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Abstract 
 
This licentiate thesis describes the Swedish pornography policy and how this policy affected 
the pornography industry. The main aim of the study is to survey the development of the 
Swedish porn industry 1950-2000 and to consider how it was imagined both as an industry, 
and as a commercialized form of sexuality. The focus is on the relationship between the 
pornography industry and the state, and to study this relationship, the thesis is divided into 
three different but related parts. 
 
The first part concerns the institutional settings with main focus on the abolition of censorship 
in 1971. The political debates about legalizing pornography are studied in order to ascertain 
how industry and its actors are conceptualized in this context. It also draws attention to why 
regulation of the industry was considered necessary in the first place, as well as the how 
changes in the legislation affected the economic development of the industry itself. 
 
The second part concerns the Swedish pornographic press. My purpose is to map out all 
publishing houses that produced pornographic magazines from 1950 to 2000, and to chart 
some aspects of their economic fortunes. The history of pornography and connections to 
technological change is also studied in terms of estimating the influence of the video 
breakthrough on sales figures and market strategies for the publishing houses that had to deal 
with this development. 
 
In the third part, I study the regulation in action, i.e. when the publishers of pornographic 
magazines are prosecuted. I analyze all of the pre-1971 prosecutions – that is, the 
prosecutions that took place before regulation was removed. Using these records, it is possible 
to determine how the regulation was implemented, what content was considered harmful, and 
how that changed over time. This material, that includes the preliminary investigations from 
the police, also shows how the pornography producers handle the institutional settings to 
escape responsibilities and punishment. 
 
In this thesis, I show that the pornography industry in Sweden has a complex and changing 
relationship to the state. Although pornography is unwanted by politicians during the period, 
pornography is allowed to publish pictures without any restriction on sexual content in the 
1970s. The argument for the deregulation is that censorship is incompatible with a modern 
democratic and liberal state. Pornography serves as a modern dilemma when the phenomenon 
is viewed as incompatible with a modern society, conflicting with the goal of gender equality, 
and when a regulation is seen as incompatible with the idea of basic liberties in a modern 
democracy. 
 
When it comes to the industry it shows that, quite unexpected, a lot of companies are run by 
women or as family businesses. There are no empirical grounds for the claim that 
pornography is an all male industry then, at least not in the Swedish case. The study also 
shows that the Swedish pornography industry was well established before the law change. 
 
 
Keywords: Economic History, Pornography industry, Sweden, Sexual Policy, Pornographic 
Press, Pornography, Sweden 
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1. INLEDNING 

Danmark slopade som första landet i världen censuren på pornografiskt material i två etapper 

1967 och 1969.1 Diskussionerna var starka om hur detta kom att påverka det danska samhället. 

Företrädare för lagändringen menade att sexualbrott hade minskat på grund av den ökade 

tillgången på pornografi och en diskussion började föras i Sverige om man skulle följa det 

danska exemplet. En proposition lades fram 1970 där en liknande avreglering föreslogs, detta 

trots att en utredning kommit fram till att åtminstone en yttersta gräns borde kvarstå i den 

svenska tryckfrihetslagstiftningen.2 Moderaten Blenda Ljungberg motsatte sig lagförslaget: 

 
Jag tror inte någon av oss är angelägen om att människor ska kunna sko sig på 

intresset för pornografi. Om vi följer det förslag som justitieministern har lagt fram, 

finns det risker för att vi får en ohejdad kommersialism på det här området. Möjligen 

kan detta hjälpa till att rädda vår dåliga handelsbalans, även om justitieministern 

hoppas hindra exporten med sitt lagförslag. Något litet lär väl pornografin ha hjälpt 

upp den danska handelsbalansen. Nej, jag tycker att det är en dålig utväg.3

 

Ljungberg befarade att en ohejdad kommersialism skulle ta över om inskränkningarna i 

tryckfriheten som reglerade det som i lagstiftningen benämndes ”sårande av tukt och 

sedlighet” skulle avskaffas. Citatet är mångbottnat och förutsätter inte bara att det finns ett 

allmänt intresse för pornografi, både på den svenska och på den utländska marknaden, utan 

även att det finns en industri som troligen kommer att möta enorm efterfrågan när den får 

chansen att göra det på laglig väg. Trots dessa farhågor röstades förslaget igenom. Sverige 

slopade 1971 den lag som förbjöd publicering och spridning av sedlighetssårande material 

och blev det andra landet i världen, att ta bort regleringen för publikationer med sexuellt 

innehåll. 

 

Pornografin beskrivs ofta ha ökat kraftigt efter att tryckfrihetsförordningen ändrades och 

sedlighetsparagrafen slopades. Personer som i efterhand kommenterat sitt förespråkande av 

lagens ändring säger att de då inte anade vilken utveckling pornografin skulle genomgå.4 

Trots detta finns det nästintill ingenting skrivet om den svenska pornografins förändring i 

ekonomiska termer under samma period. Även internationellt finns få kartläggande studier av 

                                                 
1 Den första ändringen gällde tryckt skrift och den andra även bilder, se SOU 1969:38, s 40ff. 
2 Prop. 1970:125 och SOU 1969:38. 
3 Andra kammarens protokoll nr 30 den 28 maj, 1970 em. s 108. 
4 Se till exempel Mallik (2003), s 149f. 
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pornografi som ekonomisk verksamhet, detta trots att det finns en omfattande forskning och 

litteratur om pornografins andra aspekter såsom juridiska komplikationer vad gäller 

tryckfrihetsinskränkningar, psykologisk påverkan och filosofiska ställningstaganden till 

pornografins vara.5

 

Inom ekonomisk historia finns det få studier om sexualitet, trots att sexualitet historiskt varit 

föremål för kommersialism på olika sätt genom både prostitution, pornografi och 

marknadsföring genom anspelning på sex.6 Sociologen Alan Hunt menar till exempel att det 

finns likheter mellan olika typer av moraliska regleringar varav regleringen av pornografi är 

en. Andra regleringar av liknande karaktär är till exempel regleringen av konsumtion av 

alkohol och spel.7 Mot bakgrund av detta är det anmärkningsvärt att den svenska staten släppt 

på regleringen av pornografi när andra liknande regleringar har försvarats trots hårt tryck både 

politiskt och kommersiellt. Det tycks med andra ord som att det funnits en annorlunda syn på 

regleringen av sexkonsumtion än på annan konsumtion som av olika anledningar ansetts 

omoralisk eller skadlig. Synen på sexualitet och tryckfrihetens utformning kan också tänkas 

påverka de pornografiska företagens handlingsutrymme och få konsekvenser för den 

ekonomiska verksamhet de bedriver. Hur detta förhållande utvecklats sedan 1950 är också 

huvudområdet för licentiatuppsatsen där de förlag som gett ut pornografiska tidningar 

studeras. 

1.1 Tidigare forskning 
Vad som menas med, och vad som anses vara, pornografi har skiftat över tid. 

Litteraturvetaren Walter Kendrick menar i sin genomgång av pornografin i den moderna 

kulturen, att vad som benämns som pornografi skiftar så kraftigt och inkluderar så många 

olika saker, att varje påstående om vad begreppet betyder blir till nonsens på ganska kort tid.8 

Kendrick skriver att betydelsen av begreppet pornografi historiskt sett varit tätt 

sammankopplad med diskussionen om censur.9 Han menar att den censuriver som 

pornografin ger upphov till förutsätter att pornografin inte bara påverkar den individ som 

konsumerar den, utan också allmänheten på olika sätt.10 Kendrick menar dessutom att 1900-

talets försök att utplåna pornografin hela tiden mött motstånd, och att det är detta motstånd 
                                                 
5 Se diskussion om detta i Smith (2005), s 146f. 
6 Inom det ekonomisk-historiska fältet finns framför allt forskning kring prostitution. Se till exempel Svanström 
(2006). 
7 Hunt (1999), s 3. 
8 Kendrick (1987), s xii. 
9 Kendrick (1987), s 95. 
10 Kendrick (1987), s 124. 
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som tenderat att vinna.11 Historikern Lisa Z Sigel menar också att de som sedan 1800-talet 

oroat sig för hur bristen på moral spritt sig bland befolkningen också har sett pornografi som 

en provokation av gränsen för vad som är acceptabelt. Sigel menar att europeiska stater, 

genom att diskussionen fokuserat på människors bristande moral och utsattheten hos svaga 

grupper, har förenat ett ökat ingripande i människors privata liv samtidigt som större friheter 

garanterades i den utökade liberalismen. När det utbrutit panik kring det moraliska förfallet, 

har pornografi setts som ett bevis för de problem som kommer med ett modernt levnadssätt.12

 

I Sverige började en ny tryckfrihetslagstiftning att gälla 1950. I den nya lagstiftningen 

dikterades en rad regler inom vilka förlagen skulle hålla sig. Under perioden fram till 2000 

ställdes sedan den pornografiska tidningsbranschen inför ett antal utmaningar genom till 

exempel videons genombrott på 1980-talet och Internets genombrott i slutet av 1990-talet. 

Lagstiftningen förändrades också i flera steg under den undersökta perioden. 

Sedlighetsparagrafen, som var en del av tryckfrihetsförordningen och som togs bort 1971, 

ersattes av ett förbud mot skyltning av pornografiskt material liksom begränsningar vad gäller 

spridande av pornografiska skrifter.13 Efter 1970-talets avreglering skedde en återreglering 

under 1980-talet. Barnpornografi kriminaliserades 1980 och 1988 kriminaliserades olaga 

våldsskildring.14 Under perioden 1950-2000 sker alltså en rad juridiska förändringar som 

påverkar branschens institutionella villkor, vilka kommer att studeras parallellt med 

branschens förändring. 

 

Förutom detta formella institutionella ramverk kan också föreställningar om sexualitet tänkas 

påverka marknadens förutsättningar. Hur sexualitet konstrueras och föreställs kan tänkas 

påverka hur de pornografiska förlagen väljer att satsa på olika målgrupper men kan även 

tänkas påverka konsumenternas köpkraft. Föreställningar kring det specifikt svenska kopplat 

till sexualitet, där Sverige har setts som ett särskilt syndfullt land, kan även tänkas ha påverkat 

möjligheten att exportera svensk pornografi.15 Exportens förutsättningar förändras rimligtvis 

även av andra länders bestämmelser om tryckfrihet genom att gränser sätts på hur explicita 

sexuella bilder som får visas. 

 

                                                 
11 Kendrick (1987), s 157. 
12 Sigel (2005), s2. 
13 Tryckfrihetsförordningen, kap 6, 2§. 
14 Proposition 1987/79:179 och Proposition 1986/87:151. 
15 Om den ”svenska synden”, se Lennerhed (1991) 

 7



Det svenska exemplet förekom flitigt i utländsk media under 1950-talet när begreppet "den 

svenska synden" myntades. Ofta diskuterades ett samband med den lagstadgade fria 

sexualundervisningen i skolorna i Sverige. Idéhistorikern Lena Lennerhed menar att bilden av 

Sverige innan 1950 var positiv och som en gyllene medelväg mellan kapitalism och socialism 

men att synd, drickande och självmord sedan kopplades samman med den svenska modellen 

och statliga interventioner i livets alla delar. Det syndfulla livet fick symbolisera 

välfärdsstatens baksida och sekulariseringens pris.16 Denna föreställning om Sverige som ett 

land med ett promiskuöst leverne kan alltså tänkas ha gynnat just den svenska pornografin. 

 

Den mediala debatten har under vissa perioder blossat upp kring pornografi. Förutom den 

debatt som förekom under sexliberalismens 1960-tal förekom det redan kring 1957 en hetsig 

diskussion om pornografi och tryckfrihet, då orsakad av den norska författaren Agnar Mykles 

roman Sangen om den røde rubin. Lennerhed menar att domen mot boken i Norge var att gå 

emot den praxis som gällt både i Norge och i Sverige sedan 1900-talets början, nämligen att 

inte ingripa mot vad man uppfattades som ”konstnärlig litteratur”.17

 

Forskningen kring den svenska tryckfrihetslagstiftningen är ofta juridisk och förklarar hur den 

fungerar i den juridiska praktiken eller i förhållande till andra principer som styr svensk 

lagstiftning och andra politiska målsättningar.18 Juristen Sari Kouvo beskriver i en artikel den 

svenska tryck- och yttrandefriheten och där är kritisk till att hets mot kvinnor inte finns inom 

ramen för lagstiftningen.19 Tillsammans med juristen Eva-Maria Svensson har Kouvo även 

skrivit om samma lagstiftning. De beskriver grundsynen till yttrande- och tryckfrihets-

lagstiftningen och är mycket kritiska till att pornografi skyddas genom den svenska 

grundlagens utformning. De menar att pornografi i sig strider mot demokratins grundläggande 

idéer och mot idén om jämställdhet.20

 

                                                 
16 Lennerhed, Lena (1991), s 3f. 
17 Boken åtalades aldrig i Sverige, men den norska rättegången fick stor uppmärksamhet. Boken sades i domen 
vara otuktig och kränkande för sedlighetskänslan och beslagtogs därför. Författaren och förläggaren friades dock 
eftersom de ansågs ha handlat i god tro. Lennerhed (1994), s. 190f. 
18 Se till exempel Vallinder (2000), som går igenom juryförfarandet och hur det har fungerat och diskuterats 
under perioden. 
19 Se Kuovo (1998). 
20 Kuovo & Svensson (2000), s 59ff.. 
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1.1.1 Pornografins ekonomiska aspekter 
Det som skrivits om pornografi handlar i första hand om vad pornografin representerar, det 

vill säga hur dess innehåll ska tolkas. De teoretiska frågeställningar som undersöks handlar 

framför allt om på vilket sätt kvinnor och kvinnors sexualitet skildras och vilka implikationer 

detta får för de sexuella relationerna i samhället. Här studeras till exempel relationen mellan 

pornografi och sexualbrott, men också kopplingen mellan pornografins innehåll och attityder 

till sex. I dessa sammanhang beskrivs ofta pornografin som en ekonomisk verksamhet, där 

jakten på vinst prioriteras framför mänskliga och sociala hänsyn.21 Trots detta finns det 

ganska få undersökningar om hur pornografin fungerar som en ekonomisk verksamhet utöver 

det som finns skrivet om kvinnors och mäns arbete som medverkande i pornografin.22 För att 

få en överblick över tidigare forskning kring pornografi ur ett mer ekonomiskt perspektiv, 

kommer här att presenteras de undersökningar som tidigare gjorts kring pornografins 

ekonomi, med fokus på förlag och branscher. 

 

Lisa Z Sigel menar att pornografi är beviset på att sex säljer. För att förstå det moderna 

samhällets ekonomi, speciellt konsumentkulturens ekonomi, behövs studier av den 

pornografiska verksamheten. Kombinationen av en friare lagstiftning kring pornografi och 

konsumenternas ökade efterfrågan har gjort den till en framgångsrik ekonomisk verksamhet. 

För att starta ett företag inom det pornografiska fältet krävs relativt lite startkapital, vilket gör 

pornografin till en hemindustri på en låg nivå och att exporten också är relativt billig.23

 

Forskningskollektivet I Spy Productions har i en undersökning av den brittiska pornografiska 

branschen funnit att de pornografiska tidningarnas ägare också är en del av de stora 

massmediekoncernerna. De menar att pornografi lätt distribueras eftersom det är en 

accepterad bransch i affärsvärlden i Storbritannien. De flesta kvinnomagasinen är också starkt 

knutna till porrbranschen enligt studien. Andra branscher använder porrbranschen som en 

sidomarknad genom annonser i tidningarna och pornograferna har därför fått en position där 

deras produkter är en del av den vinst som andra företag kan göra. Enligt I Spy Productions 

uppgifter utgör pornografin uppemot två procent av den brittiska tidningsindustrin, räknat i

                                                 
21 Se till exempel Russel (1993), s 14ff. 
22 För diskussionen om sexarbete, se till exempel Weitzer, (2000), s 3. 
23 Sigel (2005), s 2f. 
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vinst. För att säkra eventuella förluster i porrbranschen har porrföretagen investerat i 

fastigheter och i andra publiceringsföretag. På grund av detta är det svårt att uppskatta hur 

mycket av vinsterna i företagen som kommer från pornografin. Uppskattningsvis säljs enligt 

studien 2,25 miljoner pornografiska tidningar i månaden.24 Det finns alltså enligt ett nätverk 

kring den pornografiska branschen i Storbritannien som gör att den accepteras och 

legitimeras. 

 

I Spy Productions studie väcker frågor kring om även den svenska pornografiska branschen är 

knuten till andra mer accepterade tidningsförlag och om branschen på så sätt kan ses som en 

accepterad bransch och om detta förändras över tid. För att studera detta väcks också frågor 

kring distributionen och om denna sker genom samma kanaler som den övriga 

tidningsbranschen. Även frågan om annonsering och hur denna sammankopplas med övriga 

tidningar kan diskuteras. 

 

Media- och kulturvetaren Clarissa Smith, som undersökt herrtidningsbranschen i 

Storbritannien, beskriver att branschen verkar ha haft sina glansdagar och att herrtidningarna 

också nu konkurreras ut. Smith menar att preferensförskjutningen till nya medieformat, såsom 

till exempel 1980-talets ökning av pornografi på video, är en förenklad analys av branschens 

utveckling. Hon kritiserar också att forskning och debatt till största delen har kommit att 

handla om innehållsanalys och pornografins effekter och att marknadsanalyser och 

institutionella ramverk som avgör produktionen av pornografi därmed har fått stå tillbaka. 

Den ekonomiska verksamheten har dömts som exploaterande i pornografiforskningen och 

därför har det ansetts att pornografin bör fördömas snarare än undersökas. Hon menar också 

att detta medfört att det finns väldigt lite tillförlitliga empiriska och statistiska data om 

pornografi och herrtidningar.25 Smith påpekar också att man vet väldigt lite om de 

organisatoriska och institutionella överväganden som förläggare av pornografiska tidningar 

har gjort och gör. Dessa dimensioner av produktionen är dock mycket viktig för att förstå den 

kulturella signifikansen av media med sexuellt innehåll.26  

 

Smith efterfrågar här alltså en analys där institutionella ramverk analyseras tillsammans med 

branschens utveckling. Att studera detta samspel kommer också att stå i centrum för denna 

                                                 
24 I Spy Productions (1992), s. 76. 
25 Smith (2005), s 146. 
26 Smith (2005), s 148f. 
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undersökning där både den diskursiva nivån, det vill säga den politiska uppfattningen av 

branschen, och den juridiska nivån, det vill säga regleringen av branschen genom lagstiftning, 

studeras parallellt med den pornografiska branschen och dess aktörer i form av förlag och 

förläggare. 

 

Sociologen Gail Dines diskuterar det amerikanska pornografiska genombrottet med Playboy, 

där hon menar att detta var det första steget för att omvandla en trevande försäljning under 

disk på 1950-talet till att sedan bli en global pornografisk massmarknad. Playboy började 

säljas från tidningsställ 1953 och Dines menar att det är i och med detta som den 

pornografiska industrin startar sin utveckling. Hugh Hefners marknadsföringsstrategi och de 

juridiska strider han tog för att få tillgång till konventionella distributörer och 

försäljningsställen banade vägen för andra pornografiska tidningar såsom Penthouse och 

Hustler. Dessa tre tidningar, som kom att bli de tre mest framgångsrika pornografiska 

publikationerna, lade den ekonomiska, juridiska och kulturella grunden för utvecklingen av en 

videoindustri enligt Dines. Playboy blev vid sin lansering en enorm succé och mer än 

tredubblade sin upplaga det första året. När koncernen var som störst, kring 1970, hade man 

en försäljning över 200 miljoner dollar och mer än 5 000 anställda. Dines menar att grunden 

till Playboys framgång lades under 1950-talet och blev ett livsstilsmagasin för vita män på 

väg uppåt i efterkrigstidens USA.27

 

En del i den tidiga framgången för Playboy kan ha varit bristen på konkurrens då de flesta 

tidningar riktade till män handlade om äventyr (blood, guts and fighting). Dessa tidningar 

ökade sin omsättning radikalt efter krigets slut och innehållets våldsamhet orsakade oro bland 

samtida debattörer. Äventyrstidningarna minskade sitt sexuella innehåll på grund av det 

rådande familjecentrerade idealet. Hefner som var verksam i branschen utnyttjade det 

marknadsutrymme som skapats mellan äventyrstidningarna och de rena pornografiska 

tidningarna. Den pornografiska tidningsbransch som fanns bestod av dåligt producerade pin-

up-tidningar som gömdes under försäljningsdiskar och i hemmen enligt Dines. Hefner ville 

istället skapa ett livsstilsmagasin med ett omslag som hyllade den övre medelklassens 

ungkarlsliv, ett liv som män antogs drömma om i hemmafruidealets 1950-tal.28 Tidningen 

baserades också på en konsumtionsideologi där tips gavs om vilka produkter som en riktig 

playboy köpte för att vara modern. En riktig playboy som körde de rätta bilarna, visste hur 

                                                 
27 Dines, Gail (1998), s 37f. 
28 Dines (1998), s 44f. 
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man klädde sig elegant och som visste vilka nattklubbar som var de rätta kunde också se fram 

emot att få de kvinnor han ville, precis som de som var på mittuppslagen i tidningen. På detta 

sätt sexualiserades själva konsumtionen enligt Dines, och detta skapade ett extremt gynnsamt 

läge för att få annonsörer till tidningen efter en inledande fas av skepsis. Trots detta var 

relationen till annonsörerna inte helt enkel, då dessa ville åt Playboys målgrupp, samtidigt 

som man inte ville förknippas med ett pornografiskt innehåll. Detta gjorde att det explicita 

sexuella innehållet i tidningen begränsades i olika kompromisser med annonsörerna. Denna 

balansgång fungerade relativt bra så länge konkurrensen var begränsad, men när Penthouse i 

början av 1970-talet lanserades med det uttalade syftet (we’re going rabbit hunting) att ta över 

som bästsäljande herrmagasin förflyttades gränsen mot det mer sexuellt explicita. Playboy 

chockade genom att visa nakna bröst på 1950-talet och Penthouse genom att visa könshår på 

1970-talet. Dines menar att upplagekriget mellan Playboy och Penthouse ökade acceptansen 

för mer explicita bilder och att det därför inte var en slump att Hustler lanserades 1974 som en 

än mer explicit tidning. Larry Flynt fick utstå många juridiska strider och skrev ibland från sin 

fängelsecell men uppnådde målet att bli den första nationellt distribuerade tidningen som 

visade ”rosa”.29

 

Dines menar att förklaringen till konkurrensen mellan tidningarna ligger i en 

produktdifferentiering, där Penthouse hamnade mitt emellan det rent pornografiska, 

representerat av Hustler, och livsstilsinriktningen som attraherade annonsörer representerat av 

Playboy. I Hustler begränsades annonseringen istället till andra aktörer på sexmarknaden 

såsom vibratorer, telefonsex och så vidare. Trots att Hustler inte hade begränsningar när det 

gällde att visa explicita bilder, menar Dines att de ändå var tvungna att förhålla sig till 

distributörernas krav att inte vara för ”hard core” i termer av våld, incest och våldtäkt. För att 

komma runt detta har man istället valt att visa sådant i tecknade serier för att få det stämplat 

som humor. Dines menar också att Hustler vänder sig till en arbetarklass-läsekrets i sin 

utformning men att den verkliga läsekretsen är medelklassen medan det är tvärt om för 

Playboy. Medan Playboy förmedlar en idealiserad bild av läsaren, något att sträva efter, 

förmedlar Hustler en bild av läsaren som man inte ska identifiera sig med, man är inte en 

”riktig” läsare. Dessa läsare symboliseras av Hefner och Flynt som är sinnebilden för vardera 

en riktig playboy och en riktig hustler.30

 

                                                 
29 Dines (1998), s 48ff. 
30 Dines (1998), s 55f. 
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Dines pekar ut en rad viktiga faktorer här som både har att göra med det institutionella 

ramverket och tidningarnas identitetsskapande. När det gäller institutionellt ramverk verkar 

det alltså inte bara vara den direkta lagstiftningen som spelar roll, utan även distributionens 

regelverk. Differentieringen mellan de olika tidningarna kan ses som ett sätt att på sikt dela 

upp konsumenterna mellan sig genom att anspela på och på så sätt också konstruera olika 

identiteter. Frågan väcks här, om detta förhållande även framträder i det svenska fallet. I 

sådana fall skulle ett mönster kunna urskiljas där tidningar genom sin utformning också, 

uttalat eller inte, riktar sig till olika konsumentgrupper. 

 

Pornografi kan alltså ses som ett sätt att konsumera och producera, faktisk eller föreställd, 

sexualitet. Tryckfrihetslagstiftningen, och annan lagstiftning som berör pornografi, blir då ett 

sätt att försöka kontrollera eller reglera denna typ av sexkonsumtion. Michel Foucault, liksom 

många andra, menar att sexualiteten fått en speciell funktion i den kapitalistiska produktionen. 

Sexualiteten är både något som disciplineras, kontrolleras och pacificeras och något som 

koordineras för att skapa lönsamhet.31 Här väcks frågan om pornografi kan ses som en 

subversiv verksamhet eller om den i sig också är disciplinerande och huruvida detta 

förhållande förändras över tid. Pornografin har varit subversiv gentemot staten på det sätt att 

den utmanat rådande tabun och censurlagstiftning genom att till exempel publicera texter och 

visa explicita bilder på sexuella praktiker som ansetts avvikande. Lisa Z Sigel menar att 

spridningen av texter som beskrev till exempel homosexualitet och andra sexuella beteenden 

som ansågs avvika underlättade för kontakter mellan de personer som genom sin sexualitet 

avvek från normen. Pornografin blev på det sättet en utmaning av statens kontroll av vad som 

uppfattades som avvikande.32 Många har förstås också sett pornografin som något som 

befäster och legitimerar redan befintliga och förtryckande strukturer. 

 

Statsvetaren Marjut Jyrkinen menar i en nyutkommen rapport att sexualitet konsumeras på en 

rad olika sätt och att det finns en stark genuskodning i kommersialiseringen av sexualitet. 

Handel med koppling till sexualitet är inte något nytt fenomen, men Jyrkinen menar att 

situationen förändrats radikalt genom industrialiseringen och genom den samtida 

globaliseringen. Handeln har på så sätt kunnat öka i volym och i takt.33

 

                                                 
31 Foucault (1976/2002), s 121ff. 
32 Sigel (2005), s 3. 
33 Jyrkinen (2007), s 79ff. 
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Ekonomen Jan Schuijer och psykologen Benjamin Rossen har i en undersökning uppskatta 

förekomsten av och handeln med barnpornografi. De menar att avvecklingen av restriktioner 

mot pornografi som skedde i många västländer kring 1970 var orsak till att barnpornografin 

också ökade då. De menar att det var svårt att förutse denna ökning, förutom kanske för några 

av försäljarna. De menar att lagstiftningen i många länder inte skyddade de personer, både 

barn och vuxna, som arbetade inom den pornografiska industrin. Den tidigare 

censurlagstiftningen skyddade inte heller denna grupp utan var istället till för att skydda 

konsumenterna från dåligt moraliskt inflytande. De som arbetade inom industrin sågs istället 

som fallna individer vars moral var för sen att skydda.34 Schuijer & Rossen menar att 

Danmarks och Sveriges legalisering av pornografi, inklusive barnpornografi, resulterade i en 

pornografiboom. Denna snabba ökning planade dock ut när stark konkurrens kom från andra 

länder såsom Tyskland och Nederländerna. Legaliseringen av pornografiska publikationer 

ledde till att sådant som förr endast var tillgängligt i specialbutiker nu kom att säljas i vanliga 

kiosker och affärer. Behovet av specialbutiker minskade därför snabbt i Sverige och 

Danmark.35 I flera Europeiska länder kunde utgivningen fortsätta relativt ostört, i nästan ett 

decennium. Utbudet av barnpornografi var mycket mindre än utbudet av övrig pornografi, 

men ökningen var ändå markant under 1970-talet. Enligt Schuijer & Rossen hördes trots detta 

ingen offentlig upprördhet.36 Kort efter det att barnpornografi blev straffbart i USA började 

människor i de skandinaviska länderna kräva ett förbud. Danmark och Sverige som hade varit 

pionjärer i legaliseringen av pornografi var också bland de första att se den nya lagstiftningens 

negativa konsekvenser menar Schuijer & Rossen. Ett kritiskt TV-program 1976 som visades i 

Sveriges Television menar de satte tonen för ett nytt tänkesätt i frågan om barnpornografi. 

Svenska riksdagsledamöter började sätta press för en lagändring och en utredning tillsattes. 

Kriminalisering infördes i den svenska lagstiftningen den 1 januari 1980 med ett maxstraff på 

sex månaders fängelse. Danmark införde en liknande, men något mindre sträng, lag ett halvår 

senare.37

 

Schuijer & Rossen menar att det var ett flertal faktorer som gjorde att synen på och 

lagstiftningen kring barnpornografi ändrades under 1980-talet. En orsak var den feministiska 

rörelsens kritik av pornografi. Istället för sexuellt frigörande menade de att pornografi var en 

                                                 
34 Schuijer & Rossen (1992), s 7. 
35 Schuijer & Rossen (1992), s 10. 
36 Schuijer & Rossen (1992), s 10. 
37 Schuijer & Rossen (1992), s 11. 
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uppmaning till sexuellt våld och hat mot kvinnor.38 De nya lagarna som förbjöd 

barnpornografi var effektiva enligt Schuijer & Rossens mätningar och vinsterna som kunde 

göras på barnpornografi kan inte ha varit så pass stora att det var värt de ökade riskerna. Detta 

kan också förklara avsaknaden av åtal trots stora satsningar från polis och 

justitiedepartement.39

 

En slutsats som kan dras av den tidigare forskningen är att pornografins funktionssätt och dess 

förekomst och spridning internationellt är beroende av nationella regleringar till stor del och 

hur dessa regleringar har kunnat upprätthållas. Regleringarna, men också branschen, är i sin 

tur influerade av hur synen på pornografi ser ut i den samtida debatten. Regleringen kan 

komma att ändras när nya föreställningar om pornografin får tolkningsföreträde och 

branschen kan komma att utmana dessa föreställningar för att på så vis både skapa nya 

konsumenter men också för att sätta press på den rådande regleringen. Hur pornografin sedan 

förändras spelar också sannolikt roll för hur debatten tar sig uttryck och hur man uppfattar den 

samtida pornografiska pressen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med licentiatuppsatsen är att studera hur den kommersiella sexualiteten reglerats i 

Sverige under perioden 1950-2000 och vilka konsekvenser detta fått för den pornografiska 

tidningsbranschen. Det politiska spelrum och det institutionella ramverk inom vilket den 

pornografiska branschen existerar undersöks genom att studera lagarnas utformning och de 

politiska diskurser om sexualitet och som förekommer i riksdagsdebatten. På så sätt blir det 

möjligt att resonera kring varför det finns en svensk pornografisk tidningsbransch, varför den 

ser olika ut under olika tidsperioder och under vilka villkor den existerat. För att uppfylla 

syftet ställs följande frågor: 

 

- Hur förändrades och påverkar marknadsförutsättningarna den pornografiska 

tidningsbranschen genom regleringar under perioden 1950-2000? 

- Hur är den svenska pornografiska tidningsbranschen sammansatt? Hur förändras 

sammansättningen och funktionssättet över tid? 

- Hur konstrueras den pornografiska tidningsbranschen och problemen med pornografi i 

den politiska diskursen och hur förändras denna diskurs över den studerade perioden? 

                                                 
38 Schuijer & Rossen (1992), s 12. 
39 Schuijer & Rossen (1992), s 22. 
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Uppsatsen är med andra ord empiriskt inriktad och fokus är att kartlägga den pornografiska 

tidningsbranschen och studera dess förändring i förhållande till de diskursiva och 

institutionella förändringarna. 

1.3 Definitioner och avgränsningar 
Centrala begrepp i licentiatuppsatsen är, som ovan framgått, sexualitet och pornografi. 

Historiskt har begreppet pornografi varit föremål för olika tolkningar. En vanlig uppdelning är 

den mellan erotik och pornografi. Hans Nestius använder sig av denna uppdelning i sin 

historiska genomgång av den pornografiska framställningen där han definierar pornografi som 

känslokall och dålig medan erotik får stå för det motsatta.40 Denna uppdelning har emellertid 

utsatts för hård kritik där man menar att detta anspelar på en föreställning om bra och dålig 

litteratur/kultur och att gränsdragningen däremellan är mycket svår att dra. Gränsen mellan 

vad som anses vara pornografi respektive erotik anses också skifta mellan olika tidsperioder 

som tidigare diskuterats. Det är också möjligt att det som anses vara reklam nu skulle ha 

ansetts pornografiskt vid en annan tidpunkt, vilket också bekräftas av till exempel Anja 

Hirdmans jämförelse mellan tidningarna Fib-Aktuellt och Veckorevyn.41 En vanlig definition 

av pornografi är sådant som producerats i syfte att sexuellt upphetsa 

konsumenten/mottagaren. Vad som omfattas av denna definition skulle kunna vara olika saker 

beroende av historisk kontext, vilket gör definitionen användbar. Med denna definition krävs 

inte heller någon uppdelning mellan erotik och pornografi. Trots detta är det omöjligt att i 

efterhand veta om en viss tidning producerats just i ett upphetsningssyfte. För att undkomma 

detta problem kommer pornografi istället användas som ett flytande begrepp i uppsatsen. Det 

som av de samtida debattörerna och aktörerna definieras som pornografi behandlas också som 

det i denna framställning. Det som studeras inom ramen för licentiatuppsatsen blir alltså allt 

från så kallade boulevardtidningar samtidens mest sexuellt avancerade pornografi. 

 

Sexualitet hanteras i licentiatuppsatsen, precis som pornografi, som ett föränderligt och 

konstruerat fenomen. Oavsett om sexualitet i sig ses som ett grundläggande mänskligt behov 

eller inte menar sexualitetsforskare med konstruktivistisk syn att uttrycket för sexualiteten är 

konstruerat utifrån en rad variabler såsom kollektiv och kulturell identitet.42 Eftersom 

uttrycket för sexualitet ses som beroende av olika identitetsskapande processer betyder detta 

                                                 
40 Nestius (1982), s 177ff. 
41 Hirdman (2004). 
42 Se Parker, Barbosa & Aggleton (2000), s 7. 
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att uppfattningen av och uttrycket för sexualitet skiftar över tid och mellan olika geografiska 

platser.43 Konstruktionen av sexualitet, här genom pornografi och regleringen av densamma, 

ses också som sammanknuten med en föreställning om genus och förståelsen av maskulinitet 

kontra feminitet. 

 

För att avgränsa studien kommer endast ett medieformat att analyseras, de pornografiska 

tidningarna. Denna bransch omfattas av ett speciellt regelverk, tryckfrihetsförordningen, som 

inte gäller för till exempel video och film. Därför blir det möjligt att avgränsa studien även när 

det gäller den juridiska aspekten och den tillhörande politiska debatten. 

1.4 Material, metod och källkritiska reflexioner 
Studien består dels av en kartläggning av den pornografiska tidningsbranschen och dels av en 

studie av hur det institutionella ramverket förändras i relation till branschens förändring. 

Utöver detta studeras även hur branschen hanterar regelverket när staten och marknaden möts, 

det vill säga i rättegångarna kring tryckfriheten. Varje fråga studeras utifrån ett specifikt 

empiriskt material. Källorna består dels av offentligt tryck för att följa de formella 

institutionernas förändring och riksdagsdebatten, dels av de faktiska pornografiska 

tidningarna och deras beskrivning i biblioteksdatabaser som Kungliga bibliotekets Regina och 

det nationella bibliotekssystemet Libris och dels av förundersökningarna till de åtal som 

väckts mot pornografiska tidningar under perioden 1950-1971. 

 

Statistik kring upplagesiffror har funnits för två tidskrifter hos Tidningsstatistik AB. I akterna 

till tryckfrihetsmål i Justitiekanslerns arkiv har uppgifter om upplaga, distribution och så 

vidare hämtats i vissa fall. För att studera den mer strikt ekonomiska utvecklingen av 

företagen har årsredovisningar som beställts från Bolagsverket använts. 

 

En del av det källmaterial som undersöks i uppsatsen omfattas av en restriktiv 

personsekretess, ibland på upp till 70 år. På grund av detta har personnamn uteslutits 

konsekvent i uppsatsens alla delar. Därför används inga personnamn även om detta inte alltid 

är nödvändigt av sekretesskäl, men då namnen bedömts vara av ringa intresse för uppsatsens 

syfte har de uteslutits. 

 

                                                 
43 Se till exempel Caplan (1987), s 1. 
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Det offentliga trycket som studerats för att kunna följa den politiska debattens utveckling och 

regleringens förändring, består av lagstiftning, riksdagsdebatten om pornografi, offentliga 

utredningar och remisser. Detta material gör det möjligt att följa diskursförskjutningen över 

tid. Dessutom undersöks alla de åtal som skett mellan 1950 och 1971 om sårande av tukt och 

sedlighet. Åtalen gör det möjligt att göra en fördjupad analys av hur gränserna för sedligheten 

bedömdes innan lagändringen 1971. 

 

Metodologiskt skiljer sig delvis kapitlen åt. Tillvägagångssätt och analysverktyg utvecklas 

därför vidare i de olika kapitlen liksom en specificering av urvalet. 

1.5 Licentiatuppsatsens disposition 
Uppsatsen kommer att disponeras så att regleringen av den pornografiska pressen först 

kommer att presenteras. Det ger en översikt över de marknadsförutsättningar som funnits för 

den svenska branschen vilket beskrivs i nästföljande kapitel. I samma kapitel kommer även de 

föreställningar som funnits om branschen i offentliga utredningar och riksdagsdebatt att 

analyseras för att se vilka konsekvenser man förväntade sig att de olika regleringarna skulle 

komma att få. I kapitel tre görs en deskriptiv framställning av branschens utveckling under 

perioden 1950-2000 med en analys av marknadens funktion i relation till de olika 

regleringarna och andra tidsmässiga marknadsförhållanden. I slutet av kapitel tre kommer 

även ett urval förlag att analyseras i ekonomiska termer för att få en överblick över 

förutsättningarna för de enskilda företagen och hur dessa förändras. I det fjärde kapitlet 

diskuteras sedan marknadens möte med staten att som analyseras utifrån de tryckfrihetsåtal 

som skedde under paragrafen om sårande av tukt och sedlighet under perioden 1950-1971. I 

det femte och sista kapitlet kommer sedan en slutanalys att göras. 
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2. PORNOGRAFINS REGLERING OCH FÖRESTÄLLNINGAR OM BRANSCHEN 

Pornografi diskuteras inte bara i riksdagen utan under efterkrigstiden flitigt i media. Under det 

som kommit att kallas den sexuella revolutionen under slutet av 1960-talet kom frågan om 

sexualiteten i en bred betydelse att stå i centrum. De idéströmningar som utvecklades under 

denna period har ofta fått stå som förklaring till att den svenska lagstiftningen kring 

pornografi ändrades. Lena Lennerhed menar i sin avhandling att frågan om pornografi främst 

diskuterades i termer av frigjordhet kontra moralism under 1960-talet och att kvinnorörelsen 

inte plockade upp frågan förrän på 1970-talet.44

 

Porrtidningsbranschen reglerades främst utav de bestämmelser som fanns i 

tryckfrihetsförordningen. Som tidigare påpekats förändrades dessa bestämmelser över tid, 

både vad som konkret reglerades i termer av tryckfrihetsbrott och de ordningsbestämmelser 

som återfanns i Brottsbalken och den tidigare Strafflagen. Hur regleringen har utformats anger 

en del av förutsättningarna för den pornografiska tidningsbranschen. De bestämmelser som 

reglerade sexuellt innehåll riktade sig direkt till porrbranschen och var också de bestämmelser 

som skiljde den pornografiska pressen från övrig populärpress i termer av 

marknadsförutsättningar. Regleringarna på detta område är också en nyckelfråga för att kunna 

se vad som är specifikt svenska förutsättningar för pornografisk verksamhet. 

 

I det här kapitlet kommer de regleringar som styr utgivningen och marknadsföringen av 

pornografiska tidskrifter först att presenteras. En genomgång kommer även att göras av de 

föreställningar som framkommer av branschen i riksdagsmaterialet. Syftet med detta är att se 

vilka konsekvenser som regleringarna tänktes kunna få, samt vilken syn på pornografi som 

var rådande under de olika perioderna som studeras. 

 

Metoden i kapitlet följer en diskursanalytisk modell där lagtexterna, utredningsmaterialet och 

riksdagsdebatten analyseras utifrån dels, hur branschen beskrivs, på vilket sätt den anses vara 

ett problem och vilka lösningar man tänker sig på dessa problem och dessutom, hur de 

formella lagarna skapar spelregler inom vilka den pornografiska tidningsbranschen sedan kan 

agera. Hur pornografi som begrepp används i debatten och hur branschen och dess aktörer 

konstrueras i densamma följs i materialet. På det sättet fångas spelreglerna för branschen och 

tankarna om branschen dess koppling till sexualitet bakom spelreglerna. 

                                                 
44 Lennerhed (1994), kapitel 11. 
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Urvalet av riksdagsdebatter har gått till så, att ordet pornografi har använts som ledord i 

registret till Riksdagstrycket. Utifrån de debatter som då uppkommit har de valts ut som 

behandlar den pornografiska pressen. Det betyder att pornografiska filmer, striptease eller 

pornografi på TV inte kommer att behandlas här annat än då det diskuteras i samband med 

pornografisk press eller om pornografi på ett mer allmänt plan. Pornografi används som 

tidigare diskuterats i det här kapitlet som ett flytande begrepp i den mening att jag behandlar 

det som något som konstrueras i själva debatten, pornografi blir det som riksdagsledamöterna 

benämner pornografi. På det sättet följs förändringen i hur pornografi som fenomen 

problematiseras i debatten med fokus på hur det problematiseras genom en beskrivning av 

pornografi som ett ekonomiskt fenomen. 

2.1 Den svenska tryckfriheten från 1950 
Den tidigaste svenska tryckfrihetslagstiftningen är från 1766. Innan dess krävdes 

förhandsgranskning av tryckt material och tillstånd för tryckning. Tryckfriheten reducerades 

under senare delen av 1700-talet men stärktes åter efter Gustaf IV Adolfs avsättande. Den 

tryckfrihetsförordning som tillkom 1812 blev gällande i nästan 140 år, fram till 1949. 

Grunden i den svenska tryckfrihetslagstiftningen är och har varit att tryck inte får hindras eller 

granskas i förhand. Först i efterhand kan ansvar utkrävas vid missbruk av tryckfriheten. Från 

början omfattades bara material framställt med tryckpress av tryckfrihetsförordningen men 

1975 utvidgades lagen att gälla även stenciler och fotokopior.45

 

Den nya tryckfrihetsförordning som trädde i kraft 1950 kan, enligt juristen Torbjörn 

Vallinder, anses vara epokgörande i svensk tryckfrihetshistoria. För första gången, menar han, 

fick Sverige en modern, välgjord lagstiftning som gav ett gott uttryck för en liberal 

pressideologi.46

 

I tryckfrihetsförordningen från 1949 reglerades brott mot tryckfriheten genom att den som 

bröt mot bestämmelserna kunde dömas till ansvar och skriften kunde konfiskeras eller läggas 

under beslag.47 För den som blivit anförtrodd att döma över missbruk för tryckfriheten borde 

ha i åtanke att: 

 

                                                 
45 Warnling-Nerep (2005), s 13ff. 
46 Vallinder (2000), s 332. 
47 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 1 kap, 3§. 
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Tryckfriheten utgör grundval för ett fritt samhällsskick, alltid fästa sin 

uppmärksamhet mera på ämnets och tankens än på uttryckets lagstridighet, på syftet 

än på framställningssättet, samt i tvivelsmål hellre fria än fälla.48

 

I själva lagen uttrycktes alltså att tryckfriheten utgjorde grundval för det samhällsskick som 

skulle råda i Sverige. Själva syftet med skriften betonades också, men det angavs inte vilka 

syften som skulle gå före andra, om till exempel konstnärliga hänsyn skulle gå före 

kommersiella. Vad som gällde för boktryckerier angavs också. Den som ville bedriva 

boktryckarverksamhet skulle anmäla tryckeriet till länsstyrelsen samt meddela vilket slags 

tryck som skulle framställas. När anmälan blivit gjord underrättade länsstyrelsen chefen för 

justitiedepartementet samt polismyndigheten på orten om detta.49 På varje tryckalster som 

framställdes i riket och som var avsett att utgivas skulle också boktryckaren utsätta 

boktryckeriets namn, tryckningsorten och tryckåret.50 Av varje skrift lämnade sedan 

boktryckaren samtidigt med skriftens utgivande ett exemplar för granskning till chefen för 

justitiedepartementet om skriften utgavs i Stockholm, och annars till justitieministerns 

tillförordnade tryckfrihetsombud på orten.51

 

Speciella regler fanns i tryckfrihetsförordningen från 1949 för utgivning av periodisk skrift, 

vilket de flesta pornografiska tidningar hamnade inom ramen för. Ägaren till en periodisk 

skrift skulle vara svensk medborgare.52 För en periodisk skrift skulle det också finnas en 

utgivare. Ägaren till skriften skulle också utse en utgivare. Utgivaren skulle vara en svensk 

medborgare och fick inte vara omyndig eller i konkurstillstånd.53 Utgivarens skulle bestämma 

över skriftens innehåll och ingenting fick införas i skriften mot utgivarens vilja.54

 

Registreringen av tidningarna skedde genom att utgivningsbevis ansöktes om hos chefen för 

justitiedepartementet och dit skulle också utgivaren meddelas.55 Särskild reglering finns även 

för skrifters spridande: 

 

                                                 
48 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 1 kap, 4§. 
49 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 4 kap 3§. 
50 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 4 kap 4§. 
51 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 4 kap 7§ 
52 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 5 kap, 1§. 
53 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 3 kap, 2§. 
54 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 5 kap, 3§. 
55 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 5 kap, 11§. 
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Utan hinder av denna förordning gälle om spridning bland barn och ungdom av 

tryckt skrift, som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra 

allvarlig fara för de ungas sedliga fostran, vad i lag är stadgat.56

 

Barn skyddades alltså speciellt i tryckfrihetsförordningen mot skrifter som till exempel 

pornografi. Denna bestämmelse blev dock inte straffbar förrän den nya Brottsbalken trädde i 

kraft 1965, då ingen motsvarande bestämmelse fanns i den tidigare Strafflagen.57

 

Ett uttalande i tryckt skrift som innefattade sårande av tukt och sedlighet var alltså straffbart 

innan 1971. I Brottsbalken, som infördes 1965, straffades den som sårade tukt och sedlighet 

genom framställning i skrift eller bild till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma 

gällde för saluhållning, förevisning eller spridning av materialet liksom att såra tukt och 

sedlighet i ord eller handling på allmän plats eller på annat sätt i offentligheten.58 Tukt och 

sedlighetsparagrafen i brottsbalken omfattade alltså mer än bara pornografi i tryckt form, den 

kunde också användas mot tukt och sedlighetssårande handlingar på offentlig plats. Vid 

borttagandet av denna paragraf blev det också en debatt om ifall samlag på allmän plats också 

skulle bli tillåtet.59

 

Bestämmelsen om tukt och sedlighet var en av tretton punkter som räknades som 

tryckfrihetsbrott där bland annat hot, förtal eller smädelse av folkgrupp ingick, liksom 

ärekränkning, skymfande av sådant som av kyrkan eller erkänt trossamfund håller heligt och 

högförräderi med mera ingick.60

 

Ansvarighetsreglerna skiljde sig åt beroende på om skriften var periodisk eller inte. För 

periodiska skrifter hade den ansvar som var anmäld som utgivare.61 Om skriften inte var 

periodisk svarade istället dess författare. Författaren var dock inte ansvarig om skriven 

utgivits utan hans samtycke eller om hans namn eller pseudonym utsatts på skriften mot hans 

vilja.62

 

                                                 
56 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 6 kap, 2§. 
57 SOU 1969:38, s 19. 
58 BrB 16:11, återgiven i SOU 1969:38, s 29. 
59 Se till exempel Första kammarens protokoll nr 30 den 28 maj, 1970, s 17. 
60 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 7 kap, 4§. 
61 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 8 kap, 1§. 
62 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 8 kap, 5§. 
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Sammanfattningsvis fanns alltså en ganska omfattande kontroll av formerna för publicering 

trots att ingen förhandsgranskning förekom. Alla skrifter skulle ha ett utgivningsbevis 

meddelat från justitieministern innan utgivning fick ske och tryckaren skulle också se till att 

alla skrifter skickades in för granskning i samband med utgivningen. 

2.2 Riksdagsdebatten under 1960-talet 
I Riksdagstryckets register finns inte ordet pornografi med under något av åren under 1950-

talet. En viss diskussion förekom säkerligen ändå, men kommer inte att tas upp på grund av 

det urval som gjorts. 

 

1960-talet kännetecknades av en allt intensivare debatt kring de pornografiska tidningarna, 

som ansågs som ett allt större problem. De som ansågs hotade av den växande pornografiska 

floran var främst barn och ungdomar som konsumenter, men även andra svaga grupper som 

inte ansågs kunna stå emot den frestelse som pornografin innebar. Man befarade därför en 

attitydförskjutning där ungdomars moral, och befolkningens allmänna kulturella standard, 

stod i riskzonen. Sexualiteten, som ansågs vara kärlekens mest sköra och fina instrument, 

riskerade att dras ner i smutsen av den pornografiska pressen. 

 

Den tidigaste träffen på pornografi i registret är en motion om tillsättandet av en utredning om 

tryckfrihetslagstiftningen: 

 
   Då det för den ansvarsmedvetne torde stå klart, att den växande pornografiska 
tidskriftsfloran utgör ett hån mot vår tryckfrihetslagstifning, är det av nöden, att 
kraftåtgärder vidtagas för att rensa ut ogräset. 
   Ofta uttala vi önskemål för vårt folks höjda kulturella och sociala standard, men 
samtidigt tillåta vi försäljning av tryckalster, vilka uppenbart bidraga till sedligt 
förfall.63

 

Den pornografiska pressen sågs här alltså av högerpartisterna John-Arvid Arvidsson och Ove 

Gansmoe, som önskade en skyndsam utredning i denna fråga, som en direkt utmaning mot 

tryckfrihetslagstiftningen. Här syns även en socialingenjörsanda i statens roll att ansvara för 

folkets kulturella och sociala standard, här genom att sätta stopp för de pornografiska alstren. 

 

”Det finns ingen anledning att nu ge upp hoppet, som vi levt på så länge” menade 

socialdemokraten Nancy Eriksson i debatten i riksdagens andra kammare. Hon uttryckte dock 

tvivel över om en ändring av straffbestämmelserna skulle ge några nämnvärda resultat: 
                                                 
63 Motion II:408, 1960 av Arvidsson i den första kammaren och Gansmoe i den andra kammaren. 
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Över huvud taget visar det sig över hela världen att man inte med lagbestämmelser 
kan utrota den pornografiska pressen, lika litet som man hundraprocentigt kan göra 
alla människor till sexuallyckokast. Man vet inte säkert varför efterfrågan på 
pornografiska alster finns, men man vet att den är mycket stor. Och vilka 
lagbestämmelser man än har kan man inte helt och hållet bringa den tillbaka.64

 

Eriksson gick alltså delvis emot motionärernas önskan att höja den kulturella standarden hos 

folket genom att både säga att pornografin inte helt kan bli utrotad och genom att, kanske 

ironiskt, påpeka att man inte kunde göra alla människor till sexuallyckokast. Hon menade 

vidare att pornografin inte helt kunde begränsas eftersom den tycktes gå under jorden. Det 

enda sättet att hindra spridning av pornografi var istället genom den allmänna opinionen 

menade hon, och genom en sådan självsanering som Pressbyrån bedrev genom Pressens 

rådgivande nämnd (mer om denna nämnd i kapitel 3 under rubriken distribution).65 I 

Erikssons uttalande finns en underförstådd förståelse om pornografins drivkraft, det vill säga 

att den har att göra med något som inte går att stoppa. Trots lagstiftning menar hon kommer 

alltså efterfrågan, som är kopplad till människors sexualitet, att fortsätta att finnas. 

 

Högerpartisten James Dickson menade att det krävs att hela tänkandet i landet lyfts för att bli 

av med företeelsen. Han noterar även att pornografi förekom överallt i västerlandet, och ville 

ge en eloge till Sovjetunionen i det här avseendet: 

 
Riksdagen har ju till uppgift – det har jag sagt många gånger förut – att vårda sig om 
folkets väl. Vi gör det också i fysiskt avseende. Vi förbjuder exempelvis narkotika, 
eftersom dessa är fysiskt skadliga. Men den företeelse det här gäller är nästan ännu 
värre, ty den skadar själva livsnerven hos folket, och därför bör vi se till att allting 
göres för att få till stånd en bättre ordning. Det är inte heller bara barn och ungdom 
som tar skada därav. Även de allra äldsta, som ofta står och begärligt tittar på sådana 
här planscher i skyltfönstren eller som kanske sitter i sin kammare och smygläser 
litteratur av detta slag, tar skada och det uppstår kring dem en atmosfär som inte är 
så trevlig.66

 

Här konstrueras det som hotas av pornografin som ”själva livsnerven hos folket”, vilket 

rimligen borde anspela på sexualitetens reproduktiva funktion. Tydligt är också att det är de 

andra som kan skadas, de grupper som riksdagsledamöterna inte själva tillhör. 

 

1961 las en motion fram av en socialdemokrat, en centerpartist, en högerpartist och tre 

folkpartister kring vad de kallar den mindervärdiga litteraturen, då främst seriemagasin och 
                                                 
64 Andra kammarens protokoll nr 6 1960, s 103. 
65 Andra kammarens protokoll nr 6 1960, s 103. 
66 Andra kammarens protokoll nr 6 1960, s 103. 
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pornografiska publikationer. De menade att det finns en bred folklig opinion mot dessa typer 

av alster, representerade av till exempel kristna samfund och organisationer. Dessa grupper 

vädjade om åtgärder för att skydda särskilt ungdomar mot skadliga inflytande de 

pornografiska publikationerna kunde ha. De tog upp den ökande ungdomsbrottsligheten och 

den ”sexuella förvildning” som pressen dagligen berättade om. Motionärerna oroades även av 

den bild utlänningar fick av Sverige i och med denna utveckling: 

 
En skribent i svensk skoltidning berättar om ett sammanträffande med ett par 
utländska turister, som hade portföljen full med nyinköpt snusklitteratur. De uttalade 
sin oförställda förvåning över att man skyltade med dylika alster i en kiosk i det 
centrala Stockholm och dolde icke att de tänkte använda materialet för att i ditt 
hemland ”illustrera det sedliga tillståndet i Sverige”.67

 

Motionärerna lyfte fram uppfostrans betydelse och refererade till ett uttalande i kammaren där 

folkbildningen beskrevs som den enda vägen att påverka pornografin genom ”förbättrad 

smak, bättre sinne för vad som är värdigt upplysta människor”. Positiv påverkan kom från 

skolan och i de flesta hem menade författarna till motionen, men det fanns även hemmiljöer 

där incitament till god utveckling av ovanstående saknades. De menade att alla barn dock 

påverkades av massmedia genom den dåliga litteraturen och den vulgära musiken.68

 

I debatten i andra kammaren var socialdemokraten Nancy Eriksson återigen tongivande. Hon 

menade att det vore bra att få svart på vitt vad expertisen har att säga i dessa frågor: 

 
Vilken verkan har dessa alster? Hur är de förgrenade? Vad är de för intressen som 
mjölkar stora pengar ur de mest försvarslösa? 69

 

Ovanstående citat symboliserar den uppfattning som de flesta i riksdagsdebatten företrädde 

när det gäller pornografins problematik, nämligen att pornografin i första hand drabbar redan 

svaga grupper och att det är en lukrativ bransch. 

 

1965 fick justitieminister Kling en fråga angående vad som han ansåg borde göras mot 

pornografisk litteratur70, och ministern svarade: 

 

                                                 
67 Motion II:441 1961, s 18f. 
68 Motion II:441 1961, s 19. 
69 Andra kammarens protokoll nr 15, 1961, s 80. 
70 Riksdagens protokoll 1965:12, s 23. 

 25



Möjligheterna att motverka olämplig litteratur genom lagstiftning och rättsliga 
åtgärder måste dock förbli begränsade. I annat sammanhang har jag i denna 
kammare framhållit svårigheterna att lagstifta mot brist på omdöme. Detsamma 
gäller i ännu större utsträckning på detta område. Även om jag själv tycker, att 
många av dessa alster, som uppenbarligen har tillkommit i syfte att utnyttja 
sensationslystnaden och publiceras i hägn av vår vidsträckta tryckfrihet, är i högsta 
grad osmakliga, anser jag, att man inte kan lagstifta med straffbud mot smaklöshet 
och tarvlighet.71

 

Justitieministern försvarade den fria hållningen mot pornografi med argument om 

gränsdragningar mellan smaklöshet och brottslighet snarare än i termer av att pornografi 

skulle vara något bra. Högerpartisten herr Werner lät sig inte övertygas av detta utan menade 

att justitieministern i denna fråga gjort många svenskar besvikna, svenska föräldrar borde 

kunna räkna med stöd från högsta ort i den här frågan: 

 
Men nu har man där i stället godkänt en kvalificerad snusklitteratur och därmed 
legaliserat ett frestelsetryck, som kommer att bringa många unga människor på fall. 
   Det kan ju hända att kammarens ärade ledamöter inte faller i farstun för en 
litteratur, som emanerar från människors perversa fantasi, men tonåringar kan ta 
skada och därmed förlora chansen till ”den högsta lycka på jorden” som 
vigselritualen talar om.72

 

Som tidigare påpekas antas alltså unga människor vara extra känsliga för den frestelse som 

pornografin innebär och därmed mista chansen till lycka, det vill säga äktenskap. Här blir det 

än mer tydligt hur den grupp han själv tillhörde, det vill säga riksdagsledamöterna, kanske 

inte kunde skadas men att andra grupper kunde falla för ”frestelsetrycket”. Exakt vad det är 

man ska frestas till uttryckte dock Werner inte. Han påpekade att han var medveten om den 

reklam för ”smörjan” ett rättsligt förfarande kunde innebära, men då kanske ändå spridningen 

kunde hindras och kanske kunde det avhålla en del från att spekulera i pornografi. Ett fast 

uppträdande i den här frågan skulle ju också kunna bli reklam för regeringen.73

 

Två likalydande motioner lämnades i båda kamrarna 1969 av två folkpartister. De menade att 

pornografin ökat kvantitativt de senaste åren och att pornografin blivit alltmer frän och 

sadistisk: 

 
Man har anledning att fråga vad som ligger bakom den här antydda utvecklingen. 
Det blir svårt att godtaga att det fria konstnärliga skapandet ligger bakom den 
nakenhet och de samlagsscener som presenteras. Det blir också svårt att godtaga att 
utvecklingen är ett ofrånkomligt tryck för en öppnare och friare livsstil. Det vill 

                                                 
71 Riksdagens protokoll 1965:13, s 7. 
72 Riksdagens protokoll 1965:13, s 7. 
73 Riksdagens protokoll 1965:13, s 8. 
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synas som om utvecklingen huvudsakligen är bestämd av ekonomiska vinstmotiv. 
Tryckning och spridning av frän pornografi synes vara en utomordentligt lönsam 
affär. De nya ”besuttna” i vårt samhälle är ofta ungt folk som förlägger pornografisk 
litteratur.74

 

Motionärerna tyckte att man skulle ställa sig frågan om denna utveckling är önskvärd. De 

menade att det inte kan anses förvarbart att pornografi används som medel för stora privata 

vinster. Utvecklingen mot fränhet och sadism kunde inte anses önskvärd och inte heller 

exporten av pornografi. Motionärerna menade att principen om allmän tryckfrihet här måste 

vägas mot principen om riksdagens realansvar för samhällets värderingar och ”inre” 

utveckling. De påpekade den fria opinionsbildningen som ett sätt att komma till rätta med icke 

önskvärd samhällsutveckling. De menade också att det fanns en parallellitet med 

narkotikafrågan: 

 
Det är en angelägen demokratisk renlighetsfråga att bildframställningar av nakenhet 
och samlag icke får bli handelsvaror.75

 

Moderaten David Svenungsson inledde debatten i den första kammaren genom att diskutera 

pornografin som en andlig miljöförstörare: 

 
Det är inte en fråga om prydhet, utan om renlighet. Den pornografiska propagandan 
ger upphov till sexualhysteri, och sambandet mellan denna och den växande 
ungdomsbrottsligheten inklusive narkomanin kan inte avvisas. Det är också en 
ekonomisk spekulation i våld, råhet och sex.76

 

Han menade att det rådde en nästan obegränsad frihet på det här området, en frihet som 

inkräktar på andras frihet – de som inte önskar ta del av pornografin. Svenungsson menade 

också att tillståndet då (1969) var ett helt annat än när utredningen om tryckfrihetens gränser 

tillsattes 1965. Han beskrev också det enorma vinstintresset och hävdade att de nya 

miljonärerna är unga förläggare av pornografisk litteratur.77

 

Även i den andra kammarens debatt menade Eric Nelander (fp) att pornografin var ett 

synnerligen vinstgivande projekt. Att pornografin uppfattades som ett alltmer växande 

                                                 
74 Motion nr 96, 1969. 
75 Motion nr 96, 1969. 
76 Första kammarens protokoll nr 17, 1969, s 92. 
77 Första kammarens protokoll nr 17, 1969, s 92. 
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problem uttryckte Nelander genom att kalla detta ”den svällande porrfloden” som 

justitiedepartementet borde ha en strängare bedömning kring.78

 

Socialdemokraten Nancy Eriksson gick emot uppfattningen att pornografin var lukrativ, hon 

sa istället att nya rapporter visade att konkurrensen blivit så hård i Stockholm att en del 

företag gått i konkurs. Hon menade också att en annan utveckling skett med de pornografiska 

alstren, nämligen att barn börjat togs in i dem, vilket hon ansåg absolut inte fick förekomma.79 

Detta är första gången i den undersökta debatten som barnpornografi tas upp, även om ordet 

inte används. Moderaten Nils Carlshamre tog även han upp ett exempel från den samtida 

pornografin där han menade att det fanns en bok på 300 sidor där flickor i 12-17-årsåldern 

hade orgier – inte med stallpersonalen – utan med hästarna.80

 

Trots det ovanstående påpekandet om barnpornografi, var det framför allt konsumenternas 

eventuella skada som behandlades i riksdagsdebatterna under 1960-talet. Men det var särskilt 

vissa konsumentgrupper man var orolig för och då handlade det om svaga grupper och unga 

eller gamla personer som hade svårt att stå emot pornografins frestelser. Frågorna väcktes 

nästan utan undantag av folkpartister och högerpartister och frågan ramades också in av 

konservativa, religiösa anspelningar. Anmärkningsvärt att notera är att det folkpartistiska 

ungdomsförbundet, FPU, under samma period drev frågan om pornografi ur ett radikalt 

liberalt perspektiv där de menade att denna borde släppas fri.81 Frågorna drevs alltså ur ett 

moraliskt perspektiv, men det är också viktigt att påpeka att de moraliska argumenten 

ramades in av påpekanden om att det inte handlade om prydhet och så vidare. 

2.3 Utredningen om yttrandefrihetens gränser  
Hösten 1965 tillsattes en utredning, kommittén för lagstiftningen om yttrande- och tryckfrihet, 

för att undersöka en eventuell ändring av bestämmelserna om uppvigling, brott mot trosfrid 

och sårande av tukt och sedlighet i brottsbalken och i tryckfrihetsförordningen. I direktiven 

för kommitténs arbete menade dåvarande justitieministern, Herman Kling, att samhällets 

värderingar förändras över tid när det gäller dessa frågor: 

 
Också i uppfattningen om vad som är en tukt och sedlighet sårande framställning 

kan en betydande förskjutning iakttagas. Huvudvikten vid tillämpningen av 

                                                 
78 Andra kammarens protokoll nr 17, 1969, s 146. 
79 Andra kammarens protokoll nr 17, 1969, s 148. 
80 Andra kammarens protokoll nr 17, 1969, s 148. 
81 Se Lennerhed (1994), kapitel 7. 
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lagrummet har tidigare lagts vid att värna den sexuella anständighetskänslan. Enligt 

rättstillämpningen vid tiden närmast före brottsbalkens tillkomst liksom i senare 

åtalspraxis fästs avseende främst vid att motarbeta framställningar av sadistisk eller 

på annat sätt abnorm eller förråande karaktär.82

 

När det gällde de frågor som rör sårande av tukt och sedlighet och brott mot trosfrid menade 

justitieministern att översynen skulle ha utgångspunkt i en ”i princip obegränsad yttrande- och 

tryckfrihet och från de nutida möjligheterna till spridning”. Han menade att detta borde ske 

även till priset av anstötliga och smaklösa framställningar kunde få ökad spridning temporärt. 

De begränsningar som kunde komma ifråga, menade han, var sådana som hindrade att den 

enskilde skulle behöva ta del av sådana framställningar.83

 

Kommittén samarbetade dels med Filmcensurutredningen som hade att undersöka 

motsvarande bestämmelser när det gäller film under samma period, och man tog även del av 

den utredning som gjordes i Danmark inför lagändringen där. Kommittén följde även Pressens 

rådgivande nämnds arbete som kunde kontrollera distribution av pornografiska tidningar (mer 

om distributionen i kapitel 3). Under kommittén arbete kom det in ett antal skrivelser, bland 

annat en skrivelse från svenska kvinnor med 183 265 namnunderskrifter och en skrivelse från 

deltagarna på ett möte i Örebro anordnat av Kristen demokratisk samling. Brevet från mötet i 

Örebro gick ut på just en kritik över utgångspunkten som kommittén fått i direktiven: 

 
Vi protesterar mot att Justitieministern, genom uttalande i pressen innan utredningen 
slutfört sitt arbete, tagit ställning till i vilken riktning han anser att lagen skall 
förändras. 
[…] 
En skärpt, eller i varje fall strikt tillämpad, lagstiftning är enda sättet att stoppa de 
hänsynslösa profitintressen som står bakom den senaste tidens alltmera fräcka och 
skamlösa framställningar.84

 

Precis som i riksdagsdebatten menade alltså Kristen demokratisk samling att det var 

profitintressena som styrde de skamlösa framställningarna och att detta måste regleras genom 

lagstiftning. Brevet från de svenska kvinnorna förde en liknande argumentation, där 

framförallt hänsyn till barnen stod i centrum och önskan om att de skulle undervisas i skolan 

enligt kristna värderingar där äktenskapets höghet och okränkbarhet skulle betonas.85

 
                                                 
82 SOU 1969:38, s 11. 
83 SOU 1969:38, s 12. 
84 RA, kommittéarkivet: Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, vol. 8. 
85 RA, kommittéarkivet: Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, vol. 8 
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Till kommittén kom också ett brev från Folkpartiets ungdomsförbund FPU som kritiserar den 

rådande lagstiftningen: 

 
Många människor upplever det som särskilt omoraliskt att vissa människor gör sig 
förtjänster på pornografi, även om de inte anser själva pornografien som en 
omoralisk företeelse. Detta förefaller ologiskt. Så länge man anser att pornografi i 
och för sig bör vara tillåten och medger konsumtion av pornografi, finns ingen 
anledning att hindra producenten att sälja sin vara för marknadsmässiga priser.86

 

Den argumentation och de idéer som FPU företrädde saknar motsvarighet i riksdagsdebatten. 

Den konsensus som fanns i riksdagsdebatten om att pornografins kommersiella verksamhet är 

oönskad saknade alltså inte motargument i den samhälleliga debatten, även om den fick stå 

oemotsagd i riksdagen. 

 

I utredningen påpekades det också att den gällande lagstiftningen öppnade för en vansklig 

bedömning när det gällde att avgöra vad som kunde betraktas som tukt och sedlighetssårande. 

Eftersom lagstiftningen var formulerad som en flytande gräns gjorde detta det omöjligt att 

fastslå några fasta och objektiva kännemärken. Bedömningen måste därför anses svår för 

juryn och domstolsledamöterna när de hade att ta ställning till om vad som kunde anses vara 

den allmänt rådande uppfattningen, som hela tiden försköts, och de var i stort hänvisade till 

sina egna värderingar. Man menade dock att juryns deltagande som uttryckare för den 

allmänna uppfattningen bland medborgarna var av stort värde.87

 

Kommittén menade att de, eftersom de haft att utgå från en i princip obegränsad yttrande- och 

tryckfrihet, hade lagt extra stor tonvikt på att utreda vilka kategorier som konsumerade 

pornografi, hur stor konsumtionen var, vilka skadeverkningar pornografi kunde ha samt 

allmänhetens inställning till sexuella skildringar.88 De menade att efterfrågan på pornografi 

var stor och att utbudet av pornografiska alster hade ökat de senaste åren. Kommittén 

påpekade också att det av olika anledningar var svårt att få exakta uppgifter om upplagesiffror 

på pornografiska tidningar liksom hur mycket pengar som årligen lades ut på inköp av 

pornografi.89

 

                                                 
86 RA, kommittéarkivet: Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, vol. 8 
87 SOU 1969:38, s 30. 
88 SOU 1969:38, s 54. 
89 SOU 1969:38, s 54f. 
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Man påpekade också att det fanns tydliga belägg för att det skedde en utsändning av 

reklambroschyrer med ”avancerat innehåll” med hjälp av namn och adresslistor till utlandet. 

Mycket av det som trycktes i Sverige såldes också inom landet och en viss import skedde, 

framförallt från Danmark, vilket lätt kunde konstateras.90 Kommittén menade att det höga 

priset för pornografiska tidningar, runt 20 kronor och mer, tydde på en hög efterfrågan liksom 

att förlagen annonserade i veckopressen för att nå nya konsumentgrupper.91 När det gällde 

pornografins olika former påpekade man att det numer blivit vanligare med förevisning av 

pornografiska filmer och strip-teaseföreställningar med höga medlemsavgifter. Den litterära 

pornografin, som exemplifierades av de s.k. ”Kärleksböckerna” som började utges 1965, 

uppskattades ha fått allt mindre betydelse. Kommittén konstaterade, med en reservation för att 

man inte tydligt kunde visa det i siffror, att utbudet av pornografi nu var mycket omfattande 

och att efterfrågan inte, som många väntat sig, tycktes minska.92

 

Om skadebegreppet konstaterade kommittén, efter att ha insamlat uttalanden och tagit del av 

en rad undersökningar, att det inte fanns några vetenskapliga belägg för att det ökade utbudet 

av pornografi och framställningar med våldsinslag har en brottsstimulerande effekt, 

åtminstone inte på normala individer. Man menade dock att det heller inte fanns några belägg 

för att pornografi och våldsskildringar skulle vara absolut ofarliga. När det gällde 

attitydförskjutningar som ett resultat av konsumtion av pornografi och våldsskildringar 

menade man att de i vart fall kunde påverka redan etablerade sociala attityder och värderingar. 

De kunde också möjligen grundlägga attityder och värderingar vilket skulle kunna medföra 

risk för en ökad tolerans för våld, både i samband med sexualitet och i sig självt, och en ökad 

likgiltighet för andra människor.93 Riskernas storlek var svåra att uppskatta enligt kommittén, 

men då de förelåg borde statsmakterna även fortsättningsvis ha möjligheter till ingripanden.94 

Som exempel gav de plötslig och ofrivillig kontakt med pornografi: 

 
Den skyltning som på många ställen ägt rum för att skapa efterfrågan på foton, 

boulevardtidningar m.m. är ofta så oblyg och påträngande att många reagerar 

kraftigt inför anblicken. Om det från tryckfrihetsrättsliga och näringsfrihetsrättsliga 

                                                 
90 SOU 1969:38, s 55. 
91 SOU 1969:38, s 55. 
92 SOU 1969:38, s 55. 
93 SOU 1969:38, s 60. 
94 SOU 1969:38, s 60. 
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synpunkter är möjligt, vore det därför enligt kommitténs mening önskvärt att om 

möjligt dämpa denna reklam.95

 

Kommittén menade att den som ville komma i kontakt med pornografi i princip skulle tillåtas 

detta men att de som inte ville skulle kunna skyddas. Genom begränsningar i spridningsrätten 

men samtidigt utvidga yttrande- och tryckfriheten väsentligt och endast behålla en yttersta 

gräns menade man att detta mål skulle kunna uppnås.96 Rent praktiskt menade man därför att 

skyltningen av foton och tryckta bilder med sedlighetssårande motiv borde förbjudas liksom 

utskick av reklambroschyrer och prover som kunde betraktas sedlighetssårande utan att 

föregående beställning gjorts.97 Kommittén påpekade att Sverige hade fått ett dåligt rykte 

utomlands då pornografiskt material skickats utan beställning till mottagare i utlandet.98

 

När det gällde näringsfriheten påpekade kommittén att det trots att det i princip rådde full 

näringsfrihet för de svenska medborgarna, förekom restriktioner till exempel i brottsbalken. 

Pornografi reglerades i BrB 16:11, 12 och 16 och innebar att näring eller yrke inte fick 

bedrivas på ett sätt som sårade tukt och sedlighet, som innebar förledande av ungdom eller 

som var ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. Man påpekade att spridningen av 

pornografi kunde vara straffbar om den ansågs störa den allmänna ordningen eller om den på 

annat sätt inte var önskvärd.99 Kommittén ansåg alltså att det måste till en ny lagstiftning, 

detta både på grund av att skadeverkningarna inte kunde bevisas men också på grund av att en 

ökad import och smuggling annars skulle kunna befaras. Som exempel gav man de resor som 

skett från Norge och Finland till de svenska specialbutikerna med pornografiskt material. 

Gränsen för vad som skulle anses straffbart skulle istället sättas så snävt att den bara 

förhindrade att pornografin utvecklades mot omänsklighet och sadism: 

 
Den föreslagna yttersta gränsen torde sålunda endast sällan böra komma till 

användning. Enbart det förhållandet att en framställning innehåller klart sexuella 

motiv såsom samlag, homosexuella eller lesbiska beteenden, gruppsex och dylika 

former av sexualitet bör enligt kommitténs mening inte vara tillräckligt för att 

framställningen alltid ska falla inom det straffbara området.100

 

                                                 
95 SOU 1969:38, s 63. 
96 SOU 1969:38, s 64. 
97 SOU 1969:38, s 68. 
98 SOU 1969:38, s 74. 
99 SOU 1969:38, s 64f. 
100 SOU 1969:38, s 66. 
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Man menade istället att bestämmelsen skulle vara tillämplig när det var fråga om sexuella 

övergrepp på barn eller utpräglat sadistiska och förråande sexuella beteenden.101 Det skulle 

bara drabba sådant som ”uppenbarligen inte hör hemma i ett välordnat samhälle”.102 Med den 

föreslagna lagstiftningen menade kommittén att det krävdes ett särskilt skydd för barn: 

 
Med den ökning av utbudet på pornografiska alster och med den konkurrens, som 

onekligen råder i pornografibranschen, föreligger risk för att många kommer att 

ockra på barns och framförallt ungdoms intresse för sexuella ting och bland dem 

sprida alster och andra framställningar, som kan verka förråande och eljest medföra 

allvarlig fara för de ungas sedliga fostran.103

 

Här påpekades att pornografin kunde motverka den sunda inställning som ungdomen hade till 

det motsatta könet och till sexualiteten som förmedlades av skolornas sexualundervisning.104 

Kommittén föreslog därför en fortsatt reglering som skulle förbjuda spridning av 

sedlighetssårande material till barn och ungdomar.105

2.4 Borttagandet av tukt- och sedlighetsparagrafen 
Trots utredningens förslag om en yttersta gräns lade alltså regeringen fram en proposition som 

föreslog ett totalt borttagande av censur på pornografiskt material. Men man föreslog 

samtidigt att skyltningen av pornografi skulle förbjudas liksom spridning av material utan 

föregående beställning av mottagaren.106

 

Precis som i debatterna på 1960-talet fokuserade debatten i anslutning till propositionen på 

om pornografi skulle anses kunna skada konsumenten eller inte. Justitieministern, Lennart 

Geijer, menade att yttrande- och tryckfriheten var så pass viktig att ett skadesamband måste 

kunna visas för att inskränkningar skulle kunna vara legitima. 

 

Flera motioner lämnades in under motionstiden. Tre folkpartister beskrev i en motion i första 

kammaren problemen med den nuvarande lagstiftningen: 

 
Om någon fälls till ansvar för en pornografisk bok eller tidskrift eller pornografiska 
bilder, konfiskeras i regel den del av upplagan som kan påträffas. I många fall har 

                                                 
101 SOU 1969:38, s 66. 
102 SOU 1969:38, s 71. 
103 SOU 1969:38, s 75f. 
104 SOU 1969:38, s 76. 
105 SOU 1969:38, s 76. 
106 Proposition nr 125, 1970. 
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upplagan till största delen redan försålts när beslag göres. Regeln om konfiskation 
blir då föga effektiv både för att hindra spridning av den brottsliga skriften och för 
att hindra den åtalade att göra sig ekonomisk vinning genom skriften i fråga. Ofta 
uppgår denna vinst till mångdubbelt högre belopp än de böter som regelmässigt 
utdöms som brottspåföljd. Detta måste betecknas som stötande.107

 

Det ovanstående citatet återspeglar den konsensus som ändå rådde kring pornografifrågan, 

nämligen att den dåvarande lagstiftningen eller tillämpningen inte rådde på den massiva 

skyltning av pornografi som man ville få bort. Hur det problemet skulle lösas bäst fanns det 

dock tre olika linjer för. Dels, den konservativa hållningen som i princip tyckte att 

lagstiftningen borde behållas men att tillämpningen borde skärpas, dels den hållning som 

kommittén förespråkat, nämligen att pornografin borde få vara relativt fri men att det borde 

finnas en yttersta gräns för vad som fick visas, och dels regeringens linje, att släppa helt på 

tukt- och sedlighetsparagrafen. Gemensamt för dessa tre hållningar var dock, att skyltningen 

av pornografi måste stoppas lagstiftningsvägen. 

 

I den första kammarens debatt inledde folkpartisten Erik Alexandersson med att påpeka 

frågans komplexitet, men också den enighet det rådde om att en förändring måste ske 

eftersom den rådande lagstiftningen inte fungerade: 

 
Vi befinner oss till följd härav just nu i den ur principiella rättssäkerhetssynpunkter 

snarast komprometterande situationen att vad som är tillåtet i Stockholm fortfarande 

är åtalbart och av domstolarna bedöms som brottsligt i Vänersborg. 

   Det är också anmärkningsvärt att, såvitt man kan bedöma här från vår utsiktspunkt, 

Sverige spelat en ledande roll för en liknande utveckling i en lång rad andra länder. 

Vad som för bara något decennium sedan betraktades som en specifik svensk, 

avancerad pornografisk framställning möter man nu i de flesta länder utanför 

järnridån, och vi har på senare tiden till och med blivit akterseglade t. ex. av vårt 

södra grannland.108

 

Rättsosäkerheten var alltså ett viktigt argument för att slopa den gamla lagstiftningen. 

Intressant att notera är också Alexanderssons inramning om pornografin att den var specifikt 

västerländsk och att Sverige haft stor betydelse i dess utveckling. Alexandersson menade 

också att det funnits ett undertryckt behov av pornografiska alster hos en stor grupp 

människor under den rådande lagstiftningen:  

 
                                                 
107 Motion i första kammaren, nr 233 år 1970, s 18. 
108 Första kammarens protokoll nr 30 den 28 maj, 1970, s 14. 
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När trycket blivit så starkt att det på en punkt genombrutit fördämningen, har det 
medfört en kedjereaktion över hela fältet.109

 

Alexandersson menade alltså att lagstiftningen skapat en undertryckt sexualitet som när 

tillämpningen lättas riskerade att bli så pass kraftig att lagstiftningen inte längre gick att 

upprätthålla. 

 

Justitieminister Lennart Geijer menade, att det var brådskande med en lagändring som 

stoppade den ohämmade skyltningen och som också hindrade den spridning av pornografi 

som skedde till utlandet utan föregående beställning. I frågan om själva sedlighetsparagrafens 

upphävande, kritiserade han sina motståndare på detta sätt: 

 
Flera talare, bl. a. Herr Hernelius, har ju sagt att vi har en paragraf och låt oss 
tillämpa den. Men, herr Hernelius, den lagparagrafen svarar tydligen inte längre mot 
den allmänna uppfattningen, i varje fall inte i våra större städer. Ganska många åtal 
har skett under de senaste två åren, och i de större städerna – åtminstone i de tre 
största, såvitt jag vet – har man frikänns sådana framställningar som förmodligen av 
en del människor kanske uppfattas såsom sårande av tukt och sedlighet. Men den 
medborgarrepresentation som juryn utgör har inte bedömt saken så.110

 

Justitieministern menade alltså att de olika juryutslagen, det vill säga det som uppfattas som 

rättsosäkert, var en följd av en förändring av den allmänna uppfattningen som ju juryn skulle 

företräda. Storstäderna uppfattades här alltså som mindre lätt sårade i sin sedlighetskänsla än i 

övriga landet. Allan Hernelius (m) kom dock med motargument mot detta: 

 
Justitieministern säger att paragrafen i fråga inte används så mycket, det har skett en 
ändring i den allmänna samhällsuppfattningen. Men justitieministern vet likaväl som 
jag hur det går till i de fall det blir åtal och utslaget blir frikännande. 
Försvarsadvokaten samlar en trave skrifter som har gått fria från anmärkning från 
justitiedepartementet eller justitiekanslerns sida. Så visar han dessa skrifter för juryn 
och säger: ”Varför skall ni döma den skrift som har föranlett åtal, när ni har släppt 
igenom alla de andra?” Man får på så sätt till stånd en ändrad praxis: genom att 
samhället inte ingriper över hela fältet och i tid.111

 

Hernelius menade alltså att det var bristen på samordning från samhällets sida och 

försvarsadvokaternas slughet som gjort att rättspraxisen blivit så fri. 

 

I den andra kammaren hävdade socialdemokraten Bo Martinsson, om suttit med i kommittén, 

dess uppfattning: 

                                                 
109 Första kammarens protokoll nr 30 den 28 maj, 1970, s 14. 
110 Första kammarens protokoll nr 30 den 28 maj, 1970, s 35. 
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Man skulle enligt vår uppläggning förbjuda påträngande skyltning av pornografiska 
alster, men man skulle tillåta försäljning av sådana alster till en viss bestämd gräns. 
Exempelvis skulle vissa bilder av sexuella handlingar med barn, sexuella handlingar 
med djur, och sexuella handlingar med våldsinslag inte få förekomma.112

 

Trots att Martinsson här tog upp frågan om barn- och djurpornografi diskuterades alltså 

skadebegreppet endast i förhållande till konsumenterna av pornografi. När man talade om att 

skydda barn mot pornografi var det alltså inte barn som medverkade i pornografin som 

avsågs, utan de barn som kom i kontakt med pornografi på annat sätt. 

 

När det gällde den yttersta gränsen menade justitieministern istället: 

 
Herr Wiklund i Stockholm ansåg att vi bör ha kvar straffet för de grova fallen, och 
jag föreställer mig att många människor reagerar mot sådana bilder som har blivit 
frikända av domstolarna och tycker att de är anstötliga och osmakliga. Men jag 
kommer där tillbaka till vad jag sade i mitt förra anförande, nämligen att vi väl ändå 
kan klara oss igenom sådant utan att ta någon egentlig skada, om vi någon gång 
skulle komma i kontakt med framställningar av den arten, och därför tror jag inte 
heller att det har någon praktisk betydelse att vi försöker konstruera någon form av 
yttersta gräns.113

 

Problematiken kretsade här alltså tydligt kring frågor om att ta anstöt och finna pornografi 

anstötligt. Även den som fann pornografi osmakligt tog enligt Geijer alltså inte någon egentlig 

skada och därför behövdes inte den yttersta gränsen. 

 

En annan central fråga som debatterades kring pornografin var Sveriges anseende utomlands. 

Folkpartisten Georg Åberg menade att den attitydförskjutning som skett var beklagansvärd. 

 
Häromdagen passerade jag genom Klarakvarteren och såg då hur det bland en hel 
del flanörer med tydligt exotiskt utseende fanns personer som gick från fönster till 
fönster och filmade och fotograferade, på långt håll och på nära håll. På så sätt fick 
de ju med sig hem till sitt land, vilket det nu var, otvetydiga bevis, då de hemma 
skulle berätta om det syndiga Sverige.114

 

Den svenska kopplingen med pornografi blev i citatet tydlig, och det var delvis detta som man 

genom förbudet om viss spridning och skyltning delvis skulle kunna råda bot på. Åberg 

menade dock att det var allvarligt att Sveriges rykte drogs ner i smutsen när vi ville ha ett 

anseende utåt som en högtstående nation, socialt, kulturellt och ekonomiskt. 
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Då är det ju synnerligen beklagligt, när man i utländska tidningar – ja också i 
svenska förresten – häromdagen fick läsa om att svenska ungdomar, som prånglade 
ut pornografiska tidningar, tagits av polisen i Paris på själva Place Pigalle, av många 
svenskar tidigare ansedd som en syndens och omoralens högborg. Inte blev intrycket 
bättre av att ungdomarna försvarade sig med att dylika tidskrifter utan vidare kan 
tryckas och spridas i ungdomarnas eget hemland Sverige.115

 

Socialdemokraten Folke Trana, som suttit med som juryman i Stockholms tingsrätt, menade 

att det skett en mätbar förskjutning i attityden till föräktenskapliga samlag. Den utvecklingen 

kunde förstås beklagas från kristet håll, men han menade att man också kunde tolka det som 

att ungdomar nu hade en friare syn på sexualiteten och att man gjort sig kvitt de gamla 

skamkänslorna. Han menade att det visst kunde finnas de som kunde ta skada av pornografi, 

men att man fick ta det goda med det onda. Trafiken förbjöds ju inte på vägarna bara för att en 

del skadades, och till och med dödades, där. Trana trodde mer på en självsanering än på 

förbud: 

 
Jag har också fäst mig vid en annan sak. En hel del småannonser innehåller alla 
möjliga benämningar, t. ex. storrea, vrålrea, och man tar till det allra värsta man kan. 
Där uppräknas också pornografisk litteratur och pornografiska tidskrifter som 
kanske har kostat 15-20 kronor per styck. Nu kan man få upp till ett dussin för 20 
kronor. Vad tyder detta på? Det måste väl ändå tyda på att marknaden håller på att 
bli mättad och att det uppstått större svårigheter än tidigare att bli av med dessa 
tidskrifter. 
   Jag har mer och mer kommit till den uppfattningen att den här vågen måste ha sin 
gång, och att det blir en självsanering. Jag tror icke på förbud. Ju mer man försöker 
förbjuda saker och ting – det visar all historia – desto mer publikdragande blir det. 
Det som är förbjudet vill människorna komma underfund med. Det som visas öppet 
förlorar i mycket stor utsträckning sin lockelse.116

 

Åberg kommenterade exemplet med trafiken med att vi ju inte förbjöd trafiken bara för att det 

sker olyckor. Nej, menar han, men vi låter inte heller folk få köra precis hur de vill på 

vägarna, utan lagstiftningen kring trafikreglerna skärptes hela tiden för att rädda liv. 

 
Vi kan ta exempel från andra håll. Lättar vi på alkohollagstiftningen därför att allt 
fler människor super? Lättar vi på narkotikalagstiftningen därför att allt fler 
ungdomar knarkar? Jag skulle kunna fortsätta exemplifierandet, men jag nöjer mig 
med detta.117

 

I debatten kring propositionen blir det tydligt hur pornografi sågs som ett hot mot den 

allmänna ordningen och mot Sveriges rykte utomlands. Många riksdagsledamöter var rädda 
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att kommersialismen kring pornografin skulle komma att bli okontrollerbar och med den 

sexualiteten och avsaknaden av moraliska principer. En reglering kring pornografi behövdes, 

för alla tre ståndpunkterna, för att få pornografin inom någorlunda kontroll. 

2.5 Riksdagsdebatten under 1970-talet 
1970-talets inledande år var ganska lugna när det gällde debatten om just pornografiska 

tidningar. Under 1973 utfrågades justitieministern om han tyckte att det nya 

skyltningsförbudet fungerade tillfredställande och han svarade att det saknades närmre 

uppgifter om antalet överträdelser. Polisen hade fått i uppgift att prioritera grövre brottslighet. 

Folkpartisten Kai Henmark tog upp ett exempel med en kvinna som efter att upprepade 

gånger ha rivit ner löpsedlar dömts till fängelse.118 Justitieminister Geijer kommenterade inte 

händelsen med kvinnan men påpekade att en viss självsanering redan kommit till stånd: 

 
I våras beslöt som bekant Svenska tidningsutgivareföreningen att rekommendera 
sina medlemmar att iaktta återhållsamhet med publicering av sådana 
annonsillustrationer som på ett utmanande sätt återger sexuella motiv. Nyligen 
träffade Pressbyrån och ett par av de ledande tidskrifterna i branschen en 
motsvarande överenskommelse beträffande omslag och löpsedlar.119

 

Under 1974 togs fallet med kvinnan som rivit ner löpsedlar upp än en gång upp. Henmark var 

åter aktiv i debatten och tog upp en ny dimension i frågan, som inte diskuterats under 1960-

talet: 

 
Sedan vill jag beklaga att det inte går att tillmötesgå de opinioner som är på väg inte 
minst i vår tid, då det förs en sådan kamp för att kvinnan skall få en med mannen 
jämbördig ställning. Kvinnan upplever denna marknad som förnedrande för hennes 
kön. Det har omvittnats i många sammanhang. Skall då inte lagstiftaren kunna möta 
kvinnan i den kamp för jämställdhet som råder i dag? Kan man inte genom 
lagstiftningen på ett bättre sätt stödja den kampen?120

 

Pornografifrågan inramades under 1970-talet som en jämställdhetsfråga, något som inte gjorts 

tidigare i den undersökta debatten. Det var fortfarande fokus på den som konfronterades av 

pornografi mot sin vilja och skadades, men skadades på ett nytt sätt – genom förnedring. 

Kampen mot pornografin var alltså enligt Henmark en kamp för jämställdhet. 

 

Barnpornografifrågan väcktes också med en ny intensitet av centerpartisten Karin Söder under 

1975: 

                                                 
118 Riksdagens protokoll nr 138, 1973, s 100. 
119 Riksdagens protokoll nr 138, 1973, s 101. 
120 Riksdagens protokoll nr 106, 1974, s 116. 

 38



 
I Sverige gäller en generös lagstiftning beträffande pornografiska tryckalster. Under 
senare tid har uppmärksammats att pornografiska tryckalster med barn som 
huvudagerande distribueras i Sverige. Barn exploateras där på ett upprörande sätt 
som sexualobjekt. Det förekommer t. ex. foton med samlag mellan vuxna och barn. 
Detta kan rimligtvis inte vara förenligt med de tankegångar som ligger bakom vår 
tryckfrihetslagstiftning.121

 

I debatten mellan Söder och Geijer framkom att Geijer tyckte att det var hemskt med dessa 

bilder eftersom de ju var bevis på att ett brott har begåtts. Geijer fann dock inte anledning att 

ändra på lagstiftningen utan trodde att man kunde komma åt problematiken genom att försöka 

minska distributionen. Söder var inte nöjd med detta och meddelade att hon skulle återkomma 

i detta ärende om det inte skedde en förbättring.122

 

De som driver pornografifrågan som en jämställdhetsfråga är inte bara borgerliga partier som 

ovan, utan också Vänsterpartiet Kommunisterna. De menade att huvuddelen av massmedierna 

spred diskriminerande uppfattningar om kvinnor och att den pornografiska pressen var värst. 

Den förvandlade kvinnor till passiva ting.123 Precis som det fanns ett förbud mot hets mot 

folkgrupp menade de att det också borde finnas förbud mot spridning av 

kvinnodiskriminerande uppfattningar: 

 
I enlighet härmed bör en särskild lag med förbud mot spridning av 
kvinnodiskriminerande text och bild i pornografiska alster införas. Kapitalets 
porrindustri förnedrar inte bara kvinnor ideologiskt, den lever cyniskt på ensamhet 
och känslomässig isolering hos läsare, den utnyttjar och lever på social utstötthet, 
prostitution och mänskligt förfall. Pressfrihet är inte att en folkgrupp – kvinnorna – 
skall kunna exploateras på ett vulgärt och tarvligt sätt.124

 

Precis som i ovanstående citat började pornografi alltmer förknippas med prostitution, något 

som heller inte gjorts tidigare. Den industrialisering av sexualiteten som pågick, menade man, 

spred sig även till barn. De som exploaterades inom pornografin förekom också inom 

prostitutionen sades det, och sexklubbar och spelhålor ”växer upp som svampar ur jorden och 

polisen står maktlös enligt egen utsago”.125

 

                                                 
121 Riksdagens protokoll nr 19, 1975, s 52. 
122 Riksdagens protokoll nr 23 1975, s 43. 
123 Se Motion 1975/76:2149 s 13. 
124 Motion 1975/76:2149, s 13. 
125 Interpellation 1976/77:57. 
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Den nya borgerliga justitieministern, Sven Romanus, satt med i den kommitté som föreslog en 

yttersta gräns. Han menade att regeringen övervägde möjligheterna att införa en sådan yttersta 

gräns just när det gällde sexuella övergrepp på barn och sadistiska framställningar.126

 

Vänsterpartisten Inga Lantz vände sig mot dem som hade religiösa argument mot vad de 

kallade ”djävulens affärer” och påpekade att den här frågan varken hade med gud eller 

djävulen att göra. Istället, menade hon, behövdes sociala åtgärder: 

 
Både prostitutionen och pornografin är också kvinnofrågor och jämlikhetsfrågor och 
innebär inlägg i könsrollsdebatten. I alltför många sammanhang tilldelas männen en 
roll som förbrukare, som tuff cowboy, som köper leksaker och som också köper 
kvinnokroppen. Kvinnorna framställs som väntande Barbiedockor som skall köpas. I 
hur många veckotidningsnoveller går inte detta makabra mönster igen? Och denna 
skeva bild av mäns och kvinnors sätt att fungera har betydelse i det här 
sammanhanget och bidrar till att kvinnor och barn exploateras i kommersiellt syfte. 
   Vilka är det då som profiterar på prostitutionen och pornografin? Det är egentligen 
den ekonomiska organiserade kriminaliteten som borde angripas och stoppas.127

 
Lantz menade att man måste ha särskilda undervisningsmoment som belyste konsekvenserna 

av prostitution och pornografi. Hon menade också att det var själva det kapitalistiska systemet 

som bäddade för prostitution och pornografi och att det stod för en förljugen kvinnosyn. Hon 

menade att det var något grundläggande fel i ett samhälle som tillät en hård och sadistisk 

kommersialisering av sexualiteten. 

 

Om pornografin tidigare diskuterades som kapitalismens, eller det kommersiellas, baksida, 

diskuterades den här som dess värsta kännetecken. Det är själva systemet som gav upphov till 

pornografin i Lantz argumentation. 

 

Sveriges rykte diskuterades inte lika mycket på 1970-talet som tidigare, men moderaten Tore 

Nilsson tog upp frågan i samband med sitt påpekande om att han inte tyckte att 

skyltningsförbudet efterföljdes: 

 
Det är en mycket allvarlig sak, och det är också en diskriminering av kvinnan. Vi 
såg senast igår i en av kvällstidningarna att Thailand har reagerat mot vissa tidningar 
i Sverige och deras smutskastning av Thailands kvinnor. Det är alltså internationellt 
känt att det här i Sverige är beklagliga förhållanden.128

 

                                                 
126 Riksdagens protokoll 1976/77:43, s 43. 
127 Riksdagens protokoll 1976/77:43, s 55f. 
128 Riksdagens protokoll 1978/79:127, s 6. 
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Här diskuterades alltså pornografins kvinnoförnedrande ideologi om än på ett något mindre 

tydligt sätt än i VPK:s retorik. Tore Nilsson menade att det krävdes ett förbud mot den 

pornografi som var förråande och därmed är en exploatering av kvinnor. 

 

Folkpartisten Karin Ahrland menade att det var viktigt med en utvidgad och förbättrad sex- 

och samlevnadskunskap i skolan för att minska det kvinnoförakt som pornografin gav uttryck 

för: 

 
I ett samhälle som präglas av gemenskap istället för isolering, som gjort upp med 
prestationskrav och könsroller, som bygger på att människor talar med varandra om 
sina relationer och känslor blir det med all säkerhet en torftig marknad för 
sexindustrin.129

 

Implicit säger alltså Ahrland att sexindustrin tjänade pengar på ett icke jämställt och dåligt 

upplyst samhälle när det kommer till relationer och känslor. Om människor isolerades mindre 

skulle pornografin alltså inte ha några konsumenter. 

 

Under 1970-talet symboliserades debatten av att jämställdhetsfrågan fördes in. Men de gamla 

moraliska argumenten förekom parallellt och här hade Moderaterna och Folkpartiet samma 

lagändringskrav som VPK, om än med lite olika motiv. De tre partierna utgick från 

argumentet att pornografin spred en förnedrande bild av kvinnor, men de borgerliga 

argumenten påpekade ett hot mot kristna värderingar och normer medan VPK såg pornografin 

som skapad i ett kapitalistiskt samhälle. 

2.6 Riksdagsdebatten under 1980-talet 
1970-talets riksdagsdebatt om barnpornografi och den våldspornografi som ansågs 

förnedrande mot kvinnor kan ses som en upptakt till den återreglering som skedde på dessa 

områden under 1980-talet med ett förbud mot barnpornografi 1980 och mot våldsskildring 

1988. Under 1980-talet intensifierades debatten om könsroller och dess koppling till 

pornografi. Kraven på att få till stånd en lagstiftning lik den om hets mot folkgrupp när det 

gäller kvinnor blev också allt vanligare. 

 

Folkpartisten Karin Ahrland fortsatte att driva frågan om våldspornografi under början av 

1980-talet. Angående en artikel i den halv-pornografiska tidningen Lektyr sa hon: 

 

                                                 
129 Motion 1979/80:1038. 
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Justitieministern har själv sett de pornografiska bilder som föranleder mina frågor. 
Det finns ingen anledning att visa dem igen. Låt mig bara för fullständighetens skull 
citera ett par av bildtexterna. Frankfurter Bahnhof gör man av ”2 kvinnor, väl 
utbankade” i kokt korv i ett bröd. ”Här används endast underdelen av kvinnorna som 
gärna kan vara något bedagade.” Till ”Salami Bella donna” tar man ”1 ung mör 
flicka, delar flickan i under- och överkropp. Benar ur underkroppen och gör en färs 
av köttet, vitlöken och kryddorna. Stoppa fårtarmen och knyt ihop. Överkroppen sys 
fast i ena ändan!” 
   Jag tycker de här två citaten bör räcka för vem som helst skall förstå att det handlar 
om våldspornografi av allra simplaste slag – om man över huvud taget kan göra 
graderingar när det gäller våldsporr. I just det här fallet ger bild och text också 
uttryck för ett kvinnoförakt, som är så djupt och omedvetet att man förfäras. Men 
självklart, herr talman, hade det varit precis lika skrämmande om det hade varit män 
som skildrats på detta sätt. Man kan tillägga att hade det varit fråga om negrer så 
hade det varit förbjudet.130

 

Ahrland påpekade att den ansvarige utgivaren också kommenterat artikeln i dagspressen som 

en följd av Ahrlands interpellation. Han hade då påstått att artikeln och bilderna var ett 

”konstnärligt arbete” och ett ”inlägg i jämställdhetsdebatten”, Ahrland menade att hon 

betackar sig för den typen av inlägg i debatten om jämställdhet.131

 

Skyltningsförbudet var flera gånger uppe till debatt under 1980-talet då många ledamöter 

upplevde att det inte följdes tillfredställande.132 Moderaten Elisabeth Fleetwood menade att 

detta är en ytterst viktig fråga: 

 
Pornografins skadeverkningar är ju inte bara en kvinnofråga utan en mänsklig fråga, 
lika viktig för hela det uppväxande släktet. Respekten för människovärdet och 
respekten för sexualitetens betydelse för människan får inte urholkas eller förstöras 
genom den smutsiga pornografiska hantering som somliga tyvärr ägnar sig åt. Vi 
måste tillsammans sträva efter att eliminera den vidriga porrindustrin. 

 

Här märks en liknande argumentation som i 1960-talets debatt, nämligen att det handlade om 

högre värden såsom respekten för människovärdet och den goda sexualiteten. Fleetwood 

påpekade också att både partiernas kvinnoförbund liksom andra kvinnoorganisationer nu 

började samarbeta för att få stopp på pornografin. 

 

Under hela den studerade debatten i riksdagen uppfattades pornografin som allt grövre. 

Socialdemokraten Margareta Persson föreslog förbud mot pornografi i en motion med 

motiveringen: 

 

                                                 
130 Riksdagens protokoll 1979/80: 97, s 186. 
131 Riksdagens protokoll 1979/80: 97, s 187. 
132 Se till exempel Motion 1982/83:683, fråga 1984/85:545. 
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Pornografin blir alltmer rå och brutal. Den ger oftast uttryck för ett kraftigt 
kvinnoförakt. Den uttrycker också ett mansförakt eftersom den skapar falska 
bilder av mäns och kvinnors sexualitet. Det var länge sedan porrindustrin kunde 
använda en enkel nakenbild – idag finns ofta våld, övergrepp, förnedring och 
redskap med som en ”tändningsfaktor”. Pornografin, som den nu ser ut, hotar 
därför att bli en kräftsvulst i vårt demokratiska samhälle. Demokratin bygger på 
respekt för andra människor. Men en stor del av pornografin predikar idag en 
livssyn som handlar om att förnedra eller med våld förtrycka. Dess budskap är att 
människor – i huvudsak män – skall lära sig njuta av att se kvinnor försättas i 
vanmakt.133

 

Sexualiteten sågs här som något konstruerat i pornografin, den skapades för att konsumenten 

skulle lära sig att tända på något. I 1960- och 1970-talens debatt påpekade man visserligen att 

människor kunde komma att påverkas, också i sitt sexuella agerande, genom pornografi. Men 

i den tidigare debatten hade detta främst gällt en minoritet av människorna som inte skulle 

kunna förstå skillnaden mellan fiktion och verklighet. Persson företrädde här en syn där en 

falsk bild av kvinnors och mäns egentliga sexualitet skapades genom pornografin och som 

lärde män tända på kvinnors vanmakt. Detta, menade Persson, gällde även den så kallade 

anspelningspornografin: 

 
   Idag är det förbjudet att skildra barn i en pornografisk bild. Men denna lagstiftning 
kan kringgås genom att det är svårt att avgöra när ett barn kan anses könsmoget – 
och därmed tillåtet att avbilda. Ett sätt att kringgå lagstiftningen har nu blivit att 
fotografera mycket unga flickor, som är könsmogna och därmed ”lagliga”, i mycket 
barnsliga situationer. Man kammar flätor, sätter rosetter i håret, tummar i munnen 
och klär dem i barnkläder. Avsikten är uppenbar: att få läsaren, mannen, att i det här 
fallet ”tända” på ett barn. Detta kringgående av lagstiftningen är mycket allvarligt i 
ett längre perspektiv. Visserligen skyddas nu små barn från att utsättas för 
förnedrande fotografering. Men genom att använda flickor som ”ser ut” som barn, så 
får man en del män att successivt förändra sin sexualsyn och bli intresserade av 
småflickor. Detta kan långsiktigt få ödesdigra konsekvenser. 134

 

Genom att se unga kvinnor i barnsliga situationer kunde alltså män successivt börja tända på 

småflickor. Här syns också ett förhållande till den pornografiska ekonomiska branschen, 

nämligen att det var utbudet som skapade efterfrågan. Den brutala sexualiteten eller den 

pedofila sexualiteten fanns inte där från början hos männen, men utvecklades successivt i 

kontakten med pornografin. 

 

1980-talets debatt liknade 1970-talets på så vis att den ramade in frågan om pornografi som en 

jämställdhetsfråga. Debatten rörde också framför allt våldspornografi och barnpornografi, det 

var alltså inte huvudsakligen det sexuella innehållet som diskuterades. Debatten under 1980-

                                                 
133 Motion 1985/86:K402. 
134 Motion 1985/86:K402. 
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talet hamnade i skuggan av den så kallade videovåldsdebatten, där frågan om pornografi 

också togs upp. Frågan om pornografi på video hamnade utanför denna framställning, men 

speglade kanske det skifte i pornografikonsumtionen som skedde under 1980-talet. 

2.7 Riksdagsdebatten under 1990-talet 
Under 1990-talet pågick en intensiv debatt om barn- och våldspornografi. Liksom på 1980-

talet oroades man främst för den konsumtion av pornografi som skedde genom video, men 

också genom kabel-TV. Kopplingen mellan jämställdhetsfrågorna och pornografin byggdes 

allt starkare, särskilt i den debatt som pågick om våldpornografin. I en motion om 

våldspornografi 1990/91 beskrev socialdemokraterna Johnny Ahlqvist och Rinaldo Karlsson 

situationen såhär: 

 
Pornografin har kommit att få en skrämmande utveckling från oskyldiga 
pinuppbilder till ytterst råa våldsskildringar. Dagens pornografi är därmed långt från 
1950-talets vackra flickor som visade brösten. 
   I våldspornografin legitimeras att män misshandlar, våldtar, plågar och mördar 
kvinnor, och budskapet är att kvinnor njuter av att detta görs mot dem. Djupast 
handlar pornografin om mäns makt och kvinnors maktlöshet.  
   Det är naturligtvis ytterst allvarligt för samhällets utveckling när pornografin vill 
få oss att tro att det är naturligt med våld i samband med sex, att kvinnor njuter av att 
våldtas och förnedras på olika sätt.135

 

Fokus kretsade alltså kring det våld kvinnor utsattes för i pornografin och på vilket sätt detta 

normaliseras genom att det gjordes sexuellt och att kvinnor framställdes som att de njöt av 

förnedring och våldtäkt. Den pornografiska industrin beskrevs också i allt större termer som 

en internationell storindustri: 

 
Vad som har förändrats är den allmänna tillgängligheten, att levande kvinnor 
används i framställningen och att pornografin idag är en storindustri i samma 
storleksordning som vapenindustrin.136

 

Påpekandet, som vänsterpartisterna gjorde i denna motion, att det var levande kvinnor som 

användes i pornografin blev ett ställningstagande om att det var verkligheten som visades. 

Samlagen, våldtäkterna och de tortyrliknande situationerna var verkliga och de verkliga 

kvinnorna, inte bara skildringen av dem, blev således en förbrukningsvara för männen. 

 

Två exempel användes frekvent i 1990-talsdebatten om våldspornografi. Det ena exemplet 

handlade om en pornografisk film som friats från anklagelserna om våldspornografi trots att 

                                                 
135 Motion 1990/91:K413. 
136 Motion 1990/91:K424 

 44



den innehållit så kallad fistfucking. Det andra exemplet var tidningen Svenska Hustler som 

friats trots en serie där en man huggit huvudet av en kvinna och på kroppen sedan satt fast sin 

döda frus huvud för att sedan ha sex med sin ”skapelse”: 

 
Fist-fucking är förnedrande för kvinnor och män. Det innebär att knytnävar körs upp 
i kvinnors underliv i avsikt att ge sexuell tillfredställelse. Denna form av ”samlag” 
visas på videofilm.137

 
Enligt ett läkarutlåtande i samband med den rättsliga prövningen kunde fistfucking utföras 

utan smärta om man övade upp muskler och slemhinnor eller genom att använda droger och 

glidmedel. Motionärerna menade att andra kvinnor trots detta kunde komma till skada och att 

de redan hade gjort det. Det fanns kvinnor som blivit våldtagna på det här sättet och fått 

allvarliga skador. Män kunde stimuleras till detta sjuka beteende: 

 
Den här typen av filmer hör inte hemma i ett civiliserat samhälle. Därför bör det 
vara möjligt att genom lagstiftning stoppa spridning av videogram med fist-
fucking.138

 

På det här sättet skiljde 1990-talsdebatten från debatten på 1980-talet, att vissa sexuella 

praktiker diskuterades och framställdes som förnedrande. Att praktikerna var förnedrande 

motiverades av en kvinnlig erfarenhet: 

 
Ett faktum är att varje normal kvinna uppfattar fist-fucking som rent våld oavsett hur 
domstolen dömer.139

 

Genom sina erfarenheter av att vara just kvinnor, visste alltså varje normal kvinna att 

fistfucking var rent våld. På den här punkten visste de alltså bättre än domstolarna. Men inte 

bara kvinnors erfarenheter användes, även kvinnors brist på erfarenhet spelade in i debatten. 

Vänsterpartisten Berith Eriksson diskuterade såhär med justitieminister Gun Hellsvik: 

 
Vad vet kvinnor som justitieministern och jag om porren – egentligen? Jag tror de 
flesta av oss kvinnor inte funderar särskilt mycket över vad pornografi är. Ändå 
påverkas vi av den syn på kvinnor, män, sexualitet och relationer som pornografin 
förmedlar. Den s.k. dagligvaruporren säljs tillsammans med ost och bröd i 
matvaruaffärerna lika naturligt som andra dagligvaror. Men det faktum att den finns 
där, lättillgänglig för alla, innebär inte att kvinnor i allmänhet vet vad dessa tidningar 
innehåller, eftersom vi inte är konsumenter av porrtidningar. Genom att inte köpa 
slipper vi se innehållet, men vi slipper som individer därmed inte undan 
konsekvenserna, som negativa företeelser i samhället.140

                                                 
137 Motion 1991/92:K407 
138 Motion 1991/92:K407 
139 Motion 1991/92: Ju 704. 
140 Riksdagens protokoll 1991/92:35, s 11. 
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Kvinnor och män skildrades alltså som väsensskilda i sin erfarenhet av pornografi, och om 

kvinnor bara skulle veta hur pornografin såg ut skulle de också reagera starkare. 

 

En annan skillnad från tidigare debatter i riksdagen är att ledamöterna här också tog upp de 

skador, som ovan fist-fucking, som de vuxna medverkande kan drabbas av. Socialdemokraten 

Ingegerd Sahlström menade i en fråga till justitieministern att man i riksdagsdebatten reagerat 

starkt mot hur barn utnyttjas sexuellt i pornografin. Men att vuxna även kunde bli sexuellt 

utnyttjade menade hon var mindre uppmärksammat och hon undrade därför om statsrådet 

skulle komma att agera för att detta skulle förhindras.141 Justitieministern Gun Hellsvik (m) 

påpekade i svaret på frågan att sexuellt utnyttjande och sexuellt ofredande redan var 

kriminaliserat. Hon var däremot inte beredd att kriminalisera medverkan vid framställning av 

pornografiska alster: 

 
Även om jag självfallet tar avstånd från pornografi i alla dess former, måste ändå 
frivillig medverkan från en vuxen persons sida ligga inom ramen för vad varje 
individ måste tillåtas att själv förfoga över. Det förtjänar dock att påpekas att detta 
givetvis förutsätter att medverkan verkligen är frivillig och att alltså inte utnyttjande 
av beroendeställning eller liknande förekommer.142

 

Hellsvik menade också att det i många fall kunde vara så att medverkan i pornografi i många 

fall kanske upplevdes som frivilligt av de inblandade. I dessa fall var inte straffreglerna 

tillräckliga utan då krävdes istället att man såg det ur en social synpunkt.143 Sahlström höll 

med om detta och sa att hon trodde att de flesta kvinnor, och även män, som var involverade i 

den pornografiska branschen inte var där av någon större frivillighet. Hon pekade också på att 

många prostituerade och modeller inom pornografin blivit sexuellt utnyttjade som barn och 

hon tyckte därför att man borde ställa upp för dessa kvinnor och hjälpa dem på olika sätt.144

 

Trots att de flesta av inläggen i debatten under 1990-talet tycks vara inspirerade av 

radikalfeministiska tankegångar där pornografin förstås som en spridare av idéer som sedan 

kunde få konsekvenser för sexualbrott, förekom även mer moraliskt inriktade debattinlägg, 

som detta från Kristdemokraten Kjell Eldensjö: 

 

                                                 
141 Fråga 1992/93:606. 
142 Riksdagens protokoll 1992/93:100, s 42. 
143 Riksdagens protokoll 1992/93:100, s 42f. 
144 Riksdagens protokoll 1992/93:100, s 43. 
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Det s.k. fria sexuella umgänget, som sedan 1960-talet förordats som normalt, har 
säkert också påverkat mängden av pornografisk produktion och inte minst det 
våldsvulgära framställandet, detta för att alstren i ett sexuellt frisläppt samhälle ska 
vara tillräckligt spektakulära för att attrahera sexualfixerade människor.145

 

Eldensjö menade alltså att det var frisläppandet av sexualiteten under 1960-talet som 

påverkade den allt grövre pornografin som på så vis måste överträffa verkligheten. 

 

Ett nytt parti som började driva frågan om våldspornografi under 1990-talet är Ny demokrati. 

De resonerade ganska likt de övriga partierna och inramade problematiken främst som en 

jämställdhetsfråga. Motionärerna Ian Wachtmeister, Karl Gustaf Sjödin, Ulf C Eriksson och 

Bert Karlsson (nyd) menade att våldtäktsmän ofta också var konsumenter av våldspornografi: 

 
Ytterst handlar det alltså om vem rättsordningen ska skydda, kvinnorna och barnen, 
de värnlösa brottsoffren, eller våldspornografins profitörer.146

 

Kopplingen mellan våldspornografi och sexualiserat våld var något som de flesta partier 

gjorde och samtliga partier förekom mer eller mindre i den här debatten. När det gällde 

barnpornografi skildrades den pornografiska branschen som lömsk när det gällde att hitta 

möjligheter att kringgå barnpornografiförbudet: 

 
För att tillgodose efterfrågan av en viss sorts pornografi har producenter utvecklat 
metoder att kringgå lagstiftningen. Det gäller bl. a. användandet av barn i dessa 
sammanhang. För att inte barnpornografilagstiftningen ska kunna åberopas används 
för fotografering äldre barn som kläds i barnkläder och utrustas med slickepinnar, 
dockor, nallebjörnar m.m. Dessutom används texter och rubriker som anspelar på 
yngre barn.147

 

Här handlade det alltså både om ett värnande av barn som faktiskt förekom i pornografin, men 

också om en rädsla för vad den här typen av skildringar kunde medföra för konsekvenser. 

Citatet ovan förutsatte att anspelningspornografin också gjorde att konsumenterna efter att ha 

sett pornografin kopplade samman barn och sexualitet. Den svenska lagstiftningen beskrevs 

som lam och Sverige hade blivit ett transitland för barnpornografi på grund av detta.148 

Socialdemokraten Ingegärd Sahlström menade att också den rådande lagstiftningen hade varit 

svår att genomdriva: 

 

                                                 
145 Riksdagens protokoll 1991/92:35, s 13. 
146 Motion 1993/94:Ju810, s 22. 
147 Motion 1991/92:K412. 
148 Riksdagens protokoll 1993/94:36, s 12f. 
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Vid några tillfällen under senare tid har polisen beslagtagit barnpornografi i s.k. 
porrbutiker. Tidningarna har inte funnits ute i affären utan på lagret. När polisen har 
gjort sina ingripanden och när de har förhört butiksägarna, har de från samtliga 
butiksägare fått samma svar, nämligen att de hade fått tidningarna av misstag och att 
det inte alls var meningen att de skulle säljas.149

 

Sahlström menade alltså att det har varit svårt att bevisa spridningen av barnpornografi 

eftersom butiksägarna vet hur lagstiftningen lydde och därför visste hur de ska svara. 

Sahlström sa att hon tvivlar på butiksägarna när de sa att tidningarna inte var till försäljning. 

 

I en motion menade Gudrun Schyman m fl. vänsterpartister att bejakandet av sexualiteten på 

1960-talet var en positiv kraft där män och kvinnor hade rätt till sin sexualitet på jämlika 

villkor. Men hon menade att den fria sexualiteten nu hade utnyttjats av pornografin: 

 
   I dag, trettio år senare, kan vi med facit i hand konstatera att den positiva rörelsen 
på 1960-talet exploaterats och förvanskats av marknadens gigantiska porrindustri. 
[…]Porrindustrin framställer nya trender, exempelvis gruppvåldtäkter (s.k. gang 
bangs), samlag med knytnävar (s.k. fistfucking) och annan kvinnoförnedrande 
våldspornografi i allt grövre former.150

 

Den radikala politiska frigörelse som här representerades av 1960-talets sexuella 

liberalisering, hade alltså förstörts av marknadskrafterna. För att hela tiden förnya sig krävdes 

enligt vänsterpartiet alltså att industrin hela tiden förnyade sig genom en allt grövre och mer 

kvinnofientlig pornografi. 

 

Pornografin fortsattes alltså att inramas som ett jämställdhetsproblem under 1990-talet och 

förknippades särskilt med sexualiserat våld och sexuella övergrepp på barn. Det som utmärker 

1990-talets debatt var att man nu började prata om de medverkande i pornografin som offer, 

de beskrevs bli våldtagna, exploaterade och till och med mördade. Ytterligare en skillnad var 

att man nu börjar precisera vilken typ av sexuella praktiker som man menade var våldsamma 

eller förnedrade och exemplifierade med vad man menade var de nya trenderna i pornografin 

– gangbangs och fistfucking. 

2.7 Den pornografiska tidningsbranschens diskursiva inramning 
Den pornografiska branschen beskrevs av riksdagsledamöterna som en växande verksamhet 

under alla de fyrtio år som studerats. På 1960-talet beskrevs expansionen i termer av ett 

ökande antal tidningar och senare inramades debatten av en kommersialiseringsdiskurs. 

                                                 
149 Riksdagens protokoll 1993/94:36, s 14. 
150 Motion 1998/99:K285, s 13. 
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Producenter skapade sin vinst genom att utnyttja det allmänna intresset för sexualitet, så som 

det beskrivs i de tidiga debatterna, och efterfrågan på pornografi kunde därför aldrig helt 

kontrolleras. Drivkraften att producera pornografi blev i resonemanget kommersiellt och 

byggde på en grundläggande nyfikenhet och sexuell drivkraft hos konsumenten. 

 

Ibland lyftes branschens närhet till den underjordiska eller gråa ekonomin fram och 

producenterna av pornografi beskrevs som att de tjänade mycket pengar på verksamheten. De 

personer som medverkade i de pornografiska publikationerna nämns ganska sällan, och när de 

gjorde det beskrivs de uteslutande i rollen som offer. 

 

Utgångspunkten för diskussionerna var ofta att kommersialiseringen kring det sexuella 

området, att det gick att göra vinster på sexualiteten, var oönskad. Argument för att det var fel 

att tjäna pengar på den här verksamheten utvecklades inte utan var underförstådda. Sexualitet 

skulle inte, som i fallet med pornografi, handla om pengar utan istället om kärlek och ömhet. 

2.7.1 Problemen med pornografi 
Både konservativa och socialistiska argument handlade i debatten om liberalismens och 

kapitalismens negativa sidor. När liberalismen gick för långt, kunde man förvänta sig en 

negativ effekt där vissa människor försökte tjäna pengar på intresset och fascinationen för 

våld och sex. Avregleringen av pornografin argumenteras för som en nödvändig konsekvens 

av en vittomfattande tryckfrihet. Pornografi blev ett nödvändigt ont i en liberal demokrati 

eftersom tryckfriheten var en av dess grunder. 

 

Problemen med pornografi ändrades diskursivt under perioden, från att handla om motsatsen 

till anständighet och god kultur, till att vara en fråga om jämställdhet. Sveriges rykte 

utomlands diskuterades som livligast under 1960- och 1970-talen men myten om den svenska 

synden upplevdes som ett problem långt in på 1980-talet i debatten.  

 

Att barn skadades av pornografi var en uppfattning som rådde nästan utan undantag under 

hela den undersökta perioden, men på vilket sätt de skadades skiftar delvis. Under 1960-talet 

värnade man främst om barn och andra svaga grupper som kunde komma i kontakt med 

pornografi och andra oönskade mediala skildringar. Att barns uppfattningar om sexualiteten 

kunde förvrängas vid kontakt med pornografi hävdades i och för sig även av debattörerna på 

1990-talet, men på ett annat sätt. Under 1960-talet handlade det mer om att barn kunde få en 
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pervers syn på sexualiteten, på 1990-talet mer om att barn och ungdomar kunde få press på sig 

att debutera sexuellt tidigare än de ville och också att de (framför allt flickorna) skulle pressas 

att utföra vissa specifika sexuella praktiker. Den senare delen av debatten, framför allt under 

1980- och 1990-talen, skildrade barn som offer i pornografin och under 1990-talet skildrades 

även kvinnorna i pornografin som dess offer. 

 

Den diskursiva konflikten stod under perioden mellan argument knutna till begrepp som 

moral, jämställdhet och modernitet. När moraliska argument användes refererades det ofta till 

något slags allmänt vetande. Alla kunde förstå att pornografi var skadligt för barn, för 

familjebanden eller för andra kristna värderingar menade man på det tidiga 1960-talet och 

även ibland senare. Modernitetsargumenten var mer komplexa. För att göra inskränkningar i 

tryckfriheten måste faktisk skada kunna bevisas av till exempel en utredning eller av 

vetenskap hävdade man när sedlighetsparagrafen togs bort. Men modernitetsargumenten 

användes också av dem som ville ha en återreglering efter 1971. Knutet till föreställningen om 

ett modernt samhälle fanns också föreställningen om jämlikhet och jämställdhet, värden som 

pornografi inte ansågs förenlig med. 
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3. DEN PORNOGRAFISKA TIDNINGSBRANSCHEN 

De institutionella förutsättningar som kunnat ses i tryckfrihetslagstiftningen och de 

föreställningar som funnits om branschen har, som påpekats i tidigare kapitel, förändrats i 

betydande avseende under den studerade perioden. I riksdagsdebatten syntes tydligt hur en 

föreställning om branschens funktionssätt och lönsamhet påverkade det sätt på vilket 

regleringar av pornografin diskuterades. För att kunna bedöma i vilken grad dessa före-

ställningar svarade mot branschens ekonomiska utveckling är det nödvändigt att närmare 

kartlägga antalet pornografiska tidskrifter och förlag i Sverige mellan 1950-2000, liksom 

branschens utveckling i termer av distribution, efterfrågan och geografisk spridning över tid. 

 

I detta kapitel diskuteras först branschens generella utvecklingsdrag och sedan exemplifieras 

och fördjupas diskussionen då fem utvalda förlag studeras närmare. Branschens utveckling 

följs först på en övergripande nivå varpå utvecklingen exemplifieras med ett antal förlag 

utifrån sekundärlitteratur och årsredovisningar. I de fall text finns med i årsredovisningarna 

där förlagen beskriver sin verksamhet analyseras också den självbild som där konstrueras. 

 

3.1 Metod och källor 
För att få till stånd en kartläggning som är så heltäckande som möjligt har en systematisk 

genomgång av bibliotekskataloger utförts. För att klassificera tidningar som pornografiska har 

bibliotekens egen klassificering använts. I den specialdatabas för tidskrifter som heter Nya 

Lundstedt ger en utsökning på genren porrtidningar 30 träffar, i Kungliga bibliotekets egen 

katalog Regina ger en utsökning 46 träffar. På Kungliga biblioteket förvaras dessutom 

känsliga skrifter som pornografi i de låsta samlingarna under beteckningen –L varför en 

utsökning på detta gjordes. I denna utsökning fanns istället 508 träffar, alltså långt fler än de 

som fått genrebeteckningen porrtidningar.151 Detta visar att det inte räcker med Kungliga 

bibliotekets klassificering för att hitta de tidningar som av samtiden betraktats som 

pornografiska. De tidningar som ligger i den låsta samlingen har däremot när de inlämnats till 

biblioteket uppfattats som pornografiska och därför lagts i den låsta samlingen. Genom att gå 

igenom dessa titlar kunde de pornografiska skrifterna sorteras ut.152 Trots att listan på 

pornografiska tidningar efter genomgången blev ganska omfattande, uppemot 400 tidskrifter, 

                                                 
151 http://www.kb.se/soka/kataloger/regina/ där avancerad sökning använts på hyllsignum med sökordet *-L. 
152 Under signumet Bp-L hamnar pornografiska tidningar som kommer in. B står för allmänt och blandat efter 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek och P står för periodika. Under just Bp-L finns det endast 
pornografiska tidningar enligt uppgift från Kungliga biblioteket. För att sedan hitta även pornografiska tidningar 
som inte var periodiska har även hela listan med slutet –L gåtts igenom. 
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finns det tidningar som är utgivna på svenska förlag som inte finns med i bibliotekens 

kataloger. Detta kan bero på olika saker, dels att tidningarna kan vara tryckta utomlands och 

därför inte omfattas av bestämmelserna om pliktexemplar och dels andra faktorer som gjort 

att tidningarna inte skickats in. När åtalen mot de pornografiska tidningarna gåtts igenom har 

flera tidningar framkommit som inte finns med i bibliotekens kataloger. Här finns ett tydligt 

dilemma när det gäller att jämföra antalet titlar över tid. Å ena sidan visar det stora antalet 

tidningar som hittats utöver bibliotekens kataloger att antalet tidskrifter i själva verket kan ha 

varit mycket fler, vilket i och för sig var väntat. Å andra sidan pekar bortfallen på svårigheten 

att skapa en konsistent och jämförbar serie av antalet titlar över tid. Så länge underskattningen 

ser lika ut över tid borde detta dock inte medföra några större problem om det är själva 

förändringen snarare än de faktiska antalen som studeras. De tidningar som kunnat definieras 

som svenska utöver bibliotekens kataloger blir på grund av att de hittats i och med de åtal som 

gåtts igenom koncentrerade till perioden före 1971 då sedlighetsparagrafen upphävdes, vilket 

gör att bilden av antalet tidningar kan riskera att bli missvisande om dessa tas med. Å andra 

sidan kan det tänkas att den nya lagens införande förändrade de anledningar som tidigare gjort 

att tidningarna tidigare inte funnits med. Rädslan för myndligheter i allmänhet kan exempelvis 

ha minskat när det inte längre var brottsligt att producera pornografi. I diagrammen över 

antalet tidningar och antalet förlag har därför tidningarna som hittats via åtalen tagits med. 

Det redovisas dock vilka av tidningarna och förlagen som hittats på detta sätt. Definitionen av 

pornografi blir därför i detta kapitel det som antingen klassas som pornografi av bibliotekens 

databaser eller/och det som placerats i de låsta samlingarna på Kungliga biblioteket på grund 

av sitt sexuella innehåll och dessutom de skrifter som blivit åtalade på grund av sitt 

sedlighetssårande innehåll. 

3.2 Generella drag för branschen 
Under perioden från 1950 fram till 2000 har det funnits uppskattningsvis 387 tidningar som 

klassats som pornografiska enligt ovanstående definition, varav 88 stycken är sådana som inte 

återfinns i bibliotekens kataloger.153 Antalet förlag som ger ut pornografiska tidningar under 

perioden är 124 stycken, varav 12 är sådana som inte återfinns i bibliotekens kataloger. 

Eftersom bortfallet med avseende på tidningar som inte återfinns i bibliotekens kataloger 
                                                 
153 Denna siffra är en uppskattning utifrån den sammanställning som gjorts i och med uppsatsens utformning. I 
andra sammanhang förekommer andra uppskattningar av denna siffra. I utredningen SOU 1969:38 menar man 
att det då utredningen skrivs finns uppgifter om att det finns uppemot 400 pornografiska tidningar i Sverige. I 
Mitt material för år 1969 finns 57 olika svenska pornografiska tidningar. Jag har gått igenom kommittéarkivet 
men inte hittat varifrån man tagit uppgifterna. Det framgår av framställningen i utredningen inte heller om man 
där också räknat in utländska tidningar som säljs på den svenska marknaden, något som skulle kunna förklara 
den stora skillnaden. 
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utgör drygt 20 % av det totala antalet tidningar, medan bortfallet med avseende på förlag 

enbart är 10 % är det troligt att cirka hälften av tidningsbortfallet utgörs av skrifter som gavs 

ut av etablerade förlag. 

 

Diagram 1 visar antalet pornografiska tidningar i Sverige mellan 1950 och 2000. Antalet 

startade och nedlagda tidningar har tagits med för att ge en uppfattning av inträdet och 

utträdet på marknaden. Antalet startade och nedlagda tidningar ger också i viss mån en bild av 

konkurrensen på den pornografiska tidningsarenan under olika perioder. Om många tidningar 

läggs ned skulle det kunna tyda på att konkurrensen är hård. En första ögonblicksbild av 

diagrammet visar en enorm ökning av antalet titlar i slutet av 1960-talet som i sådana fall är 

en visuell bild av den så kallade ”porrvågen”. I diagrammet sker en stadig ökning av antalet 

tidningar under 1950-talet, vilken kulminerar omkring 1970. Ökningen under perioden 1950 

till 1970 skulle kunna tolkas i termer av en ökad acceptans för tidningar med sexuellt innehåll. 

Den ”porrvåg” som syns i diagrammet sammanfaller också med det som kommit att kallas 

den sexuella revolutionen. Att kulmen nås i början av 1970-talet skulle kunna tolkas som ett 

utslag av den nya lagstiftningen där sexuellt innehåll inte längre straffas. Men det är 

anmärkningsvärt att antalet tidningar ökar starkt precis innan den nya lagstiftningen, för att 

kraftigt reduceras i samband med lagens genomförande och sedan återigen öka långsammare 

under 1970-talet. De flesta tidningar är under hela perioden i den genre som verkar rikta sig 

till en manlig heterosexuell målgrupp. Men det finns även tidningar riktade till kvinnor, som 

Expedition 66 från 1966 och ”jämställd” pornografi som Cupid Zero på 1990-talet. De första 

svenska gay-porrtidningarna kom i något enstaka exemplar under slutet av 1960-talet och 

under början av 1980-talet gavs sådana tidningar ut mer regelbundet av Revolt Press i Åseda. 
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Diagram 1. Antal pornografiska tidningstitlar i Sverige samt start- och slutår 1950-2000 
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Källa: Sammanställt material från Libris, Kungliga bibliotekets katalog Regina och 
Justitiekanslerns arkiv. 
 

 

Eftersom diagrammet inte tar hänsyn till upplagesiffror indikerar graferna snarast utbudets 

förändrade diversitet. Trots att detta i och för sig kan avspegla en marknadsexpansion kan inte 

antalet titlar direkt tolkas som ett faktiskt ökat utbud eller en försäljningsframgång. Det 

faktum att många små förlag gav ut tidningar i endast ett nummer kommer att diskuteras 

längre fram. Anmärkningsvärt är också att en stor del av den stora uppgången utgörs av de 

tidningar som påträffats i samband med genomgången av åtalen om sårande av tukt och 

sedlighet. Diagram 1 visar också hur det under den kraftiga upp- och nedgången under slutet 

av 1960-talet främst består av tidningar som endast finns under ett enda år. Detta kan tolkas 

som att det fanns stora förväntningar på branschen som inte visade sig vara riktiga och att 

förläggarna senare satsade på annan verksamhet. Förväntningarna på lönsamhet stämmer 

överens med den bild av den pornografiska tidningsbranschen som framkommer i 

riksdagsdebatten vilket ytterligare stärker antagandet om att det skulle ha funnits en allmän tro 
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på pornografins lönsamhet. Men ökningen av antalet titlar kan även tyda på en amatörmässig 

produktion som inte syftade till annat än att ge ut ett enda nummer på försök. Diagrammet 

visar inte heller tidningarnas spridning. Det är alltså möjligt att flertalet titlar riktade sig till en 

lokal marknad, vilket i sin tur kan peka på att uppbyggnaden av nationella distributionsnät var 

avgörande för ett förlags fortlevnad. 

 

Under 1980-talet skulle en nedgång av antalet tidningar kunna förväntas. Dels skedde en 

återreglering av marknaden när våldspornografi förbjuds och dels ledde videons genombrott 

till att marknaden för tidningarna kan antas krympa.154 År 1986 hade 30 procent av männen i 

Sverige tillgång till video enligt SCB.155 Trots detta visar diagram 1 en uppgång och en stark 

turbulens i mitten och slutet av 1980-talet, inte helt olik den som skedde under slutet av 1960-

talet. Även här blir det svårt att tolka uppgången. Det är exempelvis inte möjligt att avgöra om 

den även utgörs av en uppgång i totala upplagesiffror. En möjlig förklaring är att förlagen 

ökade antalet titlar för att locka nya läsare som ett svar på ökad konkurrens från 

videoformatet. 

 

För att komma runt problematiken kring antalet titlar som mått på branschens utveckling visas 

nedan diagram 2 på antal pornografiska förlag över tid. Antalet förlag över hela perioden är 

123 stycken och medellivslängden, räknat i aktiva år av utgivning av pornografisk tidskrift, är 

strax över åtta år. Om förlagens livslängd på porrtidningsmarknaden analyseras på samma sätt 

som tidskriftstitlarna framkommer bilden som visas i diagram 2. 

 

                                                 
154 Se till exempel Lane III (2000), s 33f som menar att pornografi mycket snabbt började produceras på video då 
detta format hade fördelen att vara privat som tidningarna och i rörliga bilder som filmen. 
155 SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) www.scb.se. 
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Diagram 2. Antal förlag som ger ut pornografiska tidningar i Sverige samt start och slutår 

1950-2000 
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Källa: Sammanställt material från Libris, Kungliga bibliotekets katalog Regina och 

Justitiekanslerns arkiv. 

 

 

Precis som med antalet tidningar skedde en kraftig uppgång av antalet förlag under 1950- och 

1960-talen. Ökningen accelererade för att kulminera i slutet av 1960-talet när uppemot 50 

förlag var aktiva. Om datamaterialet studeras närmare visar det sig dock, precis som i fallet 

med antalet tidningar, att många förlag fanns på marknaden endast under ett år. De flesta 

förlag som startade under den senare delen av 1960-talet fanns på marknaden under mindre än 

tre år. Detta syns också i serierna för startade och avslutade tidskrifter där många förlag 

gjorde både sitt inträde och utträde på marknaden mellan 1968 och 1971. Den ökning av 

antalet tidningar som visade sig i diagram 1 motsvaras dock endast av en kort ökning i mitten 

av 1980-talet för att sedan minska. 

 

Sammanfattningsvis minskade den starka turbulensen på marknaden under 1960-talet efter 

den nya lagstiftningen 1971 för att övergå till en mer stabil nivå fram till mitten av 1980-talet. 

Anmärkningsvärt är att antalet förlag minskade från mitten av 1980-talet medan antalet 
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tidskrifter ökade fram till slutet av samma decennium. Detta kan tyda på en stark 

maktkoncentration i branschen där endast vissa förlag överlevde konkurrensen från videons 

genomslag och att ett ökat produktutbud var en strategi för att möta konkurrensen från videon. 

3.2.1 Ägandet av förlagen 
En vanlig föreställning om pornografin som ekonomisk verksamhet är att den är väldigt 

maskulin, kanske till och med mer maskulin än andra branscher. Pornografi sägs vara skapad 

av män för män.156 Frågan om pornografin skapas för män, kommer bara delvis studeras i 

uppsatsen, men de flesta undersökningar visar att män konsumerar pornografi i högre 

utsträckning än kvinnor.157 Det som däremot kan visas är att många av de svenska 

pornografiska förlagen faktiskt har haft kvinnor i sina styrelser och i vissa fall var det kvinnor 

som var verkställande direktörer.158 Av de företag som studerats närmare framkommer att 

många förlag startat som familjeföretag. Ofta har styrelsemedlemmarna samma efternamn och 

adress. Kvinnorna var också ofta med i själva produktionen av tidningarna, som redaktörer 

eller som ansvariga utgivare. Sigels resonemang om att startkapitalet som krävdes för att bilda 

ett pornografiskt förlag var relativt lågt skulle kunna ha medfört att tröskeln för kvinnor in i 

den pornografiska branschen trots allt kan ha varit överkomlig. 

3.2.3 Förlagskoncentrationens geografiska mönster 
Som beskrivits i tidigare avsnitt koncentreras porrtidningsproduktionen till ett färre antal 

förlag över tid i och med att konkurrensen hårdnade från mitten av 1980-talet och framåt, se 

diagram 1 och 2. De pornografiska tidningarna skulle kunna ses som en del av 

konsumtionssamhällets populärkultur som diskuterats i uppsatsens inledning. Det är därför 

inte orimligt att tänka sig att branschen först utvecklades i storstäderna. 

 

I diagram 3 syns också en tydlig koncentration av pornografiska förlag till de tre 

storstadsregionerna. En förklaring till att Stockholm och Malmö har extra stor andel 

pornografiska förlag och Göteborg något mindre kan vara den generösa bedömning man 

gjorde vid Rådhusrätterna i Stockholm och Malmö innan 1971 då ibland nästan alla som 

åtalades för tryckfrihetsbrott rörande sårande av tukt och sedlighet friades av juryerna. 

                                                 
156 Se till exempel Larsson (2007), s 100f. 
157 Se till exempel SOU 1969:38, s 54ff och Lewin (1996), s 130 för en jämförelse. 
158 Exempel på kvinnoägda förlag är till exempel Firma Berwe (JK dnr 43/1961), Gento Förlags AB (JK dnr 
55/1962), firma Pigalle Bokförlag (JK dnr 200/1963), Duo-Förlaget (JK dnr 330/1967), Silja-förlagen (JK, dnr 
332/1967), Östermalmsförlaget AB (JK dnr 436/1967), Anson Production (JK dnr 142/1968), Allgrafia (JK dnr 
235/1968), Prince Press (JK dnr 209/1969 och årsredovisningar). 
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Diagram 3. Antal förlag som ger ut pornografiska tidskrifter 1950-2000 fördelade på ort. 
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Källa: Sammanställt material från Libris, Kungliga bibliotekets katalog Regina och 
Justitiekanslerns arkiv. 
 

 

Risken för att fällas för tryckfrihetsbrott i Malmö och Stockholm var alltså betydligt mindre 

än i till exempel Göteborg, något som även diskuterades i den samtida dagspressen.159 Trots 

detta är en sådan analys inte riktigt korrekt eftersom det var i den ort tidskriften trycktes som 

styrde i vilken rådhusrätt åtalet sedan skedde. Antagandet att man anlitade ett lokalt tryckeri 

är dock inte heller orimligt. Därmed kan lagstiftningen även ha påverkat förlagens 

koncentration till Stockholm och Malmö före 1971. Att många pornografiska förlag har legat i 

Malmö verkar också ha att göra med närheten till Danmark, som ju mellan 1967 och 1969 

hade slopat regleringen av pornografi. Utifrån åtalsmaterialet kan man också utläsa att många 

av 1960-talets pornografer köpte in fotografier från Danmark för att sedan publicera i svenska 

pornografiska tidningar. Se en vidare diskussion om detta i kapitel 4. Handeln verkar också ha 

                                                 
159 Se en vidare diskussion om detta i kapitel 4. 
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skett anonymt mellan handlare som tagit med sig porrtidningar och fotografier via båten över 

Öresund. En del förläggare köpte även in fotografier vid sina egna resor till Köpenhamn.160

 

Även om koncentrationen av förlagen till vissa orter kan ha haft att göra med rättsystemet, 

säger diagram 3 inte något om koncentrationen i branschen över tid. Hur gick det till exempel 

för de förlag som inte låg storstadsregionerna; hade de svårare att överleva under 1980-talets 

hårdnande konkurrens? För att kunna besvara denna fråga har jag delat upp lokaliseringen av 

förlagen i expansionsperioden 1950-1965 (diagram 4), turbulensperioden 1966-1971 (diagram 

5), den stabila perioden 1971-1985 (diagram 6) och den turbulent nedgående perioden 1985-

2000 (diagram 7). Gränsdragningen bygger på diagram 1 och 2 över antal tidningar och antal 

företag. 

 

Diagram 4. Lokalisering 1950-1965 
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Diagram 5. Lokalisering 1966-1971 
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160 Se till exempel Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 27, 196, JK, RA. 
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Diagram 6. Lokalisering 1972-1985 
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Diagram 7. Lokalisering 1986-2000 
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Källa: Sammanställt material från Libris, Kungliga bibliotekets katalog Regina och 

Justitiekanslerns arkiv. 

 

 

Diagram 4-7 visar en tydlig koncentration till storstadsregionerna redan 1950 och att det 

skedde ytterligare en koncentrering mellan de två sista perioderna. Där emellan fanns det 

däremot pornografiska förlag på flera orter. En starkare koncentration skedde alltså över tid 

med en ganska konstant fördelning mellan storstad och övriga landet i de två 

mellanperioderna. 
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Vi kan alltså se att branschen tidigt lokaliserades till storstäderna för att under den turbulenta 

perioden i slutet av 1960-talet sprida sig i landet. Efter mitten av 1970-talet skedde däremot 

en koncentration av förlagen till storstäderna samtidigt som antalet förlag långsiktigt minskar. 

Efter 1985 ligger nästan alla pornografiska förlag i storstadsregionerna. 

3.4 Efterfrågan och distribution 
Efterfrågan på pornografiska tidningar kan tänkas ha varit styrd av en rad olika faktorer som 

förändrats över tid. Som tidigare diskuterats kan förekomsten av substitut såsom video ha 

varit viktig. Även målgruppens storlek, dess förändring och dess inkomster kan tänkas ha haft 

betydelse för efterfrågan. Enligt den undersökning som utfördes i samtidigt med utredningen 

om yttrandefrihetens gränser hade 41,1 procent av befolkningen under det senaste året läst 

eller bläddrat i en pornografisk tidning.161 Undersökningen visade också att lägre 

åldersgrupper hade mer intresse för pornografi och att män hade betydligt högre intresse än 

kvinnor. När ägaren av förlaget Hsonproduktion utfrågades kring detta i en studentuppsats sa 

han att han räknade med en ganska konstant läsekrets där cirka 80 procent var män. Han sa 

sig inte ha märkt något större intresse hos kvinnor för pornografiska tidningar: 

 
[D]äremot försöker [han] tillfredställa behov inte bara hos den normalt sexuellt 
intresserade mannen utan även den homosexuelles, fetischistens och andras 
avvikande böjelser. Detta innebär, att av cirka 20 fotografier i ett tidningsnummer 
omkring 10 stycken utgöres av de vanliga nakenbilderna av kvinnor. Medan de 
övriga är jämt fördelade på övriga profilgrupper.162

 

Hsonproduktions målgrupp bestod alltså inte bara av heterosexuella män utan även av sådana 

som enligt ägaren tillhörde profilgrupper med en avvikande sexualitet. Att dessa grupper fick 

bildutrymme motsvarande halva tidningen är anmärkningsvärt, både att de fick en så stor 

andel och att bilderna ingick i samma tidning som den som riktade sig till heterosexuella män. 

 

Precis som i fallet med Playboy och Hustler uppgav de två stora förläggarna i Sverige under 

1980-talet i intervjuer med Hans Nestius, att de riktade sig till olika målgrupper. 

Hsonproduktion menade att de gjorde ”arbetarporr” medan förlaget Privates ägare sa att hans 

köpare ”har bra utbildning och tjänar mer än de flesta”.163 Köparnas ålder, menade de, var 

män över 25 och oftast mellan 40 och 50 år. Att ungdomar oftare köpte så kallade 
                                                 
161 SOU 1969:2, s 127. 
162Aschan, Björn: Pornografi. Tillämpningen av begreppet tukt och sedlighetssårande, s 36f. RA, 
kommittéarkivet för kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, vol. 8. 
163 Nestius (1982), s 75. 
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herrtidningar istället menade Nestius kan ha haft att göra med att de var billigare, hade ett 

snällare bildmaterial som efterfrågades av ungdomar, och att de var socialt accepterade och 

kunde läsas öppet.164

 

Även distributionen kan sägas ha varit en viktig del i de pornografiska tidningarnas 

verksamhet för att kunna nå ut till köparna på ett effektivt sätt. När kommittén för 

lagstiftningen om yttrande- och tryckfrihet lade fram förslaget om yttrandefrihetens gränser 

påpekade de att ”[d]et säger sig självt att tryckfriheten måste vara förenad med en rätt att 

sprida det som tryckts; i annat fall vore tryckfriheten en illusion”.165 Men man påpekade 

också att spridningsrätten och yttrandefriheten inte kunde vara obegränsad, utan restriktioner 

måste finnas för att inte enskilda eller grupper skulle lida skada och för att landets säkerhet 

och den allmänna ordningen inte skulle äventyras.166

 

Spridningsrätten utövades inom den pornografiska tidningsbranschen under perioden genom 

distribution till olika butiker och genom försäljning via postorder. Distributionen av tidskrifter 

skedde under 1950- och 1960-talet huvudsakligen av AB Svenska Pressbyrån. Pressbyrån 

hade runt 1967 1 200 kiosker och 15 000 återförsäljare. 19 procent av försäljningen bestod av 

presstidskrifter och 15 procent av försäljningen motsvarades av boulevardtidningar, vilket 

enligt Pressbyrån i viss mån kunde förklaras av det höga priset på dessa tidningar.167 

Pressbyråns distribution reglerades genom avtal mellan byrån och Svenska 

Tidningsutgivareföreningen (TU). Pressbyråns uppgift var att opartiskt tillhandahålla 

tidskrifter. I princip gällde detta de tidningar som var upptagna i postverkets tidningsregister; 

den inländska tidningstaxan. Avtalen mellan Pressbyrån och förlagen reglerades genom 

kontrakt där Pressbyrån endast kunde vägra distribution om en tidning ansågs såra tukt, 

sedlighet eller allmän anständighet. Huruvida så var fallet prövades av Pressens Rådgivande 

Nämnd.168 Nämnden kunde förelägga Pressbyrån att inte distribuera ett visst nummer av en 

tidskrift, vägra fortsatt distribution av tidningen eller att inte teckna kontrakt med en ny 

tidskrift.169

 

                                                 
164 Nestius (1982), s 75. 
165 SOU 1969:38, s 63. 
166 SOU 1969:38, s 63. 
167 Protokoll från möte med Pressens rådgivande nämnd den 2 februari 1967, Kommittéarkivet, Kommittén för 
lagstiftningen om tryck- och yttrandefrihet, Riksarkivet. 
168 Allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 2 år 1960, s 1f och SOU 1969:38, s 38f. 
169 Allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 2 år 1960, s 1f. 
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Pressens rådgivande nämnd bestod av fem personer som skulle vara allmänt aktade och 

ojäviga. Två av ledamöterna och ordföranden utsågs av TU, en ledamot utsågs av 

Publicistklubben och en ledamot utsågs av Målsmännens riksförbund. Nämndens verksamhet 

bekostades av Pressbyrån.170

 

I utredningen om yttrandefrihetens gränser från 1969 kommenterades den rådgivande 

nämndens verksamhet: 

 
Pressens rådgivande nämnd har vid ett flertal tillfällen under de senaste åren 

föreslagit pressbyrån att icke distribuera vissa pornografiska tidskrifter och att 

meddela varning till utgivarna av vissa skrifter. Pressbyrån har i samtliga fall följt 

nämndens förslag. I sammanhanget måste betonas att Pressens rådgivande nämnd 

synes tillämpa betydligt strängare regler mot mera avancerade ”porrtidskrifter” än de 

myndigheter som har att ta ställning till frågan om ingripande skall ske enligt TF. 

Nämndens verksamhet har fått till följd att förlagen till mera avancerade tidningar 

icke ens försöker få pressbyrån att distribuera eller försälja deras alster. Dessa alster, 

som således icke finns i pressbyråns kiosker, försäljs till största delen genom 

postorder men även i vissa ”specialaffärer”. Den sanerande uppgift som lagts i 

händerna på Pressens rådgivande nämnd har fått till följd att de mest avancerade 

bildtidningarna i stort sett kan antas bli köpta huvudsakligen endast av dem som 

själva beställt dem per postorder och av dem som besöker någon av specialaffärerna, 

medan de blir helt okända för stora delar av befolkningen.171

 

Nämndens strängare bedömning verkar alltså ha gjort att de flesta tidningar som var mer 

avancerade i sitt sexuella innehåll inte blev distribuerade av Pressbyrån. Försäljningen skedde 

istället i specialaffärer och via postorder, åtminstone under slutet av 1960-talet. Av ett 

sammanträdesprotokoll med Pressens rådgivande nämnd i februari 1967 framkommer 

Pressbyråns försäljning av så kallade boulevardtidningar: 

 

                                                 
170 SOU 1969:38, s 33. 
171 SOU 1969:38, s 33. 
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Försäljningsutveckling 1963-1965 (Boulevardtidskrifter)
 Mottaget ex Retur ex Sålt ex Sålt kr inkl. 

oms. 
Antal 
titlar 

Totalt 1963 
Totalt 1964 
Totalt 1965 

3 662 653 
4 038 060 
4 859 985 

1 028 208 
1 275 157 
1 799 805 

2 634 445 
2 762 903 
3 060 180 

4 312 021 
4 653 459 
6 473 077 

8 
11 
14 

PROGNOS 
1966 

6 500 000 2 470 000 4 030 000 10 800 000 19 

                  172

 
I en kommentar till tabellen står att den markanta ökningen mellan 1964 och 1965 i första 

hand berodde på att Hsonproduktion tillkommit med tre tidskrifter i prisklassen 3:50 kr. 

Prognosen som också visade en kraftig ökning berodde på att Hsonproduktions tidskrifter 

1966 ändrats från att ha varit månadstidskrifter till att utkomma var 14:e dag.173

 

Pressbyråns statistik visar den ökning av antalet tidningar och av upplagornas storlek som 

skedde under 1960-talet. Nämndens kommentar speglar också Hsonproduktions dominans på 

marknaden under första delen av 1960-talet, något som kommer att diskuteras närmre senare 

(se avsnittet om Hsonproduktion i kapitel 3). Tydligt är också att Pressbyrån och Pressens 

Rådgivande nämnd upplevde det som ett problem när tidningarna fick ett allt grövre innehåll. 

Ett exempel på det är tidningen Ögat, som ägdes av en kvinna i Malmö, var en av de tidningar 

som blev klassad som sedlighetssårande av Pressens rådgivande nämnd och därmed slutade 

att distribueras av Pressbyrån. Upplagan uppgick 1960 till cirka 13 000 exemplar per 

utgivningsgång och därefter fortfarande till 10 000. Fram till våren 1960 hade distributionen 

till olika försäljningsställen skett genom Pressbyrån. Pressbyrån beslutade att inte distribuera 

numren 2 och 3 1960 då de ansågs för ”djärva” som kvinnan uttrycker det i polisförhör. Hon 

sa då upp distributionsavtalet med Pressbyrån och på provisionsbasis anställde hon istället två 

försäljare i Göteborg. Den ene fick svara för distributionen av tidningen till återförsäljare 

söder om och den andra norr om Göteborg.174

 

Det verkar alltså utifrån kvinnans berättelse inte ha funnits någon annan organiserad 

distribution utöver Pressbyrån kring 1960, utan förlaget ordnade själva med personer som 

skötte detta. Upplagesiffrorna tyder även på att Pressbyråns vägran att distribuera fick 

ekonomiska konsekvenser för förlaget firma Berwe på kort sikt. På lång sikt verkar det dock 

som om firma Berwe fick en fördel på distributionssidan då uppgifter visar på att de även fick 

                                                 
172 Kommittéarkivet: Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, volym 1, RA. 
173 Kommittéarkivet: Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, volym 1, RA. 
174 RA, JK 1961, dnr 43 och 48. 
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i uppgift att distribuera andra tidningar.175 Att den ”porrvåg” som inträffade i slutet av 1960-

talet hade att göra med distributionsfrågan poängterades av sociologen och utredaren Hans 

Zetterberg i en intervju i P1 1967. På frågan om varför ”porrvågen” uppstått just då svarade 

han: 

 
– Ja, det är svårt att säga, för att vi har inte gjort några grundliga undersökningar i 
ämnet, men det vi vet kan man väl sammanfatta ungefär såhär – vi har först haft en 
allmän liberalisering utav hela det sexuella området och det har sammankopplats 
med och hänt samtidigt med att vi har fått en effektivare, mera vittomspännande 
distribution utav pornografisk litteratur både på riksplanet och internationellt. 
– Så det är helt enkelt en distributionsfråga? 
– Ja, i stor utsträckning så har tillgången skapat efterfrågan.176

 

Zetterberg, som ledde den samtidiga statliga utredningen om sexuallivet i Sverige, menade 

alltså att möjligheten att sprida skrifterna stått i centrum för det ökade utbudet av pornografin. 

Att denna distribution till stor del låg utanför Pressbyråns regi visas även av diagram 8 där de 

pornografiska tidningarna i postens inländska tidningstaxa, det vill säga de tidningar som 

Pressbyrån skulle distribuera, jämförs med det totala antalet pornografiska tidningar. 

 

Diagram 8. Antal pornografiska tidningar som finns upptagna i den inländska tidningstaxan 

jämfört med antalet pornografiska tidningar totalt 1950-2000 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

19
51

19
53

19
55

19
57

19
59

19
61

19
63

19
65

19
67

19
69

19
71

19
73

19
75

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

Antal tidningar i taxan Totalt med åtal borträknat
 

Källa: Postens inländska tidningstaxa 

 
                                                 
175 Se till exempel om distributionen av Album Artiste Studiomodeller, JK 1963, dnr 142. 
176 Radioprogrammet ”Strövtåg i litteraturens utmarker” i Sveriges radios P1 den 13 december 1967. 
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I diagram 8 presenteras det totala antalet pornografiska tidningar utan medräkning av de 

tidningar som upptäckts via genomgången av JK:s arkiv. Vad som tydligt kan urskiljas är just 

att den våg av pornografiska tidningar som kom under slutet av 1960-talet till största delen 

inte förekom i taxan och därmed inte heller hade distribution genom Pressbyrån. Inte heller 

den andra våg av pornografiska titlar som kom under senare delen av 1980-talet verkar ha haft 

någon distribution av Pressbyrån. 

 

Redan 1963 finns det också beskrivningar på andra företag förutom firma Berwe som 

distribuerat pornografiska tidningar. Av den senare beslagtagna Malmö-tidningen Paris-News 

TV-Magazine fördelades upplagan om 10 000 på följande vis: 

 

• ca 26 procent till distributören Sanko Norden AB för försäljning och återförsäljare i 
Danmark och de flesta västeuropeiska länderna samt till Sydamerika. 

• Ca 12 procent till olika återförsäljare i Södra Sverige. 
• Ca 26 procent till en man i Göteborg för distribution i övriga landet. 
• Resterande exemplar hade enligt förläggaren beslagtagits hos bokbinderiet.177 

 

Uppgifterna här tyder på att det redan under den första hälften av 1960-talet fanns en 

organiserad distribution vid sidan av Pressbyrån, åtminstone internationellt. Hur organiserad 

mannens verksamhet i Göteborg var är svårt att säga, men åtminstone hade han fått uppdraget 

att distribuera nationellt av förläggaren för Paris-News. 

 

Under 1968 framkommer det av åtalsärendena att det framförallt fanns fyra olika större 

distributionsföretag (Vänerförlaget i Vänersborg, Svenska Litteraturcentralen i Stockholm, 

Rondex och Triol AB i Malmö) för pornografiska tidningar. Dessa fyra företag verkar ha 

arbetat både på det nationella och det internationella planet och anlitats av många av de i 

materialet förekommande förlagen.178 Ägaren av ett av företagen menade i polisförhör att han 

hade kontakt med så gott som alla förlag inom branschen i Sverige och hade distribuerat 

skrifter till kunder i så gott som hela landet.179 Under dessa centrala distributionsföretag fanns 

det även i vissa fall mer lokala företag som sedan hade den direkta kontakten med detaljister 

och postorderkunder. 

 

                                                 
177 JK 1963, dnr 52. 
178 Se till exempel JK 1968, dnr 85, 1967/249, 1967/322. 
179 JK 1968, dnr 85. 
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Stora delar av den svenska pornografiska tidningsbranschen verkar alltså inte ha varit en del 

av den accepterade tidningsbranschen under 1960-talet. Pornografiska tidningar verkar istället 

ha sålts i speciella butiker och endast de som klarade Pressens Rådgivande Nämnds 

sedlighetsbedömning kunde distribueras via Pressbyrån och därmed också säljas i byråns 

kiosker. 

3.5 Den ekonomiska utvecklingen för fem förlag 
I det här avsnittet har fem olika förlag valts ut för att studeras närmare. Förlagen är utvalda 

utifrån den tidsperiod de är aktiva på marknaden, utifrån storlek och utifrån olika genrer. 

Hsonproduktion har valts ut på grund av dess dominans under 1950- och 1960-talen. Revolt 

Press har valts på grund av sin genre, de riktar sig enligt egen utsago till ”killar som gillar 

killar”. Genom att studera Revolt Press går det alltså att studera hur det går för ett förlag som 

väljer att satsa på annat än den gängse genren. Tre-Mag Sweden och Baltic Press är de två 

största Sverigebaserade förlagen idag, och startade båda på 1980-talet. Genom att studera 

dessa två förlag kan 1980 och 1990-talets ekonomiska förutsättningar studeras och vilka 

strategier förlagen har för att kunna överleva på den alltmer koncentrerade pornografiska 

arenan.180

3.5.1 Hsonproduktion 1954-1988 
Hsonproduktion är ett av den tidiga periodens mest kända svenska pornografiska 

tidningsförlag. Förläggaren, som i början av perioden drev förlaget tillsammans med sin fru, 

gav under perioden ut sammanlagt nitton olika tidningar, till exempel tidningarna Piff, Paff 

och Raff. 

 

I ett protokoll från tryckfrihetskommitténs möte med Filmcensurutredningen 1966 redogjorde 

kommitténs sekreterare för Hsonproduktions övertag på marknaden på detta sätt: 

 
   Vi har samma tendenser på boulevardtidningssidan. För 10-15 år sedan fanns bara 
två eller tre tidningar av det slaget, bland dem Cocktail (som inte ges ut av Hson, 
min anm), som låg framme i snart sagt varenda frisersalong. År 1950 hade den 
tidningen en upplaga på 50 000 ex. Efterhand som utbudet av andra magasin stigit 
har emellertid Cocktails upplaga gått ned till dagens siffra, 14 000 ex. Däremot har 
andra tidningar ökat, så att bruttoupplagorna i dag är: 
Piff  70 600 ex 
Paff  53 000 ex. 
Raff  52 200 ex. 
Piffs Special  28 000 ex 

                                                 
180 Ett annat stort förlag som finns under perioden är Private. För denna studie har det visat sig svårt att få tag i 
material för att studera det förlaget. En närmre studie av Private kommer därför istället att göras i avhandlingen. 
Se även Sjöberg (2002). 

 67



Modelle Naturelle  24 000 ex i månaden 
Photo Parade  24 000 ex i månaden 
 
Det är ett och samma förlag som ger ut 2 979 200 tidningar per år. Tidningen Paris-
Hollywood utkommer med 30 nummer per år i 18 000 ex. Kavalkad kommer ut var 
14 dag och har en upplaga på 20 000 ex., veckotidskriften Pin Up kommer ut i 
29 000 ex. Det förlag som ger ut de tidningarna skickar sammanlagt ut 2 648 000 ex. 
Det finns ett flertal andra förlag utöver de här nämnda.181

 

Den kraftiga uppgången syns också i företagets omsättning under perioden där 

Hsonproduktion mer än fördubblade sin omsättning under slutet av 1960-talet (se diagram 9) 

för att sedan under 1970-talet långsamt minska något. Den kraftiga uppgången som sedan 

skedde under 1970-talets sista år tyder på att förlaget gjorde en kraftig satsning som sedan 

misslyckades. Förläggaren dog i samband med den kraftiga nedgången. Svängningarna för 

Hsonproduktion är inte helt olika de som skedde för hela branschen när det gäller den kraftiga 

uppgång som skedde i slutet av 1960-talet och den andra vågen under 1980-talet. Eftersom 

Hsonproduktion redan i början av 1960-talet var den största aktören på marknaden kan det 

antas att varumärket hade etablerats och att Hsonproduktion kunde öka sin verksamhet trots 

att antalet aktörer på marknaden ökade mycket kraftigt. Hsonproduktions långsamma nedgång 

under 1970-talet skulle dock kunna tyda på en ökad konkurrens från andra aktörer. Trots att 

Privates ägare menade att han riktade sig till en annan målgrupp än de ”arbetare” 

Hsonproduktion riktade sig till, så kan det tänkas att Private successivt tog marknadsandelar 

från Hsonproduktion. Private hade redan 1967 visat penetration i sin tidning och 

Hsonproduktions Piff blev under 1970-talet alltmer avancerad och våldsam.182 1980-talet var 

istället en turbulent tid för Hsonproduktion och tidningsverksamheten lades så småningom 

ned i samband med förläggarens död 1988. 

 

                                                 
181 RA, Kommittéarkivet: Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, vol. 1, 
Filmcensurutredningens bil 2 till prot. 16/12 1966 
182 Andersson (2005), s 88f. 
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Diagram 9. Omsättning Hsonproduktion 1956-1989 
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Källa: Årsredovisningar Hsonproduktion AB, Bolagsverkets arkiv 

 

 

Under 1960-talet inbjöds förläggaren ofta att diskutera sexualitet och pornografi i den 

allmänna debatten. I ett radioprogram som sändes i P1 1967 kommenterade han sin 

verksamhet på detta sätt: 

 
– Jag betonar alltid, att det här är ett kommersiellt företag – att vi sedan tillfredställer 
ett behov och att vi enligt min uppfattning gör en hel del nytta – det är ju en helt 
annan sak, men trots allt är det väl inte bara mission vi är ute efter. 
   Skulle ni inte göra kanske ännu större nytta, om ni tillhandahöll den här varan lite 
billigare? Ni har i en aftontidning uppgivit, att det är ett synnerligen lukrativt företag 
det här. Man skulle alltså kunna tänka sig en något billigare prispolitik. 
– Det är vi ju heller inte främmande för. Först att det här är ett lukrativt företag det 
beror ju inte enbart på att produkterna är dyra, utan det beror ju på att det är ganska 
hårt rationaliserat det här företaget. Våra böcker kostar 9:25 och det har de gjort de 
senaste tre åren och våra tidningar är kanhända något dyrare än vanliga 
veckotidningar, men det beror ju på att vi inte har några som helst kommersiella 
annonser i våra tidningar annat än av egna produkter.183

 

Frågan om annonsering var alltså anledningen till att priset var högre på pornografiska 

tidningar än på andra tidningar enligt förläggaren. Att han inbjöds till allmänna debatter kan 

vara ett tecken på att branschen faktiskt accepterades, men inte i den mån att andra företag 

ville annonsera i förlagets tidskrifter. Detta tyder på att förlaget inte var en del av övrig 

förlagsbransch utan att förlaget levde sitt eget liv. 
                                                 
183 Radioprogrammet ”Strövtåg i litteraturens utmarker” 13/12 1967 P1, avskrift i RA, Kommittéarkivet: 
Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, vol. 8. 

 69



 

Hsonproduktions utgivning av olika tidningar kan analyseras i förhållande till omsättningen 

för att se om olika satsningar kan märkas i de olika faserna eller om omsättningens förändring 

berodde på andra faktorer. 

 

Diagram 10. Utgivning Hsonproduktion 1954-1988 
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Källa: Libris 

 

 

Av diagram 10 framkommer att förlaget gjorde en successiv satsning på nya tidningar under 

perioden. Raff, Paff och Veckans brott lades ned i början av 1980-talet och bara Piff och Piff 

Special fanns kvar under några år. Sedan, precis innan verksamheten lades ned kom två nya 

satsningar, VB Crime och Piff International. Någon tydlig parallell finns alltså inte till de 

starka svängningarna i omsättningen, även om den initiala ökningen av omsättningen också 

följdes åt av att nya tidningar lanseras på marknaden. 

 

Hsonproduktion var en central aktör och viktig för att förstå den svenska pornografins 

förändring från mitten av 1950-talet och framåt. Tidningarna Piff och Raff kom att bli av en 

annan karaktär än de allra tidigaste boulevardtidningarna med titlar som Top Hat, Cocktail 

och Kavalkad. Kanske var det inriktningen på en arbetarmålgrupp som spelade roll, eller bara 

ett djärvare och annorlunda innehåll. Hsonproduktion var ett av de förlag som höll sig kvar 

allra längst i branschen, 34 år. Det är möjligt att det faktum att förlaget hade ett 

distributionsnät och erfarenhet från förlagsbranschen redan under 1950-talet bidrog till de 
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relativa framgångarna under perioden som renodlat pornografiskt förlag. Det enda förlag som 

finns kvar under en längre tid är Private press, som ju fortfarande är verksamt på den 

internationella pornografiska marknaden. 

3.5.4 Revolt Press 1974-1994 
Revolt Press var ett relativt litet förlag. Omsättningen översteg aldrig 3 miljoner under den 

period som studerats. Förlaget startade 1974 att ge ut tidningen Killen: för killar som gillar 

killar. Enligt mina eftersökningar var det den första svenska pornografiska tidningen som 

enbart riktade sig till en homosexuell manlig publik och som kom ut regelbundet (se 

ovanstående resonemang om Hsonproduktion). Förlaget gav sedan ut ett flertal tidningar av 

liknande karaktär. Till skillnad från de flesta av de andra förlagen som studerats, var förlaget 

inte lokaliserat till någon av storstäderna utan till Åseda i Småland. 

 

Diagram 11 visar att förlaget inledningsvis hade en positiv utveckling men att det började gå 

långsamt sämre under 1980-talets början och sedan efter en tillfällig uppgång under 1983 och 

1984, en snabbt minskande omsättning. 

 

Diagram 11. Omsättning Revolt Press 1974-1989 
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Källa: Bolagsverkets arkiv, årsredovisningar för Revolt Press AB 
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Som framgår av diagram 12, gjorde förlaget också en rad nysatsningar under 1980-talets 

inledande del för att sedan under slutet av 1980-talet helt trappa ner verksamheten av alla 

tidningar förutom av tidningen Killen som fortsatte att ges ut. 

 

Diagram 12. Utgivning Revolt Press 1973-2001 
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Källa: Libris184

 

 

Revolt Press hade en betydande exportförsäljning som framgår av diagram 13. I 

årsredovisningen för 1974 menade man att den ökande omsättningen främst berodde på ökad 

export. Under de framgångsrika åren under slutet av 1970-talet bestod också nästan två 

tredjedelar av försäljningen av export som framgår av diagram 13. 

 

                                                 
184 Vissa utav tidningarna saknar fastställda start- och slutår i Libris. I dessa fall har de årtal används som finns 
på de tidningar som finns på biblioteken. Under 1970-talet ger Revolt Press även ut tidningen Pekka. Tidningen 
finns inte med i diagrammet eftersom årtal helt saknas för denna tidning. 
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Diagram 13. Intäkter från inrikes- och utrikesförsäljning för Revolt Press 1974-1988 
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Källa: Årsredovisningar för Revolt Press AB, Bolagsverkets arkiv 

 

 

Den tydliga nedgången i omsättning som syns i diagram 11 efter 1985 kommenterades i 

årsredovisningen för 1986: 

 
Verksamheten och antalet anställda har under året trappats ner. Verksamheten 

liksom postorderförsäljningen, bildlager och inventarier har sålts av. Verksamheten 

drivs nu av [ägaren] ensam med produktion av två tidningar.185

 

1988/89 avvecklades sedan hela verksamheten: 

 
Verksamheten har under perioden varit produktion av två tidningar som till största 

delen sålts på export. Rättigheten för dessa tidningar har sålts under perioden. 

   Företagets verksamhet har under året trappats ned och kommer under slutet av 

1989 att upphöra helt.186

 

Trots denna information fortsatte alltså Killen att ges ut en bit in på 1990-talet. Enligt 

uppgifter i Regina utgavs den då av Revolt Postorder i Stockholm. 

 
                                                 
185 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Revolt Press AB för räkenskapsåret 1986. 
186 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Revolt Press AB för räkenskapsåret 1988/89. 
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Sammanfattningsvis speglar utvecklingen för Revolt Press att marknaden för gay-tidningar 

möjligtvis var för liten i Sverige under den aktuella perioden. Om detta berodde på att 

distributionen eller marknadsföringen var bristfällig eller om det helt enkelt kan förklaras med 

bristande intresse är svårt att avgöra. Sannolikt fanns det också, trots att det verkar som om 

Revolt Press var det enda svenska förlaget som gav ut gay-pornografi, en betydande 

internationell konkurrens. Tappet under 1980-talet kan möjligtvis också förklaras av det 

ökade utbudet av gaypornografi i videoformat, men kanske också en ökad konkurrens från 

andra länder när de lättade på censuren av pornografi. 

3.5.6 Tre-Mag Sweden 1980- 
Förlaget Tre-Mag Sweden AB började 1980 att ge ut tidningen Aktuell Rapport i Sverige 

under ledning av Norges mest kände aktör inom den pornografiska branschen. Sedan dess har 

förlaget gett ut ett flertal pornografiska tidningar och även ett fåtal icke-pornografiska 

tidningar av herrtidningskaraktär, se diagram 15. Tre-Mag Sweden har sannolikt varit 

Sveriges största pornografiska förlag, möjligtvis med undantag från Private, och hade en 

omsättning på över 120 miljoner när det var som störst i början av 1990-talet (se diagram 

14).187

 

Diagram 14. Omsättning Tre-Mag 1982-2001 
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Källa: Bolagsverkets arkiv, årsredovisningar för Tre-Mag. 

                                                 
187 Eftersom alla pornografiska förlag inte studeras här går det inte att avgöra om något förlag som inte studerats 
kan ha haft en större omsättning. Då förlagen valts på grund av antalet tidningar och tid inom branschen är det 
inte troligt att något större förlag skulle ha funnits. 
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Diagram 14 visar en kraftig uppgång under förlagets första år för att under slutet av 1990-talet 

minska i omsättning. I årsredovisningen från 1983 skrev Tre-Mag i förvaltningsberättelsen att 

de ”utger periodiska publikationer av populärpresskaraktär”. Marknaden för publikationerna 

beskrevs ha haft en mycket positiv utveckling under 1983 och eftersom likviditeten varit god 

hade bolaget kunnat finansiera nya publikationer med egna medel.188

 

Tre-Mag AB var ett helägt dotterbolag till Bokförlaget Träff Sweden AB. Ägarstrukturen såg 

ut enligt följande 1986: 

 

Bild 1. Koncernstruktur Tre-Mag 1986-1990 

 

Traeff Forlag AS i 
Danmark 

Bokförlaget Träff Sweden 
AB 

Tre-Mag Sweden AB 

Källa: Bolagsverkets arkiv, årsredovisningar Tre-Mag 

 

 

Marknaden för publikationer av Tre-Mags karaktär beskrevs i årsredovisningen ha varit 

sviktande för hela branschen under 1986, men Tre-Mag menade samtidigt att de ökat sina 

marknadsandelar: 

 
Skälet till denna ökning synes delvis ha varit samarbete med ett systerföretag, vilket 

givits hjälp att göra attraktiva annonseringar i bolagets publikationer. Denna typ av 

annonser har bedömts ha stort läsvärde.189

 

Tre-Mag verkar alltså genom ett annat företags annonser kunnat sälja fler tidningar. Själva 

annonserna bedömdes alltså ha haft ett stort läsvärde vilket kan tolkas som att systerbolaget 

troligen också sysslade med pornografi. 

                                                 
188 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Tre Mag Aktiebolag, räkenskapsåret 1983. 
189 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Tre Mag Aktiebolag, räkenskapsåret 1986. 
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I årsredovisningen från 1989 framkom att företaget, förutom den tidigare utgivningen av 

populärpress, även bedrev handel med ädelmetaller såsom guld och platina. Under året hade 

bolaget också tagit ett valutalån på 75 mkr som man placerade i en räntefond. Denna 

investering beskrevs ha blivit en stor besvikelse då förräntningen som utlovats på 11 procent i 

praktiken bara blev 3 procent. Kursförlust på valutalån i US-dollar och D-mark hade också 

belastat rörelsen på grund av försvagningen av den svenska kronan gentemot dessa valutor.190  

 

Bild 2. Koncernstruktur Tre-Mag 1992-1998 

 

Scandinavian Publishing 
Group AS i Danmark 

Bokförlaget Träff Sweden 
AB 

Tre-Mag Sweden AB 

Källa: Bolagsverkets arkiv, årsredovisningar Tre-Mag 

 

 

Av årsredovisningen från 1992 framkom att bolaget haft vissa problem i relationen till 

Skattemyndigheten: 

 
Skattemyndigheten har överklagat bolagets taxering 1990 hos länsrätten. 

Skattemyndigheten yrkar att bolagets taxering höjs med 11.337 tkr. Den 27 

september 1991 har bolaget inlämnat besvär över upptaxeringen.191

 

I årsredovisningen från 1995 framkom att länsrätten biföll Skattemyndighetens överklagande 

och fastställt taxeringen. Tre-Mag hade dock överklagat till Kammarrätten. I årsredovisningen 

för 1996 framkom att Kammarrätten bifallit bolagets överklagande. Tillsammans 7 504 000 

kronor återbetalades därför från skattemyndigheten under januari 1997.192

 

                                                 
190 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Tre Mag Aktiebolag, räkenskapsåret 1989. 
191 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Tre Mag Aktiebolag, räkenskapsåret 1989. 
192 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Tre Mag Aktiebolag, räkenskapsåret 1996. 
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Under 1999 beskrevs i årsredovisningen en mycket negativ upplageutveckling. Detta berodde, 

menar man, på att marknaden för herrtidningar varit starkt vikande på grund av konkurrens 

från kabel-tv, video och Internet. Bolaget ökade därför sitt engagemang på video- och 

Internetmarknaden. Tre-Mag förväntade sig på grund av detta fortsatt vikande försäljningar 

under 2000 samtidigt med ökande inkomster från video och Internet.193

 

Bild 3. Koncernstruktur Tre-Mag 1998- 
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Källa: Bolagsverkets arkiv, årsredovisningar Tre-Mag 

 

 

2001 var bolaget mer explicit i sin beskrivning av verksamheten: 

 
Bolagets affärsområde är underhållning i segmentet ”adult entertainment”, härunder: 

– Tidningsutgivning, 

– Video och DVD-produktion, 

– Telefonitjänster, 

– Internettjänster194

 

Den här uppgiften tyder på att bolaget även tidigare hade haft denna blandade verksamhet och 

att nedgången i omsättning inte kom förrän i slutet av 1990-talet vilket i sin tur skulle kunna 

tyda på att det inte var förrän Internet slog igenom som Tre-Mag fick problem. Detta 

bekräftas också av bolagets egen beskrivning av verksamheten: 

 

                                                 
193 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Tre Mag Aktiebolag, räkenskapsåret 1999. 
194 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Tre Mag Aktiebolag, räkenskapsåret 2001. 
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Årsresultatet är präglat av att upplagsutvecklingen på tryckt media under perioden 

har haft negativ utveckling. Denna utveckling var av ledningen förutsedd, men den 

gradvisa övergången till digitala tjänster, som skulle ha ersatt/kompenserat för 

minskade tidningsinkomster, kom inte riktigt igång förrän under 4:e kvartalet 

2001.195

 

Videoavdelningen beskrevs däremot ha stärkt sin position liksom Internetavdelningen som 

hade utökat sitt antal tjänster och var bland landets tre största och också lönsam. 

Telefonavdelningen beskrevs däremot ha haft lägre omsättning på de egna tjänsterna: 

 
Detta ska ses som en följd av lägre lösnummerförsäljning av tidningarna, och 

därmed minskad räckvidd. Som kompensation för detta har förlaget lyckats sälja ett 

stort antal annonssidor till andra aktörer. 

 

En bidragande orsak till årets underskott är att två ”one-shot” utgivningar som slagit 

fel.196

 

Trots upplagenedgången för förlagets tidningar verkar det alltså inte som om annonsörerna 

svek. 

 

Av diagram 15 framkommer just de tidningssatsningar som Tre-Mag gjorde av pornografiska 

tidningar. 1986 gjorde förlaget en satsning på tre nya tidningar, varav en endast var kvar på 

marknaden ett år. Sedan gjorde Tre-Mag fyra nya satsningar i början av 1990-talet som blev 

relativt kortvariga. De satsningar som skedde i slutet av 1990-talet verkar dock ha varit 

tidningar som stannade på marknaden under en längre period. 

 

                                                 
195 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Tre Mag Aktiebolag, räkenskapsåret 2001. 
196 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Tre Mag Aktiebolag, räkenskapsåret 2001. 
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Diagram 15. Utgivning Tre-Mag 1980-2000 
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Källa: Libris 

 

 

Tre-Mag gjorde i årsredovisningen även en prognos framåt där de förväntade sig ett betydligt 

bättre resultat under 2002 eftersom man räknade med att Internettjänsterna skulle bidra med 

goda inkomster.197

 

Till skillnad från tidigare beskrivna förlag gjorde Tre-Mag en satsning på andra medieformat, 

vilket verkar ha varit en lyckad strategi åtminstone till en början. Internetsatsningen verkar 

dock delvis ha slagit fel, något som inte följts upp i denna undersökning eftersom tidsperioden 

tar slut i samband med att Internet växte sig större. Tre-Mag var också del av en etablerad 

tidningskoncern till skillnad från andra pornografiska bolag. Även annonseringen verkar 

fungerat för Tre-Mag där andra företag kunde annonsera så att Tre-Mag på så vis kunde få 

andra inkomster än den rena tidningsförsäljningen och Tre-Mag annonserade även i andra än 

de egna publikationerna. 

                                                 
197 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Tre Mag Aktiebolag, räkenskapsåret 2001. 
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3.5.5 Baltic Press 1982- 
Baltic Press registrerades den 17 september 1982 och ägdes då till lika delar av 

Bonnierförlaget Åhlén & Åkerlunds Förlags AB och STOPP PRESS AB. Under 1983 utgav 

förlaget dels den sammanslagna veckotidningen STOPP/FIB-aktuellt och dels 

månadstidningen FIB-Aktuellt. STOPP/FIB-Aktuellt försvarar sin position bra under perioden 

enligt bolagets årsredovisning, men för månadstidningen FIB-Aktuellt, som tidigare ägts av 

Åhlén & Åkerlund, lades ned på grund av otillfredsställande resultat.198 Om FIB-aktuellt 

räknas in har bolaget sedan starten gett ut 14 pornografiska tidningar som framgår av tabell 

18. Men förlaget har även gett ut ett fåtal icke-pornografiska tidningar, däribland 

underhållningsmagasinet En ding ding värld som startades 1992 och Teknikmagasinet under 

1980-talet. 

 

Den generella utvecklingen av företagets omsättning visas i diagram 16, där en tydlig 

uppgång skedde under åttiotalet för att nå sin högsta nivå under 1987. Under 1990-talet 

skedde sedan en konstant nedgång och en svag uppgång fram emot millennieskiftet. 

 

Diagram 16. Omsättning Baltic Press 1982-2001 
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Källa: Årsredovisningar för Baltic Press Aktiebolag, Bolagsverkets arkiv 

 

 

                                                 
198 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Baltic Press, räkenskapsåret 1982/83. 
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Upplagesiffror finns endast från två pornografiska tidningar hos Tidningsstatistik AB, som är 

det företag som samlar statistik om detta i Sverige. Dessa två tidningar är just FIB-Aktuellt 

och Lektyr som framgår av Diagram 17. 

 

Diagram 17. Upplagor FIB-aktuellt och Lektyr 1943-1995 
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Källa: Tidningsstatistik AB 

 

 

Vad som tydligt framgår av diagram 17 är att Baltic Press köpte tidningarna efter en kraftig 

nedgång i dess upplagor. Under slutet av 1980-talet lyckades man sedan att stabilisera 

upplagan, åtminstone för Lektyr. 

 

Styrelsen bestod 1983 av sex personer varav två personer var kvinnor. Den ena kvinnan var 

av allt att tyda gift med den verkställande direktören och den andra med en annan 

styrelseledamot.199 Baltic Press verkar alltså ha varit ett familjeföretag liksom många andra av 

de förlag som studerats. 

 

                                                 
199 Detta grundas i att de har näraliggande födelseår, samma efternamn och samma adress. Bolagsverkets arkiv, 
årsredovisning för Baltic Press, räkenskapsåret 1982/83. 
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Under 1986 utgav Baltic Press fem olika tidningar; FIB-aktuellt, Veckans Stopp, Action, Sport 

& Fritid samt Teknikmagasinet. De gav också ut två företagstidningar. I 

förvaltningsberättelsen för 1986 beskrevs de två huvudtidningarna, FIB-aktuellt och Veckans 

Stopp ha hävdat sin position väl på marknaden och visat en tillfredställande lönsamhet. 

Däremot hade ungdomstidningen Action som startades under 1985 inte ha uppfyllt de uppsatta 

målen och man hade därför gjort om den och riktat den till en äldre manlig publik. 

Tidningarna Sport & Fritid och Teknikmagasinet avvecklades under 1986 och en ny 

månadstidning för män, XL, lanserades i januari 1987. Förlaget köpte också tidningen Lektyr 

från förlaget Saxons konkursbo under 1986. 200 Utgivningarna av de olika tidningarna framgår 

av diagram 18. 

 

Diagram 18 Utgivning Baltic Press 
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Källa: Libris 

 

 

Satsningen på företagstidningar beskrevs som framgångsrik och Baltic Press startade, genom 

moderbolaget Stopp Press och PresserviceGruppen AB, Svenska TidningsProducenterna AB. 

Man beskrev också ett samarbete med det norska företaget Videoklubben Månadens Film i ett 

gemensamt svenskt företag med samma namn. Detta tyder på att bolaget ingick i en vidare 

                                                 
200 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Baltic Press, räkenskapsåret 1986. 
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koncernstruktur. Baltic Press beskrev sig också intensivt följa den tekniska utvecklingen inom 

trycktekniken.201

 

Ägarförhållandena i bolaget ändrades 1990 då styrelsen bestod av fem nya personer, alla män. 

Två av personerna hade hemadress i Danmark.202 I årsredovisningen för räkenskapsåret 

1991/92 beskrev bolaget att de gav ut ett femtal månadspublikationer. Årets resultat beskrevs 

som rimligt tillfredställande: 

 
Den svenska tidningsmarknaden har under 1992 minskat med ca 5 procent 

upplagemässigt. Denna volymsänkning har också drabbat Baltic Press. Tidigare 

gjorda rationaliseringar har dock fått full kraft under 1991/1992 vilket medfört att 

årets resultat får anses rimligt tillfredställande. Diskuterade och i vissa fall beslutade 

rationaliseringar i utgivningssortimentet samt planerade nyutgivningar skapar 

möjligheter för Baltic Press att väl hävda sin ställning på marknaden under 

1992/1993. Den starka förändringen av den svenska valutakursen kan dock få en 

kraftig negativ inverkan på 1992/1993 års resultat med tanke på att så stor del av 

företagets tekniska produktion är förlagd utomlands.203

 

Ytterligare en motgång hade drabbat bolaget under året. En revision från Tulldirektionen hade 

visat att Baltic Press tullmomsdeklarationer under perioden 1989-1991 varit ofullständiga. 

Tulldirektionen skulle därför komma att debitera bolaget 2 982 000 kronor i avdragsgill 

införselmoms och Baltic Press kunde komma att påföras skattetillägg för bristerna. Vissa 

delar i Tulldirektionens beslut skulle dock komma att överklagas.204 Den befarade effekten på 

verksamheten av kronkursen visade sig i årsredovisningen för 1992/93 då förlaget beskrev sin 

verksamhet som kraftigt påverkad av kronans depreciering eftersom hela den tekniska 

produktionen legat utomlands. Man hade därför tagit bort två titlar ur produktionen och slagit 

samman två andra vilket man menade hade gett en positiv effekt. 

 

Under 1995/96 ändrade Baltic Press sin verksamhet. Man ställde då om från producerande 

och utgivande förlag till enbart utgivande förlag. All redaktionell verksamhet skedde från 

räkenskapsårets början istället i Danmark. 

 

                                                 
201 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Baltic Press, räkenskapsåret 1986. 
202 Bolagsverkets arkiv, bilaga till årsredovisning för Baltic Press, räkenskapsåret 1988/89. 
203 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Baltic Press, räkenskapsåret 1991/1992. 
204 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Baltic Press, räkenskapsåret 1991/1992. 
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1997/98, som var ett räkenskapsår då Baltic Press hade en negativ vinst på över två miljoner 

kronor, beskrev man de väsentliga händelserna under året på följande sätt: 

 
Baltic Press har under året flyttat till mer ändamålsenliga lokaler. Vidare har 

ytterligare en kraftfull trimning av organisationen genomförts. En titel har reducerats 

i periodicitet och en ny kvartalstitel lanserats. Under året har en nyemission 

genomförts, vilken ökat det bundna kapitalet med 2 500 kronor. 

[…] 

Upplagorna förväntas, trots en ökande konkurrens, vara stabila och en satsning med 

videokassetter i anslutning till en av kvartalsutgivningarna torde ge ett gott resultat. 

   Baltic Press är ekonomiskt exponerad mot DKK och ytterligare en försvagning av 

SEK kan allvarligt påverka bolagets resultat.205

 

Under det nästkommande året skrev Baltic Press att upplagesiffrorna varit stabila och att detta 

i förening med en personal- och lokalanpassning utgjorde en klar resultatförbättring. Men 

2000/01 beskrev Baltic Press att det var tre faktorer som gjort att resultatet var försvagat i 

jämförelse med året innan; en nedgång i tidningsförsäljningen, en ökad kostnadsbild och 

framför allt den svaga svenska kronkursen. Trots detta trodde bolaget att man skulle komma 

att kunna bibehålla resultatnivån under kommande år till följd av den väntade 

momssänkningen på böcker och tidskrifter.206

 

Precis som Tre-Mag ingick Baltic Press i en etablerad koncernstruktur. Baltic Press drygade 

också ut sina inkomster genom att utföra uppdrag för andra publikationer och de hade flera 

tidningar under perioden som inte var pornografiska. 

3.5.7 Escort Press 1984-1992 
Escort Press gav under perioden 1984-1995 ut nitton olika tidningar. Många av tidningarna 

såg ut på det sättet att man använt en utländsk tidning och sedan tryckt ett eget omslag och 

satt in en svensk novell i mittuppslaget. Nr 2 1987 av Action Lovers hade till exempel text på 

flera olika språk och var publicerad av Silwa Film i Essen, Tyskland stod det på insidan. På 

samma sida framkom att distributionen skedde av W.S. City i Köpenhamn. I Sverige fanns 

den ansvarige utgivaren på Escort Press AB. Tidningen utkom varannan månad och innehöll 

hårdpornografiska färgbilder. I mittuppslaget fanns en novell på svenska som hette ”Så 

knullar svenska folket” tryckt i svartvitt. Via en blankett i tidningen kunde Escorts andra 

                                                 
205 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Baltic Press, räkenskapsåret 1997/98. 
206 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Baltic Press, räkenskapsåret 2000/01. 
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tidningar beställas hem för 20 kr styck.207 Troligt är att förlaget importerade tidningar genom 

kontrakt med det tyska förlaget och den danska distributören för att sedan häfta in den 

svenska novellen och det svenska omslaget och därefter sälja tidningen på svenska 

marknaden. 

 

Enligt förvaltningsberättelsen för räkenskapsåret 1994/95 bedrev bolaget förlagsverksamhet 

avseende tidningar samt uthyrning av videofilmer.208 Bolaget ägdes av två personer, en 

kvinna och en man, som hade samma adress i Hägersten. Detta skulle kunna tyda på att det 

var ett familjeföretag trots att personerna inte har samma efternamn.209 Medelantalet anställda 

är för räkenskapsåret 1985/86 var två personer och därefter en person de resterande åren, 

vilket tyder på att förlaget var mycket litet. Escort Press hade dock även ett dotterbolag som 

hette Foxy Lady Video AB.210 I diagram 19 visas förlagets omsättning under perioden det var 

verksamt inom den pornografiska tidningsbranschen. Diagrammet visar en kraftigt svängande 

kurva. 

 

Diagram 19. Omsättning Escort Press 1984-1998 
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Källa: Årsredovisningar Escort Press AB, Bolagsverkets arkiv 

 

                                                 
207 Action Lovers Nr 2, 1987. 
208 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Escort Press AB (556238-2464) för räkenskapsåret 1994/95. 
209 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Escort Press AB (556238-2464) för räkenskapsåret 1985/86. 
210 Bolagsverkets arkiv, årsredovisning för Escort Press AB (556238-2464) för räkenskapsåret 1988/89. 

 85



Trots att Escort Press även satsade på video sker i diagram 19 en kraftig nedgång som börjde i 

slutet av 1980-talet. Under ett enda år, räkenskapsåret 1991/92, hade förlaget över 5 miljoner i 

omsättning och nästa år under en miljon i omsättning. Vad den kraftiga uppgången och den 

snabba nedgången berodde på är svårt att säga, och förlaget kommenterade heller inte detta i 

årsredovisningen. När förlagens tidningar analyseras i diagram 20 ges heller ingen förklaring. 

Den första uppgången vid mitten av 1980-talet sammanföll med storsatsningarna på antalet 

tidningar som visas i diagram 20. Men satsningens framgång var kortvarig och direkt efter 

satsningarna vände omsättningen nedåt igen. Det verkar alltså inte som att den förmodat 

billiga metoden att köpa utländska tidningar för att sedan häfta in en svensk novell var något 

framgångskoncept. Men nedgången kan förstås också bero på omständigheter som inte kan 

utläsas av årsredovisningarna. 

 

Diagram 20. Utgivning Escort Press 1984-1995 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Bizarre dolls Foxy-girl
Teenage corner Take off: a new  sensual anal magazine 
Action Lovers Baby face
Balls Sex lust
Sex toys Sex-appeal
Private life Sex w eekend
Escort New  Marilyn
Hot delight Nightlife
Super climax Lipstick
Wish Team

 
Källa: Libris 
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Escort Press symboliserar ett företag som satsade på pornografi men som ändå inte lyckades 

klara sig kvar i branschen. Själva konceptet med pornografi kan alltså inte sägas vara säljande 

i sig, utan den pornografiska branschen verkar ha fungerat som de flesta branscher där en vara 

måste ha något speciellt och nytt för att sälja. 

3.6 Sammanfattning 
Den svenska pornografiska tidningsbranschen visar sig ha varit mycket diversifierad och 

föränderlig över tid. Både antalet tidningar och antalet förlag var som störst precis innan 

lagändringen 1971, vilket tyder på att ökningen av pornografi föregick den politiska 

förändringen. Trots detta kom tillsättandet av utredningen i ett tidigare skede, men redan då, 

1965, var branschen växande. Det som kom att kallas ”porrvågen” ses i diagrammen över 

antal företag och antal tidningar som en enorm ökning kring 1967-1969 för att sedan gå 

tillbaks till den ursprungliga ökningstakten. Förlagen koncentrerades geografiskt till 

storstadsregionerna över hela perioden, men verksamheten var förlagd på fler orter under den 

kraftiga ökningen av antalet tidningar i slutet av 1960-talet. Detta kan också spegla den breda 

våg där många som tidigare inte varit inkopplade i branschen startade små pornografiska 

förlag under det sena 1960-talet för att sedan konkurreras ut under början av 1970-talet. 

Malmös andel var stor under 1960-talet men minskade successivt sin andel. Detta kan ha 

berott på den frekventa handel och koppling som fanns till den pornografiska 

tidningsbranschen i Danmark under denna period. Senare kom Stockholm helt att dominera 

den pornografiska tidningsbranschen. 

 

När företagen analyseras mer i detalj ses ett komplext tolkningsmönster där upp- och 

nedgångar inte nödvändigtvis följer den allmänna utvecklingen som speglas i antalet tidningar 

och förlag. Olika strategier kan förstås förklara detta liksom olika satsningar utanför den 

strikta pornografiska tidningsbranschen. Vissa gav ut andra typer av tidningar parallellt eller 

gjorde uppdragspublikationer, vissa satsade på andra medieformat såsom video och 

teletjänster och vissa handlade med andra varor som guld. 

 

Även distributionen av tidningarna och därmed också försäljningen av dem har varit 

diversifierad under perioden. På grund av dessa regler kan man också tänka sig en sådan 

anpassning som Dines menar att Playboy har gjort. Vissa förlag kan ha anpassat innehållet till 

Pressbyråns regler för att kunna fortsätta med den nationella distributionen genom Pressbyrån, 
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medan andra uppenbart utvecklade nätverk och startade företag för att få till stånd en 

alternativ nationell och internationell distribution. 

 

Hur förlagen hanterar de institutionella uppsättningarna kommer att studeras mer i detalj i 

kapitel fyra där statens möte med marknaden analyseras. 
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4. STATEN OCH BRANSCHEN MÖTS – TRYCKFRIHETSÅTAL INNAN 1971 

 
Kvinnlig tidningschef åtalas för nakenbilder 
Den kvinnliga utgivaren av herrtidningen ”Ögat” i Malmö har åtalats för ett av 
tidskriftens nummer, som innehåller tukt- och sedlighetssårande bilder. Målet 
kommer före i rådhusrätten i början av juni. Decembernumret av tidskriften 
beslagtogs första gången och även de två första numren för i år. Det tredje klarade 
sig, men när aprilnumret utkom följde nytt beslag. De många ingripandena har nu 
medfört att den kvinnliga utgivaren beslutat upphöra med tidskriften.211

 

Denna notis publicerades i DN 1961 och beskriver en del av svårigheterna för de 

pornografiska förlagen vid statliga ingripanden. 

 

I det här kapitlet kommer statens och den pornografiska tidningsbranschens direkta kontakt att 

behandlas. Genom att gå igenom alla de förundersökningar som ledde till tryckfrihetsåtal mot 

pornografiska tidningar kan en bild ges av hur tryckfrihetslagstiftningen om tukt och sedlighet 

fungerade i praktiken. Här följs och analyseras också tidningsbranschens agerande i 

förhållande till lagstiftningen och de statliga ingripandena. Här handlar det alltså om hur de 

pornografiska förlagen hanterade den existerande institutionella uppsättningen. I dessa 

tryckfrihetsmål var det staten som åtalade de pornografiska tidningarna, genom först 

justitieministern och hans tryckfrihetsombud ute i landet och sedan justitiekanslern (JK) som 

förde statens talan i rätten. I kapitlet analyseras också hur sexualitet konstruerades, dels av 

förlagens företrädare och dels av domstolarna och staten, här företrädd av Justitiekanslern. 

Viktigt att poängtera är här att företrädarna för förlagen, ofta den ansvarige utgivaren men 

också ägarna av förlagen liksom företrädare i form av förlagens advokater, befann sig i en 

speciell situation, det vill säga i polisförhör eller i rättssalen. 

4.1 Processen 
Ansvaret för att kontrollera att tryckfrihetsförordningen följdes låg på chefen för 

justitiedepartementet och de ombud han utsett.212 Om justitieministern ansåg att allmänt åtal 

skulle väckas gjorde han anmälan till justitiekanslern. JK, som fungerade som åklagare i 

tryckfrihetsärenden, kunde även själv väcka åtal utan att anmälan inkommit från ministern.213 

Enligt praxis utnyttjade dock inte JK denna möjlighet.214 Allmänt åtal skulle väckas inom sex 

månader från det att skriften utgivits och granskningsexemplar inlämnats.215 Om skriften 

                                                 
211 DN 16 maj 1961. 
212 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 9 kap, 1§. 
213 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 9 kap, 2§. 
214 SOU 1969:38, s 19. 
215 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 9 kap, 3§. 
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skulle kunna komma att konfiskeras fick den läggas under beslag och periodiska skrifter 

kunde få utgivningsförbud i avvaktan av det slutgiltiga beslutet.216 Förordnande om beslag 

skulle innehålla uppgifter om det eller de stycken i skriften som föranlett beslaget.217 Detta 

gjorde det möjligt för den som fått en skrift lagd under beslag att trycka om den utan dessa 

stycken. När det gäller särskilda tvångsmedel i samband med tryckfrihetsbrott fanns det 

särskilda bestämmelser kring vad som gäller vid beslag av skrifter som kan såra tukt och 

sedlighet: 

 
Tryckt skrift, som uppenbart innefattar enligt 7 kap 4 § straffbart brott mot tukt och 

sedlighet, må efter beslut av polismyndighet i avbidan på förordnande om beslag 

tagas i förvar. Är fara i dröjsmål, må även utan sådant beslut åtgärd, som nu sagts, 

vadtagas av polisman; anmälan därom skall dock skyndsamt göras hos 

polismyndigheten, vilken har att genast pröva, om skriften skall kvarbliva i 

förvar.218

 

Detta innebar alltså att en polisman som såg en pornografisk tidskrift på egen hand kunde ta 

den i förvar för att sedan göra en formell anmälan. 

 

Tryckfrihetsmålen avgjordes av en jury om nio medlemmar om inte båda parter ville avstå 

sådan prövning och istället låta rätten avgöra målet. Skriften skulle anses brottslig om sex 

jurymedlemmar var ense om det. Om juryn ansåg att skriften inte var brottslig skulle den 

tilltalade frikännas. Om juryn däremot ansåg att skriften var brottslig skulle även rätten pröva 

frågan. Rätten kunde då mildra juryns utslag eller helt frikänna skriften.219

 

För varje län utsågs jurymän där vissa skulle vara eller ha varit nämndemän vid allmän 

underrätt.220 Jurymännen valdes på en period om fyra år.221 Jurymännen skulle vara svenska 

medborgare som var bosatta i länet. De skulle vara kända för omdömesgillhet, självständighet 

och rättrådighet. Bland jurymännen skulle även skilda samhällsgrupper och meningsriktningar 

vara företrädda och även olika delar av länet skulle vara företrädda.222I målen bildades juryn 

genom att vardera parten fick utesluta tre jurymän inom den första gruppen och en inom den 

                                                 
216 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 10 kap, 1§. 
217 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 10 kap, 6§. 
218 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 10 kap, 10§. 
219 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 12 kap, 2§. 
220 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 12 kap, 3§. 
221 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 12 kap, 4§. 
222 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 12 kap, 5§. 
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andra. Rätten uteslöt sedan genom lottning så många att sex ledamöter kvarstod i den första 

gruppen och tre i den andra.223

 

För att kunna hantera även utländskt tryckta skrifter ansågs de utgivna om de blivit utlämnade 

för spridning i Sverige.224 Det var då den som ansågs som utspridare som bar ansvar för 

skriftens innehåll. Om skriften var avsedd att huvudsakligen spridas inom riket krävdes för 

periodiska skrifter ett utgivningsbevis, precis som i fallet med de inhemskt tryckta periodiska 

skrifterna.225 Den som spridit skriften i riket hade samma ansvarighet som tryckaren hade då 

det gällde skrifter tryckta i Sverige.226 För de periodiska skrifterna som var tryckta i utlandet 

skulle även granskningsexemplar inlämnas, detta gällde även icke-periodiska skrifter om de 

helt eller i någon del var avfattade på svenska och infördes i fler än enstaka exemplar.227

 

Tryckfrihetsombud ute i landet på olika orter skickade alltså in tidningar de misstänkte för 

tryckfrihetsbrott till justitieministern som avgjorde om de skulle skickas vidare till JK för 

eventuellt åtal. Tryckfrihetsärendena avgjordes genom ett speciellt juryförfarande där rätten 

kunde ompröva en fällande dom men inte en friande. I tryckfrihetsjuryerna satt även en del av 

de personer som var tongivande i riksdagsdebatten. 

 

Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet gick i utredningen om 

yttrandefrihetens gränser 1969 igenom ett antal domar i tryck- och yttrandefrihetsfrågor för att 

se hur bedömningen skett. Man menade där att den praxis som tillämpades närmast före 

Brottsbalkens tillkomst 1965 främst innebar ingripanden mot framställningar som kunde 

anses ha en ”grovt sadistisk eller på annat sätt abnorm eller förråande karaktär”.228 

Kommittén påpekade att det, trots att utbudet av pornografiska bildtidningar ökade och att 

innehållet i dessa var alltmer ”vågat”, inte förekom några tryckfrihetsmål rörande 

sedlighetssårande bilder under 1965 och 1966. Så i mitten av 1967 förordnade 

justitieministern om beslag av tidningen Orgasm, vars bildinnehåll av rådhusrätten i Malmö 

ansågs sedlighetssårande. Under sommaren och hösten 1967 skedde sedan alltfler ingripanden 

från justitieministerns sida.229 Kommittén menade att det var svårt att dra några säkra 

                                                 
223 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 12 kap, 10§. 
224 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 13 kap, 1§. 
225 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 13 kap, 2§. 
226 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 13 kap, 3§. 
227 Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105), 13 kap, 4§. 
228 SOU 1969:38, s 30. 
229 SOU 1969:38, s 31. 
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slutsatser utifrån befintliga domar som rörde framställning i bild. Underrätternas praxis hade 

utvecklats olika. Kommittén skrev till exempel att Svea hovrätt och vissa underlydande 

rådhusrätter till denna hade tillämpat straffbestämmelserna mer restriktivt än övriga hovrätter 

och rådhusrätter. Den ledande princip man hade funnit var dock att ”framställningen anses 

som sedlighetssårande då den innehåller drag av sadism eller perversion eller då 

framställningen ger uttryck för en förråad syn på sexuallivet”. Kommittén påpekade också att 

praxis var strängare vad gällde bild än text.230

 

Den utredning (Massmedieutredningen, MMU) som tillsattes 1970 om en enhetlig grundlag 

om yttrandefrihetsfrågor i massmedier, genomförde en undersökning av de tryckfrihetsmål 

som handlagts under perioden 1963-1972. Utredaren påpekade att antalet mål under perioden 

måste anses vara ovanligt högt ”beroende på den s.k. porrvåg, som kulminerade i slutet av 

1960-talet”.231 Under perioden meddelades sammanlagt 218 domar varav 116 rörande sårande 

av tukt och sedlighet. Av dessa 116 medverkade jury i 100 av målen. Efter en omräkning av 

antalet mål enligt en ny modell menade man att det istället var 531 tryckfrihetsmål varav 393 

om sårande av tukt och sedlighet. Juryn friade i 152 mål om sårande av tukt och sedlighet. I 

164 av dessa ansåg juryn att skrifterna var brottsliga. Rätten mildrade juryns dom i 19 av 

sedlighetsmål.232 I sin slutsats om juryns funktion i praktiken menar utredaren: 

 
Beträffande de mål som rörde sårande av tukt och sedlighet är det lätt att konstatera 

att de olika domstolarna haft helt olika uppfattningar om vad som var straffvärt. 

Juryn i vissa domstolar fann i stort sett intet åtalat vara brottsligt medan juryn i 

andra domstolar hade långt strängare syn på i stort sett samma bildmaterial. Vissa 

domstolar har över huvud taget icke meddelat några fällande domar tryckfrihetsmål, 

andra har icke meddelat några friande domar.233

 

Att MMU hade rätt i sin bedömning om att det var ojämnt i de olika rådhusrätternas 

bedömning av tryckfrihetsmålens domar rörande sårande av tukt och sedlighet framkommer 

av diagram 21. Stockholm, Uppsala och Eskilstuna hade alltså en generösare bedömning än 

övriga landet. Efter 1967 finns inte en enda fällande dom vid dessa rådhusrätter. 

 

 
                                                 
230 SOU 1969: 38, s 32. 
231 SOU 1975:49, s 133. 
232 SOU 1975:49, s 133ff. 
233 SOU 1975:49, s 135. 
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Diagram 21. Utslag av domar rörande sårande av tukt och sedlighet svenska tidningar 

fördelade på ort 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Borå
s

Esk
ils

tun
a

Göte
bo

rg

Häls
ing

bo
rg

M
alm

ö

Sto
ck

ho
lm

Upp
sal

a

Vän
ers

bo
rg

Friade Fällda Nedlagda
 

Källa: Justitiekanslerns arkiv 

 

 

Den ojämna hanteringen av lagstiftningen över landet bekräftas också av den samtida 

debattlitteraturen. Advokaterna Leif Silbersky och Carlösten Nordmark kritiserade både 

ojämnheten och lagstiftningen i sig i boken Såra tukt och sedlighet som kom ut 1969. De 

refererade där till en dom den 13 mars 1969 som blev prejudicerande där Högsta domstolen 

fällde en utgivare av pornografiska tidskrifter. I pressen sågs denna dom som en varning till 

porrbranschen om hårdare tag och att alla tidningar nu skulle kunna beslagtas och utgivaren 

straffas menar författarna. Målet gällde tidningarna Sängen Petting, Betty i Sängen, Lola i 

Sängen och Dolly i Sängen samt några bilder ur Bock i Sängen och ytterligare ett nummer av 

Sängen Petting. Åtalad var en förläggare och fotograf i Göteborg. Motiveringen var att de 

”innehåller bilder som, enligt rådande uppfattning, genom sitt innehåll eller det sammanhang 

vari de förekommit, ger uttryck för en förråad syn på sexuallivet”.234 Publiceringen kunde 

således inte försvaras med konstnärliga eller andra kulturella motiv. Tidningarna 
                                                 
234 Silbersky & Nordmark (1969), s 39. 
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konfiskerades och förläggaren fick betala dagsböter och rättegångskostnader.235 Mer om detta 

mål senare. 

 

Diagram 22 nedan visar antalet tryckfrihetsåtal under perioden 1950-1971 och vilka av dessa 

som rörde pornografiska tidskrifter. I diagrammet finns också angivet vilka av dessa som 

rörde svenska pornografiska tidningar bedömda efter tukt- och sedlighetsparagrafen. 

Beräkningarna till antalet tryckfrihetsåtal och antalet åtal rörande pornografiska skrifter är 

direkt hämtade från justitiekanslerns diarium. När åtalen mot de svenska pornografiska 

tidningarna räknats ihop har en delvis annan metod använts som utgår från JK:s indelning. 

Varje faktiskt åtal har räknats för sig oavsett om de ligger i samma ärende hos JK eller inte 

och varje tidningstitel har räknats för sig vilket innebär att om två skilda tidningar åtalas i 

samma rättegång har de räknats som två ärenden. Om två olika nummer av samma tidning 

däremot åtalats samtidigt har de räknats som ett ärende. Små skillnader kan därför bero på att 

beräkningsgrunden ser delvis olika ut. Annars består skillnaden mellan det totala antalet 

åtalade pornografiska tidningar och de svenska tidningarna av dels de ärenden som rör 

ordningsförseelser enligt tryckfrihetsförordningen och dels åtalade utländska tidskrifter som 

blivit spridda i Sverige. 

 

Diagram 22. Tryckfrihetsåtal 1950-1971 
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235 Silbersky & Nordmark (1969), s 39f. 
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Diagram 22 visar att andelen tryckfrihetsåtal rörande pornografiska tidningar endast utgjorde 

en liten del av det totala antalet tryckfrihetsåtal fram till 1957. Under åren 1957-1960 blir 

sedan inga pornografiska tidskrifter åtalade. Under 1960-talets första hälft blir ett antal 

pornografiska tidningar åtalade medan inga åtal sker under 1955 och 1956. Sedan skjuter 

kurvan i höjden. 1967 åtalas 36 tidskrifter varav 26 var svenska, 1968 åtalas 128 varav 73 

svenska och 1969 63 stycken varav 29 svenska. Under dessa tre år spelar den danska importen 

av pornografi stor roll för det glapp som finns mellan det totala antalet pornografiska skrifter 

och de svenska skrifterna. Uppgången sammanfaller med ökningen av antalet svenska 

pornografiska tidningar (se diagram 1). I de fall där danska tidningar åtalas ställdes, som 

tidigare påpekats, utspridaren i Sverige av tidningarna inför rätta. Förklaringen till importen 

av pornografiska tidningar från Danmark hade sannolikt att göra med borttagandet regleringen 

av osedligt material där under 1967 för text och 1969 för bild. Uppgången av antalet åtal 

generellt kan också ha varit ett uttryck för en politisk strategi där man beslutade sig ta krafttag 

mot det ökade antalet pornografiska tidningar på marknaden, inhemska som utländska. 

 

För att avgränsa studien kommer endast de åtal som rör svenska tidningar att beröras här. Av 

de svenska åtalen kommer dessutom fokus att ligga på de åtal som rör innehållet i tidningarna. 

De åtal som istället rör insändande av granskningsexemplar eller bristande uppgifter om 

tryckort och så vidare kommer snarare att behandlas som underlag för att om möjligt få en 

bild av förlagens eventuella ekonomiska vinster med detta. 

 

4.2 1950-talet 
Under 1952 förekom två åtal, båda mot boulevardtidningen Kavalkad. Det ena åtalet gällde ej 

inlämnade och för sent inlämnade granskningsexemplar varpå den verkställande direktören 

för tidningens tryckeri åtalades. Boktryckaren fälldes för brottet och fick senare domen 

fastställd i hovrätten där dagsbotens storlek dock minskades.236

 

I tidningen Expressen från den 25 mars 1952 återfinns en notis med rubriken 

”Boulevardtidning åtalas efter aktion av indignerad moder”. Bakgrunden var det åtal som 

initierades när en kvinna skickade in ett brev efter att hon hittat Kavalkad på sin sons rum: 

 

                                                 
236 Handlingar till allmänna ärenden EIIIa, dnr 47, 1952, JK, RA. 
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De förstör våra pojkar och vår ombudsman kan skicka JK flera. Se sidan 17, 18, 19, 

28. Nu hoppas vi att Hr JK till sist åtalar dylikt. De måste näpsas.237

 

Mamman som skickat in tidningen fick sin vilja igenom. Åtal skedde mot tidningens 

ansvarige utgivare för artikeln ”Premiärdansösen åker speedway” och han dömdes för 

missbruk av tryckfriheten till dagsböter varpå tidningen konfiskerades.238 Detta var 

inledningen på periodens ström av åtal. 

 

Under 1953 förekom tre åtal, varav två mot tidningen Joker och Top Hat och ett mot en dansk 

förläggare. I de båda åtalade numren av Joker och Top Hat var det artiklar som åtalas; 

”Bröllopsnatt på rivieran”, ”Förför mig i dansen gigolo” och ”Speedway” från nr 18 1951 och 

”Den argentinske magnaten” och ”Mördaren dog på julnatten…” från nummer 24 för år 

1953.239

 

”Den argentinske magnaten” handlade om en markisinna som tvingades klä av sig naken och 

blir piskad tillsammans med sin jungfru när de blev kidnappade av kusken och ranchägaren 

don Pedro. I slutet visar det sig bara vara en dröm. Både denna novell och ”Mördaren dog på 

julnatten” fälldes för sadistiskt textinnehåll. Den ansvarige utgivaren fälldes i båda 

rättegångarna att betala dagsböter och tidningarna konfiskerades. Tidningarna som insamlats 

av polismyndigheten, sammanlagt 9 750 exemplar av det första numret och sammanlagt 2 393 

av det andra numret, brändes sedan på Stockholms stads renhållningsverks 

förbränningsanstalt respektive i kriminalavdelningens pannrum.240

 

För nummer 24 1953 av Joker och Top Hat fälldes även boktryckaren för att 

granskningsexemplar hade inlämnats för sent. Boktryckaren menade att detta berodde på att 

binderiet varit långsamma och att han inte tagit så allvarligt på bestämmelsen om inlämnande 

av granskningsexemplar. Domen överklagades och fastställs i Svea hovrätten med den 

ändring att antalet dagsböter höjdes. I domslutet motiverades straffet: 

 
Genom att sålunda dröja med avlämnandet av granskningsexemplaren har 

[boktryckarens namn] möjliggjort, att tidskriften erhållit spridning, innan densamma 

blivit föremål för granskning. 
                                                 
237 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 48, 1952, JK, RA. 
238 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 48, 1952, JK, RA. 
239.Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 114 och 254, 1953, JK, RA. 
240 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 114 och 254, 1953, JK, RA. 
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   På grund av vad sålunda förekommit prövar hovrätten rättvist på det sätt ändra 

rådhusrättens dom, att antalet av de dagsböter [boktryckarens namn] förskyllt 

jämlikt av rådhusrätten åberopade lagrum bestämmes till femtio.241

 

Genom att ha väntat med att insända granskningsexemplar antydde alltså hovrätten att man, 

eventuellt medvetet, försvårat för justitieministern att meddela beslag av tidningen innan den 

hunnit spridas till allmänheten. Oavsett om dröjsmålet var medvetet eller inte i det här fallet, 

så förekom det framöver ofta att granskningsexemplar inlämnades för sent. Genom att 

tryckaren dröjde med detta kunde alltså tidningen hinna säljas innan eventuellt beslag 

meddelades. En fingervisning om hur försäljningen såg ut gavs av Hsonproduktion som 

menade att ungefär 50-60 procent av deras tidningar såldes den allra första dagen de var ute i 

butiken.242 Ett dröjsmål på några dagar skulle i sådana fall ha spelat ganska stor roll för 

förlagen. 

 

I det åtal som skedde mot innehållet i Quick 1955 väckte viss uppmärksamhet i massmedia, 

vilket märktes i de tidningsartiklar som sparats i arkivet. I Jönköpingsposten den 29 oktober 

1955 refererade man till en artikel i Svenska dagbladet: 

 
Någonting ovanligt har inträffat. 

   Det har sålunda inträffat, att justitiedepartementet beslagtagit en pornografisk 

tidskrift. Man vill med Svenska Dagbladet hoppas och tro, att detta överraskande 

steg utgör ”inledningen till en skärpt övervakning av dessa mindervärdiga, men 

talrika alster”. Svenska dagbladet tillägger: ”Tålmodigheten inom departementet 

med snusket, spritt i det mest uppenbara geschäftsyfte, har länge varit alltför 

påtaglig” Däri kan man också helt instämma.243

 

Samma dag rapporterade tidningen Dagen i en notis: 
Icke en dag för tidigt 

har justitiedepartementet fått upp ögonen för att landet översvämmas av 

pornografiska gristidningar, som blir allt fräckare i sina försök att slå mynt av en 

snedvriden sexualitet. På torsdagskvällen belades sålunda ett nummer av en dylik 

snusktidning med beslag – en vecka efter det att den kommit ut i kiosker och 

tidningsaffärer. Ett enstaka nummer av dessa smittospridare är nästan som ett 

sandkorn i havet, sådana mängder av eländet fyller diskar och skyltfönster i vissa 

                                                 
241 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 61, 1954, JK, RA. 
242 Aschan, Björn, Pornografi. Tillämpningen av begreppet tukt och sedlighetssårande, s 36. 
243 Jönköpingsposten 29 oktober 1955, återfunnen i RA, JK, EIIIa, 1955, dnr 192. 
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affärer, där man bitit huvudet av skam. Vår kollega Morgon-Tidningen omtalar, att 

man hos polisen ”hälst såg att samtliga tidningar i den pornografiska branschen 

behandlades hårdare”. Det har Dagen yrkat på gång efter annan. Istället går 

utvecklingen i rakt motsatt riktning. Och vad ska man väl vänta sig, när Stockholms 

stads myndigheter föregår med dåligt exempel genom att tillåta griseriets öppna 

framläggande i kiosker på gator och torg, vilka har sina rättigheter från samma 

myndigheter. Vi har nu kommit till ett tillstånd beträffande den pornografiska 

litteraturen, som är en svår skamfläck för vårt land. Kan man undra på om den 

utländska pressen i land efter land börjar intressera sig för den svenska omoralen? 

Kan man undra över att utlänningar kommer hit och söker slå mynt av den genom att 

öppna lönnkrogar och rendez-vousplatser som den av polisen nyss stängda 

”Skökan”? Vad som behövs är ingenting mindre än en omedelbar och djupgående 

upprensning i träsket. Och här har justitiedepartementet och Stockholms stad att 

främst göra sin enkla plikt.244

 

Här syns tydliga paralleller till debatten vid samma tid i riksdagen där den låga moralen hos 

befolkningen sågs som ett allt större problem. Den sexualitet som pornografin representerade 

var snedvriden och uttrycktes här som ”en svår skamfläck” på Sverige. Den ansvarige 

utgivaren av tidningen Quick nr 6 1955 fälldes för innehållet i artikeln ”Flickan i det Gröna 

Naken, flicka på ottoman”. Tidningen hade utkommit i en upplaga runt ca 15 000 

exemplar.245

 

År 1956 åtalades även tidningen Piff för annonser i numren 10-20 samma år under rubriken 

”Ring in en ringannons”. Justitiekanslern hävdade att annonserna ”vilkas innehåll och ordval 

varit sådant, att det klart och tydligt framgått, att annonsörernas syfte enbart varit att skaffa sig 

sexuellt umgänge med andra personer” sårade tukt och sedlighet. I domen specificerades det 

vilka annonser som ansågs sedlighetssårande. Några av dessa annonser var skrivna av 

kvinnor, vissa var kvinnor som sökte kvinnor och några var män som sökte par. En del av 

annonserna var tydliga i sina önskemål om partner medan vissa bara antydde att det handlade 

om sexuella kontakter.246 Ett exempel från Piff nummer 19, 1956 lydde: 

 
Vilken härskarinna gärna obildad men ej över 35 år, raffinerad, hård o. sträng, 

önskar äga en 40-årig bildad och kultiverad manlig slav? Hon bör ha sinne för 

raffinerad klädsel, ha snygga ben och fötter samt högklackade skor. Om hon 

                                                 
244 Tidningen Dagen den 29 oktober 1955, i RA, JK, EIIIa, 1955, dnr 195. 
245 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 192, 1955, JK, RA. 
246 Dom Rådhusrätten i Borås den 1 oktober 1967, DB nr 402 i RA, JK, EIIIa, 1956, dnr 1982 och 1989. 
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dessutom fordrar fullst. underkastelse av sin slav, svara då med el. utan foto, gärna 

anonymt, t. ”En kvinnas slav”, d. t. exp., fvb.247

 

Åklagaren hade översatt vissa förkortningar i annonserna såsom er till erotisk, A- och E-dräkt 

till Adam och Evadräkt och exh till exhibitionistisk. ”Åklagaren påstår vidare att, i annonserna 

förekommande uttryck som ’fostran’ eller ’fostring’ tyder på fallenhet för masochism hos 

annonsören”. Försvarsadvokaten i sin tur hävdade att det bara var en liten del av annonserna, 

ca sex procent, som åtalades. Han menade också att mycket av vad som tidigare kunde anses 

sårande av tukt och sedlighet nu inte var det. Han exemplifierade med handeln med 

preventivmedel, sexualundervisningen och RFSU:s verksamhet”.248 I domskälen lydde 

motiveringen till den fällande domen: 

 
de […] åtalade annonserna uppenbarligen avse att bringa läsaren den uppfattningen 
att annonsören söker en eller, i några fall, flera personer, som äro villiga att med 
annonsören knyta lösliga förbindelser av sexuell art. På grund härav anser 
rådhusrätten att en var av annonserna sårar tukt och sedlighet.249

 

Här förekommer en tydlig fokusering, inte bara på antydningarna om framtida sexuell 

verksamhet, utan också på det som uppfattas som avvikande. Anspelningarna på 

exhibitionism och masochism sågs alltså som extra sårande för tukt och sedlighet eftersom 

läsaren kunde få den uppfattningen att personerna skulle ”knyta lösliga förbindelser”. 

 

Då den angivna ansvarige utgivaren av Piff enligt förundersökning och domstolsprövning 

bedömdes vara felaktig, hon hade inte tillåtits sköta sina uppgifter på det sätt en ansvarig 

utgivare ska ha möjlighet till, dömdes istället tidningens verkställande direktör till femtio 

dagsböter om tolv kronor och tidningarna konfiskerades.250 Ägaren överklagade senare 

domen till hovrätten som fastställde domen och sedan till Högsta domstolen där han inte fick 

något prövningstillstånd.251

 

Hsonproduktion, som var det förlag som gav ut Piff, ägdes av den verkställande direktören 

och hans fru (se vidare om förlaget i kapitel 3). Dessa hade enligt polisens 

förundersökningsprotokoll anlitat en äldre kvinnlig släkting till frun för att vara ansvarig 
                                                 
247 Piff nr 19 1956, återgiven i Dom Rådhusrätten i Borås den 1 oktober 1967, DB nr 402RA, JK, EIIIa, 1956, 
dnr 1982 och 1989. 
248 Dom Rådhusrätten i Borås den 1 oktober 1967, DB nr 402 i RA, JK, EIIIa, 1956, dnr 1982 och 1989. 
249 Dom Rådhusrätten i Borås den 1 oktober 1967, DB nr 402 i RA, JK, EIIIa, 1956, dnr 1982 och 1989. 
250 Dom Rådhusrätten i Borås den 1 oktober 1967, DB nr 402 i RA, JK, EIIIa, 1956, dnr 1982 och 1989. 
251 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 1982 och 1989, 1956, JK, RA. 

 99



utgivare. Enligt släktingen hade frun bett henne om detta som en ”väntjänst” för vilket hon 

skulle få 25 kronor i månaden. Frun menade att det var en formsak, de behövde bara sätta ut 

namnet i skriften. Släktingen, vars ”ekonomiska ställning icke var så stark” tyckte att 

tillskottet kunde vara bra och gick med på förslaget. Släktingen hade inte någon plats på 

redaktionen och hade heller inte granskat tidningens innehåll i förväg. ”[Släktingen] 

förklarade vidare, att hon såsom ansvarig utgivare endast varit en bulvan för bolaget, i vilket 

hon icke är delägare”. Släktingen förnekade brott och menade att hon åtagit sig uppdraget på 

grund av ”rent oförstånd”. ”[Släktingen] sade sig förstå, att personer med ovanlig eller 

snedvriden sexuell läggning kunde vilja söka kontakter med likasinnade men hon ansåg, att 

det var olämpligt, att detta gjordes via en i handeln förekommande tidskrift”.252

 

Det är svårt att bedöma om ägarna för Hsonproduktion avsiktligen anlitade släktingen som 

ansvarig utgivare för att själva undkomma straff och samtidigt ha en möjlighet att testa 

gränserna för det tillåtna med innehållet i Piff. I polisförhör med den verkställande direktören 

uppgav han att släktingen varit uppe på redaktionen då och då men att annonserna ofta 

kommit in i sista minuten och att det därför varit möjligt att släktingen inte kunnat granska 

alla. Om det var en medveten strategi så fungerade den uppenbarligen inte den här gången, 

men tillvägagångssättet att ha en utomstående ansvarig utgivare kom att bli vanligare 

framöver. 

 

Synen på sexualitet är tydlig i det här exemplet, där annonsörerna beskrivs som avvikande 

från den normala sexualiteten både av rätten som tidigare diskuterats och av den verkställande 

direktören i polisförhöret: 

 
Enligt annonserna torde annonsörerna i många fall vara personer med från det 

vanliga avvikande sexuella intressen, som genom dessa annonser söka kontakt med 

likasinnade. [Den verkställande direktören] ville framhålla, att han ansåg 

ifrågavarande annonser ha en viss kanaliserande funktion, genom att för varandra 

sexuellt disponerade personer ha möjlighet att få kontakt med varandra. [Den 

verkställande direktören] förklarade sig för övrigt ha observerat annonser med 

liknande innehåll i även i dagspressen exempelvis i Dagens Nyheter och 

Expressen.253

 

                                                 
252 Stockholmspolisens förundersökningsprotokoll den 4 oktober 1956, RA, JK, EIIIa, 1956, dnr 1982 och 1989. 
253 Stockholmspolisens förundersökningsprotokoll den 4 oktober 1956, RA, JK, EIIIa, 1956, dnr 1982 och 1989. 
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Precis som rätten menade alltså den verkställande direktören att den sexualitet som 

avspeglades i annonserna var avvikande, men han lade inte någon uppenbar värdering i 

kontakten dem emellan utan verkade snarare se förmedlingen av kontakt som något positivt. 

Påpekandet om att liknande annonser även fanns i andra tidningar kan också spegla en åsikt 

om att Piff på grund av sin karaktär som boulevardtidning skulle drabbas extra hårt. 

 

Under perioden före 1960 förekom relativt få åtal. Att notera är att samtliga åtal skedde mot 

tidningarnas textinnehåll som ansågs tukt- och sedlighetssårande. Den sexualitet som ansågs 

avvikande var extra sedlighetssårande liksom i de fall då sexualitet kopplades till våld. 

 

Redan det första decenniet med den nya lagstiftningen går det också att skönja 

tillvägagångssätt för att komma undan alltför hårda ekonomiska repressalier, såsom att 

anställa en utomstående för att vara ansvarig utgivare liksom att dröja med att skicka in 

granskningsexemplar och på så vis hinna sälja en del av tidningarna innan de lades under 

beslag. 

4.3 1960-1965 
År 1961 kom det första åtalet som rörde sedlighetssårande bilder. Det var kvinnan i kapitlets 

inledande citat som åtalades för bilderna i nummer 12, 1960 och de två först numren 1961 av 

tidningen Ögat. Kvinnan, som var 27 år och bosatt i Malmö, hade tagit över firma Berwe och 

bokförlaget Folket av sina föräldrar. Föräldrarna började redan 1954 ge ut pin-up-tidningen 

Ögat, modern var då ägare och fadern ansvarig utgivare. Sedan faderns död var dottern istället 

ansvarig utgivare. Kvinnan ansåg inte att bilderna i Ögat skulle såra tukt och sedlighet vilket 

hon angav i polisens förhör: 

 
På sidorna 18 och 19 i nyssnämnda tidning är införd en annons rörande ”Tjusiga – 

Lyxiga Underkläder”. Annonsen är införd av fröken [namn] för firma Berwes 

räkning, som säljer de i annonsen intagna bilderna. Hon bestrider, att vare sig de i 

annonsen eller de i tidningen i övrigt intagna bilderna sårar tukt och sedlighet.254

 

Juryn i rådhusrätten valde att fria kvinnan, men rådhusrätten förordnade att beslagen skulle 

bestå till dess att domen vunnit laga kraft. Kvinnan överklagade det beslutet varpå hovrätten 

fastställde domen och hävde beslaget av tidningarna.255

                                                 
254 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 43 och 48, 1961, JK, RA. 
255 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 43 och 48, 1961, JK, RA. 
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I åtalet för nummer 4 1961 av Ögat dömdes dock kvinnan till dagsböter sedan juryn funnit två 

av bilderna brottsliga och numret konfiskerades.256 Som framkommer av kapitlets inledande 

artikelreferat, övervägde alltså kvinnan att upphöra med verksamheten trots att tre av numren 

faktiskt till slut blev friade. Detta tyder på att de ekonomiska konsekvenserna av 

ingripandena, oavsett domslut, kan ha varit betydande. 

 

I Aftonbladet den 15 juni 1961 stod att läsa: 

 
Åtalad ägare till sex-tidningar: ”Nej, ingen kvinna i juryn!” 
PIFF OCH RAFF INFÖR RÄTTA IDAG 
Hela innehållet sårar tukt 
[…] 
Chefredaktören bestrider åtalet. Han inställde sig personligen vid rättegången idag. 
   Han ställdes öga mot öga inför en jury, som ska döma i målet. På begäran av den 
åtalade finns inga kvinnor med i juryn. 
– Det är bra att ni har respekt för damerna, sa rättens ordf. när juryn skulle väljas. 
   En kvinna slank i alla fall med men genom lottning blev hon första suppleant.257

 
Åtal skedde vid rådhusrätten i Borås mot redaktören, som också var ansvarig utgivare, mot 

både skrifternas text- och bildmaterial. Det blev en friande dom efter juryprövningen utan 

kvinnor och beslaget hävdes. Förlagets uttalade tillvägagångssätt var här alltså att så långt 

som det var möjligt utesluta kvinnor ur juryn, antagligen beroende på att de trodde att 

kvinnorna skulle döma tidningen hårdare. 

 

Under hela den undersökta perioden förekom åtal mot både tryckerierna och förlagen för 

underlåtenhet att sätta ut tryckort, tryckår, ansvarig utgivare och tryckeriets namn på 

skrifterna. Anledningen till detta kan både ha varit slarv, okunnighet och medvetna val. Ett 

exempel under 1963 är när den kvinnliga ägaren av firma Berwe åtalades för denna förseelse. 

Redan 1960 hade hon diskuterat tryckår med boktryckaren, då gällande tidskriften Siluett. 

Genom att utelämna tryckår skulle en skrift kunna säljas som aktuell under en längre 

tidsperiod tänkte hon. Varken boktryckaren eller kvinnan sade sig ha varit insatta i gällande 

bestämmelser i polisförhöret, men boktryckaren skulle ha tagit reda på bestämmelserna. 

Siluett blev senare tryckt med tryckår. Frågan togs upp igen vid beställning av tryckning av 

Berwe:s modellstudier där tryckåret utelämnades. Kvinnan menar att hon inte hade tänkt på 

                                                 
256 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 43 och 48, 1961, JK, RA. 
257 Aftobladet 15 juni 1961. 
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detta förrän i samband med polisutredningen.258 Kvinnan på firma Berwes kanske inte 

uppsåtligen bröt mot bestämmelserna, men uppenbarligen var det ett strategiskt val att 

utelämna tryckåret för att på så vis kunna sälja tidningen som aktuell under en längre period. 

 

Ett annat tillvägagångssätt för att hantera bestämmelserna, vilket förstås var regleringens 

intention, var att förläggarna valde ut materialet på ett sådant sätt att det inte ansågs 

sedlighetssårande. Att förläggarna beskrev att det gått till just på detta sätt, är kanske därför 

inte så förvånande. På detta sätt beskrevs urvalet när förläggaren av tidningen Model Revue 

förhördes av polisen: 

 
Bildmaterialet har han rekvirerat från olika utländska firmor. Han har sovrat det 
erhållna materialet och undvikit att välja bilder i sexuellt utmanande ställningar. Han 
anser, att det förhållandet att de avbildade kvinnokropparna helt sakna påklädsel 
icke i och för sig är sårande för tukt och sedlighet. Tvärtom kan delvis påklädda 
kroppar verka mera utmanande än helt oklädda. Han har utvalt bilderna helt med 
tanke på det skönhetsintryck de skulle lämna.259

 

I detta citat framkommer en osäkerhet av vad som skulle anses som sedlighetssårande, där 

förläggaren ansåg att det inte var själva nakenheten utan snarare något annat som var 

utmanande. En liknande berättelse finns om framställningen av tidningen Album Artiste 

Studiomodeller: 

 
Någon dag i slutet av juni 1963 talade [redaktören] med [tryckaren] om att eventuellt 
låta ändra bilderna på sidorna 6 och 14 i häfte nummer 2 på sådant sätt att de inte 
blevo så ”äckliga”. Denna förändring har emellertid utförts endast på några 
provexemplar.260

 

Här påpekade redaktören intentionen om att retuschera bort det ”äckliga”, något han kanske 

hoppades på skulle ge honom en mjukare bedömning. Juryn ansåg trots detta att bilden på 

sidan 6 var sedlighetssårande och rådhusrätten samma sak. Övriga bilder friades liksom 

skriften i sin helhet. Redaktören dömdes att betala dagsböter och tidningen konfiskerades. 

Redaktören överklagade också domen, men fick ingen ändring i hovrätten.261

 

                                                 
258 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 141, 1963, JK, RA. 
259 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 141, 1963, JK, RA. 
260 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 142, 1963, JK, RA. 
261 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 142, 1963, JK, RA. 
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Rätten hade alltså liknande uppfattning som redaktören om vilken bild som skulle vara den 

”äckliga”. Det låg kanske även något i redaktörens för Model Revue implicita uppfattning om 

att det som ansågs vackert i mindre utsträckning kunde bli fällt. 

 

Den kvinna som tidigare ägde Hsonproduktion tillsammans med sin make, startade efter deras 

skilsmässa 1958 ett eget förlag, bokförlaget Pigalle, där hon gav ut pornografiska tidningar. 

För nummer 11 av tidningen Quinna åtalades hon för dess bildinnehåll som åklagaren ansåg 

kunde vara ”eggande för läsare med onormalt känsloliv och ungdom”. När kvinnan 

intervjuades angående åtalet sa hon: 

 
– Alla kvinnor är utmanande vare sig de har kläder på sig eller inte. Varför skulle 
inte flickorna på dessa bilder egga män. Gjorde de inte det vore det ju bedrägeri att 
ta en femma för tidskriften. 
[…] 
Hon förklarade vidare att hennes alster var för gentlemen och att det var tidningar 
med halvklädda flickor som vände sig till ett klientel av annat slag. 
– Ungdomarna har ju flickorna i bilen och handen. Dom läser inte sånt här.262

 

Kvinnan inringar i citatet problematiken med att försöka tjäna pengar på det som i princip var 

förbjudet. Skulle inte bilderna egga läsaren skulle det vara bedrägeri att ta betalt för tidningen, 

själva affärsidén gick ut på det sexuella innehållet. Hon ringar också in vilka de var hon tänkte 

sig var konsumenter av Qvinna, nämligen äldre män. Det verkar ha varit själva ensamheten 

som gjorde att de vill köpa tidningen, de som hade kontakt med flickor behövde inte köpa 

tidningen. I polisförhöret menade hon också att tidningen vände sig till ”den elegante 

gentlemannen som söker elegans men inte snusk”.263 Föreställningen om köparna av 

tidningen liknar de beskrivningar som diskuterades i kapitel 3. Det skulle alltså framför allt ha 

varit äldre män som köpte pornografi. Att kvinnan påpekade detta kan också vara ett försök 

till att få en fördelaktigare bedömning eftersom det var just ungdomars negativa påverkan som 

befarades. Kvinnan dömdes sedermera till dagsböter för innehållet i Qvinna och tidningen 

konfiskerades. Hovrätten fastställde efter överklagan rådhusrättens dom och kvinnan fick inte 

heller prövningstillstånd till Högsta domstolen. Tidningen Qvinna innehöll nakna kvinnor 

med korsetter och högklackade skor. På några bilder hade kvinnorna rakat bort könshåret.264

 

                                                 
262 Stockholmstidningen 1963-11-28. 
263 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 200, 1963, JK, RA. 
264 Se tidningen i akten dnr 200, 1963 Justitiekanslerns arkiv. 
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1964 fälldes tidningen Paff för två artiklar i tidningen; ”Tonårssex chockar USA” och ”I 

gängets våld”, dessutom fälldes tidningen för sitt bildinnehåll. När det gällde artikeln om 

tonårssex menade den ansvarige utgivaren i polisförhör att den var bygd på fakta kompletterat 

med populärvetenskapliga uppgifter. Artikeln hade tidigare publicerats i amerikanska och 

europeiska tidskrifter och hade till ändamål att upplysa om tillståndet inom de i artikeln 

omtalade ungdomsklubbarna. Om novellen ”I gängets våld” sa den ansvarige utgivaren att 

han inte tyckte den var vare sig sensationell eller originell, liknande förhållanden gick att läsa 

om i dagspressen: 

 
Artikeln är socialt och positivt inriktad därigenom att huvudpersonen tar avstånd 
från livet i gänget och beslutar sig för att avstå från det i fortsättningen. 
 
På fråga om [den ansvarige utgivaren] icke ansåg att särskilt ungdomliga läsare 
kunde taga skada av t.ex. skildringar av våldtäkt under spritpåverkan, förklarade 
[den ansvarige utgivaren] att han icke trodde att så var förhållandet och han ansåg 
för övrigt icke att skriften hade så många unga läsare.265

 

Domen mot bilderna och artiklarna i Paff, som slutade med dagsböter för den ansvarige 

utgivaren, överklagades två gånger men fick inte prövningstillstånd till Högsta domstolen. I 

ansökan om prövningstillstånd skrev försvarsadvokaten långt om att det nu inte bara var 

skillnad mellan olika orter på olika bestraffning utan även beroende på person. Han beskrev 

de olika åtal som den ansvarige utgivaren för Paff gått igenom och hur olika man bedömt i 

stort sett samma bilder. Han jämförde med Ivar Lo-Johanssons bok Lyckan, Görlings bok 491, 

Millers bok Sexus och filmen Tystnaden. I jämförelse med dessa menade han att skildringarna 

i Paff tedde sig skäligen oskyldiga. Han menade även att rättspsykiatriker nu började inse att 

pornografi kunde vara ett behov och att de som ansåg att det var sedlighetssårande helt enkelt 

inte behövde bry sig om pornografin.266 Precis som tidigare, och precis som i 

riksdagsdebatten, oroade sig åklagaren här för inflytandet på ungdomar. Försvarsadvokatens 

brev till högsta domstolen var också signifikant för den debatt som pågick allmänt i samhället 

vid denna tid då nya rön kom från vissa läkare att pornografi kunde ha en positiv effekt på 

vissa individer.267

 

Hsonproduktion verkar ha löst problemet med att det spelade roll var i Sverige tidningen var 

tryckt genom att flytta tryckningen utomlands. Tidigare hade man tryckt tidningen i Borås och 

                                                 
265 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 122, 1964, JK, RA. 
266 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 122, 1964, JK, RA. 
267 Se till exempel Lennerhed (1994), s 198. 
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i rådhusrätten där blivit fälld fem gånger.268 Stockholmstidningen rapporterar på följande sätt 

från rättegången: 

 
Advokaten låtsades alltså efterlysa konsekvens i bedömningen. Men det vet ju alla att 
konsekvens inte finns när det gäller bedömning av pornografiåtal. 
   Bilder, som är tillåtna i Malmö, är avgjort brottsligt snuskiga i Borås. Det är kontentan av 
alla tidigare mål. De tre tidigare numren av den aktuella tidskriften har fällts i Borås. (Målen 
handläggs vid tryckorten). 
   Sannolikt hade det räckt bra om förläggaren den här gången tryckt fjärde numret i Malmö. 
Men för säkerhets skull tog han steget och tryckte i Danmark. Då kom målet upp i 
Stockholm.269

 

För att komma runt problematiken kring att rådhusrätternas juryer dömde olika flyttade man 

här alltså tryckningen utomlands. I polisförhöret menade den ansvarige utgivaren att det var 

av kostnadsskäl man flyttat tryckningsort.270 Även i detta fall hade advokaten tillsammans 

med den ansvarige utgivaren gjort strategiska val enligt Stockholms-Tidningen: 

 
   Advokat Petri gillade bara jurymedlemmar med ett modernt sinnelag inför Quinnan. Det 
blev åtta män och en kvinna, som han inte tyckte såg pryda ut.271

 

Precis som tidigare skedde här alltså valet av jurymedlemmar genom deras förmodade 

prydhet. Om det var detta eller på grund av att tidningen prövades i Stockholm istället för i 

Borås som gjorde att tidningen friades och beslagen hävdes är förstås omöjligt att i efterhand 

avgöra.272

 

Under 1964 åtalades också de båda skrifterna Eos och Art of the Male Nude. Skrifterna var 

tryckta i Danmark men var spridda genom den Hson-ägda butiken Tobaksbazaren där 

tidningarna funnits till försäljning. Fotografen var en statslös man, ursprungligen från Ungern: 

 
[fotografen] har fotograferat endast nakna män, i regel framifrån. På dessa 
fotografier har i allmänhet manslemmen varit styvnad, dock icke helt. Bilder av 
sådant slag måste anses sårande för tukt och sedlighet. Åklagaren hävdar emellertid, 
att även de av [fotografen] tagna övriga bilderna, vare sig framifrån utan att 
manslemmen varit i någon mån styvnad eller bakifrån, äro sårande för tukt och 
sedlighet.273

 

                                                 
268 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, 1962/100, 1963/24, 1962/22, 1956/182 och 1961/66. 
269 Stockholmstidningen 4/9 1964, i JK 1964, dnr 156. 
270 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 156, 1964, JK, RA. 
271 Stockholmstidningen 4/9 1964 i JK 1964, dnr 156. 
272 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 156, 1964, JK, RA. 
273 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 206, 1964, JK, RA. 
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Det fanns alltså anledning att tro att anspelning på homosexualitet kan ha bedömts extra 

sedlighetssårande och då i synnerhet om erektion visades. Fotografen beskrev att han tidigare 

hade ägnat sig åt att fotografera en tyngdlyftarklubb i en Stockholmsförort och sedan åt 

tidskriften Kraftsport. Senare startade han en egen firma och fotade nakna män. Modellerna 

fick 50-75 kronor åt gången. Han sände bilderna till den danska tidningen Eos men även till 

engelska och amerikanska tidskrifter, då med påklädda modeller eller retuscherade på grund 

av lagstiftningen där. Under 1962 började han gå över till färgbilder till kunder över hela 

världen. Kunderna i Sverige var dock ganska ringa menar han. Han hade varit i kontakt med 

en advokat för att kontrollera om bilderna kunde anses sedlighetssårande, vilket advokaten 

inte tyckte. Även en polisutredning gjordes utan att det blev åtal varpå fotografen antog att 

hans verksamhet var tillåten. Han sade sig själv vara av den uppfattningen att full erektion 

inte var tillåten på bild. Han påpekade i polisförhöret att han bara någon enstaka gång hade 

haft mer än en person per fotografi och att det då aldrig var kvinnor eller barn. Inte heller 

några pornografiska ställningar hade förekommit.274

 

Fotografen påpekade något som även förekom i andra ärenden liksom i den allmänna kritiken 

i medierna av det rättsliga förfarandet, nämligen att det på förhand var mycket svårt att veta 

vad som var brottsligt att skildra. Fotografen verkar här ha fått intrycket av att det var vid 

erektion som gränsen gick, men när fallet prövades fälldes alltså även andra bilder. Liksom 

flera andra uppgav han att han hade kontaktat en advokat för att försöka ta reda på om 

affärsverksamheten var brottslig eller inte.275

 

Under det tidiga 1960-talet utvecklades tillvägagångssätten för att hantera lagstiftningen 

ytterligare då urval av juryledamöterna gjordes på ett medvetet sätt. Förvirringen över vad det 

var som egentligen var som fick visas enligt tryckfrihetsordningen och enligt praxis växte i 

och med att tidningarna successivt utmanade denna gräns. Redan under denna relativt tidiga 

period uppmärksammades också den ojämna bedömning som skedde i landets olika 

rådhusrätter. 
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4.4 1965-1970 
Under den våg av tryckfrihetsåtal som skedde under perioden 1967-1969 såg tidningarna 

plötsligt annorlunda ut. Nästan alla tidningar var i A5-format och de flesta var utan text, eller 

med korta texter på svenska, engelska och tyska. De olika språken tyder på en export eller att 

utländska turister som kom till Sverige för att köpa pornografi var en stor målgrupp. I början 

av 1967 skildrades oftast en naken man och en naken kvinna i sexuella positioner på svartvita 

fotografier. Anspelningarna var tydliga, men nästan aldrig visades erektion eller penetration. I 

slutet av 1969 benämndes många av tidningarna –Color, vilket betydde att tidningen bestod 

av färgfotografier. De flesta tidningarna var fortfarande i A5-format, men visade avancerade 

sexuella praktiker ofta med tre eller flera personer inblandade. I de allra sista åtalen förekom 

även danska tidningar med ganska avancerad djurpornografi. Att den danska lagstiftningen 

ändrades under perioden märktes tydligt och många av dem som importerade eller spred 

danska tidningar ställdes inför rätta. 

 

Den danska importen av tidskrifter måste ha inneburit en rejäl konkurrens för de svenska 

förlagen under de sista två åren under 1960-talet. De danska tidningarna var ofta mer sexuellt 

avancerade och många var helt i färg. I några av åtalen var det uppemot 20 danska titlar som 

åtalades samtidigt vilket kan göra att glappet i diagram 22 mellan det totala antalet åtalade 

tidskrifter och de svenska tidskrifterna som åtalades är något underdrivet. Trots denna 

förmodat ganska stora danska import, verkar själva förfarandet ofta ha gått ganska informellt 

till. Det berättades till exempel om en man som kallade sig Valter som även de större 

distributörerna stämde möte med på stora torget i Malmö. Valter hade då med sig en koffert 

där han förvarade danska tidningar som de svenska återförsäljarna kunde köpa.276

 

En av de stora distributörerna beskrev hur han först fått ett brev med förslag om samarbete. I 

brevet låg ett exemplar av tidningen Doktor Sex. En vecka senare ringde en dansktalande man 

som hette Valter som sade sig vara den som skickat brevet. Distributören var intresserad av 

samarbetet och de stämde träff i Malmö. Vid mötet hade Valter med sig två stora koffertar 

fyllda med pornografiska skrifter. Distributören köpte kontant 10-25 ex av vardera sorten 

skrifter, tillsammans cirka 100 exemplar. Priset var 4 kr per styck. De tackade varandra och 

Valter sade att han skulle ringa distributören igen vid ett senare tillfälle.277

 

                                                 
276 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 85, 1968, JK, RA. 
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Sedan dess hade distributören sammanträffat med Valter fyra eller fem gånger i Malmö. Han 

hade varje gång handlat i ungefär samma omfattning. Distributören hade därefter sålt 

skrifterna vidare till okända personer i Malmö. Han sa i polisförhöret att hans namn spreds 

snabbt av kunder, så det var inte alltid han visste vem han sålde till. Kunderna betalade 

kontant och sammanträffandena brukade ske på konditori Residens i Malmö, men också på 

andra platser i staden. 

 

Distributören hade misstänkt att Valters skrifter trycktes i Danmark eftersom de flesta 

saknade uppgift om tryckeri. Han hade aldrig frågat Valter om detta, då han förstått att han 

inte skulle få något svar. ”Försäljare inom den aktuella branschen är nämligen mycket 

angelägna om att uppträda anonymt”, menade distributören. ”Detta av den anledningen, att de 

icke ’vill göra något sken’ av sin verksamhet”.278 En annan vanlig importform var att 

distributörerna helt enkelt själva åkte över till Danmark för att köpa in partier av 

pornografiska tidningar.279

 

Handeln med pornografiska skrifter verkar ha varit omfattande, inte bara mellan Sverige och 

Danmark, utan även inom landet. Förlagen, särskilt i Malmö, sysslade ofta både med att 

handla med pornografiska tidskrifter och att själva ge ut tidningar. Det fanns även, som 

diskuterats i distributionsavsnittet i kapitel 3, företag som enbart sysslade med distribution 

och handel med pornografiska tidningar. Ofta gick handeln ganska informellt till, som i 

exemplet ovan, och ofta fanns det flera mellanhänder från det att tidningen lämnat tryckeriet 

till att den köptes av kunden. 

 

I polisförhören beskrev förläggarna ibland hur de såg på konkurrensen i allmänhet. Ofta gav 

de då uttryck för svårigheten att balansera mellan att göra en konkurrenskraftig skrift och 

samtidigt hålla sig inom lagens gränser. Den ansvarige utgivaren av Sex Par och som var 

ansvarig utgivare på ett flertal olika förlag i Malmö menade i polisförhör att branschen var 

sådan, att man för att med ekonomisk framgång skulle kunna driva den här typen av 

verksamhet måste hålla sina alster konkurrenskraftiga i förhållande till övriga tidningar.280 

Trots denna svårighet med balansen mellan att producera något konkurrenskraftigt och något 

som samtidigt var lagligt, gav även en del av förläggarna uttryck för den tro som verkar ha 
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279 Se till exempel Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 27, 196, JK, RA. 
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funnits om möjligheten att tjäna mycket pengar. Förläggaren för tidningen Sex Party beskrev 

hur han när han arbetade på en tobaksaffär på Birger Jarlsgatan i Stockholm relativt tidigt 

upptäckte att det var en bra affär att sälja ”naket-tidningar”. I maj 1967 började han därför 

planera att själv ge ut en sådan tidning vilket resulterade i Sex Party som kom ut i ca 5 000 

exemplar i juli samma år. När polisen förhörde förläggaren i september hade fortfarande bara 

ett nummer utkommit.281 Om mannen fortsatte med utgivningen av tidningen har inte gått att 

fastställa. Tidningen finns inte med i Libris och den åtalades inte fler gånger. 

 

De flesta av åtalen innan 1965 var riktade mot Hsonproduktions olika tidningar. Efter 1965 

gällde åtalen istället mestadels mindre och nystartade förlag. Trots detta är det inte en 

oöverskådlig verksamhet som kommer fram i de olika åtalen. Det är framför allt 14 förlag 

förekommer i åtalen: Östermalmsförlaget, Europrint förlags AB, K.G. Andersson Förlag, 

Private Press och Assman Production i Stockholm, J.A.S-förlaget, SB-förlaget, Allgrafia, 

Duo-Förlaget, Ro-li Import, Stillisförlaget och Chrisförlagen i Malmö, J.E.T-förlaget i 

Göteborg och Åsons Production som flyttade runt på flera orter. Det var också några personer 

som förekom ofta, men i skilda sammanhang. I Stockholm verkar förlagen varit ganska skilda 

åt, men i Malmö hade till exempel Allgrafia, Stillisförlaget och Chrisförlagen alla samma 

ansvariga utgivare för sina skrifter. Denne person ansågs av förläggarna vara en branschvan 

person som kände till vad som var gångbart både rent kommersiellt och enligt rådande 

lagstiftning. Den man som drev Ro-li Import, som både framställde och handlade med 

pornografiska tidningar, var även ansvarig utgivare för Duo-förlagets tidningar. Mannen 

startade som modell i pornografiska skrifter och började senare agera modellagent och 

ansvarig utgivare åt flera tidskrifter, och startade till slut det egna bolaget Ro-li Import som 

både bedrev handel med pornografiska tidningar och utgav egenproducerade skrifter.282 Den 

man som drev Åsons Production startade som ansvarig utgivare för J.E.T-förlaget och bildade 

senare det egna förlaget där han i likhet med ägaren av Ro-li Import, även bedrev handel med 

pornografi. 

 

Men det fanns också förlag som endast gav ut en tidning och som också bara förekom en enda 

gång i det undersökta materialet. I polisförhör angående den pornografiska tidningen Liebe 

svarade tidningens utgivare att det hela börjat när han arbetade på en butik på Klara Norra 

Kyrkogata i Stockholm: 

                                                 
281 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 309, 1967, JK, RA. 
282 Se till exempel Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 66, 1969, JK, RA. 
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Affären säljer speciellt pornografiska alster. [Butiksägaren] började så småningom 
”tjata” på [mannen] att denne skulle ge ut en tidning i pornografisk genre och ville 
att de skulle ge ut denna tillsammans. [Mannen] ville emellertid icke vara med om 
detta men beslöt så småningom sig för att ensam ge ut en sådan. Han rådgjorde med 
[butiksägaren] om detta och denne sade att det icke kunde vara någon risk, då det 
verkade, som om ”allting” numera skulle vara tillåtet.283

 

Av en tysk resande köpte mannen de foton som skulle ingå i Liebe till ett pris av omkring 200 

kronor. Han överlämnade originalen till ett offsettryckeri som verkställde tryckningen av 

skriften. Mannen sålde själv nummer av skriften till tre återförsäljare i Stockholm och 

butiksägaren åtog sig att distribuera skriften ut över landet. Skriften trycktes i en upplaga av 

5 000 ex och mannen uppgav att han själv sålt skriften för 1, 75 kr per styck. Återförsäljarna 

hade hållit ett varierande pris på mellan 9-10 kronor.284

 

Många av de skrifter som åtalades beskrivs ha kommit till på detta sätt, det vill säga genom att 

köpa bilder från utlandet. Angående skriftens innehåll förnekade mannen brottslighet och 

tillade att han ”moraliskt sett” ansåg att många tidskrifter gått alldeles för långt både när det 

gällde text och bild och var starkt anstötliga. ”Utvecklingen har enligt [mannens] förmenande 

gått därhän tack vare allt större konkurrens inom området och att köparna fordra ’starkare’ 

saker”.285 Mannen dömdes för tryckfrihetsbrott och skriften, som innehöll gruppsexscener och 

användande av dildos, konfiskeras.286

 

Alla förläggare som startade sin verksamhet vid denna tidpunkt använde sig dock inte av 

inköpta fotografier. Den man som drev J.E.T-förlaget fotade alla bilder själv i sin källarlokal i 

centrala Göteborg. När tidningen Sängen Petting beslagtogs menade han i polisförhör att han 

såg det som ett intrång i hans konstnärliga integritet. Han tyckte inte att bilderna sårade tukt 

och sedlighet. Bilderna var tagna på ett sådant sätt att penetration inte förekom menade 

mannen: 

 
Bilder av fullbordade samlag finnes således inte. Tidningens titel ”Petting” ger 
anvisning om vad tidningen innehåller. [Förläggaren] ansåg, att tidningen ”Sängen 
Petting” har ett konstnärligt och kulturellt värde, som han anger i sin presentation av 
tidningen å dennas andra sida.287
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Mannen fälldes för flera av bilderna i Sängen Petting liksom för att det saknats 

utgivningsbevis för tidningen och att det saknats uppgifter om tryckningen. Även tryckaren 

dömdes för detta och Sängen Petting konfiskerades.288

 

En annan som framställde det material som skulle ingå i tidningarna själv var den man som 

ägde J.A.S-förlaget i Malmö. Han använde sig av en blandning mellan fotografier och 

tecknade bilder. Sex-Chock 1 Petting innehöll till exempel fotografier på en naken man och en 

naken kvinna i sexuella situationer, men penetration visades endast som teckningar. Detta 

skulle kunna vara ytterligare ett sätt att försöka undkomma straff, då de avancerade sexuella 

framställningarna endast visades i ritat format. 

 

I de flesta fall angavs inga direkta grunder för bedömningen av tidningarna i domarna, något 

som förstås gjorde det svårare för förläggarna att själva bedöma huruvida en bild senare skulle 

kunna komma att anses brottslig. I det mål som senare togs upp av Högsta domstolen och som 

Silbersky och Nordmark tog upp som prejudicerande beskrev dock Göteborgs rådhusrätt sin 

och juryns bedömning av JET-förlagets tidningar Sängen Petting nr 7, 9 och 10, Betty i 

Sängen och Lola i Sängen: 

 
Skrifterna innehåller, bortsett från några annonssidor, endast fotografiska bilder. 
Skrifterna, som är ganska likartade, inleds med några avklädningsscener och består i 
övrigt av nakenbilder av en man och/eller en kvinna eller av närbilder av de manliga 
och kvinnliga könsorganen. I samtliga skrifter förekommer samlagsscener. 
   Något kulturellt eller konstnärligt värde kan icke någon av skrifterna anses ha och 
de får anses ha utkommit enbart i rent vinstsyfte. Bilderna i skrifterna återger inte 
några sadistiska eller på annat sätt abnorma sexuella förhållanden och enligt rättens 
uppfattning kan huvuddelen av bilderna i de olika skrifterna inte anses såra tukt och 
sedlighet. I samtliga skrifter förekommer emellertid bilder, som på ett starkt 
utmanande sätt framhäver könsorganen och måste verka förråande för läsekretsen. 
Dessa bilder är antingen grovt nedsättande för den kvinnliga parten eller ensidigt 
inriktade på könsakten och måste enligt rättens uppfattning anses såra tukt och 
sedlighet.289

 

Bedömningsgrunderna var alltså i detta fall dels det konstnärliga värdet som man här ansåg 

saknades, dels om det förekom utmanande bilder på könsorgan som man konstaterade att det 

gjorde i dessa skrifter och dels om det förekom sadistiska eller abnorma sexuella 

förhållanden, vilket inte förekom. Huvuddelen av tidningarna ansågs alltså, på grund av 

avsaknaden av sadism och abnorma förhållanden, inte vara sedlighetssårande. Däremot 

fälldes skrifterna för vissa av bilderna där könsorganen framhävdes. Att notera här är att, trots 
                                                 
288 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 240, 1967, JK, RA. 
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att kvinnor som grupp nämndes i mycket liten utsträckning i riksdagsdebatten, så noterar 

rådhusrätten här att bilderna var grovt nedsättande just för kvinnan. Det framgick dock inte 

direkt av rättens bedömning om de menade att bilderna var nedsättande för kvinnor i 

allmänhet eller just för de kvinnor som avbildades. Detta var också enda gången bilden av 

kvinnor diskuterades i dessa termer i det analyserade materialet. Rådhusrätten bedömde också 

straffskalan utifrån att det måste anses svårt att avgöra vad som var straffbart: 

 
Med hänsyn till rådande oklarhet om vad som är att anse som tukt och sedlighet 
sårande bilder och det förhållande att [mannen] i målet uppgivit att han i 
fortsättningen inte kommer att ge ut några skrifter av ifrågavarande slag finner 
rådhusrätten att [mannen] även denna gång bör ådömas dagsböter.290

 

Straffet för förläggaren blev alltså mildare dels på grund av att han uppgav att han skulle 

komma att sluta med verksamheten och dels på grund av lagstiftningen och tillämpningen i 

sig, att det var oklart vad som var att anse som tukt och sedlighetssårande bilder. 

 

De många beslagen av JET-förlagets tidningar betydde rimligtvis en betydande ekonomisk 

förlust, men åtalen användes även i marknadsföringssyfte. När förlaget började satsa på 

försäljning av filmer såg annonsen i tidningen Sängen Petting nr 4 ut på följande vis: 

 
JETFÖRLAGET som ger ut landets mesta beslagtagna pettingtidning, SÄNGEN, 
kör nu igång med en serie filmer i svart vitt och färg som i konstnärlig och sexig 
djärvhet går helt i stil med SÄNGEN. Nu kan de många läsarna av SÄNGEN få se 
sina favoriter livs levande i sv.vitt eller naturlig färg. Intima levande närbilder möter 
ögat. Filmen HET LEK är den första i serien kvalitetsfilmer som vi nu släpper ut 
från studion, 
JETFÖRLAGET gör allt i film även speciella filmer i 8mm. 16 mm eller 35 mm. 
biograffilm i färg eller sv.vitt. När det gäller film vänd Er till oss.291

 

Annonsen öppnar för ett resonemang om uppmärksamheten kring åtalen i själva verket kan ha 

varit en fördel för förlagen, trots de ekonomiska förluster ett beslag och eventuella böter 

kunde innebära. Under tiden innan 1967 kan det hända att ett åtal ledde till uppmärksamhet i 

massmedia som i sin tur kan tänkas ha lett till försäljningsframgångar. Men när åtalen blev så 

pass många under de sista åren under 1960-talet är det knappast troligt att massmedia 

bevakade alla åtal. Östermalmsförlaget beskriver till exempel att deras förluster vid beslag 

kunde uppgå till flera hundra tusen kronor till följd av beslagen.292 För JET-förlaget, vars mål 

                                                 
290 Dom nr B2/1968 Göteborgs rådhusrätt 26 april 1968, JK, 1967 dnr 325. 
291 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 325, 1967, JK, RA. 
292 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 437, 1968, JK, RA. 

 113



togs upp i Högsta domstolen, är det dock mycket möjligt att bevakningen ledde till viss 

uppmärksamhet som kan ha påverkat försäljningen positivt. 

 

Förläggaren av Helios aktstudier beskrev i polisförhör 1967 att han i valet av vilka bilder som 

skulle publiceras jämförde med övrig pornografisk press, det vill säga sådana tidningar som 

hade funnits och som fortfarande fanns på marknaden utan att något åtal hade väckts. Därför 

tog han inte med bilder som han ansåg var för ”djärva och vågade”. I vissa fall censurerade 

han även de bilder som publicerades.293 Förläggaren menade i förhöret hos polisen att 

innehållet i Helios aktstudier var långt snällare än i jämförbara skrifter: 

 
Detta med tanke på att tidningen utkommer reguljärt, varför han icke vågar chansa 
med ett vågat eller alltför fränt nummer, som många tidskrifter tydligen gör. De 
sistnämnda tidskrifterna försvinner sedan efter ett eller ett par nummer.294

 

Förläggare bekräftar alltså det som tidigare diskuterats, det vill säga att många av de förlag 

som startades under det sena 1960-talet bara fanns på marknaden en kort period. Den våg av 

pornografiska skrifter som tidigare visats i diagram 1 verkar alltså bero på en faktisk 

förändring och endast i liten utsträckning av det sätt på vilket materialet insamlats. 

 

Det fanns, som påpekats, lite olika sätt att producera själva tidningen. Ägaren av J.E.T-

förlaget, som själv var fotograf, beskrev hur han fick kontakt med modellerna för tidningen 

Sängen nr 7: 

 
   [Mannen] har ensam framställt fotografierna i tidningen och den man och kvinna 
som medverkat som modeller är ett förlovat par, som [mannen] fått kontakt med i 
Göteborg. [Mannen] erhåller sina modeller genom kontakt med en s.k. 
”talangscout”, som erhöll 400 :- för att anskaffa modeller till nummer 7. Vad 
”talangscouten” senare betalade modellerna vet inte [mannen]..295

 

Genom att anlita talangscouten fick mannen alltså en fast lönekostnad på 400 kronor för en 

tidning som här beskrevs ha tryckts i endast 500 exemplar. Tidigare nummer av Sängen hade 

tryckts i cirka 2 000 exemplar. Den låga upplagesiffran beskrev mannen som en 

försiktighetsåtgärd eftersom tidigare nummer av Sängen beslagtagits. Normalpriset på 

tidningen var 10 kronor vilket betyder att 8 procent av försäljningsvärdet låg på 
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lönekostnader, och då har inte avdrag gjorts för oms eller andra omkostnader.296 Mannen som 

fotograferat och gett ut tidningen kanske inte heller själv fick ut de 10 kronorna eftersom 

troligen återförsäljaren tog en andel av tidningens försäljning. 

 

En annan mer detaljerad beskrivning på hur framställningen av tidningarna kan ha gått till 

finns för tidningarna Libido, Orgie och Fick-Magazinet som trycktes i Eskilstuna. Redaktören 

för skrifterna kontaktade under hösten 1967 en 32-årig man som han kände flyktigt och 

frågade om denne ville bli ansvarig utgivare för Orgie. De skrev inget avtal men de kom 

överens om att 32-åringen skulle få 25 öre per tryckt exemplar av tidskriften samt att han 

skulle delta i skriftens distribution. Någon speciell ersättning skulle han inte få för arbetet med 

distributionen, annat än täckning för resekostnader och fritt uppehälle. 32-åringen uppgav i 

polisförhör att han gick med på att bli ansvarig utgivare dels för att han var beroende av 

inkomsterna och dels för att redaktören hade förespeglat honom att det pornografiska 

skriftställeriet skulle bli helt fritt från den 1 januari 1968 vilket han läst i Expressen.297

 

Under november till december 1967 deltog 32-åringen i distributionen av Orgie 1 och 2 samt i 

januari med Libido och Fick-Magazinet. I de flesta fall såldes skrifterna direkt till 

tobakshandlare. 32-åringen uppgav att han inte kände till om det levererades tidskrifter till 

någon grossist eller något förlag. Av Fick-Magazinet hade 32-åringen sålt ett 50-tal till några 

tobakshandlare i Stockholm. Samtliga skrifter hade kostat kring 4-5 kr styck, variationerna i 

pris hade berott på det antal exemplar köparen tagit. 32-åringen hade inte varit med vid 

distributionen av Libido men sa att denna varit en direkt kopia av Fick-Magazinet, bara 

omslagen var olika.298 Genom att använda samma bilder men i olika tidningar hoppades 

antagligen förläggaren på att han skulle kunna sälja fler skrifter av samma bilder. Att samma 

bilder återkom förekom även då det gällde andra skrifter. Detta gjorde att kritikerna fick 

ytterligare argument mot den rådande lagstiftningen, eftersom exakt samma bilder kunde 

bedömas olika av olika rådhusrätter. 

 

Redaktören för Orgie hördes av polisen. Han sa att han annonserat i Expressen att han ville 

köpa material av pornografisk natur för tryckning av en tidskrift. Svar hade inkommit bland 

annat från Danmark, vilket var det enda som redaktören fann vettigt. Den som svarat på 

                                                 
296 Se Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 15, 1968, JK. 
297 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 33, 1968, JK, RA. 
298 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 33, 1968, JK, RA. 
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annonsen och redaktören sammanträffade i Stockholm och redaktören köpte 40 färdiga plåtar 

för offsettryck för 4 000 kr. Plåtarna innefattade både fotografier och text. Enligt försäljaren 

kom ursprungsmaterialet från Tyskland.299

 

Den sammanlagda upplagan för skrifterna var enligt redaktörens uppgift 4 300 exemplar för 

en kostnad på 4 000 kronor för bilderna.300 Det är svårt att på basis av dessa knapphändiga 

uppgifter göra en jämförelse om det i slutändan blev billigare för redaktören som köpte 

tryckplåtarna från Danmark än för den person som anlitade en talangscout. Redaktören i detta 

exempel köpte ju i stort sett en färdig tidning som bara var att trycka upp, den som anlitade en 

talangscout hade sedan kvar jobbet att fotografera och sammanställa bilderna till en färdig 

tidning. 

 

Trots att Orgie alltså bestod av danska bilder marknadsfördes den som en svensk tidning och 

på första uppslaget i nummer 1 tittade en kvinna läsaren i ögonen och sa: ”Hallo boys – jag 

heter kåt-Ulla of Sweden!”301 Att inrama pornografin som svensk var mycket vanligt 

förekommande under den här perioden. Assman Production döpte i stort sett alla sina 

tidningar med ändelsen Sweden; Loving Sweden, Petting Sweden, Spanking Sweden och så 

vidare. Private hade på sina nummer undertiteln ”Svenska flickor, Swedische Mädchen, 

Swedish Girls” och Östermalmsförlaget kontrasterade det ”svenska” med att ge ut Parlek 

Special Black Power Swedish Love-Petting där man i varje nummer fick se en blond modell 

ha sex med en svart modell.302

 

Att det var en faktisk skillnad i hur tidningarna bedömdes märks framförallt när det gäller 

J.E.T-förlagets många åtal. Förläggaren dömdes för i stort sett samtliga nummer han gav ut, 

men fortsatte verksamheten trots att han som ovan menade att han skulle sluta. När Sängen 10 

beslagtagits menade förläggaren, precis som förut, att myndigheterna gjorde intrång i hans 

konstnärliga integritet, men också att han var utsatt för förföljelse när det på biograferna 

visades samlag i filmer som Nyfiken gul och Nyfiken blå. Även Sängen nummer 10 fälldes 

och förläggaren dömdes att betala dagsböter trots att tidningen enligt förläggaren inte visade 

fullbordade samlag, ”det är bara markeringar”. Han menade också att han överlåtit 

utgivningen av Sängen till en annan förläggare och att verksamheten i Göteborg skulle 
                                                 
299 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 33, 1968, JK, RA. 
300 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 33, 1968, JK, RA. 
301 Se bilaga till dnr 33, 1968, JK, RA. 
302 Bilaga till dnr 136, 1968, JK, RA. 
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komma att avvecklas.303 När sedan Sängen nummer 11 kom ut angavs en poliskonstapel i 

Vänersborg som ansvarig utgivare. Trots detta ansågs förläggaren som ansvarig utgivare, 

ansökan hade skickats in till justitiedepartementet men varit ofullständig.304 Poliskonstapeln 

förekom senare både som ansvarig utgivare av J.E.T-förlagets olika skrifter, men också som 

handlare, utgivare och distributör av pornografiska tidskrifter.305

 

Att hänvisa till Vilgot Sjömans Nyfiken-filmer är ganska vanligt i det undersökta materialet. I 

sin debattbok beskrev Leif Silbersky, som ofta var den som försvarade förläggarna, att ”när 

domstolen gick på bio blev pornografin fri”.306 Han menade att den rättegång som ändrade 

praxis i Stockholms rådhusrätt ägde rum på hösten 1967. När filmen Jag är nyfiken – gul kom 

ut beslöt Silbersky att han skulle använda den som argument vid rättegången. Han menade att 

om sådana scener fick visas fritt på en biograf så skulle väl tidningar med samma slags 

bildinnehåll få säljas fritt. Han försökte låna filmen men Sandrews meddelade att 

kvinnoföreningar, religiösa grupper och ”moralens väktare i största allmänhet” förföljde dem 

och att de därför inte ens kunde låna ut stillbilder från filmen. Efter detta svar begärde 

Silbersky istället att rätten skulle se filmen.307 I rättegångsprotokollet finns det beskrivet: 

 
Efter ett uppehåll beger sig rätten och juryn samt åklagaren och Silbersky till 
biografen Cinema, där syn å filmen ”Jag är nyfiken – gul” äger rum.308

 

Dagligen pågick det demonstrationer utanför biograferna, så även den dag då rätten och juryn 

var på besök.309 Silbersky var framgångsrik i detta när det gällde en av de två tidningar som 

åtalades. Loving Sweden friades men Spanking Sweden, blev däremot fälld på grund av sitt 

sadistiska innehåll. Innehållet i den fällda tidningen bestod av bilder av två halvnakna kvinnor 

som piskar varandra, sparkas, slår varandra och använder rep om halsen.310

 

De enda barnpornografiska skrifterna som förekommer fälls 1970 av rådhusrätten i Borås som 

anger i domskälen: 

 

                                                 
303 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 102, 1968, JK, RA. 
304 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 116, 1968, JK, RA. 
305 Se till exempel Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 28 och 29, 1969, JK, RA. 
306 Silbersky & Nordmark (1969), s 22. 
307 Silbersky & Nordmark (1969), s 23f. 
308 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 238, 1967, JK, RA. 
309 Silbersky & Nordmark (1969), s 24. 
310 Bilagor till allmänna handlingar, JK 1967, dnr 238. 
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Skrifterna, som i text och bilder genomgående skildrar sexuella upplevelser, 
innehåller bland annat beskrivningar av samlag med avkomling samt sexuella 
övergrepp mot barn och […] även tidelag. Jämväl i övrigt innefattar skrifternas 
innehåll till betydande del förråande skildringar av sexuella beteenden. På grund 
härav finner rådhusrätten att skrifterna är sårande för tukt och sedlighet.311

 

Det framgår inte av akten om det bara var texten som var barnpornografisk, eller om också 

bilderna var det. Försvarsadvokaten menade dock att det framstod som om det framförallt var 

texten som åtalats.312 Denna dom upphävdes dock senare efter överklagande eftersom den nya 

lagen trädde i kraft 1971.313

 

4.5 Sexvallen forceras 
Materialet från åtalen mot de pornografiska tidningarna speglar det som kallats ”porrvågen” 

och som kom under de sista åren på 1960-talet. Ett stort antal pornografiska tidningar blev 

åtalade för sitt osedliga innehåll, många av dem danska. Av de svenska tidningarna var 

företagen ofta ganska små och upplagorna låg oftast runt 10 000 per nummer. Åtalen på 1950-

talet gällde framförallt det nystartade Hsonproduktions tidningar som skildrade nakna kvinnor 

i utmanande positioner, under 1960-talet var det främst andra tidningar från nystartade förlag 

som åtalades. Innehållet i de åtalade tidningarna förändras under perioden vilket både speglar 

en teknisk utveckling genom det billigare färgtrycket men som också speglar ett allt grövre 

innehåll i form av mer avancerade tekniker. I slutet av 1960-talet förekom både 

djurpornografi och så kallad fist-fucking i de danska produktionerna. Gruppsex var vanligare i 

slutet av perioden men förekom även 1967. Under 1950-talet åtalades ofta text och bild 

tillsammans, medan det var ovanligt under 1960-talets senare hälft då i stort sett bara bilder 

var föremål för åtal. 

 

Förlagens strategier i förhållande till lagstiftningen var dels, att skaffa en utomstående 

ansvarig utgivare som blev som en ”målvakt” då det var denna som åtalades och också 

straffades för skrifternas innehåll. De ekonomiska konsekvenserna av beslagen och 

konfiskeringarna drabbade dock förlagen. Även innehållet anpassades av vissa förlag för att 

inte väcka myndigheternas uppmärksamhet. Ibland retuscherades bilderna för att de inte 

skulle verka sedlighetssårande. Trots detta upplevdes det som svårt att avgöra vad som kunde 

dömas som osedligt och inte. Ett annat lite mer oklart tillvägagångssätt var att utge flera 

                                                 
311 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 124, 1969, JK, RA. 
312 Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, dnr 124, 1969, JK, RA. 
313 Se Justitiekanslerns cirkulärskrivelse 24/2 1971, 1969, dnr 124, JK. 
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tidningar med liknande namn som därför enligt lagstiftningen inte ansågs periodiska men som 

i praktiken var det. Ansvarsutkrävandet såg då något annorlunda ut och tidningarna kunde ha 

en författare som bestod av till exempel fotografen som hittat på storyn till bilderna. 

 

Under perioden 1967-1969 skedde en tydlig förändring i tidningarnas karaktär men också i 

vilka förlag som blev åtalade. När den ”sexvall” som filmen brutit sig igenom i och med att 

filmer som Tystnaden, Nyfiken Gul och 491 visades på biograferna, ansåg sig de 

pornografiska förlagen också ha rätt att publicera sexuellt explicita bilder. Att någon slags 

sexvall forcerades även av de pornografiska förlagen är tydligt eftersom de fortsatte att 

producera explicita sexuella bilder trots att de åtalades. Som effekt fick detta att 

rådhusrätterna ställdes mot varandra när de juryer som skulle döma i målen uppenbart hade 

olika uppfattning om vad som skulle anses sedlighetssårande. 
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5. SAMMANFATTNING OCH ANALYS 

Licentiatuppsatsen visar att den svenska pornografiska tidningsbranschen växte sig successivt 

starkare under efterkrigstidens första decennier. Den nya tryckfrihetslagstiftning som började 

gälla 1950 reglerade branschen genom en efterhandscensur där de tidningar som kunde anses 

såra tukt och sedlighet åtalades. Trots regleringen ökade antalet tidningar med sexuellt 

innehåll under hela 1950- och 1960-talet och innehållet blev allt mer sexuellt avancerat. Den 

”porrvåg” som kom under 1960-talets slut bestod framförallt av nystartade förlag som verkar 

ha funnits kvar på marknaden endast några år. På det här sättet går det att visa att ökningen av 

antalet tidningar föregick lagändringen 1971. Det var alltså inte så att den nya lagen öppnade 

marknaden för nya aktörer i någon större utsträckning. Istället kan en stark press och 

utmaning av den rådande lagstiftningen ses under slutet av 1960-talet, men det fanns också en 

politisk vilja att ta bort tukt och sedlighetsparagrafen. Utredningen om yttrandefrihetens 

gränser som tillsattes redan 1965 hade som uttalat syfte att undersöka om paragrafen kunde 

slopas. 

 

Under 1970-talet hade Sverige den friaste lagstiftningen när det gäller pornografi någonsin. 

Det fanns ingen som helst reglering av sexuellt innehåll i tryckfrihetsförordningen, även om 

det så kallade skyltningsförbudet och förbudet mot spridning utan föregående beställning 

reglerade branschens möjligheter till marknadsföring. Under 1970-talet ändrades också den 

politiska retoriken kring pornografi och den började uppfattas som ett jämställdhetsproblem 

snarare än ett moraliskt sådant. Pornografin ansågs sprida en kvinnoförnedrande ideologi 

vilket ansågs påverka relationerna mellan män och kvinnor i samhället. Under 1980- och 

1990-talen förstärktes denna diskurs successivt och kopplingen mellan den våldsamma 

pornografin och det sexualiserade våldet betonas särskilt. Under hela perioden efter 1970-talet 

fokuserade debatten också på barnpornografi och barn började ses som offer på ett nytt sätt, 

inte bara när de exponerades för pornografi. 

5.1 Analys och diskussion 
Den pornografiska branschen har varit oönskad från politiskt håll, åtminstone enligt retoriken, 

under hela den studerade perioden. Hela tiden, om än med olika inramning, handlade det om 

den skeva och perverterade bild av sexualiteten som pornografin spred. Trots att pornografin 

alltså var oönskad och uppfattades som ett allt större problem, har det funnits en betydande 

pornografisk tidningsbransch i Sverige under efterkrigstiden. Den pornografiska 

tidningsbranschen har, vilket speglas i debatten och i förlagens agerande, utmanat både 

 120



föreställningarna om den goda sexualiteten och den rådande lagstiftningen. Detta genom 

strategier där gränsen för det tillåtna hela tiden utmanades i text och bild. Trots denna 

tolkning ska inte pornografin uppfattas som en okomplicerad sexuell frigörare under perioden. 

En del i utmaningen av gränserna handlade om att bryta tabun om sexuella kontakter mellan 

barn och vuxna, mellan djur och människor och mellan familjemedlemmar. Pornografins 

subversiva potential handlade också om att både utmana och befästa föreställningar om kön. 

Pornografi kan inte ses som en enhet utan måste därför ses i sitt sammanhang och i sin tid. 

Om pornografi ska kunna ses som subversiv måste samtiden också analyseras för att se vilka 

föreställningar pornografin utmanar, om det är föreställningen om en heterosexuell tvåsamhet, 

om det är föreställningen om en jämställd sexualitet eller om det handlar om upphävandet av 

dikotomin mellan kärlek och våld. 

 

Licentiatuppsatsen visar alltså, att den pornografiska pressen komplex och föränderlig över 

tid. Vad som anses pornografiskt förändras också och vad som anses som avvikande sexuella 

beteenden varierar. Men uppsatsen visar även att den pornografiska branschen i sig är 

föränderlig. Några generella drag är dock att den till stor del består av familjeföretag och 

kvinnliga förläggare, något som inte väntats. 

 

Uppsatsen visar tydligt hur institutionella förhållanden kan ha en stor betydelse för hur de 

olika företagen agerar, om än för att utmana just dessa förhållanden. Det är för tidigt att säga 

om lagen kanske i alla fall fungerade effektivt trots dess kritik. Många av de förlag som 

åtalades försvann ju efterhand i likhet med redaktören för Ögat som inte orkade med de 

många åtalen. 

5.2.1 Pornografi i ett ekonomisk-historiskt perspektiv 
Genom att studera den pornografiska tidningsbranschen ur ett ekonomisk historiskt perspektiv 

ger uppsatsen inblick i samspelet mellan stat och marknad på detta område. Pornografin är en 

tidigare outforskad, men ändå viktig del av den ekonomiska historien. Här syns hur 

föreställningen om sexualitet, hos staten och hos förläggarna, också påverkar lagstiftning och 

utformningen av en bransch. Även om inte den pornografiska branschen har någon större 

ekonomisk betydelse för staten och för den allmänna ekonomiska utvecklingen i Sverige, 

visar studien på hur entreprenörskap kan fungera i en bransch som hela tiden balanserar på 

gränsen till att ha en kriminell verksamhet. Den pornografiska verksamheten i Sverige, får 

också betydelse för synen på landet utomlands, något som kopplas samman med Sverige som 
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ett sekulariserat samhälle med en kall och rationell syn på människan. Att synen på pornografi 

kopplas samman med föreställningen om modernitet är alltså ingen tillfällighet. Den moderna 

staten skulle inte, enligt retoriken, hindra yttranden på grund av att de kom sig av en låg 

moral. I ett modernt samhälle blev den här branschen istället ett pris att betala för den 

moderna, liberala och sekulariserade staten. Historien om pornografin är därför också en 

historia om den svenska staten och dess identitet. 

 

Den ohejdade kommersialism som Blenda Ljungberg befarade i uppsatsens inledande citat 

blev på vissa sätt verklighet. Men frågan är om kommersialismen inte redan var ganska 

ohejdad, åtminstone på vissa platser i landet. Kommersialismen blev ohejdad under 1970-talet 

i bemärkelsen att ingen lagstiftning reglerade innehållet i de pornografiska tidningarna. Trots 

detta var det inte så att alla förlag som satsade på pornografi var framgångsrika i sin 

kommersiella verksamhet. Branschen uppvisar upp- och nedgångar och både lyckade och 

misslyckade lanseringar av pornografiska tidningar. 
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