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Barnpornografilagstiftningen är mycket uppmärksammad medialt men också vetenskapligt. Ett av 

lagens syften är att skydda barn, en grupp som allmänt sett anses vara försvarslös. Polisen beslagtog 

2009 ett stort antal mangabilder hemma hos en erkänd svensk serieöversättare av mangalitteratur. 

Översättaren åtalades för barnpornografibrott och dömdes 2010 i Uppsala tingsrätt. Efter fällande 

dom i hovrätten inväntar översättaren prövning i Högsta domstolen. Syftet med min studie är att 

undersöka barnpornografilagens terminologi med utgångspunkt i den så kallade ”mangadomen”. I 

uppsatsen analyseras hur den juridiska terminologin konstruerar förövare och offer, samt sexualitet 

och porr. Analysen sker genom en textanalys av juridiska dokument, lagtext och mangadomen. 

Resultaten visar förutom en vilja att skydda barn, att det finns en underliggande moral som kan 

tänkas påverka utformningen av barnpornografilagen och tillämpningen i mangadomen. De 

slutsatser jag drar är att misstänkta förövare ofta betraktas som sjuka och i behov av behandling, 

och att terminologin visar en språklig ambivalens, där språket ger uttryck för sociala konstruktioner 

vilket bidrar till en svårighet att dra gränser i lagens mening. Slutligen föreslår jag att 

barnpornografilagen som den ser ut idag ses över, i syfte att på ett så effektivt sätt som möjligt 

bekämpa faktisk barnpornografi och skilja denna från fiktiv barnpornografi.

Nyckelord: Fiktiv barnpornografi, sexualitet, barn, mangadomen, serieöversättaren,  

socialkonstruktionism, juridisk terminologi, barnpornografilagen
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Inledning

I oktober 2009, i samband med misstanke om våldtäkt/grov våldtäkt mot barn, gjordes en 

husrannsakan hemma hos en erkänd svensk serieöversättare av mangalitteratur1. Polisen i Uppsala 

beslagtog serieböcker och hårddiskar med ett stort antal mangabilder. 51 av dessa bilder ansågs av 

polisens expert vara misstänkt barnpornografiskt material. Misstankarna om våldtäkt/grov våldtäkt 

lades ned men översättaren åtalades för barnpornografibrott och dömdes i juni 2010, i Uppsala 

tingsrätt, till dagsböter för ringa barnpornografibrott för samtliga 51 bilder (mål nr B 6344-09). 

Domen överklagades till Hovrätten som dömde för 39 av bilderna (mål nr B 6389-10). Den 

tilltalade har överklagat fallet på nytt och tillstånd har beviljats för prövning i Högsta domstolen. 

Preliminärt datum för huvudförhandling är då denna text skrivs satt till 16 maj. I den nya 

överklagan (mål nr B 990-11) hävdar översättaren att mangabilderna använts i arbetssyfte, att de 

inte är barnpornografiska samt att domen  strider mot regeringsformen och Europakonventionen 

(ÅM 2011/4337 s. 8, 9).

Barnpornografilagstiftningen är mycket uppmärksammad medialt2 men också vetenskapligt. Ett av 

lagens syften är att skydda barn, en grupp som allmänt sett anses vara försvarslös. På grund av 

denna försvars- eller skyddslöshet är det de vuxnas och statens ansvar att tillämpa en lagstiftning 

som förhindrar att vuxna kränker barn och deras sexualitet. Enligt lagen är det kriminellt att betrakta 

och inneha avbildningar av nakna barn då det kränker barn i allmänhet, vilket översättaren anses ha 

gjort sig skyldig till. Att den så kallade ”mangadomen” som beskrivs ovan har debatterats i 

dagspress och på Internet samt har engagerat jurister, politiker och journalister tyder på ett starkt 

allmänintresse. Det är därför betydelsefullt ur ett sociologiskt perspektiv att mangadomen och 

barnpornografilagstiftningen tas upp till diskussion.

Genom den debatt som mangadomen gav upphov till aktualiserades enligt mig ett behov av att hitta 

ett konstruktivt sätt att tala om barnpornografilagen och dess verkningar på. Syftet med min studie 

är att blottlägga och undersöka barnpornografilagens terminologi och hur terminologin konstruerar 

förövare och offer, samt sexualitet och porr. Syftet är vidare att belysa lagens utformning och hur de 

förarbeten ser ut som lett till den nuvarande barnpornografilagen. I min uppsats kommer jag att 

diskutera:

1  För en definition av manga se "Vad är Manga?" s. 3

2 Se t.ex. Björn Sellströms debattartikel i SvD på http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lat-oss-bekampa-riktig-

barnporr_7199866.svd [2012-05-15]
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1. På vilket sätt definieras vuxnas och barns sexualitet genom barnpornografilagens 

terminologi? Närmare bestämt: i vilka ordalag beskrivs offer och förövare? Och på vilket 

sätt beskrivs den kränkning som drabbar barn?

2. Hur beskrivs skillnader mellan porr och sexualitet? Mer specifikt kommer jag att 

uppmärksamma gränsdragningar, en språkligt uttryckt ambivalens samt resonera kring 

skillnader mellan konst och sexualitet samt tryckfrihet och konst.

Struktur och upplägg

I syfte att underlätta läsningen och förståelsen av studien har jag disponerat den enligt följande: 

Först presenteras den debatt som mangadomen gett upphov till och som väckte mitt intresse för 

barnpornografilagen. Därefter beskrivs bakgrund till mangadomen och tidigare forskning i 

närliggande ämnen. I stycket därefter redogör jag för den metod jag använt samt min 

materialinsamling. Sedan följer ett teoriavsnitt där jag beskriver och motiverar mitt val av teorier. 

Teoridelen leder fram till analysavsnittet där min insamlade empiri presenteras och knyts an till de 

utvalda teorierna. Studien avslutas med en slutdiskussion och slutsats där jag sammanfattar de 

viktigaste fynden.

Debatten i media

Mangadomen har debatterats i dagstidningar som Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD) 

och Sydsvenskan samt i kvällstidningar som Aftonbladet och Expressen. Utöver det har domen 

engagerat ett flertal bloggare på Internet. Ett av de mest aktuella debattinläggen som berör 

mangadomen gjordes av Björn Sellström vid Rikspolisstyrelsens barnpornografigrupp på SvDs 

Brännpunkt.3 Madeleine Leijonhufvud, professor emiritus i straffrätt, har uttalat sig om 

barnpornografilagen i Dagens Nyheter (DN). Hon ansåg att lagen var felaktigt placerad och istället 

borde återfinnas i Brottsbalkens sjätte kapitel om sexualbrott.4 Expressens kulturreporter Håkan 

Lindgren ifrågasätter den allmänna kränkning som barn utsätts för i och med brott5 och jämför 

mangadomen med skildringar av fiktiva våldsbrott som är lagligt.6 Mårten Schultz, docent i 

civilrätt, skriver i SvD om hur yttrandefriheten hotas av barnpornografilagen, och kallar 

3 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lat-oss-bekampa-riktig-barnporr_7199866.svd [2012-05-10]

4 http://www.dn.se/debatt/det-ska-inte-vara-straffbart-att-avbilda-fiktiva-barn [2012-05-10]

5 För en närmre beskrivning se analysavsnitt 1. ”Den fiktiva barnpornografins offer”

6 http://www.expressen.se/kultur/manga-skadar-inte/ [2012-05-10]

2



mangadomen för ”ett gränsfall”.7 SvDs Ricki Neuman diskuterar mangadomen som gråzon mellan 

konst och porr8 medan Marie Eneman (forskare i informationsteknologi vid Göteborgs Universitet) 

menar att det inte finns någon psykologisk forskning som stödjer kopplingen mellan fiktiv 

barnpornografi och ökade fall av fysiska övergrepp mot barn.9

Bakgrund

Nedan beskrivs fyra avsnitt (lagen, manga, barn och konst) som fungerar som en introduktion till 

diskussionen om mangadomen. Styckena syftar till att underlätta förståelsen av den diskussion som 

förs och den analys som görs. 

Barnpornografilagens utveckling

Sedan införandet 1980 har utformningen av barnpornografilagen10 ändrats flera gånger. En av de 

största förändringarna skedde 1 janurari 199911 då barnpornografilagen flyttades ut från 

tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär att brott mot 

barnpornografilagen inte längre omfattas av skyddet från TF eller YGL. En annan viktig ändring är 

den som trädde i kraft 1 juli 201012 och som innebär att det är straffbart att betrakta en 

barnpornografisk bild (kravet på innehav togs således bort).

Vad är Manga?

I boken Mangabiblioteket, skriven av kulturjournalisten Fredrik Strömberg (2008), ges en utförlig 

beskrivning av vad manga är och vad det inte är. Ordets ursprungliga uppbyggnad består av en 

sammansättning av den japanska betydelsen för ”ofrivilligt” respektive ”bild” eller ”teckning”. I 

Sverige likställs manga idag med vad vi kallar tecknade serier, specifikt från Japan (Strömberg 

2008: 13). Det nämns också att manga är en egen konstart och att exponeringen av mangaböcker i 

exempelvis bibliotek bör anpassas efter innehållet i böckerna (“förekomsten av sexuella teman”) 

7 http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/yttrandefriheten-ar-inte-sa-fri-som-vi-tror_5884413.svd [2012-05-10]

Se också Mårtens Schultz blogg http://juridikbloggen.wordpress.com/2011/01/28/mangadomen/ [2012-05-10]

8 http://www.svd.se/kultur/mangaporr-en-tecknad-grazon_6581119.svd [2012-05-10]

9 http://svt.se/2.22620/1.2094590/handlar_mer_om_sexualmoral_an_att_skydda_barn%20Marie%20Eneman,%20IT-

forskare [2012-05-10]

10 Se Bilaga 1. Lagen (1962:700) om barnpornografibrott

11 Lag (1998:1444) om ändring i brottsbalken

12 Lag (2010:399) om ändring i brottsbalken
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och vilken åldergrupp de riktar sig till (ibid: 38, 40). Mangan är nämligen väldigt detaljerat 

anpassad efter respektive läsargrupps ålder och kön (ibid: 26). Den teckningsstil som används i 

mangaserier är ofta överdimensionerad (exempelvis överdrivet stora ögon) med avsaknad av tydliga 

ansiktsdrag, något som uppmuntrar och möjliggör en fri tolkning utifrån mottagarens fantasti (ibid: 

14). Bildmässigt menar Strömberg (2008) att en manga-tecknare genom sina serier vill väcka 

känslor hellre än att genom illustrationer återge en verklighet. I Sverige fick manga sitt genombrott 

år 2000 i samband med att Bonnier Carlsen (ett av de ledande barn- och ungdomsboksförlagen) 

började publicera och sälja serier (ibid: 16).

Tannerskalan; Vad är ett barn?

För att någon ska kunna dömas för brott mot barnpornografilagen krävs att det är tydligt definierat 

vad som är ett barn, och att brottsoffret stämmer in på den kategorin. Eftersom juridiken sysslar 

med sakfrågor i juridisk mening används ofta expertutlåtanden från respektive område, när detaljer i 

rättsfall rör icke-juridiska aspekter, exempelvis vem eller vad som i juridisk mening ska klassas som 

ett barn. Barnläkaren James Mourilyan Tanner utvecklade 1962 ”Tannerskalan” i syfte att mäta 

barns och ungdomars pubertetsnivå. I mangadomen refereras till skalan vid benämningen av vad 

som är ett barn. Utifrån vissa givna yttre attribut (exempelvis könsbehåring och bröst) syftar skalan 

till att beskriva en persons fysiska utveckling och därmed avgöra när en person går från att vara 

barn till att vara vuxen (Tanner 1962: 36). Tannerskalan motsvarar ”internationellt vedertagna 

medicinska bedömningsgrunder” och används alltså i mangadomen för att avgöra 

pubertetsutvecklingen på de fiktiva barnen (ÅM 2011/4337 s. 4). 

Vad är konst?

I Barnpornografilagen nämns att om bilden framställts på ett ”hantverksmässigt sätt” kan det vara 

en förmildrande omständighet vid misstanke om brott.13 En av frågorna som återkommit i debatten 

kring mangadomen om lagen som korrekt tillämpad eller inte, är den om vad som är konst 

respektive vad som är barnpornografi. Av begreppet “konst” finns antagligen lika många 

definitioner som det finns upplevelser av visuella ting. Nationalencyklopedin14 ger följande 

beskrivning av konstobjekt sett som en estetisk verksamhet:

13 Se Bilaga 1. Lagen (1962:700) om barnpornografibrott

14 http://www.ne.se/lang/konst [2012-05-10]
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//...Det avgörande är inte konstverket som föremål, utan de egenskaper i ett konstverk  

som kan tänkas uttrycka en särskild avsikt hos konstnären eller som kan skapa en viss  

upplevelse hos betraktaren..//...

Cynthia Freeland, professor i filosofi och konstteoretiker, beskriver i boken Konstteori, en  

introduktion (2006) vad konst är och vilket värde vi lägger i begreppet konst. Freeland menar att 

konst och konstnärer kan ta sig många olika uttryck och därför är svårt att definiera tydligt15. Något 

som spelar stor roll för hur konst tolkas är den kulturella kontext som konsten befinner sig i. Medan 

ett fenomen kan ses som konst i ett land (till exempel Japan) kan samma sak betraktas på ett helt 

annorlunda sätt i ett annan kultur (Freeland 2006: 13,14, 67). Slutligen kan nämnas att gemensamt 

för konstteoretiker från olika traditioner är enligt Freeland (2006: 159) idén om konst som en 

meningsfull verksamhet, ett kommunikationssätt för medvetna människor. 

Tidigare forskning

Eftersom den dom jag valt att utgå ifrån dels är så pass ny och aktuell, och för att det är första 

gången någon dömts för innehav av fiktiva barnpornografibilder, så är den forskning som finns om 

domar rörande fiktiva barnpornografi begränsad. Det finns däremot studier i närliggande 

forskningsämnen vilka behandlar barnpornografilagar16 och som jag bedömer relevanta för ett 

kritiskt resonemang av barnpornografilagen. I nästa stycke beskrivs en situation i Australien som 

liknar mangadomen och som har uppmärksammats vetenskapligt. Fokus i detta sammanhang låg på 

diskussionen kring tryckfrihet och kränkning. 

Tryckfrihet kontra kränkning

Ord som återkommit i debatten om mangadomen är tryckfrihet och kränkning. Tryckfrihet därför att 

15 Bland de konstteorier som Freeland beskriver finns ”uttrycksteorin”, (som fokuserar på konstnärens budskap) och 

”den kognitiva teorin” (konstens roll är att förmedla kunskap). Förespråkare för den kognitiva teorin anser också att 

konsten bidrar till förnimmelse och tillför en funktion i människors liv.

16 Se till exempel Zach Meyers Protecting ”Innocence”? Deconstructing Legal Regulation of Child Sexuality (2009) 

som behandlar konstruktionen av barn i förhållande till Australiens barnsexlag (law of child sexuality). Se också 

Aleardo Zanghellinis Underage Sex and Romance in Japanese Homoerotic Manga and Anime (2009) vilken kritiskt 

diskuterar manga, yttrandefrihet, ”moralpanik” och censur utifrån Australiens och Kanadas lagar.
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det är den rättighet som alla människor enligt Europakonventionen17 och svensk regeringsform18 har 

rätt till. Kränkning därför att det beskriver skadan som barn utsätts för då ett barnpornografibrott 

begås. 2008 aktualiserades i Australien en debatt liknande den som följt mangadomen. 

Socialantropologen Melinda Hinkson beskriver i sin artikel (Australia’s Bill Henson scandal: notes  

on the new cultural attitude to images) hur den internationellt erkända fotografen och konstnären 

Bill Henson anklagades för att i sin inbjudan till en utställning använda sig av ett foto som klassades 

som barnpornografiskt (Melinda Hinkson, 2009). Tre faktorer skiljer dock Henson-fallet från 

mangafallet: Hensons foton finns tillgängliga på Internet för vemhelst att beskåda, barnen på 

bilderna är inte fiktiva utan verkliga individer, och konstnären är fortfarande yrkesverksam och 

framgångsrik. Reaktionerna efter att polis ingripit mot flera av Hensons utställningar visade sig bli 

tudelade. Det ena “lägret” avlägsnade hans bilder medan den andra sidan istället demonstrativt 

placerade hans foton längst fram i galleriernas skyltfönster. Ord som cirkulerade i debatten, och som 

åsyftade Henson och hans konst, var ”moralpanik” och ”häxjakt” (ibid). Hinkson konstaterar att det 

inte längre räcker att försvara konsten (bilderna) med att den i sig inte har förändrats utan alltid har 

gjorts på ett visst sätt. Istället bör förändringar i vår “visuella kulturella miljö” tas med i 

resonemanget (ibid, s. 211). Hon efterlyser nya sätt att skilja på vad som är till exempel övergrepp 

mot person och vad som är en estetisk trend i vårt samhälle, samt ett allmänt uppvaknande eller 

erkännande om att kultur som vi ser den idag genomgår en transformering och blir allt mer 

sexualiserad. Mangadomen såväl som Henson-debatten blottlägger en sammanflätning av 

vetenskap, och åsikter från akademiskt håll å ena sidan (dit juridiken kan räknas) och ett av 

människor praktiserat levnadssätt å andra sidan.

Metod

En öppen frågeställning och ett intresse för konstruktionen av samhälleliga strukturer var det som 

fick mig att använda mig av kvalitativ metod. Mitt första val av metod stod mellan gruppintervjuer 

och textanalys. Innan syftet och frågeställningen var färdigt formulerade och jag endast hade 

identifierat intresseområdet, framstod flera alternativ som användbara, till exempel att intervjua 

juridikstuderande i fokusgrupper. Ganska snart insåg jag dock att intervjuer i fokusgrupper förvisso 

skulle vara intressant att genomföra, men det skulle ge mig andra empiriska svar (exempelvis skulle 

17 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna

18 Regeringsform (1974:152) 2 kap.
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det kunna svara på attityder inför barnpornografilagen och mangadomen) än de svar jag söker. För 

att hålla mig till mitt syfte om att undersöka konstruktioner genom terminologi, valde jag därför att 

utgå från redan existerande empiri i form av texter och dokument. Fördelarna med textanalys och 

dokumentforskning är främst att materialet är så lättillgängligt. Jag behöver exempelvis inte ägna 

mig åt att transkribera intervjuer eller försöka få tillgång till ett fält att observera. Jag behöver heller 

inte använda mig av statistikprogram för att kvantifiera texten (då hade jag utfört en 

innehållsanalys). De fördelar som min metod erbjuder innebär också nackdelar. Jag är ensam med 

mitt material och skapar själv på sätt och vis empirin beroende på hur jag väljer att läsa och tolka 

det. Jag vill undersöka konstruktioner i texten men måste vara medveten om att jag inte besitter en 

helt objektiv syn, därför blir varje tolkning och läsning jag gör en konstruktion i sig. Därför blir min 

analys av texter bara ett av många möjliga sätt att närma sig dokumenten på (May 2001: 236).

Socialkonstruktionism som vetenskaplig ingång

Jag har använt mig av en induktiv forskningsansats där materialet har genererat frågeställningar och 

visat mig min problemformulering (May 2001: 47). Istället för att jag från början formulerade en 

färdig frågeställning eller hypotes har den vuxit fram, och ändrats flera gånger, allteftersom jag har 

gått igenom materialet och sett vad det erbjöd mig. Empirin har med andra ord visat mig vilken 

fråga den besvarar. Då min frågeställning inte är teorigrundad har mitt arbetssätt blivit öppet och 

undersökande. Jag använder mig av ett övergripande grundfokus: en kritisk granskning och 

diskussion av barnpornografilagstiftningen, där ett specifikt fall (mangadomen) utgör min 

analysgrund. Ulf Dahlquist, som undersökt konstruktionen av medievåld i dagspressen, menar att 

det stundtals inom kvalitativ forskning är svårt att skilja på teori och metod, och att analysmetoden 

är beroende av med vilket perspektiv man väljer att se det undersökta fenomenet (Dahlquist 1998: 

29). Jag utgår ifrån ett grundläggande socialkonstruktionistiskt synsätt på vetenskapen, vilket 

påverkar uppsatsen teoretiskt men också metodmässigt. Teorierna jag använder mig av härstammar 

från en konstruktionistisk tradition, metoden jag använder (analys av texter) bygger på ett 

dekonstruerande och konstruerande av den innebörd texterna ger uttryck för. Utifrån det induktiva 

arbetssättet med empirin i fokus har jag valt de teorier eller delar av teorier som jag anser bäst 

belyser och förklarar mitt undersökta fenomen ur en teoretisk infallsvinkel, något som kan ses som 

“teoretiskt promiskuöst” (ibid, 39). Istället för att utgå från en enda teori använder jag mig av flera 

olika, som på ett användbart sätt kan belysa olika delar av min empiri. Mångfalden i valet av teori 

kan tänkas bestå av att jag endast valt ut de delar av teorier som jag funnit användbara. Utifrån de 

sociologiska teorier och den juridiska empiri jag använder mig av, presenterar jag en ny sociologisk, 
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vetenskaplig vinkling av och sätt att se på mangadomen (annat än endast som ett rättsfall i 

mängden), vilket beskrivs mer i kommande stycken.

Material

Det material jag använt mig av har valts ut baserat på min frågeställning och mitt valda 

forskningsområde (barnpornografilagen och mangadomen). Jag baserade urvalet på det jag ansåg 

mest relevant och som på ett så användbart sätt som möjligt kan beskriva de områden ur lagen och 

från domen som jag valt att belysa. Materialet som beskriver lagens utformning utgörs av juridiska 

dokument som beskrivs tydligare nedan. Lagens tillämpning illustreras genom min användning av 

mangadomen. 

Min empiri, källan till min analys, utgörs av olika slags dokument. De består huvudsakligen av 

lagen (1962:700) om barnpornografibrott19, regeringens proposition 1997/98:4320 

(fortsättningsvis kallad prop.), SOU 2007:5321 och kanske viktigast av allt, hovrättens avgörande av 

mangadomen (fotsättningsvis kallad mangadomen eller mål B 6389-10). Jag har också i förarbetet 

tittat på förundersökningsprotokoll (FUP) från Tingsrätten. Eftersom det material som är relevant 

för min analys främst består av textdokument, skulle det innebära en svårighet att också benämna 

bilderna som ligger till grund för domen som en del av materialet. Jag har tagit del av bilderna. De 

är irrelevanta för min diskussion men jag anser det ändå viktigt att nämna dessa som en del av 

arbetsprocessen då de syftat till att öka min förförståelse och bredda mitt syn på mangadomen 

såsom den var innan uppsatsarbetet påbörjades22. 

I urvalsprocessen vägdes in vilka dokument jag kunde få tillgång till. Jag hade exempelvis inte 

möjlighet att analysera hela förhörsmaterialet då en stor del av förhöret i FUP är maskerat 

(förtäckt)23.

Dokumentforskning

Studiet av mitt valda ämne sker genom en kvalitativ textanalys av dokument. Dokumentforskning 

(där ett exempel är textanalys) säger inte någonting om på vilket sätt dokumenten ska användas, det 

måste därför specificeras (May 2001: 213). Dokument kan syfta till många olika slags handlingar 

19 Återfunnen i Brottsbalkens (BrB) kap. 16 10§

20 ”Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden – barnpornografifrågan m.m.”

21 Statens offentliga utredningar ”Betänkande av 2005 års barnpornografiutredning”

22 För en beskrivning av bilderna, se Bilaga 2.

23 För en beskrivning av sekretess, se ”Etik och sekretess” s.10
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(exempelvis lagtexter, förordningar och tidningsartiklar) vilka alla, inom samhällsvetenskaplig 

forskning, kan bidra med en förståelse kring bakgrunden till varför en konstruktion av händelser ägt 

rum (ibid, s. 212). De jag använt mig av24 kan klassas in under vad Martyn Denscombe (2000) 

betecknar som ”offentliga publikationer”. Det innefattar bland annat böcker, tidskrifter och officiell 

statistik. En fördel med offentliga publikationer är att det är lätt att få tillgång till materialet. Då 

empirin bygger på barnpornografibrott har viss del av materialet varit sekretessbelagt. Jag har 

lyckligtvis fått tillgång till det jag behövt utan att använda mig av det Denscombe benämner ”falska 

förespeglingar och dold infiltration” (2000: 197). Något som är bra att tänka på vid textanalys av 

dokument är att materialet är tillförlitligt. Det kan kontrolleras genom att exempelvis ta reda på 

dokumentens autencitet (äkthet) och trovärdighet (uppriktigt utformat) (May: 227, 228). Min metod 

syftar till att undersöka hur utformningen av texterna i dokument kan påverka hur vår sociala värld 

struktureras (ibid, s. 214). För att ta reda på hur denna struktur ser ut, och hur de underliggande 

betydelser som texten kan antas ha ser ut, använder jag mig av en hermeneutisk ingång – jag utgår 

från min egen kulturella förståelse av verkligheten. Hermeneutiken bygger på ett utbyte mellan 

forskare och dokument, där forskarens förförståelse jämförs med dokumentets utformning. Det 

budskap som dokumenten erbjuder kan utifrån denna tradition tänkas finnas både i det som uttrycks 

tydligt men också i det som inte nämns (ibid, s. 220). Då jag arbetar utifrån ett kritiskt perspektiv 

intresserar jag mig särskilt för kopplingen mellan dokumenten och dokumentens relation till den 

aktuella verklighet som beskrivs (ibid, s. 221).

Text- och diskursanalys

Jag kan sägas befinna mig på gränsen mellan en textanalys och en diskursanalys, då jag undersöker 

texter i dokument men också berör de diskurser som texten ofrånkomligen hjälper till att producera 

och upprätthålla. Textanalysen består i att jag undersöker vilka ord som används, hur texten 

formuleras, och vilken betydelse texten förmedlar. Diskursanalys kan beskrivas som att ”fundera 

över det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle ha kunnat sägas” (Börjesson, 2009: 21), 

men också vem som har rätt att tala, vem som har tolkningsföreträde. När jag går mer på djupet i 

dessa texter och tar reda på exempelvis hur rättfärdigandet går till kring de ordval som görs, så 

närmar jag mig ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt. Ur texterna försöker jag identifiera och 

urskilja sociala och kulturella processer som möjliggör att juridiska texter får den framstående roll 

och det tolkningsföreträde som de har idag. De dokument jag undersöker är till största delen 

juridiska fastän analysen är sociologisk. Juridiskt material är intressant då det har en viktig roll i 

skapandet av det vi kallar normer och normalitet (och motsatsen, avvikelser från normen) (Roxell & 

24 Vilka beskrivs närmre under ”Material” s.8
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Tiby 2006: 233). 

Tillvägagångssätt

Redan vid första genomläsningen av domen som utgör min utgångspunkt så påbörjade jag min 

analys. I domen refereras till propositioner som utförligare förklarar bakgrunden till en lags 

uppkomst och hur brottsrekvisiten - kraven för att ett brott ska vara uppfyllt - ska tolkas. 

Tillvägagångssättet tog sig först uttryck i det jag kallar “snöbollseffekt”25; jag började med att 

identifiera meningar eller ord, så kallade teman ur domen (ofta så kallade brottsrekvisit, tagna direkt 

ur lagtexten), som fångade mitt intresse. Utifrån de identifierade temana läste jag mer grundligt in 

mig på proposition 1997/98:43. Därefter lades grunden till min analys som först utgjordes av citat 

från propositionen. I det skedet uppstod ”snöbollseffekten” då jag alternerade mellan att läsa i 

domen och propositionen, och skriva i min analysdel. För varje gång jag läste något intressant i 

domen så hittade jag en ny referenspunkt i propositionen vilket gjorde att jag jobbade mig djupare 

ned i materialet ju längre tiden gick. Då jag valde att inte ha något i förväg bestämt tillvägagångssätt 

vad gällde själva skrivandet av analysen visade sig ”snöbollseffekten”, där ett intressant tema ledde 

mig till att undersöka ett nytt (fram till då okänt) resonemang, vara ett alternativ som ämnade sig 

bra för mitt material. Jag varvade min läsning och analys av rättskällorna med studiet av 

debattartiklarna. Det som visade sig särskilt intressant var att argumenten som framfördes i 

artiklarna dels ofta liknade varann - samma åsikter hördes från olika håll - och att den kritik som 

framfördes i artiklarna försvarades (alltså redan hade tagits med i beräkningen) i propositionen och 

domen.

Etik och sekretess

I alla studier krävs att forskaren tar ställning till vad som behöver göras och på vilket sätt. Med 

andra ord, vilket är målet och vilka är medlen som leder dit. När mål och medel är identifierade 

krävs ett ställningstagande inför vilka medel som är försvarbara att använda (May 2001: 84, 87). 

Kunskap om etik och värderingar är inte tillräckligt för att genomföra ”god”, etisk forskning. Det 

krävs att etiken genomgående är närvarande hos forskaren i en forskningsprocess, från start till slut. 

Vidare argumenterar May för att målet med forskningsetik inte borde vara att göra den värdefri och 

uteslutande objektiv, utan att göra ett kritiskt ifrågasättande av de förhållanden som omger 

forskningsetik (ibid, s. 88). Huvudregeln vad gäller beslagtagna bilder i mål om barnpornografibrott 

25 ”Snöbollsurval” refereras oftast till vad gäller urval av informanter (se t.ex. May: 122). Jag har valt att använda 

termen snöbollseffekt för att beskriva urvalsprocessen av textstycken från empirin.
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är att de skyddas av sekretess26. I mangafallet avbildas inte fysiska individer. Den person jag istället 

bör ha ett etiskt, och forskningsmässigt professionellt förhållningssätt till, är den dömde 

översättaren (fortsättningsvis refererad till som översättaren eller serieöversättaren). Jag har i denna 

fråga använt mig av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vad gäller konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet 2002: 12). Fastän översättarens namn står utskrivet i domen finns ingen anledning 

för mig att använda mig av hans namn (Roxell & Tiby 2006: 240) då det inte underlättar för läsaren. 

”Etik” definieras olika av olika personer och beroende på kontext. Filosofen Antony Flew beskriver 

etik så här:

“/…/ normer som en viss grupp eller ett samhälle kommit överens om som 

handlingsregler i syfte att skilja vad som är legitimt eller acceptabelt från det som inte  

är det /…/” (May 2001: 78)

Anledningen till sekretessen är att bilderna ska förhindras att spridas vidare. Trots det så står i 

stycke tre på samma sida att bilderna är “tillgängliga för allmänheten genom förevisning på visst 

sätt” vilket innebär att jag fick möjlighet att se bilderna på plats på Högsta Domstolen (HD).

Att som kriminolog använda sig av juridiskt material innebär att det kan vara bra att veta vilken 

rättslig ställning den undersökta empirin har (avgöranden i högre domstolsinstanser kan exempelvis 

anses vara viktigare än avgöranden från Tingsrätt) (Roxell & Tiby 2006: 241). Att använda sig av 

ett annat område (det juridiska) än jag är van vid ställer också högre krav på mig som forskare vad 

gäller förhållningssätt gentemot materialet och den instans som försett mig med empirin. I 

korrespondens med min kontakt på HD angående vilka sekretessregler som gäller för mitt material, 

fick jag beskedet att domstolen inte kan bistå med juridisk rådgivning i sakfrågan. I samråd med 

min handledare och juridisk sakkunnig lärare har jag därför gjort bedömningen att jag i ord kan 

beskriva bilderna från mangadomen i en bilaga till uppsatsen. Jag har också använt mig av de (icke 

förtäckta) delar ur FUP som jag fick tillgång till som empiri men valt att inte redovisa dessa genom 

referat eller via bilaga. Genomgående under processen har jag använt, och tagit till mig av 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(2002).

26 Lag (2009:400) om offentlighet och sekretess kap.18 15§ och Mål B 6389-10 s. 9
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Teori

Socialt konstruerade verkligheter

De teorier jag valt att använda mig av har det gemensamt att de alla präglas av en 

socialkonstruktionistisk infallsvinkel. Socialkonstruktionismen som har sin grund i sociologi och 

filosofi uppmärksammades och utvecklades under 60-talet av Peter L Berger och Thomas 

Luckmann i samband med deras Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar sin sociala  

verklighet (1966/1998). Författarna refererar till samhället som en ”dialektik” där dess medlemmar 

deltar (ibid, s. 153). Grundtanken är enligt Berger och Luckmann att de samhällen vi lever i är 

konstruerade och består av dels en (eller flera) objektiv, och dels en subjektiv verklighet. Samhället 

är beroende av att dessa två verkligheter fungerar i harmoni med varandra. Subjektiv verklighet 

syftar på individuella tankar som upplevs på ett sätt av individen men definieras på ett annat sätt av 

utomstående institutioner (ibid, s. 172). Den dagliga verkligheten är enligt Berger och Luckmann 

intersubjektiv då den genom social interaktion delas med andra, fastän alla har sin egna syn på hur 

denna verklighet ter sig (ibid, s. 35). Då en institutionell ordning ska leva vidare från en generation 

till en annan krävs att den legitimeras. Denna legitimering kan delas in i en förklarande och en 

försvarande del, det krävs alltså kunskap om varför det som förmedlas är rätt, för att ordningen ska 

kunna försvaras utifrån normer och värderingar (ibid, s. 112).

Sexualitetens förtryck

Michel Foucault levde mellan 1926 och 1984, han var en fransk idéhistoriker och filosof. Han 

ägnade sig åt att dekonstruera sanningar i samhället, exempelvis gällande vad som anses vara 

normalt respektive onormalt. Foucault är aktuell världen över, inom såväl som utanför den 

akademiska världen. Första bandet i hans sista verk, Sexualitetens historia, viljan att veta, 

avslutades 1976 (Foucault 2002).

Den som enligt Foucault har makten över sexualiteten och makten att avgöra vad som är rätt och fel 

kring densamma, är den heteronormativa familjen (Foucault 2002:33). Denna makt, som 

utvecklades under 1800-talet och framstod att vara familjens egna, kan antas egentligen ha uttryckt 

kyrkans åsikter. Sexualitet utövades endast i reproduktionssyfte. Därför gjordes en åtskillnad mellan 

fortplantnings- eller äktenskaplig sexualitet och all annan utövning av sexualitet. Den senare 

förbjöds inte i straffrättslig bemärkelse, istället förtrycktes den genom ett förnekande av dess 

existens. Det som inte “finns” behöver heller inte förbjudas. Barns sexualitet ansågs icke-

12



existerande. Därför skulle barnen skyddas från att höra och se allt som hade anknytning till 

sexualitet. Den sexualitet som utöver den äktenskapliga ändå existerade förpassades av 

borgerligheten till psykiatriska institutioner (det sexuella beteendet sågs som något patologiskt) 

eller prostitutions-inrättningar, där sexualiteten kunde fungera som en handelsvara som gav vinst, 

och därför ändå förde något gott med sig till samhällets produktionssystem. Med en medvetenhet 

om denna allmänt rådande arbetsmoral är det, menar Foucault, lättare att enbart se de negativa 

konsekvenser som sexualiteten eller könet bidrar till, då de kan anses syfta till njutning och inte 

nytta (ibid, s. 34). Inom väggarna på dessa isolerade institutioner rådde en acceptans som om den 

släppts fri i samhället, hade tämjts och varit utelämnad till förbud, obefintlighet och stumhet, såsom 

tidsandan förespråkade (ibid, s. 34).

Foucault utvecklar sitt resonemang genom att hävda att om könet/sexualiteten genom en 

maktobalans är förtryckt eller undertryckt, så förväntas människor att inte prata om (kanske inte ens 

tänka på) det. Att öppet tala om könet signalerar därför en ovilja att kuva sig, ett medvetet brytande 

mot regler och ordning (Foucault beskriver den som talar som att “han vräker undan lagen”), och 

samtidigt en revolutionsanda och en jakt på sanningen (ibid, s. 36, 37).

Foucault intresserar sig för vad han kallar “maktens polymorfa tekniker”. Begreppet syftar på de 

många olika sätt som makt genom särskilda diskurser påverkar människors privata njutning. Det 

kan ta sig olika uttryck, allt ifrån stimulering eller upphetsning till ett nekande och invändning. 

Istället för att nöja sig med att konstatera maktens förtryck av sexualiteten menar Foucault att de 

begränsningar förtrycket medför (exempelvis censur) kan fungera som en utgångspunkt för en 

positiv vetgirighet. Denna “vilja att veta” ger upphov till Foucaults undersökning av produktionen 

av tal, makt och vetande (ibid, s. 40, 41).

Genom att använda sig av begreppet könspolitik beskriver Foucault vikten av att tala om könet på 

ett sätt som inte endast grundas på moral. Talet om könet ska inte vara utelämnat till antingen 

tolerans och ett tillåtande, eller fördömande och ses som otillåtet. Istället bör samtal kring könet och 

sexualiteten ses som ett verksamt nyttomedel för så många som möjligt (ibid, s. 49, 50). Talet om 

könet uppmuntrade ett skapande av fler och fler versioner av sexualitet och av perversiteter, 

avvikelser, samt diskurser om dessa. I samband med utvecklingen av sexualiteterna skapades en 

norm som fastställde vad som är en normal sexuell utveckling för olika åldersgrupper (ibid, s. 59). 

De personer som Foucault beskriver som föremål för perversiteter är exempelvis “brådmogna 

flickor” och “fula gubbar” vilka bland andra ansetts vara bärare av “moraliskt vansinne” och 

behandlats som sjuka (ibid, s. 62).
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Fastän talet om könet och sexualitet ökar menar Foucault att syftet är att dölja ett uttryckligt 

budskap. Istället uppkom en vetenskap (en “scientia sexualis”) som kategoriserande framförde en 

allmän moral men på ett vetenskapligt, medicinskt sätt (ibid, s. 71). Den biologiska läran om 

reproduktion gick i en riktning medan (läkar)vetenskapen om könet gick en helt annan, mindre 

vetenskaplig väg.

Under vad Foucault benämner som “pedagogisering av barnets kön” förklarar han den då rådande 

synen på barn och deras sexualitet som något farligt, som måste kontrolleras av föräldrar, lärare och 

läkare. Faran kan ses som att barnen befinner sig i ett gränsland där moral och kollektivet såväl som 

individen själv kan ta skada av en utlevd sexualitet. Ett i västvärlden tydligt exempel på hur barn 

praktiserar sin sexualitet, och som länge fördömts, är genom onani. Vidare beskrivs hur den 

“perverse mannen” genom att studeras, diagnostiseras och slutligen behandlas genom korrigering av 

avvikelser, får representera den perversa njutningen och psykiatriseringen av densamma (ibid, s. 

113). Denna nya vetenskap om könet utvecklades menar Foucault till en “bekännelsevetenskap” där 

bikten, eller bekännelsen, fungerade som botemedel för det avvikande beteendet (ibid, s. 81).

Enligt Foucault bör historien om sexualitet genom tiderna ses som historien om sexualitetens 

diskurser, då det är dessa och inte själva sexualiteterna som förändrats (ibid, s. 85). Att ta vara på 

diskursernas mångfald och låta den inspirera vetandet om makt är bättre, menar Foucault än att bara 

se ett förtryck av sexualiteten som ett konstaterat fenomen som inte är något oföränderligt (ibid, s. 

89).

Genom att markera vad som är otillåtet markerar också den juridiska makten vad som är tillåtet, de 

områden där vi är fria, vilket Foucalt menar är anledningen till att den juridiska maktens framfart 

kan fortsätta ha så stort genomslag (ibid, s. 98). För att kunna analysera makt krävs att lagen inte ses 

som den enda teori som har företräde, att den inte ses som suverän (ibid, s. 101). 

Till Foucaults teori om en förtryckt sexualitet kan kopplas en annan sociologisk teori, nämligen den 

om avvikandets sociologi.

Moral som entreprenörskap och verktyg

Howard S. Becker beskriver i Utanför: avvikandets sociologi (2006), hur en avvikande livsstil av 

samhället klassas som patologisk, och hur regelmakare bestämmer vilket beteende som är rätt 

respektive fel, avvikande. Becker nämner både lagstiftning och socialt skapade normer som 

exempel på regler som kan fungera uteslutande eller inkluderande (Becker 2006: 17). Ett begrepp 
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som är användbart i en kritisk diskussion av lagstiftningen är det Becker benämner 

“moralentreprenörer”. Dessa är personer som tar initiativ till skapandet av regler och lagar (ibid, s. 

125). Begreppet har använts flitigt i diskussionen kring exempelvis kriminalpolitik som för sträng 

alternativt för tillåtande, men jag anser det applicerbart på alla sociala situationer där regler spelar 

in, såsom i det rättsfall jag studerar. Inom tidigare sociologisk forskning kan ses att fokus ofta ligger 

på den samhällsavvikelse och de avvikare som tillhör det undersökta problemet. För att komma 

ifrån detta “tunnelseende” kan det vara lärorikt att vända på perspektiven och istället studera det 

icke-avvikande, i mitt fall regelmakarna och den process som leder fram till en lag. Det är också 

något Becker uppmuntrar (ibid, s. 15, 137).

I diskussioner om vad som kännetecknar och konstruerar sociala problem (som barnpornografi) kan 

”moral” vara ett användbart verktyg. Donileen R. Loseke konstaterar i sin bok Thinking about  

social problems (1999) att definiera något som ett socialt problem är detsamma som att säga att 

situationen inte är bra. Att värdera en situation som bra eller inte är vidare en fråga om moral. Enligt 

Loseke finns enligt konstruktionister inga objektivt ”dåliga” situationer. Detta beror på att ord inte 

har någon innebörd förrän människor tilldelar dem denna. Vilket ord som används för att ge uttryck 

för ett fenomen är avgörande för hur det kommer att uppfattas. Människor kan därför anses själva 

skapa sin egen situation genom ordval och klassificering (Loseke 1999: 47, 176). Ett av kraven för 

att ett socialt problem ska kallas som sådant är att problemet och dess orsak är tydligt definierade. 

För att uppmärksamma en situation som ett socialt problem kan strategin att vidga problemets 

domäner (domain expansion) vara användbar. Genom att vidga en domän kan beteenden som 

tidigare ansetts lagmässigt tillåtna klassas som brottsliga (ibid, s. 82). Loseke uppmuntrar att varje 

gång ett socialt problem konstateras, istället fokusera på vilket moraliskt problem som konstrueras 

(ibid, s. 40). I diskussioner om avvikelse finns enligt Loseke en tendens att patologisera 

(medicalize) ett avvikande beteende (ibid, s. 78). På så sätt blir avvikelsen konstruerad som en 

sjukdom, något utanför individen.

Sociala problem studeras också av Erich Goode och Nackman Ben-Yehuda, som fokuserar på 

moralpanik i sin bok med samma namn (1994). Liksom Becker vänder de gärna på perspektiv och 

undersöker hur det kommer sig att inte fler personer känner sig oroliga inför de faror i samhället 

som vissa upplever som hotfulla och skrämmande. Uttrycket ”why not?” exemplifierar viljan att 

förstå varför människor reagerar som de gör när moralpanik uppstår. Förklaringen menar Goode och 

Ben-Yehuda ligger i samhällens olika kulturer. De fokuserar vidare på vilka faror som får 

oproportionerligt stor uppmärksamhet och av vissa anses som överdrivna. Författarna beskriver 
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utvecklingen av lagar mot ”sexual-psykopater” i USAs olika delstater i mitten av 1900-talet som ett 

exempel där moralpanik spritts på ett effektivt sätt. Gemensamt för alla stater var att inga samband 

hittades mellan en ökning av sexualbrott mot barn och den upplevda rädslan, vid införandet av 

lagen. En annan gemensam nämnare för de brott som kriminaliserades (förutom sexualbrott mot 

barn nämns bruk av marijuana) är att alla innefattar någon typ av omoraliskt handlande. Det 

omoraliska handlandet sågs som ett avvikande beteende, och den som utförde handlingen som en 

avvikande person (Goode & Ben-Yehuda 1994: 19). Avvikande personers handlande ses som ett 

socialt problem som måste kontrolleras, vilket kan ske genom ett inskränkande av personers 

rättigheter (ibid, s. 27). Genom fem kriterier klassificerar Goode och Ben-Yehuda vad som krävs då 

moralpanik inför ett socialt problem skapas. Det måste finnas 1. en allmän oro inför problemet 2. en 

fientlighet gentemot den avvikande gruppen 3. en konsensus om vad som är problemet och vilka 

som orsakat det 4. synen på problemet ska vara oproportionerligt stor och 5. moralpaniken kring 

ämnet är övergående. Det sista kriteriet behöver inte betyda att det sociala problemet inte får 

långtgående konsekvenser (exempelvis genom striktare lagar eller sociala normer), endast att den 

första och största uppmärksamheten kring problemet avtar (ibid, s. 33-39).

Analys

I analysen som följer undersöker och diskuterar jag hur lagen förklarar och avgränsar 

barnpornografibrottet utifrån mina frågeställningar. Min diskussion är indelad i fem huvudrubriker, 

teman, som illustrerar lagens beskrivning av vad som är barnpornografi. Det första temat, ”Den 

fiktiva barnpornografins offer”, beskriver vem som betraktas som offer och på vilket sätt. Tema 

nummer två ”Förövarens intention” fokuserar på syfte och uppsåt, enligt å ena sidan 

gärningsmannens mening, å andra sidan lagens. Det tredje temat ”Gränsdragningen mellan konst 

och porr” behandlar tvetydiga situationer. Under ”Juridisk barnpornografi och allmänna 

värderingar” belyser jag skillnader och likheter mellan lagen i juridisk mening och lagens 

formuleringar av allmänhetens värderingar. Det femte och sista temat, ”Juridikens språkliga 

ambivalens”, tar upp problematiken med ordval när det kommer till att beskriva olika kontexter och 

kriterier för brott.

1. Den fiktiva barnpornografins offer

Den traditionella barnpornografins offer finns beskrivet i själva ordet barnpornografi. Länken 

mellan fiktiv barnpornografi och dess offer är däremot inte självklar, därför är en diskussion av 
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offerrollen i mangadomen relevant.27 Nedanstående citat beskriver lagens resonemang angående 

vem som drabbas, vem som är offer för brott.

Citat 1. “Yttrandefrihetsutredningen anförde i delbetänkandet Barnpornografi (Ds Ju  

1978:8) att avbildandet av barn i syfte att framställa barnpornografi utgör en allvarlig  

kränkning av barnets integritet. Ett ytterligare motiv för en kriminalisering av  

barnpornografin ansågs vara att den kränkte barn i allmänhet”. (prop. s. 55-56).

I delbetänkandet nämns allvarlig kränkning av barnets integritet som något som inträffar då barn 

avbildas och då syftet är att framställa barnpornografi. Det är ett av motiven för kriminaliseringen 

av barnpornografi. Som ett andra motiv nämns att barn i allmänhet ansågs kränkas av 

barnpornografi.

Ovan nämnda motivering till en kriminalisering av barnpornografi visar ett fylligt resonemang 

komprimerat till några få meningar. Ett av nyckelorden är (barn i) allmänhet. Ett annat är 

kränkning. Förslaget slår fast att barn kränks i allmänhet då de (själva eller andra barn) avbildas 

med syftet att framställa barnpornografi. Genom att lagen placerar barnpornografibrottet utanför 

sexualbrotten och under allmän ordning (se lagtext) markerar det att offren vars integritet hotas är 

barn i allmänhet (prop. s. 77). Men hur tar sig denna kränkning uttryck i praktiken? I propositionen 

beskrivs att integritetsskadan kan bestå i en påverkan av barns syn på sexualitet (prop. s. 55).

Enligt Foucault (2002) anses barns sexualitet ofta vara icke-existerande och något som bör 

kontrolleras av vuxna. Genom att Foucaults begrepp appliceras på ovanstående citat kan meningen 

tolkas som att vuxna konstruerar barns sexualitet, bestämmer vilken slags sexualitet barn har rätt 

till, och i vilket skede barnets sexualitet påverkas negativt och kränks. Foucaults begrepp ”normal 

sexuell utveckling” är också applicerbart på lagens syn på barnet som ett offer för kränkning. Först 

när det är definierat vad som för barn är en normal sexualitet och inte, kan denna sexualitet kränkas.

Situationer övergår till att vara “sexuella” först när vuxna sätter ord på skeenden som förut kanske 

klassats som något annat, exempelvis en naturlig nakenhet eller ett utforskande av ens egen kropp. 

Det är med andra ord vuxnas begripliggörande av en viss situation som möjliggör att ett naket barn 

uppfattas som något som kränker dess egen eller andras integritet och sexualitet. Foucaults Scientia  

Sexualis beskriver uttryckandet av en allmän moral på ett vetenskapligt sätt. Att barns sexualitet 

27 Fastän jag diskuterar barnpornografilagen i vad som kan framstå som generella ordalag bör hållas i minnet att jag i 

mina analytiska resonemang utgår ifrån mangadomen, d.v.s. fiktiv barnpornografi utan ett unikt fysiskt offer. Om jag 

hade syftat till verkliga bilder av barn hade diskussionen kunnat se annorlunda ut.
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behöver skyddas mot kränkning baserat på bilderna i mangadomen, kan rättfärdigas av en Scientia 

Sexualis, en allmänt känd vetenskap som inte ifrågasätts. Olika situationer kan därför tolkas som 

vitt skilda från varandra beroende på vem som har tolkningsföreträde eller definierar dem.

En del av propositionen som inte tas upp i mangadomen är den om så kallad anspelningspornografi 

(vuxna som medvetet framställs som barn).

Citat 2. De personer som medverkar i filmer med sådan pornografi är vuxna. Ett barn 

som ser en sådan film kan rimligen inte antas identifiera sig med dessa personer. Det  

syns ju att aktörerna inte är barn. Barn i allmänhet bör därför inte kunna anses kränkta  

av denna typ av pornografi på samma sätt som av barnpornografi.(prop. s. 101)

Foucault menar att lagens roll som suverän förhindrar en konstruktiv diskussion om densamma. I 

mangadomen, som dömts utifrån barnpornografilagen, så anses barn i allmänhet bli kränkta av 

fiktiva avbildningar. I diskussionen om anspelningspornografi i propositionen antas de istället ”inte 

rimligen” kunna identifiera sig med de vuxna. Enligt Foucault är anledningen till att medborgare 

ger lagen så stort utrymme att definiera vad som är rätt, att lagen förutom restriktioner också tydligt 

markerar de områden som är lagliga och därmed fria för oss. Dessa två citat kan tolkas som att 

lagen tar sig rätt att definiera vilken situation barn kan relatera till, och i vilken situation de kränks. 

Men eftersom lagen inte är en individ så krävs att vi människor ger lagen den suveränitet och det 

tolkningsföreträde som krävs för att en lagstiftning ska accepteras. Om syftet med 

barnpornografilagen är att förhindra en normalisering28 av barnporr, så är kränkning det ord som får 

representera skadan som kan uppstå om syftet inte uppnås. Loseke (1999) menar att det är ordval 

och klassificeringar som skapar vår verklighet istället för tvärtom. Det kan därför antas att något 

annat ord hade kunnat ersätta kränkning, och att en annorlunda formulering skulle kunnat resultera i 

en annan bild av verkligheten och syn på den skada som barn åsamkas vid fiktiva 

barnpornografibrott. Foucaults ”maktens polymorfa tekniker” refererar till att makt kan utövas på 

olika sätt beroende på vilken diskurs som används. Kränkning tillsammans med barn väcker en 

reaktion hos människor utan att det krävs någon närmare förklaring av ordets användning, vilket 

kan ses som ett effektivt sätt att utöva makt då intentionen framstår som god och därför inte 

ifrågasätts.

28 För en längre diskussion om normalisering, se s. 20. ”Gränsdragningen mellan konst och porr”
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2. Förövarens intention

Det som enligt propositionen (citat 1.) bestämmer vad som avgör när en kränkning mot ett barn äger 

rum, är syftet med avbildningen. Är syftet att barnpornografi ska produceras, då utgör handlingen 

en allvarlig kränkning. Den tilltalade i mangadomen dömdes för innehav. Enligt honom var syftet 

med innehavet inte barnpornografiskt, istället var det professionellt och hantverksmässigt. Frågan 

om uppsåt och syfte aktualiserar en diskussion om vem som har rätt att bestämma syftet med en 

handling. 

Citat 3. Brottsbalkens bestämmelse om barnpornografibrott – 16 kap. 10 a § – utvidgas  

till att omfatta i princip all befattning med barnpornografi, även innehav. All  

framställning kriminaliseras, oavsett syfte. Ett undantag görs dock för hantverksmässig  

framställning utan spridningssyfte (prop. s. 77)

Ovan beskrivs utvidgningen av lagen som från att först straffbelägga framställning av bilder, också 

kom att innefatta innehav av barnpornografi som kriminaliserat. Syftet gäller således endast 

framställningen av barnpornografi, inte ”all annan befattning” som också kriminaliserats. Enligt 

Foucaults teori om sexualiteten som förtryckt, kan utomäktenskaplig sexualitet vars syfte är 

njutning (dit barnpornografi kan klassas) få fritt spelrum endast inom vissa slutna institutioner. 

Genom att förbjuda talet om barnpornografi som en sexualitet lik andra sexualiteter, förläggs ämnet 

och personen som berörs med munkavel, det Foucault hänvisar till som en utelämning till förbud 

och stumhet. Bristen på en öppen dialog resulterar i ett möjliggörande för lagen att hävda att 

innehav av bilder är detsamma som att syftet med framställningen av bilderna är barnpornografiskt. 

Vad den tilltalade hävdar är syftet, förefaller enligt teorin om förtryck som ointressant i lagens 

mening, varför översättarens intention med innehavet i mangadomen inte ägnas något större 

intresse.

Tolkat utifrån Losekes (1999) teori om en strategisk utvidgning av ett problemområde kan lagen 

anses ha vidgat domänen ”barnpornografi” som ett socialt problem, till att inkludera innehav, utan 

att fokusera på det moraliska problemet som Loseke menar alltid underbygger ett socialt problem 

som exempelvis barnpornografi. Genom att utan närmre diskussion gradera innehav av 

barnpornografi och framställning av bilder med syfte att skapa barnpornografi, som likvärdigt, 

fråntas den tilltalade rätten till att förklara och försvara sitt innehav, varför innehavet kan uppfattas 

som felaktigt utifrån en allmän moral.
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Berger och Luckmann (2003) beskriver samhällen som uppdelade i subjektiva och objektiva 

verkligheter. I hovrättens dom, under bedömning av skuldfrågan, står att läsa att översättaren

Citat 4.“innehaft bilderna med insikt om deras innehåll” (B 6389-10 s.8 st 2).

Insikten beskrivs inte vidare, vilket enligt ett kritiskt socialkonstuktionistiskt perspektiv öppnar upp 

för möjligheten att rätten har konstruerat sin syn på begreppet ”insikt” (att innehavet är medvetet 

och att bilderna i saklig mening är barnpornografiska) medan det för översättaren kan betyda att 

bilderna är arbetsverktyg, en förutsättning för honom att kunna utföra sitt jobb. Enligt Bergers och 

Luckmanns teori om sociala verkligheter som intersubjektiva (delade med andra) så måste den 

subjektiva och den objektiva verkligheten mötas. Detta skulle i mangafallet i praktiken innebära att 

översättarens subjektiva intention och förklaring borde ägnas mer uppmärksamhet. För att knyta an 

”förövarens intention” till min första frågeställning (på vilket sätt förövare beskrivs) kan slutsatsen 

dras att förövaren inte själv har särskilt stor kontroll över hur avsikten med en handling bekrivs.

3. Gränsdragningen mellan konst och porr

Som beskrivet i ”Vad är konst?” är det svårt att hitta en tydlig definition av vad som är konst. 

Översättaren i mangadomen har själv inte tecknat några av de bilder han hade i sin ägo. Han har 

genom sitt översättande av texter bidragit till fortlevnaden av mangaserier, vars teckningar skulle 

kunna klassas som konst.29 Som nämnt i citat 3. så spelar syftet med framställningen (bortsett från 

hantverk) ingen roll i bedömningen om bilder är barnpornografiska. Det är heller inte alltid av vikt 

vad en bild föreställer, vid avgörandet om den är barnpornografisk eller inte. Nedanstående citat 

från propositionen illustrerar vad jag menar:

Citat 5. “Eftersom även teckningar, målningar och andra hantverksmässigt framställda  

bilder kan vara barnpornografiska – oavsett om bilden kan antas föreställa ett verkligt  

övergrepp eller inte – kommer utvidgningen av det straffbara området när det gäller  

framställning utan uppsåt att sprida bilden att bli tämligen omfattande. Det kan sättas i  

fråga om inte förfaranden som har ett förhållandevis begränsat straffvärde kan komma 

att omfattas samtidigt som gränsen för det straffbara området kan bli svår att dra.”  

(prop. s. 79)

29  se ”Vad är Manga?” s. 3
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Utdraget beskriver hur lagen bedömer bilder efter den utvidgade straffbarheten. För det första så 

krävs inget uppsåt att sprida bilder (innehav räcker således för att riskera att bli straffad) och för det 

andra uppställs inget krav på att bilden ska föreställa ett verkligt övergrepp. Slutligen resonerar 

lagstiftaren kring att det kan uppstå situationer då en gräns är svår att dra mellan vad som är 

straffbart och inte.

Som nämnt förut är juridiska texter ofta komprimerade och kärnfullt utformade för att vad man kan 

anta på ett så sakligt, otvetydigt men kortfattat sätt som möjligt förmedla dess innehåll. Att som i 

sista meningen hävda att det kan bli svårt att dra en gräns mellan vad som ska respektive inte ska 

kriminaliseras, inbjuder till ett kritiskt resonerande om var den gränsen ska dras och vad som ska 

vara avgörande i gränsdragningen, vilket är en del av min andra frågeställning.

Beckers (2006) begrepp moralentreprenör är användbart i diskussionen om gränsdragningar i 

mangadomen och barnpornografilagen. I debatten som omgärdar mangadomen har gränsdragning 

varit ett återkommande begrepp. Gränsdragning kan sägas vara lagens uppgift (vilket citatet ovan 

signalerar), men syftet med gränsdragningen kan variera. Genom att applicera Beckers teori om 

moralentreprenörer och  Goodes och Ben-Yehudas (1994) moralpanik, på den institution och den 

process som utformar lagen, skapas en användbar och nödvändig distans till de nyckelord (rekvisit) 

som utmärker debatten kring mangadomen och lagen. Om en samhällelig moral ses som det som 

orsakat gränsdragningsproblematiken, kan den tänkas vara effekten av en kulturell och samhällelig 

(socialt konstruerad) struktur och inte något orsakat av en persons subjektiva åsikt. Det kan därmed 

bli lättare att i en analys ta med moral som en möjlig variabel som kan tänkas påverka svårigheterna 

med gränsdragning vad gäller barnpornografilagen.

Det som vägleder och styr tillkomsten av en regel är enligt teorin om moralentreprenörer 

människors moral, och samhällens värderingar. Beroende på vad som är anledningen bakom en 

regels skapande, förflyttas gränsen för vad som är tillåtet, och effekterna av lagen förändras.

Om en lag skapas för att skydda barn i allmänhet från ett faktiskt hot (exempelvis en ökad risk för 

faktiska övergrepp kopplat till fiktiv barnpornografi) kan effekten antas bli den önskvärda, att barn 

skyddas. Teorin om moralentreprenörer applicerad på citat 5 visar att en möjlig konsekvens kan 

resultera i, inte bara att barn skyddas, utan att misstänkta förövare tar skada. Skadan skulle kunna ta 

sig uttryck i att en rädsla för att regler inte efterföljs resulterar i att gränserna mellan vad som är ett 

olagligt agerande och inte, blir svåra att tyda. Påföljden för misstänkta förövare kan ur detta 

perspektiv antas bli strängare än den skulle blivit om lagens terminologi bestod av tydligare 

avgränsningar.
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Om däremot bakgrunden till en lags införande är att förhindra barnpornografi från att normaliseras, 

kan effekten bli att hotet som barnen ska skyddas från framstår som överdrivet.

Citat 6. Bakom kriminaliseringen ligger ett politiskt ställningstagande att gärningen i  

fråga är så förkastlig att den bör vara belagd med straff. Kriminaliseringens syfte är  

ytterst att förhindra vissa gärningar som inte är önskvärda. Genom att kriminalisera ett  

beteende utpekas det som så socialt förkastligt att det bör stämplas som brottsligt.(SOU 

2007:54 s. 96-97)

I citatet ovan beskrivs barnpornografi som en förkastlig handling och något som bör kriminaliseras 

då det inte är önskvärt. Diskussionen om gränsdragningar kan också angripas utifrån Goodes och 

Ben-Yehudas teori om sociala problem som oproportionerliga. En överdriven syn på fiktiv 

barnpornografi som brott indikerar att fenomenet sett som socialt problem kan omgärdas av 

moralpanik. En annan effekt som följer då en normaliserad syn på barn och sexualitet är målet, kan 

vara att en diskussion om vilken slags sexualitet som anses normal och varför, uteblir. Ifall en 

moralpanik påverkar lagens tillkomst kan det antas att mindre vikt läggs vid att göra en tydlig 

gränsdragning mellan vad som är konst och vad som är porr. Gränsen mellan vad som är porr och 

sexualitet kan också tänkas bli godtycklig. Med en utebliven diskussion om tydliga gränsdragningar 

kan resonemanget istället se ut så här; Barn och sexualitet är inte en moralisk samhällelig norm, 

därför ska inte heller barn tecknas eller avbildas nakna. Om syftet är att upprätthålla en moral där 

majoriteten lever enligt en stabil norm (som inte innefattar barnpornografi), kan möjligheten att fritt 

få utöva konst och hantverk, och att själv få definiera sin konst som sådan, tänkas få mindre 

uppmärksamhet.

4. Juridisk barnpornografi och allmänna värderingar

När det ska definieras vad som är barnpornografi får syftet med bilden, och åskådaren, nyckelroller. 

I propositionen beskrivs att om syftet är att framkalla sexuell upphetsning hos åskådaren – så kan 

det röra sig om en pornografisk bild. Om syftet däremot är konstnärligt är bilden troligtvis inte 

pornografisk (prop. s. 80, mål B 6389-10 s. 5). Precis som i formuleringen kränkning av barn i  

allmänhet aktualiseras i citat 8 nedan, hur terminologin i barnpornografilagen konstruerar barns och 

vuxnas sexualitet men också vad som är porr. I följande avsnitt behandlar jag därför både min första 

och andra frågeställning. 

På sidan åtta stycke ett, i mangadomen (mål B 6389-10) beskrivs hur de 39 bilderna som är föremål 

22



för brott skildrar barn ”på ett ohöljt och utmanade sätt”, allt enligt beskrivningen i lagtexten. 

Utifrån detta konstaterande drar rätten slutsatsen att på grund av motivens natur, så är syftet med 

dessa att påverka åskådaren sexuellt. Rätten slår därmed fast att bilderna inte kan ha något annat 

huvudsakligt syfte, varför det blir ointressant hur åskådaren själv uppfattat bilden (då det är givet 

genom dess utformning). Nedanstående citat har som uppgift att i juridisk mening definiera 

”barnpornografi”:

Citat 8. “När barnpornografibrottet infördes år 1980 konstaterades i förarbetena att  

det givetvis inte kunde komma i fråga att straffbelägga all avbildning av nakna barn 

eller alla bilder där ett barns könsorgan kan urskiljas även om sådana bilder skulle  

kunna stimulera en del människors sexualdrift. För att en bild av ett barn skall vara  

straffbar måste det därför fordras att den enligt vanligt språkbruk och allmänna 

värderingar är pornografisk /…/ utan att ha några vetenskapliga eller konstnärliga  

värden, på ett ohöljt och utmanade sätt skildrar ett sexuellt motiv /…/ Bilder i vanliga 

familjealbum av nakna lekande barn är självfallet inte pornografiska.”.(prop. s. 80)

Ett krav för kriminalisering är att bilden i vanligt språkbruk och allmänna värderingar ska klassas 

som sådan. Ett annat är att den inte ska ha några vetenskapliga eller konstnärliga värden och 

ytterligare ett att motivet är sexuellt på ett tydligt   och utmanande sätt  . Nämns gör också människors 

sexualdrift kan påverkas av bilder av nakna barn, men det utskrivs här inte som ett kriterium för 

brottsrubriceringen.

Utifrån Losekes (1999) syn på sociala problem som föränderliga kan formuleringen i citat 8 tolkas 

som en utvidgning av domänen barnpornografi. Lagen låter med andra ord vanligt språkbruk och 

allmänna värderingar bestämma vad som är barnpornografi. Genom att inte tydligare definiera vad 

som avses med ”allmänna” värderingar och ett ”vanligt” språkbruk blir gränserna flytande och 

möjligheterna till tolkning oändliga. Utvidgningen kan möjliggöra en större frihet vid tolkning av 

vad som är brottsligt. En sådan tolkningsfrihet, skulle på grund av brist på avgränsningar kunna ses 

som problematisk i fall då en gränsdragning är svår att göra för vad som är pornografiskt, likt 

mangafallet. Genom att konstatera att det är allmänhetens uppgift att definiera barnpornografi, 

skulle det också kunna tolkas som ett frånsägande av ansvar gällande den juridiska definitionen. 

Allmänhetens syn på, och juridikens definition av barnpornografi blir enligt detta synsätt 

sammanflätade och svåra att skilja från varann. Enligt Loseke krävs en tydlig definition av ett 

fenomen samt dess orsaker, för att det ska få kallas för ett socialt problem. Då en tydlig definition 
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av pornografi (och därför också av barnpornografi) som socialt problem saknas, finns heller ingen 

möjlighet att avgöra vad som är konst respektive sexualitet.

Foucaults (2002) könspolitik syftar till att tala om sexualitet på ett sätt som är konstruktivt för 

många. Behovet av innebörden i könspolitik aktualiseras i citat 8 då det i konstruerandet av 

meningarna i terminologin finns en avsaknad av ett tydligt tal om sexualitet. Därmed uteblir ett 

konkret sätt att tala om sexualitet som skulle kunna användas på ett sätt som gynnar människor. 

Bristen på tydlighet visas genom ordval som givetvis och självfallet i framställningen av de 

situationer där det (enligt allmänna värderingar) inte råder någon tvekan om gränsen mellan nakna 

lekande barn och en pornografisk bild.

Hur åskådaren påverkas av bilden står inte uppställt som ett kriterium i klassandet av en bild som 

pornografisk. Trots det så refereras det till sexuell påverkan i Hovrättens dom (mål B 6389-10 s. 5) 

av översättaren. Där står att läsa att om syftet med en bild (väsentligen) är att påverka åskådaren 

sexuellt, så kan bilden klassas som pornografisk. En annan del av citat 8 där Foucaults teori är 

applicerbar är ”även om sådana bilder skulle kunna stimulera en del människors sexualdrift”. Det 

går att närma sig den åsyftade sexualdriften på olika analytiska sätt. Å ena sidan kan Foucaults 

könspolitik tolkas som att ett tal om sexualitet behövs, och kan fylla en funktion (som i 

benämningen av vad som är pornografi). Å andra sidan kan ett tal om sexualitet, i fall där det inte 

anses relevant (där det till exempel inte är ett krav för straffbarheten), resultera i ett snedvridet 

fokus på sexualitet som något patologiskt och ett avvikande beteende.

Den jurist som i ett första skede avgjorde vilka av de beslagtagna bilderna som kunde misstänkas 

vara barnpornografiska är polisens expert i barnpornografifrågor (besluten finns att läsa i FUP). 

Angående svårigheten att avgöra vad som är respektive inte är barnpornografi resonerar hon i en 

intervju från 2009 så här:

Citat 9 ”Oftast är det inte svårt /…/ men om hon är osäker brukar hon göra 

'kylskåpstestet': 'Är detta en bild som jag skulle kunna sätta upp på mitt kylskåp?' Om 

svaret är nej är risken stor att den är pornografisk.”30

Becker (2006) beskriver hur sociala normer spelar en viktig roll i inkluderandet av människor i ett 

samhälle. Medan normer bestämmer vem som ska inkluderas, har de också makten att avgöra när 

någon ska exkluderas från en social gemenskap. Uttalandet från polisens barnporrexpert visar hur 

30 http://www.svenskpolis.se/Artikelarkiv/Artiklar-2009/december-2009/Hon-granskar-och-utreder-barnporr-pa-

internet/ [2012-05-10]
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sociala normer kan ta sig uttryck i praktiken när det gäller icke-accepterade handlingar. 

Moralentreprenörer och regelmakare kan, tolkat utifrån citat 8, tänkas vara som vem som helst i ens 

bekantskapskrets (inte bara regelmakare i lagens bemärkelse). Genom att exponera en moraliskt och 

socialt ”felaktig” avbildning av barn i sitt eget hem, kan effekten tänkas resultera i en exkluderande 

attityd från de bekanta som ser bilden. Rollen som moralentreprenör innebär också en rätt att 

bestämma vad som, enligt allmänna värderingar är en godkänd bild för någon att sätta upp på sin 

kyl och vad som räknas som porr eller barnporr och därför är socialt oacceptabelt.

5. Språklig ambivalens

Gemensamt för ovanstående fyra teman, är att de behandlar framställning av text som i många fall 

kan upplevas som tvetydig och ambivalent. I juridiska texter kan en tvetydighet tänkas fylla en 

funktion då det möjliggör en tolkning av varje situation som unik. Utifrån den övergripande teorin 

om socialkonstruktionism som analysen är grundad på belyses i det sista temat terminologin och 

dess konstruktion av sexualitet och porr i mangadomen ytterligare. Jag berör därför särskilt 

frågeställning två i det sista temat.

Tvetydigheten kan på ett positivt sätt öppna upp för kontextberoende tolkningar. Samtidigt kan en 

ambivalens i texter också fungera begränsande om målet är att avgränsa vad som är olagligt från det 

som är lagligt. I mangadomen står att den del (16 kap. 10 a§) i BrB som beskriver vad som är 

straffbart är utformad i “tämligen allmänna ordalag” varför det hänvisas till lagmotiven (förarbeten 

och propositioner) när det gäller avgränsningar av vad som är straffbart (mål B 6389-10 s. 3). En 

brist på tydlighet kan resultera i att alla situationer kan uppfattas som brottsliga, som beskrivet 

tidigare genom Losekes (1999) teori om utvidgning av en specifik domän (barnpornografilagen). I 

samma stycke lite längre ned finns en klausul som förklarar att eftersom utformningen av det 

straffbara området är uttryckt i sådana allmänna ordalag ska den tillämpas med viss försiktighet.

Sexualitet relaterat till synintryck beskrivs på olika sätt i mangadomen. Bland annat står att också 

bilder som syftar till att vädja till sexualdriften kan komma att ses som barnpornografiska (mål B 

6389-10 s. 4). Sexualitet beskrivs här som något påverkansbart, en icke-viljestyrd ”drift” som kan 

påverkas av yttre stimuli (såsom en barnpornografisk bild), oavsett vad personen bakom 

sexualiteten vill ska ske. Utifrån Foucaults (2002) resonemang om perversiteternas införande kan 

ovan beskrivna fenomen tolkas som något avvikande, och personen som ger efter inför 

sexualdriften som kräver dennes uppmärksamhet, som en pervers ”ful gubbe”. Beskrivningarna av 

sexualitet relaterade till synintryck i form av bilder fortsätter i domen, men som beskrivs nedan så 
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varierar ordvalen.

Genom att tala om sexualitet på ett sätt som kan liknas vid Foucaults Scientia Sexualis kan det 

framstå som att rätten beskriver en faktisk och objektiv verklighet, utan att koppla sexualiteten till 

en individ. Rätten knyter i mangadomen an till förklaringen som nämns i citat 8, att ”syftet inte är 

att all avbildning av nakna barn ska bestraffas”, fastän också bilder av nakna barn skulle kunna 

stimulera en del människors sexualdrift. Här ändras verbet från att ”vädja” till sexualdriften, till att 

”stimulera” densamma. Ordet stimulera kan anses vara mer av en aktiv handling, fortfarande något 

som sker med sexualiteten som kan tänkas ligga utanför individens (kropps)kontroll, men nu i form 

av en faktisk triggning av emotionella eller fysiska processer.

Om syftet med ordvalen är att uttrycka vetenskapliga eller medicinska fakta, kan tänkas att det 

också kräver en vetenskaplig grund. När någon från ett utifrånperspektiv vill uttrycka vad som 

händer inom en person, krävs därför att uttalandena (till exempel stimulans av ens sexualdrift) 

underbyggs av vetenskapliga argument eller bevis. Utan argument eller en förklaring av det som 

kan framstå som objektiva fakta eller en ”sanning” i människors kroppsliga reaktioner, skulle orden 

kunna uppfattas som en moral förklädd i vetenskapliga termer, såsom Foucaults Scientia Sexualis.

Det som Foucault beskriver som en patologisering av en sexualitet som något avvikande och ett 

medicinskt tillstånd, kan ta sig många uttryck.

Citat 9. ”Brottet är starkt skambelagt. Vi erbjuder också en frivillig behandling som 

startar redan under förundersökningen. Det är absolut nödvändigt att se skillnaden  

mellan människan och handlingen. Det är alltid människor jag har att göra med.”31

Genom att i ett första skede erbjuda behandling signalerar uttalandet av polisens barnporrexpert att 

det är ett patologiskt tillstånd som förövaren lider av, vilket kan och bör behandlas, ju tidigare i 

rättsprocessen desto bättre. Att poängtera att det alltid handlar om människor som begår dessa brott, 

kan tolkas som att människornas vilja bör särskiljas från deras beteende, som kan antas vara oönskat 

eller ”okontrollerat” likt ett patologiskt tillstånd. Som en sammanfattning av resonemanget ovan 

kan sägas av sexualitet enligt den juridiska terminologin framstår som något som kan ligga utanför 

individens kontroll, och att det kan resultera i ofrivilliga beteenden som snarare ses som något 

medicinskt avvikande än något naturligt inneboende.

31 http://www.svenskpolis.se/Artikelarkiv/Artiklar-2009/december-2009/Hon-granskar-och-utreder-barnporr-pa-

internet/ [2012-05-10]
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Avslutande diskussion

Att, som hovrätten gjorde, döma någon för innehav av fiktiv barnpornografi är något helt nytt för 

Rättssverige. I syfte och frågeställning nämndes några av de frågor som väcktes när jag påbörjade 

min studie. Vissa av mina frågeställningar har jag kunnat besvara i analysen medan andra har 

uppmuntrat mig att fördjupa mig ytterligare. Jag efterlyser i min uppsats ett konstruktivt sätt att tala 

om barnpornografilagen och dess verkningar på. För att ta reda på vad som saknas i diskussionen 

har jag därför undersökt barnpornografilagens terminologi.

Min första frågeställning gäller vuxnas och barns sexualitet – hur konstrueras de utifrån en juridisk 

terminologi och utifrån mangadomen? Hur beskrivs offer, förövare samt barns kränkning som 

skadeverkning? Konstruktionen av sexualitet har funnits närvarande i hela anlysen, och svaret på 

hur begreppen är konstruerade har undersökts kontinuerligt i samtliga teman. Jag fann att rollerna 

offer och förvare är beroende av varann. Offer är barn i allmänhet, vilket medför att förövaren är 

alla vuxna som anses skada dessa barn. Kränkningen består i att deras syn på sexualitet kan skadas. 

Jag tolkar det som att skadan inte nödvändigtvis uppträder direkt utan kan märkas senare i livet. I 

och med att lagen uttrycker sig på vad jag anser är ett något vagt och generaliserande sätt om barns 

sexualitet så förutsätts därför att alla barn har en likartad sexuell utveckling (det Foucault kallar en 

”normal” utveckling) och att den kan rubbas, exempelvis genom att vuxna människor tar foton av 

dem nakna. En förutsättning för att ett barn ska kränkas är enligt resonemanget om 

anspelningspornografi32 att barnen ska kunna identifiera sig med personen som avbildas. I det 

resonemanget menar jag att lagen sätter stor tillförlit till att barn ska kunna avgöra vad som är en 

vuxen och vad som är vuxen utklädd till barn. Rätten utgår i mangadomen (där vissa bilder avbildar 

tecknade individer med kattöron och svans) från att bilderna för ett barn33 skulle framstå som 

otvetydigt föreställande barn. I mangadomen har inga barn konsulterats angående vad bilderna 

föreställer, då en förevisning av bilderna i sig skulle utgöra en kränkning mot barnen. I min analys 

av lagstiftningen och dess applicering i mangadomen framgår hur den språkliga terminologin har 

tolkningsföreträde i konstruerandet av ”barn”. Analysen visar att barn såväl som den kränkning de 

utsätts för är språkliga konstruktioner skapade av vuxna utifrån vuxnas syn på deras egen och 

samhällets normativa sexualitet. Mitt viktigaste resultat av analysen angående förövaren i 

barnpornografibrott är att denne framstår som en produkt av en handling, där lagen fokuserar på 

32 Se citat 2 s. 18

33 Här kan det vara bra att minnas att ett barn i juridisk mening är en person som inte avslutat sin pubertetsutveckling. 

Riktigt unga barn räknas alltså också som barn, varför ”barn” har nått olika långt i sin kognitiva utveckling. 
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syftet med handlingen. Jag diskuterade olika syften med innehav, exempelvis konstnärliga och 

professionella. Också här visar analysen att lagens terminologi får tolkningsföreträde att avgöra 

vilket syfte som är det avsedda med ett innehav. Jag menar att det är på grund av de många 

tolkningar av rekvisiten (konstnärlig, till exempel) som lagens språkliga utformning möjliggör.

Den andra frågeställningen gällde gränsdragningar i mangadomens och barnpornografilagens 

terminologi. Hur uttrycks vad som är konst och vad som är sexualitet eller porr? Analysen visar att 

gränsdragning är ett återkommande problem inom barnpornografilagens domäner. En tänkbar 

förklaring till svårigheten kan vara upprätthållandet av en moral34, eller tydligare uttryckt, en önskan 

om att bevara en normal syn på barn och sexualitet, där de två inte ska ha något med varandra att 

göra. Då det är svårt att definiera ”konst”, kan det tänkas vara ännu svårare att definiera det som en 

komponent i en lagtext. Om konst kan vara avbildningar av nakna barn, och sådana avbildningar är 

kriminaliserade, så blir en logisk följd att konst också bör kriminaliseras. En tydlig markering från 

lagens sida har redan skett i och med att barnpornografibrottet flyttades ut från grundlagarna om 

tryckfrihet och yttrandefrihet. En slutsats av min andra frågeställning kan därför sägas vara att när 

det kommer till sexualitet (barns i synnerhet) och yttrandefrihet, genom konst eller annan utövning, 

så begränsas den kraftigt av lagen. Det kan diskuteras vidare vad det huvudsakliga syftet är med 

denna inskränkning. Analysen har visat att det dels handlar om att skydda barn, och dels handlar om 

att upprätthålla en allmän moral.35

Min analys avslutas med en diskussion kring för- och nackdelar med den språkliga ambivalens jag 

funnit genomgående i  de juridiska dokumentens och mangadomens terminologi. Jag fann att det 

positiva med tvetydigheten är att det finns möjlighet att tolka varje situation som unik. Det negativa 

består i att godtyckligheten som språket uttrycker försvårar gränsdragningar, vilket mangadomen 

och barnpornografilagen handlar mycket om. På frågan om skillnader mellan porr och sexualitet 

visar analysen att porr ofta betraktas som något sjukligt och patologiskt medan sexualitet kan antas 

vara en normal och sund drift, så länge den hålls inom de ramar som samhället satt upp som 

godkända. Anledningen till det stora intresset kring mangadomen är enligt mig att porr generellt och 

barnpornografi i synnerhet är något som berör och upprör de flesta människor.  Slutligen kan 

nämnas att, som min analys visat36, en bild inte kan vara objektivt sexuell eller inte sexuell. Istället 

är det konstruerandet av terminologin i barnpornografilagen och sociala normer som bestämmer när 

34 Se till exempel citat 6. s. 22

35 Se också ÅM 2011/4337 s. 9 där riksåklagare Anders Perklev hävdar att människors moraluppfattning kan komma i 

konflikt med yttrandefriheten.

36 Se till exempel ”Tidigare forskning” s. 6 om Bill Henson-debatten samt citat 9. av polisens barnporrexpert
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en bild är okej respektive när den inte är det. Därför framstår det som tydligt för mig att den 

barnpornografilag som idag används för att döma fiktiv barnpornografi bör ses över, i syfte att få en 

så adekvat och effektiv bekämpning av faktisk barnpornografi som möjligt. Vad gäller framtida 

forskning så skulle jag gärna se en större öppenhet inför att undersöka sociala fenomen utifrån olika 

ämnesområden, som till exempel sociologi och juridik. Jag kommer att följa mangadomens 

utveckling i HD med stort intresse, och jag skulle själv i framtiden gärna göra en mer uttömmande 

analys av barnpornografilagen och besvara alla frågor som uppkommit under processen.
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Bilaga 1. Lagen (1962:700) om 

barnpornografibrott

10 a § Den 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 eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång 

tillförsta stycket ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.

Är ett brott som avses i första stycket ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år. Är 

pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för gärning enligt första stycket 2-5 dömas ut bara om 

det av bilden och omständigheterna kring den framgår att den avbildade personen är under arton 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 eller i andra stycket.

Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grovt barnpornografibrott till 

fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska 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 barnen är särskilt unga, utsätts för våld eller tvång eller utnyttjas på annat särskilt hänsynslöst 
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sätt. Lag (2010:1357).

10 b § Förbuden i 10 a § mot skildring och innehav gäller inte den som enligt första eller andra 

stycket i den paragrafen framställer en pornografisk bild av barn, om skillnaden i ålder och 

utveckling mellan den avbildade personen och den som framställer bilden är ringa och 

omständigheterna i övrigt inte påkallar att ansvar döms ut.

Inte heller gäller förbuden den som tecknar, målar eller på något annat liknande hantverksmässigt 

sätt framställer en sådan bild, om bilden inte är avsedd att spridas, överlåtas, upplåtas, förevisas 

eller på annat sätt göras tillgänglig för andra.

Även i andra fall ska en gärning inte utgöra brott, om gärningen med hänsyn till omständigheterna 

är försvarlig. Lag (2010:399).

Bilaga 2. Bilderna

Som tidigare nämnt är de bilder som översättaren hade i sin ägo sekretessbelagda. Det medför att 

jag inte kan bifoga bilderna i min uppsats. Det jag däremot har haft möjlighet till är att på plats i 

Högsta Domstolen i Stockholm titta på bilderna utan att kopiera eller på något annat sätt bidra till 

en spridning av dessa. För kvalitén i min analys anser jag det viktigt att jag faktiskt sett bilderna. 

Anledningen till det är att jag annars riskerar att bli partisk och subjektiv i min analys utan att ha all 

bakgrundsfakta. I min undersökning av domens bakgrund, utfall och i slutändan dess betydelse för 

samhället och dess lag och moral, är det vidare viktigt att jag inte baserar mina slutsatser på 

godtyckliga åsikter, vilket skulle kunnat bli fallet om jag inte tagit del av det som ligger till grund 

för mitt utvalda ämne, mangadomen. Samtidigt kan nyttan av att jag ser bilderna diskuteras, då jag 

främst vill belysa det faktiska faktum att tecknade bilder räknas som barnpornogafiska hellre än att 

diskutera de faktiska bilderna. Att jag tar del av dem får därför ses som en djupdykning i materialet 

som orsakat domen där det återstår att se om det är användbart i min vidare analys.

Synen på bilderna före …

Efter att ha läst in mig på mangamålet och tagit del av flertalet kommentarfält på Internetforum och 

i dagstidningar vågar jag påstå att den allmänna opinionen anser att domen är orättvis och att 

opinionen uppmuntrar ett ifrågasättande av lagen. Min åsikt innan jag sett bilderna liknar 
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allmänhetens. Skillnaden är att jag försöker behålla en öppenhet inför det jag inte vet något om 

(exempelvis bildernas utformning och de delar av intervjun i FUP som också är sekretessbelagda). 

Jag har tidigare, baserat på mitt eget förarbete, föreställt mig att bilderna inte kan vara av så “grov 

art” så att de enligt mig är att anse som pornografiska. Likaså föreställer jag mig att det inte framgår 

tydligt att de avbildade barnen fortfarande har en pågående (ickeavslutad) pubertetsutveckling, 

vilket är den juridiska defintionen av vad ett barn är. Dessa mina föreställningar har kommit att 

ändras och nyanseras sedan jag mer spetsinriktat ”googlat” bilder i syfte att få fram mangabilder 

som är mer extrema (sexuellt explicita) än sådana som allmänheten kan tänkas känna till, eller 

föreställer sig.

...och efter

I min mening fanns det en bred spännvidd mellan bilderna där vissa endast avbildade barn utan 

något tydlig sexuellt budskap medan andra hade ett explicit sexuellt budskap. Exempel på de senare 

är där en vuxen man har samlag med en yngre flicka. Det förekom också bilder där barn utförde 

sexuella handlingar med andra barn. Min förhoppning och syftet med att se bilderna var att bredda 

mitt perspektiv och eventuellt nyansera min åsikt i frågan om vem som har rätt; den dömde eller 

domstolen. Det har till viss del skett. Intressant är att alla bilderna betraktas som barnpornografiska 

fastän vissa endast föreställer flickor i trosor, något som kan liknas vid ”bilder av nakna lekande 

barn i vanliga familjealbum”.
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