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I princip all befattning med barnpornografi är kriminaliserat då detta skildrar olika övergrepp på 

barn. Utnyttjande av barn för sexuell posering är ett brott likt barnpornografibrott där ett barn 

förmås att utföra handlingar med sexuell innebörd framför kamera eller andra människor. 

Intresse för sådant material skapar en efterfrågan som kan bidra till att fler övergrepp 

dokumenteras och sprids, vilket skapar en typ av marknad för barnpornografi. Denna uppsats 

ämnar därför att undersöka hur personer dömda för barnpornografibrott och utnyttjande av barn 

för sexuell posering förklarar brotten och sin roll i sina domar för att få en vidare förståelse för 

hur brotten kan normaliseras av de tilltalade. Studiens data består av 51 tingsrättsdomar prövade 

i hovrätt under år 2020 och 2021 där förklaringar från de tilltalades uttalanden kodats genom en 

tematisk analys. Den tematiska analysen genererade elva teman med respektive delteman. 

Förklaringarna har vidare analyserats utifrån flera teoretiska utgångspunkter, framförallt Sykes 

och Matzas “Neutraliseringstekniker” men även Christies “Det idealiska offret” samt Goffmans 

teori om “Stigma”. Analysen av uttalandena berör även ett straffrättsligt perspektiv genom att 

undersöka hur olika lagrum kan appliceras på och användas i de tilltalades förklaringar. En 

central slutsats i studien är att det fanns en tendens hos de tilltalade att på något sätt förneka 

ansvar för sina brott. De tilltalade förnekade även i olika utsträckningar att det funnits något offer 

som tagit skada i brotten. Dessa slutsatser tyder på att de tilltalade försökt framställa sina 

handlingar som mindre allvarliga och sig själva som mindre ansvariga. Att de tilltalade försökt 

förminska sin skuld samt ansvar skulle kunna medföra en risk för återfall i liknande brottslighet.  
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Inledning och problemformulering  

Våren 2021 uppmärksammades ett av de största barnpornografibrotten i Sveriges historia där ett 

par sägs ha producerat och innehaft över 1,8 miljoner filer med barnpornografi (Kroon & 

Peterson, 2021). Barnpornografi är ett omfattande problem som under de senaste tre decennierna 

ökat drastiskt genom att tillgången till internet blivit allt mer utbredd (Ly, Murphy & Fedoroff 

2016). Vid skapandet av barnpornografiskt material utsätts barn för reella sexuella övergrepp 

eller andra sexuella kränkningar som samtidigt dokumenteras och delas med andra 

(Justitiedepartementet 2018, s. 56). När filmer eller bilder på övergreppen publiceras på nätet 

cirkulerar de utan uppehåll (Ibid.). Anmälda barnpornografibrott ökade med 64% från år 2019–

2020 enligt Brottsförebyggande rådet (2021). Anmälningarna för utnyttjande av barn för sexuell 

posering ökade under samma tidsperiod med 61% (Ibid.). 

Samtliga som betraktar barnpornografi bidrar till att skapa och upprätthålla en marknad där 

sexuella övergrepp på barn erbjuds och efterfrågas. Efterfrågan från förövarna leder till att fler 

övergrepp dokumenteras och att fler barn utsätts för sexuella övergrepp. Över tid kan dessa bli 

allt grövre genom att förövarna blir avtrubbade och bagatelliserar sitt beteende. Kraven för vad 

som är sexuellt accepterat kan sänkas för både inblandade barn och förövare genom att beteendet 

normaliseras. (Justitiedepartementet 2018, s. 56) En sådan normalisering kan ske när förövare 

manipulerar sociala situationer eller framställer gärningar som något annat än vad de är, 

exempelvis som en accepterad aktivitet, tills gärningen framstår som normal (Young 1997). 

Normalisering kan även innebära att en handling som tidigare inte ansetts accepterad av 

samhället eller individer framställs och upplevs som normal (Dickinson & Jacques 2021).  

Den växande marknaden för barnpornografi indikerar att allt fler personer efterfrågar 

barnpornografi och att förövare i allt högre grad normaliserar sexuella övergrepp på barn. 

Barnpornografibrott är enligt Brottsbalken (SFS 1962:700) ett brott mot allmän ordning, vilket 

indikerar att det inte finns ett offer i brotten eftersom ingen enskild person anses ha tagit skada. 

Att barnpornografibrott ses som ett offerlöst brott kan bidra till att förövare som bevittnar 

övergreppen inte ser på sina gärningar som allvarliga eller att dessa inte lett till konsekvenser för 
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barnen i barnpornografin (Justitiedepartementet 2018, s. 56). Detta eftersom det ofta är någon 

annan person och inte de själva som begått övergreppen (Ibid.). Utnyttjande av barn för sexuell 

posering (BrB 6 kap. 8§) är ett sexualbrott som, till skillnad från barnpornografibrott, har ett 

offer som haft direkt kontakt med en förövare som förmått barnet att utföra en handling av 

sexuell karaktär (Justitiedepartementet 2004, ss. 146-147). Detta kan eventuellt påverka 

förövarens syn på sin egen och offrets inblandning och studien ämnar även därför att förstå hur 

förövare förklarar sina gärningar i ett brott med ett framträdande offer. Genom att retrospektivt 

undersöka hur individer dömda för barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell 

posering själva förklarar och reflekterar kring sina gärningar i domar kan förståelsen för hur 

förövare ser på och normaliserar den egna inblandningen öka. 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att retrospektivt undersöka hur personer dömda för barnpornografibrott och 

utnyttjande av barn för sexuell posering förklarar sina brott i sina fastställda domar från tingsrätt 

prövade i hovrätt för att få en vidare förståelse för hur brotten kan förklaras av gärningspersoner. 

Att undersöka uttalanden från dessa domar är endast för att kunna analysera de tilltalades 

förklaringar i relation till brottet och i relation till den målsägandes sagda roll i domar där en 

målsäganden varit närvarande.  

 

Studiens frågeställningar är följande:  

- Vilka förklaringar ger de tilltalade till sina brott? 

- Hur framställer de tilltalade sig själva i relation till målsäganden?  

Avgränsningar 

Studien har avgränsats till barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering då vi 

anser att det är två luckor i forskningen som behöver kompletteras. Det finns mycket forskning 

som berör fysiska sexualbrott mot barn men studiens syfte är att studera vilka förklaringar som 

tilltalade ger när det gäller ett indirekt övergrepp mot barn. Studien avgränsas därmed till de 

tilltalades förklaringar. Kopplingar som undersöks mellan de tilltalades och målsägandens 
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utsagor baseras på vad den tilltalade uttalat och ämnar inte jämföra innehåll mellan 

målsägandens och den tilltalades uttalanden inom respektive dom. Däremot förekommer 

jämföranden mellan olika tilltalades förklaringar. Rättens bedömning av bevis i domarna berörs 

inte i studien eftersom detta inte bedömdes relevant för att besvara studiens frågeställningar. 

Rättsläge och kriminalisering 

Då studien ämnar undersöka vilka förklaringar som de tilltalade ger i sina domar är det relevant 

att belysa rättsliga perspektiv som kan vara betydande för förståelsen av förklaringarna. Nedan 

presenteras kortfattat brottens historia och de lagrum som appliceras i domarna vilka kan 

användas när de tilltalade förklarar gärningarna.  

Barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering 

Att skildra barn i pornografisk bild, därmed inte enbart genom ljud eller text, blev kriminaliserat 

genom en ändring i Brottsbalken år 1980. År 1994 antog regeringen en vilande grundlagsändring 

om straffbarhet vid innehav av barnpornografi som skulle träda i kraft 1 januari 1999. Då i 

princip all befattning med barnpornografi rekommenderades att bli kriminaliserad behövdes en 

omfattande utvidgning av den gällande straffbestämmelsen. Barnpornografibrott förflyttades från 

Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen tillämpningsområden till Brottsbalken 

för att möjliggöra en utvidgad kriminalisering. (Justitiedepartementet 1997, ss. 1, 56, 61-63) 

I Brottsbalkens (SFS 1962:700) 16 kap. 10a§ står att den som skildrar barn i pornografisk bild, 

sprider eller gör materialet tillgängligt för någon annan, förvärvar, främjar handel, innehar eller 

betraktar bilder av barn i pornografisk bild ska dömas till böter eller fängelse. I samma 

bestämmelse uppges att bedömningen av vem som anses vara barn utgår från att personen har en 

ofullbordad pubertetsutveckling eller en ålder under 18 år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad 

krävs att det framgår av bilden eller omständigheterna att personen är under 18 år för att ansvar 

för gärningen ska utdömas. Omständigheterna kring brottet såsom ålderns eller 

pubertetsutvecklingens roll i rättens bedömning kan bidra till en osäkerhet kring vilka gärningar 

som är straffbelagda för gärningspersonerna.  
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År 2003 antog Sverige ett rambeslut från Europeiska unionen som innebar att Sverige åtogs 

införskaffa lagar som skyddar barn mot tvång att delta i pornografiska föreställningar eller 

rekrytering för pornografiska föreställningar. Rambeslutet låg till grund för det särskilda brottet 

“utnyttjande av barn för sexuell posering”. Definitionen "pornografiska föreställningar" 

innefattar förutom föreställningar framställda i en miljö likt en sexklubb även föreställningar i 

privata kretsar eller för framställning av pornografiska bilder. Utnyttjande av barn för sexuell 

posering infördes som särskild straffbestämmelse år 2005 och ämnade att skydda barn ytterligare 

från sexuell exploatering. (Justitiedepartementet 2004, ss. 1, 93, 95, 98) 

I Brottsbalkens (SFS 1962:700) 6 kap. 8§ framgår att den som främjar eller utnyttjar att ett barn 

under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering ska dömas för utnyttjande av barn för sexuell 

posering till böter eller fängelse. Även gärningar mot ett barn mellan 15 och 18 år omfattas av 

paragrafen förutsatt att poseringen varit avsedd att skada barnets hälsa eller utveckling. Båda 

brotten är enligt BrB 6 kap. 8§ och 16 kap. 10a§ att bedömas som grova om gärningarna varit del 

av en verksamhet av större omfattning, medfört en betydande vinning eller inneburit ett 

hänsynslöst utnyttjande av barnet. Även vid en stor mängd bilder, eller bilder på en särskilt ung 

person, är barnpornografibrottet att bedömas som grovt.  

I gärningsbeskrivningen för utnyttjande av barn för sexuell posering i BrB 6 kap. 8§ definieras 

inte formuleringen sexuell posering eller vilka poseringar som omfattas av avsedd att skada 

barnets hälsa eller utveckling vilket kan medföra en viss osäkerhet kring vilka gärningar som är 

straffbelagda. Dessa formuleringar framgår av regeringens propositioner som legat till grund för 

lagens införande men är inte nödvändigtvis uppenbara för gemene man eller de tilltalade i 

studien. Att förklara sina brott genom att hävda att man inte känt till att ens handlingar varit 

brottsliga kan vara ett försvar tilltalade använder i rätten för att försöka undkomma straffansvar.  

Att inte ha kunskap om att en handling är straffbelagd innebär dock generellt inte att man är fri 

från straffansvar (Wennberg 2017, s. 36) och ett sådant argument i rätten från en tilltalad bör 

därmed inte vara av betydelse för den rättsliga bedömningen.  

Formuleringen sexuell posering omfattar enligt Justitiedepartementet (2004) situationer där en 

individ förmår barnet att utföra eller medverka i en sexuell handling eller en ”ohöljd exponering 

av sexuell innebörd” (Ibid., s. 146). För straffansvar måste handlingen utföras inför en eller flera 



 8 

personer eller framför en kamera för dokumentation eller förmedling av bild. För att det ska vara 

ett utnyttjande gäller att någon anskaffar en vinning av något slag eller framställer en 

pornografisk bild. Barnets inställning till handlingen har ingen straffrättslig betydelse vad gäller 

barn under 15 år. Gällande barn över 15 men under 18 år förutsätts att poseringen varit ägnad att 

skada barnets hälsa eller utveckling vilket den generellt anses ha gjort om den skett i en för 

barnet typiskt skadlig miljö, som vid framställning av pornografiska bilder. 

(Justitiedepartementet 2004, ss. 146-147) 

 

Att vidga denna studie till att beröra både barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell 

posering möjliggör en relevant analys av studiens andra frågeställning, vilken förutsätter en 

målsägande. Relationen mellan utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott 

är enligt oss tydlig. En sexuell poseringsbild blir barnpornografisk då den sparas ner till en enhet 

eller hårddisk (Justitiedepartementet 1997, s. 164). Även om det sexuella poseringsmaterialet 

inte sparats utan enbart betraktats föreligger sådana förhållanden att den i studien kan anses vara 

en barnpornografisk föreställning och skulle därmed kunna likställas med försök att producera, 

framställa eller betrakta barnpornografi. Barnpornografibrott används därmed genomgående som 

samlingsbegrepp för båda brotten förutom i de fall där det uttryckligen står annat.  

Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisas forskning som berör det aktuella ämnesområdet och belyser kunskap i 

enighet med syftet, att retrospektivt undersöka tilltalades förklaringar till sina brott i sina domar 

för barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering.  

Försvarstekniker och barnpornografibrott 

Steel (2014) undersökte effektiviteten av att anklaga en okänd aktör vid barnpornografibrott 

genom att studera rättsfall. Ett sådant försvar är den trojanska hästen vilket är en del av det mer 

generella försvaret av SODDI, akronym för Some Other Dude Did It (översättning: någon annan 

snubbe gjorde det). Försvaret baseras på att hävda att någon annan, välkänd eller okänd, använt 

gärningspersonens Wi-Fi uppkoppling eller en gemensam dator för att begå brotten. Ett SODDI-
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försvar kan skylla på en fysisk person, skadlig programvara eller en kombination. Trojanska 

hästar förflyttar skulden för de digitala aktiviteterna på en annan aktör som med hjälp av skadlig 

kod, virus eller spionprogram styr datoraktiviteten från en annan enhet på distans. Försvaret kan 

användas för att förklara varför det olagliga materialet finns på enheten och samtidigt lämna ifrån 

sig ansvaret genom att skapa tvivel kring vem som är ansvarig. Att använda den trojanska hästen 

som försvar är möjligt när gärningspersonen hävdar sig sakna kunskap om materialet men inte 

kan skylla på en specifik person. Studien påvisade inte några fall där ett SODDI-försvar 

framgångsrikt lett till ett frikännande. Steel (2014) framförde detta som en sannolik följd av 

brister i att bevisa att den skadliga koden eller programvaran är ansvarig för att bete sig på det 

sätt som påståtts eller visa på att den har förmågan att bete sig som påstått. 

 

Forskningen av Steel (2014) bidrar med kunskap om vilka tekniska förklaringar som kan 

användas i ett försvar vid barnpornografi där det finns teknisk bevisning. Steel (2014) undersökte 

främst effektiviteten av ett SODDI-försvar, vilket inte är denna studies syfte. Dock kan 

forskningen appliceras på barnpornografibrott där de tilltalade använt sig av liknande försvar.  

Erkännanden och förnekanden vid sexuella övergrepp mot barn 

Magnusson, Ernberg, Landström & Granhag (2018) undersökte tilltalades förklaringar i domar 

från svenska domstolar som totalt hade 87 manliga tilltalade, varav 68 blev dömda för sexuella 

övergrepp mot barn. Av de 27 tilltalade som erkände sina brott blev alla (100%) dömda och av 

de tilltalade som förnekade sina brott blev 72,7% dömda.  

 

Magnussons et al. (2018) tematiska analys visade på flera generella teman med respektive 

underkategorier. I de fall där erkännanden av skuld gavs återfanns två teman: förklaringar som 

berör en sexuell preferens för barn, och förklaringar som berör mentala tillstånd. Dessa följdes av 

ett antal underkategorier såsom sexuella drifter och pedofili, barnets initiativ eller mentala 

sjukdomar såsom depression. Vid förnekanden av skuld återfanns fem teman: missförstånd, 

opålitligt vittnesmål från barn, falska anklagelser, opålitliga bevis, och påstådd minnesförlust. 

Den vanligast förekommande underkategorin vid förnekande av skuld var att barnet misstolkat 

en icke-sexuell handling som ett övergrepp, redovisningar av andras upplevelser var näst 

frekvent använt men även flera former av falska anklagelser som följd av hämnd eller andra 
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konflikter var frekventa. Resultatet av studien visade även på ett starkt samband mellan 

erkännanden och ung ålder hos gärningspersonen, en utom-familjär relation med barnet, om 

barnet var ungt och om den tilltalade hade bilder på målsäganden eller barnpornografi på andra 

barn i sitt ägande. Det fanns inget samband mellan erkännanden och förekomst av DNA-bevis 

eller skador, typ och duration av övergreppet och barnets kön. (Magnusson et al. 2018) 

 

Forskningen av Magnusson et al. (2018) bidrar med kunskap till studien om vilka förklaringar 

tilltalade personer i Sverige kan ge till sexualbrott mot barn genom att retrospektivt analysera 

domar. Deras forskning studerar inte barnpornografibrott eller utnyttjande av barn för sexuell 

posering men återfann förklaringar från en svensk kontext som ändå kan tillföra relevanta 

perspektiv till denna studie.  

Tillståndsgivande tankar som en ingång till barnpornografibrott 

Kettleborough och Merdian (2017) har studerat vilka tillståndsgivande tankar som användes av 

barnpornografiförövare genom att förmedla enkäter till professionella aktörer som arbetat med 

barnpornografiförövare.  

  

Kettleborough och Merdian (2017) genomförde en tematisk analys av enkätsvaren som visade 

fyra övergripande teman med respektive underteman: barnens upplevda natur, icke-sexuellt 

engagemang med barnpornografi, förnekelse av skada och uttryck för en generell sexuell 

preferens. Varje övergripande tema följdes av flera underteman. Temat barnens upplevda natur 

följdes av flera underteman som definierats av Kettleborough och Merdian (2017) som att barnen 

i barnpornografi inte är ”riktiga” barn, att barnen spelar/agerar som sexuellt sofistikerad samt att 

barn har förståelsen att ingå i en sexuell relation med vuxna. Icke-sexuellt engagemang med 

barnpornografi kännetecknades av underteman relaterade till att njutningen av barnpornografi 

uppkommer från samlandet och organiseringen av materialet, att det kriminella beteendet är 

bortom deras kontroll samt att barnpornografi används för att reglera känslor. Det tredje temat 

förnekelse av skada definieras av två underteman där det ena definieras som att barnen inte tagit 

skada genom att se på barnpornografi och det andra är att skadan som barnen upplever är en 
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social konstruktion. Det sista temat som Kettleborough och Merdian (2017) identifierat var 

uttryck för en generell sexuell preferens vilket definierats utifrån att njutningen härstammar från 

att i hemlighet se sexuella aktiviteter men inte att det är barn och att det finns ett intresse för 

generellt sexuellt avvikande material.  

 

Kettleborough och Merdian (2017) bidrar med kunskap om vilka tankar som kan förenklat för 

barnpornografiförövare att begå brotten. Resultatet baserades dock på professionella aktörers 

bedömningar och inte på uttalanden från förövarna själva. Forskningen är ändock relevant då den 

med hjälp av en tematisk analys diskuterar tänkbara förklaringar till gärningar vilka kan 

återkomma i vår data och bidra till denna studies tematiska analys.  

Neutraliseringstekniker i relation till graffiti 

Tidigare forskning som analyserat gärningspersoners förklaringar i relation till Sykes och Matzas 

(1957) neutraliseringstekniker är Vasquez och Vieraitis (2016) studie. Vasquez och Vieraitis 

(2016) förklarade neutraliseringstekniker som en språklig neutralisering av handlingar som 

används för att minska skulden associerad med brottslighet. Författarna intervjuade 25 

graffitimålare och deras uttalanden analyserades bland annat utifrån neutraliseringsteknikerna av 

Sykes och Matza (1957).  

I studien använde intervjupersonerna främst neutraliseringstekniken förnekande av skada. 

Intervjupersonerna menade att graffitin inte direkt skadade en person på samma sätt som andra 

brott kan göra. De menade också att eftersom graffitin inte skadade någon var den inte farlig, 

dålig eller allvarlig. Den näst mest använda neutraliseringstekniken enligt Vasquez och Vieraitis 

(2016) var förnekande av offer. Graffitimålarna ansåg att det oftast inte fanns något direkt offer i 

situationerna rörande graffiti eller att offret var okänt. Även neutraliseringstekniken vädjan till 

högre makter användes av intervjupersonerna då de förklarade att många av deras vänner också 

var graffitimålare och de ständigt var omgivna av andra som målade graffiti. Förnekande av 

ansvar användes också som en neutraliseringsteknik då graffitimålarna förklarade handlingarna 

genom att skylla på alkohol eller droger. Vissa intervjupersoner menade att graffitimålande 
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endast var aktuellt vid alkohol- eller drogbruk och att brukandet orsakade viljan att måla. 

(Vasquez & Vieraitis 2016) 

 

Vasquez och Vieraitis (2016) bidrar med kunskap om hur neutraliseringstekniker kan appliceras i 

praktiken på brott där gärningspersoner inte anser att människor tar skada. Barnpornografibrott 

och utnyttjande av barn för sexuell posering utmärker sig dock väsentligt från graffitimålande 

eftersom barnpornografi generellt innebär att barn utsätts för sexuella övergrepp som kan ge 

direkt skada på offret. Denna distinktion är viktig att notera vid jämförelser då graffitimålande 

sker på materiella ting såsom hus eller väggar som inte kan ta skada av gärningarna. Den skada 

som kan ske på människor eller samhället vid graffitimålande är ofta ekonomisk 

(Polismyndigheten 2020), medan barnpornografi innebär ett sexuellt övergrepp på barn vilket 

kan vara skadligt både fysiskt och psykiskt (Justitiedepartementet 2018, s. 57).  

 

Justitiedepartementet (2018, s. 56) noterar dock hur barnpornografiförövare inte ser på sina 

gärningar som allvarliga vid betraktande eller innehav av barnpornografi då det inte involverar 

ett närvarande offer. Detta liknar graffitimålarnas resonemang i Vasquez och Vieraitis (2016) 

studie där intervjupersonerna inte ansåg att gärningarna var allvarliga eftersom ingen person 

direkt drabbades eller då inget offer var direkt närvarande. Sykes och Matza (1957) exemplifierar 

sin neutraliseringsteknik förnekande av offer genom vandalism där avsaknaden av ett närvarande 

offer påverkar förövarens syn på gärningen som brottslig. Vasquez och Vieraitis (2016) studie 

kan illustrera hur teorin om neutraliseringstekniker kan appliceras på tilltalades förklaringar i 

denna studie då gärningspersonerna kan neutralisera sina gärningar på liknande sätt vid båda 

brotten. Relevanta kopplingar mellan studierna kan därmed dras med aktsamhet till brottens 

skillnader.  

Teoretiska utgångspunkter 

Då studiens syfte är att undersöka tilltalades förklaringar av sina gärningar användes 

huvudsakligen Sykes och Matzas (1957) neutraliseringstekniker för att analysera uttalandena. 

Neutraliseringstekniker bidrog som teori med insikter i hur gärningspersoner på olika sätt kan 

rationalisera sina gärningar för att minimera skulden de och andra kan placera på denne. Även 
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Goffmans (1963) teori om stigma samt Christies (1986/2001) teori om idealiska offer och 

idealiska gärningspersoner användes för att vidga analysen och framföra relevanta perspektiv. 

Teorin om stigma behandlar samhällets stigmatisering av personer med avvikande attribut och 

hur dessa personer går tillväga för att framstå som “normala” människor (Goffman 1963). 

Christies (1986/2001) teori om ideala offret användes i studien för att ge perspektiv på hur den 

tilltalade kan framställa sig själv i relation till målsäganden eller offret. Teorin kan ge inblick i 

vem som upplevs vara offer och gärningsperson. Teorierna presenteras mer ingående nedan.  

Neutraliseringstekniker 

Sykes och Matza (1957) presenterade fem tekniker som gärningspersoner kan använda för att 

neutralisera sina brottsliga eller avvikande handlingar på, minska skam och skydda 

sinasjälvbilder. Genom att rationalisera och rättfärdiga deras agerande kan moraliskt och lagligt 

felaktiga handlingar neutraliseras och bli mer accepterade av samhället. Nedan listas teknikerna 

med respektive förklaringar. 

1. Förnekande av ansvar 

Förövaren förnekar ansvar i relation till handlingen för att reducera andras och eget 

misstycke. Handlingen kan skyllas på utomstående parter eller faktorer såsom att man 

växt upp med dåliga föräldrar, umgåtts i fel kretsar eller växt upp i ett dåligt område. 

Tekniken går ut på att framställa sig som hjälplös och att ens normbrytande beteende är 

utom ens egna kontroll.  

2. Förnekande av skada 

Tekniken syftar till att förneka att det har skett någon faktiskt skada utifrån ens 

handlingar. Handlingen kan rättfärdigas genom att säga att offret inte har tagit någon 

egentlig skada, att offrets egen medverkan i situationen gör att offret inte kan räknas som 

ett offer eller att konsekvensen av handlingen inte är besvärlig för offret.  
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3. Förnekande av offer 

Neutraliseringen går ut på att handlingen inte är felaktig under rådande omständigheter. 

Detta gäller även fall där förövaren tar ansvar för sina gärningar och erkänner att 

handlingen kan ha lett till en skada. Skadan som skett på offret genom handlingen är 

egentligen ingen skada utan ett rättfärdigt straff eller hämnd. Offerskapet förnekas och 

utbyts mot att ”offret” är en person som förtjänar skada. I de fall där ett offer inte är 

fysiskt närvarande, okänt eller en abstraktion är medvetenheten hos förövaren om att det 

kan finnas ett offer försvagad.   

4. Fördömande av fördömarna 

 Neutraliseringen innebär att man skiftar fokus från sitt eget förövarskap och istället pekar 

ut de som fördömer dennes handlingar, hur de agerar och beter sig. Fördömarna målas 

upp som hypokriter och de fördömer gärningspersonens brott för att de själva är 

brottslingar eller har en personlig konflikt med gärningspersonen. De som fördömer är 

korrupta poliser, lärare som favoriserar elever eller föräldrar som tar ut sin ilska på sina 

barn.  

5. Vädjan till högre makter 

Förövaren har agerat felaktigt utifrån vad samhällets sociala normer säger och rättfärdigar 

handlingarna genom att förklara att hen agerat utefter en mindre grupps sociala regler 

vilket rentvår handlingen. Normerna som gärningspersonen valt att agera utifrån är mer 

överhängande eller viktiga än de normer som gärningspersonen brutit mot. Detta kan 

innebära att förövaren bryter mot lagar och sociala regler för att istället följa de normer 

som finns inom dennes gäng eller vänskapsgrupp. 

Stigma  

Begreppet stigma användes av Goffman (1963, ss. 2-3) för att beskriva attribut hos en individ 

som inte motsvarar de sociala eller normativa förväntningarna som finns i en viss social kontext. 

Stigmatiseringen sker av samhället när en individ inte möter förväntningarna som finns och 
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individen blir reducerad till att inte längre vara en “vanlig” person utan farlig eller svag. 

Begreppet stigma används för att beskriva nedsättande attribut hos en individ, men borde också 

ses som ett begrepp för att beskriva sociala relationer. (Ibid.) 

Goffman (1963, ss. 4-5) formulerade tre kategorier av stigman: 

1. Fysiska deformiteter 

Ett stigma baserat på fysiska missformningar och oönskade kroppsliga drag såsom 

blindhet. 

2. Bristande personlig karaktär 

Stigmat baseras i att individens karaktär uppfattas som viljelös, dominerande, eller som 

att den håller onaturliga passioner, sexuella intressen, är förrädisk, och oärlig. Bristande 

karaktär innefattar faktorer såsom mental sjukdom, missbruk eller homosexualitet. 

3. Stigma från ras, nation och religion  

Stigmat erhålls genom släkte eller familj där stigmat befläckar hela familjen.  

Personer som inte omfattas av dessa stigman betraktas som “normala” och deras beteenden mot 

personer med ett stigma går att likställa med diskriminering, vilket kan reducera deras framgång 

och chanser i livet. “Normala” människor formulerar en teori kring stigmat för att förklara den 

stigmatiserade personens lägre värde och redovisa på vilket sätt personen är farlig eller mindre 

mänsklig, vilken kan användas som rättfärdigande av handlingarna. (Goffman 1963, s. 5) 

Behandlingen från omgivningen kan medföra att den stigmatiserade känner skam och försöker 

åtgärda de attribut som personen ser som orsaken till stigmat (Ibid., ss. 7-9). I sociala situationer 

där stigmat inte är uppenbart eller välkänt sedan tidigare kan den stigmatiserade individen 

försöka hantera informationen om stigmat genom att styra vem och hur informationen kommer 

att delges (Goffman 1963, s. 42). Personer som har ett välkänt stigma eller ett stigma som är 

uppenbart och accepterar att de har det aktuella stigmat kan ändock försöka reducera spänningar 

associerade med stigmat (Goffman 1963, s. 102). Detta kallar Goffman (Ibid.) för döljande och 

kan för individer med ett fysiskt stigma som blindhet innebära att individen döljer deformiteten 

genom att bära mörka glasögon. 
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Det idealiska offret  

Ett idealt offer har enligt Christie (1986/2001) fem egenskaper vilka bidrar till enklare 

identifiering som offer av andra. Enligt teorin bör offret:  

1. Vara svagt. Denna egenskap uppfylls exempelvis om personen är sjuk eller mycket ung. 

2. Vara upptagen med ett aktningsvärt projekt. Exempelvis genom att ta hand om en 

närstående. 

3. Vara på en plats som det inte går att klandra offret för att vara på. Exempelvis en 

mataffär.  

4. Bli utsatt av en stor och ond man. 

5. Bli utsatt av en okänd man utan personlig relation till offret.  

Offret bör enligt Christie (Ibid.) dessutom vara kvinnligt och bli utsatt av en man för att lättast 

ses som idealt. I relation till och beroende av det idealiska offret finns även den idealiska 

gärningspersonen, som baseras på egenskaperna hos det idealiska offret. Desto mer idealt offret 

upplevs, desto mer ideal upplevs även gärningspersonen och vice versa. Den idealiska 

gärningspersonen bör därmed vara en stor, ond, okänd och avlägsen man. Enligt Christie 

(1986/2001) är det även en person som inte ses som fullt mänskligt och skapar oro för 

allmänheten. (Ibid.) 

Metod  

Material, datainsamling och urval 

 

Studien behandlade 51 tingsrättsdomar som överklagats till och prövats i hovrätt under åren 2020 

och 2021 för en samtida analys. Då studiens syfte var att undersöka hur tilltalade personer 

förklarade brotten i deras domar för barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell 

posering har domarna valts utifrån brottsrubricering/huvudbrottet.  

Rättsdatabasen Juno har använts för att urskilja domar relevanta för analys. Totalt återfanns 101 

stycken hovrättsdomar tillgängliga för barnpornografibrott år 2020 respektive 36 stycken år 
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2021 när sökningen utfördes den 21 april. Vid sökning för utnyttjande av barn för sexuell 

posering fanns 44 domar i hovrätten under 2020 respektive 18 stycken den 21 april 2021. Alla 

domar hade inte de aktuella brotten som rubriceringar i databasen och uteslöts därmed från 

studien.  

Urvalsmetoden som präglat datainsamlingen är ett målstyrt urval. Ett målstyrt urval innebär att 

fall väljs ut baserat på forskningens mål, vilket kan göras med hjälp av kriterier. För att 

identifiera relevanta fall att studera kan vissa förutbestämda kriterier kring fallen utformas före 

datainsamlingen. Kriterierna gällande urvalet baseras därmed på forskningsfrågorna. (Bryman 

2018, ss. 498-502) Studiens urvalskriterier blev således att domarna måste innefatta en 

huvudrubricering med antingen “barnpornografibrott” eller “utnyttjande av barn för sexuell 

posering” för att framstå som aktuella för analysen. Ytterligare kriterium för urvalet var 

domarnas aktualitet. Urvalet består endast av domar prövade i hovrätt från 2020 och 2021 då 

dessa ansågs vara mest aktuella för en samtida analys. Frikännande domar i hovrätten och domar 

som saknade förklaringar från de tilltalade inkluderades inte i studien eftersom de inte mötte 

studiens syfte. Samtliga tilltalade i studien var män.  

Initialt valdes 28 domar ut för analys och kodning. Vid insamlingen av domarna lästes dessa 

igenom för att bedöma om uttalandena från de tilltalade var tillräckligt informationsrika för att 

vara av betydelse i studien. Ett antal domar uppfyllde inte detta behov eller var frigivningar 

varvid de inte användes. Inledningsvis kodades de första domarna som mötte studiens kriterier 

under år 2020 och 2021 och därefter kodades resterande domar under samma år tills majoriteten 

av koderna bekräftades för att uppnå en mättnad. Urvalet blev därmed även sekventiellt, vilket 

innebär att forskaren inledningsvis har ett mindre urval som utvidgas om det bidrar till att 

besvara forskningsfrågorna (Bryman 2018, s. 498). Då en mättnad till stor del uppstod efter 

kodningen av samtliga domar under åren 2020 och 2021 vidgades inte urvalet ytterligare. Att 

uppnå mättnad brukar innebära att varje nytt nedslag, eller i denna studie kodning av en ny dom, 

inte ger ytterligare information (Alvehus 2019, s. 73).  



 18 

Analysmetod 

Eftersom studiens syfte är att undersöka vilka förklaringar de tilltalade gett till sina gärningar i 

domarna har en väsentlig del av den inledande analysen av domarna bestått av att identifiera 

uttalanden i respektive dom. Med uttalanden avses direkta citat från den tilltalade eller den 

tilltalades framställningar av händelsen. Tingsrättens och hovrättens återgivningar eller 

sammanfattningar av den tilltalades uttalanden som inte står direkt i dessa omfattas också av 

definitionen. Vissa uttalanden i analysen har anpassats för lättare läsning eller anonymisering av 

exempelvis identifierbara namn. Dessa ändringar har markerats med hakparenteser.   

Studiens data, tingsrätts- och hovrättsdomar, har analyserats kvalitativt genom en tematisk analys 

vilket innebär ett sökande efter olika teman (Bryman 2018, s. 702). Ett tema kan beskrivas som 

en identifierad kategori utifrån data som är kopplat till forskningens fokus och som baseras på 

koder som identifierats i det aktuella materialet (Ibid., s. 703). För att identifiera de tilltalades 

uttalanden lästes domarna igenom upprepande gånger för att “lära känna materialet” (Ibid., s. 

707). Uttalandena kodades inledningsvis mening för mening med ett eller flera beskrivande ord. 

De genererade en stor mängd olika koder i den initiala kodningsfasen vilket enligt Charmaz 

(2002 se Bryman 2018, s. 701) är nödvändigt för att inte förlora kontakten med materialet eller 

gå miste om relevanta perspektiv och tolkningar.  

 

Efter den inledande kodningen lästes förklaringarna med respektive koder igenom upprepade 

gånger för att hitta likheter och se om flera koder beskrev samma typ av förklaring och kunde 

tilldelas en gemensam kod. Detta är enligt Bryman (2018, ss. 700, 707) att granska koderna 

kritiskt för att börja utveckla teman. Varje förklaring, eller fenomen, i ett material kan även ofta 

kodas på fler än ett sätt (Ibid., s. 700). Vid förklaringar i studiens data där informationen gick att 

koda på flera sätt lästes meningen kritiskt för att identifiera vad kärnan i meningen var. Ett 

exempel på detta är följande förklaring:  

 

“Han bestrider ansvar för grovt brott eftersom han inte har känt till och inte heller har tagit del av 

material där barn har utnyttjats på ett särskilt hänsynslöst sätt.” (Dom 4) 

 



 19 

Ovanstående mening kodades under deltemat saknat kännedom om materialets existens snarare 

än deltemat saknat kännedom om materialets innehåll eftersom vi bedömde det omöjligt att veta 

vad innehållet är i ett visst material om man inte vet att materialet existerar.  

Metodologiska reflektioner 

Då studiens syfte är att studera hur tilltalade förklarade sina brott i relation till dem själva och 

målsäganden fanns det flera forskningsmetoder som kunnat användas för att besvara 

frågeställningarna som exempelvis intervjuer eller observationer på nätet. Även observation av 

rättegångar hade varit ett möjligt sätt att studera de tilltalades uttalanden på. I övervägandet av 

metodval ansågs dock att det fanns vissa problematiska aspekter vid studerandet av känsliga 

rättegångar med hjälp av observationer. De människor som studeras genom observationer kan 

uppleva att deras privatliv invaderas och att forskarens närvaro inverkar på de studerade 

individerna (Fangen 2005, s. 203). Vid deltagande observation av exempelvis sexualitet, 

psykiska problem eller kriminella miljöer kan studierna leda till stora etiska dilemman (Ibid.). Ett 

etiskt dilemma är att forskaren alltid behöver väga graden av stress och påfrestning som studien 

kan tillföra den studerade mot den information och kunskap som kan utvinnas ur studien (Ibid.). 

Observationer av det aktuella ämnesområdet ansågs därmed inte vara en lämplig metod.  

 

Förhandlingarna i de brottmål som är aktuella för studien skulle sannolikt inte varit öppna för 

allmänheten eftersom de omfattas av sekretess. Domstolen kan enligt 5 kap. 1§ Rättegångsbalken 

(SFS 1942:740) välja att hålla förhandlingar bakom stängda dörrar för att inte känsliga uppgifter 

ska röjas i brottmål som omfattas av Offentlighets- och sekretesslagens (SFS 2009:400) 35 kap. 

12§. Enligt denna bestämmelse omfattas sexual- och barnpornografibrott av ett behov av 

sekretess. Risken för stängda dörrar under rättegångarna resulterade i ytterligare en fördel att 

studera de aktuella domarna i efterhand. Domarna har dock sammanställts av anställda på 

domstolarna vilket betyder att det material som använts i analysen är sekundärdata eftersom vi 

själva inte samlat in den ursprungliga informationen (Bryman 2018, s. 384). Den data som legat 

till grund för analysen är därmed bearbetad och eventuellt präglad av andras observationer vilket 

kan medföra att en viss social kontext har gått förlorad (Ibid., s. 715). De metodologiska 

övervägningarna resulterade dock i bedömningen att den metod som använts var mest optimal 

för studiens syfte. Vid studerande av avlagda domar påverkas inte kontexten eller 
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forskningspersonerna av forskarens närvaro vilket kan medföra hög reliabilitet. Sociala miljöer 

kan medföra en generellt låg reliabilitet då de inte går att frysa (Bryman 2018, s. 465), men 

eftersom domarna är avlagda ändras den sociala kontexten inte. 

 

Datamängden som samlades in baserades delvis på en empirisk mättnad för att bekräfta så många 

koder som möjligt. Det kan dock vara en nackdel att basera hela sitt urval på en empirisk 

mättnad då forskaren riskerar att undgå andra intressanta infallsvinklar som kunnat utvinnas ur 

materialet (Alvehus 2019, s. 73). I denna studie innebär detta att vissa teman inte har bekräftats 

genom att förekomma flera gånger i domarna. Dessa förklaringar kan ändå bidra till relevanta 

perspektiv för forskningsfrågorna. Studiens målstyrda urval är inte heller representativt (Bryman 

2018, s. 496) och studiens resultat går därmed inte att generalisera utanför det aktuella urvalet. 

Ett större urval bestående av fler domar hade kunnat bidra till ett mer generaliserbart material 

och visa på större variationer (Ibid., ss. 506-509) men eftersom en empirisk mättnad till stor del 

uppnåddes vid kodningen utökades inte urvalet. Ett större urval hade även inneburit att domarna 

blivit fastställda tidigare år och således inte haft samma aktualitet. Det hade även resulterat i en 

mindre intensiv analys (Ibid.) då materialet blivit alltför omfattande. 

Analysen baseras på tolkningar av förklaringar och vid studier där två eller flera forskare 

medverkar är det viktigt att tolkningen av materialet görs på samma sätt av alla deltagande 

forskare (Bryman 2018, s. 465). För att säkerställa reliabiliteten kodades allt material i samråd 

mellan båda författarna, vilket ökat studiens pålitlighet (Alvehus 2019, s. 126). Tolkningar är 

dock subjektiva och kan inte generaliseras (Bryman 2018, ss. 484-485). Därmed går denna 

studies resultat inte att applicera på samtliga tilltalade för barnpornografibrott och utnyttjande av 

barn för sexuell posering. Resultatet kan dock ge en djupare förståelse för vilka förklaringar som 

tilltalade kan ge för att förklara sina brott.  

Etiska reflektioner 

Enligt tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105) är allmänna handlingar tillgängliga för 

allmänheten och domar anses vara allmänna handlingar när de avkunnats eller expedierats. 

Enligt 35 kap. 12§ i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) ska uppgifter om enskilda 

personer sekretessbeläggas vid sexualbrott och barnpornografibrott om uppgifterna kan leda till 
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skada för individen om de avslöjas. Bestämmelsen omfattar dock inte individer tilltalade för 

dessa brott.  

 

Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) ska 

information ges och samtycke införskaffas av personer som deltar i forskningen, detta gäller 

även forskning som behandlar uppgifter om lagöverträdelser såsom domar. Forskning eller 

studier som sker på högskoleutbildningar omfattas enligt 2§ däremot inte av lagen (Ibid.). 

Studien har genomförts så etiskt som möjligt den mån det kunnat säkerställas. För att värna om 

anonymiteten för både målsäganden och tilltalade i dessa brottmål har omfattande information 

om gärningarna uteslutits. Studiens syfte är att undersöka de tilltalades förklaringar av sina brott 

och den information som har tagits med i analysen är sådan att den direkt bidrar till att besvara 

studiens frågeställningar. I de uttalanden där identifierbara namn samt platser står med har dessa 

anonymiserats för att inte sprida personuppgifter som är irrelevanta för studiens syfte. Domarnas 

målnummer har för samma ändamål bytts ut mot ett eget nummer i studien och i bilaga 1 finns 

en uppställning med studiens givna domsnummer samt de faktiska målnumren. Dessa finns 

tillgängliga för att säkerställa studiens transparens för att öka uppsatsens kvalitet och möjliggöra 

för läsaren att granska all data (Alvehus 2019, s. 133).  

 

  



 22 

Redovisning av den tematiska analysen 

Den tematiska analysen av de tilltalades förklaringar till gärningarna resulterade i elva 

huvudteman. Under varje huvudtema utkom även ett antal delteman som mer specifikt förklarade 

temats innehåll. I tabell 1 visas en uppställning av den tematiska analysen. Antalet bredvid varje 

deltema representerar hur många av de 51 tilltalade som använde förklaringar relaterade till 

respektive deltema. Vissa tilltalade gav flera förklaringar under flera delteman i respektive dom. 

En dom kan därmed förekomma under flera olika delteman.  
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Analys och diskussion 

I detta avsnitt beskrivs vissa delteman som framkommit i de kodade domarna gällande 

barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering. Studiens syfte är att undersöka 

hur tilltalade i barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering förklarar sina 

brott i relation till gärningarna och målsägande. Därför exemplifieras flera delteman genom de 

tilltalades mest kärnfulla förklaringar. Alla delteman från den tematiska analysen presenteras inte 

i avsnittet till följd av det omfattande materialet samt starka likheter mellan delteman vilka inte 

bidrog till nya insikter i analysen. Analysen baseras på våra tolkningar av utdragen och är således 

subjektiva. Tolkningarna underbyggs dock av teori och tidigare forskning.  

 

Analysen struktureras utifrån Sykes och Matzas (1957) neutraliseringstekniker då majoriteten av 

förklaringarna i materialet kunde analyseras utifrån teorin. Detta innebär att Sykes och Matzas 

(1957) teori var den mest framträdande teorin som användes. Det förekommer inslag av andra 

teorier som framförts under den teoretiska genomgången men dessa presenteras kontinuerligt i 

analysen och inte under egna rubriker. 

Förnekande av ansvar  

Den neutraliseringsteknik som användes mest frekvent i domarna när de tilltalade förklarade sina 

brott var tekniken förnekande av ansvar. Förnekande av ansvar tog uttryck på olika sätt i 

materialet, antingen genom att de tilltalade diskuterade sina brott i relation till uppsåt eller 

genom att försöka neutralisera sin skuld på andra sätt. Uppsåt är en förutsättning för att kunna 

dömas för ansvar för de allra flesta brott i Sverige vilket innebär att gärningspersonen i olika 

grad behöver ha velat uppnå en viss effekt av sin gärning vid gärningstillfället (Wennberg 2017, 

ss. 31-35). Det räcker däremot att gärningspersonen insett eller varit likgiltig till risken att 

gärningarna kunnat leda till en viss effekt och inte avstår från att begå gärningarna för att dömas 

(Ibid.). Genom Lagar om ändring i brottsbalken (SFS 2018:618; SFS 2020:173) krävs idag dock 

enbart att gärningspersonen varit oaktsam i relation till barnets ålder för både barnpornografibrott 

och utnyttjande av barn för sexuell posering.  
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Det förekom även uttalanden där de tilltalade förklarade att de brottsliga gärningarna skett till 

följd av utomstående faktorer som de upplevt att de inte haft någon kontroll över, vilket är en 

förklaring som kan ses som ett förnekande av ansvar. Förnekande av ansvar är enligt Sykes och 

Matzas (1957) neutraliseringstekniker ett sätt för en gärningsperson att lindra sin skuld genom att 

skylla handlingen på utomstående parter eller faktorer. Dessa kan vara en osäker livssituation 

eller andra faktorer upplevs bortom gärningspersonens kontroll. Neutraliseringsteknikens kärna 

är att gärningspersonen framställer sig själv som hjälplös inför dessa faktorer (Sykes & Matza 

1957). 

En av de mest framträdande förklaringarna som användes i domarna där de tilltalade förnekar 

ansvar för brott var att de saknat kännedom om materialets existens. 15 av de 51 tilltalade 

förklarade på olika sätt att de inte känt till att det barnpornografiska materialet funnits på deras 

enheter eller i deras hem. Detta kan innebära att de tilltalade använt den saknade kunskapen om 

materialets existens för att bestrida ansvar för brott. Eftersom de tilltalade inte visste att 

materialet fanns antyder de att någon annan har hämtat filerna eller att de inhämtats utan de 

tilltalades vetskap.  

“Han hade ingen aning om att han fått barnpornografi och visste inte ens att det fanns sådant 

material på den fria webben” (Dom 11) 

“Beträffande den andra hårddisken hade han hämtat den på soptippen i Nordmaling. Den 

hårddisken innehöll, honom ovetande, det barnpornografiska materialet” (Dom 41) 

“CD-skivan 13:1 känner [den tilltalade] inte igen och han vet inte varför den fanns i hans CD-

ställ” (Dom 5) 

 

Ovanstående förklaringar är utdrag som antyder att de tilltalade inte haft uppsåt till att inneha det 

barnpornografiska material som de är åtalade för. Detta är inte tydliga förnekanden av ansvar 

enligt Sykes och Matza (1957) definition eftersom det primära syftet hos de tilltalade enligt 

uttalandena inte verkar vara att neutralisera de brottsliga gärningarna för att bevara sin självbild. 

Förnekandena kan snarare anses syfta till att det inte funnits en avsikt, ett uppsåt, till att begå 

brottet vilket är ett förnekande av ansvar av annan karaktär. Denna skillnad mellan förklaringar 

som förnekar ansvar för att neutralisera gärningarna och förklaringar som försöker förneka 
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uppsåt kan även illustreras genom deltemana barnpornografi har laddats ner oavsiktligt och 

tekniken har laddat ner/upp barnpornografin.  

 

Många tilltalade i vår data har använt sig av olika tekniska medel för att få tillgång till 

barnpornografi och 14 av de 51 tilltalade förklarade att barnpornografi har laddats ner 

oavsiktligt på deras enheter. Flera tilltalade under deltemat förklarade barnpornografibrottet 

genom att påstå att de olagliga filerna av misstag följt med vid nedladdning av något annat såsom 

filmer eller musik.  

  

”[den tilltalade] har berättat att han laddade ner en ”vanlig” film som sedermera visade sig 

innehålla barnpornografi.” (Dom 49) 

  

”Beträffande dessa övriga tio bilder som påträffats i [den tilltalades] dator har [den tilltalade] 

uppgett att han saknat kännedom om att dessa fanns där och att det kan vara skräp som ”följt med” 

då han t.ex. laddat hem musik.” (Dom 22) 

  

Ovanstående förklaringar kan tolkas som att de tilltalade i dom 49 och 22 försöker avsäga ansvar 

på så sätt att de menar att de inte haft uppsåt att inneha materialet då barnpornografin följt med 

andra filer. Utdragen kan dessutom ses som förklaringar som avser att neutralisera den skuld som 

de själva och andra placerar på dem genom att hänvisa till utomstående faktorer. Detta kan 

antyda att de tilltalade menar att de inte kan ansvara för barnpornografiskt material de inte aktivt 

laddat ner eftersom det är bortom deras kontroll och att de därmed är hjälplösa inför att brotten 

skett, vilket mer ingående diskuteras nedan.  

 

De tilltalade i dom 49 och 22 ovan gav förklaringar liknande de under deltemat tekniken har 

laddat ner/upp barnpornografi. De sex tilltalade under detta deltema hänvisade dock 

uttryckligen till teknikens inblandning genom att förklara att de inte försökt ladda ner något 

material alls.  

“Såvitt gäller den åtalade gärningen hade han tagit bort Kik-appen och filerna måste även då ha 

sparats som cachade filer, eftersom han själv inte sparat ner dem.” (Dom 11) 
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“Han har förklarat att han har besökt många s.k. porrsajter och att hans dator då, utan hans 

kännedom, kan ha angripits av skadlig programvara innehållande barnpornografi.” (Dom 46) 

  

Ovanstående utdrag är förklaringar där de tilltalade förnekar ansvar för gärningarna eftersom de 

menar att tekniken har laddat ner barnpornografin dem ovetandes. Genom att de tilltalade i dom 

11 och 46 förklarar att det är en app eller en skadlig programvara som sparat barnpornografin är 

det en faktor som de tilltalade verkar anse varit bortom deras kontroll. Detta kan därför tolkas 

som att de tilltalade försöker neutralisera sitt normbrytande beteende genom ett förnekande av 

ansvar där ansvaret placeras på faktorer bortom individens kontroll enligt Sykes och Matzas teori 

(1957). Det kan även tolkas som att de tilltalade förnekar att de haft uppsåt att inneha 

barnpornografi eftersom de inte aktivt laddat ner materialet. Att förneka ansvar för 

nedladdningen kan således anses vara en neutraliseringsteknik där de tilltalade skyller på 

utomstående faktorer som att materialet laddats ner automatiskt eller av tekniken. Genom att 

försöka neutralisera gärningarna på detta sätt kan de framställa sig själva som hjälplösa i relation 

till brottet eftersom de inte haft kontroll över tekniken. Detta kan tolkas som att de tilltalade 

försöker reducera skulden de placerar på sig själva.  

 

I domarna återfinns även delteman med förklaringar som tydligare verkar försöka neutralisera 

gärningarna genom förnekanden av ansvar enligt Sykes och Matzas (1957) teori där det 

avvikande beteendet kan ha upplevts varit bortom deras kontroll av den tilltalade. Nedanstående 

utdrag illustrerar en förklaring den tilltalade gett till gärningen där dåligt mående beskrivs som 

en bidragande faktor till det avvikande beteendet. 

 

“Under 2011 drabbades han av psykisk "ohälsa". Det fungerade bra på jobbet men livet utanför 

jobbet fungerade inte så bra och han var ute och surfade på porrsajter.” (Dom 3)  

 

I dom 3 förklarar den tilltalade att livet utanför jobbet varit så dåligt att det bidragit till att han 

surfat på porrsajter. Uttalandet kan tolkas som att det dåliga måendet lett till att de brottsliga 

gärningarna skett och den tilltalade kan därför försöka använda hans mående för att förflytta 

ansvaret från sig själv. Totalt fyra tilltalade använde sitt dåliga mående för att förklara en 

eventuell orsak bakom att de tittade på barnpornografi. Ovanstående utdrag från deltemat dåligt 
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mående skiljer sig mot de tilltalades förklaringar som rör emotionell reglering eftersom 

barnpornografin inte verkade syfta till att påverka den tilltalades mentala hälsa. Förklaringarna 

under båda deltemana är dylika men emotionell reglering utmärker sig då två av de 51 tilltalade 

gett förklaringar till sina gärningar som relaterade till försök att påverka deras mående och 

emotioner. 

“Under denna tid hände det mycket i hans familj, stora tragedier med hans son och dotter bl.a., och 

han kände att det hela var hans fel och att han inte kunde hjälpa dem. Han mådde dåligt över detta 

och använde sig därför av barnpornografi för att straffa sig själv.” (Dom 8) 

“Han har istället använt det [barnpornografi] som en terapi för att förbättra sitt mående. Genom att 

se andra må dåligt, kände han att han själv mådde bättre.” (Dom 45) 

  

De tilltalade i dom 8 och 45 förklarar sitt användande av barnpornografi genom att relatera det 

till sitt mentala mående. I dom 8 förklarar den tilltalade att han mått dåligt och känt sig hjälplös 

inför sin familjesituation och barnpornografi användes som ett straff. Den tilltalade i dom 45 

verkar förklara sitt användande av barnpornografi genom att säga att han använt det som en 

terapi för att må bättre. Att använda barnpornografi för att reglera emotioner var ett deltema som 

även Kettleborough och Merdian (2017) hittade i deras forskning av professionella aktörers 

erfarenheter med barnpornografiförövare. De förklarar känsloregleringen som ett icke-sexuellt 

engagemang med barnpornografin där gärningspersonerna tittat på barnpornografi för att uppleva 

positiva känslor eller lätta på negativa känslor (Ibid.). Även i tidigare forskning av Vasquez och 

Vieraitis (2016) menade de som sysslade med graffitimålande att graffitin användes för att 

reglera eller påverka deras mående. Graffitimålarna försökte bland annat reglera känslor som 

stress, ilska och sorg med hjälp av graffitin (Ibid.). Vissa av graffitimålarna använde en brottslig 

aktivitet för att reglera känslor vilket liknar vad de två tilltalade i vår studie under deltemat 

emotionell reglering sagt i domarna även om studierna behandlar väldigt skilda gärningar. Om de 

två tilltalade i dom 8 och 45 i utdragen ovan enbart använt sig av barnpornografi för att försöka 

ändra sitt mående skulle detta kunna indikera att de inte haft ett sexuellt intresse av 

barnpornografin. Om den tilltalade i dom 8 straffar sig själv med barnpornografi kan det indikera 

att han inte gillar det han bevittnar. En sådan förklaring kan tolkas som försök att dölja eller 

skyla ett avvikande attribut för att försöka få barnpornografitittandet att verka som något annat 
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än sexuellt. Detta skulle kunna ses som ett döljande av stigma enligt Goffman (1963). 

Förklaringar som de tilltalade gett som relaterar till en sexuell attraktion till barn eller tonåringar 

kommer att diskuteras mer ingående under nästa avsnitt. 

 

Ovanstående utdrag under båda deltemana dåligt mående och emotionell reglering innehåller 

förklaringar där de tilltalade beskriver deras livssituationer och mentala hälsa i relation till 

barnpornografibrottet. De sex tilltalades förklaringar under deltemana verkar antyda att deras 

mentala hälsa påverkat dem att begå de brottsliga gärningarna på sådana sätt att de kan ha varit 

hjälplösa inför att hindra dem. Det dåliga måendet har berott på olika faktorer som de kan ha 

upplevt varit bortom deras kontroll. De tilltalade kan därför anses förneka ansvar och neutralisera 

sin skuld enligt Sykes och Matzas (1957) teori genom att skylla på utomstående faktorer som de 

ansett gjort dem hjälplösa inför brotten.  

 

Under deltemat missbruk gav sju tilltalade förklaringar där de kan ha menat att de varit 

oförmögna att kontrollera sina brottsliga handlingar och varit hjälplösa eftersom missbruket eller 

beroendet legat bortom deras kontroll. Detta kan liknas vid förklaringar som de tilltalade gav 

under deltemana emotionell reglering och dåligt mående där måendet ansågs vara bortom de 

tilltalades kontroll. Deltemat missbruk inkluderar förklaringar som de tilltalade gett till sina brott 

som relaterar till olika former av missbruk såsom sexmissbruk, alkoholmissbruk samt 

samlarmissbruk. 

“Han har förklarat att han drivits av ett samlarmissbruk och att han fått större kickar ju mer 

svårtillgängligt material han kunnat få tag på.” (Dom 7) 

”Han har uppgett att han har ett sexmissbruk och att han hade laddat ner mycket pornografiskt 

material” (Dom 36) 

“Hans konsumtion [av barnpornografi] var koncentrerad till de perioder som han var deprimerad 

och överkonsumerade alkohol.” (Dom 45) 

 

Att avsäga sig ansvar för brott genom att skylla på ett missbruk liknar neutraliseringstekniken 

förnekande av ansvar (Sykes & Matza 1957). Individen förnekar ansvar genom att lägga över 

ansvaret på utomstående faktorer bortom ens kontroll för att framställa sig som hjälplös (Ibid.). 

De tilltalade under deltemat kan genom sina förklaringar framställa sig som hjälplösa inför deras 
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gärningar eftersom de orsakats av missbruk eller beroenden, vilka kan anses vara faktorer de inte 

kan kontrollera. Hjärnfonden (u.å.) förklarar dock att många former av missbruk är en form av 

förvärvad beroendesjukdom som aktiverar hjärnans belöningssystem. Om missbruk och 

beroenden är att bedöma som sjukdomar kan det innebära att de tilltalade inte kunnat styra sina 

handlingar eller behov. Att barnpornografiförövare tenderar att lägga över skulden för brotten på 

sjukdomar och missbruk som är bortom deras kontroll kan underlätta för förövarna att begå 

brotten (Kettleborough & Merdian 2017).  

 

Förklaringarna ovan under deltemat missbruk kan också tolkas som att de tilltalade i dom 7, 36 

och 45 var mer villiga att skylla på ett missbruk som orsak till brotten än att vidgå en eventuellt 

upplevd sexuell attraktion för det barnpornografiska materialet. Ett missbruk kan enligt Goffman 

(1963) vara ett stigma likt onaturliga sexuella passioner. En onaturlig passion är enligt Goffman 

(1963, s. 4) exempelvis homosexualitet, vilket han benämner som ett stigma för den individuella 

karaktären. Även en sexuell attraktion till barn kan anses vara en onaturlig passion då mycket 

ilska och hat enligt ECPAT (2016) riktas mot de som lider av sexuella störningar från samhället. 

Detta kan göra att dessa individer drivs längre ut från samhället och inte vågar söka hjälp för sina 

problem (Ibid.). Olika former av stigman såsom missbruk och onaturliga passioner kan resultera 

i starka sociala reaktioner såsom diskriminering (Goffman 1963). Risken för starka reaktioner 

från samhället kan ha medfört att de tilltalade bedömt att det är mer socialt accepterat att förklara 

brottet genom ett missbruk än att riskera att bli stigmatiserade av samhället som pedofiler, vilket 

definieras som en långvarig sexuell dragning till prepubertala barn (ECPAT 2016). Alla som 

begår sexualbrott mot barn är dock inte pedofiler och alla som känner en sexuell attraktion mot 

barn agerar inte på begären (Ibid.; Justitiedepartementet 2004). Om de personer som däremot 

lider av avvikande sexualiteter som ett sexuellt intresse för barn inte vågar söka hjälp finns en 

risk att de fortsätter med barnpornografi vilket kan bibehålla en efterfrågan och för 

övergreppsmaterial. 

 

Stigmatiserade personer kan även utnyttja sina avvikande attribut för att väcka sympati och 

försöka få fördelar (Goffman 2003 se Engdahl 2011, ss. 76-77). Detta är vanligast om stigmat 
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härstammar från en sjukdom eller ett handikapp som den stigmatiserade personen inte kan rå 

över eller kontrollera (Ibid.). De tilltalade under deltemat missbruk har därmed inte 

nödvändigtvis använt sina förklaringar för att undvika stigmatisering för eventuellt onaturliga 

passioner utan öppnar upp för möjligheten att de tilltalade sökt sympati för sina olika 

beroendesjukdomar.  

 

Förnekande av ansvar enligt Sykes och Matzas (1957) teori yttrade sig ytterligare i materialet då 

de tilltalade förklarade att de inte var ansvariga genom att inkludera andra personers gärningar 

eller inblandning. Tio av de tilltalade i studien förklarade sig genom att mena att någon annan 

begick gärningarna. De tilltalade förnekade ansvar till sina brott genom att förklara att det var 

någon annan som hade planterat eller surfat barnpornografi på deras enheter, tagit bilder eller 

aktivt försökt “sätta dit” den tilltalade genom barnpornografiskt material.  

“Det har hänt att han också använt datorn men han har tyckt att datorn betett sig konstigt och han 

har då misstänkt att den var fjärrstyrd. Han och Tad har numera en djupgående konflikt och Tad 

har sagt att han ska sätta dit honom. Det måste vara Tad som laddat ned filerna och som försökt få 

det att leda till honom.” (Dom 15) 

I uttalandet ovan menar den tilltalade att en bekant fjärrstyrt hans dator på grund av en tidigare 

konflikt. Den tilltalade i dom 15 anser att “Tad” medvetet agerat för att “sätta dit” honom. Den 

tilltalade verkar därmed förneka ansvar för brottet och skyller förekomsten av det 

barnpornografiska materialet på en utomstående part. Detta kan liknas vid 

neutraliseringstekniken förnekande av ansvar, då man lägger över ansvaret för brottet på 

utomstående faktorer och framställer sig själv som hjälplös (Sykes & Matza 1957). Eftersom 

“Tad” både fjärrstyrt datorn och laddat ner det barnpornografiska materialet kan den tilltalade 

upplevt sig vara helt hjälplös och inte kunnat kontrollera de brottsliga gärningarna. Det kan 

också tolkas som att de tilltalade under deltemat inte haft uppsåt att begå gärningarna eftersom 

det är andra personer som upplevs ansvariga. Sådana förnekanden av ansvar kan snarare ämna 

undkomma straff än minimera skuld.  
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Den tidigare forskningen av Steel (2014) har visat att det är vanligt att skylla på att någon annan 

har begått brottet vid barnpornografibrott med teknisk bevisning som inte går att bortförklara, 

något han kallar för SODDI. I vår data visade sig detta försvar både genom förklaringar under 

deltemat någon annan begick gärningarna genom att en fysisk person fjärrstyrt datorn men även 

deltemat någon annan har använt tekniken som användes av fyra tilltalade.  

  

“Två okända män kom till hans lägenhet och hotade honom med en pistol. De tvingade honom att 

ge dem tillgång till hans dator och medan en av männen satt i hans vardagsrum, där dator och 

mobiltelefon fanns, satt han i köket med den andra mannen, som hotade honom med pistolen.” 

(Dom 30) 

  

I uttalandet ovan från dom 30 förklarar den tilltalade att han blivit hotad och fråntagen sina 

digitala enheter och antyder att det måste vara de som laddat ner barnpornografiskt material på 

enheterna. Eftersom de tilltalade under detta deltema skyller de brottsliga handlingarna på andra 

personer är detta exempel på hur neutraliseringstekniken förnekande av ansvar (Sykes & Matza 

1957) kan yttra sig. De tilltalade förklarar sig genom att skylla de brottsliga handlingarna på 

utomstående faktorer och utmålar sig som hjälplösa då de fallit offer för andras illvilliga 

handlingar.  

 

Genom att de tilltalade under de två sistnämnda deltemana förflyttar ansvaret för gärningarna till 

andra individer kan de mena att de inte kan ansvara för vad andra personer gjort eller använt 

deras digitala enheter till. Det är faktorer som är bortom deras kontroll där de tilltalade kan 

försöka förneka ansvar eftersom de inte kan kontrollera andras gärningar eller avsikter. 

Förnekande av skada och förnekande av offer 

Sykes och Matzas (1957) neutraliseringstekniker förnekande av skada och förnekande av offer är 

dylika i sina definitioner. Teknikerna syftar till att gärningspersonen rättfärdigar de avvikande 

gärningarna genom att hänvisa till offret. Förnekande av skada är en teknik som syftar till att 

förneka att en skada skett på offret till följd av att offret själv medverkat i situationen eller att 

konsekvenserna inte varit så omfattande för offret. Förnekande av offer syftar däremot till att 
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hävda att handlingen inte är felaktig under särskilda omständigheter, exempelvis genom att offret 

är en person som förtjänar skada. Den sistnämnda neutraliseringstekniken används generellt inte 

vid förnekanden av brott utan då gärningspersonen erkänner att en skada skett och neutraliserar 

skulden då offret “förtjänat” skada. Vetskapen om att det finns ett offer för gärningarna beskrivs 

enligt Sykes och Matza (1957) vara försvagad om offret inte är fysiskt närvarande eller är okänt. 

Goffmans (1963) teori om stigma och Christies (1986/2001) teori om ideala offer används också 

i avsnittet för att belysa andra perspektiv och tolkningar utifrån materialet.  

 

Under detta avsnitt var förklaringar som rörde de tilltalades sexuella attraktion mest 

förekommande. Totalt 15 av de 51 tilltalade i studien förklarade sina brott genom att vidhålla att 

de inte var attraherade av små barn eller att de endast var sexuellt intresserade av “tonåringar”. 

Den sexuella attraktionen hos de tilltalade delades upp i två delteman: inget sexuellt intresse av 

barn och endast intresserad av tonåringar. Förklaringarna kategoriserades baserat på direkta 

ordval i uttalandena eller utifrån ålder på barnen. Med “tonåringar” avses barn mellan 13-18 år 

och äldre tonåringar som kan omfattas av brottens straffbestämmelser. “Barn” avser samtliga 

under 18 år. 

  

“Han har ingen sexuell dragning till barn i verkligheten.” (Dom 40) 

 

Ovanstående utdrag är en förklaring under deltemat inget sexuellt intresse av barn som användes 

av elva tilltalade. Den tilltalades förklaring i dom 40 av att inte känna någon sexuell dragning till 

barn “i verkligheten” kan tolkas som en viss distansering från brottet men också en viss 

objektifiering av barnen i barnpornografin. Objektifieringen yttrar sig genom att den tilltalade 

verkar reducera barnen i barnpornografin till sexuella objekt på ett sätt som barn inte är i 

verkligheten, vilket även kan anses vara avhumaniserande mot barnen i barnpornografin. 

Uttalandet indikerar att den tilltalade i dom 40 känner en sexuell dragning till barn i 

barnpornografi men att barn i verkligheten inte väcker samma intresse hos honom. 

 

Forskning visar att vissa barnpornografiförövare inte anser att barnen i pornografin är “riktiga” 

barn och att de ser på konsumtionen av barnpornografi som mindre allvarlig eftersom betraktaren 

själv inte begår övergreppet (Kettleborough & Merdian 2017; Justitiedepartementet 2018). Detta 
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resonemang, att konsumtion av barnpornografi inte medför något direkt övergrepp mot barnet, är 

en typ av förnekelse av skada enligt Sykes och Matzas (1957) teori då de tilltalade antyder att 

konsekvensen av handlingen inte lett till en skada för offret. Förnekelsen av skada kan även 

återfinnas i den tilltalades förklaring i dom 40 då han inte verkar ha betraktat barnen i 

barnpornografin som verkliga vilket indikerar att barnen inte borde kunna ta skada av 

handlingarna. Omständigheterna kring vissa brottsliga gärningar kan även bidra till att 

förståelsen hos gärningspersonerna att det existerar ett offer minskar. Detta kan enligt Sykes och 

Matza (1957) vara fallet vid vandalism eller vid andra gärningar som har ett mer abstrakt eller 

fysiskt avlägset offer och kan tolkas som ett förnekande av offer. Eftersom barnpornografi kan 

produceras och distribueras världen över med hjälp av internet kan den involvera för 

gärningspersonerna okända barn. Detta innebär att betraktandet av barnpornografi inte 

nödvändigtvis har ett fysiskt eller välkänt offer närvarande och att de tilltalade kan anse att det 

inte finns ett offer för brottet. När detta sker talar Sykes och Matza (1957) om att 

gärningspersonen neutraliserar sin skuld genom att förneka att det finns ett offer.  

 

Under deltemat inget sexuellt intresse av barn återfinns även andra förklaringar där ett eventuellt 

sexuellt intresse förnekats, som i uttalandet nedan.  

 

“Han är inte pedofil och det finns inget sexuellt intresse hos honom att konsumera 

barnpornografi.”  (Dom 45) 

 

I dom 45 förklarar den tilltalade att han inte är pedofil och inte är sexuellt intresserad av 

barnpornografiskt material. Det kan även utläsas mer indirekt i deltemat endast intresserad av 

tonåringar dit fyra tilltalades förklaringar kategoriserades.  

  

“Han har endast känt upphetsning när personerna i materialet har varit runt övre tonåren, i 16-17-

årsåldern.” (Dom 8) 

  

Att den tilltalade i dom 45 förnekar ett sexuellt intresse för barn och att den tilltalade i dom 8 

hävdar att han enbart har ett intresse av tonåringar kan antas vara för att de vill ta avstånd ifrån 

att bli associerade med pedofili. Detta eftersom avvikande sexuella beteenden enligt Goffman 
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(1963) kan medföra starka sociala konsekvenser. ECPAT (2016) beskriver hur samhället kan 

rikta mycket hat och förakt mot personer som lider av sexuella störningar vilket kan medföra att 

de drar sig undan från samhället. Att 15 av 51 tilltalade förnekat ett sexuellt intresse av unga barn 

skiljer sig mot tidigare forskning som genomförts av Magnusson et al. (2018) på tilltalades 

förklaringar vid sexualbrott mot barn. Där användes den sexuella attraktionen mot barn eller de 

tilltalades pedofila drifter vid erkännanden för att förklara gärningarna (Ibid.). Utifrån Goffmans 

(2003 se Engdahl 2011, ss. 76-77) teori om stigma kan individer med vissa stigman utnyttja 

dessa till sin fördel för att söka sympati vilket däremot inte återfanns under dessa delteman i den 

aktuella studien. De tilltalade i Magnussons et al. (2018) studie kan dock ha använt sin sexuella 

attraktion, deras stigma, för att försöka få sympati för sina handlingar eftersom förklaringarna 

skedde vid erkännanden.  

 

Att den tilltalade i dom 8 förklarade att hans sexuella intresse för minderåriga är begränsat till 

tonåringar eller barn över 15 år kan även vara eftersom åldern då barn kan samtycka till sexuella 

handlingar i Sverige är 15 år (Justitiedepartementet 2004, s. 19). Sexuellt självbestämmande 

innebär att barn över 15 kan samtycka till att utföra sexuella handlingar med andra personer över 

15 år enligt 6 kap 4§ BrB. Att de fyra tilltalade argumenterade för att det sexuella intresset var 

avgränsat till äldre barn kan därmed vara för att barnen lagligt kan medverka i vissa sexuella 

handlingar. Barnpornografi är dock fortfarande brottsligt enligt BrB 16 kap 10a§ även om barnen 

är mellan 15 och 18 år eller över 18 år om pubertetsutvecklingen inte är fulländad. Den tilltalade 

i dom 8 kan dock ha trott att hans gärningar inte varit brottsliga om hans sexuella intresse endast 

gällt barn över 15 år eller sagt så för att försöka undvika sociala konsekvenser av att bli 

stigmatiserad som pedofil. Omkring 60% av barnpornografiförövare bedöms vara pedofiler 

(Babschishin, Seto, Fazel & Långström 2019) och en rädsla för stigmatisering vore således inte 

orimlig, även om sådan statistik inte kan anses vara allmänkunskap. I likhet med rädsla för 

stigmatisering (Goffman 1963) anses informell social kontroll från familj och vänner ha större 

brottsavskräckande effekt än vad polis och väktare har (Engdahl 2011, s. 55). Stigmatisering 

anses vara en effektiv form av social kontroll som i sig är att likställa med en form av straff (Ibid. 

s. 77) och många personer anser att det värsta straffet för sina brott är vad personer i ens närhet 
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kommer att tycka eller skammen av att behöva komma till en rättegång (Zimring & Harkins 

1973, s. 192).   

 

Flera av de tilltalade i studien har inte förnekat att ett brott skett då barnpornografiskt material 

funnits på deras enheter, men de har förnekat att detta har härstammat från en sexuell attraktion 

för barn. Domslut i Sverige är allmänna handlingar enligt Tryckfrihetsförordningen (SFS 

1949:105), vilket innebär att alla svenska medborgare har rätt att begära ut domar. Eftersom de 

tilltalade därför inte kan förneka eller dölja för samhället att de blivit dömda för ett 

barnpornografibrott eller utnyttjande av barn för sexuell posering kan de inte heller undvika 

risken att bli stigmatiserade därefter. Det kan tolkas som att de tilltalade försöker ta bort 

uppmärksamheten från det avvikande beteendet, brottet, för att undvika stigmatisering genom att 

försöka dölja det avvikande attributet, en sexuell attraktion för barn. Att förneka ett sexuellt 

intresse av barn eller förklara att man bara är sexuellt intresserad av tonåringar kan således vara 

ett sätt för de tilltalade att förflytta uppmärksamheten från vad barnpornografibrottet kan 

innebära. Barnpornografin visar barn som skildras sexuellt vilket kan tyda på att det finns ett 

sexuellt intresse för barn, ett stigma. Enligt Goffman (1963) ses en stigmatiserad person ofta som 

ond och inte som fullt mänsklig av samhället vilket kan relateras till Christies (1986/2001) teori 

om det ideala offret och den ideala gärningspersonen. Att vara en ond man är enligt Christie 

(Ibid.) en förutsättning för att ses som en ideal gärningsperson och desto mindre mänsklig 

personen uppfattas som desto mer ideal blir han. Det kan därmed tolkas som att de tilltalade 

försöker ta avstånd från en stigmatisering genom att skapa en bild av att inte vara onda eller 

ideala gärningspersoner för att ytterligare försöka neutralisera deras skuld.   

 

Andra förklaringar i studien med koppling till Sykes och Matzas (1957) neutraliseringstekniker 

förnekande av skada samt förnekande av offer är förklaringar där tio tilltalade saknat kännedom 

om materialets innehåll. 

“Tanken har inte slagit honom att detta var något verkligt” (Dom 35) 
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Förklaringar under deltemat ämnar inte förneka materialets existens, utan syftar till att förklara 

att de tilltalade inte haft kännedom om vad materialet innehållit. I dom 35 förklarade den 

tilltalade att han inte reflekterat över att innehållet skildrat något verkligt och antas då haft 

föreställningen att barnpornografin varit fiktion. Kettleborough och Merdian (2017) fann i deras 

forskning att en del barnpornografiförövare inte såg på barnen i pornografin som naturligt 

sexuella varelser men att barnen temporärt kunde anta en roll som uppfattades som sexuellt 

upphetsande. Samma forskning visade även på föreställningar hos förövarna att aktiviteterna de 

ser i barnpornografin inte är verkliga och att barnen som skildras inte är verkliga barn (Ibid.). 

Detta kan tolkas som en viss distansering hos förövaren mellan barnpornografin och 

verkligheten. Likt den tilltalade i dom 40 som under deltemat inget sexuellt intresse av barn 

frånsagt sig ett sexuellt intresse för barn “i verkligheten” tolkas detta som att det finns en 

föreställning hos den tilltalade i dom 35 om att barn i barnpornografi inte är “riktiga” barn. Ett 

resonemang likt detta, där offret ses som något abstrakt, är ett förnekande av offer enligt Sykes 

och Matza (1957) som kan användas av de tilltalade för att reducera brottets allvarlighet. Genom 

att förklara sina handlingar med att hävda att de inte känt till att övergreppen i barnpornografin 

varit verkliga eller att barnen varit riktiga barn, kan de tilltalade försöka skydda sig från skuld. 

Finns en föreställning om att barnpornografin inte är verklig kan det även finnas en föreställning 

om att den inte heller kan vara skadlig eller allvarlig. Även i Vasquez och Vieraitis (2016) studie 

om graffitimålares förklaringar av deras brottsliga handlingar i relation till 

neutraliseringstekniker förnekade de intervjuade att deras handlingar varit skadliga. Detta genom 

att flera av dem inte ansåg att handlingarna skadat någon och att graffitimålandet därför inte var 

farligt, olämpligt eller allvarligt (Ibid.). Innehav eller betraktande av barnpornografi kan likt 

graffitimålande ses som ett till synes offerlöst brott av de som begår brotten då inget offer är 

direkt närvarande. Detta trots att brotten är väldigt olika.   

 

Under samma deltema finns även förklaringar som relaterar mindre till Sykes och Matzas (1957) 

neutraliseringstekniker förnekande av offer och förnekande av skada. De tilltalade kan ha 

förklarat brottet genom att säga att de aldrig öppnat materialet, tittat på materialet eller att de 

laddat ner så mycket material att de inte haft möjlighet att kontrollera eller känna till allt 



 37 

innehåll. En tilltalad förklarade exempelvis att han inte hade kännedom om materialets innehåll 

eftersom detta inte framkommit av innehållsförteckningen vilket illustreras nedan.   

 

“De nedladdade filerna var av varierande slag och innehållet framgick inte alltid av 

innehållsföreteckningen.” (Dom 3) 

 

Den tilltalade i dom 3 talar om en innehållsförteckning för det barnpornografiska materialet på 

ett sätt som kan ge intrycket av att barnpornografi är något normalt som andra produkter med en 

innehållsförteckning som till exempel en bok eller ett musikalbum. Genom att den tilltalade ovan 

eventuellt ser på materialet som något normalt kan han vara en del av den växande marknaden 

för barnpornografi där övergreppsmaterial med tiden blir allt mer normaliserat och grövre 

(Justitiedepartementet 2018, s. 56). Han kan också mena att han inte ansvarat över innehavet då 

innehållsförteckningen skapats av någon annan. Den tilltalade kan mena att han inte kunnat 

kontrollera eller känna till vad han laddat ner då han inte skapat filerna, vilket kan ses som ett 

förnekande av ansvar enligt Sykes och Matzas (1957) teori.  

 

Förklaringar under deltemat ingen anledning att misstänka låg ålder är varierande genom att sju 

tilltalade på olika sätt säger att de inte vetat om målsägandens ålder eller haft någon anledning att 

misstänka att målsäganden varit under 15 respektive 18 år. Andra förklaringar under deltemat 

förflyttar en stor del av ansvaret till målsägandens handlingar. 

“[den tilltalade] har invänt att han inte visste om att målsäganden endast var 16 år gammal vid den 

aktuella tidpunkten, samt att han i samband med att de möttes kontrollerade hennes legitimation 

för att förvissa sig att hon var tillräckligt gammal och att hon visat honom ett körkort som utvisade 

att hon var 18 år.” (Dom 25) 

I ovanstående utdrag förklarar den tilltalade att han inte kände till målsägandens låga ålder 

eftersom han försökt säkerställa att hon var myndig genom att kontrollera hennes legitimation.  

Denna förklaring kan tolkas som att den tilltalade försöker rättfärdiga brottet genom att lägga 

ansvaret på målsäganden och på så sätt förneka att gärningarna kan ha resulterat i en skada, ett 

förnekande av skada enligt Sykes och Matza (1957). Eftersom målsäganden visat ett körkort med 

en felaktig ålder indikerar den tilltalade att målsäganden försökt dölja sin låga ålder och på så 

sätt medverkat till att gärningen blivit brottslig. Den tilltalades uttalande kan även ses som ett 
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förnekande av ansvar för brottet (Ibid.) eftersom han varit hjälplös i relation till målsägandens 

agerande. Han har inte kunnat styra eller kontrollera de faktorer, såsom målsägandens låga ålder 

och handlingar för att dölja denna, som gjort att gärningarna blivit brottsliga.  

 

Eftersom den tilltalade i dom 25 verkar antyda att målsägandens handlingar bidragit till brottet 

kan denna förklaring även relatera till Christies (1986/2001) förklaringar om det idealiska offret. 

Ett offer anses vara idealt om det bland annat är svagt, vilket unga människor frekvent anses 

vara, och om gärningspersonen är ond, okänd samt saknar en personlig relation till offret (Ibid.). 

Genom att den tilltalade indikerar att målsägandens egna handlingar varit bidragande till att 

gärningen blivit brottslig kan den tilltalade eventuellt försöka underminera målsägandens status 

som idealt offer. Den tilltalade kan därmed försöka bestrida att han känt till målsägandens unga 

ålder och genom detta förneka att målsäganden varit ett idealt offer eftersom hen utgett sig för att 

vara äldre. Desto mindre idealt offret är, desto mindre ideal blir gärningspersonen (Ibid., s. 54). 

 

Tre tilltalade menade även att målsägandena på något sätt uppfört sig eller sett mognare och 

äldre ut än vad målsägandena egentligen varit vilket medfört att målsäganden upplevdes som 

äldre.  

“När han fick bilden på målsägandens ansikte tyckte han att hon såg ut att vara närmre 15 år än 14 

år.” (Dom 21) 

I uttalet ovan menar den tilltalade att han utifrån en bild som målsäganden skickat tyckte att hon 

såg ut att vara 15 år snarare än 14 år gammal. Detta tycks vara en förklaring som används för att 

rättfärdiga brottet då den tilltalade uttalar sig som om det vore mer accepterat att be om sexuella 

poseringsbilder om den tilltalade hade varit över 15 år. Den tilltalade i dom 21 verkar anse att 

sexuella poseringsbilder är mer “okej” när målsäganden är 15 trots att lagen säger att sådana 

handlingar likväl kan vara brottsliga om poseringen skett med syfte att skada barnets hälsa eller 

utveckling (BrB 6 kap §8). Att barnets hälsa eller utveckling måste skadas för att den sexuella 

poseringen ska vara brottslig är ett uttryck som inte definieras ordagrant i lagen (Ibid.) och det är 
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möjligt att de tilltalade försöker utnyttja denna tvetydighet för att försöka undkomma 

straffansvar. 

Att många av de tilltalade i studien förklarat att de trott att målsäganden varit över 15 kan även 

vara på grund av att åldern för sexuellt självbestämmande är 15 år i Sverige 

(Justitiedepartementet 2004, s. 19). Att därmed argumentera för att målsäganden varit över 15 år, 

oavsett det faktum att de aktuella handlingarna fortfarande kan vara brottsliga, kan tolkas som att 

de tilltalade ansett att målsäganden själv kunnat ge samtycke till den sexuella handlingen. De 

tilltalade antyder att målsäganden bär del av ansvaret för den sexuella poseringen genom att säga 

att målsäganden uppnått en ålder då hen kan bestämma över sina sexuella handlingar.   

“[Den tilltalade] har invänt att målsäganden var en mogen person både sexuellt och annars.” (Dom 

19) 

I uttalandet ovan från dom 19 säger den tilltalade att målsäganden uppfattades som “en mogen 

person både sexuellt och annars”. Eftersom den tilltalade upplevde målsäganden som sexuellt 

mogen kan han ha upplevt att målsäganden var äldre än hen faktiskt var. Vid gärningstillfället 

kan den tilltalade ansett att målsäganden själv kunnat bestämma över handlingarna eller att han 

till följd av målsägandens upplevda mogenhet inte såg på sina handlingar som felaktiga. Om den 

tilltalade ansett att målsäganden varit mogen kan det även innebära att han inte upplevt att 

målsäganden tagit någon skada på grund av att målsäganden kunnat bestämma över sitt 

deltagande i gärningen. Att förneka att ett offer tagit någon skada eller att offrets egna handlingar 

lett fram till brottet liknar Sykes och Matzas (1957) neutraliseringsteknik, förnekande av skada. 

Genom att påstå att målsäganden upplevts som äldre kan även den eventuella stigmatiseringen av 

att ha varit sexuellt involverad med ett barn minska för den tilltalade i dom 19. En stigmatisering 

kan medföra starka sociala konsekvenser vilket kan påverka möjligheterna i livet (Goffman 

1963) och att den tilltalade hänvisar till en sexuell mognad kan därmed tolkas som att han vill 

reducera risken för stigmatisering. 
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Fördömandet av fördömarna och vädjande till högre makter 

Sykes och Matzas (1957) neutraliseringsteknik fördömandet av fördömarna innebär att 

gärningspersonen neutraliserar sina gärningar genom att notera hur de som fördömer 

handlingarna agerat och betett sig. Fördömarna utmålas som exempelvis ett korrupt rättsväsende 

eller favoriserande lärare för att neutralisera den egna skulden (Ibid.). Denna teknik återfanns 

enbart en gång i domarna. I studien återfanns även förklaringar av de tilltalade som hänvisar 

anledningen till sina handlingar till en särskild social ordning. De tilltalade förklarar att 

handlingarna inte varit felaktiga eftersom de tillhör en annan kultur eller för att de velat uppnå 

högre status inom en särskild umgängeskrets. Detta är en neutraliseringsteknik som Sykes och 

Matza (1957) benämner vädjande till högre makter. Förövare använder tekniken för att 

rättfärdiga sina handlingar genom att hävda att normerna de följt inom en viss grupp är viktigare 

än att gärningarna kan vara brottsliga (Ibid.).  

 

Två tilltalade förklarade under deltemat bristfällig utredning sina brott genom att antyda att 

utredningen varit bristfällig.  

 

“[Den tilltalade] har konstaterat att i målsägandens telefon har bara undersökts en mindre del av 

[målsägandes] kontakter och det skulle därför kunna finnas ytterligare kontakt som har namnet 

blme02 kopplat till sina konton.” (Dom 2)  

“[Den tilltalade har] vidgått de faktiska omständigheterna, men bestritt ansvar på grund av att 

gärningen inte utretts med tillräcklig skyndsamhet.” (Dom 20) 

Den tilltalade i dom 2 ansåg att utredningen som lett fram till rättegången inte varit tillräckligt 

noggrann eftersom enbart en del av målsägandens telefon undersökts. Den tilltalade i dom 20 

förklarade att utredningen inte skett med tillräcklig skyndsamhet och att ansvar för brott därmed 

inte kan utdömas. Att neutralisera sina handlingar genom att skylla på rättsväsendets brister 

exemplifierar neutraliseringstekniken fördömandet av fördömarna (Sykes & Matza 1957). Det 

kan anses som att de tilltalade i dom 2 och dom 20 förnekar ansvar för brotten eftersom de anser 

att det har varit en bristfällig utredning som gjort att de överhuvudtaget kallats till rättegång. De 

skiftar fokus från sina egna brott genom att poängtera rättsväsendets och utredningens brister och 

misstag. De tilltalade har inte kunnat kontrollera utredningen eftersom den hanterats av andra 



 41 

och de kan därmed ha upplevt sig vara hjälplösa för de förhållanden som lett fram till domen. 

Utredningens okontrollerbarhet kan därmed innebära ett förnekande av ansvar enligt Sykes och 

Matzas (1957) definition. Även om de båda tilltalades uttalanden går att tolka som förnekanden 

av ansvar upplevs kärnan i de båda uttalandena ovan vara att de hänvisar till utredningarnas 

brister för att försöka neutralisera sina gärningar.  

 

I dom 2 öppnar den tilltalade även upp för möjligheten att det är någon annan som begått 

gärningarna genom att han antyder att det inte har genomförts en tillräckligt omfattande 

utredning. För utdömande av ansvar i svensk straffrätt krävs det att det är utrett att den tilltalade 

är den som begått gärningarna (Wennberg 2017, s. 21). Det kan därför vara så att den tilltalade 

använder en bristande utredning som argument för att eventuellt försöka undvika straffansvar. 

Detta skiljer sig från dom 20 där den tilltalade inte förnekar de faktiska omständigheterna utan 

bestrider ansvar på grund av den långa utredningen. Rätten till en rättegång inom skälig tid är 

grundlagsskyddat enligt Regeringsformens (1974:152) 2 kap. 11§. Den tilltalade i dom 20 kan ha 

använt denna skyddande princip för att försöka undkomma straffrättsligt ansvar.  

 

Två av de 51 tilltalade använde deras kultur för att förklara att de inte ansett att gärningarna varit 

brottsliga och försökte neutralisera den eventuella skuld de placerar på sig själva. 

  

“I deras kultur bryr man sig inte så mycket om ålder och personuppgifter” (Dom 43) 

 

Uttalandet ovan indikerar att den tilltalade i dom 43 inte ansett att hans handlingar varit felaktiga 

eftersom han tillhör en annan kultur med andra värderingar. Detta kan ses som ett vädjande till 

högre makter enligt Sykes och Matza (1957) där den egna kulturens lagar och normer ses som 

viktigare än de normer som individen brutit mot med sina avvikande handlingar. Att den 

tilltalade hänvisar till sin kultur kan tolkas som att han bortsett från de/-n berördas ålder eftersom 

han inte ansett att det varit brottsligt. På ett liknande sätt har flera tilltalade inom vissa 

kompisgrupper antytt att de inte sett på gärningarna som brottsliga. I deltemat ämnat som ett 

skämt förklarade tre tilltalade att syftet med nedladdningen eller innehavet av barnpornografin 

varit menat som ett skämt mellan kompisar.  
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“Han och kompisarna har sett det [delandet av barnpornografi] som ett skämt.” (Dom 26) 

 

Den tilltalade i dom 26 hänvisar till den egna sociala ordningen, kompisgruppen, vilket kan syfta 

till att neutralisera handlingarna och dess konsekvenser eftersom de kanske inte varit ämnade att 

leda till njutning. Enligt Sykes och Matza (1957) definieras anvisandet till den egna sociala 

ordningen som ett vädjande till högre makter. Att delandet av barnpornografin varit ett skämt för 

den tilltalade tyder också på att han inte sett på gärningen som allvarlig och förklaringen kan 

därmed också försöka minska den tilltalades skuld för gärningen eftersom avsikten med delandet 

inte varit illvillig. Om den tilltalade i dom 26 menat att delningen av barnpornografin skett som 

ett skämt kan detta tolkas som att avsikten inte har varit ond och den tilltalade kan därmed 

försöka framställa sig som en god människa för att i lägre utsträckning framstå som en ideal 

gärningsman. En förutsättning för att en gärningsman ska kunna definieras som ideal är bland 

annat att gärningsmannen är ond (Christie 1986/2001). Enligt Christie (Ibid., ss. 59-60) är 

dessutom definitionen av handlingar och aktörer socialt betingade, vilket kan medföra att synen 

på gärningar och personer som brottsliga är kontextuellt bundna. Om de tilltalade under de två 

sistnämnda deltemana förklarar sina gärningar i relation till specifika sociala kontexter kan de 

försöka framställa gärningarna som mindre allvarliga och de själva som mindre skyldiga. 

 

Vädjande till högre makter illustreras ytterligare i deltemat status där två tilltalade förklarade att 

innehavet av barnpornografin inte härstammat från ett eget intresse utan i att hanteringen av 

materialet ledde till en intern status på de sidor där den distribuerades.  

  

“Vad gäller åtalspunkten 1 blev han nyfiken på hur mycket barnpornografiskt material som fanns 

på internet och lade märke till att det rådde hierarki på forumen, där ”admin” och ”moderatorer” 

hade högst status. Själv ville han gärna vara ”spindeln i nätet” och gillade att sköta den 

administrativa biten, som ”admin”. Han har uppgett sig tycka det vara kul och han har blivit 

respekterad. Han var inte respekterad från början, men ju mer bilder han spred desto mer status 

fick han.” (Dom 38) 

 

Förklaringar som dessa antyder att den status som brottet kan ge på särskilda webbsidor är 

viktigare än att gärningarna är brottsliga. Den egna sociala ordningen på nätet verkar vara mer 
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betydelsefull för den tilltalade i dom 38 än de lagar som han bryter mot, vilket kan innebära att 

den tilltalade vädjar till högre makter enligt Sykes och Matza (1957). De tilltalade i detta deltema 

antyder att de inte delat barnpornografi till följd av ett eget intresse utan en önskan att uppnå 

högre status inom specifika forum eller sidor. I den tidigare forskningen av Kettleborough och 

Merdian (2017) framkom att vissa barnpornografiförövare kunde finna njutning av samlandet 

och organiserandet av barnpornografiskt material och inte nödvändigtvis av det 

barnpornografiska materialet i sig. Detta resonemang liknar den tilltalades uttalande i dom 38 då 

det kan tolkas som att han inte har haft ett sexuellt syfte med materialet utan att statusen och 

respekten som kommit från den administrativa och distribuerande delen varit det som gett honom 

njutning.

Slutsatser och reflektioner 

Studiens syfte var att undersöka hur personer dömda för barnpornografibrott och utnyttjande av 

barn för sexuell posering förklarade sina brott i sina domar genom att besvara frågeställningarna: 

“Vilka förklaringar ger de tilltalade till sina brott?” och “Hur framställer de tilltalade sig själva i 

relation till målsägande?”. Detta för att undersöka hur de tilltalade genom sina förklaringar kan 

diskutera och normalisera barnpornografi. Slutsatserna i avsnittet grundas på subjektiva 

tolkningar av ett icke-representativt urval och är således begränsade till det aktuella materialet. 

Analysprocessen av de tilltalades förklaringar bekräftade en stor del av de teman som den 

tidigare forskningen etablerat, vilket kan visa på en styrka i studiens resultat. Studiens resultat är 

dock begränsat till ett urval som inte är representativt eller generaliserbart till ett större 

sammanhang. Med hänsyn till detta kan studien ändock bidra med kunskap om vilka förklaringar 

tilltalade kan ge för att neutralisera och förneka skuld vid barnpornografibrott och utnyttjande av 

barn för sexuell posering. Frågeställningarna besvaras under respektive rubrik nedan.  

Vilka förklaringar ger de tilltalade till sina brott? 

Det mest framträdande i studien var att många tilltalade förnekade ansvar för brotten på flera 

olika sätt. Ansvarsförnekandet yttrade sig till viss del i en straffrättslig dager då de tilltalade 

antydde att det inte hade skett ett brott eller att uppsåt saknades. En frekvent använd sådan 
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förklaring var hävdanden att materialet inte var barnpornografiskt eller grovt barnpornografiskt. 

De tilltalade förnekade även ansvar i relation till sykes och Matzas (1957) teori då de 

bortförklarade sina brott genom att skylla på utomstående faktorer såsom andra personers 

inblandning, missbruk eller tekniska problem, vilka de ansåg låg bortom deras kontroll. De mest 

använda förklaringarna som gavs var att de tilltalade saknade kännedom om materialets existens 

samt att materialet hade laddats ner oavsiktligt. Detta innebar att de tilltalade inte ansåg att de 

kunde hållas ansvariga för innehav av barnpornografi eftersom de inte vetat att de haft materialet 

eller att de antydde att de inte hade styrt över att materialet inhämtats. Dessa är båda förnekanden 

av ansvar enligt Sykes och Matzas (1957) teori.  

En del av de tilltalade förklarade även i rättegångarna att de inte hade ett sexuellt intresse för 

barn eller yngre tonåringar. Flera tilltalade menade istället att de helt saknade intresse för barn 

eller att de endast var sexuellt intresserade av äldre barn, mognare tonåringar eller personer över 

18. Dessa förklaringar framställde de tilltalade som ovilliga att eventuellt bli förknippade med 

stigmat “pedofil”. Goffman (1963) menade att individer som besitter en onaturlig sexuell 

passion, vilken pedofili kan anses vara, är måna om att dölja den sexuella dragningen för att inte 

stigmatiseras efter denna. Att således förneka sexuellt intresse för barn kan anses fungera som ett 

döljande för att inte stigmatiseras av samhället. Goffmans (1963) teori om stigma framför 

dessutom att en stigmatiserad person ses som mindre mänsklig, vilket även är en egenskap som 

Christie (1986/2001) tillskriver en ideal gärningsperson. Genom att de tilltalade försökte dölja 

eller förhindra stigmatisering bidrog de även till en framställning av sig själva som icke-ideala 

gärningspersoner.  

Neutraliseringstekniken förnekande av offer (Sykes & Matza 1957) användes av de tilltalade när 

de inte ansett att barnen eller övergreppen i barnpornografin varit verkliga då de varit fysiskt 

frånvarande. Barnpornografibrott regleras i Brottsbalkens (SFS 1962:700) 16 kapitel om brott 

mot allmän ordning vilket indikerar att det ses som ett generellt offerlöst brott. Flera av de 

tilltalade verkade dela denna föreställning vilket kan ha förenklat för dem att tillåta sig att 

betrakta barnpornografin.  

Förklaringar som inte förekom i lika stor utsträckning relaterade exempelvis till en bristande 

utredning eller en egen social ordning såsom kultur samt en önskan att uppnå status inom en 
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grupp. Dessa förklaringar relaterar till neutraliseringsteknikerna fördömande av fördömarna och 

vädjan till högre makter (Sykes & Matza 1957).   

Hur framställer de tilltalade sig själva i relation till målsägande? 

De tilltalade förklarade att de inte ansåg att det skett något brott genom att de förnekade att det 

skett någon skada på offret eller målsägande, eller att de hävdade att det inte fanns ett offer 

eftersom målsägandens egna initiativ eller handlingar lett till att brottet kunnat ske. Dessa 

förnekanden relaterade till Sykes och Matzas (1957) teori om förnekande av offer och 

förnekande av skada. 

Flera tilltalade menade att målsäganden agerat för att dölja sin ålder och förklarade att de inte 

haft någon anledning att misstänka låg ålder till följd av dessa. Endast en tilltalad förklarade 

dock uttryckligen att målsäganden ljugit om sin ålder. Även de tilltalades förklaringar som rörde 

målsägandens egen inblandning och initiativ till gärningarna förflyttade ansvaret för brottet till 

målsäganden och kunde ses som ett förnekande av skada samt ansvar (Sykes & Matza 1957). 

Utifrån Christies (1986/2001) teori om ideala offer ses inte ett medverkande från offret som en 

egenskap ett idealt offer bör ha. Enligt samma teori är även uppfattningen av gärningspersonen 

beroende av uppfattningen av offret (Ibid.), vilket innebär att de tilltalade kan ha försökt 

framställa sig själva som mindre ideala gärningspersoner genom att påverka synen på offret som 

idealt.  

De förklaringar i domar för utnyttjande av barn för sexuell posering med målsäganden över 15 år 

där de tilltalade neutraliserade gärningarna genom ett förnekande av skada hos målsäganden 

innebär dessutom att de förnekar att ett brott skett eftersom lagen kräver att gärningen ämnat att 

skada barnets hälsa och utveckling.  

Sammanfattande slutsatser och reflektioner  

I domarna förnekade flera tilltalade indirekt att de var en del av en barnpornografisk marknad då 

de inte ansåg att gärningarna varit brottsliga, skadliga eller i vissa fall inte ville kännas vid det 

barnpornografiska materialet. En del tilltalade uppfattade inte barnpornografin eller den sexuella 

poseringen som något verkligt eller skadligt för barnen. Endast ett fåtal av de tilltalade förklarade 
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uttryckligen att de delat eller spridit barnpornografiskt material, och endast en tilltalad förklarade 

att han på grund av en efterfrågan av andra förövare delat barnpornografiskt material.  

En likhet mellan förklaringar som berörde offer i barnpornografibrott och målsäganden i 

utnyttjande av barn för sexuell posering var en generell ovilja hos de tilltalade att vidkänna att 

det fanns ett offer. Detta urskildes bland annat genom att de tilltalade på olika sätt hänvisade till 

att barnpornografin inte skildrade barn och på så sätt inte var brottslig eller att de menade att 

målsäganden i olika utsträckning tagit initiativ till gärningarna. I domar där det fanns en 

målsäganden neutraliserade många av tilltalade gärningarna genom att förklara att målsäganden 

inte tagit skada eller inte räknas som ett offer till följd av sina egna handlingar. 

Sammantaget visade studien att samtliga tilltalade använde olika förklaringar för att avsäga sig 

ansvar för gärningar. Detta genom neutraliseringstekniker, försök att dölja sitt avvikande 

beteende och undvika stigmatisering eller förneka ansvaret för gärningen genom att hävda att det 

inte fanns tillräckliga belägg eller uppsåt för att dömas. Sammanfattningsvis uppfattades de 

tilltalade som ovilliga att inse konsekvenserna av deras brott och omedvetna om att de kan ha 

varit delaktiga i en marknad för barnpornografi eftersom samtliga förnekat ansvar för brott på 

olika sätt. Effekterna av detta skulle kunna bli att de tilltalade återfaller i liknande brottslighet 

och vidare upprätthåller en efterfrågan på övergreppsmaterial. Denna studie har dock inte 

utforskat detta vidare.  

De studerade gärningarna är utmärkande då de berör till synes offerlösa brott som ändå har offer, 

vilket kan försvåra tillämpbarheten av resultatet på andra brott. Tendensen som verkar finnas hos 

tilltalade att inte anse sig skyldiga, kan däremot indikera en ovilja hos förövare att inse 

konsekvenser av sina gärningar, särskilt vid internetrelaterade brott där en föreställning om att 

vara anonym kan finnas. Även vid andra brott som ses som offerlösa såsom vandalism eller 

ekonomisk brottslighet kan denna föreställning förekomma. Nätbrott skulle kunna medföra att 

gärningspersoner agerar annorlunda mot hur de anser sig kunna agera i verkligheten då de 

distanseras från ett fysiskt offer. Distansen som internet kan skapa från handlingarna och 

avsaknaden av direkta konsekvenser eller sanktioner från omvärlden kan bidra till att 

gärningspersoner ser sina handlingar som delar av en separat digital värld. Internet kan därmed 

förenkla för förövare att begå brott eftersom ingen upplevs ta direkt skada av handlingarna eller 
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eftersom de inte betraktar sina handlingar som brottsliga och därmed inte heller som 

straffbeläggande. En handling är brottslig om den är beskriven i lag enligt BrB 1 kap. 1§, men 

rimligtvis behöver handlingen uppmärksammas och anmälas för att den ska bli straffbar. Internet 

kan försvåra för rättsväsendet att uppdaga brott och bevisa vem som är ansvarig om gärningarna 

inte anmäls vilket kan ge intrycket av att gärningar på nätet inte är brottsliga då de kanske sällan 

leder till konsekvenser. En utmaning för rättsväsendet och samhället framöver kan vara att 

anpassa och utveckla möjligheterna att bekämpa internetbaserad brottslighet. Gärningspersoner 

på internet kan också uppleva att de är anonyma, vilket kan bidra till att gränserna för vad rätt 

och fel är blir otydligare. Om förövare inte ser sig som skyldiga eller på handlingarna som 

felaktiga finns en eventuell risk att de inte kommer avstå från att begå handlingarna igen. Straffet 

som utdöms kan då ses som en oförtjänt bestraffning och orättfärdigt vilket kan medföra att det 

inte heller får avskräckande effekt. Ett beteende kan normaliseras hos individer om förövaren 

inte anser att beteendet är felaktigt eller brottsligt (Dickinson & Jacques 2021). Om detta sker 

vore det inte orimligt att anta att de inte skulle avstå från att agera på ett liknande sätt igen. 

Då vissa teman i studien enbart förekom som förklaringar i enstaka domar och analysen är 

begränsad till ett urval av tillgängliga domar rekommenderas en mer omfattande studie för att 

bekräfta och utveckla denna studies resultat. En mer omfattande studie skulle kunna bringa mer 

kunskap om dessa typer av brott och gärningspersoners förklaringar för att ytterligare förstå hur 

brottsliga gärningar kan normaliseras.  
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