår av vare sig bilderna eller presentationen av dessa skulle 
enligt HD strida mot de tankar som lagrummets konstruktion bygger på. Så 
ansågs eftersom det ofta skulle innebära att de avbildade personerna behöver 
identifieras och förhöras för att lagföring skall kunna ske, något som 
avvisats av lagstiftaren av integritetsskäl. 
 
Följden av detta resonemang resulterade i att den tilltalade inte kunde dömas 
för barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § BrB trots att målsägande var 
under 18 år och att den tilltalade kände till detta. 
 

6.4 RH 2001:30 – Ett rättsfall om 
befattning med barnpornografi 

På grund av teknikens utveckling är det idag möjligt att i vissa fall befatta 
sig med barnpornografi utan att omfattas av nuvarande straffbestämmelse i 
16 kap. 10 a § BrB, närmare bestämt i sådana fall där barnpornografiskt 
material har sparats ned på datorn automatisk via temporär lagring, det vill 
säga utan en aktiv handling. I denna straffbestämmelse finns också undantag 
från ansvar vid viss befattning med barnpornografiskt material. Rättsfallet 
RH 2001:30 behandlar viss befattning med barnpornografi. Målet skildrar 
dels hur långt innehavsrekvisitet i 16 kap. 10 a § BrB sträcker sig, dels 
bestämmelsens särskilda ansvarsfrihetsgrund. Rättsfallet visar på behovet av 
att utvidga det straffbara området till att omfatta även ett tittande på 
barnpornografiska bilder, något som bör ske i syfte att nå en mer effektiv 
bekämpning av barnpornografi på Internet. Dessutom visar rättsfallet att det 
utdöms otillräckliga påföljder. Enligt min mening måste detta åtgärdas 
genom en skärpning av barnpornografibrottets straffskala. 
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I målet väckte åklagaren åtal vid Stockholms TR mot en man för grovt 
barnpornografibrott med gärningspåståendet att mannen innehaft 5 490 
bilder och 38 filmer vilka skildrade barn i pornografisk bild. 
 
Stockholms TR dömde mannen för grovt barnpornografibrott. 
 
Mannen vitsordade de faktiska omständigheterna men förnekade brott. Han 
gjorde bland annat gällande att han saknade kännedom om att det i datorn 
och på cd-skivan funnits barnpornografiskt material och att han i vart fall 
inte haft materialet i sin besittning. Mannen som arbetade med att bekämpa 
barnpornografi genom att leta efter hemsidor med barnpornografiska bilder, 
menade att han använde sig av ett speciellt datorprogram som automatiskt 
laddade ned bilderna till hans dator. Alla filer som kom via e-mail hamnade 
också där. Han framhöll vidare att han inte hade varit intresserad av 
bilderna. 
 
TR anförde att det av förarbeten till bestämmelsen om barnpornografi 
framgår att det med innehav avses att ha besittning i civilrättslig mening, 
varför det inte är straffbart att på sin dators skärm titta på en 
barnpornografisk bild. TR hävdade dock att det sätt på vilket mannen 
hanterat bilderna var att betrakta som ett innehav, en befattning som vidare 
inte var försvarligt trots att han arbetade med att bekämpa barnpornografi. 
Med hänsyn till att brottet avsåg en stor mängd bilder där flera barn utsatts 
för särskild hänsynslös behandling bedömdes brottet som grovt. 
 
Domen överklagades av mannen som yrkade att åtalet för grovt 
barnpornografibrott skulle ogillas eller i vart fall att gärningen skulle 
bedömas som icke grov. Vidare yrkade han strafflindring. Åklagaren bestred 
ändring. Mannen medgav i HovR att han hade innehaft barnpornografi men 
gjorde i första hand gällande att befattningen var försvarligt eftersom han 
arbetade med att bekämpa barnpornografi. I andra hand gjorde han gällande 
att om innehavet inte skulle anses försvarligt, skulle det i vart fall inte 
bedömas som grovt. 
 
Beträffande mannens yrkande om försvarligt innehav anförde HovR att det 
var anmärkningsvärt att mannen som sa sig vilja bekämpa barnpornografi 
endast verkade ha varit intresserad av att lägga upp ett datorprogram som 
automatiskt laddade ned bilderna till hans dator. HovR gjorde därför den 
bedömningen att det rörde sig om ett innehav som inte kunde anses vara 
försvarligt mot bakgrund av syftet med befattningen. Innehavet var således 
inte straffritt. 
 
Angående bedömningen av huruvida brottet skulle anses som grovt pekade 
man på att bestämmelsens rekvisit, ”avsett en särskilt stor mängd”, måste 
avse innehav av ännu större omfattning än i föreliggande fall. Man anförde 
också att det inte fanns tillräckliga skäl att bedöma innehavet som grovt 
endast på den grunden att det fanns bilder som visade barn som utsatts för 
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en särskilt hänsynslös behandling. Därmed dömde HovR mannen för 
barnpornografibrott av normalgraden. 

 39



7 Skärpta åtgärder mot 
barnpornografi på Internet – En 
analys 

7.1 Inledning 
Med utgångspunkt av redogörelse ovan beträffande innebörden av 
barnpornografibrott och hur denna brottslighet i dagsläget bekämpas i 
Sverige och inom EU, övergår jag nu till att analysera vilka skärpta åtgärder 
som bör vidtas i syfte att åstadkomma en effektiviserad bekämpning av 
barnpornografi på Internet. Härmed finner jag det lämpligt att först utreda 
lagens betydelse vid bekämpandet av barnpornografi. I denna analys 
återknyter jag till betänkandet om en skärpt lagstiftning, till ovan redogjorda 
rättsfall samt till EU-reglerna på området. Vidare belyser jag vilket ansvar 
samhället i övrigt har för att möjliggöra ett mer effektivt arbete mot 
barnpornografi. Här förs i huvudsak en diskussion kring det polisiära 
arbetet. Slutligen för jag en diskussion kring huruvida det internationella 
samarbetet skall utvidgas i syfte att åstadkomma en effektiviserad 
bekämpning av barnpornografi på Internet. 
 

7.2 Straffrättsliga åtgärder 
Barnpornografiskt material har blivit mer lättillgängligt under senare år. Den 
som är intresserad av barnpornografi kan enkelt hitta sådant material på 
Internet och risken för att bli upptäckt är relativt liten. Denna utveckling av 
Internet medför därmed att barnpornografiska bilder sprids i allt större 
kretsar och kan förbli i omlopp på ett helt annat sätt än tidigare. Likaså 
tenderar de barnpornografiska bilder som numera produceras att innehålla 
allt grövre övergrepp mot barn. Härmed framstår den kränkning ett barn 
utsätts för genom att utnyttjas i barnpornografiska sammanhang som mycket 
allvarligare idag än för bara några år sedan. Att personer dessutom i större 
utsträckning idag än tidigare tjänar pengar på barn genom att sälja 
barnpornografiskt material leder vidare till att kränkningen får en ännu 
större omfattning. I och med detta är det högst relevant att bestämmelsen om 
barnpornografi nu ses över. De straffrättsliga åtgärderna har en mycket 
central roll vid bekämpandet av barnpornografi. Jag är därmed av den 
uppfattningen att en ny svensk lagstiftning beträffande barnpornografibrott 
utgör en väsentlig faktor i arbetet med att förebygga barnpornografi på 
Internet. 
 
Syftet med dagens bestämmelse om barnpornografibrott, 16 kap. 10 a § 
BrB, är att skydda både det avbildade barnet och barn i allmänhet från den 
kränkning som varje befattning med barnpornografiskt material innebär. 
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Följaktligen har bestämmelsen dubbla skyddsintressen och i princip all 
befattning med barnpornografi är straffbelagd. Spridning av barnpornografi 
utgör dock ett grövre brott än innehav eftersom den som sprider bilderna 
utsätter barnet för en större kränkning. Den nedre gränsen för vad som är 
straffbelagt är innehav, således är det inte straffbart att endast titta på en 
bild. Enligt rättsfall på området krävs det idag att en person aktivt har laddat 
ned en bild för att han skall kunna fällas till ansvar för att uppsåtligen 
innehaft barnpornografiska bilder. Utredningen har haft i uppdrag att utreda 
huruvida endast ett tittande på barnpornografiskt material också skall utgöra 
en straffvärd handling, något man konstaterar bör vara fallet. Även jag är av 
denna uppfattning eftersom ett stadgande härav leder till att även de 
personer som inte aktivt sparar bilder på sin dator utan endast tittar på dem 
genom att de har sparats automatiskt i temporära filer kan fällas till ansvar. 
Ett tittande på barnpornografiska bilder och filmer skapar också en 
efterfrågan av nytt material varför det är mycket viktigt att även denna 
handling straffbeläggs. Genom att kriminalisera alla former av befattning 
med barnpornografiskt material anser jag att man tar ett ytterligare steg mot 
en effektivare bekämpning av barnpornografi på Internet. 
 
I dagens samhälle måste man se betydligt allvarligare på 
barnpornografibrott än vad man har gjort tidigare. Polisen upptäcker 
barnpornografiska bilder och filmer på Internet varje dag. Genom en ökad 
utbredning av barnpornografi blir alla barn möjliga offer för sexuella 
övergrepp. Den kommersiella spridningen av barnpornografi ökar markant 
och massproducering av bilder skildrande sexuella övergrepp på barn är 
numera en vinstgivande storindustri. Människorna bakom barnpornografiskt 
material på Internet arbetar professionellt och skickligt och de blir allt 
svårare att avslöja. Dessutom är det viktigt att hela tiden ha i åtanke att 
nästan varje barnpornografisk bild innebär att barnet har varit utsatt för ett 
sexuellt övergrepp som också har dokumenterats. Människor som ingår i 
slutna pedofilnätverk får oftast endast tillgång till nya bilder i utbyte av att 
de själva sprider. Denna omständighet kan leda till att de själva begår 
sexuella övergrepp mot barn som dokumenteras för att sedan spridas vidare. 
Således bedömer jag att det finns ett starkt samband mellan att ta befattning 
med barnpornografi och att själv begå sexuella övergrepp mot barn. Detta 
antagande leder mig vidare in på diskussionen huruvida 
barnpornografibrottes nuvarande placering bland brotten mot allmän 
ordning i kap. 16 BrB, bör ändras till att tillhöra sexualbrotten i kap. 6 BrB. 
Något som utredningen inte anser skall ske, bland annat därför att man ser 
en tydlig skillnad mellan sexualbrottet och barnpornografibrottet i fall där 
de personer som bilden sprids till inte har någon som helst delaktighet i det 
sexuella övergrepp som bilden skildrar.  
 
Barnpornografibrottet har sedan det infördes i brottsbalken varit placerat 
bland brotten mot allmän ordning. Anledningen till detta är dels att 
barnpornografibrottet regelmässigt inte anses vara ett sexualbrott i 
brottsbalkens mening eftersom barnpornografibrottet tar sikte på förfarandet 
utöver det sexuella övergreppet, dels att barnpornografibrottet har dubbla 
skyddsintressen. Enligt förarbetena till nuvarande lagstiftning, och enligt 
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barnpornografiutredningens aktuella betänkande, anser man därmed att 
barnpornografibrottet skall vara placerat i 16 kap. BrB som tar upp brotten 
mot allmän ordning. Enligt min mening är det bra att en översyn huruvida 
barnpornografibrott fortfarande skall betraktas som ett brott mot allmän 
ordning görs på nytt. Idag omsätter barnpornografi på Internet enorma 
summor pengar och produktionen av sådant material ökar därför ständigt. 
Likaså tenderar övergreppen att bli allt grövre. I och med brottets allvarliga 
beskaffenhet bör lagstiftningen möjligen fokusera på kränkningen av det 
enskilda barnet. Särskilt vid befattningen skildring av barnpornografi, 
eftersom denna befattning förutsätter ett dokumenterat sexuellt övergrepp på 
barn. Barnen utsätts många gånger för fruktansvärda övergrepp, ibland i 
vinstdrivande syfte, och vetskapen om att dessa bilder ständigt finns i 
omlopp på Internet ger givetvis kränkningen ännu en dimension. 
 
För att bekämpningen av barnpornografi på Internet skall bli så effektiv som 
möjligt är det ytterst relevant att i bestämmelsen om barnpornografibrott 
ändra definitionen av barn. Det nuvarande stadgandet beträffande 
barnpornografibrott saknar fortfarande en införd åldersgräns. Vad gäller 
innebörden av ”omständigheterna kring den” har HD fastställt i NJA 2005 s. 
80 att en tilltalads vetskap om att det avbildade barnet är under 18 år inte 
anses utgöra en sådan omständighet kring bilden som avses i definitionen av 
barn och leder därmed inte till att bilden skall betraktas som pornografisk. 
Således omfattar bestämmelsen inte pornografiska bilder av fullt 
pubertetsutvecklade barn under 18 år där åldern inte framgår av själva 
bilden. Liksom utredningen har konstaterat hävdar även jag att definitionen 
skall ändras genom att en bestämd 18-årsgräns införs. Idag omfattas inte alla 
barn som har blivit utsatta för dokumenterade övergrepp av bestämmelsen 
om barnpornografibrott, vilket är oerhört bristfälligt. Bilder skildrande 
övergrepp på dessa barn är sålunda inte olagliga att sprida, bilder som enligt 
mig utgör den värsta formen av brott mot barn man kan tänka sig. En 
ändring av bestämmelsens definition av barn utgör en nödvändig åtgärd för 
en effektiviserad bekämpning av barnpornografi. Samtliga barn som utsätts 
för barnpornografi är i behov av skydd, allt annat vore otänkbart. All form 
av barnpornografi är en avskyvärd företeelse i vårt samhälle och enligt min 
mening är det oacceptabelt att inte ändra den nuvarande definitionen av barn 
genom att införa en bestämd åldersgräns. Vidare kan nämnas att 
bestämmelsen i 6 kap. 8 § BrB, vilken syftar till att motverka sexuell 
exploatering av barn genom att skydda dem mot att utnyttjas till att 
medverka i sexuell posering, inte grundar sig på ett 
pubertetsutvecklingskriterium. Istället föreskriver denna bestämmelse att 
den faktiska åldern hos den unga personen är avgörande. Härmed finner jag 
att även bestämmelsen om barnpornografibrott i samtliga fall torde skydda 
barn under 18 år, dock bör den avbildade personens pubertetsutveckling i 
första hand vara avgörande. 
 
Beträffande straffskalan för barnpornografibrott anser jag att den bör höjas 
samtidigt som den inte längre bör innehålla böter. Denna typ av brott mot 
barn kräver betydligt strängare straff än böter. Barnen utsätts för oerhört 
svåra kränkningar och det är samhällets ansvar att förebygga och bekämpa 
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barnpornografi. Enligt min mening är påföljderna som utdöms enligt 
nuvarande straffskala inte tillräckliga för att uppnå det preventiva syftet, 
domstolarna tenderar i allt för hög utsträckning att utdöma påföljder som 
villkorlig dom eller skyddstillsyn vid ett innehavsbrott. Härmed anser jag att 
man förbiser allvaret av ett innehav av barnpornografiskt material, eftersom 
även denna befattning skapar efterfrågan av nytt material. 
Barnpornografiutredningen är dock av den åsikten att det inte finns någon 
anledning att ändra de nuvarande straffskalornas omfång. Denna uppfattning 
finner jag olämplig då en straffskärpning av barnpornografibrott utgör en 
mycket väsentlig åtgärd i strävan efter en mer effektiv bekämpning av 
barnpornografi på Internet eftersom ett brott med strängare straff medför en 
större avskräckande effekt. 
 
Angående de lagfästa undantagen i 16 kap. 10 a § 5 stycket BrB anser jag 
följande. Vad gäller undantaget för hantverksmässigt framställda bilder 
omfattar det endast målningar, teckningar och skulpturer, det vill säga inte 
fotografier eller bilder som skapats i dator. Därmed omfattar bestämmelsen 
sådana framställningar som inte kan spridas på Internet. Utan ett sådant 
undantag anser jag, liksom utredningen, att gränsen för vad som utgör en 
straffbar gärning kan vara svår att dra. Undantaget för försvarliga gärningar 
tar primärt sikte på sådant innehav som kan vara nödvändigt för 
nyhetsförmedling, forskning och opinionsbildning. På dessa områden finns 
det ett behov av ett visst straffritt område eftersom arbetet mot 
barnpornografi ofta kräver en befattning med sådant material. Myndigheter, 
organisationer och även massmedier som arbetar med att bekämpa 
barnpornografi är väldigt betydelsefulla och för att de effektivt skall kunna 
motverka barnpornografi krävs det emellanåt en befattning med 
barnpornografiska bilder. Seriös nyhetsförmedling, forskning och 
opinionsbildning får inte hindras av ett strikt innehavsförbud. Till exempel 
innehar Ecpat Sverige sådant material genom den Hotline som bedrivs, 
material som senare vidarebefordras till polisen. Jag är av meningen att detta 
lagstadgade undantag från det straffbara området är nödvändigt eftersom 
bekämpningen mot barnpornografi på Internet skulle vara mindre effektiv 
om det inte existerade. Dock anser jag att en mycket stor försiktighet fordras 
vid domstols tillämpning av undantaget. Enligt förarbetena skall domstolen 
vid frågan om gärningen är försvarlig alltid avgöra den mot bakgrund av 
syftet med befattningen och det sammanhang i vilket den förekommer. Det 
är således alltid syftet med befattningen som skall ligga till grund för 
huruvida gärningen är försvarlig eller inte. I ovan redogjorda rättsfall, RH 
2001:30, konstaterade HovR att gärningen inte var försvarlig efter att man 
hade beaktat just innehavets bakomliggande syfte. I målet behandlas sålunda 
just försvarlighetsrekvisitet och vidare ses en försiktighet vid tillämpningen 
av undantaget. 
 
Vad gäller preskriptionstiden anser jag att preskriptionstiden skall börja löpa 
från det att barnet har fyllt 18 år, det vill säga preskriptionstiden bör 
förlängas. Idag är preskriptionstiden för barnpornografibrott fem år vilket 
gör det svårt för utsatta barn som är väldigt unga att nå upprättelse genom 
rättegång eftersom de vid låg ålder har svårt att berätta om det 
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dokumenterade övergreppet. Av denna anledning lagförs således inte 
barnpornografibrott i samma utsträckning som de skulle kunna göras om 
preskriptionstiden förlängdes. För att vidare effektivisera bekämpningen av 
barnpornografi bör det nuvarande kravet på dubbel straffbarhet tas bort 
eftersom ett borttagande härav leder till att svensk domstol får möjlighet att 
utdöma straff till svenska medborgare som har skildrat barnpornografi 
utomlands. Därmed finner jag att en förlängd preskriptionstid och ett 
slopande av kravet på dubbel straffbarhet är av vikt i skapandet av ett så 
effektiv straffrättsligt skydd mot barnpornografi som möjligt. 
 
I fråga om de EU-rättsliga reglerna på barnpornografins område har dessa 
en central betydelse i kampen mot barnpornografi på Internet, särskilt för de 
medlemsstater som själva inte har en välutvecklad strafflagstiftning mot 
barnpornografi samt för EU:s ansökarländer. Sveriges lagstiftning 
överensstämmer med rambeslutet om åtgärder för att bekämpa sexuellt 
utnyttjande av barn och barnpornografi, och är till och med mer omfattande 
i flera avseenden. Rambeslutet innehåller bestämmelser om vilka gärningar 
som skall utgöra straffbara förfaranden med barnpornografi och vilka 
straffrättsliga påföljder dessa gärningar skall leda till. Rambeslutet 
innehåller dock inga uttryckliga ansvarfrihetsregler. Tanken med detta 
rambeslut är att skapa gemensamma minimiregler i medlemsstaterna mot 
sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. Jag anser att syftet med 
rambeslutet är av stor vikt för att åstadkomma en effektiviserad bekämpning 
av barnpornografi i samtliga länder inom EU. I och med att barnpornografi 
på Internet är en gränsöverskridande brottslighet krävs det enligt min 
mening att samtliga medlemsstater tar sitt ansvar vad gäller framtagandet av 
åtgärder mot barnpornografi. Jag är därmed av åsikten att ett gemensamt 
synsätt på barnpornografi inom unionen är av yttersta relevans i arbetet med 
att förebygga barnpornografi på Internet. 
 
Vidare vill jag påpeka att IT-konventionen, vilken antogs av EU år 2001, 
också är av vikt i arbetet med att harmonisera den nationella straffrätten i 
fråga om IT-relaterade brott, som till exempel barnpornografibrott. Jag anser 
nämligen att det är mycket viktigt att EU:s medlemsstater får upp ögonen 
för och inser att utbredningen av Internet har lett till en explosionsartad 
ökning av barnpornografiskt material. Härmed torde alla medlemsländer 
finna ett intresse i att införa en lagstiftning som ger ett skydd mot missbruk 
av Internet. Sverige har ännu inte ratificerat denna konvention och frågan 
om tillträde till konventionen bereds för närvarande inom Regeringskansliet. 
Jag är av den uppfattningen att Sverige bör ratificera IT-konventionen trots 
att de svenska bestämmelserna om barnpornografi är mer omfattande i vissa 
hänseenden, detta eftersom Sverige bör ha ett starkt straffrättligt skydd mot 
all förekommande Internetrelaterad brottslighet. Förutom det visar Sverige 
genom en ratificering av IT-konventionen på ytterligare ett 
ställningstagande mot barnpornografi vilket är betydelsefullt i en effektiv 
brottsbekämpning. 
 
Slutligen vill jag även framhäva att förslagen på skärpta EU-bestämmelser 
beträffande IT-relaterad brottslighet, samt beträffande ökat samarbete, är 
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tecken på en vilja att effektivisera bekämpningen av barnpornografi på 
Internet. Jag anser att denna vilja är av stor betydelse i utvecklingen av 
handlingsplaner som syftar till att förebygga och bekämpa barnpornografi 
på Internet. 
 
Sammanfattningsvis anser jag att vidtagande av ovan redovisade 
straffrättsliga åtgärder inom såväl Sverige som EU leder till en mer effektiv 
bekämpning av barnpornografi på Internet. Förslagen på skärpta åtgärder är 
enligt mig nödvändiga att införa i lag för att kunna förebygga 
barnpornografi på Internet. I dagens samhälle förekommer barnpornografi i 
en allt för stor utsträckning. Dessutom tenderar den organiserade 
brottsligheten på området att öka vilket gör det oerhört viktigt att arbeta 
fram en effektiv lagstiftning i syfte att bekämpa barnpornografi och att 
förstärka barnens skydd vid barnpornografibrott. 
 

7.3 Nationellt arbete mot barnpornografi 
Utöver en ändring av den nuvarande lagstiftningen om barnpornografibrott 
har även samhället i övrigt ett ansvar för att möjliggöra effektiviserad 
bekämpning av barnpornografi på Internet. Det väsentliga ansvaret i kampen 
mot barnpornografi ligger på varje enskild stats rättsliga myndigheter. 
Härmed är polisen en central myndighet i arbetet med att upptäcka och 
beivra barnpornografibrott. Polisen arbetar med åtgärder vilka främst riktar 
sig mot förövarna och vad gäller bekämpningen av den grova och 
organiserade brottsligheten i form av barnpornografibrott ligger det 
huvudsakliga ansvaret på Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp. 
Eftersom barnpornografiskt material på Internet har ökat är det enligt mig är 
mycket viktigt att polisens arbete mot denna brottslighet ses över. Jag anser 
att det krävs större resurser för att ytterligare skärpa åtgärderna mot 
barnpornografi på Internet. Idag arbetar för få poliser med att utreda 
barnpornografibrott varför man bland annat måste satsa på att utbilda fler 
poliser inom detta område. För närvarande sker den centrala granskningen 
av barnpornografiskt material vid barnpornografigruppen och endast en 
mycket liten av del granskningen sker vid de lokala polismyndigheterna. 
Enligt min mening är det av högsta prioritet att fler poliser runt om i landet 
får ökad kompetens och delaktighet i arbetet mot barnpornografi. Likaså 
anser jag att fler poliser bör anställas till Rikskriminalpolisens 
barnpornografigrupp eftersom det är här det samlade arbetet mot 
barnpornografi på Internet sker. Genom att ytterligare samla kunskap inom 
denna enhet samt arbeta för en utveckling av den centrala databasen 
underlättas utredningsarbetet och kampen mot barnpornografi effektiviseras. 
Den stora mängd barnpornografisk material som ständigt inkommer till 
polisen tar mycket lång tid att granska, bland annat i brist på utredare inom 
barnpornografigruppen. Nu för tiden är dessutom materialet av grövre 
beskaffenhet och därmed ännu mer påfrestande för poliserna att arbeta med. 
I och med detta anser jag således att arbetet inom polisen måste utvecklas, 
och det inom en mycket snar framtid. Enligt vissa beräkningar som har 
gjorts omsätter de kommersiella barnpornografiska webbsidorna flera 
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miljarder dollar årligen. För att denna marknad skall kunna upprätthållas 
krävs det nya barnpornografiska bilder, förutsättningen för nya bilder är nya 
övergrepp på barn. Härmed är det oerhört viktigt att polisen tilldelas 
resurser. Numera tar det emellanåt flera år att granska och utreda 
barnpornografiskt material varför de utsatta barnen åtnjuter skydd först efter 
en lång tid. Under denna tid riskerar barnet att utsättas för ännu fler 
dokumenterade övergrepp. Följaktligen anser jag att en ytterligare åtgärd i 
syfte att nå en mer effektiv bekämpning av barnpornografi på Internet är 
tillsättning av fler poliser inom detta område. 
 
För att barnpornografibrott skall kunna upptäckas och utredas krävs det att 
polis, åklagare och domstol kan arbeta så effektivt som möjligt genom en 
skärpt lagstiftning samt genom ökade resurser. Dessutom utgör ideella 
organisationer som Rädda Barnen och Ecpat Sverige en viktig del i kampen 
mot barnpornografi på Internet. Det är oerhört viktig att barnpornografibrott 
bekämpas från flera håll och med olika metoder, något som kan ske i större 
utsträckning än idag genom att kunskaperna ökas. Med ökade kunskaper 
kan man tidigare se signaler som tyder på att barn far illa och därmed kan 
ingripanden ske fortare. Beträffande kampen mot barnpornografi anser jag 
att Rädda Barnens arbete är av stor betydelse eftersom denna organisation 
dels väcker opinion, dels stödjer utsatta barn. Rädda Barnen engagerade sig 
mycket i arbetet med den nuvarande lagstiftningen om barnpornografi och 
organisationen arbetar kontinuerligt med att anpassa lagstiftningen efter 
samhället. Således är det Rädda Barnen som ligger bakom många av de 
förslag som det nya betänkandet om en skärpt lagstiftning behandlar. 
Härmed är jag av den uppfattningen att Rädda Barnens erfarenheter är av 
oerhört stort värde i kampen mot barnpornografi på Internet, det är denna 
organisation som till stor del driver arbetet mot barnpornografi framåt. 
 
Ecpat Sverige arbetar också med att bekämpa barnpornografi på Internet. 
Det är till exempel denna organisation som driver Ecpat Hotline och så 
kallade Hotlines utgör värdefulla komplement till direkta polisanmälningar. 
Många gånger undviker människor att vända sig direkt till polisen varför 
möjligheten att tipsa anonymt via webben bör förekomma även i 
fortsättningen genom fler organisationer. Dessa anonyma rapporter leder 
många gånger till att personer som är inblandade i barnpornografibrott på 
Internet kan avslöjas. Jag anser därmed att Ecpat Sverige utgör en väsentlig 
del i samhällets bekämpning av barnpornografi på Internet och bidrar på ett 
betydande sätt till att barnpornografibrott kan avslöjas. 
 
Samhället har ett ansvar för att verka för en laglig användning av Internet, 
ett ansvar som har lett till många åtaganden och initiativ. 
Blockeringsprojektet med främsta syfte att motverka kommersiell 
exploatering av barnpornografi är ett utmärkt exempel på ett sådant initiativ. 
Blockeringsprojektet har resulterat i att Rikskriminalpolisen förser de 
Internettjänstleverantörer som ingår i projektet med information om 
barnpornografiska webbsidor vilka därefter blockeras av leverantörerna. 
Numera är barnpornografi på Internet en storindustri varför alla tänkbara 
resurser måste sättas in i syfte att bekämpa denna grova brottslighet. För att 
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ytterligare kunna effektivisera bekämpningen av barnpornografi på Internet 
anser jag att möjligheten att inrätta en särskild enhet inom polisen med 
uppdrag att söka efter barnpornografiskt material på Internet bör ses över. 
Idag reagerar man först efter inkomna rapporter. Genom att på eget initiativ 
vidta åtgärder för att bedriva självständiga efterforskningar av 
barnpornografiska sidor på Internet ökar möjligheten att minimera antalet 
barnpornografiska sidor på Internet, eftersom fler sidor till följd därav skulle 
påträffas och blockeras. 
 
Vidare vill jag påpeka att jag anser att samhället behöver ta ett större ansvar 
i fråga om förvararna vid barnpornografibrott för att möjliggöra en mer 
effektiv bekämpning av barnpornografi. Samtidigt som jag anser att skärpta 
åtgärder måste riktas mot dessa förövare är jag också av den uppfattningen 
att samhället bör tillhandahålla vård och rehabilitering för att förövarna inte 
skall återfalla i brottsligheten. 
 
Sammanfattningsvis anser jag att en tilldelning av större resurser till bland 
annat polisen bör ske. Barnpornografi bekämpas på bästa sätt genom 
lagstiftning och polisiärt arbete. Enligt min mening åligger ett stort ansvar 
polisen vad gäller bekämpningen barnpornografibrott på Internet eftersom 
arbetet med att följa upp inkomna tips och därefter bedöma det 
barnpornografiska materialet utgör en viktig del av brottsbekämpningen. 
Vidare understöds dock polisens arbete mot barnpornografi av väsentliga 
erfarenheter från ideella organisationer som till exempel Rädda Barnen och 
Ecpat Sverige. Dessutom är samarbetet med Internettjänstleverantörer 
mycket värdefullt. I preventivt syfte av denna brottslighet bör även en 
satsning på vård av förövarna ske. För att åstadkomma en effektiviserad 
bekämpning av barnpornografi på Internet anser jag följaktligen att 
samhället bör vidta åtgärder i form av tilldelning av ytterligare resurser till 
myndigheter och organisationer i arbete mot barnpornografi. 
 

7.4 Internationellt samarbete mot 
barnpornografi 

Barnpornografi på Internet är en internationell företeelse, därför är 
internationellt samarbete en grundläggande förutsättning för att möjliggöra 
en mer effektivt bekämpning av sexuell exploatering av barn och därmed av 
barnpornografi. Barnpornografi på Internet bekämpas genom lagstiftning 
och polisiärt arbete riktat mot konsumenter, producenter och distributörer av 
barnpornografi. För att barnpornografibrott skall kunna upptäckas och 
utredas krävs det således att polis och åklagare kan arbeta så effektivt som 
möjligt genom tillgång till effektiva medel. Likaså krävs det att samarbetet 
är väl utvecklat såväl internationellt som nationellt. En internationell 
brottslighet är svår att bekämpa enbart av nationella insatser och 
lagstiftning. De flesta barnpornografiska bilder och filmer som upptäcks kan 
inte direkt kopplas till ett visst land utan det krävs intensivt utredningsarbete 
för att spåra bildernas ursprung. Det är därför mycket väsentligt att 
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polismyndigheterna i olika medlemsstater inom EU samarbetar via Europol 
och att de olika nationella polismyndigheterna får ett tydligt 
utredningsansvar för aktuella barnpornografiärenden. 
 
Arbetet inom EU utgör enligt min mening en mycket viktig del i kampen 
mot barnpornografi. EU har ett ansvar för att delta i och driva på arbetet i ett 
större internationellt perspektiv och för att stimulera och uppmuntra till 
samverkan mellan medlemsstaterna. Ett exempel i arbetet mot 
barnpornografi är rambeslutet om åtgärder för att bekämpa människohandel 
och sexuell exploatering av barn och barnpornografi. Beslutets huvudskaliga 
syfte innebär ett förpliktigande för medlemsstaterna att uppmuntra 
Internetanvändare att anmäla barnpornografi på Internet vid påträffande av 
sådant material, att se till att de brottsbekämpande myndigheterna kan agera 
snabbt när de har fått information om misstänkt förekomst av 
barnpornografi samt att säkerställa största möjliga internationella samarbete 
och utbyte av information. Vidare finns ett rambeslut som syftar till att 
skapa gemensamma minimiregler i medlemsstaterna när det gäller 
straffrättsliga åtgärder i kampen mot sexuellt utnyttjande av barn och 
barnpornografi. Jag finner således EU:s arbete mot barnpornografi oerhört 
betydelsefullt, en gemensam EU-lagstiftning har bland annat medfört att 
polis och åklagare samarbetar över gränserna för att mer effektivt bekämpa 
barnpornografibrott. Detta har resulterat i flera ingripanden mot 
barnpornografi på Internet och därmed har flertalet förövare kunnat lagföras 
runt om i världen. Exempel på framgångsrikt internationellt polis- och 
åklagarsamarbete är ovan redogjorda mål från Hovrätten, B431-06, samt 
Operation Koala. Jag anser dock att samarbetet kan stärkas ytterligare i syfte 
att nå större framgång när det gäller att upptäcka och utreda barnpornografi 
på Internet. Enligt min mening torde en utveckling av Europol och Eurojust 
leda till att samarbetet stärktes. En sådan utveckling kan till exempel ske 
genom en fördjupning i samarbetet med EU:s ansökarländer och med andra 
länder utanför EU. 
 
Den internationella samordningen i Interpol har förbättrats betydligt under 
senare år och olika former av spaningsverktyg anpassade efter Internet har 
utvecklats. Interpols huvudsakliga verktyg i bekämpningen av 
barnpornografi på Internet är en databas vilken medför att information kan 
utbytas mellan stater, därmed underlättas arbetet med att identifiera nya 
offer. Interpols arbete är följaktligen av mycket stort värde vad gäller 
bekämpningen av barnpornografi på Internet. Enligt min mening kan dock 
det internationella polissamarbetet stärkas genom att fler länder integreras. 
En sådan integration skulle medföra att Interpol förfogar över mer av den 
totala mängden barnpornografiskt material. Genom att på detta sätt samla 
det barnpornografiska materialet i en databas underlättas utredningsarbetet 
vilket således utgör åtgärd att vidta i syfte att effektivisera bekämpningen av 
barnpornografi på Internet. 
 
Det förslag som nyligen har lagts fram av EU-kommissionen för att skärpa 
EU:s bestämmelser angående brott på Internet, samt för att öka samarbetet 
mellan medlemsstaternas myndigheter som arbetar för att motverka 
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Internetbrott, är mycket positivt i syfte att effektivisera brottsbekämpningen. 
EU-kommissionens mål med förslagen är att dessa skall resultera i konkreta 
handlingsplaner. Jag finner att sådana handlingsplaner innebärande ett 
närmare samarbete mellan medlemsstater och mellan relevanta EU-organ är 
grundläggande för att uppnå bästa möjliga resultat vad gäller bekämpning av 
barnpornografi på Internet. 
 
Vidare anser jag att det av EU inrättade programmet för att förebygga bland 
annat sexuell exploatering av barn, ”Daphne III-programmet”, är oerhört 
betydelsefullt i kampen mot våld mot barn och därmed också mot 
barnpornografi. Med hjälp av Daphne-programmet stöder EU sådana 
åtgärder som syftar till att bekämpa bland annat barnpornografi. Enligt min 
menig leder detta program till att bekämpningen av barnpornografi på 
nationell nivå blir mer effektiv, dels genom tilldelning av resurser, dels 
genom ökade kunskaper. Som jag tidigare nämnt är internationella 
samarbeten, och således internationella bekämpningsprogram, en 
grundläggande förutsättning för att möjliggöra en mer effektivt bekämpning 
av sexuell exploatering av barn. 
 
Sammanfattningsvis anser jag att det är oerhört viktigt att 
polismyndigheterna i olika stater samarbetar via Europol och Interpol i syfte 
att åstadkomma en effektiviserad bekämpning av barnpornografi på Internet. 
Detta samarbete mot barnpornografi underlättas dessutom genom att 
Eurojust biträder de straffrättsliga utredningarna i medlemsländerna efter 
analyser från Europol och Interpol. Jag anser dock att samarbetet bör stärkas 
ytterligare, något som även kommissionen har föreslagit. Genom de EU-
förslag och beslut om förebyggande åtgärder som nyligen framtagits vill 
man åstadkomma ett effektivare och tätare samarbete mot bland annat brott 
på Internet samt mot sexuell exploatering av barn. Enligt min mening tyder 
detta på att vi närmare oss ytterligare beslut om åtgärder mot barnpornografi 
på Internet. Dessa beslut fattade på en europeisk nivå medför överordnade 
ingripanden mot barnpornografi på Internet, något som enligt min mening är 
nödvändigt i kampen mot denna gränsöverskridande brottslighet. 
 

7.5 Avslutande kommentarer 
Under senare år har flera stora tillslag av barnpornografi på Internet 
genomförts efter internationella polissamarbeten och ett antal omfattande 
nätverk har avslöjats och lagförts, både i Sverige och utomlands. Ovan 
redogjorda fall, B431-06 och Operation Koala, utgör lysande exempel på 
mycket gott samarbete mellan nationella och internationella 
brottsbekämpande organisationer. Den internationella samordningen i 
Europol och Interpol har utvecklats och olika spaningsredskap för Internet 
har tagits fram. EU arbetar intensivt med att ta fram nya förslag som skall 
resultera i konkreta handlingsplaner mot barnpornografi. Även Sveriges 
lagstiftning om barnpornografi är under översyn i syfte att möjliggöra en 
mer effektiv bekämpning av barnpornografi.  För polisernas arbete i Sverige 
innebär den så kallade barnpornografigruppen hos Rikskriminalpolisen en 
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viktig faktor i kampen mot barnpornografi eftersom barnpornografigruppen 
för arbetet framåt. Mängden barnpornografiskt material på Internet ökar 
dock ständigt. Fler sexuella övergrepp mot barn, emellanåt väldigt grova, 
begås för att tillse efterfrågan av nya bilder. Barnpornografi omsätter stora 
summor pengar vilket leder till att intresset för produktion av 
barnpornografiskt material växer. På Internet förekommer mängder av 
kommersiella hemsidor med barnpornografiskt material. Framställningen av 
sådant sker därmed i stor utsträckning i organiserad form. 
 
Följaktligen är barnpornografibrott ett mycket omfattande problem med 
flera bakomliggande orsaker. Härmed måste nya skärpta åtgärder vidtas för 
att åstadkomma en effektiviserad bekämpning av barnpornografi på Internet. 
För att motverka barnpornografi är det av vikt att bekämpningen sker såväl 
nationellt som internationellt, inget land och ingen organisation eller 
myndighet kan ensamt komma till rätta med barnpornografibrott. 
Barnpornografi bekämpas på bästa sätt genom lagstiftning och polisiärt 
arbete, inom dessa områden är också erfarenheter från organisationer såsom 
Rädda Barnen och Ecpat Sverige väldigt betydelsefulla. Enligt min mening 
utgör de straffrättsliga åtgärderna inom EU och Sverige en mycket viktig del 
i kampen mot barnpornografi på Internet. Dessutom åligger ett stort ansvar 
den nationella och internationella polisen vad gäller arbetet mot 
barnpornografi. 
 
Efter att ha genomfört denna studie är jag sammanfattningsvis av den 
uppfattningen att Sveriges nuvarande lagstiftning beträffande 
barnpornografibrott bör skärpas i syfte att effektivisera bekämpningen av 
barnpornografi. Det bör även ges ökade resurser till polisen. Vidare anser 
jag att grundläggande förutsättningar för att åstadkomma en effektiviserad 
bekämpning av barnpornografi på Internet är ett utökat internationellt 
samarbete mellan brottsbekämpande organisationer samt en mer effektiv 
internationell lagstiftning. 
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Bilaga 1 – 16 kap. 10 a § BrB 
16 kap. 10 a § Barnpornografibrott  
 
Den som  
1. skildrar barn i pornografisk bild,  
2. sprider, överlåter, upplåter, förevisat eller på annat sätt gör en sådan bild 
av barn tillgänglig för någon annan,  
3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,  
4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn 
eller vidtar någon annan åtgärd som syftar till att främja handel med sådana 
bilder eller  
5. innehar en sådan bild av barn  
döms till barnpornografibrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är 
ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.  
 
Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller 
som, när det framgår av bilden och omständigheterna kring den, är under 18 
år.  
 
Den som i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte av 
oaktsamhet sprider en sådan bild som avses i första stycket, döms som sägs 
där.  
 
Är brott som avses i första stycket att anse som grovt skall dömas för grovt 
barnpornografibrott till fängelse lägst sex månader och högst sex år. Vid 
bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det har begåtts 
yrkesmässigt eller i vinstsyfte, utgjort ett led i brottslig verksamhet som 
utövats systematiskt eller i större omfattning, avsett en särskilt stor mängd 
bilder eller avsett bilder där barn utsätts för särskilt hänsynslös behandling.  
 
Förbuden mot skildring och innehav gäller inte den som tecknar, målar eller 
på något annat liknande hantverksmässigt sätt framställer en sådan bild som 
avses i första stycket, om bilden inte är avsedd att spridas, överlåtas, 
upplåtas, förevisas eller på annat sätt göras tillgänglig för andra. Även i 
andra fall skall en gärning inte utgöra brott, om gärningen med hänsyn till 
omständigheterna är försvarlig. (SFS 2005:90) 
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Bilaga 2 – Artikel 1 och 3 i EU:s 
rambeslut om åtgärder för att 
bekämpa sexuellt utnyttjande 
av barn och barnpornografi 
Artikel 1 Definitioner  
 
I detta rambeslut avses med  
a) barn: varje person som är yngre än arton år,  
b) barnpornografi: pornografiskt material som avbildar eller föreställer  

i) ett verkligt barn som är inblandat i eller ägnar sig åt 
handling med tydlig sexuell innebörd, inbegripet obscen 
exponering av ett barns könsorgan eller blygdregion, eller  
ii) en verklig person som ser ut att vara ett barn och är 
inblandad i eller ägnar sig åt sådan handling som avses i led i, 
eller  
iii) realistiska bilder på ett fiktivt barn som är inblandat i eller 
ägnar sig åt sådan handling som avses i led i,  

c) datorsystem: en apparat eller grupp av sammankopplade apparater eller 
apparater som står i samband med varandra, där en eller flera av dem, enligt 
ett program, utför automatisk databehandling.  
d) juridisk person: varje enhet som har denna ställning enligt tillämplig 
lagstiftning, med undantag av stater eller andra offentliga organ vid 
utövande av de befogenheter som de har i egenskap av statsmakter samt 
offentliga internationella organisationer. 
 
Artikel 3 Barnpornografibrott 
 
1. Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 

straffbelägga följande avsiktliga handlingar, oavsett om de utförs med 
hjälp av ett datorsystem eller inte, när de begåtts orättmätigt:  

a) Framställning av barnpornografi.  
b) Distribution, spridning eller överföring av barnpornografi.  
c) Utbjudande eller tillhandahållande av barnpornografi.  
d) Förvärv eller innehav av barnpornografi.  
 
2. En medlemsstat får göra undantag från straffrättsligt ansvar för sådana 

handlingar avseende barnpornografi  
a) som avses i artikel 1 b ii, när den verkliga människa som ser ut att vara ett 
barn i själva verket var 18 år eller äldre vid avbildningstillfället,  
b) som avses i artikel 1 b i och 1 b ii, när det gäller framställning och 
innehav, om bilder på barn som uppnått sexuell myndighetsålder framställs 
och innehas med dessa personers medgivande och endast för deras privata 
bruk. Även när det fastställts att ett medgivande har förelegat, skall detta 
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inte anses giltigt om till exempel högre ålder, mogenhet, position, ställning, 
erfarenhet eller offrets beroende av förövaren har missbrukats för att uppnå 
detta medgivande, 
c) som avses i artikel 1 b iii, när det fastställs att en persons framställning 
och innehav av det pornografiska materialet endast sker för privat bruk, om 
inget pornografiskt material som avses i artikel 1 b i och 1 b ii har använts 
för dess framställning, och förutsatt att handlingen inte medför någon risk 
för spridning av materialet. 
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