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Förord

När jag bestämde mig för att skriva om pornografi anade jag att det 
skulle kunna innebära vissa prövningar. Flera sa till mig att det kunde 

komma att bli svårt, kanske omöjligt, att hitta material. Dessutom visste jag 
att jag gav mig in på ett känsligt område där många hade starka åsikter. Jag 
hade även själv en förförståelse av vad pornografi var och hur den fungerade. 
Frågan om pornografins historia visade sig mer komplex än jag först anade 
och jag vill därför särskilt tacka alla de personer som varit med att vrida 
och vända på resonemangen om sexualitet, genus och kommersialisering.

Särskilt vill jag förstås tacka min huvudhandledare professor Lena 
Andersson-Skog som med genialisk skärpa sett avhandlingen från en över-
gripande nivå när jag själv snöat in på detaljer. Tack Lena för att du trott på 
mitt projekt, stöttat mig när gnistan varit svagare och för att du givit mig 
frihet att utveckla de idéer jag själv trott skulle bära.

Docent Yvonne Svanström har följt mig länge i det akademiska livet. 
Först som lärare på kvällskursen Kvinnor, män, makt och försörjning där 
hon tillsammans med Ulla Wikander och Susanna Hedenborg gjorde mig 
intresserad av ekonomisk historia och genus. Yvonne blev min handledare 
när jag skrev min magisteruppsats, hon opponerade på mitt lic-seminarium 
och blev sedan min biträdande handledare. Ett fantastiskt stort tack till dig 
Yvonne för allt skarpsynt arbete du lagt ned på mina texter genom åren och 
för att du alltid varit ärlig mot mig och enträget pressat mig till att utvecklas 
och förbättras.

Dr Helene Brodin var min biträdande handledare under de första två 
åren och hade stor betydelse för avhandlingens grundläggande inriktning. 
Tack Helene för förutsättningslösa samtal om genus, sexualitet och språk 
inom ramen för ekonomisk historia och för att du trodde på mitt projekt.

Jag vill även tacka alla fina kollegor på institutionen för ekonomisk 
historia i Umeå. Ett särskilt tack till docent Magnus Lindmark som visat 
entusiasm och teoriglädje under arbetets gång och som i slutspurten har läst 
valda delar och kommenterat. Tack också till adjungerad professor Jan Ot-
tosson som med glatt humör läst och försäkrat att allt kommer gå finemang.

Ett stort och varmt tack till alla doktorandkollegor, nya som gamla, för 



god sammanhållning och kämpaglöd! Jag vill särskilt tacka Anna Bohman 
för alla diskussioner om ekonomisk förändring och idéer och för att du 
under slutspurten hjälpte mig att knäcka viktiga nötter.

Även utanför institutionen finns flera som jag särskilt vill tacka. Docent 
Åsa Löfström gjorde en stor insats som opponent på min fördisputation. 
Tack Åsa för en gedigen genomgång och handfasta råd. I avhandlingens 
slutskede har jag även haft möjlighet att presentera delar av mina resultat 
både på juridiska institutionen i Umeå och på seminariet för forsknings-
programmet ”Kön, sexualitet och socialt arbete” på Malmö högskola. Tack 
till alla som varit med och diskuterat mitt projekt vid dessa tillfällen! Dr 
Mariah Larsson, min pornografiforskarkompis, har varit en viktig inspira-
tionskälla. Tack Mariah för långa, ibland förvirrade diskussioner och för 
ständig entusiasm. Ett särskilt tack också till docent Satya Datta som var 
min lärare på magisterkursen i ekonomisk historia och som uppmuntrade 
mig att doktorera.

Avhandlingsskrivande om historiska händelser och fenomen är bero-
ende av tillgång på arkivmaterial och den hjälp olika samhällsinstitutioner 
kan stå till tjänst med. Eftersom pornografi varit oönskat och ofta betraktats 
som skräp har duktiga arkivarier, bibliotekarier och andra varit av avgö-
rande hjälp för att jag över huvud taget fick något material att analysera. 
Jag vill särskilt tacka Folke Lundberg och Gotte Tellinger på Pressbyråns 
museum för att ni generöst delat med er av er kunskap och hjälpt mig att 
hitta material. Ett stort tack också till alla som hjälpt mig att hitta rätt på 
gamla papper och porrtidningar och stått ut med mina enträgna frågor på 
Kungliga biblioteket och på Riksarkivet. Ett särskilt tack också till Fredrik 
Björkman som har hjälpt mig att ta fram kartorna till avhandlingen.

Under årens lopp har jag fått ett antal bidrag från Signhild Engkvists 
stiftelse, Ottarfonden och Hamrins stiftelse. Tack vare generösa bidrag har 
jag kunnat åka på konferenser och kurser utomlands och i Sverige. Ett sär-
skilt stort tack till Signhild Engkvists stiftelse som finansierade min vistelse 
vid History Department på University of Calgary i Kanada våren '((8 och 
med vars stöd avhandlingen ges ut.

Viktigast stöd under doktorandtiden har trots allt kommit från vänner 
och familj. Tack alla fina vänner som jag har kvar i Stockholm och som jag 
fått i Umeå. Mamma och pappa och Kalle: tack för att ni finns och tror på 
mig. Tack Kalle för att jag alltid varit välkommen hem till dig, för att du 
stått ut med mina sämsta sidor och för att du läst delar av det jag skrivit.

Till sist vill jag tacka Jörgen som är min kärlek. Du har som ingen annan 
stöttat och förstått dig på mig. Jag hade rott i land projektet utan dig, men 
gör det nu med starkare årtag och med gladare min.
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Abstract

This thesis analyses the development towards a mass market porno-
graphic press. Sweden (in addition to Denmark) is often described as 

a forerunner in this development when the so-called “porn wave” hit most 
of the Western world in the late )8<(s. @e “porn wave” was the starting 
point of the contemporary pornographic press, which put sexually explicit 
pictures on the international market. Denmark was the first country in the 
world to decriminalize pornographic pictures in )8<8 and Sweden followed 
in )89). While previous research in Sweden often blames decriminalisation 
for the growth of the pornographic market, this thesis shows that the “porn 
wave” preceded the alteration of the Freedom of the press act and thus calls 
for a more multifaceted analysis of the development.

Very few studies have been made about the development from an 
underground exclusive market of explicit pornography to a legal mass 
market. @is thesis, however, makes a survey of all the Swedish publishers 
of pornographic magazines, their length on the market, and the market 
conditions. By analysing the regulation of pornography prior to )89) and 
the legal cases leading to prosecutions of the publishers, the strategies used 
to challenge the regulation are traced. Special attention is also paid to how 
the monopoly on distribution held by Pressbyrån, a company owned by the 
Swedish press, aAected the pornographic press. By cooperating and starting 
their own distribution channels, the pornography publishers managed to 
challenge Pressbyrån’s regulations.

Great emphasis is laid on the discursive construction of pornography 
in mass media and in the parliamentary debates. @is thesis argues that the 
antagonisms between the pornographic press and its critics are central in 
understanding how pornography was perceived and that these debates have 
decisively impacted the market conditions. Sensation-seeking articles in the 
evening papers, and the politicians’ liberal attitudes towards the pornograp-
hic press, made the market seem more open and lucrative. @e resistance 
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towards the establishment of a mass market and explicit pornographic press 
was strong during the whole period – but these critics used quite varying 
arguments. By analysing these arguments, this thesis shows how the por-
nographic press touched on sensitive cultural norms regarding marriage, 
young people’s sexuality, homosexuality, gender and love.

@e second half of the )8<(s was a turning point in the development of 
the pornographic press, the discursive construction of pornography and in 
the political strategies used to combat pornography. In just a few years, the 
pornographic press grew substantially and started to publish explicit pic-
tures of intercourse. In that same period, the construction of pornography 
went from a conservatively Christian understanding to a sexually liberal 
– and later to a feminist understanding of its problems. @e government 
introduced a “porn raid” against the magazines, prosecuted many of them, 
and then paradoxically decriminalized pornography in )89). @eoretically, 
the conclusion is made that pornography has to be seen in its historical 
context and in relation to its special market conditions. Since pornography 
continually has been a contested commodity, its controversial status has 
resulted in special regulations, marketing diFculties and lack of income 
from advertisements.

Keywords: Economic history, History of Sexuality, Pornography, Sweden, 
Business history, Media history, Obscenity Regulation
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Diagram- och  
tabellförteckning

Diagram !.! Antal svenska förlag som publicerade pornografiska tidningar och antalet 
svenska pornografiska tidningstitlar )8;(–'(((, s. &&.

Diagram ".! Antal svenska förlag som publicerade pornografiska tidningar, förlagens 
in- och utträden från marknaden, samt antalet svenska pornografiska tidningar på 
marknaden )8;(–)8<&, s. 8;.

Diagram "." Pressbyråns försäljning av boulevardtidskrifter )8<=–)8<;, s. 88.
Diagram ".# Förlag som började publicera pornografiska tidningar före )8<& och deras 

livslängd på porrtidningsmarknaden, s. )().
Diagram ".$ Omsättning i löpande priser för förlagen Hsonproduktion, AB Vecko-

tidning, Eiraförlaget, Etnoförlaget, Förlagsaktiebolaget Hansa, Förlagsaktiebolaget 
Universal, Gento och Modejournalen )8&:–)89(, s. )('.

Karta ".! Orter för de förlag som publicerade pornografiska tidningar under perioden 
)8;(–)8<,  s. )(&.

Diagram ".% Lösnummerpriser (genomsnitt) för boulevardblad, Hsonproduktions tidnin-
gar och nudisttidningar i relation till prisindex för tidningar, trycksaker och böcker, s. ))).

Diagram ".& Antal pornografiska tidningar upptagna i den inländska tidningstaxan 
jämfört med totaltantalet pornografiska tidningar )8;9–)8<&, s. )):. 

Diagram ".' Tryckfrihetsåtal i Sverige )8;(–)8<&, s. )').
Diagram #.! Antal svenska förlag som publicerade pornografiska tidningar, förlagens 

in- och utträden från marknaden, samt antalet svenska pornografiska tidningar på 
marknaden )8<;–)89), s. )8=.

Diagram #." Förlag som började publicera pornografiska tidningar under perioden 
)8<;–)89) samt deras livslängd på marknaden, s. )8<.

Karta #.! Orter för förlag som trädde in på den pornografiska tidningsmarknaden 
)8<;–)89), s. )8:.

Diagram #.# Antal pornografiska tidningar upptagna i den inländska tidningstaxan jäm-
fört med totalantalet pornografiska tidningar )8<;–)89), s. '(=.

Diagram #.$ Utslag av domar rörande sårande av tukt och sedlighet )8;(–)89), svenska 
tidningar fördelade på ort, s. '(8.

Diagram #.% Tryckfrihetsåtal i Sverige )8<;–)89), s. ')(.
Diagram $.! Antal svenska förlag som publicerade pornografiska tidningar, förlagens 

in- och utträden från marknaden samt antalet svenska pornografiska tidningar på 
marknaden )89'–)8:(, s. '<'.



Diagram $." Förlag som började publicera pornografiska tidningar under perioden 
)89'–)8:( samt deras livslängd på marknaden, s. '<=.

Diagram $.# Antal nya barnpornografiska tidningstitlar i världen och i Sverige )8<<–)8:=, 
s. '<&.

Karta $.! Orter för förlag som började publicera pornografiska tidningar )89'–)88(, 
s. '<<.

Diagram $.$ Genomsnittspris för samtliga pornografiska tidningar på marknaden i 
förhållande till prisindex för grafiska produkter, s. '<8.

Diagram $.% Upplaga för tidningarna Fib Aktuellt, Lektyr och Se )8&=–)88;, s. '9=.
Diagram $.& Antal svenska förlag som publicerade pornografiska tidningar, förlagens 

in- och utträden från marknaden samt antalet svenska pornografiska tidningar på 
marknaden )8:(–'(((, s. ':(.
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Den pornografiska  
marknaden i samhället

).) Introduktion

I slutet av )8<(-talet intensifierades oron över pornografi med anledning 
av att svenska politiker och skribenter uppfattade att en ”porrvåg” svepte 

över landet. I riksdagen debatterades denna intensivt och i en folkpartistisk 
motion diskuterades orsakerna till den kraftiga ökningen av den pornogra-
fiska pressen. Motionärerna menade att det var svårt att tro att det ökade 
utbudet av pornografiska tidningar speglade någon öppnare livsstil eller 
ett konstnärligt skapande. Istället menade de att företeelsen var rent kom-
mersiell:

Det vill synas som om utvecklingen huvudsakligen är bestämd av ekonomiska 
vinstmotiv. Tryckning och spridning av frän pornografi synes vara en utomor-
dentligt lönsam aAär. De nya ”besuttna” i vårt samhälle är ofta ungt folk som 
förlägger pornografisk litteratur.)

Resonemanget om orsaken till ökningen av det pornografiska utbudet 
speglar en oro för en vinstdriven expansion av den pornografiska press-
sen, folkpartisterna uppfattade detta som både en ekonomisk och politisk 
fråga.'

På flera områden kan den senare delen av )8<(-talet betecknas som en 
uppbrottstid och sexualiteten blev alltmer en del av konsumtionssamhället 
genom produkter som p-piller och pornografi.= Pornografin växte i omfatt-
ning och i synlighet i det svenska samhället under ett relativt starkt mot-

 ) Likalydande motioner i riksdagens båda kammare I:8< och II:))9, )8<8.
 ' I motionen hävdade folkpartisterna vidare att principen om allmän tryckfrihet skulle 

vägas mot principen om riksdagens realansvar för samhällets värderingar och ”inre” 
utveckling. Likalydande motioner i riksdagens båda kammare I:8< och II:))9, )8<8.

 = Se Clark ('((:), s )8:f, s '(&; Weeks ()8:8), s ';).
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stånd. Den sexuellt explicita& pornografin fick sitt kommersiella genombrott 
i slutet av )8<(- och början av )89(-talet och blev en produkt som började 
både massproduceras och masskonsumeras i stora delar västvärlden.;

I den här avhandlingen analyseras andra halvan av )8((-talet och den 
process där pornografin förändrades från en mer eller mindre underjordisk 
verksamhet, där konsumtionen av avancerad pornografi var förbehållen 
en liten välsituerad grupp, till en produkt, allmänt tillgänglig och laglig. 
Avhandlingen analyserar upptakten till den sexuellt explicita pornografins 
kommersiella genombrott i slutet av )8<(-talet genom att studera de förlag 
som utgav pornografiska tidningar, deras kommersiella villkor och den 
tryckfrihetsrättsliga politik och praktik som inramade och möjliggjorde 
den pornografiska pressen. Fokus ligger också på de stridigheter som kring-
gärdat pornografins kommersialisering och hur debatten om pornografi 
under perioden influerat dess utformning och diskursiva inramning.

Trots den skarpa kritik som den pornografiska pressen fick i riksdagen 
under )8;(- och )8<(-talen, var Sverige ett av de länder som tidigast avkri-
minaliserade utgivningen av pornografi. )89) exkluderades den så kallade 
sedlighetsparagrafen ur svensk tryckfrihetsförordning, vilket innebar att 
regleringen av sexuellt innehåll i tryckta alster försvann. Sverige och Dan-
mark (som avkriminaliserade pornografi under )8<(-talets senare del) har 
beskrivits som ”föregångsländer” både för den pornografiska pressens och 
för den pornografiska filmens kommersiella genombrott.< Främst spelade 
det danska exemplet stor roll för förståelsen av vad en avkriminalisering eller 
liberalisering skulle kunna innebära i andra länder.9 Sverige blev även starkt 
förknippat med pornografiutvecklingen under )8<(- och )89(-talen, uti-
från )8;(-talets diskussioner om ”den svenska synden”. Föreställningen om 
Sverige som syndfullt var i grunden en kritik av den svenska sekulariserade 
välfärdsstaten och flera filmer som Hon dansade en sommar ()8;)) och Som-
maren med Monika ()8;=) spädde på bilden av Sverige som sexuellt frigjort.:

Utvecklingen mot ett internationellt pornografiskt genombrott anses 

 & Begreppet sexuellt explicit används i avhandlingen för att beteckna sexuellt detalje-
rade skildringar som ofta förknippas med så kallad hårdpornografi (hard core).

 ; Se t.ex. Weeks ()8:8), s ':(.
 < Hebditch & Anning ()8::), s '(; Pettersson ('((=), s 9; Abrahamsson & Axelsson 

('((;a), s. =88A; Hanson ('((;a), s '9<A; Kutchinsky ()888), s ;(A och Paasonen & 
Nikunen & Saarenmaa ('((9), s 9. Sverige och Danmark har även setts som föregångs-
länder vad gäller andra sexualpolitiska reformer, t.ex. Lennerhed ()88&), s '&(A.

 9 Se här t.ex. Russel ()88=), s )f där framför allt Berl Kutchinskys studie om relationen 
mellan tillgång på pornografi och minskningen av antalet våldtäkter kritiseras.

 : Se t.ex. Lennerhed ()88&), kap &; Arnberg ('((8); Glover & Marklund ('((8); 
Nestius ()8:'), s )=; Hale ('((=).
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alltså delvis ha sin grund i de politiska och ekonomiska processerna i 
Skandinavien.8 Trots detta finns mycket knapphändiga studier både om 
detta genombrott generellt, och om pornografiutvecklingen i Sverige.)( 
Denna avhandling bidrar till att fylla den empiriska kunskapsluckan för 
den svenska pornografiska pressens utveckling.

Berättelsen om pornografins framväxt som kommersiell produkt är en 
viktig pusselbit i sexualitetens ekonomiska historia. Sexualitet och sexual-
itetens uttryck behandlas inom historieämnet alltmer som föränderligt 
snarare än enbart biologiskt förutbestämt.)) Ur ett ekonomisk-historiskt 
perspektiv blir sexualitetens kommersiella dimensioner och hur de 
förändras viktiga att studera eftersom de ger svar på frågor om hur och 
varför sexualitet nyttjas i ekonomiska sammanhang. På vilka sätt sexualitet 
har gestaltats och omformats som kommersiella produkter och hur den 
sexuella marknaden organiserats är därför angelägna ekonomiskt-historiska 
frågeställningar. Pornografins genombrott kan ses som ett viktigt skifte i 
den kommersiella sexualitetens omvandling, då det därmed uppstod en 
massmarknad för sexuellt explicita skildringar.

).' Syfte och frågeställningar
Syftet med avhandlingen är att analysera hur och varför den svenska 
pornografiska pressen utvecklades mot en massmarknad under perioden 
)8;(–)8:(. För att studera detta undersöks dels regleringen av den por-
nografiska utgivningen, dels den politiska och massmediala debatten om 
pornografi, dels de förlag som varit aktiva på marknaden.

Teoretiskt förstås begreppet pornografi som historiskt och socialt kon-
struerat. Med detta menas att det pornografiska inte på förhand varit givet 

 8 Se O’Toole ()88:), s 88f; Kutchinsky ()888), s ')f. För en beskrivning av betydelsen 
av Sveriges och Danmarks liberala lagstiftning i Storbritannien, se Smith ('((;), s );). 
Genombrottet beskrivs ofta som ett Skandinaviskt sådant. Emellertid är det då endast 
Danmark och Sverige som avses – Norge hade en långt mer restriktiv politik på detta 
område, se exempelvis Stenvoll ('(('), s &(A.

 )( Se t.ex. Schaefer ('(('), s &; Fejes ()88'), s '(. Om behovet av mer forskning kring 
Sverige och Danmark, se Sigel ('((;), s &. Om pornografi i Danmark ur ett littera-
turvetenskapligt perspektiv, se @ing ()888). Om det pornografiska genombrottet i 
Danmark under slutet av )8<(-talet finns noggranna studier gjorda framför andra av 
kriminologen Berl Kutchinsky. Se t.ex. Kutchinsky ()888).

 )) Se t.ex. Timm & Sanborn ('((9), s )9)f; Leonard ('((<), s ):(f; Weeks ()8:8), s 
)A. Kanske viktigast i denna svängning mot synen på sexualiteten som föränderlig 
är filosofen och idéhistorikern Michel Foucault med sina böcker om sexualitetens 
historia. Se t.ex. Foucault ()89</'((&), s );(A där han hävdar att sexualitetsmönstret 
ska ses utifrån makttekniker och där han problematiserar idén om sexualiteten som 
en historiskt undertryckt drivkraft.
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och att vad som ansetts som pornografi förändrats över tid. I lagtexten och 
i tillämpningen av lagen har det tryckfrihetsmässigt brottsliga konstruerats 
och därmed pekat ut det pornografiskt otillåtna. I det politiska samtalet 
har pornografi ofta konstruerats som ett problem, vilket därmed riskerat 
att få legala följder. I massmedia har det pornografiska konstruerats genom 
olika parallella diskurser där aktörer och företrädare för olika intressen 
givits olika utrymme att inrama det pornografiska från sina utgångspunk-
ter. Parallellt med dessa olika fora där pornografi skapats diskursivt, har 
en marknadsgenre producerats av de förläggare som publicerat det som 
utpekats som pornografiska tidningar. I fokus för avhandlingen står därför 
interaktionen mellan förläggare av pornografi, lagstiftningen och dess till-
lämpning, politiken och massmedia. För att skildra denna interaktion har 
tre frågeställningar formulerats.

• Hur och varför har regleringarna som styrt utgivning och distribu-
tion av pornografiska tidningar förändrats?

• Hur har den diskursiva konstruktionen av pornografi förändrats i 
den politiska och massmediala debatten?

• Hur har den pornografiska tidningsbranschen utvecklats och om-
vandlats i interaktion med det omgivande samhället?

Utvecklingen och genombrottet ska ses i ljuset av att den pornografiska 
produktionen relativt tidigt var internationaliserad. Orsakerna till genom-
brottet söks därför både på en nationell och på en internationell nivå även 
om det huvudsakligen är de svenska förhållandena som studeras. Den 
internationella utvecklingen studeras utifrån tidigare forskning.

).= Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning
En utgångspunkt är att förhållandet mellan företagande och samhälle kän-
netecknas av interaktion och ömsesidig påverkan. Företagens strategier kan 
avspegla det omgivande samhällets maktförhållanden samtidigt som före-
tagen också påverkar dessa förhållanden.)' Denna utgångspunkt innebär 
att historiska samhälleliga förändringar i synen på företagande även har 

 )' För vidare diskussion om detta, se t.ex. Deeks ()88=), s 8f och s )8f; Nilsson & Åberg 
('((9), s :; Iversen & @ue ('((:), s ;A. Se även Douglass Norths diskussion om 
betydelsen av det sammanhang av mänskligt konstruerade regler och normer i vilka 
ekonomiska val äger rum: North ('((<), s '9f. Se också Erik Dahméns diskussion 
om konstruktiva utgångspunkter där marknader kopplas samman med institutio-
nella förhållanden som bestäms av sociala, legala och politiska faktorer i förändring: 
Dahmén ()8:;), s )8.
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betydelse för företagandets utformning.)= För den pornografiska pressen an-
tas att detta ömsesidiga förhållande haft en relativt stor betydelse eftersom 
pornografi, som i det inledande citatet, uppfattats som ett särskilt störande 
och oönskat element. Pornografin har på olika sätt politiserats och regle-
rats.)& Det pornografiska företagandet måste därför ses som en integrerad 
del i samhället snarare än som något fristående.);

Trots att forskningen om pornografi generellt är omfattande finns re-
lativt få systematiska studier av dess ekonomiska aspekter. Medieforskaren 
Clarissa Smith påpekar till exempel att forskning och debatt om pornografi 
till största delen har kommit att beröra innehållsanalys och pornografins 
kulturella och sociala eAekter. Marknadsanalyser och studier av de reg-
leringar som påverkat produktionen har därmed fått stå tillbaka. Hon 
understryker att detta medfört att det finns få tillförlitliga empiriska och 
statistiska uppgifter om porr- och herrtidningar. Smith efterlyser i stället 
forskning om de organisatoriska och institutionella överväganden som 
förläggare av pornografiska tidningar gjort och gör. )< Genom en sådan kun-
skapsutveckling skulle en mer empiriskt underbyggd analys av pornografins 
marknadsfunktion kunna göras och regleringarnas betydelse skulle kunna 
förstås på ett nytt sätt. Föreliggande studie avser därför att dels skapa en 
empirisk grund där de pornografiska förlagen och deras tidningar kartläggs, 
dels undersöka den pornografiska förlagsverksamheten inom ramen för de 
samhälleliga regleringarna.

Pornografin har under efterkrigstiden inte bara kommersialiserats och 
”demokratiserats”, det vill säga gjorts tillgänglig för allmänheten.)9 Tidigare 
forskning visar även att den pornografiska branschen, liksom ekonomin i 
övrigt, internationaliserats och koncentrerats i ägande.): Därtill kommer 
även den tekniska förändring som successivt gjort pornografin billigare att 
producera, men som också gjort att pornografins format mångfaldigats från 

 )= Se här t.ex. Sjögren ('((;), s '), s =) och s &')A om den föränderliga synen på före-
tagandet och bolagsstyrelsers uppgifter och efterkrigstidens särskilda förutsättningar 
för export, tillväxt och vinst.

 )& Se diskussion om pornografins omstriddhet i t.ex. Davidson ('((=), s =. jfr. även med 
Orzi Husz och Amanda Lagerkvists påpekande om att idéer kring konsumtion inte 
kan skiljas från dess olika praktiker: Husz & Lagerkvist ('(()), s )=.

 ); Jfr. Deeks diskussion om att företagandet måste ses som en del i samhället snarare än 
som en utomstående kraft: Deeks ()88=), s )).

 )< Smith ('((;), s )&<A.
 )9 Om kommersialiseringen och demokratiseringen, se t.ex. Kutchinsky ()888), s =8.
 ): Jyrkinen ('((9), s 98A. Se även Hebditch & Anning ()8::), s ' om handelns inter-

nationalisering och Winick ('(()), s ) 8(9 om ägarkoncentration.



):  BC>7D>>.3.1,-.,7  B,-*.,E

tidningar och filmer via video till digital förmedling via Internet.)8 Nya 
målgrupper för pornografisk konsumtion har kunnat nås genom denna 
tekniska utveckling, liksom genom den genreutökning som möjliggjorts av 
att marknaderna blivit större.'(

Det sexuellt explicita pornografiska genombrottet i västvärlden i slutet av 
)8<(-talet och början av )89(-talet har förklarats av flera olika samverkande 
förhållanden. Journalisterna David Hebditch och Nick Anning, som gjorde 
en undersökning av den pornografiska verksamheten i slutet av )8:(-talet, 
menar att en ökad disponibel inkomst hos konsumenterna tillsammans med 
en försvagad lagstiftning, liberala strömningar, viktiga tekniska innovatio-
ner och entreprenörskap var centrala förklaringsfaktorer.') Filmvetaren Eric 
Schaefer betonar att genombrottets tidpunkt är svårförklarad, men att det 
är nödvändigt att förstå såväl grundläggande juridiska förutsättningar som 
industriella överväganden och teknologi. Utöver detta krävs, menar han, att 
händelseförloppet placeras i sin rättmätiga sociala och politiska kontext.''

Viktig tidigare forskning utgörs av den danska kriminologen Berl Kut-
chinskys undersökningar i slutet av )8<(- och början av )89(-talet som 
behandlar den danska pornografimarknaden, avkriminaliseringen och det 
kommersiella genombrottet där. Kutchinsky blev känd och mycket om-
debatterad genom sina undersökningar åt den amerikanska utredningen 
President’s Commission on Obscenity and Pornography, där han drog den 
kontroversiella slutsatsen att avkriminaliseringen av pornografi i Danmark 
inte hade lett till någon ökning av sexualbrott.'= Den här studien kommer 
inte att beröra den delen av undersökningen, utan istället huvudsakligen 
beröra Kutchinskys undersökningar om den danska pornografiska mark-
naden och hur det kom sig att den så kallade porrvågen tog fart i de skan-
dinaviska länderna. Kutchinsky betonar generella förklaringsfaktorer som 
sexuell liberalisering, urbanisering, medelklassens växande storlek, välfärd, 
försvagningen av den patriarkala strukturen, en generell sekularisering och 
kyrkans liberalisering. Danmark hade under efterkrigstiden, liksom Sverige, 
på dessa områden genomgått stora förändringar relativt snabbt och i större 
utsträckning än andra länder. Därför, framhåller Kutchinsky, var det inte 
förvånande att avkriminaliseringen skedde tidigt i dessa länder.'&

 )8 För diskussion om den tekniska utvecklingen, se t.ex. Hebditch & Anning ()88:), s 
'(; Lane III ('(((), kap. ).

 '( Smith ('((;), s )&9. Se även McNair ('(('), s ))f.
 ') Hebditch & Anning ()88:), s =(f.
 '' Schaefer ('(('), s &.
 '= Se Kutchinsky ()89'), s 9 och Russell ()88=), s )f; Björk ()8:;), s <;A för exempel på 

hur Kutchinsky kritiserats och debatterats.
 '& Kutchinsky ()888), kap. =.
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Kutchinsky identifierar två vågrörelser under )8<(-talet i Danmark: en 
porrlitteraturvåg ca )8<=–)8<: och en våg med pornografiska bildtidningar 
ca )8<;–)89(. Båda vågrörelserna började ungefär fem år före avkriminali-
seringen och klingade av ett år efter lagändringen (text avkriminaliserades 
)8<9, bild )8<8). Kutchinsky konstaterar att lagen ändrades som en konse-
kvens av den stora produktionen av pornografisk litteratur snarare än tvärt 
om. Anledningen till att marknaden sedan minskade var att kundernas 
nyfikenhet stillats och att många började köpa pornografiska bildtidningar 
istället för böcker.'; Under )8<< gjorde den danska polisen många tillslag 
mot så kallade pettingmagasin, vilket visserligen störde handeln, men som 
också gav tidningarna publicitet. Ett antal mindre utgivare hade börjat även 
producera pornografiska tidningar, men lyckades hålla sig undan polisen 
bland annat genom att inte ange utgivarens namn. De kunde därmed växa 
i popularitet och i sexuell detaljrikedom.'< Kutchinsky menar att det inte 
fanns någon klar uppdelning mellan producenter, grossister och återför-
säljare under slutet av )8<(-talet, utan att samma personer i stort kunde 
syssla med alla tre produktionsled samtidigt. Efter den danska lagändringen 
började dock återförsäljning alltmer skiljas från produktion, då priskonkur-
rensen blev hårdare och kraven på massproduktion ökade.'9

Kutchinsky menar att pornografimarknaden efter avkriminaliseringen 
utvecklades i riktning mot modern industri med massproduktion, ut-
slagning av mindre företag, konkurrens och inriktning på den utländska 
marknaden.': Liksom marknaden för pornografisk litteratur blev mättad, 
avtog så småningom intresset även för de pornografiska bildtidningarna. 
Nedgången gällde i synnerhet de tidningar som var riktade till en dansk 
publik, de internationellt inriktade tidningarna kunde istället säljas till 
turister och exporteras.'8 Efter avkriminaliseringen specialiserades också 
den danska porrtidningsmarknaden, både avseende sexuella praktiker och 
inriktning mot mer våldsamma genrer med beskrivningar av våldtäkt och 
sexuella övergrepp på bland annat barn.=( Liberaliseringen i Europa, USA, 
Australien och Japan ledde till en början till att de danska förlagen kunde 
utvidga sin marknad, men ledde från mitten av )89(-talet även till stark 
konkurrens från dessa länders egna pornografibranscher.=)

Kutchinskys studie av Danmark väcker frågor om skillnader och likheter 
 '; Kutchinsky ()888), s :=A.
 '< Ibid, s :<f.
 '9 Ibid, s :9f.
 ': Kutchinsky ()89'), s )9. Se även Kutchinsky ()888), s 8;.
 '8 Kutchinsky ()888), s 8'f.
 =( Ibid, s 8;f.
 =) Ibid, s )(&f.
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med den svenska utvecklingen. Närheten mellan de båda länderna och en 
liknande avkriminalisering öppnar för resonemang kring hur marknaderna 
var kopplade till varandra. Till skillnad från Kutchinskys studie spänner 
denna över en längre tidsperiod och undersöker branschen i ett större juri-
diskt och kontextuellt sammanhang. Trots att utvecklingen av en pornogra-
fisk marknad bör ses i relation till större samhällsförändringar är det även 
viktigt att undersöka utvecklingen på mikronivå, något som Kutchinsky i 
relativt låg utsträckning gör. Hur enskilda förlag har hanterat regleringen 
av pornografi och hur pornografiförläggare engagerat sig i samhällsdebatten 
är i sig viktigt för att förstå hur olika förhållanden samvarierat konkret för 
enskilda förlag. I avhandlingen är därför interaktionen mellan de enskilda 
aktörerna på mikronivå och den strukturella makronivån central.

Genus och sexualitet
Antropologen Gayle Rubin menar att den moderna ideologin om sexuali tet 
inbegriper en förståelse av att lusten som manlig och den sexuella renheten 
som kvinnlig. Det är därför ingen tillfällighet att pornografi och perver-
sioner ansetts maskulina, anser hon. I sexindustrin har kvinnor som regel 
exkluderats från produktionen och konsumtionen, och istället tillåtits med-
verka endast som arbetskraft.=' Även sociologen Becki L. Ross framhåller att 
produktion och konsumtion av kommersiella sexrelaterade produkter varit 
beroende av en rad socioekonomiska faktorer. Av dessa har klass-, genus- 
och etnicitetsrelationer mellan producenter och konsumenter styrt hur det 
ekonomiska utbytet skett.== Hon menar att det under )8((-talet framför 
allt har varit vita, heterosexuella, förmögna män som haft den ekonomiska 
möjligheten att kräva vad de önskat sexuellt. Även andra grupper av män 
har dock betalat för olika sexuella interaktioner med kvinnor främst från 
arbetarklassen, framhåller Ross.=& Flera, bland andra sociologen Michael S. 
Kimmel, karaktäriserar pornografi som bilder (oftast föreställande kvinnor) 
producerade av män för andra mäns konsumtion.=; Både produktion och 
konsumtion av pornografi har alltså historiskt varit starkt genusknuten.

 =' Rubin ()8:&/)8::), s =(9f.
 == Ross ('(((), s '').
 =& Arten av kvinnornas arbete har varierat, även om prostitution setts som dess mest 

tydliga och problematiserade form, enligt Ross ('(((), s '''. Jfr. även med Williams 
påpekande att det historiskt varit svårt för kvinnor att föreställa sig hur njutning skulle 
te sig utanför den dominerande manliga ekonomin. Williams ()8:8), s &f.

 =; Se Kimmel ('((;), s <;. Sociologen Simon Hardy resonerar på ett liknande sätt och har 
beskrivit att det som särskiljer pornografi som genre är att män är den tänkta målgrup-
pen. Pornografin har därför producerats på ett sådant sätt att fokus varit på kvinnor och 
deras tillfredsställelse av mäns sexuella önskningar, menar han. Se Hardy ()88:), s &8.
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För att förstå pornografi som maktfaktor tar jag utgångspunkt i so-
ciologen JeArey Weeks resonemang om sexualitetens språkliga betydelse. 
I språket konstrueras vad sexualitet är, vad den borde, och kan vara enligt 
Weeks. Detta sker exempelvis i moraliska överenskommelser, lagstiftning, 
utbildningspraktiker, psykologiska teorier, medicinska definitioner, sociala 
ritualer och pornografiska och romantiska berättelser, som tillsammans sät-
ter upp gränser för sexualitetens uttryck.=< I Weeks exemplifiering är porno-
grafi följaktligen bara ett av de språkliga uttryck som inramar sexualitetens 
möjligheter och gränser. Utgångspunkten i Weeks resonemang innebär 
att pornografi ses som en maktfaktor i termer av sitt monopol på sexuellt 
explicita kommersiella skildringar. Det är emellertid viktigt att påpeka att 
pornografi inte är det enda som definierar vad sexualitet är och kan vara. 
Den allmänna spridningen och den relativt omfattande konsumtionen av 
pornografi ger den dock en särställning.

Det pornografiska företagandet
Den pornografiska pressen har inte endast varit en del av marknaden för 
sexuella produkter utan även en del av populärpressmarknaden. Populär-
pressen och den pornografiska pressen har delat flera kommersiella och 
tekniska förutsättningar. Som medieforskaren Helene Hafstrand påpekar 
är en fysisk produktlikhet dock inte tillräcklig för att tidskrifter generellt 
ska ses som en enhetlig mediegrupp eller en bransch. För att konkurrens 
mellan exempelvis vanliga populärtidningar och porrtidningar ska uppstå 
måste köparen uppfatta dem som substitut.=9 Detta innebär att konkur-
rensen mellan populärpress och pornografisk press kan ha skiftat över tid 
beroende på hur pass lika – och därmed utbytbara – tidningarna varit.

Ekonomisk-historikern Håkan Lindgren har framhållit betydelsen 
av att se presshistoria som företagshistoria. Genom att knyta ihop de två 
forskningsgrenarna menar han bland annat att förläggares ekonomiska 
beslut och de institutionella ramverk som pressen omgärdats av kan lyftas 
fram.=: Jag menar att den pornografiska pressens ekonomiska historia bör 
ses både som företagshistoria och i ljuset av utvecklingen av den övriga 
populärpressen. Detta är även ett led i att se pornografiverksamheten som 
del i samhället och en viktig utgångspunkt för att förstå pornografipressens 
utveckling och omvandling.

Den pornografiska pressen bör även förstås i relation till den inter-
nationella pornografiutvecklingen. Ett dussintal färgstarka entreprenörer 

 =< Weeks ()88)), s 8;f.
 =9 Hafstrand ()88(), s '=.
 =: Lindgren ('((').
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från USA, Sverige, Danmark, Holland och Tyskland beskrivs av Hebditch 
och Anning ha klarat sig kvar inom den pornografiska branschen efter 
)8<(-talets nästintill underjordiska verksamhet med tillhörande smuggling 
av pornografi och flertalet rättstvister. Dessa personer kom sedan att do-
minera den internationella pornografibranschen och kontrollerade enligt 
författarnas uppskattningar över hälften av världshandeln på )8:(-talet.=8 
Liksom Kutchinsky framhåller Hebditch och Anning att redan etablerade 
pornografiska företag kunde växa när nya marknader öppnades på grund av 
pornografins avkriminalisering eller liberalisering i olika delar av västvärl-
den.&( Sedan Berlinmurens fall öppnades även nya marknader i Östeuropa, 
vilket skapade nya förutsättningar för porrindustrin under )88(-talet.&)

Historikern Lisa Z. Sigel menar att relativt lite startkapital krävdes för 
att starta ett företag inom det pornografiska fältet, vilket gjorde pornografin 
till ett slags småskalig hemindustri. Hon framhåller även att exporten var 
relativt billig.&' Även filmvetaren Eric Schaefer menar att de låga kostna-
derna spelade roll för det pornografiska genombrottet inom filmen i början 
av )89(-talet.&= I sin studie om utvecklingen av pornografiska tidningar 
för kvinnor under slutet av )8((-talet menar Clarissa Smith omvänt att 
svårigheterna att starta en pornografisk ekonomisk verksamhet avgjorde 
koncentrationen och likformigheten på marknaden.&& De låga trösklarna 
för att träda in på marknaden, som Sigel och Schaefer beskriver, verkar 
alltså ha höjts i och med att konkurrensen på marknaden hårdnade och 
aktörerna blev större efter )89(-talet. Medieforskarna Susanna Paasonen, 
Kaarina Nikunen och Laura Saarenmaa beskriver även hur den tekniska 
utvecklingen underlättat för små företag, samtidigt som den internationella 
handeln alltmer kommit att kontrolleras av multinationella företag.&;

Sociologen Gail Dines skildrar den pornografiska texten som kon-
struerad utifrån produktionens finansiering och organisering.&< Dines, 
som studerat tidningen Playboys framväxt i USA, pekar på faktorer som 

 =8 Hebditch & Anning ()8::), s '.
 &( Ibid, s =f.
 &) Paasonen & Nikunen & Saarenmaa ('((9), s <.
 &' Sigel ('((;), s 'f.
 &= Schaefer ('(('), s 8.
 && Smith ('((9), s )9.
 &; Paasonen, Nikunen & Saarenmaa ('((9), s <. Se även pornografen Berth Miltons 

uttalande ”It is impossible to start a new magazine these days” i en intervju )8:9, i 
Hebditch & Anning ()8::), s );:.

 &< Dines ()88:), s =9. Se även Berl Kutchinskys dikussion om skillnaden mellan soft core 
och hard core och möjligheten att göra pornografi mindre sexuellt explicit för att nå 
kunder utanför porrbutikerna, cit. i Hebditch & Anning ()8::), s :.
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möjligheten till annonsering och distribution. En alltför sexuellt explicit 
framtoning riskerade att skrämma bort annonsörer och distributörer men 
kunde locka fler kunder, resonerar hon. Balansgången mellan att visa så 
sexuellt detaljerade bilder som möjligt utan att samtidigt riskera relationen 
med annonsörer och distributörer var central för konkurrensen mellan 
de amerikanska tidningarna.&9 Väletablerade företags annonsering i både 
Playboy och Penthouse, liksom kända personers medverkan i tidningarna, 
bidrog till och var ett slags bevis för deras acceptans, enligt Dines. Accep-
tansen av de två tidningarna var även ett utslag av att de skiljde ut sig från 
annan pornografi, vars innehåll utspelade sig i arbetarklassmiljö. I Playboy 
och Penthouse skildrades istället unga fotomodeller som utvikningsflickor i 
över- och medelklassammanhang.&: Dines beskriver hur Playboys grundare, 
Hugh Hefner, använde målgruppen vita medelklassmän för att locka till sig 
annonsörer som betalade bra. Genom detta kunde sexualiteten konsumeras 
och konsumtionen sexualiseras i samma produkt.&8 Dines betonar vanlig 
massmedias roll i att göra både Playboy och personen Hugh Hefner ac-
cepterade. Detta genom att beskriva Hefners elitstatus och samtidigt svärta 
ned mer sexuellt explicit lågbudgetpornografi som ofta associerades med vit 
maskulin arbetarklass.;(

Dines resonemang öppnar för en diskussion om hur den pornogra-
fiska pressen inbördes har fungerat och varit uppdelad. I resonemangen 
om den amerikanska herr- och porrtidningsmarknaden återfinns viktiga 
poänger om skillnaden mellan soft core och hard core, det vill säga mjuk- och 
hårdpornografi, där Playboy räknades som en mjukpornografisk tidning. 
Mjukpornografin var genom sitt beroende av annonser och distributörer 
mer lik annan special- och populärpress, som genom målgruppsinriktning 
kunde sälja riktade annonser.;) Medievetaren Anja Hirdman framhåller 

 &9 Dines ()88:), s &:A; Dines ()88;), s ';8. Se även Davidson ('((=), s 8=f; Crewe 
('((=) som beskriver betydelsen av annonsering och marknadskoncentration för 
samtida herrtidningar; Westerberg ()89'), :< som exemplifierar med Playboy som 
hade relativt låga annonsintäkter i relation till andra specialtidningar.

 &: Dines ()88;), s ';;. Jfr. även med Kipnis beskrivning av tidningarna Playboy, Penthouse 
och Hustler och konkurrensen dem emellan: Kipnis ()888), s )':A och Pitzulos beskriv-
ning av Playboys relation till kvinnorörelsen och feministiska frågor: Pitzulo ('((:).

 &8 Dines ()88;), s ';<A. För klassperspektiv på annonsering, se även diskussion i Crewe 
('((=), s );f; Hirdman ('(()), s =9f. För klassperspektiv på populära tidningars be-
skrivning av sexualitet, se Clark ('((:), s '(;.

 ;( Dines ()88;), s '<). Jfr. Kipnis resonemang om att pornografi har lägst status jämfört med 
annan kulturell konsumtion. Därav, menar hon, associeras pornografi med låg klass även 
om den inte nödvändigtvis konsumeras av dessa grupper. Se Kipnis ()888), s )9&f.

 ;) Om populärpressens annonsering, se Jonsson ()8:'), s 9;A, som menar att annonse-
ringen i populärpressen är geografiskt universell (når ut till hela landet) men demo-
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att det hårdpornografiska definierats som det obscena och icke-acceptabla 
medan det mjukpornografiska varit mer bundet till det moderna, till indu-
strialiseringen, masspressen och reklamen och den begärskultur som hon 
menar präglar konsumtionssamhället.;' Både Dines och Hirdman öppnar 
alltså för en diskussion om hur hård- respektive mjukpornografi även varit 
kopplat till en föreställning om låg- och högkultur kopplade till föreställ-
ningar om klass.

Regleringarna av den pornografiska pressens publicering och spridning
Hur staten valt att reglera pornografin och hur denna reglering sedan 
kontrollerats är en förutsättning för att förstå pornografins möjligheter till 
produktion och spridning. Sådana regleringar har styrt om och i vilken grad 
pornografi accepterats.

Flera forskare har poängterat att lagstiftningen till viss del konstruerat 
kategorin pornografi och att den formulerat gränser som producenter och 
deras produkter sedan förhållit sig till.;= Filmvetaren @omas Waugh har, 
i sin studie av de amerikanska stag-filmerna (tidiga pornografiska filmer), 
påpekat att det inte endast var lagstiftningen som påverkade pornografins 
innehåll genom gränser för det tillåtna utan även skam och avståndstagan-
de.;& Man kan därför tala om både formella och informella regleringar eller 
institutioner som inramade den pornografiska produktionen.;;

Tidigare studier visar alltså att både lagstiftningen och rådande normer 
och värderingar är av vikt för att förstå den pornografiska branschen. När 
det gäller formella regleringar kommer framför allt en lagförändring att 
studeras: förändringen av tryckfrihetsförordningen )89). Detta möjliggör 
en analys av två olika formella regleringar – en före och en efter lagänd-
ringen – och hur de påverkade den pornografiska marknaden. Informella 
regler studeras även genom att föreställningar om pornografi och sexualitet 
analyseras i den allmänna pornografidebatten i riksdagen och i massmedia.

grafiskt selektiv (riktar sig till vissa målgrupper). Om herrtidningarnas utveckling, se 
exempelvis Hafstrand ('(((). Hon beskriver de månadsmagasin för män t.ex. Slitz 
och Café som kom under )88(-talet och som hade internationella förebilder som 
t.ex. amerikanska Playboy och var ett slags utvidgning av specialtidningarna riktade 
mot en manlig målgrupp. Även tidigare tidningar som Lektyr och Fib Aktuellt under 
)8<(- och )89(-talen bar dessa drag, se Larsson ('((=), s );)A; Jonsson ('(('), '()A. 
Se även Hirdman ('(()), s :)A för analys av Fib Aktuellts innehåll.

 ;' Hirdman ('((:), s &9. Jfr. även med Winick ('(()), s ) 8(9 som påpekar att det främst 
är vad som betecknas hard core som regleras och/eller censureras.

 ;= Se t.ex. Kendrick ()8:9/)88<), s 8;A; Smith ('((9), s )<f; Hunt ()88=), s )).
 ;& Waugh ('(()), s '9<. Om stag-filmer, se även Hebditch & Anning ()8::), s )8.
 ;; Jfr. diskussionen om formella och informella regleringar av sexualiteten i Weeks ()8:8), 

s )= och diskussionen om formella och informella institutioner i North ('((<), s )'A.
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Illegala och ifrågasatta varor
För att förstå det pornografiska genombrottet är det väsentligt att ta hänsyn 
till att det skedde under illegala förhållanden, eller åtminstone på gränsen 
till det tillåtna. Även om produktionen av pornografi framför allt var tryck-
frihetsrättsligt reglerad och inte ekonomisk brottslig per se, indikerar flera 
källor att handeln med pornografi ibland skett under skattemässigt illegala 
former.;< Graden av brottslighet och användandet av svarta pengar kan dock 
ha skiftat över tid. Hebditch och Anning beskriver exempelvis slutet av 
)8<(-talet som ”the ’black money’ years of Danish pornography”.;9 Frågan 
väcks därmed om situationen kan ha varit liknande i Sverige under samma 
period och vad det i sådana fall haft för inverkan på den pornografiska 
marknaden och för källäget.

Ekonomisk-historikern Johan Söderberg beskriver i sin undersökning 
av användningen av kosmetika i Sverige )8((–)8<( hur vissa typer av 
konsumtion varit omstridd. Han frågar sig vad i sådan konsumtion som 
utmanar och förargar. Trots att de kosmetiska varorna fick utstå hård kritik 
slog de till slut igenom. När nya varor och de livsstilar de representerar blir 
allmänt spridda förlorar även konsumtionen av dem sin laddning, menar 
Söderberg. Det som förut ansetts stötande övergår då till att bli något 
rutinbetonat som inte längre väcker särskilt mycket uppmärksamhet. Sö-
derberg beskriver denna utvecklingskedja som: ”kontrovers begynnande 
 acceptans  allmänt bruk  likgiltighet”;:

Även om kosmetika och pornografi kan tyckas ojämförbara finns en 
del likheter värda att poängtera. Konsumtionen av både kosmetika och 
pornografi har varit starkt genusbunden, där det förra generellt förståtts 
som en kvinnlig form av konsumtion, det senare som en manlig. Söderberg 
påpekar att kontroversen kring kosmetikan blossade upp i en tid av starka 
omvandlingar såsom krigssituationen, kvinnors förändrade arbetsmönster 
och den framväxande ungdomskulturen.;8 Han betonar även kosmetikans 
erotiskt kopplade dimensioner.<( Liknande förändringar var även viktiga för 
pornografins allmänna spridning.<) Söderbergs analysmodell väcker frågor 

 ;< Se t.ex. Wendt ()898), s ))8f; Kutchinsky ()89'), s )) om den danska branschens 
undflyende från myndigheter; Sjöberg ('(('), s 8;A om den svenska porrtidningen 
Privates skatteproblem.

 ;9 Hebditch & Anning ()8::), s ;&.
 ;: Söderberg ('(()), s ))f.
 ;8 Ibid, s )'f.
 <( Ibid, s )<:.
 <) Barbara Ehrenreich har exempelvis påpekat detta i sin studie av det förändrade man-

lighetsidealet och Playboy. Genom Playboy utmanades den manliga försörjarrollen 
och ett manlighetsideal frikopplat från äktenskapet målades upp i tidningen. Se 
Ehrenreich ()8:=), kap. &.
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om huruvida pornografi har egenskaper som gör den mer kontroversiell än 
andra produkter. Ett liknande resonemang för även juristen Margaret Jane 
Radin, som använder begreppet contested commodities (omstridda varor) för 
att beteckna hur vissa varor eller tjänster blir särskilt omtvistade eftersom de 
befinner sig i utkanten av vad som anses lämpligt att sälja och köpa på en 
marknad.<' Hon menar att det uppstår en social oro över det som uppfat-
tas som olämplig kommodifiering, det vill säga introduktionen av sådana 
varor på en marknad, när dessa varor beskrivs i ekonomiska termer. Radin 
framhåller att oron över varorna tätt hänger samman med andra farhågor 
kring social orättvisa, särskilt när det gäller ojämlikhet och snedfördelning 
av samhällets resurser.<= Det är ofta något som betraktas som rättigheter eller 
tillhörigheter som inte går att separera från människan och därmed något 
som människan inte frivilligt anses kunna avstå ifrån eller handla med.<& 
Oron gäller även spridningen av marknadstänkandet på dessa områden.<; 
Ett marknadstänkande i ett sexualitetsavseende kan tänkas öka en oro för 
en ekonomisering och kommersialisering av sexualiteten överhuvudtaget.<< 
EAekten blir ofta försök för att motverka en marknadsintroduktion. Radin 
framhåller att det uppstår ett val mellan om något ska betraktas som helt 
utanför marknaden eller delvis innanför den. Vissa varor, menar hon, blir 
ofullständigt kommodifierade, de finns på marknaden men är ändå inte 
fullt socialt och lagligt accepterade.<9 Hur dessa varor är reglerade och där-
med ofullständigt kommodifierade speglar ofta, menar hon, de konflikter 
som ligger bakom integreringen på marknaden.<:

Radin framhåller att pornografins reglering är ett bra exempel på hur 
stridigheter kring reglering också blivit stridigheter om vilka föreställningar 
om sexualitet som förväntas förstärkas kulturellt genom ett lagligt skydd. 
Debatten om pornografi kretsar därför kring pornografins diskursiva och 
kulturella eAekter och i vilken grad dessa är oönskade eller skadliga.<8 I den-
na studie blir Radins resonemang om gränsen mellan det icke-kommeriella 
och det kommersiella och de strider som uppstår vid denna gränsdragning 
viktigt. Här studeras särskilt föreställningar om sexualitet och oron för dess 
ekonomisering.

Ekonomen D. Kirk Davidsson diskuterar liknande varor som Radin, 
 <' Radin ()88<), s )9;f.
 <= Ibid, s : och xi.
 <& Ibid, s )9.
 <; Ibid, s )=f.
 << Ibid, s )& och s 8;A.
 <9 Ibid, s '(.
 <: Ibid, s )(&.
 <8 Ibid, s )9;.
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och menar att företag som producerar varor som anses socialt oacceptabla 
är tvungna att verka under starka restriktioner. Värvandet av nya kunder 
blir svårt och tillgången till medieutrymme ser annorlunda ut än i andra 
branscher. Ofta blir relationen till starka företrädargrupper för motståndet 
till produkten intensiv och konfliktfylld och företagen är också ofta under 
extra hård massmedial bevakning.9( Det är inte alltid konsumenterna som 
är fientligt inställda till produkterna och dess marknadsföring utan istället 
andra påtryckargrupper med inflytande i samhället. Även om produkterna 
i sig är lagliga kan marknadsföringen av dem möta öppet motstånd.9)

De socialt icke-accepterade varorna (Davidson behandlar förutom 
pornografi cigaretter, alkohol, vapen och spel) har flera likheter. Davidson 
menar att frågan om varornas legitimitet över tid är central. Legitimite-
ten kan förändras genom en ökning eller minskning eller variera likt en 
vågrörelse. Tecken på att en vara tappar i legitimitet kan till exempel vara 
punktskatter (som på alkohol och tobak) eller att andra företag distanserar 
sig från den bransch som ses som oacceptabel. Den bristande legitimiteten 
gör också att de företag som producerar icke-accepterade varor möter större 
rättsliga utmaningar än andra företag.9' De grupper som gör motstånd mot 
de icke-accepterade branscherna försöker också begränsa möjligheten till 
försäljning, vilket ställer dessa branscher inför särskilda och mer komplexa 
utmaningar än andra branscher.9=

Söderberg, Radin och Davidson pekar i olika grad på samhälleliga 
konflikter som uppstår kring vissa varor och på de speciella utmaningar 
och förutsättningar som omstridda branscher ställs inför. I den här studien 
blir synen på pornografi som produkt och hur legitimiteten för branschen 
förändras liksom på hur de särskilda branschförutsättningarna hänger sam-
man viktiga att studera.

Tidigare forskning om pornografins historia
Trots att sexuella skildringar förekommit i de flesta tidsepoker och på de 
flesta platser menar exempelvis historikern Lynn Hunt att pornografi som 
en rättslig och konstnärlig kategori framför allt är västerländsk med sin egen 
kronologi och geografi.9& Pornografin, menar hon, speglade viktiga särdrag 

 9( Davidson ('((=), s xi.
 9) Ibid, s )f.
 9' Ibid, s 'A.
 9= Ibid, s 9f.
 9& Hunt ()88=), s )(. Se även Kraakmans översikt över den historiska pornografiforsk-

ningen, där hon menar att de flesta pornografiforskare är överens om att den väster-
ländska pornografin har gemensamma drag och kronologi: Kraakman ()888), s )(<.
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i den begynnande moderna kulturen där politisk auktoritet ifrågasattes och 
genusskillnader omförhandlades.9;

Slutet av ):((-talet och början av )8((-talet beskrivs som särskilt avgö-
rande för utvecklingen till en modern pornografi med sexuell upphetsning 
som försäljningsargument.9< Tidigare hade pornografin fungerat som en 
form av politisk debatt, där sex användes som en chockmetod för att kritisera 
religiösa och politiska auktoriteter.99 Massproducerad erotik blev tillgäng-
lig under slutet av ):((-talet, möjligheterna för den sexuella kommersen 
förändrades därmed.9: I och med fotografiet möjliggjordes exempelvis en 
omfattande internationell handel med pornografi. För konsumtion krävdes 
ingen läskunnighet och översättningar för internationell handel behövdes 
därmed inte längre.98 Litteraturvetaren Walter Kendrick beskriver perioden 
mellan ):&(-talet fram till )8<(-talet som den period då representationer 
i alla mediala former spred sig allt vidare och snabbare. Under perioden 
breddades även innehållet och blev alltmer detaljerat och tillgängligt. Detta, 
menar han, berörde inte bara pornografi utan även andra skildringar.:(

Hunt betonar liksom Kendrick att pornografi redan i början av ):((-ta-
let förknippades med omoral och behovet av att skydda samhället.:) Lisa Z. 
Sigel beskriver även att de som oroade sig för hur bristen på moral spred sig 
bland befolkningen såg pornografi som en provokation av gränsen för vad 
som skulle anses acceptabelt. Europeiska stater fokuserade i diskussionen 
om pornografi, människors bristande moral och svaga gruppers utsatthet 
och legitimerade på så sätt ett ökat ingripande i människors privata liv 
parallellt med att friheter garanterades i den samtida liberaliseringen. När 
oro uppstod kring det moraliska förfallet sågs pornografin som ett bevis för 
problemen med ett modernt sätt att leva, menar Sigel.:' Hunt påpekar att 
pornografi som en reglerad kategori infördes som ett svar på den fara som 
man uppfattade att kulturens demokratisering förde med sig när tryckfrihe-
ten möjliggjorde en massproduktion av pornografiskt material.:= Kendrick 

 9; Hunt ()88=), s )).
 9< Ibid, s )( och Wagner ()8::), s <.
 99 Hunt ()88=), s )(.
 9: Rubin ()8:&/)8::), s =(8f. Se även Hirdman ('((:), s &; och Nestius ()8:'), s <.
 98 Hebditch & Anning ()8::), s )9.
 :( Kendrick ()8:9/)88<), s '').
 :) Hunt ()88=), s )&.
 :' Sigel ('((;), s '.
 := Hunt ()88=), s )=. Se även diskussionen om kopplingen mellan produktion och oron 

för arbetarklassens moral i Weeks ()8:8), s ==. Oron för arbetarklassens konsumtion 
av dagstidningar hade liknande drag, varpå oron ev. kan tolkas som riktad mot en 
allmän konsumtion av kultur, jfr. Bingham ('((8), s ))'A.
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beskriver dock hur )8((-talets olika försök att tillintetgöra pornografin 
mötte ett framgångsrikt motstånd.:& Sigel påpekar även att spridningen av 
texter som beskrev till exempel homosexualitet underlättade kontakter mel-
lan de personer som genom sin sexualitet avvek från normen efter )8'(- och 
)8<(-talens sexuella frigörelseperioder. Pornografin blev på det sättet en 
utmaning av statens kontroll av sexualiteten.:; I likhet med Sigel och Hunt 
beskriver även medieforskaren Laura Kipnis pornografin som en social kri-
tik som konfronterat den politiska och religiösa makten. Hon menar även 
att pornografins främsta karaktärsdrag är gränsöverskridande och ständig 
utmaning av samhällets olika tabun och syn på anständighet.:<

Den västerländska pornografin har alltså haft flera genombrott sedan 
slutet av ):((-talet, då pornografi sålts som böcker, så kallade ”franska kort” 
och som tidningar. I denna avhandling studeras de pornografiska tidning-
arna särskilt och hur de fick sitt kommersiella genombrott. Som Kutchinsky 
påpekar har varken Danmark eller något annat av de andra skandinaviska 
länderna någon tradition av pornografisk utgivning före )8<(-talet. Kut-
chinsky förklarar detta med en alltför liten andel av befolkningen som var 
tillräckligt välinformerade för att veta var det gick att få tag på pornografisk 
litteratur som samtidigt hade råd att köpa den och var tillräckligt ”liberal” 
för att våga köpa den. Eftersom många av de presumtiva kunderna även 
kunde läsa engelska, tyska och franska importerades böckerna istället. Att 
de skandinaviska länderna började producera pornografi i relativt stor skala 
under )8<(-talet och framåt måste enligt Kutchinsky därför ses som en 
historiskt brytpunkt.:9

Den tidiga demokratiseringen av pornografin och dess koppling till 
moderniteten blev som tidigare forskning visar ett internationellt slagfält, 
där oron för en spridning av pornografi till mindre bemedlade grupper var 
betydande. I denna studie är det viktigt att som i den tidigare historiska 
forskningen förstå pornografi som både potentiellt maktutmanande och 
som en maktfaktor för förståelsen av sexualitet, i likhet med Weeks resone-
mang. Det är dock viktigt att påpeka synen på pornografi som konstruktion 
och därmed dess föränderlighet. Pornografins problematisering och roll kan 
därför skifta över tid.
 :& Kendrick ()8:9/)88<), s );9.
 :; Sigel ('((;), s =.
 :< Kipnis ()888), s )'&, s )<&. Kipnis hävdar att pornografin på grund av dess gränsöver-

skridande karaktär fungerar som en historisk källa av vår samhälleliga och personliga 
kultur, se s )<9. Kendrick påpekar också att pornografi ofta oroat makthavare efter-
som den setts som symbol för anarki. Se Kendrick ()8:9/)88<), s ')8f.

 :9 Kutchinsky ()888), s =&A. Se även Lundevall ()8;:) om tryckfrihet och sedlighet i 
Norden.
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Sex wars
En stor del av de senaste decenniernas pornografiforskning har sitt ursprung 
i den feministiska konflikt med ursprung i USA och Kanada i slutet av 
)89(-talet över )8:(-talet som betecknats sex wars.:: Konflikten har ibland 
beskrivits handla om inställningen till sex och består förenklat beskrivet av 
en radikal antipornografisk inriktning och en liberal anticensurinriktning. 
Den radikalfeministiska antipornografiska inriktningen vänder sig mot 
pornografins budskap som uppfattas som objektifierande, förnedrande och 
förstärkande av kvinnors underordning.:8 Pornografin medverkar, enligt 
denna analys, till en utbredd handel med kvinnor och barn och borde 
därför kontrolleras.8( Den liberala inriktningen menar istället att censur-
lagstiftning i sig inte skyddar kvinnor och barn från denna handel och att 
det därför är bättre att pornografin kommer ut i ljuset och kan synas.8) 
Reglering av sexuella uttryck, menar flera liberala förespråkare, kan utnytt-
jas för att politiskt förtrycka sexuella minoriteter och genusöverskridare.8'

Sex-wars-konflikten har enligt flera sentida forskare resulterat i både en 
forskningstradition som centrerat kring frågan om pornografins eAekter 
och i en dikotom syn mellan att antingen se pornografi som frigörande 
eller som förtryckande och skadlig.8= Försök har därför gjorts att frångå 
denna dikotomi genom en tydligare kontextualisering och historisering av 
pornografi som fenomen.8&

 :: Se t.ex. Jaggar ()88&), s )&=f. Se också Winick ('(()), s )8)( där han beskriver hur 
Kanada är det enda land där en radikalfeministisk tolkning av lagen implementerats 
sedan högsta domstolen där funnit att förnedrande och avhumaniserade bilder var 
olagliga (Butler v. @e Queen, )88').

 :8 Se O’Toole, s '<f; Dworkin ()88;).
 8( Se Jaggar, s )'9.
 8) Ibid, s )'9f.
 8' Duggan ()88;), s ;. En del av dessa teoretiker menar även att den radikalfeministiska 

analysen utgår från en snäv och fördömande syn på sexualitet och därmed spelar 
konservativa krafter i händerna. Se t.ex. Rubin ()88;), s '&:; Rubin ()8:&/)8::), 
s '9=, s =('; Paasonen & Nikunen & Saarenmaa ('((:), s )< som diskuterar den 
anti-pornografiska inriktningens fokus på pornografi som ett uttryck för våldsam 
maskulin sexualitet som de menar osynliggjort kvinnlig och icke-heterosexuell por-
nografi. Se även Rosenberg ('((<), s =&A om sexkrigens konsekvenser för lesbiskt 
identitetsskapande.

 8= Se t.ex. Smith ('((9), s )'; Williams ()8:8), s )&f. Jfr. även med JeArey Weeks ()8:<) 
s :), diskussion om inställningen till sexualitet som något i grunden skadligt eller 
hälsosamt och hans förespråkande av en tredje variant där sexualitet bör förstås i sin 
sociala och politiska kontext.

 8& Se Feona Atwoods diskussion om detta skifte i pornografiforskningen i Attwood 
('(('), s 8'A. Särskilt viktiga arbeten för detta skifte var enligt henne Williams ()8:8) 
och Kendrick ()8:9).
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Den svenska feministiska diskursen och pornografin kritiken kommer 
delvis att studeras här, och frågan om censur och reglering av pornografi står 
som ett centralt studieobjekt. Utifrån avhandlingens resultat är förhopp-
ningen att nya diskussioner kan följa regleringen av pornografi och dess 
betydelse för den pornografiska pressens kommersiella genombrott. Frågan 
om en reglering är önskvärd eller inte lämnas dock därhän.8;

Den svenska kontexten
Det föreligger ingen tidigare övergripande studie av den pornografiska press-
sen i Sverige. Däremot finns vissa journalistiska och populärvetenskapliga 
beskrivningar av förloppet och om de enskilda förlagen.8< De sexualpolitiska 
förändringarna och debatten under )8<(- och )89(-talen är däremot relativt 
väl studerade. Lena Lennerheds avhandling om sexualdebatten på )8<(-talet 
hör till de mer genomgripande analyserna. Enligt Lennerhed drevs den sexu-
ella frigörelsen – som framför allt syftade till en acceptans av föräktenskapligt 
sexuellt samliv – främst av unga personer, ofta liberala, kulturradikala stu-
denter eller andra intellektuella.89 Pedagogen Birgitta Sandström beskriver i 
sin avhandling hur synen på kvinnor som föränderliga och män som oför-
änderliga präglade den sexualpolitiska diskursen under )89(-talet. Kvinnor 
blev därför symboler för den välplanerade sexualiteten, resonerar Sandström 
medan män blev förebilder för den öppna sexualiteten.8:

Ur tryckfrihetsrättslig synpunkt har juristen Torbjörn Vallinder utfört 
en mycket genomgripande studie av den svenska juryprövningen vid 
tryckfrihetsrättsliga mål och bakgrunden till förfarandet.88 Juristerna Eva-
Maria Svensson och Sari Kouvo har även ur ett genusperspektiv studerat 
tryckfriheten och regleringen av pornografi.)((

Inom den presshistoriska forskningen har herrtidningarnas utveckling 
mot ett starkare sexuellt innehåll under )8<(- och )89(-talen studerats 

 8; Det är dock av vikt att påpeka att jag genom avhandlingens angreppssätt ansluter 
mig till anticensurteoretikern Lisa Duggans påstående att pornografiforskare istället 
för att uttala sig om pornografi är bra eller dåligt för kvinnor bör fråga sig ”om 
några meningsfulla generaliseringar kan göras om alla ’kvinnor’ och pornografi, och 
undersöka hur och varför material definierat som ’pornografi’ är producerat och 
använt, i vilka miljöer och för vilka syften”: Duggan ()88;), s & (min övers.).

 8< Se Skytte ()89:); Andersson ('((;); Sjöberg ('(('); Abrahamsson & Axelsson 
('((;b); Hanson ('((;a), kap. )&.

 89 Lennerhed ()88&), s '';f, s '&'.
 8: Sandström ('(()), s ')).
 88 Vallinder ('((().
 )(( Se Svensson ()88;); Kouvo ()88:); Kouvo & Svensson ('((().
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som en del av vecko- och populärpressen.)() Den pornografiska pressens 
parallella utveckling har däremot inte studerats utan endast undantagsvis 
kommenterats.)(' Inom herrtidningsforskningen bör Anja Hirdmans av-
handling om Fib Aktuellts utveckling i jämförelse med Veckorevyn nämnas. 
Hirdman menar att veckopressens kommersialisering ska ses i relation till 
dess publiksyn, då det är föreställningen om hur publiken kan lockas som 
avgör tidningarnas innehåll.)(= Hon framhåller i relation till detta att Fib 
Aktuellt, med Playboy som förebild, byggde på en förståelse av den man-
liga sexualiteten som grundade sig i den sexuella frigörelsen på )8<(-talet. 
Med fokus på den manliga fria sexualiteten skapades bilden av kvinnors 
 sexualitet visserligen som fri och oberoende, men i slutändan syftade den 
till tillgänglighet för mannen, anser Hirdman.)(& Hon framhåller även hur 
den kvinnliga kroppen symboliserade sexualitet i både Fib Aktuellt och 
Veckorevyn. På detta sätt särskiljdes i Fib Aktuellt det kvinnliga från det 
manliga, menar hon, samtidigt som sexualiteten alltmer kom att betraktas 
som en vara att konsumera.)(;

Filmvetaren Mariah Larsson har i flera publikationer behandlat den 
pornografiska filmens utveckling under )8<(- och )89(-talet. Hon skildrar 
hur borttagandet av den så kallade sedlighetsparagrafen öppnade mark-
naden för biografdistribuerad pornografisk film och hur många sådana, 
både svenska och utländska, visades i Sverige under )89(-talet.)(< Larsson 
menar exempelvis att konstfilmen och den pornografiska filmen levde i 
ett ömsesidigt beroende, där gränserna dem emellan flöt. Pornografin tog 
exempelvis plats där konstfilmen banat väg för sexuella bilder genom en 
gränsförskjutning samtidigt som sexuella skildringar hade en kommersiell 
potential även för konstfilmen.)(9 Det fanns, menar Larsson, en förhopp-
ning under )8<(-talet om att gränserna mellan pornografin och den vanliga 
spelfilmen skulle suddas ut. Drömmen om den goda pornografin inbegrep 
med andra ord en helt fri filmkonst som samtidigt kunde vara pornografi 
och konst.)(: Larsson påpekar också det paradoxala i att masskonsumtionen 
traditionellt kodats som något kvinnligt medan porrfilmskonsumtionen, 
 )() Se Hafstrand ('(((); Hafstrand Kolås ('((;); Bernow & Österman ()89:), s )'=f; 

Holmberg, Oscarsson & Rydén ()8:=), s )<(; Larsson ('((=), s );)A; Jonsson ('(('), 
s '()A.

 )(' Den pornografiska pressens utveckling är dock delvis beskriven i mer populära och 
journalistiska framställningar. Se Nestius ()8:'); Andersson ('((;), s 98A.

 )(= Hirdman ('(()), s '=8f.
 )(& Ibid, s '&).
 )(; Ibid, s '&&.
 )(< Larsson ('((:), s :;f.
 )(9 Larsson ('((9), s 8;, s )(=.
 )(: Ibid, s )(<.
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som under )89(-talet blev en massproducerad vara, till stor del varit en 
manlig angelägenhet. Hon påpekar i relation till detta att föreställningen 
om ”den goda pornografin” ofta i någon mån, inkluderat kvinnors godkän-
nande och frågar sig om detta kan ses som ett slags legitimering av genren.)(8

Forskningen om pornografin i Sverige har framför allt studerat idéför-
ändringar och skildrat synen på sexualiteten och den debatt som förts i 
sexualpolitiska frågor. När den faktiska pornografin analyserats har detta 
gjorts huvudsakligen ur ett medieteoretiskt eller filmhistoriskt perspektiv. 
Även i denna avhandling läggs vikt vid förändringar i synen på sexualiteten 
och på hur den sexualpolitiska frågan om pornografi väckts. Skillnaden mot 
tidigare forskning är att jag även gör en övergripande kartläggning av den 
pornografiska pressen och analyserar denna tillsammans med de regleringar 
som omgärdat pornografin i ekonomisk-historiska termer. Genom detta 
kan kunskapen om pornografin i Sverige förhoppningsvis breddas till att 
även beröra mer kommersiella aspekter där förlagen ses i relation till sam-
hället och den successivt förändrade synen på sexualitet.

).& Metod, material och källkritik
Forskare, som exempelvis filmvetaren Eric Schaefer, har påpekat att porno-
grafi varit något som få velat befatta sig med, än mindre erkänna dess histo-
ria. Den pornografiska filmen har därför, menar han, en fragmenterad och 
ofta otillförlitlig historieskrivning. Pornografins historia blir ofta skriven 
genom andra, om än relaterade ämnen, såsom studiet av sedlighetslagstift-
ning.))( Det finns ingen anledning att tro att det skulle vara någon väsentlig 
skillnad mellan synsätten på den amerikanska pornografiska filmen och 
den svenska pornografiska pressen. Den tidigare forskningen på området 
är fragmentarisk och handlar mycket riktigt om närliggande ämnen, såsom 
)8<(-talets sexualdebatt eller herrtidningarnas sexualskildringar. I de fall 
populärpressen skildrats är sällan den pornografiska pressen en given del.))) 

 )(8 Ibid, s )(<f. Tillsammans med Tommy Gustafsson har Larsson även analyserat av-
regleringen av den pornografiska filmen )89), se Gustafsson & Larsson ('((8). Den 
svenska filmcensuren är i övrigt ett ganska väl belyst ämne och politiken kring denna 
är analyserad i ett flertal publikationer: Blomgren ()88:); Harström ('((8); Sjögren 
()88=) m.fl. Se även Rönnberg ()88:) som generellt behandlar pornografi.

 ))( Schaefer ('(('), s =. Se även historikern Dorelies Kraakmans diskussion om porno-
grafi som skräpkultur i Kraakman ()888), s )(&f.

 ))) Se Bernow & Österman ()89:), s &&A; Jonsson ('(('), s '()A; Holmberg, Oscarsson 
& Rydén ()8:=), s )<(. I samtliga fall behandlas i stort sett endast herrtidningarna Fib 
Aktuellt, Lektyr och Se. Att pornografin under samma tid som behandlas ()8<(- och 
)89(-talen) samtidigt växte sig allt starkare utanför den mer etablerade och accepte-
rade tidningsmarknaden kommenteras ytterst lite.
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Även inom populär- och veckopressforskning påpekas för övrigt proble-
matiken med ett visst avståndstagande. Per Rydén framhåller i inledningen 
av antologin Veckopressen i Sverige från )898 att det finns några fält där det 
anses särskilt fint att inte veta någonting: ”Om svenska veckotidningar vet 
nästan ingen någonting, och det har gjort det lättare för nästan alla att 
ha en mening om dem.”))' Även om populär- och veckopressforskningen 
utvecklats betydligt sedan )898 är påpekandet relevant för att förstå även 
pornografiforskningens tendens till teoretisering snarare än kartläggning 
och faktauppbyggnad.))=

Anledningen till avsaknaden av tidigare forskning kan även vara en kon-
sekvens av få och/eller otillförlitliga källor om den pornografiska branschen, 
som många karaktäriserat som oseriös och ibland ekonomiskt brottslig.))& 
Det finns därför anledning att förhålla sig extra källkritisk på detta område. 
Förstahandskällorna, till exempel årsredovisningar och de pornografiska 
tidningarna, räcker svårligen till för att berätta en övergripande historia om 
den pornografiska pressen. Jag menar dock att även närliggande ämnen 
utgör en viktig konstituerande del av pornografibranschen. Genom att 
sammanfoga förstahandskällorna med material som berör sedlighetslag-
stiftningen och dess förändring, skildringen och därmed konstruktionen 
av pornografi i massmedia och riksdag, det organiserade motståndet mot 
pornografi och de krafter och personer som förespråkat pornografi kan 
en kontextuell skildring av den pornografiska pressen möjliggöras. På det 
sättet skildras pornografi inte som något i sig, utan hela tiden tolkat och 
konstruerat utifrån det omgivande samhället. Däremot är det också viktigt 
att parallellt studera vad som är objekt för kritik eller hyllning, det som 
betecknats som pornografi. Genom en kartläggning av detta kan en bild 
tecknas av branschens sammansättning.

 ))' Rydén ()898), s &. Se även Larsson ()88)), s ') f, där hon menar att den kvantitativa 
forskningstraditionen inte lyckats skildra hur historiska omständigheter påverkat 
veckotidningarnas innehåll.

 ))= Behovet av att veta lite om pornografi som produkt för att uttala sig om pornografi-
frågan politiskt har även påpekats av Nestius ()8:'), s )(f. Detta fenomen kan mycket 
väl gälla även personerna i denna undersökning.

 ))& Göran Albinsson diskuterade i sin undersökning av den svenska populärpressen )8<' 
huruvida pornografi ska karaktäriseras som populärpress eller inte. Han slöt sig dock 
till att den skulle lämnas utanför undersökningen om inte annat i brist på oAentligt 
tillgänglig statistik. Se Albinsson ()8<'), s 8). Se även t.ex. Göran Skyttes beskrivning 
av hur svårt det var att få en samlad uppgift om hur stor branschen var )898: Skytte 
()898), s 8A.
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Definition av pornografi
Walter Kendrick framhåller risken att studier av pornografi blir anakronis-
tiska då begreppet pornografi betecknat skilda fenomen under olika tidspe-
rioder.)); Att pornografi är grekiska och betyder skriva (grafein) om en prosti-
tuerad (porne) påpekas i de flesta uppslagsverk och forskningsbeskrivningar. 
Hur denna beskrivning tolkats har dock skilt sig åt.))< Vid en genomgång 
av svenska uppslagsverk märks en tydlig begreppsförskjutning, främst av-
seende de tekniska format pornografi uppträtt genom. I Nordisk familjebok 
från )8); beskrevs pornografi som ”otuktsskildringar; smutslitteratur”.))9 
Under )8;(-talet beskrevs begreppet snarlikt som ”osedlig litteratur” eller 
”smutslitteratur, grovt oanständig litteratur”.)): )8<; definierades pornografi 
istället utifrån dess funktion som ”sexuellt retande framställning (i text eller 
bild)” och )8<9 beskrevs även det som pornografin skildrade: ”upphetsande 
framställning (i text el. bild) av det, som tillhör sexuallivet.”))8 I Familjens 
universallexikon från )89; nämndes även förkortningen ”porr” och beskrevs 
som ”erotisk framställning i text eller bild, avsedd att verka eggande”. )899 
utvidgades de tekniska formaten ytterligare till att beröra ”bild-, film-, text-
framställning etc avsedd att vara sexuellt upphetsande”.)'( I uppslagsverken 
märks alltså en förskjutning från litteratur till en definition omfattande 
text, bild och film. En förskjutning kan även märkas från att definitionen 
omfattade vad som skildrades, det vill säga smuts eller otukt, till att omfatta 
dess funktion, att verka sexuellt upphetsande.

Definitionen är central för undersökningen eftersom denna styr vilket 
material och vilka företeelser som faktiskt ska undersökas. Utgångspunkten 
är att pornografi är beroende av sin historiska kontext. Därmed skulle en 
fast definition av pornografi riskera förbise en historisk förändring av vad 
som uppfattats som (och därmed varit) pornografiskt.)') Enligt den tongi-
 )); Kendrick ()8:9/)88<), s xii.
 ))< Dorelies Kraakman har påpekat att begreppet först användes i bemärkelsen ”serious 

writing on the dangers of prostitution”: Kraakman ()888), s )(;.
 ))9 Nordisk familjebok ()8);), bd '), s )=8;.
 )): Nordisk familjebok ()8;&), bd )9, s =88; Svensk uppslagsbok ()8<(), bd '=, s )().
 ))8 Bonniers lexikon ()8<;), bd )), s &<<; Lilla uppslagsboken ()8<9), bd 9, s 8;(.
 )'( Familjens universallexikon ()89;), bd ', s <9= (vari framgår att lagarna mot pornografi 

på senare tid uppmjukats i många länder); och Bonniers uppslagsbok i färg ()899), s &;).
 )') I denna undersökning skulle en definition av pornografi som förnedrande el-

ler knutet till våld, används av en del feministiska teoretiker, därför riskera att bli 
anakronistiskt. Mycket av den pornografi som studeras innehåller visserligen dessa 
drag, men definitionen blir oanvändbar då urvalet skulle kräva en genomgång av 
samtliga tidningar. Jfr. här även Linda Williams diskussion om användningen av 
Kendricks pornografidefinition i Williams ()8:8), s )=f. Pornografi angränsar även till 
andra genrer vars former är obestämda. En uppdelning som ibland görs är mellan det 
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vande pornografiforskaren och filmvetaren Linda Williams behöver inte 
pornografi vara något speciellt, men den skiljer sig från andra genrer ge-
nom sitt sexuella innehåll. I sin studie av den pornografiska filmens historia 
påpekar hon, liksom flera andra forskare och i enlighet med de svenska 
uppslagsverken, att meningen med att visa explicita sexualskildringar är att 
väcka sexuell upphetsning.)'' Vad som omfattas av denna definition kan vara 
olika beroende av historisk kontext.)'= Det är dock svårt, om inte omöjligt, 
att i efterhand veta vad som producerats i upphetsningssyfte. Pornografi 
studeras här därför som konstruerat och därmed föränderligt.)'& Pornografi-
begreppet definieras i undersökningen av de samtida debattörerna och 
aktörerna. Det som samtiden benämnde pornografi behandlas också så. 
Frågorna som ställs till källorna blir alltså inte om ett visst fenomen faktiskt 
var pornografi i någon fast betydelse, snarare hur samtidens inramning och 
problematisering av pornografi som fenomen påverkade och återskapades 
av lagstiftning och den pornografiska branschen.)'; Se vidare om använd-
ningen av pornografibegreppet i metodavsnittet.

En första fråga i sökandet efter den pornografiska pressen är förstås vad 
som ska klassificeras som en pornografisk tidning. Med användningen av 
pornografibegreppet som föränderligt, har till exempel en myndighets el-
ler samtida distributionsföretags klassificering av en tidning använts i den 
förteckning av pornografiska tidningar som avhandlingen bygger på (se 
appendix )) även om dagens konsumenter möjligen inte skulle uppfatta 
samma tidning som pornografisk. Denna användning av pornografibegrep-
pet medför dock vissa andra problem. Det första är förstås att det inte 

som kan betecknas som erotik och pornografi. Hans Nestius använder sig av denna 
uppdelning i sin historiska genomgång av den pornografiska framställningen: han 
definierar pornografi som känslokall och dålig medan erotik får stå för det motsatta. 
Se Nestius ()8:'), s )99A. Jfr. även Winick ('(()), s )8(9 som karaktäriserar erotik 
som material skildrande sexualitet på ett kärleksfullt, mänskligt och ömsint sätt och 
som inte faller under censurlagstiftning eller reglering. En uppdelning mellan erotik 
och pornografi har emellertid utsatts för kritik eftersom uppdelningen anses anspela 
på en föreställning om bra och dålig litteratur/kultur. Se en diskussion om detta i 
Williams ()8:8), s '99.

 )'' Williams ()8:8), s '8f. Observera här att Williams hänvisar till en rad pornografifors-
kare som alla har denna definition som gemensamma nämnare.

 )'= Definitionen skulle i sig inte heller utesluta en koppling till våld eller förnedring. I de 
fall där pornografer uppfattar sådana inslag som upphetsande för konsumenten skulle 
det i sådana fall också finnas i de pornografiska produkterna.

 )'& Reinhart Koselleck diskuterar exempelvis om begrepps historiska föränderlighet, 
där han varnar för att sammanblanda vetenskapliga samtida begrepp med källornas 
användning av samma begrepp. Koselleck ()898/'((&), s )<;A.

 )'; Jfr. Yvonne Svanströms diskussion om användandet av begreppet prostitution i Svan-
ström ('(((), s ':f.
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är exakt samma produkt som jämförs över tid. Detta problem finns dock 
även i andra studier av varor där en successiv produktutveckling eller om-
definiering av produkten skett. Ett annat problem uppstår då det kan ha 
funnits olika samtida uppfattningar om en tidning var pornografisk eller 
inte. I avhandlingen har dock en extensiv tolkning tillämpats, vilket innebär 
att det räcker att någon av de registerförande instanserna (här Kungliga 
biblioteket, justitiekanslern eller Pressbyrån) ansett att en tidning var por-
nografisk för att den ska inkluderas.)'< Trots detta undersöks även kampen 
om tolkningsföreträdet för vad som pornografibegreppet skulle innehålla 
genom den massmediala debatten.

Företag och förlag
Produktionen av pornografiska tidningar kan ses i flera led. Utformandet av 
innehållet gjordes i första hand av textförfattare eller fotografer i samarbete 
med modeller.)'9 Innehållet sammanställdes därefter till en sammanhållen 
tidning av en redaktion på ett förlag. Tidningen trycktes på ett tryckeri och 
distribuerades till återförsäljare i Sverige och ibland utomlands. 

De olika produktionsledens organisering har varierat, inom pornografi-
branschen liksom inom tidningsbranschen i allmänhet. Förlagen har ibland 
även haft kontrollen över viss återförsäljning, distribution och innehålls-
produktion – vertikal integration – medan de ibland endast stått för själva 
utgivningen av tidningen. Vissa har även stått för horisontell marknads-
integration då de expanderat genom att utöka sitt produktsortiment till 
exempelvis böcker, film eller stillbilder.

De företag som står i fokus är de som stått ansvariga för produkterna, 
det vill säga de förlag som givit ut tidningarna och därmed haft det juridiska 
ansvaret för produkten. Förlag definieras av Svenska Akademiens ordlista 
som ”företag som ger ut böcker”.)': Porrtidningsförlag skulle i sådana fall 
bli ”företag som ger ut pornografiska tidningar”. Vissa av de aktörer som 
publicerade pornografiska tidningar var dock inte företag i ordets juridiska 
bemärkelse, utan endast en eller flera privatpersoner som sammansatte en 
tidning för tryck. I händelse av beslag blev dock en av personerna juri-
diskt ansvarig för tidningen. För att inte göra sken av att de som gav ut 

 )'< Curth Hson Nilsson, som var en stor producent i branschen, tyckte t.ex. inte om 
pornografibegreppet utan kallade istället sina alster sextidningar. Hson Nilssons tid-
ningar finns trots detta med i undersökningen eftersom de betraktats som pornografi 
av de registerförande instanserna.

 )'9 I källmaterialet används oftast begreppet modeller för de personer som medverkar på 
bild i tidningarna. Andra möjliga begrepp är till exempel porrstjärna eller sexarbetare. 
I avhandlingen används för enkelhetens skull källmaterialets begrepp.

 )': Svenska Akademiens ordlista, s '<).
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pornografiska tidningar alltid var organiserade som regelrätta företag och 
för att fokusera på verksamheten används begreppet förlag genomgående. 
Tillsammans ses dessa förlag, oavsett om de varit registrerade företag eller 
löst sammansatta enheter, som en bransch.

Avgränsningar
Den viktigaste avgränsningen av avhandlingen är formatmässig. Här stu-
deras endast pornografi utgiven som tidningar.)'8 En gränsdragning har 
därför gjorts gentemot andra format, som böcker, film och video. Denna 
avgränsning är dels motiverad av tidigare forskning, dels utifrån lagtek-
niska aspekter och tillgången till källmaterial. Den pornografiska filmen är, 
som tidigare påpekats, studerad av andra.)=( Trots att filmen även efter )89) 
förhandsgranskades av biografbyrån blev borttagandet av ”sårande av tukt 
och sedlighet” ur brottsbalken i praktiken en legalisering av pornografiskt 
innehåll i film för vuxna.)=) Pornografiska böcker och tidningar reglerades i 
tryckfrihetsförordningen (TF) och omfattades således av specifika lagrum 
och bestämmelser. Skillnaden mellan litteratur i allmänhet och periodica 
(mer om denna skillnad i del ') var även reglerad i TF. Porrtidningarna re-
presenterade alltså ett specifikt format och omfattades av specifika lagrum. 
Kopplingen till den parallella film- och litteraturutvecklingen görs utifrån 
tidigare forskning.

Den studerade tidsperioden sträcker sig från )8;(, då en ny tryckfrihets-
förordning infördes, fram till )8:(. Att utgå från )8;(-talet i en undersök-
ning som berör sexualitetens förändring kan tyckas problematiskt. Detta 
årtionde har av historikerna Jens Rydström och David Tjeder beskrivits 
som konformistiskt och normaliserande.)=' Perioden brukar även beskrivas 
som Sveriges enda hemmafruperiod, vilket indikerar att decenniet skulle 
passa dåligt som utgångspunkt.)== Dessa år rymde även, både i Sverige och 
i många andra länder, en omfattande homofobi och förföljelse av homo-
sexuella.)=& Bilden av )8;(-talet som en period av relativt sexualpolitiskt 

 )'8 I källmaterialet används omväxlande tidningar och tidskrifter. Begreppet pornogra-
fisk tidning eller ”porrtidning” används för att tydliggöra vad som studeras.

 )=( Jfr. Gustafsson & Larsson ('((8). Porrtidningsbranschen är mindre studerad. Studier 
av den svenska branschen har efterfrågats och uppmärksammats internationellt, bl.a. 
i Sigel ('((;), s &. Betydelsen av Sverige, framför allt tidningen Private, finns exem-
pelvis i Hebditch & Anning ()8::), s &;A; Abrahamsson & Axelsson ('((;b); Hanson 
('((;a), kap. )&.

 )=) Gustafsson & Larsson ('((8), s &&<f.
 )=' Rydström & Tjeder ('((8), s ):=f.
 )== Se t.ex. Schön ('(((), s =98.
 )=& Se t.ex. Rydström ('((9), s '('A; Söderström ('(((); Lennerhed ()88&), kap. =.
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lugn riskerar även att förstärkas i relation till ett stormigt )8<(-tal.)=; Att 
den pornografiska konsumtionen under )8;(-talet skulle varit låg har dock 
ifrågasatts av vissa, då till exempel pornografiska filmer fanns i många med-
elklasshem.)=< )8;(-talet var dock den period då pornografiska tidningar 
började spridas och utvecklas. Medvetenheten om detta skapade också en 
oro bland riksdagsmän, journalister och föräldrar, vilket gör perioden viktig 
för avhandlingens syfte.)=9

Studien avslutas )8:(. Även efter detta årtal diskuterades pornografi liv-
ligt, men det handlade då snarare om videon och kabel-tv:ns pornografi.)=: 
Jag har därför valt att låta avhandlingen sluta där den pornografiska pressens 
betydelse upphör att vara central för pornografidebatten.

Metod och design
Den kvalitativa metod som används är diskursanalytisk. Genom ett dis-
kursanalytiskt angreppssätt blir det möjligt att följa hur den pornografiska 
branschen konstruerades i olika fora, vilka motsättningar som fanns kring 
frågan liksom hur bilden av branschen förändrades. Detta förutsätter 
också en syn där idéer och materiell förändring hänger tätt samman och 
där den diskursiva branschförståelsen är av betydelse.)=8 Begreppet diskurs 
används som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller utsnitt av 
världen)”.)&( Diskurser ses som historiskt formade meningsskapande system 
som bildar subjekts och objekts identiteter.)&) Metoden utgår från den dis-
kursanalytiska förståelsen, även om de diskursanalytiska begreppen används 
i begränsad utsträckning. Det som gör den diskursanalytiska inriktningen 
användbar är dess fokus på samhälleliga stridigheter om definitioner. Det 
diskursteoretiska angreppssättet är det verktyg som används för att analysera 
debatterna om pornografins betydelse och dess samhällsposition. Genom 
att definiera olika motstridiga diskurser kan också förändringar av olika 
tolkningsföreträdanden analyseras. 
 )=; Jfr. historikern Martin Wiklunds diskussion om det kalla kriget som motbild i 

)8<(-talsvänsterns berättelser: Wiklund ('((&). För en diskussion om historieskriv-
ningen om sexliberalismen, se Nestius ()8:'), s )&. Nestius diskussion visar främst hur 
historieskrivningen inom detta område är starkt politiskt laddat.

 )=< Schaefer ('((9), s '('.
 )=9 Se Schaefer ('((9), s '(8A och Larsson ()88)), s '; där hon påpekar att det vi kallar 

herr- och damtidningar är utpräglade efterkrigsfenomen.
 )=: Enligt Göran Skytte var den största delen av de pornografiska tidningar som såldes i 

Sverige )89: importerade. Se Skytte ()898), s )(.
 )=8 Se utförlig diskussion om detta i Brodin ('((;), s 9f. Se även Radins resonemang av hur 

det inte finns någon skarp gräns mellan handling och diskurs, Radin ()88<), s ' , s ));A.
 )&( Se Winther Jørgenssen & Phillips ('(((), s 9.
 )&) Se Howarth ('(((), s 8.
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Det diskursteoretiska angreppssättet används dels som ett analytiskt verk-
tyg, dels för att betona språkets betydelse i historisk och social förändring. 
Den diskursteoretiska ansatsen gör, till skillnad från andra diskursanalytiska 
inriktningar, ingen skillnad mellan en diskursiv och en materiell värld, vil-
ket gör det möjligt att diskutera hur en förändring på pornografimarknaden 
diskursivt tog sig uttryck, det vill säga hur den språkligt begripliggjordes.)&' 
Jag ser därför ingen motsättning i att använda diskursteori tillsammans 
med kvantitativa angreppssätt för att analysera marknadens ekonomiska 
utveckling, de kompletterar snarare varandra.)&=

Metoden är framför allt kvalitativ, men flera deskriptiva kvantitativa 
mått används för att följa utvecklingen på den pornografiska marknaden. 

Källmaterial
Ett flertal källor har använts. För att studera regleringarna och deras föränd-
ring används främst juridiskt material i form av författningssamlingar och 
riksdagstryck och de utredningsmaterial som upprättades av bland andra 
kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet. Riksdagstrycket 
används även tillsammans med massmedialt material för att studera den 
diskursiva konstruktionen av pornografi och dess förändring under pe-
rioden. De av justitiekanslern förda tryckfrihetsåtalen mot pornografiska 
tidningar studeras även, liksom de förundersökningar åtalen bygger på.

För att undersöka den pornografiska företagsamheten finns inget 
självskrivet arkiv. Det har inte gått att tillgå på enskilda företagsarkiv och 
ingen branschorganisation finns att vända sig till. Eftersom publiceringen 
av tidningar som sårade tukt och sedlighet var straAbelagd under den för-
sta delen av den undersökta perioden är det möjligt att förlagen undvikit 
myndigheter och andra arkivförande institutioner. För att så långt möjligt 
kunna kartlägga branschen och dess utformning har därför ett flertal kom-
pletterande källor använts.

För att ringa in branschen används ovanstående definition av pornografi 
som ett föränderligt begrepp, för att kartlägga vilka pornografiska tidningar 
som givits ut i Sverige under perioden. Kungliga biblioteket (KB), som 
sedan )<<) haft i uppdrag att samla in och bevara allt svenskt tryck, har 
haft (och har) en praxis där det material som ansetts pornografiskt har 
placerats i en låst samling.)&& Denna låsta samling har beteckningen –L, 
 )&' Andra diskursanalytiska inriktningar, exempelvis Faircloughs, gör skillnad mellan 

diskursiv praktik och annan social praktik. Se exempelvis Howarth ('(((), s &. För 
diskursteorins behandling av materialitet och diskurs, se Laclau & MouAe ()8:;), s )(:.

 )&= Jfr. diskussion om användningen av icke-lingvistiska data i Howarth & Stavrakakis 
('(((), s &.

 )&& Se www.kb.se/samlingarna; Kungliga biblioteket ('((8), s ').
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kallad L-samlingen, och innehåller utöver pornografi även annat material 
som betraktats som känsligt. Beteckningen L för ”låst” kommer från den 
tid då samlingen var inlåst i särskilda skåp på KB. Numera finns den i ett 
speciellt magasin på biblioteket. L-samlingen innehåller ca <( hyllmeter. 
KB har klassat material som känsligt av olika anledningar: i samlingen åter-
finns bland annat konfidentiellt tryck, olika former av indraget material 
eller sådant som betraktats som stöldbegärligt. L-samlingen består till stor 
del av pornografi, naturist- och nudisttidningar, men även material med 
företagshemligheter, äldre nummer av serietidningen Kalle Anka med mera. 
Pornografi utgiven från )8;< och framåt bär signum bP-L, där b står för 
kategorin allmänt och blandat, P för periodica och L som sagt för den låsta 
samlingen.)&; För att sortera ut de publikationer i L-samlingen som inte 
är pornografiska tidningar har en bildbank upprättats. Genom insamling 
av bilder på andrahandsmarknaderna för pornografiska tidningar (framför 
allt webbplatserna Tradera och Budera) har bibliotekskatalogernas poster 
kunnat jämföras med bilder av tidningarnas framsidor. Genom lån på bib-
lioteket har även detta kunnat fastslås.)&< Via bildbanken har även prisserier 
för tidningarna i vissa fall kunnat insamlas, då prisuppgift varit tryckt på 
tidningarnas framsidor.

En utsökning i Kungliga bibliotekets katalog Regina skulle alltså idealt 
sett ge en lista på alla svenska tidningar som vid sin utgivning av de klassifi-
cerande bibliotekarier ansetts pornografiska. Trots lagstiftningen om plikt-
exemplar, som innebär att allt material tryckt i Sverige ska sändas till KB, 
finns luckor i samlingarna och i registret över samlingarna. De uppgifter 
som framkommit vid en utsökning av publikationer i den låsta samlingen 
har därför kompletterats med uppgifter från andra förteckningar av porno-

 )&; Se Kungliga biblioteket ('((8), s '&f. Utsökningen har konkret gått till så att *-L 
skrivits in i fältet för Hyllsignum under fliken Avancerat i Regina. På så sätt har 
även de pornografiska tidningar som inte varit periodiska kunnat fångas. För tiden 
före )89) gällde specifika regler för utgivning av periodiska skrifter varpå vissa gav ut 
tidningarna i enskilda nummer. På detta sätt har alltså även sådana tidningar kunnat 
identifieras.

 )&< Den enda tidning som varit tvivelaktig i kategoriseringen är tidningen Puss som var 
en politisk skrift som gavs ut )8<:–)89= av Lars Hillersberg med medverkan av flera 
kända konstnärer. Tidningen beskrivs ha publicerat sexuella bilder, men var i första 
hand politisk. Puss återfinns dock både i den låsta samlingen på KB och blev bedömd 
som ”tukt- och sedlighetssårande” av Pressens rådgivande nämnd, varpå tidningen 
finns med i undersökningen. Se Abrahamsson ('((9), s '9) om Puss. För Pressens 
rådgivande nämnds beslut, se Protokoll för vid sammanträde med Pressens Rådgi-
vande Nämnd på Svenska Tidningsutgivareföreningen i Stockholm tisdagen den '8 
oktober )8<: i Kommittéarkivet, Kommittén för lagstiftningen om yttrande- och 
tryckfrihet )8<;–)8<8, vol. :.
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grafiska tidningar: Svensk tidskriftsförteckning och Pressbyråns register.)&9 
Svensk tidskriftsförteckning är upprättad av Bibliografiska institutet på 
Kungliga biblioteket, utkommer ungefär vart tredje år och är avsedd att om-
fatta ”alla viktigare tidskrifter av allmänt intresse.”)&: I förteckningen finns 
både en alfabetisk och en systematisk katalog där tidskrifter sorterats under 
ämnesrubriker. En sådan underrubrik är ”pornografi”. De tidskrifter som 
återfunnits under denna rubrik har även tillfogats listan på pornografiska 
tidningar. Pressbyrån, som under större delen av den undersökta perioden 
hade en monopolställning som distributionsföretag för hela den svenska 
pressen, har i ett register över upphörda tidskrifter klassificerat tidningarna 
utifrån olika kategorier där ”pornografi” är en. Dessa tidningar, uppgifter 
om förlag och deras tid på marknaden har även tillförts listan.)&8

Definitionen av pornografi omfattar även de tidningar som åtalats för 
sitt osedliga innehåll och därmed betecknats som pornografiska. De tid-
ningar som åtalats på denna grund (och som varken återfunnits hos KB, i 
Svensk tidskriftsförteckning eller i Pressbyråns register) har därför bifogats 
listan över pornografiska tidningar. På det sättet har =(( tidningstitlar och 
)(; förlag identifierats som givit ut pornografiska tidningar under perio-
den )8;(–)8:( (se appendices I och II). Det är dessa förlag och tidningar 
avhandlingen i första hand handlar om. Jag har även insamlat information 
om antalet titlar och förlag för perioden fram till år '((( för att kunna se 
hur marknaden utvecklats på längre sikt (se diagram ).)).

För att så långt möjligt pröva metoden för insamling, har listan jämförts 
både med den upprättade bildbanken och med Patent- och registreringsver-
kets lista över ansökningar om utgivningsbevis. Patent- och registreringsver-
kets lista är inte uppdelad efter genre, utan är endast en lista över ansökningar 
om utgivningsbevis. Detta innebär att jag gått igenom listan för att om 
möjligt hitta tidningar som genom sin titel ser pornografisk ut men som inte 
återfunnits i listan jag upprättat över pornografiska tidningar. Ett fåtal sådana 
har hittats. Detta kan antingen bero på att dessa tidningar funnits men att de 
inte fångats av min metod eller att förlag har ansökt om utgivningsbevis utan 
att sedan verkligen publicera. Även i den upprättade bildbanken finns ett 
fåtal tidningar som jag tolkat som svensk pornografi, men som inte återfinns 
i listan. Även här kan det vara metoden som är problemet, men också att 

 )&9 Utsökningar i Regina har även kompletterats med en skriftlig förteckning över inlåsta 
publikationer upprättad av KB )88). Se Kungliga biblioteket ()88)).

 )&: Svensk tidskriftsförteckning )8<9–<:, s V.
 )&8 Ibland har de olika källorna haft delvis olika uppgifter om förlag och tid på mark-

naden. I dessa fall har den mest detaljerade och tillförlitliga källan använts. Jfr. Ap-
pendix I.
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tidningarna i bildbanken varit utländska. Sannolikt har det funnits ett antal 
svenska pornografiska tidningar, av samtiden uppfattade som pornografiska 
men som ändå inte förekommer i undersökningen. Jag har dock bedömt 
dessa som relativt få och med liten spridning och upplaga.

Diagram ).) visar antalet svenska förlag i porrtidningsbranschen )8;(–
'(((. Marknadsutvecklingen kommer analyseras i detalj i de olika kapitlen. 
Den generella utvecklingen av antalet förlag på marknaden står dock som 
grund för periodisering och därmed indelning av avhandlingen. Utmär-
kande är den kraftiga ökning av antalet förlag under slutet av )8<(-talet, det 
vill säga åren före förändringen i tryckfrihetsförordningen )89). Perioden 
)8<;–)89) kommer därför att studeras separat och studien indelas i tre faser: 
)8;(–)8<&, )8<;–)89) och )89'–)8:(. Periodiseringen diskuteras närmare 
nedan.

I diagram ).) visas även materialens diskrepans. Kungliga bibliotekets 
katalog, Svensk tidskriftsförteckning och Pressbyråns register är relativt lika 
över tid, men Justitiekanslerns arkiv sträcker sig endast till )89), då porno-
grafi avkriminaliserades. De förlag som endast återfunnits i Justitiekanslerns 
arkiv har därför markerats i diagrammet. Skillnaden mellan grafen för 
totalantalet förlag och den för förlag med åtalsmaterial borträknat skulle 
alltså kunna vara en konsekvens av den ojämna insamlingen snarare än av 
en drastisk ökning av antalet förlag under det sena )8<(-talet. Att det finns 
en skillnad mellan materialen stärker också föraningen att det kan ha fun-
nits förlag på marknaden som inte fångats av metoden. Troligt är dock att 
bortfallen är fler under den period då tukt- och sedlighetssårande material 
varit kriminaliserat, det vill säga före )89), eftersom incitamenten då var 
större att hålla sig undan myndigheter. Även efter avkriminaliseringen tycks 
dock problem ha förekommit med insändandet av pliktexemplar till KB.);(

För de förlag som varit aktiebolag har årsredovisningar i vissa fall åter-
funnits. De övriga förlagen har varit svårare att följa. Om de förlag vars 
utgivare åtalats finns i flera fall detaljerade uppgifter i polisens förunder-
sökningar och för en del förlag finns andrahandskällor där verksamheten 
beskrivs i större detalj.

För att analysera den lagliga och samhälleliga kontexten har både riks-
dagsdebatt och massmedial debatt analyserats. I utsökningen av detta ma-
terial har sökordet pornografi varit styrande.);) Detta betyder att jag genom 
det oAentliga tryckets register för varje år sökt ut de debatter som listats 

 );( Jfr Nestius diskussion om detta, där han menade att 9& av )=< pornografiska tidningar 
)8:) aldrig sändes in till KB: Nestius ()8:'), s 9=. Vad Nestius uppskattning bygger på 
framkommer inte.

 );) Sökord som t.ex. osedlighet och otukt har även prövats, men ej givit resultat.



&&  BC>7D>>.3.1,-.,7  B,-*.,E

under pornografi, i Sveriges Radios och Sveriges Televisions databaser på 
Statens ljud- och bildarkiv (numera Avdelningen för audiovisuella medier 
på KB) har även sökordet pornografi använts.);' I Justitiekanslerns klippar-
kiv har tidningsartiklar som berör tukt- och sedlighetsärenden analyserats. I 
Pressbyråns museums klipparkiv är registret uppdelat under olika rubriker. 
De artiklar som används i avhandlingen finns samlade under rubrikerna 
Pornografi debatt, Porrbranschen, Vägrad distribution porr/nazism/kom-
munism/förtal, Pressens rådgivande nämnd, Beslag av tidningar/tidskrifter 
och Ej vägrad distribution porr/nazism/kommunism/förtal. I vissa fall har 
 );' Radioprogram sända före )898 kunde dock endast eftersökas i Sveriges Radios arkivs 

kortregister. I detta register letade jag efter relevanta program under flikarna Vndpa 
Pornografi, Vnd Sexologi allmänt, Occ () Grundrättigheter, Ohj Könsrollsfrågan, 
Occ. (;; Riksdagsdebatter )8=:–)898 och Personregistret. (Här sökte jag på de per-
soner som varit aktiva pornografiutgivare, endast Curth Hson Nilsson återfanns).

Diagram !.! Antal svenska förlag som publicerade pornografiska tidningar och 
antalet svenska pornografiska tidningstitlar )8;(–'(((

Källa: Sammanställning av uppgifter från Kungliga bibliotekets katalog Regina, Svensk 
tidskriftsförteckning, Justitiekanslerns arkiv, Libris, KB:s förteckning över inlåsta publi-
kationer och Pressbyråns sammanställning över nedlagda tidningar (för tillvägagångssätt, 
se metodavsnitt). Inträden har räknats med i det totala antalet förlag samma år som de 
trätt in på marknaden medan antalet utträden dragits av nästkommande år, varpå en viss 
förskjutning kan påverka den totala bilden. Detta för att tidningar som endast funnits 
under ett år ska medräknas i det totala antalet.
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viktiga debatter även i efterhand sökts i riksdagstrycket då de förekommit 
rikligt i pressdebatten, men ej uppkommit vid en utsökning på pornografi 
i riksdagstryckets register. Filmer och litteratur som omnämnts i pressdebat-
ten har där det varit motiverat även infogats i det analyserade materialet. 
Fokus i avhandlingen ligger på de artiklar och det audiovisuella material 
som berör den pornografiska pressen och dess marknad. Vissa stora debatter 
om pornografisk litteratur och film berörs därför endast övergripande och 
diskussionen om dessa hänvisas till annan forskning.

Regleringen av pornografi studeras dels utifrån lagar och förarbeten, 
dels utifrån den faktiska tillämpningen av lagstiftningen före )89) då sed-
lighetsparagrafen slopades. Utifrån materialet i Justitiekanslerns arkiv, har 
samtliga ärenden som lett till åtal mot utgivare av pornografiska tidningar 
analyserats.

Källkritik
Det största problemet med en pluralistisk användning av källor, som det 
här är frågan om, är det kronologiska kriteriet och tendenskriteriet.);= Då 
endast samtida eller i tiden närliggande källor används bör sannolikt inget 
kronologiskt problem föreligga. Däremot finns starka skäl att vara vaksam 
över de använda källornas tendens. Både över- och underdrifter om om-
fattning är ett vanligt förekommande problem inom studiet av pornografi 
och reliabiliteten i flera källor som anger pornografibranschens omsättning 
måste därför betraktas som låg.);& Bristen av tillförlitliga källor medför alltså 
att särskild försiktighet bör iakttas när det gäller sådana uppskattningar. Fler 
källor garanterar inte heller att en mer sanningsenlig bild uppnås. Genom 
den så kallade indiciemetoden menar ekonomisk-historikern Janken Myr-
dal att användandet av ett flertal källor kan hjälpa historikern att spåra ett 
historiskt skeende genom de tecken som de olika källorna ger för till exem-
pel en viss process.);; Till viss del använder jag indiciemetoden för att spåra 
det generella skeendet kring den pornografiska pressens utveckling under 
perioden: genom kartläggning med hjälp av olika källor, samlas indicier på 
den generella utvecklingen.

Tendentiösa källor kan användas i andra syften än att beskriva den 
generella utvecklingen och kan i dessa sammanhang ändå vara valida. Till 
exempel en riksdagsledamots ståndpunkter om den pornografiska pressens 
 );= Myrdal ('((9), s &89. Se även Jarrick & Söderberg ()888), s )==A.
 );& Paasonen & Nikunen & Saarenmaa ('((9), s <; Kutchinsky ()888), s &(. Se även 

Winicks diskussion om orsaker till brist på information (många små producenter, 
brist på handelsorganisationer och ambivalens i synen på pornografiska produkter i 
många länder): Winick ('(()), s ) 8(9.

 );; Myrdal ('((9), s &8:.
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utbredning i Sverige kan, istället för att användas som indicium för en 
faktisk utbredning, tolkas i termer av en diskursiv inramning av branschen. 
På så sätt kan ledamotens oro för pornografins eAekter och utbredning 
spåras.);< Tendensen kan därmed ha ett värde i sig. Eftersom syftet med av-
handlingen både är att analysera den faktiska utvecklingen och att analysera 
hur denna mottogs av och interagerade med det omgivande samhället är 
alltså även dessa källor av värde.

Etiska överväganden
En del av det källmaterial som undersöks omfattas av en restriktiv person-
sekretess. På grund av detta har personnamn uteslutits konsekvent förutom 
när det gäller oAentliga personer, det vill säga personer som själva valt att 
medverka i till exempel massmedia eller riksdagen. Namn på privatpersoner 
har ibland uteslutits även om detta inte alltid varit nödvändigt av sekretes-
skäl, då namnen har bedömts vara av ringa intresse för avhandlingens syfte.

Pornografi har medfört och medför fortfarande en viss stigmatisering. 
Det finns därför anledning att anta att en del av de personer som varit 
verksamma inom den pornografiska branschen inte varit öppna med detta 
i sitt privata liv. Detta ger ytterligare anledning till en försiktig hållning. 
Bilder ur tidningarna visas inte, förutom några tidningsomslag. Eftersom 
innehållet i tidningarna inte analyseras i någon större utsträckning har jag 
inte funnit det nödvändigt att publicera sådant material.);9 Detta av hänsyn 
till de personer som förekommit i tidningarna och som eventuellt inte vill 
att bilderna ska reproduceras.

Disposition
Avhandlingen är indelad i fem delar. Den första delen (denna) introducerar 
studien, del ', = och & representerar tre tidsperioder, och den sista femte 
delen, består av en avslutande diskussion.

Del ' sträcker sig från introduktionen av den nya tryckfrihetsförord-
ningen )8;( till )8<& året innan en utredning om tryck- och yttrandefrihet 
tillsattes för att utreda om en avkriminalisering av pornografin var möjlig. 
Samma år, )8<;, utkom också första delen i Bengt Anderbergs kärleksan-
tologi (Kärlek !), en pornografisk novellsamling som ansetts avgörande för 
hur pornografiska skildringar fortsatt behandlades.);: Den först studerade 
perioden behandlar alltså tiden före den pornografiska pressens explicita 
 );< Se även Maria Ågrens diskussion om värderingen av en källa utifrån vilket syfte den 

används: Ågren ('((;), s ';)A.
 );9 I princip håller jag dock med Anja Hirdmans bedömning att det finns ett värde i att 

visa det som analyseras. Se diskussion i Hirdman ('(()), s '=.
 );: Se Anderberg ()8<;); Lennerhed ()88&), kap. )).
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kommersiella genombrott. I denna del undersöks förutsättningarna för att 
ett genombrott skulle kunna ske.

I avhandlingens tredje del studeras det faktiska genombrottet, som 
symboliseras av den starka ökningen av pornografiska förlag under slutet av 
)8<(-talet, som visats i diagram ).). Som start ses Kärlek I och utredningens 
tillsättande )8<;, som en slutpunkt pornografins legalisering )89). I denna 
del undersöks flera parallella processer som medverkade till genombrottet, 
där bland annat den diskursiva förskjutningen och rättsfallen står centrala.

I del & ligger fokus på hur legaliseringen påverkade branschen och hur 
opinionerna kring pornografi skiftade. Här studeras den i princip oreglerade 
branschen )89'–)8:(. Under hela perioden analyseras hur olika diskurser 
kring pornografi konkurrerade om tolkningsföreträde och hur dessa före-
träden tog sig uttryck i den förda politiken. I denna del studeras framför allt 
den debatt som ledde fram till återregleringen av barnpornografi )8:(. En 
kort epilog följer även om hur marknaden utvecklades efter )8:(.

I del ; följs en avslutande diskussion om orsakerna till det sexuellt 
explicita pornografiska genombrottet och hur regleringar, konstruktionen 
av pornografi och den pornografiska tidningsbranschen förändrats under 
perioden. Här presenteras avhandlingens resultat och viktigaste bidrag.
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Förutsättningar för den  
pornografiska pressens  

tillväxt )8;(–)8<&

'.) Inledning
Man brukar få höra att en del branscher i det svenska aAärslivet varit 
med om ett glädjande uppsving sedan kriget. Det syns på branschernas s 
k ledande män också. De köper allt längre bilar, klär sig i allt diskretare 
kostymer och lunchar på allt mer guldkantade krogar.
    Ett område brukar glömmas bort i sammanhanget. Det beror kanske 
på att ansvariga personer inte har lust att kalla uppsvinget där glädjande. 
Produktionen av pornografi växer likt en snöboll som rullar utför en 
alpsluttning. Inkomsterna från tidskrifter, böcker, fotografier och filmer 
stiger i samma mån. Pornografi direktörerna kan snart köpa sig bilar 
som de inte kommer runt gathörnen i Stockholms innerstad med.)

Ovanstående citat är hämtat från en artikel i Aftonbladet )8<(. Journa-
listen beskrev den pornografiska branschens framgång som något som 

skett under de senaste tolv åren, det vill säga sedan )8&:. Antalet tidningar 
på marknaden hade enligt artikeln ökat markant, liksom lösnummer- och 
postorderförsäljning.' Liknelsen med en snöboll som rullar för en alpslutt-
ning ger en bild av den pornografiska branschen som starkt växande och 
som ett akut problem.

Efterkrigstidens ekonomiska tillväxt i Sverige var markant. I det stora 
hela utgjorde emellertid pornografibranschen, trots att dess produkter blev 
alltmer synliga i samhället, troligtvis en relativt liten andel av bruttona-
tionalprodukten kring )8<(. Relationen mellan tillväxten och pornografin 
var sannolikt den omvända: det ökade välståndet skapade en potentiell 
marknad för förströelsekonsumtion som porrtidningsläsning. Som påpe-
kats tidigare finns få tillförlitliga siAror på branschens omsättning. Det kan 
 ) ”&,& milj. upplaga gav 9 miljoner kr” i Aftonbladet den ): april )8<(.
 ' Ibid.
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dock konstateras att det under )8((-talet började produceras pornografiska 
tidningar i många västerländska länder och att utbudet av pornografiska 
produkter ökade under efterkrigstiden i Sverige.=

Historikern Anna Clark har framhållit att ökad konsumtion och kon-
troll av reproduktionen hängde samman under efterkrigstiden i och med 
att många hade råd med en högre materiell standard i och med att barna-
födandet begränsades. Under )8;(- och )8<(-talen ökade även den sexuali-
tetsanknutna konsumtionen, såsom av boulevardblad (tidiga porno grafiska 
tidningar), sexmanualer och sexleksaker.& Den internationella forskningen 
om pornografi visar även att de olika marknaderna för pornografi delvis var 
sammanlänkade. Annonser om pornografisk : och )< mm-film för hem-
mabruk började till exempel dyka upp i herr- och porrtidningarna under 
)8;(-talet i USA. De nya herrtidningarna, som Playboy, kopplade samman 
fester, ledighet och sex, en koppling beskriven som central i den ameri-
kanska efterkrigstidens konsumentkultur. Utvecklingen av herrtidningar 
skedde också parallellt med utvecklingen av andra sexuella publikationer 
som nudistmagasin, pinup-kalendrar och pocketböcker.;

Den svenska presshistoriska forskningen visar att populärpressen om-
vandlades under efterkrigstiden när fritid, urbanisering och den disponibla 
inkomsten ökade för vanliga människor. Framför allt det nya tv-mediet 
påverkade veckopressen, som upplevde kärvare tider under )8<(-talet.< 
Denna nedgång beskrivs ha skapat ett marknadsutrymme för de porno-
grafiska tidningarna.9 Veckopressen könssegregerades under efterkrigstiden 
alltmer från familjetidningar till herr- och damtidningar. På herrtidnings-
marknaden blev texttidningarna färre efter andra världskriget och ersattes 
av bildrika tidningar med fokus på brott, våld och sex.: Många av de vecko-
tidningar som riktade sig till en manlig publik lades också ned från mitten 
av )8;(-talet, andra slukades av vad som senare kom att bli herrtidningen 
Fib Aktuellt. Allt mindre del av den totala försäljningen av populärpress 
riktade sig till män från )8;(-talet.8 Innehållet i familjetidningarna bör-

 = Hirdman ('((:), s &;; Hanson ('((&), s 9A, s =;=A.
 & Clark ('((:), s '(&. Jfr. även Elizabeth Heinemans diskussion om utvecklingen i 

Tyskland: Heineman ('((<).
 ; Schaefer ('((9), s '(8A.
 < Larsson ('((=), s '9; Holmberg, Oscarsson & Rydén ()8:=), s );<f; Hafstrand ()88(), s )(.
 9 Se diskussion om detta i Hafstrand ('(((), s 88;  Holmberg, Oscarsson & Rydén 

()8:=), s )<(. Se även Bernow och Östermans diskussion om den ökade konkurrensen 
i veckopressen och dess betydelse för Fib Aktuellt och Lektyr: Bernow & Österman 
()89:), s 8f.

 : Larsson ()88)), s '8.
 8 Hafstrand ('(((), s 88; Larsson ()8:8), s )&;f; Albinsson ()8<'), s <(.
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jade samtidigt rikta sig till en kvinnlig publik och den helt dominerande 
delen av (det icke-pornografiska) veckopressutbudet riktade sig därmed 
till kvinnor.)( Litteraturvetaren Lisbeth Larsson beskriver hur det svenska 
veckopressutbudet under )8<(-talet så gott som helt var uppdelat efter kön 
och ålder.)) Både herr- och damtidningarna genomgick en autenticitets- 
och intimitetsprocess, symboliserat av kärleksskvaller i damtidningarna och 
alltmer närgångna reportage i sexuellt och aggressivt hänseende i herrpres-
sen.)' Kritiken mot veckopressen har blossat upp med jämna mellanrum 
och Larsson beskriver hur en röd tråd går genom veckopressens historia 
av mäns kritik av kvinnors läsning, då veckopressen uppfattades som en 
kvinnlig och ofta fördummande eller kommersiell läsning.)= Från och med 
)8;(-talet blev färgfotografiet vanligare i veckopressen genom det kvalitativa 
oAsettrycket. På )8<(-talet hade i stort sett alla veckotidningar delar som 
bestod av färgfotografier och under efterkrigstiden skedde en omvandling, 
inom både herr- och dampressen mot rena bildtidningar.)&

Det svenska exemplet förekom flitigt i utländsk media under )8;(-talet 
utifrån begreppet ”den svenska synden”. Idéhistorikern Lena Lennerhed 
menar att bilden av hur det svenska samhället såg ut före )8;(-talet var 
positiv, som en medelväg mellan kapitalism och socialism. Under )8;(-talet 
kopplades sedan synd, drickande och självmord samman med den svenska 
modellen och sågs som ett resultat av statliga interventioner i livets alla 
delar. Det syndfulla livet fick symbolisera välfärdsstatens baksida och seku-
lariseringens pris.); Bilden av Sverige som ett syndfullt land späddes även på 
av de svenska filmer som fick internationellt genomslag i USA och övriga 
Europa där svenska kvinnor porträtterades som sexuellt frigjorda. Genren 
kom till och med att betecknas Schweden filme och det svenska blev på så 
sätt en symbol för skildringar av nakenhet i naturen.)<

Under perioden )8;(–)8<; skedde stora förändringar i den oAentliga 
diskussionen om sexualitet. Homosexuella började organisera sig och fick 
till viss del egna röster i den oAentliga debatten, men det homofoba samhälls-
klimatet på )8;(-talet gjorde att föreningarna höll sig diskreta och väldigt 
få vågade träda fram.)9 Homosexualitet hade visserligen avkriminaliserats i 

 )( Larsson ()8:8), s &).
 )) Ibid. s )&=.
 )' Larsson ()88)), s ='f.
 )= Larsson ()8:8), s )='A.
 )& Ibid., s )=:.
 ); Lennerhed ()88)), s =f.
 )< Furhammar ('((=), s <=A.
 )9 Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) bildades )8;(. Se Norrhem, Ryd-

ström & Winkvist ('((:), s )=(A.
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Sverige )8&&, men )8;(-talet präglades ändå av öppen homofobi. Denna var 
i stora delar internationell och byggde i korthet dels på en förförelseteori, 
det vill säga synen på att unga kunde ”luras in i” homosexualitet av äldre 
homosexuella och dels på Kinseys forskningsresultat som visade att det 
fanns en relativt stor andel homosexuella i samhället, vilket gav upphov 
till konspirationsteorier i skuggan av kalla kriget. Sverige skakades av de så 
kallade Kejne- och HaijbyaAärerna, där den första ledde till en ”rättsröte-
debatt” där högt uppsatta homosexuella män ansågs infiltrera rättssystemet 
och hålla varandra om ryggen och den andra berörde en utpressning av 
kungahuset från en man (Kurt Haijby) som hotade avslöja sin relation med 
avlidne kung Gustaf V.): )8<(-talets sexualpolitiska radikalisering formule-
rades huvudsakligen av heterosexuella män och inleddes av en betydande 
liberal strömning där den konservativa traditionens uttryck – kyrkans 
inflytande, monarki, ordningsväsende och puritanism – var frågor som 
debatterades. Liberala förespråkare ansåg att rådande värderingar skulle 
ersättas av en friare och mer fördomsfri syn och att sexuallagstiftningen 
borde reformeras.)8 I och med detta ändrades även synen på homosexualitet 
och den öppna homofobin som präglat )8;(-talet började ersättas med en 
förstående inställning. Homosexualitet skildrades dock fortsatt som ett 
svårt problem.'(

'.' Regleringen av den pornografiska pressen
Svensk tryckfrihetsförordning omarbetades under )8&(-talet framför allt för 
att de censuringrepp som skett under andra världskriget inte skulle kunna 
företas på nytt.') Den nya tryckfrihetsförordningen var enligt juristen Tor-
björn Vallinder epokgörande i svensk tryckfrihetshistoria och Sverige fick 
för första gången en modern, välgjord lagstiftning som gav gott uttryck 
för en liberal pressideologi. Detta manifesterades, menar han, bland annat 
genom att mycket få åtal av principiellt intresse väcktes. Vallinder hävdar 
att inga åtalskampanjer förekom efter )8;(.''

Bestämmelsen som reglerade pornografi – paragrafen i tryckfrihetsförord-
ningen om tryckfrihetsbrott där framställning som innefattade ”förfarande 
som sårar tukt och sedlighet” var tryckfrihetsrättsligt straAbar – behölls i den 

 ): Se Norrhem, Rydström & Winkvist, s )&8A; Lennerhed ()88&), s 9(A.
 )8 Östberg ('(('), s &&f; Lennerhed ()88&).
 '( Norrhem, Rydström & Winkvist ('((:), s )&&.
 ') Tryckfrihetsförordningen från )8;(, fick en ny struktur, ett modernt språk och tryck-

friheten stärktes på vissa punkter. Se Funcke ('((<), s '):.
 '' Vallinder ('(((), s =='.
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nya tryckfrihetsförordningen.'= Paragrafen hade motsvarighet i straLagen 
(SL )::)=) och efter )8<; i brottsbalken. Den så kallade sedlighetsparagrafen 
var från början inte i första hand en rent ekonomisk reglering, utan snarare 
en moralisk för att ”upprätthålla samhällsordningen”.'& Lagstiftningen kom 
dock att utsättas för visst kommersiellt tryck i och med spridandet av fran-
ska kort under slutet av ):((-talet. Dessa var vykort som oftast föreställde 
nakna kvinnor och bordellscener, blev populära kring ):<( och försvann 
från marknaden på )8'(-talet.'; )8)) väcktes en motion i riksdagen angående 
de utländska korten som fått spridning i Sverige. Lagutskottet menade att 
den dåvarande lagstiftningen, som endast reglerade spridningen och inte 
själva försäljningen, inte var tillräckligt eAektiv.'< Paragrafen i straLagen 
ändrades därefter till:

Sprider någon ut eller håller till salu eller utbjuder skrift, målning, teckning 
eller bild, som tukt och sedlighet sårar, straAes med böter eller fängelse. Lag 
samma vare, om man genom annan gärning sårar tukt och sedlighet, så att 
allmän förargelse eller fara för andras förförelse därav kommer.'9

Denna lydelse varade fram till )8<; då den nya brottsbalken ersatte den tidi-
gare straLagen med en snarlik lydelse. Lagstiftningen syftade alltså framför 
allt till att komma tillrätta med vad man såg som moraliska problem, men 
också vad som sågs som mer ekonomiska problem till följd av handeln med 
franska kort.

Tryckfrihetsärenden avgjordes med så kallat juryförfarande om inte båda 
parter ville att rätten istället skulle avgöra frågan. En jury på nio personer 
röstade om skriftens brottslighet. Om minst sex jurymedlemmar ansåg att 
den var brottslig kunde tidningens utgivare fällas om också rätten ansåg så. 
Rätten kunde ändra juryns beslut, men endast om det innebar en mildare 
bedömning. Om juryn ansåg att skriften inte var brottslig frikändes den 
tilltalade.':

 '= SFS )8&8:)(;, 9 kap. &§ pt )'. I den nya tryckfrihetsförordningen infördes även ett 
förbud att bland barn och ungdom sprida tryckt skrift som kunde vara förråande eller 
medföra allvarlig fara för de ungas fostran. Detta på grund av spridningen av sensa-
tionsbetonad sexuell upplysningslitteratur och andra mer eller mindre pornografiska 
skrifter (TF < kap. '§). Bestämmelsen blev dock inte straAsanktionerad förrän brotts-
balken trädde i kraft )8<;, ingen paragraf i straLagen motsvarade bestämmelsen i 
tryckfrihetsförordningen. Se SOU )8<8:=:, s ):f.

 '& Se SOU )8<8:=:, s '<A.
 '; Se Nestius ()8:'), s ')f; Johannesson ()889), s )<=f
 '< Se SOU )8<8:=:, s '<f..
 '9 Se även SOU )8<8:=:, s ':; Kungliga biblioteket ('((8), s 9.
 ': SFS )8&8:)(;, )' kap. '§.
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Den som bröt mot bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen kunde 
dömas för brott mot tryckfriheten varpå skriften kunde konfiskeras eller 
läggas under beslag.'8 På varje tryckalster som framställdes i Sverige och 
som var avsett för utgivning skulle boktryckaren sätta ut boktryckeriets 
namn, tryckorten och tryckåret.=( Av varje skrift lämnade sedan boktrycka-
ren, samtidigt med att skriften gavs ut, ett exemplar för granskning till 
chefen för justitiedepartementet om skriften utgavs i Stockholm eller till 
justitieministerns tillförordnade tryckfrihetsombud på utgivningsorten.=) 
Skrifterna granskades sedan i efterhand av justitieministern och hans tryck-
frihetsombud.='

Särskilda regler fanns för utgivning av periodiska skrifter, vilket de flesta 
pornografiska tidningar var. Det skulle exempelvis finnas en utgivare som 
var svensk medborgare inte omyndig eller i konkurstillstånd.== Utgivaren 
skulle bestämma över skriftens innehåll och ingenting fick införas i skriften 
mot utgivarens vilja.=& Registreringen av tidningarna skedde genom att 
förlagen ansökte om utgivningsbevis och meddelade vem som var utgivare 
till chefen för justitiedepartementet.=; 

Alla skrifter skulle ha ett utgivningsbevis meddelat från justitieminis-
tern och tryckaren skulle, som ovan, se till att alla skrifter skickades in för 
granskning till justitieministern eller hans tryckfrihetsombud ute i landet 
i samband med utgivningen.=< Sammanfattningsvis fanns alltså en relativt 
omfattande juridisk kontroll av formerna för publicering, trots frånvaron av 
förhandsgranskning. Pornografi var reglerad, men tilläts till viss del, genom 
hur lagen formulerades och tillämpades.

Förutom lagstiftningen var distributionen en förutsättning för att de 
pornografiska tidningarna skulle kunna nå ut till konsumenterna. Distribu-
tionen av tidskrifter skedde huvudsakligen av AB Svenska Pressbyrån som 
hade en monopolställning på tidningsdistribution i Sverige. Bolaget ägdes 
av den svenska pressen, och Pressbyråns verksamhet reglerades från )8&( 
genom avtal mellan byrån och Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU). 
Pressbyrån skulle enligt dessa avtal opartiskt tillhandahålla tidskrifter och i 
princip gällde detta för alla de periodiska tidningar som var utgivna i Sverige 
och upptagna i Postverkets tidningsregister, den inländska tidningstaxan. 
 '8 Ibid., ) kap. =§.
 =( Ibid., & kap. &§.
 =) Ibid., & kap. 9§.
 =' Se även Åhlén & Åhlén ('((=), s )&.
 == SFS )8&8:)(;, = kap. '§.
 =& Ibid., ; kap. =§.
 =; Ibid., ; kap. ))§.
 =< Ibid., & kap. 9§.
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Avtalen mellan Pressbyrån och tidskrifterna reglerades genom kontrakt och 
Pressbyrån fick endast vägra distribution om en tidning ansågs såra tukt, 
sedlighet eller allmän anständighet och om detta hade prövats av Press-
sens rådgivande nämnd. De förslag nämnden kunde förelägga Pressbyrån 
var att meddela utgivaren varning, att inte distribuera visst tidnings- eller 
tidskriftsnummer, att (om innehållet tidigare föranlett ingripande) vägra 
fortsatt distribution och/eller att inte teckna kontrakt om distribution av ny 
tidning eller tidskrift.=9 Pressens rådgivande nämnd bestod från början av tre 
ledamöter tillsatta av TU, men utökades )8;8 med två ytterligare ledamöter, 
utsedda av Publicistklubben och Målsmännens riksförbund.=:

Nedan visas schematiskt den pornografiska pressens reglering. Här visas 
vilken typ av reglering, där TF/SL/BrB står för de rättsliga regleringarna och 
avtal Pressbyrån/TU för de privata och distributionsmässiga.

Tabell ".! Schema över den pornografiska pressens reglering

Reglering TF/SL/BrB Avtal Pressbyrån/TU
Instans JK/domstolsprövning Pressens rådgivande nämnd 
EAekt Böter eller fängelse, konfiskering Varning eller distributionsstopp

  
Som tabellen visar fanns alltså två slags prövningar för den pornografiska 
pressen: dels den tryckfrihetsrättsliga, dels en eventuell prövning i Pressens 
rådgivande nämnd.=8 EAekterna av dessa regleringar kunde utmynna i böter 
eller fängelse för den ansvarige utgivaren om tidningen ansågs brottslig, eller 

 =9 Se Pressbyråavtalet )8<< i RA, Kommittéarkivet, Kommittén för lagstiftningen om 
yttrande – och tryckfrihet )8<;–)8<8, vol. :. Se även SOU )8<8:=:, s ='f; Frick, 
Bergh & Nilsson ()89&), s < om Pressbyråns ägare som efter )8&( bestod av )=( 
svenska tidningar och tidskrifter. Den inländska tidningstaxan var ett register dit alla 
tidningar som ville använda sig av villkoren i tidningsförordningen (dvs. en lägre 
kostnad för postdistribution) skulle anmäla sig. Villkoren för att upptas i taxan var 
att det rörde sig om ”verkliga tidningar och tidskrifter”. De skulle exempelvis ha 
utgivningsbevis utfärdat av justitiedepartementet eller senare Patent- och registre-
ringsverket. Se Bergling ()8::), s )::A. Se också SFS )8=':9;; SFS )8<':=9=, Allmänna 
beredningsutskottets utlåtande nr ', )8<(, s )f; SOU )8<8:=:f, s ==; Bergh ()89&), s 9<.

 =: Tellinger ('((;); SOU )8<8:=:, s ==.
 =8 I TF fanns visserligen ett förbud för ”myndighet eller annat allmänt organ att på 

grund av skrifts innehåll, genom åtgärd […] hindra tryckning eller utgivning av skrif-
ten eller dess spridning av allmänheten”, men eftersom Pressbyrån var att betrakta 
som ett privat företag omfattades den inte av bestämmelserna. Se SFS )8&8:)(;, ) 
kap., '§. Se även diskussion om kopplingen mellan Pressens rådgivande nämnd och 
tryckfrihetsförordningen i ”Ej brottsligt vägra sälja osmaklig litteratur: Distributör 
som nekar att sälja smutslitteratur sanerar blott marknaden” i Dagen den ': novem-
ber )8;&.
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en varning eller ett distributionsstopp om tidningen blev fälld i Pressens 
rådgivande nämnd. Distributionsstoppet kunde gälla ett tidningsnummer 
eller tidningen som helhet. Här är det regleringen av själva utgivningen som 
fokuseras och som åskådliggjorts ovan. Poängteras bör dock, att även de 
andra produktionsleden (som diskuterats i del )) påverkades av lagstiftning:

Produktionen av innehållet i porrtidningarna kunde om övergrepp begicks 
omfattas av olika delar av sexualbrottslagstiftningen. I denna studie kommer 
inte själva produktionen av de faktiska bilderna eller texten att behandlas 
djupgående utan fokus kommer framför allt att ligga vid det redaktionella 
produktionsledet.

I de fall det inte fanns någon ansvarig utgivare kunde författaren istället 
åtalas för tryckfrihetsbrott.&( Eftersom porrtidningar i regel var periodiska, 
där krav fanns på utgivningsbevis och en registrerad ansvarig utgivare 
riskerade inte skribenter att hamna under åtal för tryckfrihetsbrott. Den 
redaktionella verksamheten, ytterst den ansvarige utgivaren, riskerade att 
åtalas enligt tryckfrihetsförordningens paragraf om sårande av tukt och 
sedlighet. Eftersom det var tryckeriet som var ansvarig för att skicka in 
granskningsexemplar till justitieministern eller ansvarigt tryckfrihetsombud 
kunde även detta produktionsled åtalas. Hos återförsäljarna gjordes oftast 
de beslag som justitieministern beordrade.

Även om den svenska lagstiftningen inte innehöll begreppet porno-
grafi så var det den ”sexuella anständighetskänslan” som skulle skyddas 
med lagen enligt rådande praxis.&) I och med detta, och det komplet-
terande regelverket kring distribution, fanns alltså ett förbud mot viss 
pornografi. Trots detta förekom alltså tidningar som av samtiden ansågs 
pornografiska. Detta uppfattades av samtiden och problematiserades ofta 
i massmedia.

 &( SFS )8&8:)(;, : kap.
 &) SOU )8<8:=:, s =(.
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'.= Debatterna i massmedia och riksdag
Under de första tre åren på )8;(-talet förekom endast ett fåtal artiklar om 
den pornografiska pressen och ingen debatt har återfunnits i riksdagen om 
pornografi. Det som diskuterades under dessa år i pressen var dock kon-
centrerat kring god smak, där pornografi konstruerades som dess motsats. 
Pornografi uppfattades även som ett växande problem.

Den socialdemokratiska tidningen Folket beskrev den pornografiska 
litteraturen växa upp som ”svampar ur marken” i landet och att denna 
riskerade bli ”en samhällsböld av ganska elakt slag”.&' Tillväxten av de 
porno grafiska tidningarna karaktäriserades som stark och hotfull för 
samhället. I artikeln kritiserades även att pornografin skyddades av tryck-
frihetslagstiftningen och att åtal mot tidningarnas utgivare var sällsynta. 
Pressbyråns vice vd Anton Wallin, som intervjuades i artikeln, ansåg att 
Pressbyrån inte själv kunde vägra tidningarna distribution och att det vore 
olyckligt om ett enskilt företag skulle bedriva en sådan typ av censur. En 
icke namngiven redaktör för en boulevardtidning intervjuades också. Han 
ville erbjuda läsarna en ”lätt underhållning som roar för stunden”, sade han, 
men ville samtidigt hålla ”en viss standard”. Tidningen hade därför inga äk-
tenskaps- eller kontaktannonser, använde inte ordet samlag i sina texter och 
äktenskapsbrott förekom inte i tidningens noveller. Redaktören menade 
att de så kallade boulevardtidningarna var tvungna att vara försiktigare än 
övrig press eftersom de hade ögonen riktade mot sig. Den också intervjuade 
justitieminister Herman Zetterberg (s) ville inte uttala sig om eventuella 
åtgärder, men ansåg att det vore olyckligt om tidningarna kom i händerna 
på barn och ungdomar. Han framhöll svårigheten att avgöra gränsen mellan 
konstnärliga och icke-konstnärliga sexuella skildringar.&= Den bild artikeln 
målade upp var en lukrativ bransch som indirekt accepterades genom både 
Pressbyråns och justitieministerns återhållsamhet. Noteras bör dock att 
porrtidningsförläggaren i det här fallet försökte anpassa tidningen så att 
den inte skulle verka anstötlig men ändå fylla ett underhållande syfte.

Bilden av pornografin som växande återfinns även i Aftonbladet som 
)8;= rapporterade att porrtidningar vällde in över Sverige, framför allt 
från Frankrike, via en importcentral i Köpenhamn. Den danska polisen 
sades ha satt stopp för tidningarna i Danmark, men i Stockholm gick det 
enligt tidningen ”fin-fint” att köpa samma alster. Justitiekanslern framhöll 
i artikeln att den stränga synen man förr haft på pornografi på senare tid 
mildrats betydligt och att det inte på länge varit några åtal eller beslag av 
pornografiska tidningar. Aftonbladet argumenterade för att Norden höll på 
 &' ”Äktenskapsbrotten är tabu snuskpressägares försvar!” i Folket )) oktober )8;'.
 &= Ibid.
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att bli en stormarknad för pornografi och att återförsäljarna kunde göra 
lysande aAärer. Ett förbud av tidningarna skulle dock enligt Aftonbladet leda 
till en kraftig ökning av handeln ”under disk”.&&

De två artiklarna från )8;(-talets första år visar att det fanns en oro både 
för den inhemska produktionen av pornografi och av tidningsimporten. De 
svenska myndigheterna och Pressbyrån skildrades som relativt avvaktande 
eller – som i Aftonbladets rubriksättning – maktlösa: ”Pornografi lysande 
aAär: Myndigheterna står maktlösa”. Rubriken vittnar även om oron för 
pornografins kommersiella kraft.

!"#$ års stora pornografidebatt
Under hela )8;& diskuterades pornografin intensivt. Debatten härrörde från 
folkpartisten Axel Gustafssons i Borås interpellation angående förekomsten 
av olämpliga tryckalster för barn och ungdom. Gustafsson vände sig i in-
terpellationen mot den ”stigande flod av förströelseläsning av viss art” som 
han ansåg hade vållat bekymmer för alla som kände ansvar för barn och 
ungdom. Vad Gustafsson främst åsyftade var den ökande serietidningskon-
sumtionen som han menade gav ungdomar påtagliga psykiska och andliga 
skador. Gustafsson ansåg att ”de alltmer öppet demonstrerade pornogra-
fiska alstren” var sammanhängande med serietidningsfrågan. Pornografi-
frågan var dock , framhöll han, svårlöst eftersom den berörde tryckfriheten 
som var elementär i en demokratisk stat.&; En del noveller innehöll, trots 
överenskommelser om vissa regler för pressen, ”ett ohöljt ockrande på ur-
spårande och hämningslösa sexualinstinkter i öppen våldtäktspornografi”. 
Myndigheterna hade visat en så långtgående tolerans på pornografiområdet 
att lagen riskerade att sättas ur funktion. Gustafsson frågade därför justitie-
ministern om han uppmärksammat hur pornografiska alster översvämmade 
marknaden och hur serierna äventyrade uppfostran i hem och skola. Han 
undrade även om ministern ansåg att den så  kallade sedlighetsparagrafen 
och bestämmelserna i straLagen räckte till för att komma till rätta med 
problemen och om han var beredd att medverka till en mer ”ändamålsenlig 
tillämpning av lagen”.&<

I sitt svar uttryckte den socialdemokratiske justitieministern Herman 
Zetterberg oro över serietidningsläsningen som han menade kunde ge 

 && ”Pornografi lysande aAär. Myndigheterna står maktlösa” i Aftonbladet den '9 juli )8;=.
 &; Interpellation i anledning av förekomsten av för barn och ungdom olämpliga tryck-

alster, Andra kammarens protokoll nr =:;, )8;&, s 8.
 &< Ibid.
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ett olyckligt inflytande på barn.&9 En kvantitativ ökning av pornografiska 
skrifter verkade föreligga, men, menade han, kunde inte jämföras med den 
oerhörda utbredning som serierna haft. Justitieministern ansåg att det väl 
alltid funnits en marknad för tarvliga och sensationsbetonade tryckalster 
med pornografiskt innehåll, men att de tilltalade en mer särpräglad publik 
och hade en liten spridning. Åtal för tryckfrihetsbrott skedde endast i grova 
fall och justitiedepartementet hade som allmän regel att ”tryckfrihetsåtal 
icke bör komma till stånd i andra fall än då skriften uppenbarligen enligt 
en allmän upplyst opinion måste anses sedlighetssårande”. Särskilt beak-
tades om framställningen hade en ”sadistisk eller pervers anstrykning.”&: 
Senare i debatten betonade Zetterberg även sin oro över kombinationen 
av sexualitet och våld som han sett växa fram.&8 EAekten av ingripanden 
mot ”dålig litteratur” genom tryckfrihetsrättsliga åtgärder var dock mycket 
begränsade enligt Zetterberg. Frågan var därför främst en uppfostrings- och 
folkbildningsfråga för hemmen och skolorna.

Gustafsson beskrev i debatten i kammaren hur han ansåg att de porno-
grafiska tidningarna frossade i otuktiga skildringar. Sexuallivet inom äk-
tenskapet dög inte: ”Homosexualiteten måste också komma med – eljest 
vore inte provkollektionen fullständig.”;( Han beskrev bildserier med 
”homosexuellt-sadistiska nakenbilder” av kvinnor som klädde av varandra 
och omfamnades i ”orgiastisk yra”.;) Gustafsson framhöll att barn börjat 
utnyttjas som ”sexuella retmedel” i tidningarna:

En svensk modelltidning utlovar, att den har fullt upp för alla kategorier, även 
dem som lever i erotikens mest dolda utkanter. Där finns småflickor för de ”fula 
gubbarna”, småpojkar och nakna män för homosexuella och nakna kvinnor 
för nyfikna tonåringar och snuskhumrar. Denna tidskriftsflora säges höra till 
skammens toppunkter eller bottenlösa djup, att även barnen ska utnyttjas 
aAärsmässigt.;'

Den otuktiga sexualiteten konstruerades av Gustafsson alltså som sexualitet 
utanför äktenskapet, där homosexualitet och utnyttjande av barn framhölls 
som dess värsta kännetecken. Fotografierna togs på badstränder där man 
fick barnen att ta av sig baddräkterna och föräldrarna inte kunde hindra 
 &9 Andra kammarens protokoll nr '=, )8;&, s ;. ”Man möter där ett slags flykt från 

verkligheten; övermänskliga gestalter löser alla tillvarons svårigheter genom våld och 
brutalitet”, hävdade han exempelvis.

 &: Andra kammarens protokoll nr '=, )8;&, s <.
 &8 Ibid., s )=.
 ;( Ibid., s )(.
 ;) Ibid., s )).
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fotografering, hävdade han. Pornografi var inte skildringar av nakenhet 
i sig, enligt Gustafsson, utan smaklösa och stillösa sexualskildringar som 
endast tjänade ett syfte: ”att degradera det sexuella livet till snusk och 
undermänsklighet”.;=

Gustafsson ansåg att Pressbyrån inte var förtjust att distribuera de porno-
grafiska boulevardbladen och att det mest eAektiva skulle vara om instanser 
som Pressens rådgivande nämnd förbjöd distributionen som tidigare gjorts 
med tidningen Fäderneslandet – en skandaltidning som efter stort motstånd 
från den övriga pressen belades med distributionsstopp på )8'(-talet, bland 
annat sedan ungdomsförbund, kvinnoorganisationer och ABF krävt att 
ungdomen skulle skyddas mot smutspress och skandalskriverier.;& Ingrep-
pen mot Fäderneslandet kom under )8;(-talet att stå som symbol för hur 
pornografin kunde stoppas. Gustafsson beskrev vidare hur myndigheterna i 
Norge tolkat deras snarlika lagstiftning hårdare. Tidningar som beslagtagits 
i Norge fanns det ett helt skyltfönster fullt av på Vasagatan, hävdade han. 
Gustafsson gav trots detta justitieministern erkännande för att tidningen 
Top Hat fällts, men påpekade att beslaget kommit nästan två veckor efter 
utgivningsdagen och att den troligen varit slutsåld när beslaget skedde.;;

Justitieministern beklagade att det ibland dröjt för länge innan myn-
digheterna ingripit. Precis som Gustafsson anat hände det att den som 
visste med sig att han var ute i ”farliga” ärenden sölade med att anmäla 
sina tidningar för granskning, menade Zetterberg.;< Folkpartisten och 
socialsekreteraren i Svenska missionsförbundet Einar Rimmerfors tillade 
i debatten att utländska gäster förvånades över skyltningen i de svenska 
cigarrbutiksfönstren och undrade om vad som helst var tillåtet att saluföra 
i Sverige. Han hävdade även att det fanns internationella förgreningar av 
tidskriftsdistributionen och att den svenska marknaden var föremål för en 
bearbetning som kanske kunde hindras: ”Det är närmast med tanke på 
tullbestämmelserna jag funderat på, hur all denna ohyra kan komma in 
i landet och betalas dyrt med vår svenska valuta.”;9 I tidningskiosker och 
cigarrbutikers fönster fanns uppemot '(–=( olika slags utländska tidningar 
till ett mycket högt pris och det var en ganska betydande omsättning på 
aAärerna, hävdade Rimmerfors.;: Tidigare var det mest tidningar på fran-
ska, men nu även på engelska som det svenska folket i allt högre utsträck-

 ;= Ibid., s )'.
 ;& Se Börjesson ()88<).
 ;; Andra kammarens protokoll nr '=, )8;&, s )).
 ;< Ibid., s )=f.
 ;9 Ibid., s )&.
 ;: Ibid., s )&.
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ning behärskade.;8 Högerpartisten Jean Braconier påtalade att det enligt 
undersökningar främst var medelålders som läste pornografi, men undrade 
om inte de personer som köpte tidningarna hade lite ”sjukliga anlag”. För 
normala och sunda människor som inte hade sadistiska eller närgränsande 
”anlag” hade Braconier svårt att tänka sig att pornografin var någon frestel-
se.<( Braconiers uttalande kan ses som ett sätt att lugna debatten, då flera 
oroade sig just över ungdomars konsumtion. Om det endast var dem med 
”sjukliga anlag” som läste pornografi (homosexualitet klassades till exempel 
oFciellt som en sjukdom) var fenomenet kanske inte så utspritt.

Högerpartisten och ordföranden i Fredrika Bremer-förbundet Elsa 
Ewerlöf beskrev i debatten i kammaren hur hon fått tidningar skickade 
till sig från föräldrar och mödrar som varit djupt bekymrade över skrifter 
som kommit i deras barns händer. Hon vädjade till justitieministern att 
han skulle göra vad som var möjligt inom ramen för tryckfriheten för att 
få till en sanering på området: ”Det är ett djupt och varmt önskemål hos 
föräldrarna; och kvinnor har här kanske på ett alldeles särskilt sätt engagerat 
sig både känslomässigt och intellektuellt.”<) Socialdemokraten Frans Seve-
rin, som även var redaktör för Pressens tidning, påpekade att ingripandena 
som Pressens rådgivande nämnd kunde göra var känsliga eftersom de var 
av privat karaktär och kunde få långtgående konsekvenser för tidningens 
möjliga spridning. Därför hade nämnden varit mycket försiktig och endast 
gripit in i ett fall (Fäderneslandet), även om boulevardtidningar som Top Hat 
och Kavalkad varit uppe till diskussion. Nämnden var också övertygad om 
att det främst var medelålders som köpte tidningarna.<'

Debatten i riksdagen visar att oron över pornografin både rörde den 
inhemska produktionen och tidningsimporten. Oron över pornografins 
och serietidningarnas spridning rörde framför allt ungdomar och barn. 
Även om Gustafsson tog upp barnpornografi är det tydligt att det var barns 
påverkan av de kommersiella serie- och porrtidningarna som befarades. 
Inrättningar som skolan och folkrörelserna ställdes som motkrafter mot 
det kommersiella tryck som debattörerna ansåg att tidningarna utgjorde. 
Genom deras och familjernas goda inverkan skulle våldet och sexualiteten i 
pornografin och serierna motverkas. Motverkande krafter kunde också vara 
tryckfrihetslagstiftningens tillämpning och Pressens rådgivande nämnds 
ingripanden, men i båda dessa fall uppmärksammades tryckfrihetsrättsliga 
och demokratiska problem. Kombinationen av oron för barn och ungdo-

 ;8 Ibid., s )&f.
 <( Ibid., s )<.
 <) Ibid., s )9.
 <' Ibid., s ):. Se även Nationalencyklopedin om Severin.
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mar och en oro för homosexualitet ska också ses i relation till den samtida 
förförelseteorin, det vill säga att pornografikonsumtionen kunde påverka 
ungdomars sexualitet.

Interpellationen fick stort genomslag i massmedia redan innan den 
diskuterats i kammaren. Författaren och debattören Bengt Anderberg, som 
senare kom att ge ut den så kallade Kärleksserien (se del =), diskuterade i 
liberala Expressen ”farlig upphetsning” med anledning av Gustafssons inter-
pellation. Anderberg anmärkte på vad han uppfattade som en orostendens 
i den samtida debatten:

Jag skulle mycket väl kunna förstå […] interpellantens farhågor om det gällde 
litteratur som direkt uppmuntrade till lustmord, kriminell homosexualitet m.m. 
Men nu är det fråga om mycket oskyldiga alster – bilder av nakna flickor, ytterst 
enkla ”noveller” om otukt enligt naturen etc. Den värsta konsekvensen som 
sådant kan få är en ökning i onanifrekvensen: och vad är det för ont i det?<=

Anderberg exemplifierade alltså det oskyldiga som nakna flickor och enkla 
noveller om otukt och det motsatt skyldiga som lustmord och kriminell 
homosexualitet. Många av samhällets instanser varnade för att pornografin 
skulle kunna komma att bli ett problem, men Anderberg frågade istället vad 
det var man var rädd för, vilka de faror var som ungdomen skulle kunna 
utsättas för: ”Är det brottsligt eller farligt att bli sexuellt upphetsad? Vilka 
allvarliga skador får man av att läsa Top Hat?”<& Anderberg menade istället 
att indignationen över snusklitteraturen dolde ett hyckleri. Han ansåg att 
det var småsnålt och falskt av samhället att gripa in och censurera: ”att det 
ska sitta små juryar [sic.] av garanterat kyska personer och bestämma att 
det och det får folk inte läsa, den och den bilden får folk inte se!”<; Tukt 
och sedlighet var två ord som absolut inte hade någon mening, avslutade 
Anderberg: ”Pornografin är ett glädjeämne som inte bör förmenas någon, 
inte ens riksdagsmän.”<<

Författaren, litteraturforskaren och -kritikern Sven Stolpe kommente-
rade Bengt Anderbergs inlägg och hävdade att det i de franska porrtidning-
arnas noveller fanns skildringar av ett och samma undermänskliga tema: 
en turist eller Mällvandrare som kom till en enslig trakt och där mötte ”na-
turens ofördärvade dotter”. Han erövrade henne varpå de skildes åt. Hon 
hade aldrig mött en sådan älskare och de skulle båda alltid bevara minnet. 
Stolpe menade att sådana noveller gav en ”idiotisk och förnedrade bild av 

 <= ”Farlig upphetsning?” i Expressen den ) februari )8;&.
 <& Ibid.
 <; Ibid.
 << Ibid.
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mänskligt liv. Ingenting sådant förekommer i verkligheten: denna sexuella 
ögonblicksidyll är en naiv önskedröm.”<9 I verkligheten hade sexualiteten 
istället konsekvenser, framhöll han, i alla fall för andra än de ”djuriskt 
obekymrade”. Stolpe undrade om inte Anderberg kunde se att det måste 
finnas ett samband mellan de brutala sexuella övergrepp som tidningarna 
rapporterade om och ”skenbart oskyldiga sexualfantasier i snuskpressen”? I 
det att Anderberg endast menat försvara att det inte var något brottsligt med 
skildringar av den sexuella sfären försvarade han även något annat, ansåg 
Stolpe: ”en skum flora av tidskrifter, som romantiserar det undermänskliga 
könsnjutandet och för det under ett hänsynslöst förvridande av människans 
verkliga villkor”.<: Stolpe menade att alla sjuka och undermänskliga önske-
drömmar var farliga, också onanifantasier: ”De gör icke läsaren mer utan 
mindre skickad att möta kärlekslivets verkliga problem.”<8

Den folkpartistiske riksdagsledamoten Einar Rimmerfors kommentera-
de i pressdebatten att Anderberg ingalunda tycktes generas över ”[s] tanken 
från den sedeslösa litteraturens gödselhög”. Människans fantasi- och ande-
liv kunde utarmas eller berikas beroende på läsning, ansåg Rimmerfors: ”Är 
hr Anderberg helt urståndsatt att begripa att det finns en gradering också 
på kulturlivets område och att det hör till ett kultursamhälles uppgift att 
värja sig mot giftet och avarterna?”9( Det bästa vapnet mot pornografin var 
inte rättsliga åtgärder, utan av andligt slag: ”uppbyggande krafter i form 
av lyckliga hem, en ungdom med ideal och fastare moralbegrepp och inte 
minst en litteratur som speglar livets hela mångfald av ont och gott – men 
utan att vältra sig i dypölarna och grymta om att man trivs där”.9)

Även Jan Myrdal gav sig in i debatten och påstod i en artikel i Expres-
sen att diskussionen om ”serieeländet och det kolorerade tramset” hade 
växlats in på stickspår.9' I själva verket var frågan enkel, ansåg Myrdal: de 
brutaliserande serierna och den kolorerade veckotidningsromantiken var av 
ondo eftersom de tog papper i anspråk som kunde användas på bättre sätt. 
Myrdal krävde intellektuell klarhet och disciplin i litteraturdebatten ”och 
det är otäckt, nu liksom alltid, när man förväxlar frihet att skriva ’fula ord’, 
skriva om egna skilsmässoproblem och egna små reaktioner inför fallande 
löv med frihet att skriva”.9= I en bildtext till Jan Myrdals porträtt beskrevs att 
han mest var känd som ”sin faders vänstervridne son” och att han i denna 
 <9 ”Pornografi och ansvar” i Aftonbladet den & februari )8;&.
 <: Ibid.
 <8 Ibid.
 9( ”Inlägg om svineri” i Expressen den & februari )8;&.
 9) Ibid.
 9' ”Pornografidebatt på sidospår” i Expressen den ; februari )8;&.
 9= Ibid.
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debattartikel ställde sig något till höger i pornografidebatten.9&

Expressens ledarskribent Ivar Harrie ansåg att Anderbergs debattartikel var 
”en het och trotsig protest”, men att han i hettan sköt över målet och förordade 
sådant som verkligen var pornografi: ”aAärsspekulation i sexualretningar”.9; 
Pornografin var tråkig och ointressant för dem som ville hitta den verkliga 
”livskällan till det sexuella”, hävdade Harrie. De gamla skräckföreställning-
arna om onani hade visserligen skingrats och onani sågs som en normal och 
ofarlig tonårsföreteelse, men kunde även leda till problem:

Men tänk er den onanistiska inställningen – inställningen att sexualitet är en 
njutningsrik kittling, som man tar för sig ensam, liksom ett gott smörgåsbord 
– tänk er den inställningen genomförd livet igenom. Den linjen slutar i tristess 
och impotens.9<

Även om onani ansågs medicinskt ofarlig, förefaller Harrie inte övertygad 
om att den var socialt ofarlig om den gick till överdrift. Han menade att 
pornografin snarare än att elda män att ”gå och ta sig en flicka” tycktes vara 
ett medel för att slippa besväret. Den förlamade och förde in njutningsmän-
niskan i en drömvärld, onanisten blev en ensam, fattig och ynklig person.99

I Expressen skrev även författaren Per Anders Fogelström en debattartikel 
utformad som ett samtal mellan honom själv och vännen ”Moralisten”. De 
båda stod utanför en tobakshandel och diskuterade pornografins funktion. 
Moralisten oroades över ungdomen och ansåg att de levde i en ”översexu-
aliserad tid”. Tre ”skolgrabbar” passerade förbi för att se en motortidning i 
skyltfönstret men visade föga intresse för de lättklädda damerna: ”Fläskiga 
kärringar, sa den längsta grabben som fått syn på damerna. Ja, fy fan, sa 
mellangrabben. Sen gick de.”9:

Moralisten och Fogelström fortsatte att diskutera litteratur, konst och 
sexualitet. ”Brudarna” i tidningarna hade ingenting med konst eller något 
annat fint att göra, men Fogelström undrade om de trots allt inte hade en 
uppgift att fylla, de kanske var någon sorts ”representanter för det ställföre-
trädande lidandet”: ”Här ligger de redo att utsättas för fantasins våldtäkt av 
första bästa förbipasserande.” Vem som helst kunde köpa med sig ett dussin 
nakna damer hem till ungkarlslyan eller pojkrummet. Det var ganska många 
som köpte kärlek på det sättet och som onanerade i sällskap av flickorna från 

 9& Ibid. Myrdal engagerade sig även i antipornografirörelsen under )89(-talet, se del &.
 9; ”Anderberg och pornografin” i Expressen den 8 februari )8;&.
 9< Ibid.
 99 Ibid. Se även svar till Anderberg i ”Snusklitteraturen” i Ljusnan den = februari )8;& 

där avvägningen i tryckfrihetslagstiftningen diskuterades.
 9: ”Pornografi är gäspmedel” i Expressen den 8 februari )8;&.
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Paris och Hollywood på kvällarna (en av de största tidningarna hette Paris 
Hollywood), menade Fogelström. Det var förstås inte någon särskilt vacker 
syn, medgav han men undrade:

Om de inte hade chansen, om de gav sej ut svultna på gatorna…? Vore inte det 
riskablare? Kan inte en hel del flickor nu få gå omkring på gatorna åtminstone 
relativt oantastade? Och det tack vare de här bladens villiga ställföreträderskor.98

Det var nog inte bara män ”i avsaknad av kvinnor” som köpte tidningarna, 
fortsatte Fogelström. Även äkta män köpte sådana och fantiserade kanske 
hur den ”inte längre så aptitliga hustrun förvandlats till flickan med de lock-
ande behagen.” På så sätt blev tidningarna till glädje för alla parter: ”de bidrar 
till makarnas äktenskapliga förnöjelse, bevarar den äktenskapliga troheten, 
verkar som en avledande kanal när smältvattnet håller på att bryta sönder 
dammluckorna, befrämjar kvinnofriden, stärker hemlivet, ger den vetgiriga 
ungdomen upplysning om kvinnokroppen och skänker något av ungdom 
och skönhet åt ålderdomen”.:( Åt denna uppräkning sade Moralisten stopp. 
Det handlade ju om ”falsk förnöjelse, falsk trohet, en smutsig och stinkande 
kanal…” Fogelström replikerade att de som var rädda för det falska brukade 
vara nöjda om bara ytan var anständig. Staten ju kunde köpa upp ett lager 
tidningar och dela ut och låta folk bläddra tills de tröttnade, ansåg han. De 
flesta skulle tröttna rätt snart medan de andra skulle förvandlas ”från farliga 
könsgalningar till ofarliga hemmasittande onanister”.:) Människor skulle 
då kanske börja intressera sig mer för det originella, till och med det fula, 
istället för banala likadana välformade kroppar. Kanske skulle den fula frun 
då te sig mänsklig med ett ansikte istället för en skönhetsmask:

Och då kommer kanske också den dagen när tobakshandlaren här plockar ner 
sitt pin-up-lager ur fönstret – inte därför att Lewi P. och hans anhang hotar 
med bok- och tidningsbål eller lyckas genomdriva något förbud, utan därför 
att ingen har lust att köpa smörjan längre, ingen behöver det, inte mer än några 
få som får sin ranson gratis på Systemet.

Men Moralisten skakade på huvudet och gick.:'

Fogelström hade en till synes motsatt syn på pornografin till dem som ar-
gumenterade i riksdagen och vars åsikter ”Moralisten” troligtvis symboliserade. 
Fogelströms tillspetsade och möjligtvis något ironiska resonemang speglade 
istället en syn på pornografi som brottsavledande snarare än -inspirerande.
 98 Ibid.
 :( Ibid.
 :) Ibid.
 :' Ibid.
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Bengt Anderberg gav efter några dagar ett svar till dem som deltagit i 
debatten. Han menade att han fått händerna fulla med yxskaft till svar på 
frågan om man inte kunde låta snusktidningarna vara ifred. Till hårdast 
angrepp gick Anderberg mot Myrdal som han ansåg företräda den nypu-
ritanska skolan, ”den som blott kan erkänna socialt värdefulla erektioner, 
den som anser att varje sidoblick på ett snyggt fruntimmer är ett missbruk 
av de ögon, vilka skänkts oss endast för att vi skall kunna genomskåda 
sociala missförhållanden”.:= Till Ivar Harrie replikerade Anderberg med ett 
”varför inte?” på påståendet att man inte skulle försvara ”aAärsspekulation 
i sexualretningar”, det var ju en av utgångspunkterna att dessa var ofarliga 
och angenäma och att pornografiska tidskrifter skulle jämställas med vilka 
facktidningar som helst: ”För mig skulle Harrie lika gärna ha kunnat tala 
om ’aAärsspekulation i sportretningaar, schackretningar, akvarieretningar’: 
varje tidskrift är ju en aAärsspekulation.”:& Den ”onanistiska inställningen” 
genomförd livet igenom syntes även för Anderberg kuslig, men ovanlig och 
abnorm. I sådana fall hjälpte predikningar lika lite som pornografi skadade. 
Slutligen poängterade Anderberg att han fullständigt höll med flera av sina 
kritiker och andra ”om vår pornografis låga standard”:

Trots det viker jag inte från påståendet att pornografi kan man läsa, hur dålig den än 
är. Man orkar med även den uslaste snusknovell (ibland är de mycket riktigt prydare 
än Husmodern), men däremot orkar man inte med ett kungareportage eller en chef-
sekreterarenovell. De två sistnämnda litteraturarterna handlar nämligen inte om  
s-ml-g.:;

Debatten som följde av Gustafssons interpellation exemplifierar motsätt-
ningarna inom )8;(-talets pornografidiskurs. Dragkampen handlade inte 
lika mycket om pornografi som begrepp som om sexualitetens syfte och 
konsekvenser, framför allt för ungdomar. När det gällde pornografins 
kulturvärde var alla eniga om dess form av icke-kultur av låg standard. De-
batten kretsade snarare kring onanifrågan. Den ”onanistiska inställningen” 
sågs av de flesta som ett hot mot ett produktivt och reproduktivt leverne 
då pornografikonsumtionen och därmed onanin skulle leda till förslapp-
ning både av arbete och viljan att söka sig en partner. De konsekvenser 
av sexualiteten som Sven Stolpe hävdade att pornografin inte kändes vid 
handlade möjligtvis om graviditet. En pornografisk förståelse av sexualite-
ten som konsekvenslös skulle därmed kunna ses som en motsatt kraft till 
sexualupplysning. De konsekvenser Stolpe beskrev var dock inte graviditet 
 := ”Svar till alla möjliga” i Expressen den )' februari, )8;&.
 :& Ibid.
 :; Ibid.
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utan snarare sexuella övergrepp och vad han benämnde ett ”undermåligt 
könsnjutande”. Hos Stolpe liksom hos andra debattörer fanns även en bild 
av pornografin som falsk och skadligt fantasieggande.

Hos debattörerna som svarade på Anderbergs inlägg fanns en enighet 
om att pornografikonsumtion var att betrakta som en ersättning för verklig 
sexualitet, då den antingen sågs som en avledning från att begå sexualbrott 
(som i Fogelströms resonemang) eller som en avledning från att finna den 
äktenskapliga kärleken och sexualiteten (som hos övriga debattörer). Att 
pornografin (och onanin) sågs som en mentalhygienisk fråga märks i att 
pornografin beskrevs i termer av smuts och som ett mentalt gift. Detta 
”gift” ska ses i relation till den homosexualitetsdebatt som pornografidebat-
ten tangerade. Kombinationen av beskrivningen av pornografikonsumenter 
som avvikande med ”sjuka anlag” och en oro för ungdomars konsumtion 
och påverkan av pornografin kan mycket väl tolkas som en del av den 
förförelseteori som genomsyrade synen på och oron för homosexualitet.

Debatten )8;& resulterade även i manifestationer mot ”smutslittera-
turen”, där flera kristna företrädare medverkade. Den ' maj )8;& tågade 
man med blåsorkester och fanor genom centrala Stockholm under ledning 
av Axel Gustafsson. ); ((( åhörare rapporterades ha kommit för att höra 
honom, pingstkyrkans Lewi Pethrus och prästen Åke Zetterberg tala i Ha-
gaparken. Parollerna för marschen var ”Kamp mot smutslitteraturen” och 
”Mot demoraliserande press och nöjesliv” (se bild på bokens framsida).:< 
Den stora uppslutningen benämndes av Dagen som ”en ny folkrörelse”.:9

Pornografimarknaden i pressen
Samtidigt som den av Axel Gustafsson initierade pornografidebatten pågick 
i dags- och kvällspressen rapporterade flera tidningar om den pornografiska 
marknaden. Skyltningen med pornografiska tidningar i kiosker och tobaks-
aAärer kritiserades bland annat av högerpartistiska Svenska Dagbladet som 
ansåg att en upprensning borde komma till stånd, om inte annat så i ”den 
goda smakens intresse”.:: Även de organ som hanterade de pornografiska 
tidningarna – Pressbyrån, tidningskolportörerna och Svenska tidningsut-
givareföreningen – framhöll problemet med skyltningen. Ordföranden för 
Stockholms allmänna tidningskolportörförening, Hjalmar Karlsson, ansåg 
inte att nakenfototidningarna var någon prydnad för rörelsen, men att det 

 :< Se Djurfeld ('((9), s '(;f. Se även Gustafssons artikel ”Kamp mot pornografin!” i 
Dagen den = maj )8;& som av allt att döma är det tal han höll på manifestationen och 
”Väldig kristen uppmarsch” i Stockholmstidningen den = maj )8;&.

 :9 ”En ny folkrörelse” i Dagen den = maj )8;&.
 :: ”Någon prydnad för huvudstaden” i Svenska Dagbladet ') februari )8;&.
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såklart fanns enstaka tobakshandlare som importerade sådana tidningar 
för att de tjänade på det. Ordföranden för Tobakshandlarnas riksförbund, 
Gustaf Gustafzon, menade istället att pornografi inte betalade sig. Det 
fanns ingen anledning att vägra att sälja de tidningar som Pressbyrån dist-
ribuerade, men han brukade uppmana förbundets medlemmar att gömma 
undan dem.:8 

I en artikelserie i socialdemokratiska Morgontidningen granskades ut-
vecklingen av marknaden. Av allt att döma var pornografiverksamheten 
lönsam. Fyra stockholmsföretag ansågs leda utvecklingen.8( Morgontid-
ningen undrade om inte de skumma tidningarna var farliga för ungdomen 
och om myndigheterna stod maktlösa gentemot tidningarna som balanse-
rade på tryckfrihetens gräns. Tage Evers från justitiedepartementet svarade 
att utvecklingen följdes mycket noga och att tidningsutgivare åtalats vid 
några tillfällen. Han oroades över den brutaliserande inriktningen svenska 
pornografiska tidningar hade: ”Tidningarna publicerar nämligen allt oftare 
artiklar med betoning på perversa, sadistiska, saker. Även homosexuella 
tendenser har märkts.”8) Det var främst genom detta ungdomen kunde ta 
skada, menade han. Även i Evers resonemang märktes alltså tendenser till 
att förklara pornografin enligt förförelseteorin.

Morgontidningens slutsats var att myndigheterna hade möjlighet och 
makt att stävja den växande pornografiska marknaden. De pornogra-
fiska tidningarnas innehåll blev alltmer brutalt, konstaterade artikeln, en 
halvnaken flicka med en piska i ena handen illustrerade detta. Vem hon 
skulle piska var outtalat, men Morgontidningen menade att det stod klart 
att läsaren skulle betrakta henne som sadist och att det var sin älskare hon 
skulle piska. Hon var klädd i mormorskängor och långa handskar, men var 
i övrigt halvnaken:

Hon svänger sin piska och misshandlar sitt oAer och ryter: ”Jag har sagt åt dig, 
att jag inte vill se dig mer, och jag avskyr att bli störd, när jag håller på att klä 
av mig. Jag drar mig inte för någonting. Kom ihåg det! Jag kan klå dig både 
gul och blå, även om det inte är Flaggans dag idag!”8'

Citatet var enligt tidningen ett exempel på den ”piskmentalitet” som märk-
tes i flera noveller. Denna mentalitet kunde även operera med omvänd 
 :8 ”Kolportörerna vill ha bort de pornografiska tidningarna” i Svenska Dagbladet '( 

september )8;&. Se även intervju med Gustaf Gustafzon i ”Skylta ej med pornografi 
råder tobakshandlarordf.” i Lidingö Tidning den '8 september )8;&.

 8( ”Sadism tydligt drag” i Morgontidningen den '( februari )8;&.
 8) ”Pornografiska tidskriftsfloran växer: Sadism och homosexualitet i brutaliserande 

nyriktning” i Morgontidningen den '( februari )8;&.
 8' Ibid.
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könshierarki. I en av dem gav en man en kvinna ”risbastu” som straA för att 
hon tagit sig in i ett varuhus nattetid. StraAet hade hon emellertid ingenting 
emot, hon blev bara sexuellt eggad av det. En insändarserie i den granskade 
pornografiska tidningen handlade också om hur man agade tonårsflickor. 
Tidningen hade enligt artikeln planer på att fördjupa sig i ämnet och ge 
ut en agabok som enligt en annons förutspåddes bli en sensation. Morgon-
tidningen hävdade också att sedlighetspolisen funnit att sadister kontaktat 
prostituerade som de sedan slog.8=

Under rubriken ”Propaganda för kvinnohat” hävdade Morgontidningen 
att den homosexuella tendensen märktes i boulevardtidningarnas beskriv-
ningar av vissa kvinnor. Även om tidningarna i första hand publicerade så 
många bilder som möjligt av vackra nakna kvinnor trodde artikelförfattaren 
att homosexuella kanske också läste tidningen: ”Även den kategorin ska 
få sitt! De kanske finner glädje i hur en del av kvinnorna i boulevardpres-
sen beskrivs. De görs snedvridna och karlgalna. Är det meningen att göra 
läsarna till kvinnohatare?” Berättelsen om ”Sexiga Sixten”, som blev överfal-
len av diverse kvinnor på en bjudning tills den äkta maken kom hem och 
tog till knytnävarna, beskrevs som ett typexempel: ”Stackars Sexiga Sixten, 
som är tvungen att umgås med kvinnor!” Morgontidningen undrade om 
det var så man skulle utbrista efter att ha läst denna och andra historier om 
kärleksheta, lättsinniga och otrogna kvinnor som förförde män på löpande 
band.8&

Morgontidningens skildringar av kvinnorna i pornografin som sexuella, 
lättsinniga och starka eller våldsamma antyder att den goda kvinnligheten 
konstruerades som dessa kvinnors motsats. Ängslan för sexualiserat våld ska 
dock inte underskattas. Tidningens oro för de tonårsflickor som agades och 
de prostituerade som misshandlades var säkerligen genuin.

Homosexuella män konstruerades i Morgontidningens artikel som kvin-
nohatare. Underförstått skulle de med andra ord dras till män eftersom de 
inte ville vara med kvinnor. Att pornografin framställdes som propaganda 
för det som uppfattades som ett homosexuellt kvinnohat återspeglar även 
den frimureritanke som i övrigt fanns kring homosexualitet vid samma 
tid och som tydliggörs i resonemanget nedan om pornografimarknadens 
organisering.

Morgontidningen hävdade att det fanns antikvariat, tobaksaAärer och 
bokbarer som specialiserat sig på vågade tidskrifter: ”Men de riktigt ’raFga’ 
finns inte till allmänt beskådande. Bland pornografiskt intresserade existe-
rar ett frimureri och endast när de rättrogna visar sig kommer de tummade 

 8= Ibid.
 8& Ibid.
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häftena fram ur diskens innandömen.”8; Morgontidningen hävdade att det 
var omvittnat i olika sammanhang att det fanns ett slags frimureri inom 
homosexuella kretsar och att ett sådant alltså också fanns för pornografi-
intresserade. På grund av detta var det spaningstekniskt svårt att få grepp 
om pornografimarknaden.8< Man kunde lätt tro att det fanns en central 
aktör som finansierade och organiserade alla ”skumma firmor och förlag”, 
men allt var egentligen rätt ”flytande”. Firmor försvann och rätt många kom 
till: ”Pengar är naturligtvis drivMädern för de flesta, men många av männen 
bakom det hela är kanske sexuellt snedvridna och försöker på detta sätt att 
själva tillfredsställa sina begär.”89

Överkonstapeln och chefen för sedlighetskommissionen Nils Gunnar 
Risberg hävdade i tidningen att kriminalpolisen hade ögonen på de porno-
grafiska tendenserna. Han berättade hur spelkort, filmer och så kallade 
aktfotos beslagtagits där den pornografiska gränsen tydligt överskridits. För-
äldrar brukade höra av sig till polisen om nakenfototidningar i skyltfönster. 
Nakenbilder kunde väcka barns intresse för det sexuella alltför tidigt ansåg 
han. Tidningarna beskrevs som dyra, från tre till till sju kronor styck. Därför 
fanns också möjligheten att hyra tidningar.8:

Den tredje artikeln i Morgontidningens reportageserie om pornografi 
hade rubriken ”Barn utnyttjas av profitörer: Både ’ful gubbe’ och ’snusk-
hummer’ tillgodoses i svensk modelltidning”. Tidningen rapporterade att 
de så kallade modelltidningarna ofta ändrade sina namn men att innehållet 
ständigt upprepade sig: ”De kallar sig konstnärliga och drar sig inte ens för 
att publicera – och sälja – foton av nakna barn.”88 Morgontidningen framhöll 
att dessa tidningar även fungerade som fotokataloger varifrån bilder kunde 
beställas hem i förstorat format. Det var dock inte endast kvinnliga model-
ler i skrifterna: ”Man får också se herr Viking i aktion, han fäktar på ett par 
solobilder och återfinns på andra med kvinnlig partner.” Det fanns även 
bilder av barn, både i grupp och enskilt. Enligt artikeln var en del av barnen 
fotograferade på badstränder och under lek, men också inomhus.

Den här fotokatalogen innehåller […] ”allt för alla”, nakenfoto av småflickor för 
”fula gubbars” räkning, småpojkfotografierna och nakna män för homofiler och 
foton av nakna kvinnor framför allt för nyfikna tonåringar och s.k. snuskhumrar.

 8; ”Snuskskrifter kan hyras” i Morgontidningen den ') februari )8;&.
 8< ”Sedlighetspolisen synar skumma fotoateljéer: Frimureri kring pornografin, ’gymna-

sistlager’ på Östermalm” i Morgontidningen den ') februari )8;&.
 89 Ibid.
 8: Ibid.
 88 ”Barn utnyttjas av profitörer: Både ’ful gubbe’ och ’snuskhummer’ tillgodoses i svensk 

modelltidning” i Morgontidningen den '= februari )8;&.
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    Pengar finns att tjäna, och då drar sig dessa exploatörer inte för att solka ned 
även de små barnen. Under konstens täckmantel!)((

Intill artikeln fanns en bildserie med små bilder av nakna barn i olika poser. 
Numren på bilderna avsåg beställningsnummer ifall kunderna ville rekvi-
rera förstoringar.)()

Att pornografin under )8;(-talet i första hand konstruerades som ett 
intresse för avvikande människor och att den kopplades samman med 
den så kallade förförelseteorin blir tydligt i den syndikalistiska tidningen 
Arbetarens beskrivning av pornografin som oproblematisk för de flesta män-
niskor: ”Om t.ex. statsminister Erlander är sådan som vi tror honom vara, 
så är det sannolikt att hela pornografifrågan är honom personligen likgiltig.” 
Men problemet borde inte vara honom likgiltigt i egenskap av ”samhälls-
föreståndare”. Pornografin beskrevs som ”de sensuellt vanlottades läsning” 
och den främjade ytterligare ”emotionella missbildningar, ensamhetskänsla 
och – det vågar man nog tillägga – perversioner”. Den som ägnade sin tid 
åt bokstavlig navelskådning och ”därtill hörande meditationer” måste för-
summa nyttigare sysselsättningar. Kanske försummades också den ”sunda 
sexualfunktionen” och förvärrade det ”emotionella lyte som ursprungligen 
drog honom till pornografin.”)(' Arbetaren var även den tidning som kanske 
tydligast drev frågan om ”rättsrötan”.)(=

Under )8;& pågick även en intensiv diskussion om serie- och krimi-
nalmagasinen. Det var denna diskussion som fått Axel Gustafsson att 
interpellera och diskussionen intensifierades även därefter. Pornografi- och 
serietidningsfrågan var starkt sammanlänkade då problematiken i båda fal-
len cirkulerade kring barn och ungdomars moraliska påverkan. Det var 
också liknande tryckfrihetsrättsliga åtgärder som föreslogs för att hindra 
spridning av såväl seriemagasin som pornografi.)(& Ibland menade debattö-
rer även att bestämmelsen om sårande av tukt och sedlighet kunde tillämpas 
på serierna. En journalist påpekade att de uppenbara sadistiska eller sexuellt 
perverterade inslagen visserligen var obetydliga men att serietidningarnas 
jättar jonglerade med unga kvinnor med en ”oren sexuell anstrykning” 
och att våldet oavbrutet romantiserades och glorifierades.)(; Vissa ansåg att 
seriemarknaden var en cynisk spekulation där en utvecklingslinje följde 

 )(( Ibid.
 )() Ibid.
 )(' ”Sexuell renlighetsnit” i Arbetaren den '& februari )8;&.
 )(= Se Lennerhed ()88&), s 9=f.
 )(& Se t.ex. ”Serie- och kriminalmagasinen” i Svenska morgonbladet den )8 mars )8;&. Om 

serietidningsdebatten, se även Engblom ('(('), s <)A.
 )(; ”Vampyren och seriemagasinen” i SD-nyheterna den & oktober )8;&.
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med åldersgrupperna för att trygga läsekretsen: ”Det börjar med serier för 
de minsta och därefter får utvecklingen över deckare till pornografi.”)(< 
Serierna ansågs ibland till och med vara lömskare än pornografin och i de 
kritiska ungdomsåren kastade sig ungdomar över dessa istället för att läsa 
god litteratur. Kritiken av seriemagasinen, liksom magasinen i sig, kom 
från USA där en forskare hade ansett att vad som suggererades i serierna 
var ”den perversitet som kallas sadism, njutningen att begå övervåld, ju 
smärtsammare dess bättre, på parten i ett sexualförhållande”.)(9 Expressen 
menade dock att situationen var långtifrån så allvarlig i Sverige som i USA 
och ansåg dessutom att de flesta ungdomar hade en dragning åt våldsamma 
skildringar, det hade man vetat även innan serier ens fanns.)(:

 )(< ”Serie, deckare, pornografi en cynisk spekulationskurva” i Svenska morgonbladet den 
)( november )8;&.

 )(9 ”Förförs svensk ungdom?” i Expressen den '= juli )8;&.
 )(: Ibid. För vidare diskussion om seriemagasinen, se även ”Icke utan risk” i Dagen den 

'& juli )8;&; ”Vi diskuterar idag: Serier och sagor” i Kvällsposten den & oktober )8;&; 
”En undersökning av ungdomslektyren” i Svenska landsbygden den ' november )8;&; 
”Barnens farliga värld” i Dagen den : november )8;&; ”Seriesadism bör förhindras” 
i Dalademokraten den : november )8;&; ”Serietidningarna” i Dalademokraten den : 
november )8;&; ”Serieeländet” i Gotlands folkblad den ); november )8;&; ”Legitimt 
krav” i Dagen den ); november )8;&; ”Visst är” i Aftontidningen den )) november 
)8;&; ”Attack mot seriemagasinen” i Aftonposten den ' december )8;&; ”Kampen 
går vidare” i Svenska morgonbladet den & december )8;&; ”Växande opinion mot 
serieeländet” i Ny dag den < december )8;&; ”Barnen och skräckserierna” i Dagens 
Nyheter den ; december )8;&; ”Joyce Cary och skräckserierna” i Dagens Nyheter den 
: december; ”Kampen mot skräckserierna” i Arbetet den ); december )8;&; ”Tryck-
frihetens mähä” i Dagens Nyheter den ); december )8;&; ”Debatten om serierna” i 
Dagens Nyheter den )< december )8;&; ”Nu är det seriernas tur” i Expressen den )9 
december )8;&; ”Serierna och samhället” i Uppsala nya tidning den ): december )8;&; 
”Serierna igen” i Aftontidningen den ): december )8;&; ”För sextiotusen kronor serier” 
i Norrlands folkblad den ): december )8;&; ”Serierna” i Gefle dagblad den ): december 
)8;&; ”Serier och tryckfrihet” i Ny Tid den '' december )8;&; ”Serien om serier” i 
Expressen den '< december )8;&; ”Serierna” i Ny dag den '9 december )8;&; ”Patos 
med brytning” i Dagens Nyheter den '' januari )8;;; ”Hälsovådlig barnutfodring” i 
Sundsvallsposten den '; januari )8;;; ”Serierna som populär litteratur” i Morgontid-
ningen den ': januari )8;;; ”’Serierna barnkammarmord’: Livlig debatt i Laboremus” 
i Svenska Dagbladet den ': januari )8;;; ”I mitt arbete har jag tillfälle se seriernas 
skadliga inflytande…” i Ny dag den '' februari )8;;; ”Serieeländet inför lagutskottet” 
i Svenska morgonbladet den '' februari )8;;; ”Till intet förbindande” i Dagen den '= 
februari )8;;; ”Serie-eländet” i Gefle dagblad den '& februari )8;;; ”Barn som läser 
serier intelligentare än andra?” i Morgontidningen den '& februari )8;;; ”Vi säljer 
råhet, grymhet, pornografi till barnungar för att tjäna pengar” i Svenska morgonbladet 
den '9 februari )8;;; ”Allwoods serieundersökningar bygger på för litet material” i 
Svenska morgonbladet den ': februari )8;;; ”Seriemagasinen” i Jönköpingsposten den 
'& mars )8;<.
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Pornografibegreppet, som låg nära seriemagasin och ”kolorerad vecko-
press”, var delvis annorlunda i )8;(-talets debatt än hur det senare kom 
att definieras. Fokus i debatten låg minst lika mycket på texter som på 
bilder. Den kommunistiska dagstidningen Ny Dag beskrev hur den så kall-
lade Seriekommittén, med representanter för bland annat Målsmännens 
riksförbund, ABF, lärarorganisationer och kvinnoorganisationer, bildades 
som en reaktion på en ”epidemi av amerikanska skräckserier och ’raFga’ 
magasin”.)(8 Ibland skiljde inte debattörerna mellan de problem som fanns 
kring ”gangsterlitteraturen” och de pornografiska tidningarna. Noveller 
med ”dravel” matades ut i hundratusentals till en okritisk läsekrets och 
förfalskade dess världsbild, enligt Ny Dag. Det verkar dock inte ha funnits 
någon förlagskoppling mellan de två genrerna. Bland de förlag som enligt 
Ny Dag gav ut gangsterlitteratur återfinns inte något av de förlag som denna 
studie bygger på.))(

I den massmediala bilden av den framväxande pornografin märks en 
grundläggande rädsla för att de så kallade sexuella perversionerna eller avvi-
kelserna skulle utbredas på bekostnad av den ”sunda sexualfunktionen”. Att 
homosexualitet uppfattades som ett hot och ett frimureri har beskrivits av 
andra.))) Att den pornografiska verksamheten ansågs ha samma slags funk-
tion av infiltrerande verksamhet och förstörande av ungdomen och redan 
svaga och ensamma människor är mindre diskuterat. Intressant att notera är 
hur homosexualitet och kvinnohat tidvis kopplades samman, där kvinnlig 
sexuell utlevelse indirekt ansågs leda till detta hat. I debatten märks även 
hur barnpornografi både existerade och problematiserades tidigt. Påpekas 
bör dock att den barnpornografi som åsyftades under denna period framför 
allt bestod av nakenbilder av barn och inte (vad jag kunnat se) regelrätta 
övergrepp. Bilderna användes dock i en sexuell kontext i tidningarna, som 
exempelvis Morgontidningen rapporterade.

I riksdagen syntes en höger–vänsterskala där Folkpartiet och Högerpar-
tiet argumenterade för en strängare tillämpning av tryckfrihetsförordningen 

 )(8 ”Gangsterlitteraturen svämmar över” i Ny Dag den )< november )8<(. Se även Mag-
nusson ('((8), s )<(A; Bolin, von Zweigbergk & Ørving (!"N2), 7 2O% om Svenska 
Seriekommittén.

 ))( Ibid. De förlag som räknades upp var B. Wahlströms, Kometförlaget, Wennerbergs, 
Romanförlaget, X-böckerna, Cirkelförlaget och Sohlmans förlag. I viss mån menade 
Ny Dag även att Bonniers gav ut gangsterlitteratur, genom de Zebraböckerna. Se även 
”Massmedier förgiftar ungdom: Skolledare förordar censur” i Pressens tidning nr 9, 
)8<' där serier och pornografi kopplades samman och ansågs stå för de krafter som 
för vinnings skull utnyttjade omogen och försvarslösa ungdomar. Se även diskussion 
om serietidningarnas koppling till veckopressen, Magnusson ('((;), s );: f.

 ))) Se här exempelvis Lennerhed ()88&), s 9(A; Söderström ('(((), s 8'A.
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och andra åtgärder för att ”sanera marknaden”, medan den socialdemokra-
tiska justitieministern hade en mer avvaktande hållning. I dagspressen var 
de politiska skillnaderna delvis de omvända: socialdemokratiska Morgon-
tidningen och syndikalistiska Arbetaren förde en hård linje mot pornografin 
och förknippade den med avvikande sexualitet, framför allt homosexualitet. 
Liberalare tidningar som Expressen förde, om än tveksamt, en mer tillåtande 
linje gentemot pornografin och i synen på onani. De borgerliga debat-
törerna i riksdagens andra kammare som yttrade sig i serietidnings- och 
porrtidningsdebatten var dock knutna till religiösa grupper. Både Axel 
Gustafsson och Einar Rimmerfors var pastorer i Missionsförbundet och 
drev sannolikt frågan även utifrån sin religiösa övertygelse. Den pingst-
rörelseanknutna tidningen Dagen ställde även upp bakom Kejne i debatten 
om ”rättsrötan” och förde en hård antipornografisk linje där de resonerade 
i liknande termer som Gustafsson. Tidningen menade exempelvis att por-
nografin var ett ”moralförstörande gift” som inte endast påverkade ”den 
moraliskt sjunkne” utan främst barnen och ungdomen.))'

Både serietidningar och pornografiska tidningar kan alltså utifrån )8;& 
års debatt betecknas som ifrågasatta varor. Pornografin, kanske även serie-
tidningarna till viss del, utmanade samhällets syn på genus och sexualitet 
som inramades av bilden av det kärleksfulla heterosexuella äktenskapet. I 
pornografins värld hade människor sex utanför äktenskapet och inte alltid 
inom den heterosexuella ramen. Det som befarades var främst ungdomars 
påverkan. Kopplingen till den starka oron över homosexualitet begriplig-
görs i relation till att det under )8;(-talet fanns en fruktan för att vuxna 
homosexuella lockade unga till homosexuella relationer och en förvriden 
sexualitet.))= Åsikterna i debatten om att de som drog sig till pornografin 
skulle betraktas som sjukliga kan också tolkas som att det fanns en rädsla 
för den avvikande sexualiteten och att den skulle smitta av sig till de ung-
domar som läste tidningarna och att de därmed skulle gå miste om äkta 
(heterosexuell) kärlek.

 ))' Pornografisk litteratur var enligt Dagen inte bara de tidskrifter som angripits för sitt 
olämpliga innehåll, utan var även ”allt som är ägnat att stimulera till orena tankar 
och fantasier”, ”Det pornografiska träsket” i Dagen den ' augusti )8;&. Om Dagens 
ställningstagande i KejneaAären, se Sahlberg ()899/'((8), s ')<. Dagen gav även 
röst åt de frisinnade inom Folkpartiet, men under )8;(-talet kritiserades partiet av 
tidningen för att ha anammat kulturradikala åsikter i alltför hög grad. Se Sahlberg 
()899/'((8), s '=).

 ))= Detta var en allmän oro, men kan även kopplas till den så kallade rättsrötedebatten efter 
Kejne- och HajbyaAärerna på )8;(-talet. I rättsrötedebatten, där man trodde att det fanns 
ett slags homosexuell konspiration i samhället var tidningen Arbetaren tydligt engagerad, 
vilket kanske även kan förklara tidningens engagemang i pornografifrågan och dess kopp-
ling till homosexualitet. Se Lennerhed ()88&), kap. =; Rydström ('((9), s '('f
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Oron för introduktionen av de båda tidningsgenrerna på den svenska 
marknaden speglar även ett motstånd mot tidningarnas kommersiella på-
verkan. Det fanns alltså en diskursiv dragkamp om var gränsen skulle tillåtas 
gå för marknaden på det här området och om pornografiska tidningar alls 
skulle tillåtas. De goda krafterna – skolan, familjerna och folkrörelserna – 
stod som motpart för de kommersiella förlagen. Det som förlagen ansågs 
ockra på det som sågs som samhällets allra sköraste: barnen och sexualiteten.

Det svenska ryktet och den internationella branschen
Som framkommit i riksdagsdebatten fanns under )8;(-talet och början av 
)8<(-talet en oro för importen av pornografi. Detta diskuterades även i 
pressen där importen sade komma huvudsakligen från Frankrike, Tyskland 
och USA.))& Det fanns även exempel på oro för att Sveriges anseende skulle 
påverkas av pornografin. Obundna högerpartistiska Svenska Dagbladet 
beskrev exempelvis under pornografidebatten )8;& hur utländska turister 
förvånades av pornografin i skyltfönster och tidningsstånd i Stockholm. 
De möttes till och med av skyltningen redan inne på Centralstationen och 
Sverige var på väg att få tvivelaktigt internationellt rykte på grund av detta 
enligt tidningen.)); 

Att pornografiskyltningen upprörde, märktes även på tidningarnas 
insändarsidor. En kvinna skrev till Svenska Dagbladet i augusti )8;; om 
hur många semesterfirare möttes av en vacker natur och prydliga hus och 
tågstationer när de anlände till Sverige:

Desto större blir kontrasten och besvikelsen, då man överallt på dessa små idyller 
till stationer ständigt möter det som man exempelvis i Tyskland inte sett: de 
pornografiska tidningarna oblygt uthängda i varenda kiosk. Vidare löpsedlar 
i jättelik stil om homosex och otuktsbrott. Varför ska vårt folk nu för tiden 
ständigt överösas av råhet och okultur?))<

Kvinnan gick inte närmare in på hur hon menade att pornografin skulle för-
svaga det svenska folket, men betonade liksom många andra det olämpliga 
med att ungdomar kunde komma i kontakt med tidningarna. Precis som 
i tidigare exempel inramades homosexualitet som något självklart negativt, 
här sammankopplat med råhet och okultur.

Kopplingen till den svenska naturen, som i exemplet ovan, återfinns 
även i författaren Ivan Oljelunds diskussion om pornografi. I högerpartis-
tiska Västernorrlands allehanda och i liberala Göteborgs-Posten berättade han 

 ))& Se även diskussion om detta i Arnberg ('((8).
 )); ”Önskvärd renhållning” i Svenska Dagbladet den '; juli )8;&.
 ))< ”Herr redaktör: Varför denna råhet och okultur?” i Svenska Dagbladet )9 augusti )8;;.
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)8;9 om en resa han gjort till Berlin på )8'(-talet. Han hade då förundrats 
över tidningar och häften med bilder som var snudd på pornografiska. 
Något liknande hade han då aldrig sett i Norden. Situationen då beskrevs 
av Oljelund alltså som omvänd den som den kvinnliga insändaren beskrev 
ovan. Han hade resonerat att berlinarna i brist på natur var tvungna att se 
på varandra om de skulle se något som Gud skapat: ”och männen har så 
mycket minne av natur kvar i sig att de minns att kvinnan kan vara sevärd 
och mjuk. Och de som inte får se kvinnan själv, nöjer sig med hennes bild.”))9 
Trots naturen hade pinupporna även kommit till Sverige och hängde i ”alla 
slags ställningar” i cigarrbodsfönster och pressbyråkiosker, ansåg Oljelund. 
Men han trodde ändå inte han tänkt fel, då han besökte Berlin: ”det är från 
städerna, det kommer, först från världsstäderna, sedan från de mindre. Från 
den rotryckta, avskurna, naturfrånvända människan.”)): Trots skillnaderna 
mellan insändaren och Oljelund, sågs pornografin hos båda som en motsats 
till den vackra (svenska) naturen och som en del av det moderna stadslivet.

Att sexualiteten och samhällsbygget i stort kopplades samman är där-
för förklarligt i relation till den internationella debatten om ”den svenska 
synden”. Där framfördes kritik mot den svenska modellen, välfärdsstaten 
och det socialdemokratiska systemets kontroll av människorna som man 
hävdade skapade en sexuell lössläppthet.))8 I den svenska debatten som 
analyserats här verkar förhållandet snarare ha förklarats tvärtom, det vill 
säga att det var pornografin som undergrävde demokratin och samhällsbyg-
get. Hotet kom inte uppenbart inifrån, utan snarare från den import som 
skedde av pornografi och serietidningar (med påföljande efterlikningar i 
den svenska serie- och pornografipressen). Det kan alltså konstateras att 
det fanns olika tolkningar av den svenska synden utomlands och i Sverige. 
Medan det fanns en utbredd oro i Sverige om vad utlänningar skulle tycka 
om pornografiskyltningen, ansåg många att pornografin i sig var ett i första 
hand utländskt eller importerat problem. Även om vissa av debattörerna 
säkerligen skulle ha hållit med om den utländska kritiken av den svenska 
modellen var det framför allt skyltningen som sågs som en följd av en liberal 
hållning i sexualitetsfrågor, inte pornografin i sig.)'(

 ))9 ”Ivan Oljelund: Mord och naket”, likalydande artiklar i Västernorrlands allehanda den 
) april )8;9 och i Göteborgs-Posten den = april )8;9.

 )): Ibid.
 ))8 Se till exempel Lennerhed ()88&), s 8(A.
 )'( Pingstkyrkans ledare Lewi Pethrus menade exempelvis att David Brown som skrev 

den första artikeln för Times om den svenska synden hade helt rätt i sin kritik. Påpekas 
bör också att vad som framför allt kritiserades var de sexuella normerna som också 
”visades” i den svenska filmproduktionen om föräktenskaplig kärlek (exempelvis 
Mattsons Hon dansade en sommar och Bergmans Sommaren med Monika). Se Len-
nerhed ()88&), kap. &. Jfr. även Arnberg ('((8).
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Litterär pornografi
Under )8;9 blossade en debatt upp kring den norske författaren Agnar 
Mykles bok Sången om den röda rubinen.)') Boken handlar om den unge 
socialistiske studenten Ask Burlefot och hans erotiska äventyr i studentsta-
den Bergen.)'' Diskussionen ledde dels till ett ifrågasättande av pornografins 
existensberättigande i en demokrati, dels till en jämförelse mellan de olika 
ländernas tillämpning av pornografilagstiftningen.)'=

Under )8;(-talet utgavs även flera av den amerikanska författaren Henry 
Millers böcker i Sverige, liksom Marquis de Sades Justine från )98) (av por-
nografiförläggaren Curth Hson Nilsson). Med anledning av utgivandet av 
Millers självbiografiska Sexus från )8&8 kommenterade obundna liberala 
Dagens Nyheter hur tryckfriheten tillämpats i de olika nordiska länderna. 
I samtliga länder hade i princip verk med litterära kvaliteter undantagits 
sedlighetslagstiftningen. Dagens Nyheter kritiserade lagstiftningen eftersom 
den hade att utgå ifrån ”rådande samhällsuppfattning”:

Så länge som domstol och jury inte förfogar över något instrument varmed de 
kan objektivt mäta allmänhetens uppfattning om vad som är sedlighetssårande, 
kan det, som någon har sagt, i ett tryckfrihetsmål av detta slag bli rena lotteriet 
om den åtalade ska betraktas som horkarl eller som kulturpersonlighet.)'&

Pornografiförläggaren Curth Hson Nilsson, som både gav ut böcker och 
tidningar, beskrev i en intervju på )8:(-talet hur utgivningen skedde: 
”[V] i var hela tiden rädda för vad som skulle kunna hända, till exempel 
att man plötsligt skulle beslagta böckerna. Så vi hade dem lagrade på 
olika ställen på stan och vi sålde bara kontant till återförsäljarna.”)'; Hson 
Nilsson beskrev sig bli besviken på utgivningen. Han hade hoppats på 
att kunna nå ut till dem som var i behov av riktiga sexskildringar, men 
istället var det socialgrupp ) och intellektuella som köpte Henry Millers 
böcker, menade han.)'<

 )') Boken åtalades aldrig i Sverige, men den norska rättegången fick stor uppmärksam-
het. 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. Se Lennerhed ()88&), s )8(f.

 )'' Mykle ()8;9).
 )'= Se ”Sången om den röda rubinen” i Nyheterna den )( september )8;9, ”Pornografien 

och friheten” i Dagen den )8 november )8;9; ”Norsk pornografi åtalas” i Dagen den = 
maj )8;9; ”Kulturnivå och pornografi” i Dagens Nyheter den 9 maj )8;9; ”Pornogra-
fidebatten” i Kvällsposten den )8 november )8;9.

 )'& ”Dikt och sedlighet” i Dagens Nyheter den )) oktober )8;:.
 )'; Intervju med Curth Hson Nilsson, i Nestius ()8:'), s 9(.
 )'< Ibid. Se även Tage Erlanders diskussion om hur man lät Sexus passera utan åtal trots 



9:  BC>7D>>.3.1,-.,7  B,-*.,E

I samband med åtalet mot Agnar Mykle ifrågasattes alltså sedlighets-
lagstiftningen i Sverige, även om boken aldrig blev åtalad här. Dagens 
Nyheters påpekande att en fällande dom berodde på vilken social status 
och acceptans utgivaren hade (horkarl eller kulturpersonlighet) kan både 
ses som en kritik av lagens tillämpning och av den ideologiska grund som 
lagstiftningen byggde på, det vill säga särskiljandet mellan det som var 
konstnärligt värdefullt och det som inte ansågs vara det.

!"#%-talet: homofientlighet och det goda folkhemmet
Sammanfattningsvis kan sägas att )8;(-talet präglades av en oro för och 
ett starkt missnöje med den framväxande pornografiska tidningsbranschen. 
Samtidigt hördes även liberala tongångar då exempelvis Bengt Anderberg 
ifrågasatte faran med onani. Homosexualitet sågs som en fara för ungdo-
men och ”avvikande” sexualitet förknippades med pornografi och dess 
spridning. Pornografimarknaden konstruerades som ständigt växande och 
i första hand vinstdriven. Marknaden för pornografiska tidningar beskrevs 
både bestå av inhemska och utländska tidningar. Pornografin konstruerades 
både som smuts och gift och som substitut för äkta kärlek eller sexualitet. 
Medan debattörer som Per Anders Fogelström diskuterade pornografi i 
termer av att avleda sexualbrott och istället göra brottslingarna till hemma-
sittande onanister fanns även en allvarlig oro över att pornografin skulle 
göra ungdomar förslöade och att de skulle missa chansen till kärlek.

)8;(-talet bör även analyseras i ljuset av ett ökande välstånd samtidigt 
som den under )8=(-talet grundlagda idén om folkhemmet under efter-
krigstiden kunde bli verklighet för allt fler. Att familjer hade råd att för-
verkliga ett hemmafruideal i större mått än tidigare kan förklara Fredrika 
Bremer-förbundets ordförandes påpekande att kvinnor var särskilt oroade 
över utvecklingen. Kvinnor hade ju huvudansvaret för hemmen och barnen. 
Samhällets inramning av individen genom välfärdsstaten och folkrörelserna 
utmanades av pornografin och förstärktes av frimureritanken, både vad gäl-
ler homosexuellas och pornografins förförelse av unga.

!"&%-talets inledning
)8<(-talet kännetecknades av en successivt intensivare debatt kring de 
pornografiska tidningarna, som betraktades som ett växande problem. 
Den pornografiska press som debatten avspeglade ändrade sig samtidigt 
som de sexualliberala argumenten växte sig starkare och utvecklades i 
studentklubbar och ungdomsförbund. Lena Lennerhed har framhållit att 

att han var ”skakad” av texten. Erlander fann dock att det fanns något slags män-
niskoskildring i boken, om än vämjelig: Erlander ()8;8/'((8), s &'.



E0+  ' :  K-0.  )8;(–<&  98

)8<(-talets pornografidebatt, till skillnad från tidigare, framför allt skiljde 
ut sig genom pornografiförespråkarnas tillvägagångssätt. Istället för att 
diskutera pornografi på dagspressens kultursidor anordnade )8<(-talets 
kulturradikaler och sexliberaler exempelvis Sex och samhälle-konferensen 
)8<& där pornografisk film visades och boulevardblad såldes, tidskriften Ord 
& Bild gav ut ett sexnummer med pornografiska bilder från tidningar som 
Pi' och Eos och i Lund anordnade den liberala studentklubben ”sexfest”. 
Pornografiförläggaren Curth Hson Nilsson talade på möten anordnade av 
den liberala studentklubben i Stockholm och annonserade i klubbens tid-
ning för sina produkter och för att få nya skribenter. Pornografin lyftes på 
så vis fram i ljuset och användes för att chockera och väcka debatt, resonerar 
Lennerhed. Att Hson Nilsson inbjöds tyder hon även som att han ansåg sig 
ha gemensamma intressen med den liberala studentklubben.)'9 Bland dem 
som kritiserade pornografiparagrafen fanns tre hållningar, visar Lennerhed: 
en som principiellt var emot censur utan något intresse för pornografi som 
produkt, en som argumenterade för den enklare pornografins existensberät-
tigande och en som efterlyste kvalitetspornografi.)': Under )8<(-talets första 
år märktes dock lite av de sexliberala argumenten i pornografidebatten.

Kravet i riksdagen på att ”rensa ut ogräset” i tidskriftsfloran
Högerpartisterna John-Arvid Arvidsson och Ove Gansmoe motionerade 
)8<( om tillsättandet av en utredning om tryckfrihetslagstiftningen. De 
ansåg att den pornografiska tidskriftsfloran var ett hån mot tryckfriheten 
och att det var nödvändigt att kraftåtgärder vidtogs för att ”rensa ut ogrä-
set”: ”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.”)'8 Gansmoe och Arvidsson hävdade att det ingick 
i statens roll att svara för folkets kulturella och sociala standard.

Allmänna beredningsutskottet framhöll att pornografiska tidningar 
hade långt större spridning än tidigare och att risken för att barn och 
ungdom kunde komma till skada gjorde att frågan borde ägnas uppmärk-
samhet. Utskottet ansåg också att de medel som stod till myndigheternas 
förfogande borde skärpas om inte tillståndet förbättrades. På längre sikt 
ansåg dock utskottet att man hade anledning att hoppas på Pressens rådgi-
vande nämnds arbete. Nämnden hade inställt distributionen av ett flertal 
tidskriftsnummer och ett planerat utgivande av två nya tidskrifter hade 

 )'9 Lennerhed ()88&), s )8'f.
 )': Ibid. s )8=.
 )'8 Likalydande motion I:='< och II:&(:, )8<( av Arvidsson i den första kammaren och 

Gansmoe i den andra kammaren.



:(  BC>7D>>.3.1,-.,7  B,-*.,E

förhindrats. Den rådgivande nämnden hade en beslutsamhet att eAektivt 
åstadkomma en ”sanering” på området och hade därför skickat en skrivelse 
till utgivarna av ett antal tidskrifter. Allmänna beredningsutskottet ansåg 
att frågan redan var föremål för stor uppmärksamhet. Den utredning som 
motionärerna föreslog skulle därför enlig utskottet inte nå avsett syfte varpå 
motionen avslogs.)=(

I debatten i andra kammaren framkom förslag från folkpartisten Eric 
Nelander om att utländska tidningar borde kunna stoppas genom noggran-
nare granskning hos tullmyndigheten och att åtal borde väckas oftare, liksom 
att det fanns anledning att hoppas på Pressens rådgivande nämnd.)=) Soci-
aldemokraten Nancy Eriksson uttryckte tvivel om huruvida en ändring av 
straAbestämmelserna skulle ge några nämnvärda resultat. Över hela världen 
hade det visat sig att lagbestämmelser inte kunde utrota den pornografiska 
pressen – ”lika litet som man hundraprocentigt kan göra alla människor till 
sexuallyckokast”. Man visste inte säkert varför efterfrågan på pornografiska 
alster fanns, men den var mycket stor påstod hon.)=' Erikssons resonemang 
om att pornografin inte kunde bli helt utrotad, och kanske ironiskt påpe-
kande att alla människor inte kunde göras till ”sexuallyckokast” antyder 
både en möjlig kritik av synen på möjligheten att stoppa homosexualitet 
och en underförstådd syn på pornografin som något som inte helt går att 
stoppa, då efterfrågan var kopplad till människors sexualdrift. De som inte 
nådde sexuell lycka fick vända sig till pornografin. Hon ansåg vidare att 
pornografin inte helt kunde stoppas eftersom den vid begränsande åtgärder 
tycktes gå under jorden. Det enda sättet att hindra spridning av pornografi 
var istället genom den allmänna opinionen och genom en sådan självsa-
nering som Pressbyrån bedrev genom Pressens rådgivande nämnd. Hon 
framhöll dock två oroande tendenser inom den pornografiska pressen, dels 
att den blev alltmer sadistisk, dels att skildringarna i tidningarna började 
handla om ”tonnisar”, tonåringar.)==

Högerpartisten James Dickson, även engagerad i rörelsen Moralisk upp-
rustning (MRA), ansåg att det krävdes ett lyft för hela tänkandet i landet.)=& 
Han fastslog att pornografi förekom överallt i västerlandet. Riksdagen hade 

 )=( Allmänna beredningsutskottets utlåtande nr ' år )8<(.
 )=) Andra kammarens protokoll nr < )8<(, s )('.
 )=' Ibid. s )(=.
 )== Ibid.
 )=& MRA, även kallad Oxfordrörelsen, hade sitt ursprung i Oxford på )8'(-talet, byggde 

på kristen grund och kom att förknippas med amerikansk högerpolitik. Se www.
ne.se/mra. MRA såg sexuell njutning, både inom och utom äktenskapet, som bevis 
på självupptagenhet och omognad och förespråkade sex endast i reproduktiv avsikt. 
De var även emot preventivmedel och sexualupplysning. Se Palme ()8<'), s ')f.
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till uppgift att ”vårda sig om folkets väl”, även i fysiskt avseende då man 
exempelvis förbjöd fysiskt skadlig narkotika:

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.)=;

Dickson konstruerade det som hotades av pornografin som ”själva livsnerven 
hos folket”, något som skulle kunna tolkas som sexualitetens reproduktiva 
funktion alternativt att sexualiteten på andra sätt stod central i människors 
liv. Omtanken om folkets väl inriktade sig här också till de allra äldsta och 
de unga, som kunde ta skada av pornografikonsumtionen.)=<

Kristna företrädare uppvaktar statsministern
Företrädare för en rad kristna organisationer uppvaktade statsminister 
Tage Erlander i juni )8<( med en skrivelse och begärde ”en eAektiv statlig 
upprensning […] inom film, press och litteratur”.)=9 Expressen rapporterade 
och beskrev hur riksdagsmannen Axel Gustafsson gick i spetsen för aktio-
nen och med honom fanns representanter för Evangelistiska fosterlands-
stiftelsen, Diakonistyrelsen, Frikyrkliga samarbetskommittén, Svenska 
allians missionen, Riksförbundet Kyrklig ungdom och Sveriges kristliga 
seminarist rörelse.)=: I skrivelsen till statsministern betonade representan-
terna att de hade en positiv syn på sexualiteten om den var förenad med 
”ansvarig personlig gemenskap och inställd i äktenskapets sammanhang.” 
Denna syn på sexualiteten var dock i fara, menade representanterna, då 
skildringen av sexuella relationer ”som inte har någon som helst annan 
innebörd än driftsutlösningen” förekom i den profitdrivna pornografin.)=8 
Aktionen syftade inte till någon censur och något krav på ändring av tryck-
frihetsförordningen fanns inte, däremot efterlystes en hårdare tillämpning 
av filmcensuren och fler tryckfrihetsåtal. Trots att alla var ense om att porno-
grafin förvärrats under de senaste åren konstaterade representanterna att det 
var fem år sedan någon tidning blivit föremål för tryckfrihetsåtal. De ville 
 )=; Andra kammarens protokoll nr < )8<(, s )(=.
 )=< Ibid. Se även ”Ingen utredning om pornografialster” i Kioskidkaren nr & )8<(.
 )=9 ”Statsministern uppvaktad om pornografi: EAektiv upprensning krävs av de kristna 

samfunden” i Expressen den )& juni )8<(.
 )=: Ibid.
 )=8 Avskrift av brev till justitieministern i Pressklipp enskilda ärenden (ÖIIb ):), Justitie-

kanslerns arkiv, huvudarkivet, RA, s ).
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inte angripa det verkligt litterära och konstnärliga, det var ”bottensnusket” 
de ville få bort.)&(

Vid uppvaktningen hade statsministern enligt Expressen framhållit att 
han inte ansåg att de sexuellt betonade tidskrifterna gjorde någon skada: 
”Tonåringarna har sina sexuella fantasier utan dem”, hade han sagt.)&) 
Erlander var tveksam till att ta till rättsliga åtgärder för att komma åt de 
destruktiva krafter han ändå ansåg fanns.)&'

I skrivelsen framhöll den kristna delegationen att de gladde sig åt den 
självsanering som de menade kommit till stånd genom Pressens rådgivande 
nämnd och Pressbyrån. De konstaterade dock att framställningen och dist-
ributionen av tidskrifterna trots dessa åtgärder kunde komma att fortsätta:

En bidragande orsak härtill är, att om distributionsvägran skulle ske i väsentligt 
större utsträckning, skulle tidskrifterna övergå till egen distribution och då 
huvudsakligen inrikta sig på tobaksaAärerna. Därmed skulle varje möjlighet 
att komma åt dem via distributionen ha försvunnit.)&=

Risken med en hårdför linje från Pressbyråns och Rådgivande nämndens 
sida var alltså enligt delegationen att de pornografiska tidningarna skulle 
söka sig alternativa distributionsvägar och därmed inte gå att kontrollera 
annat än tryckfrihetsrättsligt. Delegationen framförde två yrkanden: dels 
att skrifter ”som uppenbart sårar tukt och sedlighet” skulle åtalas i större 
utsträckning, dels att försäljningen av konfiskerade skrifter skulle förhin-
dras. Genom åtal och straAutmätningar skulle utgivarna förorsakas ”så 
stort obehag och avbräck, att deras samhällsskadliga verksamhet väsentligen 
försvåras”. Delegationen ansåg även att försäljningen av konfiskerade alster 
kunde förhindras genom att man såg till att provexemplar redan på utgiv-
ningsdagen kom myndigheterna tillhanda.)&&

Som en bilaga till skrivelsen fanns utdrag och referat ur pornografiska 
publikationer tryckta i Sverige. Delegationen menade att de flesta av novel-

 )&( ”Statsministern uppvaktad om pornografi: EAektiv upprensning krävs av de kristna 
samfunden” i Expressen den )& juni )8<(.

 )&) Ibid.
 )&' Representanterna för de kyrkliga samfunden menade att vissa filmer och tryckalster 

fungerade brottsinstruerande, något de hävdade att även en poliskommissarie verifie-
rat då våldsbrott tydligt inspirerat tillvägagångssätten vid olika vålds- och sexualbrott 
i Stockholm. Filmerna som räknades upp var den franska filmen Rififi ()8;;), den 
amerikanska Vänd dem inte ryggen ()8;; originaltitel Blackboard Jungle) och Olle 
Hellboms Raggare! ()8;;).

 )&= RA, Justitiekanslerns arkiv, huvudarkivet, Pressklipp enskilda ärenden (ÖIIb ):), 
Avskrift av brev till justitieministern daterat )& juni )8<(, s &.

 )&& Ibid. s ;.
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lerna i dessa tidningar handlade om enkla samlagsskildringar med tillhö-
rande förspel. De höll en litterär lägstanivå, men det betänkliga var att de 
accepterade och propagerade för en sexuell utlevelse som inte hade att göra 
med personlig gemenskap och som speglade en föraktfull inställning till 
äktenskapet. De &,& miljoner exemplar som sålts under )8;8 (jämför tabell 
'.)), då främst till ungdomar, torde enligt delegationen ha haft en nedbry-
tande inverkan på uppfattningen om förhållandet mellan man och kvinna. 
Delegationen ansåg det onödigt att exemplifiera ”standardnoveller” utan 
beskrev istället skildringar som gått längre.)&; Dessutom beskrevs ett antal 
utdrag ur pornografi i bokform. I avsnittet ”Förnekande av människovärdet” 
förekom en antisemitisk skildring.)&< Delegationen hade även läst igenom 
några nummer av Pi' och där funnit flera skildringar av homosexualitet. I 
Pi' fanns enligt delegationen dels bilder av nakna män, dels i novellerna an-
tydningar om homosexualitet och läkarspalten kretsade ständigt kring det 
manliga könsorganet. Delegationen påpekade att homosexuella skildringar 
visserligen inte i sig var straAbara, men när de förekom av denna karaktär 
och för barn och ungdomar borde gränsen anses överskriden: ”Forskarna 
är inte överens om vilken roll miljöinflytanden spelar för uppkomsten av 
homosexualitet eller för aktualiserandet av en måhända latent homosexu-
alitet, men just detta borde mana till den allra största försiktighet, när det 
gäller en företeelse, som är i så hög grad socialt invalidiserande.”)&9 Här 
märks förförelseteorin tydligt – delegationen oroades över att ungdomar 
kunde bli homosexuella av att läsa pornografiska tidningar.

Delegationens beskrivning av homosexualitet tydliggör hur pornografi-
frågan och homosexualitetsmotståndet delvis hängde samman. Pornografi 
blev en av de företeelser som kunde locka till homosexuell utlevelse. Dagens 
Nyheter kritiserade i sin ledare uppvaktningen av statsministern under 
rubriken ”Kyrkliga censurrop”. De ifrågasatte filmernas och skrifternas 
 )&; Detta under rubrikerna ”Promiskuitet”, ”OAentliga samlag”, ”Satanism”, ”Patologiska 

inslag”, ”Sadism”, ”Samlag mellan en man och två kvinnor”, ”Samlag mellan lärare och 
kvinnlig elev för att hon skall få högre betyg”, ”Sammanflätning av sexuell upphetsning 
och skräck”, ”Förnekande av människovärdet”, ”Homosexualitet” och ”Kvinnlig ho-
mosexualitet”., RA, Justitiekanslerns arkiv, huvudarkivet, Pressklipp enskilda ärenden 
(ÖIIb ):), Bilaga till skrivelse om samhällsskadliga publikationer, Utdrag och referat ur 
pornografiska publikationer tryckta i Sverige daterad )9 juni )8<(.

 )&< Ibid., s )).
 )&9 Ibid., s )'f. Exemplen av de ”homosexuella inslagen” var dels en heterosexuell manlig 

transvestit som eftersökte tips vid sminkning och medicinsk behandling, dels en berät-
telse om skottar som var nakna under kilten, dels en man som undrade över normal 
penisstorlek och vad kvinnor ansåg om storlekens betydelse. Den kvinnliga homo-
sexualiteten skildrades genom två kvinnor som betraktade varandras kroppar och även 
smekte varandra lätt: ”De kände sig i uppbrottsstämning, på väg mot något nytt.”
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brottsinspirerande verkan och att pornografi skulle verka sedesupplösan-
de.)&: I tidningen Dagen hävdade däremot kyrkoadjunkten Eric Grönlund, 
som arbetat med att utforma skrivelsen, att det inte bara var högkyrkligt 
kristna som ansåg att pornografin var ett problem: ”Man må kalla sig 
kristen eller kulturradikal, ateist eller pingstvän: alla torde vi vara överens 
om att sådant dravel inte fyller någon funktion utom en rent destruktiv 
och neddragande.”)&8 Han kritiserade också den etiska relativismen, som 
han menade gått så djupt ned i den svenska folksjälen att ingen längre 
vågade påstå att vissa tidningar var objektivt sedlighetssårande.);( Socialde-
mokratiska dagstidningen Ny Tid kommenterade risken för ”extrareklam” 
vid åtal:

En spekulant i sexualskildringar anser förmodligen sin lycka gjord, när högljudda 
röster börjar skrika på åtal mot vad han presterat. Då har han kommit ”i ropet”, 
och alla snuskhumrar anammar med begärlighet den litteratur, som de fått 
anvisning om genom dylik extrareklam.);)

Uppmärksamhet kring pornografiska tidningar i form av exempelvis åtal 
kunde enligt Ny Tids resonemang alltså ha motsatt verkan och istället leda 
till ökad konsumtion. Tidningen välkomnade dock det kristna uppropets 
förslag om hur man skulle komma åt denna extrareklam. De trodde dock 
inte att det främst var ungdomar som läste pornografin, utan snarare ”sär-
lingarna, ofta i mogen och övermogen ålder”.);' Deras egenheter kom man  
enligt tidningen, heller inte tillrätta med genom skärpt lagstiftning.);=

Högerpartistiska morgontidningen Barometern påpekade att det vis-
serligen hävdats att ett folk hade den press det förtjänade, men vägrade 
tro att pornografin skulle vara ett uttryck för svensk folksmak: ”De har 
ingenting med anständig sexualupplysning att skaAa, de gör sig inte ens 
sken av att förmedla några råd om kärlekslivets djupa mänskliga ansvar och 
dess oavvisliga krav på hänsyn och trohet.”);& Barometern problematiserade 
istället att promiskuiteten framställdes som något naturligt och lovvärt i 
pornografin. Genom en samverkan mellan myndigheter och distributions-

 )&: ”Kyrkliga censurrop” i Dagens Nyheter den ); juni )8<(.
 )&8 ”Pornografi i rampljuset” i Dagen den ); juni )8<(.
 );( Ibid. Även Jönköpingsposten ställde sig positiv till den kristna uppvaktningen av 

statsministern och menade att det var människovärdet som trampades ned i bot-
tenfilmer och snusklitteratur och påpekade att det förekom klart antisemitiska inslag 
i pornografin. Se ”En aktion mot snusket” i Jönköpingsposten den )& juni )8<(.

 );) ”Aktion mot snusket” i Ny Tid den ): juni )8<(.
 );' Ibid.
 );= Ibid.
 );& ”Pornografi och sadism” i Barometern den )9 juni )8<(.
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centraler borde en verksam självsanering kunna åstadkommas utan att 
tryckfrihetsförordningen skulle riskeras.);;

Huruvida Erlanders svar till den kristna delegationen var nonchalant 
eller inte diskuterades en del i pressen och Axel Gustafsson skrev till slut 
en insändare där han påpekade att statsministern och han själv visserligen 
hade helt skilda meningar vad gällde sextidningarnas skadlighet, men att 
statsministern med intresse tagit del av delegationens yrkanden.);< Erlander 
själv uttalade sig också i efterhand och framhöll att han betraktade den 
rådande situationen på pornografiområdet som mycket allvarlig. Statsmi-
nister medgav att hans inställning lätt kunde tolkas som att inget behövde 
göras, men han ansåg att politiska, ideella och religiösa folkrörelser hade en 
stor uppgift att utföra. Erlander höll med om kommitténs uppfattning att 
material som visade våldsmentalitet, sadism, homosexualitet och ”felvända 
drag hos människor” innebar allvarliga risker särskilt för ungdomar. Han 
var dock tveksam till polisiära ingripanden, som av erfarenhet lett till höjda 
upplagor och extrareklam för alstren.);9

Bland dem som uttalade sig i frågan fanns således en samsyn kring äk-
tenskapets centrala roll och homosexualitetens och promiskuitetens allvar-
liga risker för ungdomar, även om oron för pornografins skadlighet var mer 
eller mindre stark. Även Erlander betonade alltså risker med att pornografin 
innehöll homosexualitet och ”felvända drag”. Barometerns påpekande att 
förekomsten av pornografi inte hade att göra med den ”svenska folks maken” 
kan även tolkas som en oro för Sveriges rykte i och med pornografins ut-
bredning. Resonemanget kan ses som en avvisning av föreställningen om att 
det skulle vara det svenska samhället i sig som öppnat för pornografin, trots 
att en underliggande kritik även fanns av att regeringen inte tog i tillräckligt 
mot de tidningar som man ansåg hyllade promiskuiteten. I kommittén 
och bland många debattörer fanns även en samsyn kring att det var det 
kommersiella som var problematiskt i pornografin. Liksom tidigare ansågs 
den kommersiella sensationslystnaden driva pornografer att både dränera 
ungdomarna på pengar som på deras sunda sexualitet. Kombinationen med 
en syn på pornografins förförelsekraft och dess kommersiella kraft gjorde 
att de uppfattades som en överhängande fara. Att den kristet konservativa 
diskursen hade tolkningsföreträdet märks kanske tydligast i att även Tage 

 );; Ibid.
 );< ”Aktionen mot pornografi” i Svenska Dagbladet den =( juni )8<(.
 );9 ”Statsministern: Sund reaktion behövs mot snusk och sadism” i Stockholmstidningen 

den ' juli )8<(. Se även Erlanders dagboksanteckningar från )8;8 där han diskuterar 
att han delade den tidigare justitieministern Herman Zetterbergs åsikt att det inte var 
skadligt med ”alla nakna flickor”. Erlander ()8;8/'((8), s &'.
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Erlander använde sig av delegationens retorik om risken för ungdomar att 
komma i kontakt med pornografi som visade våld och homosexualitet. 
Liksom i )8;(-talets debatter märks även en viss samsyn mellan de socialis-
tiska tidningarna och den kristna opinionen, medan liberala tidningar som 
Dagens Nyheter mer gick på regeringens linje genom att hävda att det inte 
var ungdomar som läste pornografin och genom att tona ned pornografins 
betydelse för sedesupplösning.

De politiska ungdomsförbundens vädjan
De politiska ungdomsförbunden (Folkpartiets och Högerns ungdoms-
förbund, Svenska landsbygdens ungdomsförbund och Sveriges social-
demokratiska ungdomsförbund) vädjade senare under sommaren )8<( till 
Pressbyrån, Kioskidkarnas riksförbund och Tobakshandlarnas riksförbund 
att de skulle avstå försäljning av pornografisk litteratur med sadistiska in-
slag. Detta föranleddes enligt ungdomsförbunden av den upplageökning 
som skett de senaste åren. Lättillgängligheten för ungdomar var särskilt 
oroväckande och beklaglig, men en skärpning av tryckfrihetslagstiftningen 
eller dess tillämpning avvisade ungdomsförbunden av principiella skäl: 
”Genom frivillig sanering bör möjligheterna istället kunna begränsas för 
ungdom att få tillgång till pornografiska alster.”);:

Expressen kritiserade ungdomsförbundens vädjan för att vara en begä-
ran om ”privat censur” genom att överlåta åt organisationer och enskilda 
att avgöra vad som var pornografi, istället för att gå den lagliga vägen.);8 

 );: ”Larm från ungdomsförbunden om ökade pornografiupplagor” i Dagens Nyheter den 
'9 juli )8<(.

 );8 ”Pornografisk” i Expressen den '9 juli )8<(. Se också ”Dagens debatt: Front mot 
snusk” i Sydsvenska Dagbladet den ': juli )8<( som ställde sig positiv till initiativet 
från ungdomsförbunden och även tyckte att varietéuppträdanden borde stoppas. På 
Kiviks marknad hade ett tält lockat med uppvisning av en ”livs levande homosexu-
ell”. ”Ett bottenrekord i oanständighet” enligt Sydsvenskan, ”Framstöt mot snusk” 
i Helsingborgs dagblad den ': juli )8<( ansåg att framstöten var lovvärd. Se även 
”Ungdomsförbundens vädjan” i Smålands dagblad den ': juli )8<(; ”Vi diskuterar 
idag: En välmotiverad skrivelse” i Kvällsposten den ': juli )8<(; ”Attack mot smutslit-
teratur” i Norrköpings tidningar Östergötlands dagblad, den ': juli )8<(; ”Ett glädjande 
hälsotecken” i Dagen den '8 juli )8<(; ”Pornografi och sadism” i Smålands allehanda 
den '8 juli )8<(, ”Snuskhumrarnas Mekka” i Ljungbytidningen den '8 juli )8<( som 
även tog upp Kiviks marknad och företeelsen med homosexualitet, här handlade det 
om en transvestit som framförde ett Zarah Leander-nummer; ”Motiverad vädjan” i 
Norra Skåne den '8 juli )8<(; ”Sanering efterlyses” i Östgötakorrespondenten den '8 
juli )8<(; ”Pornografi och sadism” i Västerbottens folkblad den =( juli )8<(; ”Snusklit-
teraturen” i Västmanlands Folkblad den ' augusti )8<( som liksom många andra 
kommenterade att ungdomsförbunden &( år tidigare i en samlad kampanj ”tagit död 
på Nick Carter-litteraturen”.
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Norrländska socialdemokraten trodde att ungdomsförbundens vädjan skulle 
bli resultatlöst eftersom Pressbyrån var bundna av avtal med Svenska Tid-
ningsutgivarföreningen (TU):

Och TU undviker med säkerhet att göra något som kan tydas som dold censur – 
rådgivande nämnden har redan fått bister kritik från journalisthåll, ingrepp mot 
pornografi idag kan följas av ingrepp mot politik i morgon om man inte ser upp.
    Alltså faller ansvaret på återförsäljarna.)<(

Ingreppen mot pornografin sågs med andra ord inte i första hand som 
problematiska i sig, utan det var censurens vidare följder, såsom ingripan-
den mot politiska uttalanden, som tidningen var orolig för. Ordföranden i 
Tobakshandlarnas riksförbund såg borttagandet av tidningarna som en ren-
lighetsfråga: ”Vi säljer dem ogärna och vi skyltar inte med dem. Någon eko-
nomisk aAär är det inte heller. Vi kan gott avvara dem ur den synpunkten.”)<) 
Det fanns alltså en anmärkningsvärd diskrepans mellan Tobakshandlarnas 
verklighetsbeskrivning och övriga skildringar av marknaden. Frågan om 
pornografin skulle tas upp i tobakshandlarnas styrelse och sedan skulle frå-
gan eventuellt överläggas med Pressbyrån och kioskhandlarna för att finna 
en lösning på problemet: ”Men vi kan inte förbjuda medlemmarna att sälja 
tidningarna. Bara rekommendera dem att upphöra.”)<' I organisationens 
egen tidning Tobakshandlaren, kommenterades behandlingen av ungdoms-
förbundens skrivelse i Tobakshandlarnas riksförbunds överstyrelse. Där 
beslutades om ett förslag riktat till TU och Pressbyrån att om möjligt helt 
stoppa distributionen av pornografi. Tobakshandlarnas överstyrelse ansåg 
att det var svårt för de enskilda återförsäljarna att bedöma vilka tidskrifter 
som skulle få säljas, det mest rationella var att distributionen stoppades 
centralt av Pressbyrån. Tobakshandlarna uppmanades dock att omedelbart 
upphöra med försäljningen av de utländska pornografiska tidningarna.)<=

Vädjandena från ungdomsförbund och kristna församlingar, liksom 

 )<( ”Föga troligt skrivelsen ger resultat: Pressbyrån är skyldig att distribuera” i Norrländska 
socialdemokraten den '& juli )8<(.

 )<) Ibid.
 )<' Ibid.
 )<= ”Distributionen av pornografiska alster” i Tobakshandlaren nr 9–:, )8<(. I artikeln finns 

även ungdomsförbundens skrivelse publicerad, liksom i Kioskidkaren nr :, )8<(. Även 
Seriekommittén, som hade som mål att bekämpa dåliga serier och olämplig ungdoms-
litteratur vädjade till Pressbyrån )8<( att distributionsvägra vissa skrifter, såsom serier 
och pornografi. Expressen menade att detta var att betrakta som ett slags privat censur 
och transportförbud. Tryckfriheten skulle istället regleras den lagliga vägen, menade 
tidningen. Se ”Ny aktion för att stoppa distribution av snusklitteratur” i Dagens Nyheter 
den ); oktober )8<(; ”Seriekommittén” i Expressen den )9 oktober )8<(.
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uppmärksamheten i riksdagen fungerade sannolikt som påtryckningar på 
Pressens rådgivande nämnd, som gjorde relativt många ingripanden under 
)8<( (jämför tabell '.=). Tydligt är också att stor tilltro sattes till nämnden 
och dess förmåga till ett slags självsanering av branschen, från både politiskt 
och annat håll. Även om problematiken lyftes med att pornografin möjligen 
kunde hitta alternativa distributionskanaler tyder stora delar av materialet 
på att många ändå trodde att ett distributionsstopp via Pressbyrån skulle få 
så pass kännbara ekonomiska konsekvenser för förlagen att de skulle dämpa 
sin framtoning för att åter kunna få pressbyrådistribution eller slås ut från 
marknaden.

Pornografibegreppet: mellan kristen konservatism och kulturradikalism
Dragkampen om pornografibegreppet mellan den konservativt kristna 
tolkningen, med fokus på äktenskapet, och en mer kulturradikal och 
sexual liberal tolkning, tydliggjordes i socialdemokratiska Arbetets arti-
kelserie i maj )8<). Tidningen intervjuade flera olika personer, däribland 
författaren och regissören Bo Widerberg, som inte trodde att pornografin 
var skadlig: ”I socialsanitärt intresse bör det finnas onaniobjekt”, menade 
han. Widerberg förmodade att tidningarna snarare ledde till en minskning 
än en ökning av antalet våldtäkter. Själv kände han sig generad om han 
skulle köpa sådana tidningar, men ur folkbildningssynpunkt ansåg han att 
pornografi var bättre än hötorgskonst.)<& ABF-instruktören Algot Larsson 
förespråkade sexualupplysning men ansåg inte att det var ABF:s uppgift att 
syssla med ”ämnets avigsidor.” )<; Pastorn Mårten Werner ansåg däremot 
att pornografitidningarna var skadliga eftersom de gav näring åt smutsiga 
fantasier. Den kyrkliga ungdomsverksamheten var dock inte förtegen i 
sexualitetsfrågan, hävdade pastorn, utan en sund upplysning bedrevs och 
äktenskapsskolor fanns i kyrkans regi. Journalisten, författaren och folk-
bildaren Bengt Nerman hävdade däremot att en puritansk värdering stod 
i vägen för människans chans att hitta sig själv och erkänna hela sitt jag.)<<

De två motsatta syner på pornografins funktion, som brottsavledande 
eller brottsinstruerande, sträckte sig alltså in på )8<(-talet och motsätt-
ningarna mellan dessa två diskurser ökade. Tidigare hade Anderberg stått 
relativt ensam på den mer kulturradikala sidan, även om Fogelström reso-
nerat i liknande termer. I Arbetets artikelserie framkom fler som hävdade 
att pornografin hade en avledande eAekt på sexualbrott. Även här märktes 

 )<& ”Malmöförfattare för blyg för att köpa sextidning!” i Arbetet den '& maj )8<).
 )<; ”Pornografi: skadligt eller nyttigt” i Arbetet den '& maj )8<).
 )<< ”Skadar pornografin människan eller är den nyttig: Känd folkbildare tar upp debatt 

om boulevardblad” i Arbetet den '& maj )8<).
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spänningen mellan samhället och pornografin och sexualiteten och hur 
man tänkte sig att de hängde samman. I både )8;(-talets och det tidiga 
)8<(-talets debatter märks två starka krafter som det fanns en oro kring 
att släppa lös: sexualiteten och kommersialismen. I pornografin förenades 
dessa två krafter och produkten blev därför extra hotfull. I den kultur-
radikala tolkningen var dock dessa krafter snarare av godo, åtminstone den 
sexuella. Om den sexuella kraften släpptes fri skulle människor också ”hitta 
sig själva” och bli mer upplysta.

Kvinnors röster i pornografidebatten
Som Lena Lennerhed påpekat förekom relativt få kvinnor i debatten, även 
om en del kvinnoförbund ibland stödde organisationer och aktioner mot 
pornografi.)<9 Socialdemokraten Nancy Erikssons engagemang i riksdagen 
kan därför ses som ett undantag. I riksdagen räknades pornografin inte 
som någon ”kvinnofråga” utan snarare som en moralisk fråga eller en ung-
domsfråga. Ytterligare ett undantag från kvinnors tystnad förekom i Ny Dag 
)8<( då journalisten Lillemor Holmberg menade att tidningarnas råa bilder 
konserverade den manliga fördomen att det fanns två sorters kvinnor: ”oan-
ständiga och sådana man gifter sig med, och att umgänge med dessa två 
sorter utan egentliga samvetsförebråelser kan ske parallellt.”)<: Holmberg 
ansåg att det var anmärkningsvärt att det inte fanns någon kvinnlig ledamot 
i Pressens rådgivande nämnd som kunde kräva stopp för de pornografiska 
alster som utbredde kvinnoförakt. Hon höll det vidare för en ynkedom 
att riksdagen inte visat kurage och förbjudit pornografi och gangsterfilmer 
”som utan tvekan ger ungdomarna impulser till brottslighet och ett förråat 
leverne”.)<8 Holmberg hade i sin granskning påpekat att det inte var själva 
nakenheten i de pornografiska bilderna hon ville åt, utan ”halvkläddheten”:

[D]e hafsiga tunna trasor och Mompiga attribut som dessa arma varelser spökats 
ut i. Och framförallt vänder jag mig mot de själlösa och ihåliga ansiktena, de 
obeskrivligt idiotiska, vanärande och vulgära minerna och ställningarna, som 
måste göra ett litet barn mycket undrande och få den mest undermålige man 
att känna sig själsligt överlägsen dessa monstra.)9(

Holmbergs anmärkning på uppdelningen mellan anständiga och oan-
ständiga kvinnor vittnar om den debatt om könsroller som var under 
 )<9 Lennerhed ()88&), s )8;f.
 )<: Cit. Lillemor Holmberg i ”Gangsterlitteraturen svämmar över” i Ny Dag den )< 

november )8<(.
 )<8 ”Gangsterlitteraturen svämmar över” i Ny Dag den )< november )8<(.
 )9( Cit. Lillemor Holmberg i ”Gangsterböcker och pornografi” i Örebrokuriren den )8 

november )8<(.
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uppsegling. Hennes argument går inte enkelt att hänföra varken till den 
kristet konservativa eller till den sexliberala diskursen. Genom sitt fokus 
på pornografins inverkan på ungdomar och brottslighet förhöll sig dock 
Holmberg, liksom Nancy Eriksson, till den kristet konservativa diskursen, 
om än inte alltid okritiskt. Holmbergs fokus på halvkläddheten tyder även 
på en kritik av ytligheten, både i pornografin och i debatten om densamma. 
Det skisserade maktförhållandet mellan kvinnorna (här som monstra) i 
pornografin och den manlige betraktaren (själsligt överlägsen) måste även 
ses som en alternativ röst i en pornografidebatt som i övrigt kännetecknas 
av avsaknaden av genusanknuten maktanalys.

Kristina Ahlmark-Michanek gick däremot )8<' tydligt och starkt emot 
den kristet konservativa sexualitetssynen i sin bok Jungfrutro och dubbelmo-
ral, som ofta sägs ha varit startskottet för )8<(-talets sexualliberala debatt. 
Ahlmark-Michanek var som tydliggjorts knappast först med att framföra 
sexliberala argument, men var ändå den som kom att initiera den intensiva 
debatt som präglade resten av )8<(-talet. I förklaringen till att just Ahlmark-
Michanek väckte uppståndelse ska inte underskattas det faktum att hon 
som kvinna krävde sin egen och andra unga kvinnors rätt till att uttrycka 
sexuell vilja. Debatten om boken var massmedialt omfattande men berörde 
endast delvis pornografi.)9) Fokus låg dock på ungdomars sexualitet och på 
den ”nya sexualmoralen” med sex före äktenskapet.)9'

Filmer och böcker
Under )8<= präglades filmcensurdebatten av premiären av Ingmar Berg-
mans Tystnaden, som biografbyrån beslutit släppa utan klipp trots antydda 
samlags- och onaniscener och av totalstoppet av Vilgot Sjömans film $"!.)9= 
Bland annat grundades partiet Kristen demokratisk samling (KDS) delvis 
som en reaktion mot $"!.)9& Filmen baserades på Lars Görlings roman med 
samma namn och handlade om sex unga kriminella pojkar som var med 
i en vetenskaplig undersökning ledd av en ung idealistisk socialarbetare. I 
filmen fanns även pojkarnas väninna Steva som de övertalade till prostitu-
tion då de behöver pengar. I filmen fanns en våldtäktsscen och en scen där 
Steva, spelad av Lena Nyman, blev tvingad till samlag med en schäfer. De 
sexuella scenerna var dock inte närgånget skildrade.)9; Expressen menade att 

 )9) Se t.ex. ”Tonårsflickan och dubbelmoralen” i Sveriges Radio P' den ' augusti )8<'.
 )9' Se t.ex. ”Ungdomar diskuterar sexmoral” i Sveriges Radio, P' den ') november )8<'.
 )9= Se Lennerhed ()88&), kap. )(.
 )9& Ibid., s ):=. Viktigt är dock att påpeka att det fanns olika uppfattningar om filmen 

bland aktiva kristna: Ibid. ()88&), s ):&A.
 )9; Ibid., s )9)f.
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stoppet var det grövsta angreppet mot den fria debatten som företagits i 
Sverige sedan demokratins införande. Sju år tidigare hade visserligen en film 
totalförbjudits, men då hade det rört sig om en film av det ”rent spekulativa 
och konstnärligt undermåliga slaget”, resonerade Expressen. $"! behandlade 
en viktig samhällsfråga, menade tidningen: den värsta formen av ungdoms-
brottslighet. Svenska Dagbladet anförde en mer konservativ inställning och 
frågade sig om inte svensk film redan hade ”något av ett världsrekord i fråga 
om s.k. fränhet och erotisk frigjordhet.” Svenska Dagbladet menade att det 
viktiga var att experter fattat beslutet och att de ansett förbudet motiverat 
av en mentalhygienisk risk.)9<

Ytterligare en bok som spelade stor roll i den sexualliberala debatten 
var läkaren Lars Ullerstams De erotiska minoriteterna som kom ut )8<&. 
Det uppstod en stormig debatt kring boken, som anförde en mycket ra-
dikal sexualitetssyn där alla, även pedofiler och nekrofiler, i princip skulle 
garanteras rätten att uttrycka sin sexualitet. Boken blev även uppmärksam-
mad utomlands och översattes till nio språk. Ullerstam förekom flitigt i 
massmedia och inbjöds att tala på studentliberalernas uppmärksammade 
konferens Sex och samhälle.)99 I ett av kapitlen gick Ullerstam igenom flera 
tryckfrihetsdomar och konstaterade att ”[s]lumpen får tydligen avgöra 
vilka pornografimagasin som skall åtalas”.)9: Eftersom det inte fanns några 
anvisningar om vad som skulle anses som tukt- och sedlighetssårande var 
det istället juristernas moraliska och etiska fördomar som avgjorde, enligt 
Ullerstam. För att kunna hävda sig i konkurrensen och för att inte bli rui-
nerade var pornograferna tvungna att publicera sådant bildmaterial som 
låg på gränsen till det tillåtna och levde därmed under ett ständigt åtalshot: 
”Kan man tala om rättsäkerhet när domstolarna beter sig så nyckfullt?”)98 
Ullerstam gick igenom den nya brottsbalkens bestämmelser (som sedan 
infördes )8<;) och hävdade att ”det är en äldre sexualfientlig generation 
som skriver våra lagar.”):( I en intervju i radion beskrev Ullerstam att han 
främst ville komma åt fördomar som att ”de sexuellt avvikande” hade sämre 
egenskaper än andra och att sexualiteten hos dessa var sjuklig. Ullerstam 
påpekade också att han ville hjälpa de avvikande till sexuell njutning. När 
det gällde människor som sexuellt ville närma sig barn medgav Ullerstam 
att det var ett svårt problem. Men i morgondagens samhälle trodde han att 

 )9< ”&8)” i Svenska Dagbladet den =( december )8<=. Se även ”Struntprat” i Expressen den =( 
december )8<=; ”Censuren och grundlagen” i Svenska Dagbladet den =) december )8<=.

 )99 Lennerhed ()88&), s );=.
 )9: Ullerstam ()8<&), s ))(.
 )98 Ibid., s ))).
 ):( Ibid., ))'.
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man kanske kunde hitta något slags ”surrogatlösning” för dessa personer.):)

Ahlmark-Michanek och Ullerstam och till exempel Henning Pallesen, 
som gav ut en bok om homosexuellas situation, utmanade ytterligare sy-
nen på sexualiteten och en livlig debatt fördes i mitten av )8<(-talet där 
bland annat lagstiftningen kring pornografi kritiserades hårt.):' Motståndet 
mot pornografi och en ”översexualisering” stärktes också därmed och fick 
mycket uppmärksamhet, inte bara i och med KDS:s bildande, utan även av 
upprop som exempelvis de )&( läkarna som inkom till ecklesiastikdeparte-
mentet med en skrivelse som på kristen grund varnade för den ”tilltagande 
promiskuiteten” i samhället.):=

Pornografi branschen bedömdes av i princip alla röster i debatten under 
)8;(-talet och det tidiga )8<(-talet som mycket lönsam och starkt ökande. 
Den enda som menade att pornografin i princip var ekonomiskt obetydlig 
var tobakshandlarnas ordförande. Möjligen ansåg han att debatten om 
pornografins storlek var överdriven, men en ökning syns ändå tydligt i de 
uppgifter som gått att få tag på vilket även borde ha märkts i tobakshand-
larnas försäljning. Konsumenterna beskrevs till stora delar som ungdomar 
eller ”särlingar”, det vill säga svaga grupper som ansågs utnyttjas av por-
nografernas profitintresse eller som personer med ”avvikande” sexualitet.

Det är märkbart att ett relativt brett pornografibegrepp användes under 
)8;(- och det tidiga )8<(-talet. När Norrländska socialdemokraten under 
)8<( diskuterade pornografins omfattning och omsättning, inkluderades 
exempelvis såväl pornografisk litteratur som Marquis de Sade och Henry 
Miller som sexualupplysninglitteratur.):&

En kulturradikal sexliberal diskurs förekom under )8;(-talet, men växte 
sig stark först under )8<(-talet. Den kristet konservativa diskursen, som 
tidigare ägt problemformuleringsprivilegiet kring pornografin, mötte då ett 
relativt starkt motstånd samtidigt som pornografins omfattning ökade. Da-
gen kallade exempelvis pornografi, sadism och brutalitet i film och tidningar 
”antikristlig propaganda”, vilket antyder vidden av hur man uppfattade 
problemens omfattning.):; Att Dagen och andra, framför allt frikyrkliga, 
kristna företrädare kände sig hotade av det sociologen JeArey Weeks kallat 

 ):) ”Journalen” i Sveriges radio, P) den 9 september )8<&.
 ):' Se Pallesens bok De avvikande ()8<&), Om sexualdebatten under )8<(-talet, se Len-

nerhed ()88&).
 ):= Ibid., s ')'.
 ):& ”NSD ger här bakgrunden till ungdomsförbundens vädjan om sanering: Pornografi 

för tolv miljoner – och omsättningen ökar år från år” i Norrländska socialdemokraten 
den '& juli )8<(.

 ):; ”En uppgift för det fria ordet” i Dagen den ) augusti )8<(.
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en sekularisering av sexualiteten framgår klart.):< Dagen hävdade exempelvis 
att lagstiftningen inte stod i harmoni med ”Bibelns lära och ett kristet tän-
kesätt” och att det därför inte var förvånande att ”de moralupplösande kraf-
terna i vår tid gör sig allt bredare”.):9 Den moral som ansågs upplösas verkar 
främst ha varit den äktenskapliga. Den samhällsupplösning som befarades 
var tätt sammanknuten med hotet om den utomäktenskapliga sexualiteten, 
då företrädesvis homosexualitet och ungdomars föräktenskapliga sexuella 
relationer. Pornografin sågs alltså i stora delar som ett hot mot äktenskapet 
och de tillhörande genusrelationer som förväntades däri. I konstruktionen 
av det goda äktenskapet som motsatsen till det pornografiska konstruerades 
det heterosexuella som norm. Pia Laskar diskuterar i sin avhandling om 
sexhandböckers konstruktion av det heterosexuella ):((–)8'( hur denna 
norm byggde på ett antal tabun, där ett var tabut mot en icke-fortplantande 
sexualitet. Detta tabu yttrade sig exempelvis i tabun mot födelsekontroll, 
onani och samkönad och utomäktenskaplig sexualitet.):: Det finns alltså ett 
antal paralleller mellan ):((-talets och det tidiga )8((-talets konstruktion 
av heterosexualiteten och efterkrigstidens diskussioner om pornografi även 
om de två andra tabun Laskar identifierar – tabun mot sexuell förening 
mellan klasser och etniska grupper – är mindre tydliga i efterkrigstidens 
pornografidebatter.

Det som utmanade gränsen för den accepterade sexualiteten var alltså 
både pornografins existens och den sekularisering av sexualiteten som de 
kulturradikala och sexliberala debattörerna stod för. Debattörer som Wider-
berg och Anderberg utmanade därmed tolkningsföreträden av sexualiteten 
som av nödvändighet äktenskaplig och kärleksfull. Viktigt att påpeka är 
dock att det endast var vissa gränser som de kulturradikala debattörerna tog 
upp. Onanifrågan och frågan om föräktenskaplig ungdomssexualitet stod i 
fokus medan andra centrala frågor, som till exempel homosexualitet i min-
dre grad diskuterades av de kulturradikala. När homosexualitetsfrågan väl 
togs upp, som av Ullerstam, gjordes ingen skillnad mellan de olika ”sexuella 
minoriteterna”. Därmed utgick diskussionen från den gräns mellan det ac-
cepterade (sexualitet inom äktenskapet eller åtminstone med kärlek) och 
det icke-accepterade (all annan sexualitet) som redan var uppsatt. Ullerstam 
 ):< Se Weeks ('(((), s )<9A, som menar att processen att koppla isär sexuella värderingar 

från religiösa pågått under en längre tid med en början i mitten av ):((-talet då 
en övergång av sexualitetens tolkningsföreträde långsamt övergick från präster till 
läkarvetenskapen och annan expertis. Se även Foucaults diskussion om de senaste 
decenniernas våg av sexualpredikningar på bekostnad av den religiösa: Foucault 
()89</'((&), s =9.

 ):9 ”En uppgift för det fria ordet” i Dagen den ) augusti )8<(.
 ):: Se Laskar ('((;), s =&&f.
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utmanade därmed snarare gränsen i sin helhet än försköt den. Förförel-
seteorin som starkt tillämpades på pornografifrågan under )8;(-talet blev 
dock alltmer sporadisk under )8<(-talet, då fokus allt tydligare kom att 
ligga på den föräktenskapliga sexualiteten. Oron för homosexualitet fanns 
dock kvar.

'.& Den pornografiska pressens utbredning
I detta avsnitt diskuteras ökningen av antalet pornografiska tidningar och 
förlag under perioden, hur de geografiskt var lokaliserade och hur distri-
butionen såg ut och förändrades. Här diskuteras också relationen mellan 
samhället i stort och den pornografiska marknaden och hur den allmänna 
diskussionen om pornografi i riksdag och i massmedia påverkade de kon-
kreta och diskursiva förhållandena för den pornografiska pressen.

Den pornografiska pressen bestod )8;( av fyra förlag, som samtliga 
startade sin verksamhet under efterkrigstiden och alltså var relativt nyetab-
lerade.):8 Som tidigare visats (diagram ).)) ökade antalet förlag inom den 
pornografiska pressen under i stort sett hela tiden fram till )8<&. Perioden 
)8;(–)8<& kan därför ses som en inledningsfas då branschen etablerades 
och växte sig relativt stark (diagram '.)). I diagrammet visas antalet tid-
ningstitlar och förlag på marknaden, liksom antalet in- och utträden på 
marknaden (här definierat som att förlagen börjat alternativt slutat ge ut 
pornografiska tidningar). Både antalet in- och utträden var under perioden 
relativt få, men en successiv ökning av förlag skedde ändå över tid, eftersom 
inträdena var fler. 

In- och utträdena på marknaden kan ses som ett mått på branschens 
omvandling och konkurrens. Perioden fram till början av )8<(-talet känne-
tecknas av ett relativt lugn och en långsam men stadig tillväxt av antalet 
aktörer på marknaden. Få förlag slogs ut eller lämnade marknaden, vilket 
kan tyda på att man tog marknadsandelar från relaterade branscher som 
till exempel produktionen av franska kort eller att tidningarnas karaktär 
ändrades på ett sådant sätt att efterfrågan ökade. Den massmediala uppstån-
delsen kring pornografi kan även ha givit upphov till viss nyfikenhetsdriven 
konsumtion. Detta skedde samtidigt som Playboy började ges ut i USA )8;=, 
något som ofta räknas som en startpunkt för efterkrigstidens pornografi.)8( 
Ingen tydlig eAekt kan tydas utifrån de perioder då pornografi diskuterades 
kraftigt i massmedia. Under )8;&, efter Axel Gustafssons riksdagsinterpel-

 ):8 Libris och Regina. Även tidigare fanns tidningar som, liksom till viss del Fäderneslan-
det, uppfattades som pornografi. Om dessa, se Nestius ()8:'), s &8A.

 )8( Se till exempel Dines ()88;), s ';&; Idem. ()88:), s =:; JuAer ()88:), s '(8; Lane III 
('(((), s '&.
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lation, märks visserligen en viss ökning av antalet förlag och tidningstitlar 
(två nystartade förlag och två nystartade tidningar mellan )8;& och )8;;), 
men ökningen kan knappast betraktas som anmärkningsvärd i förhållande 
till den allmänna ökningstakten. En kraftig ökning av antalet förlag och 
tidningstitlar skedde istället )8<)–)8<=. Inte heller den stora debatt som 
fördes i massmedia och riksdag kring )8<( syntes alltså i termer av antalet 
förlag och tidningar på marknaden, möjligt är dock att Pressens rådgivande 
nämnds tillslag samma år kan ha mattat av inträdena. Den ganska kraftiga 
ökningen av antalet förlag )8<'–)8<= följdes av en svag nedgång under )8<& 
vilket pekar på att förlag eventuellt började slås ut från marknaden på grund 
av en hårdnad konkurrens.

Det är möjligt att debatterna i riksdag och i massmedia i övrigt på längre 
sikt väckte en föreställning om att det gick att bli framgångsrik genom att 
producera pornografi. Debatterna i sig skedde som en följd av en upplevd 

Diagram ".!: Antal svenska förlag som publicerade pornografiska tidningar, förlagens 
in- och utträden från marknaden, samt antalet svenska pornografiska tidningar på 
marknaden )8;(–)8<&

Källa: Sammanställning av uppgifter från Kungliga bibliotekets katalog Regina, Svensk 
tidskriftsförteckning, Justitiekanslerns arkiv, Libris, KB:s förteckning över inlåsta publi-
kationer och Pressbyråns sammanställning över nedlagda tidningar (för tillvägagångs-
sätt, se metodavsnitt). Inträden har räknats med i det totala antalet förlag samma år som 
de trätt in på marknaden medan antalet utträden dragits av i nästkommande år, varpå 
en viss förskjutning kan påverka den totala bilden. Detta för att tidningar som endast 
funnits under ett år ska medräknas i det totala antalet.
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–och faktisk – ökning på marknaden (både antalet tidnings-
titlar och aktörer hade mer än fördubblats mellan )8;( och 
)8;& och mer än trefaldigats fram till )8<(). Den stora debat-
ten om pornografi )8;& sammanföll med att en ny stor aktör 
kom in på marknaden, förlaget Hsonproduktion vars första 
tidning Pi' kom ut under sommaren )8;& då debatten var i 
full gång. Viktigt är dock att påpeka att upplagorna och por-
nografins synlighet kan ha ökat mer än antalet förlag, vilket 
både kan ha gjort att pornografin uppfattades som ett allt 
större samhällsproblem och att allt fler aktörer såg ekonomisk 
potential i branschen.

De fyra förlag som var aktiva på den svenska marknaden 
)8;( var Förlags AB Hansa, som gav ut tidningarna Kavalkad 
och Pin Up, Firma Berwe med Ögat, förlaget Solanco AB som 
gav ut tidningen Top Hat, samt Förlagsaktiebolaget Universal 
med Cocktail. Alla, förutom Malmöförlaget Firma Berwe, låg 
i Stockholm.

Tidningarna benämndes i den allmänna debatten växelvis 
som pornografiska tidningar och boulevardtidningar och 
ibland smutslitteratur. Som framgår av bilderna, var tidning-
arnas framsidor ofta prydda med bilder på leende kvinnor 
i underkläder. Inuti tidningarna fanns noveller och mer av-
klädda bilder.)8) Benämningen boulevardtidning syftade från 

 )8) Som ett exempel bestod innehållet i Top Hat nr : )8;= av flera noveller, några tecknade 
”fräckisar” med sexuella anspelningar, en bildserie på två kvinnor i underkläder som 
övade jiujitsu för att försvara sig mot överfall och våldtäkt, korta kommentarer om 
teaterutbudet, en sekvens där primadonnor från Stockholms revyscen svarade på sex 
frågor (av rubriken ser det ut som att de ska svara på sexfrågor, men de får sex frågor 
om favoritskådespelare, deras syn på den svenske mannen, om revynummer, vad de 
får ut av livet vid sidan av arbetet, recept för skönhet och vilken ställning de hoppas ha 
om '( år), korta texter om musik, film och humor, ett reportage om mannekängyrket 
i USA, några skvallersidor och en tecknad serie. Några annonser fanns om utländska 
boulevardtidningar för beställning liksom mer eller mindre pornografiska böcker 
som kunde beställas av bokförlaget Pallas i Stockholm. Som illustration till novellerna 
och reportagen fanns både tecknade bilder och fotografier av nakna kvinnor och 
kvinnor i underkläder. Curth Hson Nilsson, som skrev för några av tidningarna och 
som var chefredaktör för några av )8&(- och )8;(-talens boulevardtidningar beskrev 
innehållet som att ”[h]andlingen skulle vara förlagd till Rivieran eller någon annan 
för dåtidens människor lika exotisk plats. Lustjakter, palmer och månsken var andra 
gångbara attribut. Det skulle vara ett antal rader om eleganta silkesstrumpor och 
andra underkläder. Flickorna skulle vara långa och slanka. Och det skulle drickas 
champagne. KaAe och kanelbullar var bara inte att tänka på. Lyx och verklighetsflykt 
skulle det vara.” Intervju i Nestius ()8:'), s ;:.

Kavalkad nr 8, )8;'

Pin Up nr :, )8;)
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början på att tidningen såldes på gatan eller i kiosker och gatu-
stånd men kom så småningom bli en term för tidningar med 
mer eller mindre pornografiskt innehåll.)8' I följande framställ-
ning används begreppen synonymt även om det bör betonas att 
materialet i stor utsträckning är framtaget med pornografi som 
sökord (se metodkapitlet).

Antalet förlag och tidningar ger en bild av hur marknaden 
såg ut, utvecklades och omvandlades. Diagram '.) ger dock 
ingen bild av branschens ekonomiska betydelse. Som tidigare 
påpekats finns relativt få tillförlitliga uppgifter om branschens 
ekonomiska aspekter. I en kopia av den skrivelse som den 
kristna delegationen överlämnade till statsminister Erlander 
)8<( oAentliggjordes dock siAror från Pressbyråns försäljning 
av pornografiska tidningar utgivna i Sverige (se tabell '.)). 
SiArorna återanvändes rikligt i massmedia och det finns ingen 
kommentar i klippsamlingen på Pressbyråns museum om att 
de skulle vara felaktiga, varpå källan får räknas som relativt 
tillförlitlig.)8=

Tabell ".!: Försäljning av svenska pornografiska tidningar distribuerade av 
Pressbyrån

År Antal tidskrifter Antal lösnummer per år
)8&: & ),9 miljoner
)8;& 9 =,' miljoner
)8;8 8 &,& miljoner

Källa: RA, Justitiekanslerns arkiv, huvudarkivet, Pressklipp enskilda ärenden 
(ÖIIb ):), Avskrift av brev till justitieministern daterat )& juni )8<(

Lösnummerförsäljningen av pornografiska tidningar hade 
enligt Pressbyrån givit en bruttoinkomst ;,8 miljoner kronor 
under )8;8. Hur mycket försäljningen av de utländska skrif-
terna motsvarade fanns inga uppgifter om.)8& Det var alltså inte 
endast antalet aktörer på marknaden som ökade under perio-
den, även försäljningen expanderade starkt. Av ett sammanträ-
desprotokoll i Pressens rådgivande nämnd i februari )8<9 fanns 
 )8' Se NE under Boulevardtidningar. Se även Hans Nestius diskussion om boulevardtid-

ningarnas förändring och framväxt: Nestius ()8:'), s &8A.
 )8= I andra fall då pressen haft felaktiga uppgifter om Pressbyrån finns ofta antecknat i 

klippboken som en rättelse.
 )8& RA, Justitiekanslerns arkiv, huvudarkivet, Pressklipp enskilda ärenden (ÖIIb ):), 

Avskrift av brev till justitieministern daterat )& juni )8<(, s =.

Ögat nr ;, )8;9

Cocktail nr '(, )8;(

Top Hat nr '&, )8;(
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information om Pressbyråns egen försäljning av boulevardtidningar under 
)8<=–)8<; (se diagram '.').

Vid en jämförelse mellan tabell '.) och diagram '.' tycks försäljningen 
ha gått ned från )8;8 till )8<=. Nedgången kan förstås vara faktisk men 
inget i övriga källor tyder på en sådan markant nedgång under perioden, 
snarare det motsatta.)8; Troligare är att den första tabellen avser tidskrifter 
som distribuerades av Pressbyrån, medan den senare avser tidningar sålda i 
Pressbyråns kiosker, vilket rubrikerna och källorna också antyder. Begreppet 
pornografiska tidningar skulle även kunna omfatta fler skrifter än begreppet 
boulevardtidskrifter, vilket skulle kunna förklara skillnaderna och minsk-
ningen av antalet tidningar. Eftersom Pressbyrån distribuerade till uppemot 
)9 ((( återförsäljare och hade endast strax över ) ((( egna kiosker, kan det 
förklara skillnaden mellan siArorna.)8<

I en kommentar till tabellen påpekades att den markanta ökningen 
i försäljning mellan )8<& och )8<; i första hand berodde på att förlaget 
Hsonproduktion tillkommit med tre tidskrifter i prisklassen =:;( kronor. 
Att även prognosen visade en kraftig ökning förklarades med det ökade 
antalet titlar samt att två av Hsonproduktions tidskrifter ändrat periodicitet 
från månatliga till utgivning var Mortonde dag.)89 Att ett enda förlag kan ha 
gjort sådan skillnad i försäljningssiArorna tyder på att skillnaderna i förla-
gens storlek var avsevärda, något varken diagram '.) eller tabellerna återger. 
Att de var de stora tidningarna som dominerade Pressbyråns försäljning 
framkommer även av ett brev till tryckfrihetskommittén, där tidningarna 
Cocktail, Pa', Paris-Hollywood, Pi', Pin-Up, Qvick, Ra', Striptease och Top 
Hat stod för ' '9= ;:; försålda ex )8<; och ' ;9' :(; ex )8<<, det vill säga 
ca :'–:& procent av den totala försäljningen.)8:

Pressbyråns uppgifter visar ökningen, både av antalet tidningar och av upp-

 )8; Se upplagesiAror för ett antal herrtidningar i Bernow & Österman ()89:), s )<, där 
kategorin herrtidningar under perioden ökar. Pressen rapporterade även att den 
pornografiska pressen ökade under perioden.

 )8< )8;8 hade Pressbyrån ) '&; egna kiosker och distribuerade tidningar till )< 8:& åter-
försäljare, )8<= hade antalet egna kiosker sjunkit till ) ):' och återförsäljarnas antal 
sjunkit till ); :(=. Under perioden hade skett en omfattande strukturförändring i 
återförsäljarnas sammansättning på grund av tillkomsten av varuhus, snabbköp och 
shoppingcentra med tidningsförsäljning. Se Bergh ()89&), s ;', s )((, 8;, :(f för 
statistik över antalet egna kiosker och försäljningsställen.

 )89 RA, Kommittéarkivet, Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, 
vol. ), Protokoll från Kommittén för lagstiftningen om yttrande- och tryckfrihets 
sammanträde med Pressens rådgivande nämnd den ' februari )8<9.

 )8: Se även RA, Kommittéarkivet, Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryck-
frihet, vol. :, Brev från Svenska Pressbyrån den )9 mars )8<< där Hsonproduktions 
Pi', Pa' och Ra' åter började försäljas av Pressbyrån under andra delen av )8<;.
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lagorna under det tidiga )8<(-talet. Kommentaren speglar också förlaget 
Hsonproduktions dominans på marknaden. Hsonproduktion startades 
)8;& av förläggaren Curth Hson Nilsson, som tidigare arbetat på i stort 
sett alla Stockholms boulevardblad. Han sade sig vilja utveckla genren och 
startade sitt eget förlag.)88 Hsonproduktion kom så småningom, vilket 
siArorna också pekar på, att bli Sveriges ledande porrtidningsförlag under 
större delen av den här studerade perioden.

Om uppgifterna från Pressens rådgivande nämnd jämförs med 
Pressbyråns totala tidningsförsäljning, motsvarar de Pressbyråförsålda 
boulevardtidningarna två, tre procent. Påpekas bör att de pornografiska 
tidningarna var dyrare än andra tidningar, vilket gör att de sannolikt hade 
motsvarat en mindre andel om antalet räknats istället för försäljningen. 
Å andra sidan motsvarar sannolikt uppgifterna från Pressens rådgivande 
nämnd endast de tidningar som såldes i Pressbyråns egna kiosker, medan 
uppgifterna från Pressbyrån motsvarar den totala tidningsförsäljningen i 

 )88 Se intervju med Curth Hson Nilsson i Nestius ()8:'), s ;:A.

Diagram "." Pressbyråns försäljning av boulevardtidskrifter )8<=–)8<;

Källa: RA, Kommittéarkivet, Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, 
vol. ), Protokoll från Kommittén för lagstiftningen om yttrande- och tryckfrihets sam-
manträde med Pressens rådgivande nämnd den ' februari )8<9; uppgifter om Pressbyråns 
försäljningoch omsättning i Frick, Bergh & Nilsson ()89&), s. :=.
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de kiosker vartill Pressbyrån distribuerade. Andelen skulle i sådana fall vara 
underskattad. Om boulevardtidningsförsäljningen istället jämförs med den 
totala omsättningen på Pressbyråns egna försäljningsställen motsvarar bou-
levardtidningsförsäljningen istället en, två procent.'(( Genomsnittspriset 
för tidningarna fastställer också att Pressbyråns försäljning till största del 
berörde tidningar i de lägre prisklasserna. )8<= kostade boulevardtidningar 
som exempelvis Pin Up och Cocktail mellan ),'; kronor och ),<( kronor, 
medan Pi' kostade ','; kronor, Ra' ',:; kronor och nudisttidningar som 
Tidlösa ',); kronor (jämför även diagram '.<).

Kohortstudie av förlag med start !"#%–!"&$
De förlag som började publicera pornografiska tidningar )8;(–)8<& stu-
deras fortsättningsvis separat. Förlagen följs här under hela tiden de varit 
på marknaden, i vissa fall längre än till )8<&. Förlagen visas i diagram '.' 
nedan. Diagrammet visar de '' förlagens verksamhetsperiod på den por-
nografiska marknaden.

Diagram '.= ger en överblick över de aktuella förlagen och visar att de 
tidiga förlagen hade en relativt lång livslängd på den pornografiska markna-
den och att livslängden successivt sjönk. De förlag som trädde in tidigt på 
marknaden tenderade alltså att klara sig längre. Inträdena under perioden 
skedde också relativt kontinuerligt. Utträdena var däremot mer spritt sett 
under en längre period. Knappt en tredjedel av de förlag som trädde in på 
marknaden före )8<& höll sig kvar på marknaden under hela )8<(-talet. 
Paradoxalt nog slogs alltså flera av de tidiga förlagen ut i slutet av )8<(-talet, 
då marknaden upplevde en relativ uppgång och många förlag trädde in på 
marknaden (jämför diagram ).)). De nya förlagen kan därför antas ha slagit 
ut några av de äldre under det som kom att kallas porrvågen som inleddes 
kring )8<9 (se del =) och en omvandlingsprocess kan på det sättet skönjas 
under )8<(-talets senare del.'() Ekonomisk-historikern Erik Dahmén har 
framhållit teknisk utveckling och företagarverksamhet som huvudförkla-
ringar till en sådan omvandlingsprocess, där produktionsmetoder och 
produkter utvecklas av företagen i samspel mellan varandra, arbetskraften 
och kunderna.'(' Det är svårt att ge entydiga förklaringar till omvandlings-

 '(( Jfr. Kutchinskys uppskattning att pornografikonsumtionen stod för ca två procent 
av den totala tidskriftskonsumtionen (räknat i antal sålda nummer) i Danmark då 
pornografiförsäljningen var på sin höjdpunkt )8<8: Kutchinsky ()888), s 8=.

 '() Jfr. Carl Gratzers diskussion om företagsomvandling i Gratzer ()88<), s 'f och Erik 
Dahméns diskussion om omvandling i kampen mellan nytt och gammalt i Dahmén 
()8:;), s 8.

 '(' Dahmén ()8:;), s 8. Se även Dahméns diskussion av Joseph Schumpeters innova-
tionsbegrepp, s '=.
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processen i detta fall, eftersom insynen i företagen i efterhand varit mycket 
begränsad. Tydligt är dock att det skedde ett slags produktutveckling, både 
vad gäller sexuellt explicit innehåll och kvalitet på tryck och fotografi. De 
förlag som höll sig kvar på marknaden under konkurrensen på )8<(-talet 
började inte slås ut förrän i mitten av )89(-talet och bara ett förlag, Hson-
produktion, lyckades hålla sig kvar till andra hälften av )8:(-talet.

Endast ett fåtal årsredovisningar från de '; företagen verksamma på 
marknaden )8;(–)8<& har återfunnits i Bolagsverkets arkiv. Anledningarna  
kan vara flera: Företaget som givit ut tidningarna kan ha haft ett annat namn 
än det som angivits som förlag på tidningen, vilket avgör hur tidningen 
beskrivs i bibliotekskatalogerna och därmed avgör vilket företagsnamn jag 
utgått ifrån i sökningarna. Vissa förlag var inte aktiebolag och har därför 
inte återfunnits i Bolagsverkets arkiv. Omsättningen för de förlag vars års-
redovisningar trots allt återfunnits visas i diagram '.&.

Som framgår av diagrammet hade förlagsaktiebolaget Hansa stora 
marknadsandelar i början av perioden som de sedan delvis tappade till 
Hsonproduktion. En viss försiktighet bör beaktas. Hsonproduktion hade 

Diagram ".# Förlag som började publicera pornografiska tidningar före )8<& och deras 
livslängd på porrtidningsmarknaden

Källa: Sammanställning av uppgifter från Kungliga bibliotekets katalog Regina, Svensk 
tidskriftsförteckning Justitiekanslerns arkiv, Libris, KB:s förteckning över inlåsta publika-
tioner och Pressbyråns sammanställning över nedlagda tidningar.
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exempelvis fl era företagsbildningar, där de andra företagen stod för butiker 
och bokutgivning, och eventuellt kan ytterligare inkomster från tidnings-
försäljning ha registrerats där. Hansas nedgång från )8;& kan därför eventu-
ellt förklaras av Hsonproduktions inträde på marknaden, vilket också både 
diagrammet och övriga källor pekar på.'(=

Diagram '.& visar på betydande storleksskillnader mellan förlagen. 
Eiraförlaget, Etnoförlaget, Gento och Modejournalen var mycket små i 
jämförelse med de två stora förlagen. Ett stort antal marknadsaktörer be-
höver således inte vara ett mått på branschens omsättning. Upplage- och 
försäljningssiA ror ökade dock, som tidigare visats, samtidigt som antalet 
förlag också ökade under denna period. Under Hansas höjdpunkt )8;& 
hade de i jämförelse med uppgifterna från Pressbyråförsäljningen (jämför 
tabell '.)) en mycket stor marknadsandel, strax över ',; miljoner kronor 
av totalt =,' miljoner sålda exemplar (Hansas tidningar kostade ) krona 
styck). Den totala försäljningen var under )8;8 enligt Pressbyråuppgifterna 

 '(= Se till exempel RA, Kommittéarkivet: Kommittén för lagstiftningen om yttrande och 
tryckfrihet, vol. ), Filmcensurutredningens bil ' till prot. )</)' )8<<.

Diagram ".$ Omsättning i löpande priser för förlagen Hsonproduktion, AB Veckotid-
ning, Eiraförlaget, Etnoförlaget, Förlagsaktiebolaget Hansa, Förlagsaktiebolaget Universal, 
Gento och Modejournalen )8&:–)89(

Källa: Årsredovisningar för respektive förlag, Bolagsverket.
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;,8 miljoner kronor.'(& Jämfört med omsättningsuppgifterna stod de tre 
största förlagen – Hsonproduktion, Hansa och AB Veckotidning – för över 
<( procent av marknaden.'(; De stora förlagen i porrtidningsbranschen var 
dock knappast särskilt stora i jämförelse med de stora populärpressförlagen. 
)8<) såldes exempelvis populärpress för )8= miljoner kronor i Sverige. Det 
marknadsledande populärpressförlaget Åhlén & Åkerlund stod för uppe-
mot ;( procent av marknaden.'(<

Geografisk lokalisering och genreindelning
Populär- och ungdomskulturen växte i första hand fram i städerna, och det 
är därför inte förvånande att även de tidiga pornografiska förlagen befann 
sig där. Pornografi har också traditionellt framför allt producerats i väster-
ländska storstäder.'(9 De förlag som var verksamma på marknaden fram till 
)8<& fanns i storstadsregionerna och i Örebro, vilket framgår av karta '.).

Kartan visar att mer än hälften av antalet förlag som gav ut porno-
grafiska tidningar var baserade i Stockholmsområdet. I Stockholm åter-
finns också de tre stora förlagen Hsonproduktion, AB Veckotidning och 
Förlagsaktiebolaget Hansa. Vid en översiktlig genomgång av tidningarnas 
genrer tydliggörs hur den sammanfaller med den geografiska uppdelningen 
av branschen.

Göteborgsförlaget Studiomodeller och Firma Berwe, Svenssons 
förlag och Modejournalen i Malmö gav till övervägande del ut så kall-
lade modellstudietidningar. Att utforma tidningarna som modellstudier 
var en strategi för att undkomma censur i Sverige liksom i andra länder. 
Genom att rikta sig till konststuderande och beskriva tidningarna som 
konsttidningar hoppades förläggarna att innehållet inte skulle falla under 
sedlighetsbestämmelserna.'(: De nordeuropeiska modellstudietidningarna 
liknande de amerikanska förlagorna, men kom senare. De amerikanska mo-
dellstudietidningarna beskrivs ha haft sin storhetstid under )8'(–)8&(-talet 
medan liknande tidningar i Sverige, Danmark och England slog igenom 
först efter andra världskriget.'(8 Morgontidningen citerade )8;& hur en av 

 '(& RA, Justitiekanslerns arkiv, huvudarkivet, Pressklipp enskilda ärenden (ÖIIb ):), 
Avskrift av brev till justitieministern daterat )& juni )8<(, s =.

 '(; För Hansa har genomsnittspriset mellan )8;: och )8<( utgjort beräkningen. För 
AB Veckotidning som gav ut tidningen Cocktail har omsättningsuppgifter endast 
återfunnits för )8;8.

 '(< Se Albinsson ()8<'), tabell '& på s ):= i jämförelse med diagram )8 på s 9;.
 '(9 Se t.ex. Kutchinsky ()888), s =:f.
 '(: Hanson ('((&), s ))); Bjurman ()8<;), s '<&. Se även Schaefer ('((9), s ''( där han visar 

att en social relevans också ibland var ett argument för att slippa sedlighetsåtgärder.
 '(8 Hanson ('((&), s ))&A.
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modellstudietidningarna beskrev sin målgrupp:

[I] första hand till konstnärer, tecknare eller personer som i en eller annan form 
är intresserade och har behov av förebilder för den nakna gestalten. Den är 
ämnad att vara en ersättning för levande modeller, att tjäna som utgångspunkt 
och förebild vid teckning och målning. Men den är även avsedd att vara en 
källa till skönhetsnjutning för dem som förstår den nakna kroppens skönhet.')(

Modellstudietidningar beskrev alltså sitt innehåll som konstnärsinriktat 
med nakenbilder i avbildningssyfte. Samtida kommentatorer menade dock 

 ')( Cit. ”Barn utnyttjas av profitörer: Både ’ful gubbe’ och ’snuskhummer’ tillgodoses i 
svensk modelltidning” i Morgontidningen den '= februari )8;&.

Karta ".!. Lokalisering för de förlag som publicerade pornografiska tidningar under 
perioden )8;(–)8<&

Källa: Sammanställning av uppgifter från Kungliga bibliotekets katalog Regina, Svensk 
tidskriftsförteckning, Justitiekanslerns arkiv, Libris, KB:s förteckning över inlåsta publika-
tioner och Pressbyråns sammanställning över nedlagda tidningar (för tillvägagångssätt, se 
metodavsnitt). Kartograf Fredrik Björkman, CERUM, Umeå universitet.
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att konstinriktningen endast var ett svepskäl för att få visa av-
kläddhet.')) De svenska modelltidningarna var många gånger 
flerspråkiga och oftast fanns åtminstone en engelsk text och 
ibland även en tysk, enligt Morgontidningen.')'

I Örebro fanns förlag som gav ut så kallade nudist- och 
naturisttidningar. Sådana tidningar blomstrade i Tyskland i 
början av )8((-talet i den aktiva naturiströrelsen där, men 
under Tredje riket blev naturistföreningarna först förbjudna 
och sedan omorganiserade för att passa den nazistiska ideo-
login.')= Utvecklingen i Tyskland gjorde att spridningen av 
bildtidningarna via Sverige blev ett alternativ, vilket delvis 
kan förklara att den svenska nudisttidningen Natur och Hälsa 
startade )8==. Flera andra svenska nudisttidningar började ges 
ut under deceniet, men nudistpressen kom under krigsåren 
att uppleva en relativ tillbakagång.')& Under efterkrigstiden fick nudisttid-
ningarna däremot en nystart. Då förespråkades hälsa, naturlig skönhet och 
glädje i tidningarna som blev populära i USA, Sverige, Danmark, Holland 
och Frankrike.'); Nudisttidningarna var ofta kopplade till naturistföreningar 
och utformade som ett slags medlemstidningar. Detta gjorde att modellerna 
kunde vara mer avklädda i dessa tidningar än i boulevardbladen, men de 

 ')) Se exempelvis ”Spekulation i sexuell svältföddhet ger storkovan åt skumma aAärs-
män!” i Dalademokraten den = juni )8<& där målare för fyra, fem kronor beskrevs 
kunna köpa en sådan tidning om han inte hade råd med levande modeller.

 ')' ”Barn utnyttjas av profitörer: Både ’ful gubbe’ och ’snuskhummer’ tillgodoses i svensk 
modelltidning” i Morgontidningen den '= februari )8;&. Jfr. också med Hsonpro-
duktions Modell Naturell nr 9, )8<& som hade inslag på tyska och engelska och som 
framför allt gjorde reklam för andra tidningar, böcker och s.k. ”aktfotos” som kunde 
köpas i eller beställas från Hsons butiker.

 ')= Ross ('((;), s )(f, Gordon ('((&), s 8=A; Toepfer ('((=); s );( och Strand ('((;), s ='.
 ')& Strand ('((;), s ='f. Bildmaterialet i Natur och Hälsa, som framför allt kom från 

Tyskland med avbildade kvinnor, ifrågasattes och tidningens utgivare åtalades. Hon 
frikändes emellertid och tidningsutgivningen kunde fortsätta. Sedan tidigare fanns 
även nudisttidningen Dagbräckning, med mindre fokus på bildmaterialet. Under )8=; 
startades månadstidskriften Solvännen, som blev en kommersiell framgång men med 
ett mycket ifrågasatt bildmaterial. Även andra publikationer – som Frisksport och 
Swing, senare sammanslagna till Sport och Kultur och Mot Solen – startades under 
)8=(-talet. Naturistföreningarna oroades under )8=(-talet av nudisttidningarna och 
en uppfattning där naturism och poseringsbilder och exhibitionism likställdes. Under 
)8=(-talet var det främst Malmöförlag som gav ut nudisttidningar. Se Strand ('((;), 
s &8, <;. Under )8&(-talets krigsår fick flera av nudisttidningarna det svårare: Natur 
och Hälsa lades ned och Solvännen fick distributionsstopp av Pressbyrån. Se Strand 
('((;), s <:f, 9<f.

 '); Hanson ('((&), s =88; Toepfer ('((=).

Visuell Scandinavian Models 
nr < (år okänt)
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såldes ändå kommersiellt och distribuerades nationellt av 
Pressbyrån. Att tidningarna fungerade kommersiellt som 
pornografi förnekades dock av förläggarna.')<

I Örebro startade tobaksbutiksägaren, estländaren Karl-
Johan Saarväli nudisttidningarna Tidlösa )8;) och Helios 
)8;'. Helios var en svensk version av den tyska nudisttid-
ningen Sonnenstrahl.')9 Saarväli kom att bli en central per-
son i naturiströrelsen och var mycket engagerad i rörelsen 
både nationellt och internationellt.'): Tidlösa hade enligt en 
uppgift i bildtidningen Se, där Saarväli också intervjuades 
)8;9, en upplaga på )& ;(( ex. Enligt andra uppgifter hade 
naturistorganisationerna endast omkring <(( medlemmar. 
Tidningen hade alltså sin största läsekrets utanför den orga-
niserade naturiströrelsen.')8 Saarväli medgav att det kunde 
vara en del ”snuskhumrar” som köpte tidningen bara för 
nakenbildernas skull: ”Naturligtvis, det är meningen. Ju fler 
människor som får se nakenbilder, ju större spridning av 
den nakna kroppen får, desto större utsikter har vi att ’vänja’ 
folk till en naturlig och sensationsfri syn på sexualiteten”.''( 
Förekomsten av nudisttidningar minskade internationellt 
under )8<(-talet i takt med den ökade acceptansen av 
mer sexuellt explicita bilder i de framväxande moderna 
porrtidningarna.'') Tidlösas bildmaterial kritiserades av en 
del naturister samtidigt som tidningen mötte ekonomiska 
svårigheter under )8<(-talet. Tidlösa utkom med sitt sista 

nummer )8<:.'''

Nudisttidningarna i Sverige sade sig ha ”soldyrkarna” som målgrupp, 
men exempelvis Morgontidningen menade att ”tidningarna vänder sig var-
ken till konstnärer eller en strängt begränsad nudistklubb, utan till en helt 
annan publik: nyfikna ungdomar, för vilka en bild av en naken kvinna är 
en sensation, något erotiskt eggande”.''= Tidningarna vände sig även till 

 ')< Nestius ()8:'), s ;&.
 ')9 Strand ('((;), s 9:f.
 '): Saarväli var bl.a. en drivande kraft för bildandet av det Svenska Naturistförbundet 

)8;9 och blev dess ordförande. Se Strand ('((;), s 98f.
 ')8 Ibid., s :'f.
 ''( Cit. Se nr =&, )8;9, återgivet i Strand ('((;), s :=.
 '') Om den internationella minskningen av nudist- och modellstudietidningar, se Han-

son ('((&), s )''.
 ''' Strand ('((;), s ::.
 ''= ”Barn utnyttjas av profitörer: Både ’ful gubbe’ och ’snuskhummer’ tillgodoses i svensk 

modelltidning” i Morgontidningen den '= februari )8;&.

Helios nr &, )8;&

Tidlösa nr 9, )8<;
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”snuskhumrar”, enligt Morgontidningen, vilket de menade att tobaksaAärer-
nas personal säkerligen kunde bekräfta. Att nudist- och modelltidningarna 
gjorde reklam för varandra, vittnade också om att de vände sig till samma 
publik: i modelltidningarna gjordes reklam för ”solsportslitteratur” från 
både Sverige och andra länder. Det internationella samar-
betet var det alltså tydligen inget fel på, framhöll tidningen. 
Både nudist- och modelltidningarna var mer tidlösa än andra 
tidningar, det spelade inte så stor roll om den var tryckt för 
några år sedan: ”Något aktualitetskrav finns ju inte, det är 
nakenheten man säljer tidningar på.”''&

De Stockholmsbaserade tidningarna var framförallt de 
tidningar som gick under benämningen boulevardtidningar. 
De hade det utseende som amerikanska och franska pinuptid-
ningar länge haft. Till och med tidningarnas namn var ibland 
desamma som de amerikanska och franska versionerna, Paris 
Hollywood (med fransk förlaga), Top Hat (med amerikansk 
förlaga), Pin Up (med fransk förlaga), Kavalkad, Cocktail, 
Qvick, Glamour, Cancan och Striptease.''; Precis som ame-
rikanska tidningar sedan mellankrigstiden centrerats kring 
Hollywoods filmstjärnor, använde svenska herrtidningar 
filmbilder som erotisk estetik.''< Norrländska socialdemokraten 
menade )8<( att Top Hat och Cocktail var de tekniskt bästa 
tidningarna i genren, med god fotografisk kvalitet och (i Top 
Hat) med akademiker bland medarbetarna.''9 Pin Up, Kaval-
kad och Paris Hollywood låg alla på samma förlag (Förlags AB 
Hansa) med samma utgivare. Kavalkad som gått under parol-
len ”Sveriges sexigaste sidor i färg” hade enligt journalisten på 
Norrländska socialdemokraten dåligt tryck och dålig passning, 
Paris Hollywood hade relativt påklädda modeller och Pin Ups 

 ''& Modelltidningar tryckta )8&8 kunde därför fortfarande säljas som färska i handeln 
)8;&. Det var även populärt att beställa gamla årgångar av tidningarna direkt från 
förläggarna. Se Ibid., även ”Spekulation i sexuell svältföddhet ger storkovan åt 
skumma aAärsmän!” i Dalademokraten den = juni )8<& där journalisten påpekade att 
en av tidningarna sade sig vara ”nudisternas språkrör”, dvs. företrädare för en ideell 
organisation, men såldes rent kommersiellt och utan nämnvärd skillnad till de övriga 
sextidningarna.

 ''; För de utländska versionerna, se Hanson ('((&).
 ''< Se Hanson ('((&), s )98A; Larsson ()88)), s =).
 ''9 ”NSD ger bakgrunden till ungdomsförbundens vädjan om sanering: Pornografi för 

tolv miljoner – och omsättningen ökar år från år” i Norrländska socialdemokraten den 
'& juli )8<(.

Top Hat nr ;, )8;)

Pin Up nr )(, )8;&
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bilder var huvudsakligen svart-vita.'': Lars Bjurman beskrev )8<; 
att den enda skillnaden mellan Top Hat, Pin up och Kavalkad 
var att den sistnämnda hade en ”utvikbar onaniplansch i färg 
och nästan naturlig storlek”.''8 Tidningarna hade en glamourös 
framtoning och novellerna utspelades på exotiska platser, flick-
orna hade lyxiga underkläder och drack champagne.'=(

Utifrån de omsättningsuppgifter som finns tillgängliga var 
alltså tidningarna av amerikanskt och franskt snitt de största 
(jämför diagram '.&). Det stockholmsbaserade förlaget Hson-
produktion gav ut tidningarna Pi' och Ra', som beskrevs som 
mer vågade än övriga boulevardtidningar. Curth Hson Nilsson, 
som tidigare varit chefredaktör för Kavalkad, Pin Up och Paris 
Hollywood, beskrev att han startade sitt eget förlag när han inte 
fick utforma tidningarna som han själv ville. Genom kontakt 
med läsarna kom han underfund med hur tidningarna borde 
ändras, hävdade han i en intervju. Istället för den dubbelmoral 
han ansåg att boulevardbladen var fyllda av, ville han införa ”lite 
modernare typ av upplysningslitteratur”.'=) Enligt Lars Bjurman 
fanns i Hsonproduktions tidningar endast ett minimum av no-
veller, de satsade istället på bilder och vad Hson Nilsson kallade 
”apoteksvarorna”, det vill säga populärmedicinska artiklar, re-
portage om sexfrågor, frågespalter, brevlådor och debattartiklar. 
Bjurman menade att Hsonproduktions tidningar genom detta 
skilde ut sig från övriga svenska och utländska sextidningar.'=' 
Hson Nilsson gav även ut böcker på sitt förlag, bland annat 
pseudonymen Jan Hogans romaner som beskrev homosexu-
alitet. Enligt Norrländska socialdemokraten skrev författaren Per 
Meurling vågat i Hsonproduktions tidningar. I Pi' fanns även 
en medicinsk frågespalt om sex vilken enligt Norrländska social-
demokraten, blottade en ”skrämmande okunnighet”. Ännu hade 
dock ingen tidning sprängt ”ordvallen”, framhöll tidningen: ”de 

 '': Ibid.
 ''8 Bjurman ()8<;), s '<=.
 '=( Se t.ex. Nestius ()8:'), s ;:. Se även Lars Bjurmans diskussion om dessa tidningars 

konservativa hållning i relation till sexualmoralen. De föreföll utmana den, men gick 
i själv verket hand i hand med samhällets konservativa krafter, menade Bjurman. 
Tidningar som Cocktail argumenterade därför mot ”ordvallen”. Se Bjurman ()8<;), 
s '<).

 '=) Intervju med Curth Hson Nilsson i Nestius ()8:'), s ;:f.
 '=' Bjurman ()8<;), s '<&.

Cocktail nr '=, )8<)

Kavalkad nr )&, )8<'

Paris Hollywood nr )9, 
)8<&
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ord som finns men ingen vill använda”.'== Tidningar som Pi' kritiserades 
ofta för att hålla låg litterär nivå och för att erbjuda ”miserabel” läsning. Den 
socialdemokratiska morgontidningen Ny Tid menade att en tämligen på-
kostad utstyrsel var ett tecken på att Pi' var en gångbar tidning: ”Klichéerna 
är många och papperet och typografin är inte fy skam. Även om det estetiska 
utbytet i alla fall blir ringa.”'=& Norrländska socialdemokraten menade att Pi' 
och Ra' var hån mot tryckfriheten: i tidningarna fanns foton som mest 
liknade ”anatomiska planscher” och texterna handlade om grekiska skökor, 
massvåldtäkter och homosexualitet, hävdade tidningen.'=;

Den svenska pornografiska tidningsbranschen var således 
en geografiskt uppdelad bransch: kanske kan man tala om 
olika delbranscher. Den svenska branschen var en del av en 
internationell utveckling och de svenska förlagen efterhär-
made i stor utsträckning utländska tidningar. Ett av förlagen, 
Hsonproduktion, kan dock inte med enkelhet inordnas under 
de internationella genrerna. )8;& startades förlaget som under 
en lång tid kom att vara en av de mest uppmärksammade 
marknadsaktörerna. Även om tidningen Pi', som var dess 
första tidningen, till utseendet först liknade de andra Stock-
holmsbaserade boulevardtidningarna, hade den inte samma 
glamorösa inriktning.'=< Hsonproduktions tidningar hade 
också homosexuella inslag (bilder av nakna män) blandat med 
det heterosexuellt inriktade materialet.'=9 I Sverige fanns inga tidningar som 
enbart riktade sig till homosexuella. De danska tidningarna Eos, med start 
)8;: och Vennen, som började ges ut )8&8, hade dock sannolikt även en 
 '== ”NSD ger bakgrunden till ungdomsförbundens vädjan om sanering: Pornografi för 

tolv miljoner – och omsättningen ökar år från år” i Norrländska socialdemokraten den 
'& juli )8<(. Se om upprätthållandet av denna ”ordvall” i Nestius ()8:'), s &9, <<, i 
Bjurman ()8<;). Se även Andersson ('((;), s :< där en rad kända författare beskrivs 
ha skrivit för Hsonproduktions tidningar.

 '=& ”Pornografipress granskas: Mamma bad barnavårdsnämnden att ingripa” i Ny Dag 
den = oktober )8;8. Även i Ny Dags artikel kommenterades Pi's frågespalter där 
frågorna liksom svaren ansågs vara ”klart pornografiskt inriktade.” Se också ”Barna-
vårdsnämnden slår larm om de pornografiska tidningarna” i Ny Dag den = oktober 
)8;8, där det berättades hur flickor tillsammans skramlade ihop till tidningen som 
kostade det dubbla jämfört med en vanlig veckotidning. Svaren i frågespalten var 
enligt reportaget så grunda att de utgjorde en fara för ungdomen.

 '=; ”NSD ger bakgrunden till ungdomsförbundens vädjan om sanering: Pornografi för 
tolv miljoner – och omsättningen ökar år från år” i Norrländska socialdemokraten den 
'& juli )8<(.

 '=< I Pi' handlade artiklarna och novellerna istället om otrohet, prostitution och sexuella 
begär. Se t.ex. Pi' nr =, )),)8;&; nr '=, )8;9; )&,)8;8; nr & )8<).

 '=9 Se t.ex. Pi' nr '&, )8;:, s <' där en av bilderna var på en naken man framifrån.

Pi' nr &, )8;&
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svensk läsekrets, varpå Hsonproduktions tidningar endast sålde 
till en del av den läsekretsen.'=:

När det gäller priset på de olika tidningarna kan ett visst 
mönster skönjas, utifrån de olika genrerna som visas i diagram 
'.;. I diagrammet visas genomsnittspriser för de olika genrerna 
i jämförelse med prisindex för tidningar, trycksaker och böcker. 
På så sätt kan genrerna både jämföras med varandra över tid 
och med det allmänna prisläget för olika typer av trycksaker.'=8

Diagram '.; visar att nudisttidningarna under hela pe-
rioden var dyrare än boulevardbladen (motsvarade i faktiska 
priser ca en krona). I början mer än dubbelt så dyra. Hson-
produktions tidningar såldes till en början för ett pris strax 
under vanliga boulevardblad, men ökade i pris och kostade 
mot slutet av perioden lika mycket som nudisttidningarna och 
ökade sedan i pris i förhållande till andra trycksaker. Priset för 
Hsonproduktions tidningar ökade kraftigt dels )8;;–)8;9, dels 
)8<)–)8<= för att från slutet av )8<(-talet kontinuerligt öka i 
pris i jämförelse med andra trycksaker fram till )8:(. Även bou-
levardtidningarna ökade i pris i förhållande till andra trycksaker 
från )8<(-talet och framåt, men i en långsammare takt. Under 
slutet av )89(-talet märks även en relativ nedgång i priset på 
boulevardtidningarna.

Det finns utifrån dessa prisuppgifter inget tecken på att den 
svenska marknaden skulle ha utvecklats som den danska, där 
avkriminaliseringen ledde till priskrig. Detta kommer dock 
diskuteras mer utförligt i del &.'&( Prisbilden kan istället tänkas 
ha varit styrd av ett antal andra faktorer. Måttet av avkläddhet 
i tidningarna kan ha varit en sådan. Juristen Frederick S. Lane 
III menar exempelvis att konsumenter är beredda att betala en 

 '=: Om Eos och Vennen, se Lagrup ()8<;). För data om utgivningen, se Det kongelige 
biblioteks i Danmark sökfunktion på www.kb. Jfr. Norrhem, Rydström & Winkvists 
diskussion om den danska gayscenens försprång, Norrhem, Rydström & Winkvist 
('((:), s );&.

 '=8 Jag har här valt att jämföra priset på tidningarna med andra jämförbara produkter, an-
dra trycksaker, istället för ett allmänt mått på prisutveckling genom konsumentpris-
index (KPI). Båda indices är dock likartade, det var alltså inte någon större skillnad 
mellan priser på trycksaker och det allmänna prisläget. Prisindex för tidningar stiger 
dock från )89& något i förhållande till KPI. Ökningen av exempelvis Hsonproduk-
tions priser var alltså lite starkare i förhållande till den allmänna prisnivån än generellt 
till trycksaker efter )89& (jfr. diagram '.<). För konsumentprisindex, se Edvinsson & 
Söderberg ('((9).

 '&( Om det danska exemplet, se Kutchinsky ()888), s 8;.

Pi' nr =, )8;:

Ra' nr ', )8<(

Pa' nr =, )8;:



E0+  ' :  K-0.  )8;(–<&  )))

extrasumma för det sexuella innehållet och att porrtidningars prisskillnad 
från andra tidningar kan förklaras av det.'&) Generella sådana prisskillnader 
märks även i det svenska fallet, där betalningsviljan tycks ha varit högre 
för pornografiska tidningar än ”vanliga” veckotidningar. Hemmets veckotid-
ning, som var en av de största veckotidningarna under perioden, kostade 
exempelvis &; öre )8;', 9( öre )8<( och ),9( kronor )89(, det vill säga 
ungefär halva priset av en boulevardtidning.'&' Nudisttidningarna beskrevs 
allmänt vara mer avklädda än boulevardtidningarna och Hsonproduktions 
tidningar blev successivt mer vågade, vilket skulle stödja Lanes teori. Lane 

 '&) Lane III ('(((), s )'&.
 '&' Se Hemmets veckotidning nr ':, )8;'; nr &', )8<(; nr &&, )89(. Om Hemmets vecko-

tidnings upplageranking, se Bernow & Österman ()89:), s 9:, ):'. Den billigaste 
boulevardtidningen Cocktail kostade <( öre )8;', ),;( kr )8<( och ',;( kr )89(.

Källa: Egen sammanställning utifrån priser på tidningarnas framsida av boulevardblad 
(Cocktail, Top Hat, Kavalkad, Pin Up, Qvick och Paris Hollywood), Hsonproduktions 
tidningar (Pi', Pa' och Ra') och nudisttidningar (Helios och Tidlösa). Tidningspriset 
har uppmätts utifrån så tidiga nummer som möjligt på tidningar med normalpris. För 
pris index har följande prisserier och index länkats samman: )8;(–)8<8 Ljungberg ()88(), 
Tab. p =&&( ”tryckalster”; )8<8–)8:( SCB (PPI) för SNI =&' exkl. =&'(& (grafiska prod.)

Diagram ".% Lösnummerpriser (genomsnitt) för boulevardblad, Hsonproduktions tid-
ningar och nudisttidningar i relation till prisindex för på tidningar, trycksaker och böcker 
()8;(=))
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påpekar även prisreglerande faktorer som en social och politisk utmaning 
inbyggd i både konsumtion och produktion av pornografi. Den största 
kostnaden för pornografer var dock, enligt Lane, risken för åtal.'&= Utifrån 
både Lanes resonemang och de danska erfarenheterna i Kutchinskys studier 
borde alltså prisskillnaderna mellan vanliga vecko- och populärtidningar 
och porrtidningar minskat efter )89), då kostnaden för åtalsrisken försvann 
och konkurrensen mellan sexuellt explicita tidningar ökade. Någon sådan 
tendens märks dock inte, trenden var istället den motsatta: priserna ökade 
gentemot andra trycksaker efter avkriminaliseringen även om en kort ned-
gång kan skönjas för båda grupperna )89&.'&&

En annan förklaring till prisskillnader kan ha varit möjligheten att sälja 
kommersiella annonser och tillgången till nationell distribution i likhet 
med Gayle Dines resonemang.'&; Samtliga tidningar som berörs i diagram 
'.;, fanns upptagna i tidningstaxan, och hade därmed i princip rätt till 
nationell distribution. Pressens rådgivande nämnd gjorde dock ingripanden 
mot Hsonproduktion under )8<(, vilket kan ha påverkat priset på Pi', Pa' 
och Ra'. Den uppgång i pris som kan skönjas )8<)–)8<= kan alltså ha varit 
påverkat av detta. Ökade kostnader för egen distribution tillsammans med 
möjligheten till ett ökat sexuellt innehåll när Hsonproduktion inte längre 
var beroende av Pressens rådgivande nämnds bedömningar är sannolikt 
viktiga förklaringsfaktorer bakom höjningen av priset.

Vad gäller annonser, hade boulevardtidningar som Pin Up och Paris 
Hollywood främst sexrelaterade sådana. I dessa tidningar återfanns annonser 
för nakenfotografier för beställning, pornografisk litteratur och sexual-
upplysning, medel mot impotens och för tidig utlösning och kondomer. 
I tidningarna fanns även annonser för gamla nummer av förlagets egna 
tidningar.'&< I Hsonproduktions tidningar fanns framför allt annonser om 
förlagets egen försäljning, bland annat via butiken Tobaksbazaren i Stock-
holm. Enstaka småannonser om exempelvis kondomer eller behandling 
mot impotens förekom också.'&9 I nudisttidningar som Helios och Tidlösa 
fanns annonser från nudistföreningar om medlemskap, från Tidlösas foto-

 '&= Lane III ('(((), s )'&.
 '&& Hemmets veckotidning kostade exempelvis ),:( kr )89), ),8; )89', ',) )89= och ',9; 

)89& medan boulevardtidningarna och Hsons tidningar kraftigt ökade sitt pris (jfr. 
diagram '.<).

 '&; Jfr. Dines ()88:), s &:A och Dines ()88;), s ';8.
 '&< Se t.ex. Pin Up nr )), )8<'; Paris Hollywood nr ), )8<'. Se även Lars Bjurmans beskriv-

ning av annonseringen i Pin Up av ett par firmor (möjligen samma) från Norrköping 
med ”mystiska medel” mot för tidig resp. för sen utlösning, Bjurman ()8<;), s '<=.

 '&9 Se t.ex. Pi' nr '&, )8;: med några småannonser och nr 9 )8<& helt utan annonser 
annat än de egna.
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tjänst (för anonym insändning av fotografier för framkallning) och från de 
egna förlagen om beställning av svenska och utländska nudisttidningar, 
-böcker och -filmer.'&: Ingen av tidningarna som studerats i diagram '.; 
hade följaktligen någon omfattande kommersiell annonsering, vilket delvis 
kan förklara deras relativt höga pris jämfört med vanliga veckotidningar 
som hade högre andel kommersiella annonser. Annonsutrymmet i de olika 
tidningarna kan dock inte förklara prisskillnaderna mellan boulevard-, 
nudist- och Hsontidningarna.

Prisuppdelningen kan även ha påverkats av utgivningsfrekvensen. 
Boulevardbladen kom i regel ut varannan vecka. Även Pi' kom ut varan-
nan vecka, Ra' med 9–)= nummer per år och Pa' veckovis. Helios och 
Tidlösa var båda månadstidningar.'&8 Utgivningsfrekvensen kan således 
delvis ha påverkat priset, men var knappast helt avgörande. Innehållet i 
de tidningarna var även relativt olika, där nudisttidningarna kunde visa 
långt mer avklädda bilder med hänvisning till att tidningarna var riktade till 
nudiströrelsen.';( Det som är tydligt, oavsett orsaken till skillnaden mellan 
nudist- och boulevardtidningarna, är att Hsonproduktion kunde öka sitt 
pris i relation till de båda andra kategorierna. Prisskillnaden tyder på att för-
lagets tidningar skiljde ut sig. Både kostnaden för egen distribution liksom 
en minskad upplaga kan ha lett till en prisuppgång. Det syns i prisbilden 
också tydligt hur nudisttidningarna försökte haka på Hsonproduktions 
prisnivå de sista åren innan de lades ned. Helios kom exempelvis ut med en 
variant med undertiteln Aktstudier som blev föremål för åtal på grund av 
sitt sedlighetssårande innehåll (se del =).

Distribution
Distributionen kontrollerades under perioden till största delen av Pressby-
rån. Tidningarna såldes både i Pressbyråns egna kiosker och i andra butiker 
och kiosker till vilka Pressbyrån levererade. Pressens rådgivande nämnd var 
knuten till Tidningsutgivarna, och kunde alltså endast stoppa tidningar 
för Pressbyrådistribution. Källmaterial från Pressens rådgivande nämnd har 
inte gått att återfinna varken i Pressbyråns museum eller Tidningsutgivarnas 
arkiv. I ett protokoll från kommittén för lagstiftningen om yttrande- och 
tryckfrihet återgavs frekvensen av nämndens ingripanden från )8;8 och 
framåt:

 '&: Se t.ex. Helios nr )', )8<&; Tidlösa nr =, )8;&.
 '&8 Se uppgifter om utgivningsfrekvens i Libris under fliken Detaljer på respektive tid-

ning.
 ';( Jfr. exempelvis Nestius diskussion om detta: Nestius ()8:'), s ;&.
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År Ingripanden Varningar
)8;8 & (
)8<( ; (
)8<) ( (
)8<' ) (
)8<= ( (
)8<& ( (
)8<; ( (
)8<< ( ))

Källa: RA, Kommittéarkivet, Kommittén för lagstiftningen om yttrande- och tryckfrihet, 
vol. ), protokoll från sammanträde med Pressens rådgivande nämnd den ' februari )8<9

Nämnden var alltså mer aktiv med ingripanden )8;8 och )8<( än under 
den första halvan av )8<(-talet, för att sedan ge en gemensam varning till 
flera förlag samtidigt under )8<<. Hur ingripandena gick till och vilka tid-
ningar som drabbades framgår inte av protokollet. Smålands dagblad och 
Jönköpingsposten skrev emellertid att Pressens rådgivande nämnd )8;8 hade 
beslutat att två pornografiska tidningar inte skulle få säljas i Pressbyråns 
kiosker. Ett planerat utgivande av ytterligare två tidningar kom aldrig till 
stånd sedan nämnden granskat tidningarna och sedan vägrat befatta sig 
med dem.';) )8<( hade nämnden även ingripit mot Pi' och Paris Hollywood. 
Resultatet blev att Pi' och Ra' började privatdistribueras tillsammans 
med tidningen Ögat, medan Paris Hollywood dämpade sin framtoning.';' 
Hsonproduktion gick inte tillbaka till Pressbyrådistributionen förrän under 
hösten )8<;.';= Att Hsonproduktion fortsatt låg på gränsen till vad Pressens 
rådgivande nämnd accepterade bekräftas av att de redan i februari )8<< åter 
blev varnade.';& Ingripandena under )8;8 och )8<( sammanföll med den 

 ';) ”Pornografien ånyo under debatt” i Smålands dagblad den )' december )8<( och i 
Jönköpingsposten den )( december )8<(.

 ';' ”Föga troligt skrivelsen ger resultat: Pressbyrån är skyldig att distribuera” i Norrländska 
socialdemokraten den '& juli )8<(.

 ';= I ”Ultimatum till porrförlagen: Pressbyrån vädjar om ’bättre hyfs’” i Nerikes allehanda 
den )' november )8<< beskrevs Hson ha haft egen distribution i ett par år för att 
sedan åter distribuera via Pressbyrån. I ett brev från Pressbyrån )8<< bekräftas att 
Hsonproduktions Pi', Pa', Ra' åter började försäljas av Pressbyrån under andra 
delen av )8<;. Se RA, Kommittéarkivet, Kommittén för lagstiftningen om yttrande 
och tryckfrihet, vol. :, ett brev från Svenska Pressbyrån den )9 mars )8<<.

 ';& Se RA, Kommittéarkivet, Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, 

Tabell !." Ingripanden och utfärdade varningar av Pressens rådgivande nämnd )8;8–)8<<
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debatt och de påtryckningar som skedde mot Pressens rådgivande nämnd 
i riksdagen, de kristna gruppernas uppvaktning av statsministern och ung-
domsförbundens vädjan om ”sanering” )8<(. Den skärpta bevakningen 
kom delvis som ett resultat av att nämnden förstärktes med två ledamöter 
)8;8 (en från Publicistklubben och en från Målsmännens riksförbund).';;

Dagens Nyheter kommenterade Pressens rådgivande nämnds förestående 
varning till ett antal förlag )8<(: ”Dämpas inte spekulationen i sexualia, 
sadism och narkomani m m ämnar nämnden skärpa sina ingripanden.”';< 
Boulevardtidningarnas höga pris och stigande upplagor tydde enligt Dagens 
Nyheter på att pornografiutgivningen var mycket lönsam, men att detta 
endast gällde om inte Pressens rådgivande nämnd ingrep och upplagan hej-
dades. Boulevardtidningarna ansågs kunna göra en avsevärd förlust genom 
nämndens ingripanden: upplagor uppemot ;( ((( exemplar kunde helt en-
kelt förbli osålda.';9 I en senare artikel beskrev Dagens Nyheter dock även hur 
boulevardbladen sökte sig ”fram på egna vägar till åtskilliga distributörer”.';: 
I Expressen intervjuades den rådgivande nämndens sekreterare, Pressbyråns 
Stig Söderström som menade att det inte utan vidare gick att redogöra för 
var nämnden satte gränsen för det tillåtna: ”Det måste avgöras från fall till 
fall. Någon annan väg finns inte.”';8 Den egendistribuerade pornografin, 
som nämnden inte kom åt, resulterade i att det salufördes åtskillig porno-
grafi som låg på tryckfrihetsförordningens gräns som inte heller den var 
tydlig, ansåg Expressen.'<( Vissa förlag skickade även själva ut sina tidningar 
direkt till återförsäljarna.'<)

Tidningen Ögat, som gavs ut av en kvinna i Malmö, var en av de porno-
grafiska tidningar som blev klassad som sedlighetssårande av Pressens råd-
givande nämnd: två nummer stoppades. Kvinnan anställde då två försäljare 
på provisionsbasis. Båda var bosatta i Göteborg, den ena hade ansvar för 
distributionen söder om Göteborg och den andra norrut. Upplagan upp-
gick )8<( till )= ((( exemplar per utgivning och efter distributionsstoppet 

vol. :, brev från Stig Söderström, sekreterare i Pressens rådgivande nämnd den < 
september )8<<.

 ';; Tellinger ('((;). Se även ”Utredning om pornografi” i Dagen den '; mars )8<).
 ';< ”Ny aktion mot pornografi. Boulevardpressen varnas” i Dagens Nyheter den ): fe-

bruari )8<(.
 ';9 Ibid.
 ';: ”Pornografin” i Dagens Nyheter den '& mars )8<).
 ';8 ”Pornografi eller ej – var går gränsen? Snuskspridande svårt att stoppa, oklara före-

skrifter” i Expressen den = april )8<'.
 '<( Ibid.
 '<) Intervju med den verkställande direktören för Svenska Pressbyrån Gunnar Bergh i 

”Spekulation i sexuell svältföddhet ger storkovan åt skumma aAärsmän!” i Dalade-
mokraten den = juni )8<&.
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till )( (((. Tidningen kostade tre kronor styck och såldes i tobaksaAärer 
och kiosker.'<'

Fallet med Ögat tyder på att det )8<( inte fanns någon annan organiserad 
distribution utöver Pressbyråns som förlagen kunde dra nytta av, förlaget 
anlitade själv personer som skötte detta. UpplagesiArorna tyder även på att 
Pressbyråns vägran att distribuera fick ekonomiska konsekvenser. Förlaget 
fick dock en distributionsfördel då uppgifter visar på att de även anlitats 
att distribuera flera andra tidningar (se ovan exempel med Pi' och Ra').'<=

Även om tidningar som Ögat gick miste om Pressbyråns distributions-
apparat trodde exempelvis Aftonbladet att de bedömde det som viktigare 
att kunna hålla innehållet så nära åtalsgränsen som möjligt. Journalisten 
underströk att politikerna som avslog tillsättandet av en utredning om 
pornografimarknaden med hänsyn till Pressens rådgivande nämnds över-
vakning kanske inte tänkt sig denna utveckling. '<&

Att porrtidningarna inlett egen distribution kommenterades även av 
rådgivande nämndens ordförande Bengt Hjern i en intervju i Dagens Nyhe-
ter )8<(. Han beskrev att det ofta var bildmaterialet som nämnden reagerade 
mot, men också insändarsidor ”där de värsta tarvligheterna förekommer”.'<; 
Nämndens uppgift var att fungera som en buAert mellan tidningarna och 
Pressbyrån, ansåg Hjern, den såg till att Pressbyrån inte godtyckligt stop-
pade tidningar som låg på gränsen till det sedlighetssårande. Pressens råd-
givande nämnd var inte särskilt pryda, ansåg han, och Pressbyråns begäran 
om distributionsstopp hade i de flesta fall inte beviljats.'<<

Kritiken mot nämnden var bitvis hård. Dagens Nyheter beskrev Pressens 
rådgivande nämnds så kallade självsanering )8<):

 '<' RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna diariet (EIIIa), )8<), dnr 
&= och &:.

 '<= Se även om distributionen av Album Artiste Studiomodeller, RA, Justitiekanslern, 
huvudarkivet, Handlingar till allmänna diariet (EIIIa), )8<=, dnr )&'.

 '<& ”Två storutgivare dirigerar svenska pornografipressen” i Aftonbladet den ): april )8<(. 
 '<; ”Nämnd mot pornografi finner insändarna värst” i Dagens Nyheter den )8 februari )8<(.
 '<< ”Nämnd mot pornografi finner insändarna värst” i Dagens Nyheter den )8 februari 

)8<(. Se även ”Tidskriftssnusket” i Jönköpingsposten den )8 februari )8<( där nämn-
dens ingripanden kommenterades: ”Pornografien har fått en utbredning, som är 
skrämmande, och även om opinionen eljest är starkt splittrad i olika smak- och publi-
citetsfrågor, borde åtminstone på d e t t a område kunna skapas en plattform för mera 
samlade aktioner.” Jönköpingsposten fortsatte kritisera avsaknaden av åtgärder, trots att 
åtalsparagrafer fanns att tillämpa och trots att en opinion stödde ingripanden: ”När 
få vi höra justitieministern säga ifrån: hitintills, men icke vidare!” Artikeln menade 
att det naturligtvis rent teoretiskt gick att ordna distribution vid sidan av Pressbyrån, 
men att det inte var en särskilt framkomlig eller lockande väg: ”En vägran från det 
oFciella distributionsorganet är i de flesta fall nog för att stoppa en pesthärd.”
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Självsanering är ett vackert men oegentligt namn. Geschäftmakarna själva är 
inte alls engagerade i denna aktivitet, som möjligen kan sägas ligga litet vid 
sidan av tryckfrihetsförordningens anda.'<9

Trots att Pressbyrån var ägd av den svenska pressen och reglerades via avtal 
med TU var inga förlag som gav ut pornografi medlemmar framhöll Dagens 
Nyheter. I praktiken handlade det alltså inte om en regelrätt självsanering, 
utan om den icke-pornografiska pressen som satte upp regler för hur den 
pornografiska pressen skulle hanteras.

Pressens rådgivande nämnd debatterades alltså i pressen både som en 
möjlig aktör i stävjandet av den pornografiska pressen och som en tryck-
frihetsmässigt problematisk instans. Å ena sidan kunde nämndens ingri-
panden mot pornografin ha en hämmande eAekt, å andra sidan kunde 
det i förlängningen skapa incitament till alternativa distributionskanaler. 
Porrtidningarna sågs i pressdebatten ömsom som ett ogräs som borde ren-
sas ut ur tidskriftsfloran, ömsom som tidningar som faktiskt borde ha ett 
tryckfrihetsrättsligt skydd mot godtyckliga stopp från nämnden.

Att de pornografiska tidningarna ordnade egen distribution framkom-
mer även i tillgängliga kvantitativa källor. När antalet svenska pornografiska 
tidningar jämförs med tidningar upptagna i den inländska tidningstaxan, 
och som alltså var en grund för Pressbyrådistributionen, framkommer en 
tydlig diskrepans från )8<' och framåt (se diagram '.9). De nya tidningar 
som startades under )8<(-talet hade i huvudsak alltså inte distribution av 
Pressbyrån. Viktigt att påpeka är dock att tidningar som nekades Pressby-
rådistribution genom Pressens rådgivande nämnd inte nödvändigtvis togs 
bort ur tidningstaxan.

Diagram '.< visar även att det hela tiden fanns tidningar som låg utanför 
tidningstaxan och därmed Pressbyrådistributionen. Anledningen kan vara 
att det rörde sig om små tidningar som främst såldes via postorder eller 
tidningar som helt enkelt höll sig undan myndigheter och inte hade ansökt 
om utgivningsbevis (ett av kraven för taxering). Vid en genomgång av taxan 
visar det sig att endast '< pornografiska tidningar ansökte om utgivnings-
bevis, medan =& tidningar startade under perioden.'<:

Norrländska socialdemokraten hävdade )8<( att det var skillnad mel-
lan Pressbyråns tidningar och de privatdistribuerade. Trots plumphet och 
vulgaritet var Pressbyråns tidningar relativt oförargliga, medan de privat-
distribuerade ansågs snaskiga och råa samtidigt som de skyltade med fina 
 '<9 ”Pornografin” i Dagens Nyheter den '& mars )8<).
 '<: Påpekas bör att vissa av tidningarna kan ha ansökt om utgivningsbevis före )8;(, varpå 

de inte räknats i denna sammanställning. Se Patent- och registreringsverkets register 
över periodiska skrifter i jämförelse med appendix ).
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ord som vidsynthet.'<8 Redan på )8;(-talet har exempel på internationella 
distributionsföretag som hanterat pornografi återfunnits. Den distribu-
tionscentral i Danmark som omtalades i debatten, var sannolikt ett företag 
vid namn Sanko Norden som exempelvis hade kontrakt med kvinnan i 
Malmö som drev firma Berwe.'9( Av den senare beslagtagna Malmötidning-
en Paris-News TV-Magazine fördelades exempelvis upplagan )8<= på )( ((( 
ex med ca '< procent till Sanko Norden för försäljning och återförsäljare i 
Danmark och de flesta västeuropeiska länderna samt till Sydamerika, ca )' 
procent till olika återförsäljare i Södra Sverige, ca '< procent till en man i 
Göteborg för distribution i övriga landet. Resterande exemplar hade enligt 

 '<8 ”NSD ger bakgrunden till ungdomsförbundens vädjan om sanering: Pornografi för 
tolv miljoner – och omsättningen ökar år från år” i Norrländska socialdemokraten den 
'& juli )8<(.

 '9( I Berwes modellstudier nr ), )8;8 anges att SankoNorden hade ensamrätt för Danmark, 
ensamrätt för Norge hade firma Alt-i-ett i Oslo och agenter för Holland var ”univers” 
Tijdschriften importbureau i Amsterdam.

Diagram ".& Antal pornografiska tidningar upptagna i den inländska tidningstaxan 
jämfört med totalt antalet pornografiska tidningar )8;9–)8<&

Källa: Sammanställning av uppgifter från Kungliga bibliotekets katalog Regina, Svensk 
tidskriftsförteckning, Justitiekanslerns arkiv, Libris, KB:s förteckning över inlåsta publi-
kationer och Pressbyråns sammanställning över nedlagda tidningar (för tillvägagångssätt, 
se metodavsnitt) samt egna sammanställningar utifrån Postens inländska tidningstaxa.
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förläggaren beslagtagits hos bokbinderiet.'9) 
Redan under den första halvan av )8<(-talet 
fanns alltså en relativt organiserad distribu-
tion vid sidan av Pressbyrån, både nationellt 
och huvudsakligen internationellt. Organisa-
tionen av mannens verksamhet i Göteborg 
är emellertid svår att avgöra, men han hade 
åtminstone fått uppdraget att distribuera 
nationellt av förläggaren för Paris-News. Den 
internationella distributionen innebär också 
tydliga tecken på att några av de svenska tid-
ningarna hade en läsekrets utomlands. Möjli-
gen gjorde den egna distributionen det möjligt för tidningarna att genom 
ett mer sexuellt explicit innehåll konkurrera även med utländska tidningar. 
Pressbyrådistribuerade tidningar som Cocktail och Pin Up bestod till stora 
delar av textmaterial på svenska och hade sannolikt sin största läsekrets i 
Sverige och möjligtvis också i övriga Norden.

Branschens sammansättning och funktion
Sammanfattningsvis växte sig branschen successivt starkare under den 
tidiga perioden, antalet aktörer och publikationer blev fler. Branschens 
tillväxt skedde främst i Stockholm, men även i de andra storstäderna fö-
rekom porrtidningsutgivning. Marknaden var geografiskt genreuppdelad, 
där så kallade modellstudietidningar gavs ut i Malmö och Göteborg, nu-
disttidningar i Örebro och boulevardtidningar av franskt och amerikanskt 
snitt i Stockholm. Genrerna efterliknade ett internationellt mönster, men 
viss innovation i utgivningen kan även märkas. Förläggaren Curth Hson 
Nilsson, med bakgrund som redaktör på några av de stora boulevardtid-
ningarna, startade sitt eget förlag och gav ut tidningar som Pi' och Pa'. 
Tidningarna liknade boulevardbladen men hade ett delvis annat tilltal och 
innehåll. De glamourösa skildringarna från boulevardbladen fick ge plats 
åt mer rättframma sexuella skildringar, skandal- och socialreportage och 
sexualrådgivning. När Hsonproduktions tidningar började sälja stort på 
marknaden skedde även en omvandling med sexuellt explicita publikatio-
ner som tog marknadsandelar av de tidigare etablerade förlagen.

Distributionen skedde huvudsakligen via Pressbyrån, men exempel 
fanns på tidningar som efter sanktioner från kontrollorganet Pressens rådgi-
vande nämnd ordnade egen distribution. Den egna distributionen grusade 
delvis de förhoppningar politiker och intressegrupper haft kring nämndens 

 '9) RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna diariet (EIIIa), )8<=, dnr ;'.

Paris News TV-Magazine nr ', )8<=
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förmåga att stävja pornografiutgivningen. Utvecklingen förstärkte möjligt-
vis också den alltmer sexualiserade omvandlingen av marknaden. Tidningar 
som låg utanför Pressbyråns distribution kunde helt enkelt ta ut ett högre 
pris för de sexuellt mer explicita bilderna, men fick sannolikt färre tidningar 
sålda. De tidningar som distribuerades av Pressbyrån kunde inte konkurrera 
med det sexuella innehållet eftersom de då riskerade distributionsstopp. Ju 
eAektivare den egna distributionen blev, desto större hot var den sannolikt 
mot både lagstiftning och konkurrenter.

'.;. Staten och branschen möts
I det här avsnittet kommer statens och den pornografiska tidningsbran-
schens direkta kontakt behandlas. Genom att analysera de förundersök-
ningar som ledde till tryckfrihetsåtal mot pornografiska tidningar ges en 
bild av hur tryckfrihetslagstiftningen om sårande av tukt och sedlighet 
fungerade i praktiken under perioden före )8<;. Även tidningsbranschens 
agerande i förhållande till lagstiftningen och de statliga ingripandena följs 
och analyseras. Liksom i diskussionen ovan om distributionen konkretise-
ras här hur de pornografiska förlagen hanterade den existerande regleringen 
i praktiken. I tryckfrihetsmålen var det staten som åtalade de pornografiska 
tidningarna, via initiativ från justitieministern och hans tryckfrihetsombud 
ute i landet. Justitiekanslern (JK) förde statens talan i rätten.

Diagram '.9 nedan visar antalet tryckfrihetsåtal under perioden 
)8;(–)8<&. Angivet finns vilka av åtalen som rörde svenska pornografiska 
tidningar bedömda efter tukt- och sedlighetsparagrafen, det vill säga de åtal 
som här studeras. Beräkningarna till antalet tryckfrihetsåtal och antalet åtal 
rörande pornografiska skrifter är hämtade från justitiekanslerns diarium. 
När åtalen rörande de svenska pornografiska tidningarna räknats ihop har 
en metod använts som utgår från JK:s indelning, men som delvis skiljer sig 
från indelningen i diariet. 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 varit föremål för åtal i samma 
rättegång har de räknats som två ärenden. Om två olika nummer av samma 
tidning däremot berörts av samma åtal har de räknats som ett ärende.

Diagram '.9 visar att andelen tryckfrihetsåtal rörande pornografiska 
tidningar endast utgjorde en liten del av det totala antalet tryckfrihetsåtal 
fram till )8;9. Under )8;9–)8<( blev sedan endast två pornografiutgivare 
åtalade. Under )8<(-talets första hälft blev sedan ett antal utgivare av porno-
grafiska tidningar åtalade. Sammanlagt skedde alltså relativt få åtal rörande 
sårande av tukt och sedlighet under perioden, något som även kritiserades 
i massmedia.
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Processen
Ansvaret för att kontrollera att tryckfrihetsförordningen följdes låg på che-
fen för justitiedepartementet och de ombud han utsett.'9' Om justitiemi-
nistern ansåg att åtal skulle väckas gjorde han anmälan till justitiekanslern. 
JK kunde även själv väcka åtal utan att anmälan inkommit från ministern.'9= 
Som praxis utnyttjades dock inte denna möjlighet.'9& Allmänt åtal skulle 
väckas inom sex månader från att skriften utgivits och granskningsexemplar 
inlämnats.'9; Om skriften eventuellt skulle konfiskeras fick den läggas under 
beslag och periodiska skrifter kunde få utgivningsförbud i avvaktan av det 
slutgiltiga beslutet.'9< Förordnande om beslag skulle innehålla uppgifter om 
det eller de stycken i skriften som föranledde beslutet.'99 Detta gjorde det 
möjligt för den som fått en skrift lagd under beslag att trycka om samma 
skrift utan de delar som varit antastliga. När det gällde särskilda tvångs-
medel i samband med tryckfrihetsbrott fanns separata bestämmelser kring 

 '9' SFS )8&8:)(;, 8 kap., )§.
 '9= Ibid., '§.
 '9& SOU )8<8:=:, s )8.
 '9; SFS )8&8:)(;, 8 kap, =§.
 '9< Ibid., )( kap, )§.
 '99 Ibid., <§.

Källa: Egen sammanställning utifrån Justitiekanslerns arkiv

Diagram ".': Tryckfrihetsåtal i Sverige )8;(–)8<&



)''  BC>7D>>.3.1,-.,7  B,-*.,E

beslag av skrifter som kunde såra tukt och sedlighet, då polismyndigheten 
kunde ta skriften i förvar i väntan på förordnande om beslag.'9:

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 skriften brottslig skulle även rätten pröva frågan. 
Rätten kunde då mildra juryns utslag eller helt frikänna skriftens utgivare, 
men inte skärpa straAet.'98

Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet gick i utred-
ningen om yttrandefrihetens gränser )8<8 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 
)8<; främst innebar ingripanden mot framställningar som kunde anses ha 
en ”grovt sadistisk eller på annat sätt abnorm eller förråande karaktär”.':( 

För att avgränsa studien kommer här endast de åtal som berörde svenska 
tidningar analyseras. Av de svenska åtalen kommer dessutom fokus att ligga 
på de åtal som rör innehållet i tidningarna. De åtal som istället rör insän-
dande av granskningsexemplar eller bristande uppgifter om tryckort och 
så vidare kommer endast delvis analyseras, och då snarare behandlas som 
underlag för att om möjligt få en bild av förlagens eventuella ekonomiska 
vinster med underlåtenheten.

Tryckfrihetsmålen rörande sårande av tukt och sedlighet !"#%–!"&$
De tidiga åtalen rörde framför allt tidningarnas textinnehåll. Utgivarna av 
tidningar som Kavalkad ()8;') och Joker och Top Hat ()8;=) åtalades för olika 
noveller med namn som: ”Premiärdansösen åker speedway”, ”Bröllopsnatt 
på rivieran”, ”Förför mig i dansen gigolo”, ”Den argentinske magnaten” och 
”Mördaren dog på julnatten”.':)

 '9: Ibid., )(§.
 '98 Ibid., )' kap., '§. För varje län utsågs jurymän i två grupper, en på sexton och en på 

åtta personer, där de senare skulle vara eller ha varit nämndemän vid allmän under-
rätt. Jurymännen valdes av landstingen eller stadsfullmäktige på en period om fyra 
år. Jurymännen skulle vara svenska medborgare 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. I målen bildades juryn genom att vardera parten fick 
utesluta tre jurymän inom den första gruppen och en inom den andra. Rätten uteslöt 
sedan genom lottning så många att sex ledamöter kvarstod i den första gruppen och 
tre i den andra. Se SFS )8&8:)(;, )' kap., =–;, )(§§.

 ':( SOU )8<8:=:, s =(.
 ':) RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8;', 
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”Den argentinske magnaten” handlade om en markisinna som tvinga-
des klä av sig naken och blev piskad tillsammans med sin jungfru efter att ha 
blivit kidnappade av kusken och ranchägaren don Pedro. I slutet visade 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.':'

För nummer '& )8;= av Joker och Top Hat fälldes även boktryckaren för 
att granskningsexemplar hade lämnats in )= dagar för sent. Boktryckaren 
menade att detta berodde på att binderiet varit långsam och att han inte 
tagit så allvarligt på bestämmelsen om inlämnande av granskningsexemplar. 
Domen överklagades och ändrades i Svea hovrätten så att antalet dagsböter 
höjdes. I hovrättens dom motiverades straAet:

Genom att sålunda dröja med avlämnandet av granskningsexemplaren har 
[boktryckarens namn] möjliggjort, att tidskriften erhållit spridning, innan 
densamma blivit föremål för granskning.':=

Genom att ha väntat med att insända granskningsexemplar antydde alltså 
hovrätten att tryckaren försvårat för justitieministern att meddela beslag 
av tidningen innan den hunnit få spridning. Genom dröjsmålet kunde 
tidningen hinna säljas till stor del innan eventuellt beslag gjordes. Hsonpro-
duktion menade exempelvis att ungefär ;(–<( procent av deras tidningar 
såldes den allra första dagen de var ute i butiken, vilket kan ge en fingervis-
ning om betydelsen av ett eventuellt dröjsmål med granskningsexemplar.':&

Åtalet mot utgivaren av tidningen Qvick )8;; väckte viss uppmärksam-
het i massmedia. Jönköpingsposten beskrev händelsen som att något ovanligt 
inträAat och hoppades att beslaget var en inledning till en skärpt övervak-
ning av pornografin. Departementets tålmodighet med ”snusket” hade 
länge varit alltför påtaglig, menade tidningen.':; Dagen kommenterade även 
beslaget 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 

dnr &:; RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, 
)8;=, dnr ))&, ';&.

 ':' RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8;= dnr 
))&, ';&.

 ':= RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa )8;&, dnr <).
 ':& Aschan ()8<:), s =<.
 ':; Jönköpingsposten '8 oktober )8;;, återfunnen i RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, 

Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8;;, dnr )8'.
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nummer av en dylik snusktidning med beslag – en vecka efter det att den kommit 
ut i kiosker och tidningsaAärer. Ett enstaka nummer av dessa smittospridare är 
nästan som ett sandkorn i havet, sådana mängder av eländet fyller diskar och 
skyltfönster i vissa aAärer, där man bitit huvudet av skam.':<

Vad som hände i rättssalarna var alltså något som 
följdes av massmedia och som anknöt till den omfat-
tande diskussionen om pornografi generellt. I Dagen 
märks tydliga paralleller till föreställningen om den 
”snedvridna” sexualitetens kommersiella drivkraft, 
som här liknades vid en smittospridare. Den ansva-
rige utgivaren av tidningen Qvick nr < )8;; fälldes 
för innehållet i artikeln ”Flickan i det Gröna Naken, 
flicka på ottoman.” Tidningen hade utkommit i en 
upplaga runt ); ((( exemplar.':9

År )8;< åtalades även tidningen Pi' för annonser 
i numren )(–'( under rubriken ”Ring in en ring-
annons.” Åklagaren hävdade att annonserna ”vilkas 
innehåll och ordval varit sådant, att det klart och tydligt framgått, att an-
nonsörernas syfte enbart varit att skaAa sig sexuellt umgänge med andra 
personer” sårade tukt och sedlighet. I domen specificerades de annonser 
som ansågs sedlighetssårande. Några av dessa var skrivna av kvinnor, vissa 
var kvinnor som sökte kvinnor, några var män som sökte par. En del av 
annonserna var tydliga i sina önskemål om partner medan andra bara 
antydde att det handlade om sexuella kontakter.':: Åklagaren påstod att 
uttryck i annonserna som ”fostran” tydde på ”fallenhet för masochism hos 
annonsören.” I den fällande domen löd motiveringen:

[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.':8

Här förekom ett tydligt fokus, inte bara på antydningarna om framtida 
sexuell verksamhet, utan också på det som uppfattades som avvikande. 
Anspelningarna på exhibitionism och masochism sågs som extra sårande 

 ':< Tidningen Dagen den '8 oktober )8;;, i RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Hand-
lingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8;;, dnr )8;.

 ':9 RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa )8;;, dnr )8'.
 ':: RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa )8;<, dnr 

)8:' och )8:8, Dom Rådhusrätten i Borås den ) oktober )8;9.
 ':8 Ibid.

Qvick nr =, )8;<
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för tukt och sedlighet. Oron för tidningarnas påverkan av läsarnas  sexualitet 
och sexuella utlevelser tedde sig även i domen påtaglig då Pi' underlättade 
för ”avvikande” sexuella kontakter.

Den som anmälts som ansvarige utgivare på Pi' bedömdes vara oriktig, 
hon hade inte tillåtits sköta sina uppgifter på det sätt en ansvarig utgivare 
skulle ha möjlighet till. Därför dömdes istället tidningens verkställande 
direktör till femtio dagsböter om tolv kronor och tidningarna konfiske-
rades.'8( Ägaren överklagade till hovrätten som fastställde domen och till 
Högsta domstolen men fick där inget prövningstillstånd.'8)

Hsonproduktion, som gav ut Pi', ägdes vid tillfället för åtalet av den 
verkställande direktören Curth Hson Nilsson och hans fru. De hade anlitat 
en äldre kvinnlig släkting till frun som ansvarig utgivare. Hson Nilssons 
fru hade beskrivit detta som en ”väntjänst” för vilket släktingen skulle få '; 
kronor i månaden. Hon 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 i för-
väg granskat tidningens innehåll. I polisförhör beskrev släktingen hur hon 
som ansvarig utgivare endast varit en ”bulvan” för förlaget som hon inte var 
delägare i.'8' Släktingen förnekade brott och hade 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.”'8=

Strategin att anlita släktingen som ansvarig utgivare fungerade uppen-
barligen inte i det här fallet, men tillvägagångssättet kom att bli vanligt 
framöver. Genom att anlita en utomstående ansvarig utgivare slapp förläg-
garna själva åtal, och genom att utgivaren ofta hade en lägre inkomst blev 
också dagsboten lägre och därmed kostnaderna för förlagen.

En dom som många, både utgivare av pornografi och utredare, senare 
hänvisade till riktades mot en förläggare i Malmö angående pornografiska 
bilder. I rådhusrättens dom diskuterades nämligen grunderna för sedlig-
hetslagstiftningen och kriterier beskrevs för vad som kunde anses sedlighets-
sårande. Rätten påpekade att straLagen inte närmare angav vad som avsågs 
med ”sårande av tukt och sedlighet” och att det måste anses förutsatt att 

 '8( Ibid.
 '8) RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa )8;<, dnr 

)8:' och )8:8.
 '8' RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa )8;<, dnr 

)8:' och )8:8, Stockholmspolisens förundersökningsprotokoll den & oktober )8;<.
 '8= Ibid.
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uppfattningen angående detta skiftade över tid och rum. I viss mån ansåg 
rådhusrätten att bedömningen av om en bild skulle anses sedlighetssårande 
var beroende av betraktarens uppfattning och ”fasta allmängiltiga bedöm-
ningsnormer torde icke ens för ett visst kort tidsskede kunna fastställas”.'8& 
Rådhusrätten ansåg att en bedömning därför skulle ställas i relation till 
vad som regelmässigt framställdes och spreds utan oAentliga ingripanden. I 
Sverige hade, konstaterade rätten, sedan åtskilliga år spridits en stor mängd 
publikationer med bilder på nakna människor som inte hade något veten-
skapligt eller konstnärligt syfte. De syftade enbart till att ”påverka läsarens 
erotiska känslor.” Personerna på bilderna intog sexuellt eggande poser och i 
många fall var bilderna särskilt arrangerade för ”framhävande av könsorga-
nen”. Rätten hävdade att det också inom skönlitteraturen förekom detalje-
rade beskrivningar av sexuellt samliv mellan människor: ”Framställningar 
i bild och ord av nämnd typ distribueras öppet i stora mängder. OAentliga 
ingripande mot dem förekomma praktiskt taget icke. De får betraktas som 
allmänneligen godtagna.”'8; 

Rådhusrätten fastslog med utgångspunkt däri ett antal principer för 
vad som skulle anses brottsligt. Bilder av nakna människor skulle inte i 
och för sig anses sårande för tukt och sedlighet om det handlade om vuxna 
eller barn var för sig eller om det gällde nakna personer av samma kön. 
Inte heller bilder som framhävde könsorgan skulle anses sedlighetssårande. 
Bilder som framhävde ”homosexuell otukt” var däremot sedlighetssårande, 
liksom bilder av en naken man och kvinna som framställdes med avsikten 
att ”leda betraktarens tankar mot sexuellt umgänge”. Detta gällde även 
bilder med ”otuktig beröring” och bilder av kvinnor som på ett ”otvetydigt 
sätt inbjöd till otukt”. Rådhusrätten påpekade att de hade ett något skärpt 
betraktelsesätt när det gällde bilder av barn. Om barnen framställdes i direkt 
utmanande ställning skulle det anses sedlighetssårande. I målet hade det 
förekommit bilder på barn med missbildat könsorgan, vilket man ansåg 
var sedlighetssårande.'8<

Det var alltså själva sexualakten, i de heterosexuella fallen, som var 
sedlighetssårande enligt Rådhusrättens principer och i fall med ensamma 
kvinnor på bild själva inbjudan till otukt. Homosexualitet avfärdades som 
sedlighetssårande utan vidare argument. Bedömningen liknade alltså synen 
som framkom i debatterna i övrig massmedia och riksdag. Viktigt att notera 
är att frågan om barnpornografi både behandlades och bedömdes hårdare 

 '8& RA, Justitiekanslerns arkiv, huvudarkivet, Pressklipp enskilda ärenden ÖIIb ):, Råd-
husrättens i Malmö dom den ': september )8;8, ')8/;8.

 '8; Ibid.
 '8< Ibid.
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än annan pornografi. Skånska hovrätten fastställde rådhusrättens dom, och 
prövningstillstånd gavs inte till Högsta domstolen.'89

År )8<), året efter den stora pornografidebatten )8<(, kom det första 
åtalet som rörde sedlighetssårande bilder i en pornografisk tidning. Det 
var kvinnan som ägde Firma Berwe i Malmö som åtalades för bilderna i 
tre nummer av tidningen Ögat. Kvinnan, '9 år och bosatt i Malmö, hade 
övertagit Firma Berwe och bokförlaget Folket av sina föräldrar. Föräldrarna 
hade redan )8;& börjat publicera Ögat, modern var då ägare och fadern 
ansvarig utgivare. Sedan faderns död var dottern istället ansvarig utgivare. 
Juryn friade kvinnan, men rådhusrätten förordnade att beslagen skulle bestå 
till dess domen vunnit laga kraft. Kvinnan överklagade beslutet om beslag 
varpå hovrätten hävde beslaget av tidningarna.'8:

När fallet senare togs upp i hovrätten dömdes dock kvinnan till dags-
böter för två av bilderna i nummer & )8<) av Ögat.'88 Enligt massmedias 
rapportering övervägde kvinnan att upphöra med verksamheten trots att 
tre av numren till slut friades: ”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 tidskrif-
ten”, skrev Dagens Nyheter.=(( Notisen skildrade en del av konsekvenserna 
för de pornografiska förlagen vid myndigheternas ingripanden. Kvinnan 
upphörde dock inte med utgivningen, utan fortsatte sin verksamhet fram 
till )8<<.

Den massmediala bevakningen av tryckfrihetsåtalen fortsatte. I Afton-
bladets rubrik den ); juni )8<) löd: ”Åtalad ägare till sex-tidningar: ’Nej, 
ingen kvinna i juryn!’ PIFF OCH RAFF INFÖR RÄTTA IDAG”. För-
farandet gick till så att vardera part i målet fick utesluta ett antal jurymän, 
varpå Hsonproduktion begärt att det inte skulle finnas några kvinnor i 
juryn. Varför Hsonproduktion valt att utesluta just kvinnor framkom inte 
av artikeln. Rättens ordförande hade dock uttryckt att det var bra att det 
visades ”respekt för damerna” i valet av jury, vilket antyder en föreställning 
om att kvinnor skulle tycka det var obehagligare att se pornografi än män.=() 
Åtalet rörande tidningarna Pi' och Ra' gällde både skrifternas text- och 
bildmaterial. Det blev en friande dom efter juryprövningen och beslaget 

 '89 Ibid.
 '8: RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<), 

dnr &= och &:, )8<).
 '88 Ibid.
 =(( Dagens Nyheter den )< maj )8<).
 =() Aftonbladet ); juni )8<).
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hävdes. Förlagets uttalade tillvägagångssätt var här alltså att så långt möjligt 
utesluta kvinnor ur juryn, möjligen beroende på att de trodde att kvinnor 
skulle döma tidningen hårdare.

Åtal förekom även mot både tryckerierna och förlagen för underlåtenhet 
att sätta ut tryckort, tryckår, ansvarig utgivare och tryckeriets namn på skrif-
terna. Ett exempel från )8<= var när den kvinnliga ägaren av Firma Berwe 
åtalades för en sådan förseelse. Redan )8<( hade hon diskuterat utsättandet 
av tryckår för tidningen Siluett med boktryckaren. Genom att utelämna 
tryckår skulle en skrift kunna säljas som aktuell under en längre tidsperiod, 
uppgav hon för polisen. Varken boktryckaren eller kvinnan sade sig ha varit 
insatta i gällande bestämmelser när de förhördes, men boktryckaren skulle 
enligt kvinnan ha tagit reda på bestämmelserna. Siluett försågs senare med 
tryckår, men vid tryckningen av Berwe:s modellstudier utelämnades det 
ånyo.=(' För kvinnan var det av allt att döma ett strategiskt val att utelämna 
tryckåret för att på så vis kunna sälja tidningen som aktuell under en längre 
period. Eftersom Firma Berwe ordnat egen distribution är det också möjligt 
att tidningarna hade svårt att nå ut och därför var i behov av att kunna säljas 
som aktuella under en längre period.

Ett annat tillvägagångssätt för att hantera bestämmelserna var att förläg-
garna valde ut materialet på ett sådant sätt att det inte skulle bedömas som 
sedlighetssårande. Att förläggarna beskrev att det gått till just på detta sätt 
förvånar inte eftersom det skulle innebära straLindring ifall de lyckades.=(= 
Redaktören på förlaget Studiomodeller beskrev i polisförhör framställ-
ningen av tidningen Album Artiste Studiomodeller:

Någon dag i slutet av juni )8<= talade [redaktören] med [tryckaren] om att 
eventuellt låta ändra bilderna på sidorna < och )& i häfte nummer ' på sådant 
sätt att de inte blevo så ”äckliga”. Denna förändring har emellertid utförts endast 
på några provexemplar.=(&

Här hävdade redaktören intentionen att retuschera bort det ”äckliga”, något 
som möjligen skulle kunna ge honom en mjukare bedömning. Juryn och 
rådhusrätten ansåg trots detta att en av bilderna som redaktören försökt 
retuschera var sedlighetssårande. Övriga bilder friades liksom skriften i sin 
helhet. Redaktören dömdes till dagsböter och tidningen konfiskerades. 
Redaktören överklagade domen, men fick ingen ändring i hovrätten.=(;

 =(' RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<=, 
dnr )&).

 =(= Ibid.
 =(& RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<= dnr )&'.
 =(; Ibid.
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Den kvinna som tidigare ägde Hsonproduktion tillsammans med sin 
make startade efter deras skilsmässa ett eget förlag, Pigalle, på vilket hon 
gav ut pornografiska tidningar och böcker. För nummer )) av tidningen 
Qvinna åtalades hon för dess bildinnehåll som åklagaren ansåg kunde vara 
”eggande för läsare med onormalt känsloliv och ungdom”.=(< När kvinnan 
senare intervjuades angående åtalet i Stockholmstidningen sade 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.”=(9 Hon förklarade att Pigalles 
tidningar var för ”gentlemen”: ”Ungdomarna har ju flickorna i bilen och 
handen. Dom läser inte sånt här.”=(:

Kvinnans diskussion kring att egga män inringar avvägningen mellan 
att försöka tjäna pengar och samtidigt hålla sig inom det lagliga området. 
Skulle inte bilderna egga läsaren skulle det vara bedrägeri att ta ett så pass 
högt pris för tidningen, själva aAärsidén gick ut på det sexuella innehållet.=(8 
I polisförhöret menade kvinnan att tidningen vände sig till ”den elegante 
gentlemannen som söker elegans men inte snusk” och senare i den refe-
rerade tidningsintervjun talade hon om äldre ensamma 
män.=)( Att kvinnan hävdade att läsarna var äldre män 
kan tolkas som ett försök att få en fördelaktigare bedöm-
ning, eftersom det var just ungdomars negativa påverkan 
som befarades i debatten. Kvinnan dömdes sedermera 
till dagsböter och tidningen konfiskerades. Hovrät-
ten fastställde efter överklagan rådhusrättens dom och 
inget prövningstillstånd beviljades i Högsta domstolen.=)) 
Qvinna bestod i huvudsak av bilder av nakna kvinnor 
med korta texter på svenska, engelska och tyska vilket 
indikerar att tidningen hade fler läsare än de svensksprå-
kiga.=)'

 =(< RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<=, 
dnr '((.

 =(9 Stockholmstidningen den ': november )8<=.
 =(: Ibid.
 =(8 ; kr för en tidning var jämförelsevis dyrt )8<=. Boulevardtidningen Cocktail kostade 

samma år ),<(, Pi' ','; och nudisttidningen Tidlösa ',);. Vanliga veckotidningar som 
exempelvis Hemmets veckotidning kostade :; öre.

 =)( RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<=, 
dnr '((.

 =)) Tidningen Qvinna innehöll nakna kvinnor med korsetter och högklackade skor. På 
några bilder hade kvinnorna rakat bort könshåret. Se tidningen i akten RA, Justitie-
kanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<=, dnr '((.

 =)' Se t.ex. Qvinna nr )=, );, )8<&; nr <, utan tryckår.

Qvinna nr )8, )8<=
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)8<& fälldes tidningen Pa' för två artiklar; ”Tonårssex chockar USA” 
och ”I gängets våld”. Tidningen fälldes också för sitt bildinnehåll. När det 
gällde artikeln om tonårssex menade den ansvarige utgivaren i polisför-
hör att den var byggd på fakta kompletterade med populärvetenskapliga 
uppgifter. Artikeln hade tidigare publicerats i amerikanska och europeiska 
tidskrifter och hade till ändamål att upplysa om tillståndet inom vissa 
ungdomsklubbar. Novellen ”I gängets våld” var varken sensationell eller 
originell, hävdade den ansvarige utgivaren i polisförhör: ”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.”=)= Polisen und-
rade om inte den ansvarige utgivaren trodde att unga läsare kunde ta skada 
av exempelvis skildringar av våldtäkt under spritpåverkan, men det trodde 
han inte. Han tillade också, liksom utgivaren av Qvinna, att tidningen inte 
hade så många unga läsare.=)&

Domen som berörde bilderna och artiklarna i Pa', slutade med dags-
böter för den ansvarige utgivaren och överklagades två gånger men fick inte 
prövningstillstånd till Högsta domstolen. I ansökan om prövningstillstånd 
hävdade försvarsadvokaten att det inte bara var skillnad i domslut mel-
lan olika orter utan mellan olika personer. Han beskrev de olika åtal som 
riktats mot den ansvarige utgivaren för på Hsonproduktion och hur olika 
rådhusrätterna bedömt i stort sett samma bilder. Han jämförde med Ivar 
Lo-Johanssons bok Lyckan, Görlings $"!, Millers Sexus och Bergmans film 
Tystnaden. I jämförelse med dessa ansåg han att skildringarna i Pa' tedde 
sig tämligen oskyldiga. Han hävdade även att rättspsykiatriker nu började 
inse att pornografi kunde tillfredsställa ett behov och att de som kände 
sig sedlighetssårade helt enkelt inte behövde bry sig om pornografin.=); De 
sexualliberala argumenten användes alltså även av pornograferna och deras 
försvarare under )8<(-talet. När välkända författare, konstnärer och film-
skapare började använda sig av ett sexuellt bildspråk fungerade det som ett 
argument för pornograferna att flytta fram sina positioner än längre, även 
om det inte bar i det här fallet.

Hsonproduktion flyttade för en tid tryckningen av sina tidningar ut-
omlands. Utlandstryckta tidningar togs alltid upp i Stockholms rådhusrätt, 
som var känd för sina relativt milda bedömningar. Tidigare hade förlaget 
tryckt i Borås och fällts fem gånger i rådhusrätten där.=)< Stockholmstidningen 
rapporterade från rättegången:

 =)= RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<&, dnr )''.
 =)& Ibid.
 =); Ibid.
 =)< RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, 

)8<'/)((, )8<=/'&, )8<'/'', )8;</):' och )8<)/<<.
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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 Märde 
numret i Malmö. Men för säkerhets skull tog han steget och tryckte i Danmark. 
Då kom målet upp i Stockholm.=)9

För att undvika hårdare prövning i rätten kunde tryckningen alltså istället 
förläggas utomlands. I polisförhöret menade dock den ansvarige utgivaren 
att det var av kostnadsskäl som förlaget bytt tryckningsort.=): Tidningsarti-
keln visar att det under tidigt )8<(-tal riktades kritik mot bedömningarna 
i pornografimål, där olika juryer vid de olika rådhusrätterna bedömde 
tidningarna olika.

Under )8;(- och det tidiga )8<(-talet utvecklades successivt de porno-
grafiska förlagens tillvägagångssätt för att hantera lagstiftningen. Försenade 
granskningsexemplar, underlåtenhet att sätta ut tryckår, val av juryledamö-
ter och en ”målvakt” som ansvarig utgivare var tillvägagångssätt förlagen 
använde sig av för att kringgå lagstiftningen eller försöka få en lindrigare be-
dömning. Oklarheten över vad som enligt tryckfrihetsordningen och praxis 
fick visas växte i och med att tidningarna utmanade gränserna. Påtagligt är 
dock hur huvudsakligen sexuella uttryck och praktiker som avvek från den 
heterosexuella äktenskapsnormen bedömdes som sedlighetssårande. Det 
fanns alltså tydliga paralleller mellan vad som diskuterades i massmedia 
och riksdag och vad som där ansågs särskilt utmanande och de rättsliga 
bedömningarna.

'.< Sammanfattning och analys
Under )8;(- och början av )8<(-talen växte sig porrtidningsmarknaden 
allt större, från att omfatta endast några få tidningar till nästan =( med 
en sammanlagd upplaga på över tre miljoner. Branschen bestod först och 
främst av så kallade boulevardblad som följde en internationell trend med 
en blandning av noveller och bilder av kvinnor i utmanande poser. Två 
andra genrer växte sig också starka: modellstudie- och nudisttidningar. Mo-
dellstudietidningar var enligt utgivarna riktade till konstnärer som skulle 
avbilda de nakna modellerna, medan nudisttidningar i princip riktade sig 

 =)9 Stockholmstidningen & september )8<&, i RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Hand-
lingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<&, dnr );<.

 =): RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<& dnr );<.
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till naturistklubbar. Detta följde en internationell genreindelning. I Sverige 
sammanhängde genrerna också med geografisk lokalisering, där boulevard-
tidningar framför allt producerades i Stockholm, modellstudietidningar i 
Malmö och Göteborg, nudisttidningar i Örebro. Prisskillnaderna på de 
olika genrerna var betydande, ca en krona skilde en nudisttidning och 
ett boulevardblad, vilket betydde att nudisttidningarna kostade dubbelt 
så mycket som boulevardbladen i början av perioden. De pornografiska 
tidningarna var även betydligt dyrare än vanlig populärpress.

Tidningarna distribuerades oftast av Pressbyrån, med monopolställning 
på den nationella tidningsdistributionen. Pressens rådgivande nämnd, som 
bedömde om tidningarna var sedlighetssårande och i sådana fall kunde 
stoppa Pressbyrådistributionen för vissa nummer eller tidningar, gjorde 
under perioden vissa sporadiska ingripanden. Dessa ingripanden fick dock 
avsevärda konsekvenser för vissa av förlagen. Firma Berwe organiserade 
till exempel egen distribution av sin tidning Ögat, något som även andra 
förlag som exempelvis Hsonproduktion drog nytta av då de blev varnade 
av rådgivande nämnden. Regleringen kring distributionen hade emellertid 
även en indirekt påverkan på tidningarnas innehåll, då det av allt att döma 
var kostsamt att hålla egen distribution. En förutsättning för ett explicit 
genombrott för den pornografiska pressen var med andra ord att alternativa 
distributionskanaler började växa fram. Genom att hitta sådana alternativa 
kanaler kunde tidningar som Ögat konkurrera med ett mer explicit innehåll, 
men gick då miste om de fördelar som en allomfattande distributionskedja 
gav. Tendensen med ökad egendistribution gjorde både att dessa tidningar 
kunde publicera mer utmanande sexuella bilder, men även att marknaden 
delades mellan dem knutna till Pressbyråns distributionsnät och dem som 
var tvungna att på egen hand ordna med distribution på det sätt som Gayle 
Dines beskrivit. Till distributionssätten kom således även olika grader av 
samhällelig acceptens.

Den andra, mer uppenbara regleringen, var lagstiftningen med en mer 
definitiv gräns för vad som kunde visas. De utgivare som åtalades samman-
föll delvis med dem som varnades eller stoppades av Pressens rådgivande 
nämnd (som Hsonproduktion och Berwe). Dessa kan därför ses som ut-
manare av pornografiregleringen i dubbel bemärkelse. Hsonproduktions 
prisökning i relation till andra tidningar, tyder på att tidningarna stod för 
något nytt som konsumenterna efterhand var beredda att betala extra för. I 
förundersökningarna i tryckfrihetsmålen märks även uppkomsten av olika 
strategier för att undvika straA eller för att få så låga böter som möjligt. 
En diskussion fördes även om rättsosäkerheten vid tryckfrihetsmål, då 
jurysystemet gjorde att olika praxis kunde utvecklas i olika underrätter. 
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Både utvecklingen av alternativa distributionskanaler och möjligheten att 
hitta kryphål i lagstiftningen och det rättsliga förfarandet måste ses som 
viktiga förutsättningar för att ett explicit pornografiskt och kommersiellt 
genombrott skulle kunna ske. Till detta krävdes även en åtminstone bitvis 
tillåtande opinion och en tillåtande inställning hos justitieministern och de 
myndigheter som kontrollerade pornografin.

Pornografidebatten var stundtals omfattande, och flera grupper vädjade 
till regeringen och till pressens olika aktörer om att något skulle göras åt det 
ökade utbudet och sadistiska och sexuellt otuktiga tendenser. Motståndet 
mot pornografi bestod till övervägande del av religiösa grupperingar där 
pornografin likställdes med smuts och gift som förstörde framför andra 
ungdomen. Det ska dock påpekas att det i stort fanns en samsyn kring 
pornografi som problematisk, vilket både debatterna i riksdagen och ung-
domsförbundens vädjan vittnar om. Den konservativt kristna diskursen 
som identifierats under perioden hade således tolkningsföreträde över por-
nografifrågans problematisering. Starka kulturellt sexualliberala argument 
framfördes dock och redan under första halvan av )8;(-talet, där sexualitet 
för njutnings skull (framför allt onani) avdramatiserades. Sexualitetens 
funktion stod i centrum, frågan om pornografi antingen avledde eller in-
spirerade till sexualbrott behandlades. Homosexualitet diskuterades i vissa 
fall som en direkt konsekvens av pornografikonsumtion och nämndes ofta 
som ett exempel på pornografins grovhet eller perversitet. Tidningarna 
hade också i allt högre grad vissa bilder som antydde homosexualitet, men 
riktade sig i huvudsak till en heterosexuell publik. De homosexuellt antydda 
bilderna (oftast kvinnor tillsammans eller bilder av ensamma nakna män) 
uppfattades som ett hot där pornografimotståndarna befarade att de som 
konsumerade pornografin, i första hand ungdomar, skulle påverkas i sin 
sexualitet. Oron över pornografi framför allt under )8;(-talet bör därför 
kopplas till den homofobi som genomsyrade samhället.

Den pornografiska produkten konstruerades dels som ett substitut för 
”riktiga” sexuella relationer, dels som en motsats till den goda sexualiteten 
inom det heterosexuella äktenskapet. De pornografiska tidningarna inra-
mades utifrån de rädslor som fanns kring sexualitetens pervertering. Den 
sexualitet som inte rymdes inom det heterosexuella äktenskapet konstru-
erades ofta som både onormal och sjuklig. Homosexualitet stod för ett hot 
och pornografins snedvridna sexualsyn kunde locka ungdomar till socialt 
fördärv. Vindstyrkan i de sexliberala argumenten ökade dock, vid )8<(-ta-
lets mitt var de mycket använda i pornografidebatten. I JeArey Weeks 
termer utmanade både pornografin i sig och de sexliberala debattörerna 
tolkningsföreträdet om sexualitet och den makt som politiskt och religiöst 
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inramat den goda och accepterade sexualiteten. Detta gjorde möjligen att 
föreställningarna om vad sexualitet kunde vara vidgades och bidrog till att 
ytterligare krav kom på utvidgade sexuella rättigheter: Ahlmark-Michanek 
om kvinnors rätt till sexuell utlevelse, Pallesen om homosexuellas rätt och 
Ullerstam om de ”erotiska minoriteterna”. Ahlmark-Michanek utmanade 
även tydligt den föreställning Gayle Rubin påpekat omgärdar den por-
nografiska verksamheten, att lusten är manlig och den sexuella renheten 
kvinnlig.

Att pornografi problematiserades utifrån konsumentens eventuella på-
verkan tydliggjordes i frågan om barnpornografi. Även om denna fråga togs 
upp, blev den i första hand problematiserad på samma sätt som pornografi 
generellt och diskuterades på samma sätt som exempelvis med sadistisk 
pornografi. Omsorgen om barn och ungdomar gällde framför allt hur de 
kunde bli påverkade av pornografi och i mindre grad vad som hände med 
de barn som var avbildade i tidningarna. Konstruktionen av konsumenten 
centrerades kring barn, ungdomar, gamla och redan svaga grupper eller 
sexualbrottslingar. Att även vuxna ”vanliga” människor, kanske främst 
män, konsumerade pornografi problematiserades inte. Pornografernas 
inramning av konsumenten som en äldre man snarare än unga människor 
kan spegla både en faktiskt upplevd efterfrågan och en avdramatisering av 
pornografikonsumtionen. 

)8;(- och början av )8<(-talet kännetecknas främst av kontrovers i 
och med den breda marknadsintroduktionen av pornografin.=)8 De kul-
turradikala och sexliberala tendenserna, med Anderbergs ifrågasättande 
av onanins faror kan dock ses som tecken på begynnande acceptans. Den 
kulturradikala och sexliberala diskursen växte sig också allt starkare. Om att 
pornografin och dess ökande marknadsintroduktion var omstridda råder 
dock ingen tvekan. Föreställningarna om och problematiseringen av por-
nografin hängde tydligt samman med makten och tolkningsföreträdet av 
sexualiteten. Förekomsten av pornografi, tillsammans med ifrågasättandet 
av onaniskräck och kvinnors sexuella ”renhet”, utmanade på det sättet eta-
blerade strukturer som upphöjde kopplingen mellan sexualitet och kärlek, 
framför allt inom äktenskapet.

Oron för kommersialiseringen av pornografin tycks främst ha varit 
starkt kopplad till grundläggande moraliska värderingar under )8;(- och 
)8<(-talen och handlade mindre om föreställningar om ojämlikhet som 
Jane Radin föreslagit. Oron för en spridning av marknadstänkandet på por-

 =)8 Jfr. Söderberg ('(()). Pornografiska tidningar hade debaterats sedan )8=(-talet men 
började spridas i större skala under efterkrigstiden.



nografiområdet kan däremot ses i relation till sexualiteten. Tolkningen av 
den äktenskapliga sexualiteten som vägen till lycka och framgång konstru-
erades som något som inte skulle kommersialiseras och denna föreställning 
hotades därmed av den pornografiska bilden av sexualiteten. Pornografin 
uppfattades även som en stark kommersiell kraft som hotade skolans och 
folkrörelsernas tolkningsföreträde. Om ungdomar skulle anamma den por-
nografiska bilden av sexuell tillfredsställelse skulle det i sådana fall leda till 
en ”onanistisk inställning”, där självtillfredsställelsen blev norm på livets alla 
områden. På det sättet kan hela samhällets kollektiva organisation ansetts 
hotad.
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Det kommersiella  
genombrottet och vägen 

mot avreglering )8<;–)89)

=.) Inledning

Den pornografiska pressen fick sitt explicita genombrott under slutet av 
)8<(-talet vid samma tid som studenter revolterade i västvärlden och 

kårhuset i Stockholm ockuperades. Året )8<: kom att stå som symbol för en 
ny ungdomsgeneration och för en politisk radikalisering som till stora delar 
låg utanför det etablerade partisystemet. Den ungdomskultur som under 
)8;(-talet vuxit sig stark kom under )8<(-talet även att förknippas med en 
stark politisering och ökade klyftor mellan generationerna. Den svenska 
industrialismens nådde en höjdpunkt under )8<(-talet, då sysselsättningen 
inom industrin nådde sin högsta nivå. Konkurrensen ökade dock under 
samma årtionde och lönsamheten sjönk inom många verksamheter samti-
digt som den oAentliga sektorn expanderade. Kvinnor började också i ökad 
utsträckning förvärvsarbeta.)

I och med att många av de mer radikala idéerna om sexualitet faktiskt 
blev legal verklighet anser exempelvis historikern Kjell Östberg att en 
revolution skedde i inställningen till moral och sexualitet på )8<(-talet.' 
Lena Lennerhed hävdar dock att trots att såväl lagstiftning och moralsyn 
som samliv förändrades och att visionen om en sexuell revolution levde, 
måste det ses som en överdrift att betrakta vad som hände som en ”revolu-
tion”. De nya preventivmedlen, p-piller och spiral, underlättade emellertid 
förverkligandet av en ny liberal sexualmoral.= Frågan om förändringarna 
i inställningen till sexualitet under )8<(- och )89(-talen ska benämnas 
revolution eller inte handlar dock mindre om de faktiska händelserna och 
mer om hur perioden framstår i ett längre historiskt perspektiv. Även om 
förändringarna kan ha uppfattats som revolutionära av samtiden och av 

 ) Se t.ex. Schön ('(((), s =9;A; Stanfors ('((9), s 98A.
 ' Östberg ('(('), s &:.
 = Lennerhed ()88:), s ')(f.
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nutida forskare kan förändringarna ses som resultatet av en lång process där 
nya preventivmetoder endast påskyndade en redan påbörjad förändring av 
synen på (den icke-reproduktiva) sexualiteten.& Lennerhed har föreslagit det 
mer lämpligt att benämna förändringen som sexuallivets modernisering, för 
att på så vis anknyta till samhällets och idéernas förändringar.; Diskussionen 
om dessa förändringar knyts oftast till synen på sexualitet och i människors 
faktiska sexualliv. Frågan är dock om inte förändringarna i den sexuella kon-
sumtionen är att betrakta som ett slags revolution, då explicit pornografi för 
första gången i historien blev tillgänglig för alla på en öppen marknad.< Det 
pornografiska genombrottet ska emellertid även ses som en del i sexuallivets 
modernisering, då det var tätt sammanknutet med samhällsförändringar 
som allmän tillväxt, urbanisering, sekularisering och inte minst synen på 
sexualitet och yttrandefrihet.9

Under slutet )8<(-talet utmanade fortsatt ”nakna” filmer från Sverige 
andra länders filmcensur. Särskilt uppmärksammad blev Vilgot Sjömans Jag 
är nyfiken – gul ()8<9) och Torgny Wickmans explicita sexualupplysnings-
film Ur kärlekens språk ()8<8).: Sverige hade precis som under )8;(- och 
det tidiga )8<(-talet blickarna på sig när det gällde den socialdemokratiska 
välfärdsstatens utformning och dess konsekvenser. Framför allt gällde detta 
sexualitetsfrågor och i debattböcker, artiklar och dokumentärfilmer beskrevs 
Sverige som ett (skräck)exempel på en sekulariserad stat med långtgående 
sociala reformer och fritt sexualliv.8

Det fanns dock två grupper av mer pornografisk film före )89( utöver 
konst- och upplysningsfilmer: dels herrfilmer, så kallade stag-films, som 

 & Se t.ex. Cook ('((;), s 9f. Se även historikern Anna Clarks diskussion om accepte-
randet av sex före äktenskapet i Europa under )8;(- och )8<(-talen: Clark ('((:), s 
'('. Jfr även diskussionen om den sexuella revolutionen i Andersson ('((:).

 ; Lennerhed ('(((), s )&=f.
 < För resonemang om detta, se exempelvis Kendrick ()8:8), s ==.
 9 Jämför resonemang i Lennerhed ('(((), s )&&. Påpekas bör dock att pornografin 

även ofta setts som motsats till den moderna rationella och sunda sexualitet som 
Lennerhed skisserar blev ett ideal.

 : För den internationella reaktionen på Nyfiken gul, se Åberg ('(()), s )8:A. För båda 
filmernas legala hanterande i USA, se de Grazia & Newman ()8:'), s '89, ='(. När 
Ur kärlekens språk hade premiär i London rapporterade Aftonbladet att =( ((( de-
monstranter samlats på Trafalgar Square med popsångaren CliA Richard i spetsen. 
På plakaten stod det ”Sverige – mer porr, mer självmord, mer alkoholism och mer 
gonorré för varje år”. Se Donner ()899), s &98

 8 Se vidare diskussion om detta i Arnberg ('((8). Se också Huntford ()89)) som ex-
empel på det svenska exemplet och den italienska mondofilmen Sweden: Heaven and 
Hell ()8<:), regisserad av Luigi Scattini och släppt i ett flertal länder (http://www.
imdb.com/title/tt((<=<<(/).



E0+  = :  K-0.  )8<;–9)   )=8

cirkulerade privat i hemlighet och som innehöll explicita sexskildringar, 
dels biografdistribuerad mjukporr dels så kallade sexploitationfilmer som 
började produceras under )8<(-talet.)( Pornografi fanns alltså parallellt som 
tidningar och film och Sverige beskrevs allt oftare, tillsammans med Dan-
mark, stå i internationell särklass då det gällde acceptansen av pornografi.))

Flera viktiga händelser gjorde att hanteringen av pornografi kom till en 
vändpunkt )8<;. Den första boken i Bengt Anderbergs Kärleksserie kom ut 
det året. Serien bestod av ett antal antologier under namnen Kärlek I, Kärlek 
II och så vidare, där kända personer skrev pornografiska noveller. Böckerna 
blev mycket omdebatterade och kritiserade men åtalades inte.)' Förläggare 
inom porrbranschen beskrevs i pressen ha tagit det som ett klartecken på att 
sexskildringar i text var tillåtna och händelsen beskrevs som starten på en stor 
”porrera.”)= Den så kallade ordvallen, det vill säga tabut mot användandet av 
”runda ord” i tidningarna, bröts i och med utgivningen av Kärleksserien.)& 
Böckernas författare, huvudsakligen Anderberg själv, hade dock en kritisk 
inställning till den kommersiella pornografin och ville ersätta den med mer 
kvalitativa produkter.);

)8<; tillsattes en utredning som hade till uppgift bland annat att utreda 
tryckfrihetsförordningens bestämmelse kring ”sårande av tukt och sedlig-
het”. Utredningens tillsättande innebar en uttalad önskan från regeringen 
att liberalisera eller avskaAa paragrafen om ”sårande av tukt och sedlighet”. 
Antalet förlag inom branschen ökade också snabbare efter )8<; (jämför 

 )( Gustafsson & Larsson ('((8), s &;<.
 )) Se t.ex. Bjurman ()8<;), s '<&.
 )' För mer ingående analys av Kärleksböckerna, se t.ex. Lennerhed ()88&) s ):8A; Nilson 

('((8). Se även ”Porrförfattaren nummer ): Nu behövs estetisk censur” i Dagens 
Nyheter den = december )8<9 där Anderberg försvarar publiceringen men kritiserar 
övrig porrbransch för dålig smak.

 )= Se t.ex. ”Porrförläggaren som givit ut de beslagtagna böckerna Sadistiskt övergrepp 
I och II träder fram i GT: – Vi är tillbaka på ):((-talet!” i Göteborgstidningen den ); 
juli )8<9. Expressen beskrev utvecklingen som att det blev en ”porrush och Sverige 
blev porrens Klondyke” och en journalist på Dagens Nyheter beskrev utvecklingen 
och synen på Sverige utomlands som ”det stora porrlandet som följer med sin tid”. 
i ”Sveriges nyaste exportindustri! Porr för );( miljoner” i Expressen den )' september 
)8<9 och ”Kling om porren. ’Sedlighet’ försvinner ur lagtexten” i Dagens Nyheter den 
= december )8<9.

 )& Nestius ()8:'), s &9, <<. Se även Lars Bjurmans artikel i kulturtidskriften Ord & 
Bild )8<;, som diskuterade hur brytandet av ordvallen kritiserats i Cocktail. Bjurman 
menade att detta var ett tecken på att sextidskrifterna såg det som en utmaning efter-
som de sedesregler som Kärleksböckerna utmanade var grunden till sextidningarnas 
existens. Se Bjurman ()8<;), s '<).

 ); Se t.ex. Nilson ('((8), s ');, ')9. Om Kärleksseriens mottagande, se även Hirdman 
('(()), s :<f.
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diagram ).)) och i och med det alltmer explicita innehållet i tidningarna 
fortsatte den rådande lagstiftningen utmanas.

Lena Lennerhed beskriver hur den oAentliga debatten svängde runt 
)8<; då socialistiska idéer fick större inflytande på bekostnad av de liberala. 
Sexualdebatten fick därmed ge utrymme åt frågor som Vietnamkriget, 
tredje världen och en kritik av den västerländska kapitalismen.)< Som en 
viktig förklaring till att sexualitetsfrågorna i princip lämnades därhän av 
centrala aktörer som den liberala studentklubben SLS, pekar Lennerhed på 
att många av de centrala kraven var på väg att infrias, bland annat genom 
tillsättandet av tryckfrihetsutredningen.)9

)8<; kom även en ny viktig aktör in på porrtidningsmarknaden. Berth 
Milton (den äldre) började ge ut tidningen Private som var mer explicit än 
tidigare porrtidningar och hade en annorlunda utformning och bättre tryck-
kvalitet.): Private inriktade sig till stora delar på en internationell marknad, 
hade fyrfärgstryck och texter på svenska, engelska och tyska. Den miltonska 
retoriken var tydligt sexliberal och anspelade på den svenska synden. På 
framsidan av tidningen återfanns sloganen ”Svenska flickor, Swedish girls, 
Swedische Mädschen”.)8 Enligt Hebditch och Anning sägs Milton ha satt 
standarden för innehåll, fotografi, layout, reproduktion och storlek på den 
nya generationens pornografiska tidningar.'( Private kan alltså ses som en 
genrebildare på den internationella porrtidningsmarknaden.')

Alla dessa händelser kan sägas utgöra början till den stora marknadsför-
ändringen )8<; fram till )89), då villkoren för branschen ändrades genom 
pornografins avkriminalisering.

 )< Lennerhed ()88&), s '&9.
 )9 Ibid., s '&:.
 ): Om Privates kvalitet och skillnad från tidigare tidningar, se intervju med Milton i 

Hebditch & Anning ()8::), s &=A, )'(. Se även Sjöberg ('(('), s ='f. Här avses Berth 
Milton den äldre.; den Berth Milton som nu är verksam är hans son.

 )8 Se t.ex. Private nr 8. Se även Sjöberg ('((') s )8.
 '( Hebditch & Anning ()8::), s )'(.
 ') Lisbeth Larsson har beskrivit genrebildare som ett slags mösterbildare, som först imi-

teras av andra genom bildbruk, omslagskaraktär och textmässigt. När genren sedan 
etablerats glöms ofta dess ursprung. Larsson ()88)), s ';f. Storleken på Private ()<; P 
'=( mm) baserades på arkformatet i de litografiska tryckpressarna. Milton, menade 
i en intervju på )8:(-talet att han gärna hade tryckt Private i samma storlek som 
Penthouse och Playboy, men att det inte passade tryckvalsarna. Se Hebditch & Anning 
()8::), s )=<. Enligt Sjöberg ('(('), s =; hade Milton köpt en egen tryckpress för att 
kunna ha fullständig kontroll över produktionen.
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=.' Debatterna i massmedia och riksdag
Förändringarna på marknaden och en alltmer tillåtande politisk hållning 
gentemot pornografiska tidningar gav upphov till fortsatt massmedial 
bevakning och debatt i riksdagen. Mycket förändrades radikalt i sexualpo-
litiken under slutet av )8<(-talet, både lagstiftningsmässigt och i formerna 
för samlevnad.'' Motståndet mot den nya synen på sexualitet blev kanske 
just därför extra hårt.'= I pornografifrågan kom dessa sexualpolitiska mot-
sättningar att leda till regelrätta konfrontationer i takt med den så kallade 
porrvågen. Det mest framträdande motståndet som skildrades i massmedia 
var religiöst. Betonas bör att det fanns flera olika kristna åsikter om sexli-
beralismen och kulturradikalismen. Här skildras endast det aktiva kristna 
motståndet som inte bör ses som representativt för hur kristna i allmänhet 
såg på pornografi.'&

Motståndet
I riksdagen förekom fortsatt kritik av pornografins framväxt och mot vad 
man såg som alltför sällan förekommande tryckfrihetsrättsliga ingripanden. 
)8<; fick justitieminister Herman Kling en fråga i riksdagen angående vilka 
åtgärder han ansåg borde vidtas mot pornografin.'; Ministern svarade att 
rättsliga åtgärder mot ”olämplig litteratur” måste vara begränsade:

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 straAbud mot smaklöshet och tarvlighet.'<

Justitieministern försvarade alltså den tillåtande hållningen genom att ka-
raktärisera frågan som ett gränsdragningsproblem mellan smaklöshet och 
brottslighet. Högerpartisten Mårten Werner ansåg istället att justitieminis-

 '' För diskussion om utvecklingen i Sverige, se Östberg ('(('), s &:; Lennerhed ()88:), 
s ')(f; för ett perspektiv på den Europeiska utvecklingen, Se t.ex. Timm & Sanborn 
('((9), s )<8A.

 '= Se t.ex. Sahlbergs diskussion om hur tidningen Dagen uppfattade förändringarna på 
)8<(-talet och hur kyrkan och frikyrkan kände sig akterseglade i )8<(-talets kultur-
klimat. Medlemmarna minskade och blev allt äldre och tidningen Dagen ansåg att 
de kristna värdena raserades i takt med att en ”folkmoralisk förvirring” bredde ut sig 
och äktenskapet hotades. Sexfilmer och skyltningar visades öppet som kunde locka 
till föräktenskapliga förbindelser. Se Sahlberg ()8:;), s )&<f.

 '& För diskussion om olika kristna tolkningar av sexliberalism och kulturradikalism på 
)8<(-talet, se Lennerhed ()88&), kap. )=.

 '; Andra kammarens protokoll )8<;:)', s '=.
 '< Ibid. )8<;:)=, s 9.
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tern gjort många besvikna: svenska föräldrar borde kunna räkna med stöd 
från ”högsta ort” i frågan

[m]en 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.'9

Precis som tidigare debattörer framhöll Werner unga människor som extra 
känsliga för den frestelse som pornografin innebar och att de därmed riske-
rade att mista chansen till lycka i formen av äktenskap. Hans resonemang 
tydliggör hur den grupp han själv tillhörde, det vill säga riksdagsledamö-
terna eller den vuxna delen av befolkningen, inte ansågs vara riskgrupp, 
men att unga människor kunde falla för ”frestelsetrycket”. Werner sade 
sig vara medveten om den reklam för ”smörjan” ett rättsliga ingripanden 
kunde innebära. Ett fast uppträdande i frågan skulle emellertid även kunna 
bli ”reklam för regeringen”, hävdade han.':

Den pingströrelseanknutna Dagen var den tidning som hårdast kritise-
rade den framväxande pornografin och vad sågs som en kommersialisering 
och normalisering av pornografin. Tidningen såg samhällsutvecklingen där 
människor tjänade pengar på att spekulera i sexualitet som demoralise-
rande. Under hela perioden skedde även en långsam förskjutning i Dagens 
rapportering från fokuseringen av homosexualitet till problematiseringen 
av föräktenskapliga sexuella relationer. Dagen såg upplösandet av ”folkmo-
ralen” och äktenskapet som de hot som följde en allmän sekularisering.'8 
Lewi Pethrus beskrev att ”de lösa uppfattningarna i äktenskapsfrågan” hade 
kommit med pornografin.=( 

De som mest ägnar sig åt att göra moralisterna till föremål för sarkasmer, 
borde kanske tänka en stund på de konsekvenser, som sedernas upplösning 
medför samhället. Tonårsgraviditeter, VS-smitta, svåra psykiska störningar hör 
till de sociala vådor, som följer i lösaktighetens spår. Här har de pornografiska 
profitörerna sin dryga del av ansvaret för utvecklingen.=)

 '9 Ibid.
 ': Ibid., s :.
 '8 Se Sahlberg ()8:;), s )&;A.
 =( Se intervju med Petrus i Silbersky & Nordmark ()8<8), s <8.
 =) ”Ohöljd spekulation” i Dagen den ; juli )8<9.
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Citatet antyder dels att Dagen ansåg sig förlöjligad som ”moralistisk”, dels 
uppfattningen att ”lösaktigheten” i pornografin och i samhället generellt 
ledde till en rad sociala problem. Dagen gjorde, liksom många andra, an-
språk på att tala för större delar av det svenska folket. ”Medelsvensson” 
tyckte att pornografiskyltningen var skamlig, vidrig och motbjudande, men 
bet ändå ihop eftersom han förstod att hans tankar skulle betraktas som 
gammalmodiga och förlöjligas, skrev tidningen. OFciellt sades att man 
lyssnade till ”Medelsvensson”, men om gemene man uttryckte sig obekvämt 
mobiliserades ett helt gäng av ”experter” för att försvara pornografin: psyko-
loger och präster som menade att den var nödvändig för vissa människor, 
jurister som slog vakt om det fria ordet ”och så förstås tränade, men mindre 
nogräknade journalister, som demagogiskt kolporterar ut lögnen så att den 
ser ut som humanistisk och hyfsad sanning”.=' Mot detta ansåg Dagen att 
”Medelsvensson” borde protestera, vanliga människor skulle inte behöva se 
”nakenbrudar och fräckisar” vartän de vände sig. Den stora del av svenska 
folket som hade en ”sund motvilja mot kommersialiseringen av könsdrif-
ten” hade rätt till skydd mot den påträngande reklamen, ansåg tidningen.==

Dagens skildring av situationen som den lilla människans motstånd mot 
samhällets alla företrädare och den penningstarka pornografin, speglar hur 
tidningen uppfattade frågans motsättningar. Även om Dagen tidigare kri-
tiserat myndigheternas oförmåga att ta i med hårdhandskarna, var tanken 
om en sammansvärjning mellan samhällets olika instanser ny för slutet av 
)8<(-talet. Det nya sättet att se på sexualitetsfrågor uppfattades av Dagen 
alltså som något som genomsyrade hela samhället, också regeringen. Även 
centerpartistiska Hudiksvalltidningen kritiserade utvecklingen. Där ansågs 
att ”porrvågen” i grunden bara var en ”exploatering av en elementär mänsk-
lig drift”.=& Pornografin hade inte bara accepterats som ett ofrånkomligt 
inslag i marknadsbilden, hävdade tidningen, utan betraktades även som 
någonting ”fint”:

Det är fint att bryta ner konventioner, det är fint att vara fördomsfri, det är fint 
att vara radikal. Det är också fint att propagera för gruppsex, för syskonäktenskap 
och för pornografi. Inom folkpartiets och socialdemokraternas ungdomsförbund 
drivs denna propaganda mycket systematiskt. Detta kallas kulturradikalism 
och – är som sagt – något mycket fint.=;

Enligt ”radikalernas” betraktelsesätt var det, enligt Hudiksvallstidningen, 

 =' ”Det är skamligt, sa’ Svensson” i Dagen den '; september )8<8.
 == Ibid.
 =& ”Protest mot porr” i Hudiksvallstidningen den ): januari )8<8.
 =; Ibid.
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totalt insnöat att förespråka äktenskapets betydelse, barns uppfostran i det 
egna hemmet eller pornografins torftighet.=< Tidningens beskrivning kan 
ses som en ironisk reaktion mot vad som uppfattades som en alltför långt 
gången liberalisering av synen på sexualitet. Precis som Dagen hänvisade 
Hudiksvallstidningen det sexualliberala till vissa ledande grupper i samhället 
och inte till allmänhetens inställning.

Den religiöst betonade Opinionsgruppen för skärpt filmcensur under 
ledning av Harry Hedman, började göra sig hörd i debatten under slutet 
av )8<(-talet. Gruppen stod bland annat för ett upprop mot pornografin 
som skickades runt till olika präster.=9 Den skickade även ett protestbrev till 
filmutredningen som var parallell med tryckfrihetsutredningen med anled-
ning av filmen Jag är nyfiken – gul. I skrivelsen kritiserade opinionsgruppen 
pornografiska inslag såväl i filmer som i böcker, tv och tidningar. De krävde 
i slutet av brevet (med versaler och understruket) att det skulle fastslås att 
”brottsutlärande moment, helnaket, visande av könsdelar, samlag och 
kvinnor i vågad ställning samt manlig eller kvinnlig homosexualitet” alltid 
skulle utgå i bedömningen av filmer och pornografi. Någon förändring i 
synsätt i dessa frågor kunde inte ske hos ”normalt tänkande människor”, 
hävdade de.=: I pressen beskrev Hedman att visningen av könsdelar och 
samlagsbilder upprörde honom mycket: ”En del säger att ungdomar och 
även äldre onanerar när de tittar i dessa tidningar. Det är väl inte avsikten 
med könsorganen?”.=8 Onani i samband med pornografikonsumtion upp-
rörde alltså ibland fortsatt. Hedman var övertygad om att de flesta delade 
hans uppfattning, men att förbud behövdes för att inte nya grupper skulle 
 =< Ibid.
 =9 Opinionsgruppen beskrevs av pressen ha mött viss motgång då några av dess grundare 

anklagades för nynazistisk bakgrund. Hedman beskrevs också av massmedia som 
utesluten ur KDS eftersom han utan tillstånd försökt ge ut en tidning i partiets namn. 
Se ”Biskop varnar präster för ’antiporrinsamling’” i Expressen den : december )8<9. 
Se även ”Lewi Pethrus krävs på )( ((( i skadestånd” om turerna kring Hedman som 
bl.a. krävde ärekränkningsskadestånd från tidningen Dagen.

 =: Opinionsgruppen sände med en lista med )9( ((( namnunderskrifter. I en senare 
skrivelse hade antalet underskrifter vuxit till '(; (((. Opinionsgruppen skickade 
även personliga meddelanden till riskdagsledamöter där de krävde att tukt- och 
sedlighetsparagrafen skulle tillämpas enligt ovanstående normer. Se RA, Kommit-
téarkivet, Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, vol. :, skrivelse 
inkommen den )= juni )8<: från Opinionsgruppen för skärpt filmcensur; Brev från 
Opinionsgruppen för skärpt filmcensur den ): februari )8<:; Skrivelse ”Pornografi-
utredningen” för kännedom inkommet den '= februari )8<:; RA, Kommittéarkivet, 
Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, vol. 8, Personligt viktigt 
meddelande till Sveriges riksdagsledamöter, odaterat.

 =8 ”Antiporr-direktören: Bara man inte visar naket framifrån går det an!” i Aftonbladet 
den '8 november )8<9.
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bli konsumenter. De pornografiska tidningarna visade enligt Hedman bil-
der på ”onaturliga ställningar” och syftade endast till att förläggarna skulle 
tjäna pengar. Till skillnad från tidigare debattörer framhöll Hedman att det 
framför allt var kvinnor som figurerade i tidningarna. Han tillade att det 
heller inte bara var kvinnans värde som drogs ned av osedligheten i landet, 
även män hade under senare tid börjat förekomma på bilderna.&(

Väckelserörelsen Maranata, som startade som en utbrytarfraktion ur 
Pingströrelsen, stod för flera mer militanta aktioner mot pornografin.&) När 
ett nummer av Maranatatidningen helt vigdes åt pornografikritik svarade 
porrtidningen Sexträ'en (Östermalmsförlaget) med att ”klä av” rörelsens 
ledare pastor Arne Imsen i en tre sidor lång artikel. I Sexträ'en stod att 
läsa att Imsen var ”porrbranschens bäste PR-man” som den senaste tiden 
”dirigerat sina ungdomar till landets försäljningsställen av pornografi för 
demonstrationer. Han som utan tvekan utsätter sina ungdomar för polis-
ingripande och bereder plats för dem i straAregistret.”&' Imsen å sin sida 
beskrev porrhandlarna som ”profithajar och ungdomens förförare”. Expres-
sen beskrev med krigsmetaforer hur motsättningarna ökat sedan Maranata 
börjat kalla sig Guds gerilla och utrustade med rödfärg och stencilerade 
antiporrparoller gjort ”saneringsraider” mot tobaksaAärer, tidningskiosker 
och ”sexvaruhus.” Mitt i natten hade de, enligt Expressen, slagit till och målat 
skyltfönstrena röda och kletat fast antiporraFscher. ”Porrvännerna” hade 
dock slagit tillbaka då Maranata höll ett bönemöte i Stockholm. De hade då 
kopierat väckelserörelsens metoder och klistrat upp bilder på ”nakna flickor 
i avancerade ställningar”.&=

Flera Maranataanhängare greps och pastor Imsen hade själv sänt in 
en namnlista på dem som deltagit till myndigheterna: ”Vi har handlat 
moraliskt rätt, inte juridiskt. Men vi är alla beredda att ta straAen”, sade 
Imsen till Expressen.&& Åtal skedde så småningom mot Maranataledaren 
och de ': ungdomar som deltagit i aktionerna. För skadegörelsen och den 
 &( Ibid. Se även ”Skäms du inte Curth Hson?” i Aftonbladet den '8 oktober )8<9 där 

Curth Hson Nilsson även kommenterar användandet av pornografi som ”onaniob-
jekt.”

 &) Se t.ex. ”I natt slog pastor Imsen till igen mot porrbutiker” i Expressen den : mars 
)8<8. Om Maranatarörelsen, se Aronsson ()88(), kap &; Dahlgren ()8:').

 &' Se kopia av Sexträ'en i ”Porr-kriget rasar vidare. Pastor Imsen ’kläs av’ i SexträAen” i 
Expressen den ') mars )8<8.

 &= Ibid.
 && Ibid. Maranatarörelsen ansåg att det främst var profitintressena inom pornografin 

som skulle bekämpas: ”Den kommersialiserade och råa sexindustrin skapar genom 
reklam ett konstlat behov av porr. Där finns inget rum för mänskliga hänsyn!” hade 
Imsen sagt. Se ”I natt slog pastor Imsen till igen mot porrbutiker” i Expressen den : 
mars )8<8.
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olaga aFscheringen kunde de få ett straA på maximalt )'( dagsböter, men 
Imsen och ungdomarna krävde istället att få fängelsestraA: ”Vi ska hamna 
innanför murarna om samhället nu vill straAa oss för att vi protesterar mot 
profithajarnas utnyttjande”, framhöll Imsen för Aftonbladet.&; Motståndet 
mot pornografin fick relativt stor massmediebevakning och enligt Aftonbla-
det kom till och med tv-bolag från USA och filmteam från Italien för att 
skildra angreppen på porrbutikerna.&<

I Olofström startade komministern Per Simonsson en i media starkt 
omrapporterad aktion mot pornografin. Han och många i församlingen 
upprördes över de tidningsautomater med pornografiska skrifter som satts 
upp på fotobutikens vägg i Olofström. Expressen rapporterade att Simons-
son talat med den ansvarige på AB Tidningsautomater och hotat att ”slå 
honom på käften” om han kom till Olofström. Komministern övervägde 
också att säga upp kontakten med fotografen som arbetade i butiken: ”Den 
 &; ”’Guds gerilla’ åtalas för stora porrkriget” i Aftonbladet den )) augusti )89(.
 &< Uppståndelsen hade enligt artikeln emellertid endast gynnat pornografiförsäljningen, 

enligt en uppgift hade den ökat med 9( procent. Se ”’Guds gerilla’ åtalas för stora 
porrkriget” i Aftonbladet den )) augusti )89(, även ”I natt slog pastor Imsen till igen 
mot porrbutiker” i Expressen den : mars )8<8; ”Präst-bröderna det stormar om” i 
Expressen den )) februari )89(; ”Präst hotar porrförsäljare med stryk” i Expressen den 
9 februari )89(.

Maranataaktion mot porrbutik )8<8

Källa: Expressen den : mars )8<8



E0+  = :  K-0.  )8<;–9)   )&9

som har aAärer med sådant här snusk kan jag givetvis inte acceptera som 
fotograf av våra rena och oskyldiga konfirmander”.&9 Simonsson berättade 
för kvällstidningarna att han var inställd på att med alla medel stoppa ”den 
farliga porren”: ”Jag vet att de har pengar och inte drar sig för att ta till 
våld. Det är hårda gossar i porrbranschen, men jag stiger inte åt sidan.”&: 
Tidningsautomatägaren hade, enligt Simonsson i en annons hävdat det 
bevisat att pornografi var bra för barn och ”i synnerhet för vuxna”:

Det är fruktansvärt, säger prästen. Porren vänder sig till onormala människor. 
De stjälps av porren när de borde hjälpas med sina problem. Tänk bara vad 
pengar det kostar. Lustan till porr kan innebära ekonomisk ruin […]. Äkta män 
kan bli så upptagna av porr att de blir av med sina söta fruar.&8

Fotobutiken tog senare ned automaten efter Simonssons och andra Olof-
strömares påtryckningar. Här liksom tidigare var det främst pornografins 
eAekter på konsumenten som betonades av motståndet. Simonsson beskrev 
konsumenterna som oAer för pornografins förförelsemakt. Under slutet 
av perioden väcktes dock även från det kristna hållet kritiken mot pro-
duktionsförhållandena inom branschen. Dagen skrev till exempel om ett 
fall där en ung mor som ställt upp på fotografering begått självmord då 
hon insett att bilderna inte gick att stoppa. Tidningen menade att det inte 
fanns någon skillnad mellan porrindustrin och ”vit slavhandel”.;( Med detta 
påstående kopplades pornografi och prostitution samman vilket i väldigt 
låg utsträckning eller inte alls förekommit tidigare. Dagen menade att själv-
mordet var att se som en anklagelse, inte bara mot porrindustrin utan även 
mot ”vårt sexbesatta samhälle”: ”Profitörerna bär blod på sina händer, men 
ansvaret delas av dem som ’inte skäms för att köpa porr’.”;) I detta uttalande 
märks även en förändring av synen på konsumenterna som medskyldiga till 
pornografins produktionsförhållanden. Dagens delvis förändrade diskursiva 
inramning av problematiken liknade delvis den feministiska kritik som kom 
senare, där kvinnor betonades som oAer i branschen och där konsumenter 
alltmer sågs som ansvariga för pornografins existens.

Två riksdagsmotioner som krävde att pornografifrågan skulle utredas 
behandlades under )8<8. Flera moderater, folkpartister och centerpartister 
 &9 ”Präst hotar porrförsäljare med stryk” i Expressen den 9 februari )89(.
 &: ”Prästbröderna Simonsson: Han vann första ronden mot porren – brodern kämpar 

mot knarket” i Aftonbladet den )( februari )89(. Se även ”Prästbröderna det stormar 
om” i Expressen den )) februari )89(.

 &8 ”Prästbröderna Simonsson: Han vann första ronden mot porren – brodern kämpar 
mot knarket” i Aftonbladet den )( februari )89(.

 ;( ”BlodsoAer” i Dagen den =( september )8<8.
 ;) Ibid. Om ”vit slavhandel”, se Hallner ('((8).
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ansåg i den ena att pornografin var att betrakta som en ”andlig miljö-
förorening” och att utländska turister uttryckte häpnad över det sätt som 
pornografi salufördes i Sverige. Alltfler människor kände vanmakt inför 
pornografin, ansåg de, och hävdade att man från ansvarigt håll verkade 
nonchalant inför risken att barn och ungdomar skulle få en förvrängd syn 
på sexualetiken. Den enskilde måste ha rätt att begära befrielse från att 
konfronteras med den pornografiska propagandan.;'

I den andra motionen framhöll flera folkpartister att pornografin vuxit 
de senaste åren och blivit alltmer frän och sadistisk. Det var svårt för dem 
att godta förklaringar som att det fria konstnärliga skapandet låg bakom 
nakenhet och samlagsscener eller att de var en spegling av en öppnare och 
friare livsstil. Istället bedömdes utvecklingen främst vara styrd av ekono-
miska vinstmotiv och pornografin tycktes vara en utomordentligt lönsam 
aAär: ”De nya ’besuttna’ i vårt samhälle är ofta ungt folk som förlägger 
pornografisk litteratur.”;= Motionärerna menade att principen om allmän 
tryckfrihet skulle vägas mot principen om riksdagens realansvar för samhäl-
lets värderingar och ”inre” utveckling: ”Det är en angelägen demokratisk 
renlighetsfråga att bildframställningar av nakenhet och samlag icke får bli 
handelsvaror.”;&

Båda motionerna avslogs av konstitutionsutskottet med hänvisning till 
att en utredning redan arbetade med pornografifrågan.;; Dikotomin mellan 
renlighet och smuts blev central även i debatten i riksdagens båda kammare. 
Moderaten David Svenungsson inledde debatten i den första kammaren 
med förklaringen att den ”pornografiska propagandan” gav upphov till 
sexualhysteri ”sambandet mellan denna och den växande ungdomsbrotts-
ligheten inklusive narkomanin kan inte avvisas”. Pornografin, ansåg han 
vara en ekonomisk spekulation i våld, råhet och sex.;< Att Svenungsson 
liksom Dagen såg pornografin som en del i en vidare sexualisering i ett 
förråat samhälle är framträdande, men även att han framför allt oroades 
över ungdomars konsumtion.

Även i den andra kammarens debatt menade folkpartisten Eric Nelan-
der att pornografin var ett synnerligen vinstgivande projekt: ”Den svällande 
porrfloden” borde justitiedepartementet bedöma strängare.;9 Socialdemo-
kraten Nancy Eriksson hänvisade istället till rapporter som visade att kon-

 ;' Likalydande motioner nr I:'< och II:==, )8<8.
 ;= Likalydande motion nr I:8< och II:))9, )8<8.
 ;& Ibid.
 ;; Konstitutionsutskottets utlåtande nr )8, )8<8.
 ;< Första kammarens protokoll nr )9, )8<8, s 8'.
 ;9 Andra kammarens protokoll nr )9, )8<8, s )&<.
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kurrensen blivit så hård i Stockholm att en del företag gått i konkurs. Hon 
var dock kritisk till att barn börjat tas in i de pornografiska alstren, något 
hon ansåg absolut inte fick förekomma.;: Moderaten Nils Carlshamre tog 
även upp ett exempel på en bok där ridskolans flickor i )'–)9-årsåldern hade 
orgier – inte med stallpersonalen, utan med hästarna.;8 Oron för barnen 
kan här ses som kontinuerlig från föregående period, men Eriksson och 
Carlshamre betonade i högre utsträckning att barn förekom i pornografin, 
inte bara att de påverkades som konsumenter.

Uttalandena ovan om barnpornografi måste, liksom de sporadiska be-
skrivningarna av barnpornografi under )8;(- och det tidiga )8<(-talet, ses 
som undantag i debatten. Det var fortfarande framför allt köparnas even-
tuella skada och pornografins vinstintressen som behandlades i riksdag och 
pressdebatt. Det var också särskilt vissa konsumentgrupper – ungdomar, 
gamla personer och ”svaga grupper” – som riksdagsledamöterna var oroliga 
för och som sades ha svårt att stå emot pornografins frestelser. Frågorna 
kring pornografi drevs oftast av folkpartister och högerpartister/moderater 
och pornografifrågan ramades huvudsakligen in som en sexualmoralisk 
fråga. Paradoxalt nog drev både Folkpartiets ungdomsförbund (FPU) och 
den fristående liberala studentklubben (SLS), under samma period frågan 
ur ett radikalt liberalt perspektiv med krav på pornografins avkriminalise-
ring.<( Hur pornografifrågan skulle tolkas ur ett liberalt perspektiv måste 
därmed ses som en tvistefråga. Flera riksdagsledamöter påpekande att det 
inte var pryda eller sexualfientliga, vilket antyder att de förhöll sig till sam-
tidens sexualliberala debatt.

Liberala och radikala strömningar
Den kulturradikalt sexliberala diskursen stärktes under hela )8<(-talet och 
märktes särskilt i den allmänna debatten om pornografi. Debattklimatet 
polariserades alltmer, då de kulturradikala och sexliberala stärkte sina posi-
tioner samtidigt som vissa konservativt kristna grupperingar tog till alltmer 
radikala metoder. Journalisten Hans Nestius skrev i Många liberaler om den 
”sexuella nöden” i Sverige. Denna nöd hade sin grund i en kristen tradition 
av skambeläggande som enligt hans uppfattning gav upphov till neuroser 
och psykoser. Långa köer till gynekologer, efterfrågan på sexualupplysning 
och även efterfrågan på pornografi blev en konsekvens av det torftiga sexual-
liv människor led av.<) Nestius förespråkade därför utökad sexualupplysning 

 ;: Ibid., s )&:.
 ;8 Ibid.
 <( Se Lennerhed ()88&), kap. 9.
 <) Nestius ()8<<), s )(;A.
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i flera samhälleliga instanser liksom en långtgående avkriminalisering på 
sexualitetsområdet. Lagarna mot incest, pornografi, prostitution, koppleri 
och särlagstiftningen mot homosexuella ansåg han kunde slopas eftersom 
de var grundade i fördomar. Alltfler började också inse, hävdade Nestius, 
att paragrafen som reglerade sårande av tukt och sedlighet inte fyllde någon 
rimlig funktion.<'

Socialdemokratiska Folkbladet Östgöten fastslog )8<9 det som glädjande 
att samhället alltmer präglades av öppenhet och att fördomarna mellan 
människor minskade. Tidningen underströk dock att detta förhållande 
höll på att snedvridas av ”smarta aAärsmän” som översvämmade samhället 
med översexualiserad massmedia. Porrlitteraturen som växte starkt saknade 
litterära och konstnärliga förtjänster: ”Det är en cynisk exploatering av så-
dana som är sexuellt underförsörjda eller avvikande ifråga om det sexuella 
handlingsmönstret.”<=

Som reaktion mot Folkbladet Östgöten skrev författaren och debat-
tören Carl Rådemyr ett inlägg. Rådemyr var aktiv både i den svenska 
och den danska homorörelsen under )8;(- och )8<(-talen och gav också 
ut tidskrifter för homo- och bisexuella som i undersökningen klassats 
som pornografiska av samtida bedömare (och som därmed finns med i 
undersökningen).<& Huruvida hans engagemang var känt är för Folkbladet 
Östgöten och dess läsekrets är dock svårt att veta.<; Rådemyr ansåg det vara 
en ”märklig form av konsumentupplysning” Östgöten ägnade sig åt: ”Är 
det mera cyniskt att spekulera i porrlitteratur än i tvättmedel, tandkräm, 
bilar eller – kvällstidningar?”<< Om Folkbladet Östgöten ansåg det glädjande 
att fördomarna försvann borde de också inse att det var i sin ordning att 
behovet av pornografi tillfredsställdes, enligt Rådemyr. Han frågade sig 
om inte porrproducenterna i själva verket gjorde en samhällsnyttig insats. 
Porrtidningar som den beslagtagna Orgasm (se kommande avsnitt) var ett 
bra exempel på en kvalitetsprodukt, enligt Rådemyr: ”det är sådant por-
rälskarna vill ha”. Men rätten till sådana produkter förvägrades dem, tillade 
han, ”ty vi lever i ett både byråkratiskt och moraliskt förmyndarsamhälle”. 
Radikala tidningar borde därför protestera mot detta, istället för som Öst-

 <' Ibid., s ))(A. De undantag från avkriminaliseringen Nestius angav var skydd mot 
barn och ungdom och skydd mot våldtäkt. Barnprostitution skulle alltså fortsatt vara 
kriminaliserat liksom tvång till prostitution.

 <= ”Porrpolis?” i Folkbladet Östgöten den 9 juli )8<9.
 <& Om Rådemyr, se Lindeqvist ('(('a); Idem ('(('b); Bertilsdotter Rosqvist ('((8), s ;):A.
 <; Rådemyr skrev annars under pseudonym, men argumenterade för öppenhet. Se 

Lindeqvist ('(('a), s '8.
 << ”Försvar för porr” i Folkbladet Östgöten den )& juli )8<9.
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göten ”klamra sig fast vid gamla borgerliga moralvärderingar”.<9

Att anklagelsen om moralism tog skruv hos redaktionen på Folkbladet 
Östgöten visades av att de samma dag som Rådemyrs debattinlägg också 
publicerade ett svar. Tidningen förnekade sig ha några sexualmoraliska 
synpunkter på pornografin, argumenteringen var rent estetiska och ”aAärs-
moralistiska”. Redaktionen sade sig ogilla ekonomisk exploatering i alla dess 
former och denna exploatering var påfallande när det gällde pornografin.<:

Som svar till Rådemyr kom även en insändare med mindre liberala 
synpunkter. Insändarskribenten ifrågasatte att pornografi skulle fylla något 
behov och kritiserade den cyniska ”profithungern” inom porrbranschen 
som smutsade ned människors fantasi- och kärleksliv. Det moraliska 
förmyndarsamhälle Rådemyr talat om fanns helt enkelt inte: ”Finns det 
överhuvudtaget något land, där man har större frihet att ge uttryck åt sin 
omoral både i tal, skrift och bild än hos oss?”<8

Argumentationen mellan redaktionen på Östgöten, Carl Rådemyr 
och insändarskribenten skildrar tre ståndpunkter med delvis motsvarig-
het i riksdagsdebatten. Rådemyr tyckte i princip inte att det fanns några 
invändningar mot pornografin och gav på så vis uttryck för en långt mer 
radikal retorik än regeringen (även om de förslagna åtgärderna i förläng-
ningen liknade varandra). Folkbladet Östgöten gav uttryck för en oro över 
pornografins kommersialisering, men tyckte egentligen inte att pornografi 
som sådan var omoralisk, vilket kanske mer motsvarade regeringens in-
ställning. Insändarskribenten var dock, liksom ledarskribenterna på Dagen 
och vissa motionärer i riksdagen, helt och hållet kritisk till pornografins 
existensberättigande.9( Regeringens och justitieministerns inställning kom 
att tydliggöras i de många tillslag som skildras nedan.

”Porrazzian”
Med anledning av en relativt stor och ökande utgivning av svensk porno-
grafi under )8<(-talets andra hälft och dess alltmer explicita och våldsamma 
innehåll, inledde justitieminister Herman Kling en ”porrazzia” sommaren 
)8<9 och framåt där ett stort antal pornografiska tidningar blev föremål för 

 <9 Ibid.
 <: ”Pornografin och moralen” i Folkbladet Östgöten den )& juli )8<9.
 <8 ”Svar till Carl Rådemyr: Porr ett ogräs som saknar existensrätt” i Folkbladet Östgöten 

den ): juli )8<9.
 9( Jfr även Lennerheds diskussion om de tre inställningarna bland pornografiparagrafens 

kritiker, där en principiellt var emot pornografiparagrafen, en framhöll den enklare 
pornografins berättigande, en som därutöver efterlyste kvalitetspornografi: Lenner-
hed ()88&), s )8=
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åtal.9) Razzian genomfördes paradoxalt nog trots att justitieministern påpe-
kat i massmedia att sedlighetsparagrafen troligtvis skulle försvinna och trots 
att en utredning tillsatts för att se över om tryckfriheten kunde utvidgas på 
området.9' De svenska åtalen följde på en rad skandinaviska, där Danmark 
var först ut, sedan Norge och så Sverige.9=

Startskottet för den svenska porrazzian var åtalet av tidningen Orgasms 
första nummer. När Malmöpolisen lade beslag på tidningen svarade för-
läggaren Sven Lindskog med att gå upp till överåklagaren med en bunt 
liknande porrtidningar för att fråga om inte de tidningarnas utgivare också 
skulle åtalas.9& Lindskog ansåg inte att Orgasm var fränare än andra jäm-
förbara tidskrifter, förklarade han för pressen. Han beskrev hur han vänt 
sig till tryckfrihetsombudet för att höra efter vad som var tillåtet att visa. 
Det hade ombudet ingen aning om enligt Lindskog, som drog slutsatsen 
att ingen längre visste vad som var tillåtet. Lindskog höll med om att por-
nografin blivit fränare av den senaste tidens konkurrens: ”Men det strider 
mot vår idé i Sverige att stoppa porren. Dessutom sanerar branschen sig 
själv”. Beslag var onödigt eftersom folk snart skulle komma att tröttna på 
den mest avancerade porren: ”Utvecklingen vrids snart tillbaka”, sade han 
till Kvällsposten.9;

 9) Se ”Porrtidningar i beslag vid hemlig polisrazzia” i Dagens Nyheter den ' juli )8<9, 
”’Hemlig’ riksrazzia mot porr” i Dagens Nyheter den = juli )8<9; ”Nu läser Klings 
gubbar porr inför kommande sexrättegång!” i Folket den '; juli )8<9; ”Polisen slår till. 
Jagar porr i sin lilla plastkasse” i Expressen den )= september )8<9; ”Rekord i porr )8<:. 
''; skrifter i censur. Kling inte strängare” i Sydsvenska Dagbladet den '< november 
)8<:; ”Blixtrazzia: Porrträsket rensas” i Kvällsposten den ' juli )8<9; ”Porr-razzia i 
Jönköping: Klingpåbud” i Smålands folkblad den '9 juni )8<8.

 9' Se Pressfönstret i TV) den '& augusti )8<9 där Herman Kling intervjuas angående pa-
radoxen med att å ena sidan uttala sig om en ändring av lagstiftningen och samtidigt 
driva åtal mot så många tidningar.

 9= Om Danmark, se Kutchinsky ()888), s :<.
 9& Tidningarna vidarebefordrades sedan till justitiedepartementet och ministern. Se ”Justi-

tieministern stoppade ’Orgasm’” i Expressen den '; juni )8<9; ”Hr Kling begär åtal mot 
utgivare av porr” i Svenska Dagbladet den & juli )8<9; ”Porr trycks i hemlighet: Kontrol-
len skärps” i Dagens Nyheter den & juli )8<9; ”Han porrkrigar med Herman Kling” 
i Aftonbladet den : juli )8<9; ”Porrutgivarna angav varann! Kling: När upplagorna 
sjönk gick man ännu längre i sadism” i Expressen den : juli )8<9; ”Uppsalabeslag på '; 
exemplar vid porrazzia” i Upsala Nya Tidning den & juli )8<9; ”Porrbeslag i Karlskrona 
– Blixtrazzia i tidningsstånden” i Blekinge Läns Tidning den 9 juli )8<9.

 9; ”Porrförsäljare i Malmö: Beslaget ologiskt” i Kvällsposten den ; juli )8<9. Lindskog 
beskrev också att den nya lagen i Danmark (borttagandet av censur på skriftlig 
pornografi) skapat en liknande osäkerhet om vad som var tillåtet där. Man vågade 
inte trycka något längre och Orgasm var stoppad även i Danmark. ”Porrförsäljare i 
Malmö: Beslaget ologiskt” i Kvällsposten den ; juli )8<9. Se även ”Justitieministern 
stoppade ’Orgasm’” i Expressen den '; juni )8<9 där Lindskog kommenterar beslaget.
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De tidningar som beslagtogs i razzians första skede (Sängen I och II, 
Loving Sweden I, Liebe, Lek i säng IV, Spanking Sweden I, Petting Sweden II, 
Sexchock I och Helios Aktstudier II) hade funnits på marknaden en längre 
tid före beslaget. Att beslaget inte kom tidigare berodde på att justitiede-
partementet inte känt till deras existens eftersom granskningsexemplar 
inte skickats till tryckfrihetsombuden.9< Razzian inleddes i Göteborg och 
genomgick sedan landets städer en efter en. Vilka tidningar som berördes 
hölls hemligt så att återförsäljarna inte före razzian skulle plocka bort just 
dessa.99

Byråchef på justitiekanslerämbetet, Tord Sars, framhöll för Expressen 
att det varit den hårda konkurrensen på marknaden som drivit fram de 
vågade bilderna. Orgasm var grovt oanständig, ansåg han, men medgav 
att tidningens bilder inte gått ända till samlag. Tidningen var ändå avgjort 
oanständigare än vad som tidigare utretts, ansåg han.9: Tillsammans med 
sin advokat besökte Sven Lindskog JK senare på sommaren för att dis-
kutera var gränsen för tukt och sedlighet gick. Händelsen bevakades av 
tv-programmet Pressfönstret som frågade Lindskog när han kom ut från 
JK:s kansli om han fått några besked. Detta hade Lindskog inte eftersom 
myndigheterna inte kunde göra förhandsgranskningar. Istället hade han 
tillsammans med justitiekanslern försökt finna en linje i beslagsfrågan som 
förlagen kunde anpassa sig till. Lindskog tolkade samtalet som att kvinnor 
och män inte skulle ”vara nära varandra” i bildtidningarna.98

I samband med Anderbergs Kärleksböcker hade Kling uttalat sig om 
att de som köpte pornografi inte gärna kunde bli sårade eller moraliskt 
upprörda eftersom de visste vad de gav sig in på, skrev Aftonbladet i en 
kommentar om ministerns omvändning från en liberal hållning till en 
mer restriktiv.:( I en intervju i Expressen menade dock justitieministern 
att regeringen inte alls avsett skärpa inställningen till pornografi genom 
aktionen: ”Vi vill bara ta itu med det allra, grövsta och vidrigaste. Vi har 
ju varit försiktiga med ingripanden. Men nu tycker jag att det har gått för 
långt: här spekuleras i den grövsta sadism.”:) Kling framhöll att politiken 
dittills gått ut på att låta köparna ”äta sig mätta” i tron om att försäljningen 

 9< ”Uppsalabeslag på '; exemplar vid porrazzia” i Upsala Nya Tidning den & juli )8<9. 
Se även ”Pressfönstret” i TV) den '& augusti )8<9 där porrazzians förlopp beskrivs.

 99 ”Porrbeslag i Karlskrona – Blixtrazzia i tidningsstånden” i Blekinge Läns Tidning den 
9 juli )8<9.

 9: ”Justitieministern stoppade ’Orgasm’” i Expressen den '; juni )8<9.
 98 ”Pressfönstret” i TV) den '& augusti )8<9.
 :(  ”Han porrkrigar med Herman Kling” i Aftonbladet den : juli )8<9.
 :) ”Porrutgivarna angav varann! Kling: När upplagorna sjönk gick man ännu längre i 

sadism” i Expressen den : juli )8<9.
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sedan skulle minska. Detta hade fungerat och justitiedepartementet hade, 
trots knapphändiga uppgifter från förlagen fått rapporter att upplagorna 
minskade. Men för att få upplagorna att stiga igen tog pornografiförläg-
garna istället ”ett mycket kraftigt kliv” över gränserna och blev betydligt 
råare enligt justitieministern.:' Porrazzian var betydelsefull för att komma 
åt dem som inte skickade in granskningsexemplar. Detta gällde framför allt 
de nya förläggare som tagit sin in på marknaden. Justitieministern framhöll 
att porrläsningens eAekter var en svår fråga eftersom vissa hävdade att por-
nografin kunde avlasta läsarna från komplex medan andra hävdade att den 
istället skapade komplex.:=

Carl Lidbom, departementsråd på justitiedepartementet, intervjuades i 
Aftonbladet där han framhöll att det vuxit fram en mängd skrifter som var 
värre än tidigare. I Orgasm nummer ) fanns till exempel bilder på tre personer 
som hade samlag. I andra tidningar förekom flera par på samma bild, varpå 
han ansåg det befogat med ett ingripande: ”Sexparties i bild sårar, enligt min 
mening, tukt och sedlighet.”:& Även homosexuella inslag hade förekommit i 
de beslagtagna tidningarna, framhöll han i en annan intervju.:;

Flera pornografiförläggare uttalade sig även om beslagen. Curth Hson 
Nilsson framhöll i en intervju det positivt att de utgivare som försummat 
skicka in granskningsexemplar eller uppge tryckort åtalades. Däremot kri-
tiserade han åtal som berörde tidningarnas innehåll. Åtalen hade snarast 
motsatt eAekt om man ville försvåra försäljningen av tidningarna, ansåg 
han.:< En annan av förläggarna, som gav ut nudisttidningen Helios i Örebro, 
intervjuades av Nerikes allehanda. Han ansåg i likhet med Hson Nilsson att 
beslagen och publiciteten snarare var bra för aAärerna, de gav en ”enorm 
reklam”.:9 Sven Lindskog var upprörd över åtalsbeslutet och krävde nu 
besked om hur långt porrförläggarna kunde gå, beskrev Aftonbladet: ”Vi är 
 :' Ibid. Se också ”Han läser mest porr av alla…” i Expressen den < juli )8<9 där regering-

ens hållning beskrevs som liberal men att den tidigare förhoppningen att pornografin 
skulle ”ta död på sig själv” inte infriats; ”’Tukt och sedlighet’ försvinner ur lagen” i 
Dagens Nyheter den = december )8<9 där Kling beskriver samma förlopp.

 := ”Porrutgivarna angav varann! Kling: När upplagorna sjönk gick man ännu längre i 
sadism” i Expressen den : juli )8<9. Legaliseringen och liberaliseringen i Danmark 
följdes även av den svenska pressen, se ”Simon Spies ger ut porrbok ’Man har upp-
levt en del’” i Expressen den '' juli )8<9. Se även ”Blixtrazzia: Porrträsket rensas” i 
Kvällsposten den ' juli )8<9 där Tord Sars kommenterar underlåtenhet att skicka in 
granskningsexemplar.

 :& ”Porr-razzia idag: Nu har man nått gränsen för anstötlighet” i Aftonbladet den = juli )8<9.
 :; ”Porr trycks i hemlighet: Nu skärps kontrollen” i Dagens Nyheter den & juli )8<9.
 :< ”Saneringen i porrträsket behövligt… Kvinnorna allt ivrigare porrläsare på senare år: 

Biblioteken satsar på kvalitetsporr” i Norrbottenskuriren den ; juli )8<9.
 :9 ”Nu har han härdats: Porrinsamlingen avslutad );( exemplar beslagtogs” i Nerikes 

allehanda den ; juli )8<9.
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många förläggare som nu vill ha ett klart besked av justitieministern om hur 
det ska bli i framtiden. Ska vi gå under jorden eller ska porr få säljas som en 
vanlig vara i en aAär.”::

En del återförsäljare kritiserade porrrazzian och polisens metoder, men 
ingripandena ansågs även nödvändiga i flera läger, både bland återförsäljare 
och poliser.:8 I porrazzians senare skeden verkade återförsäljarna dock vana 
vid polisens besök. Expressen rapporterade hur polisen i september )8<9 gick 
runt i Klarakvarteren i Stockholm och samlade in tidningar lagda under be-
slag. En morgon hade polisen klivit in i en butik på Klara Norra Kyrkogata:

– God dag, det är från polisen (visade brickorna), har ni en tidning som heter 
”Parlek” här?
– Visst, sa [butiksägaren] och log, ta skiten bara. Det är ju rena Kalle Ankan.8(

Butiksägaren beskrevs av Expressen som en rutinerad försäljare som alltid 
klarade sig eftersom det var utgivarna som åkte fast. Själv ansåg butiksäga-
ren att han hade mycket värre och bättre tidningar i sin butik, ”men när 
dom inte är beslagtagna får ju inte polisen ta dom med sig”.8)

Att pornografiska tidningar som saknade uppgifter om tryckeri och 
ansvarig utgivare sålts under disk i kiosker och tobaksaAärer sågs som 
tydliga överträdelser av tryckfrihetsförordningen. Byråchef Tord Sars me-
nade att underlåtenheten att skicka in granskningsexemplar nu eventuellt 
föranledde skärpt kontroll för tryckfrihetsombuden. Carl Lidbom trodde 

 :: ”Han porrkrigar med Herman Kling” i Aftonbladet den : juli )8<9.
 :8 Exempel på kritik mot porrazzian förekom bl.a. i tidningen Arbetet som rapporterade 

hur ett butiksbiträde chockats av polisens bryska bemötande i ”Biträde chockades av 
bryska poliser: Massbeslag av porr” den = juli )8<9. Butiksägaren undrade om inte 
polisen behövde tillstånd för att ta sig in i aAärer och lagerlokaler. En intervjuad polis 
förklarade att tillstånd inte krävdes vid beslag utan att det bara var att följa den order 
som kommit från justitiedepartementet. Butiksägaren menade att han inte förstod 
sig på beslagen och hävdade att han kunde plocka fram ett )((-tal lika avancerade 
skrifter som dem polisen letade efter. Han ansåg även att polisens uniformering 
väckte onödig uppståndelse. 

 8( ”Polisen slår till: Jagar porr i sin lilla plastkasse” i Expressen den )= september )8<9.
 8) Ibid. Polisen gick runt i ett hundratal butiker för att samla in tidningarna, enligt 

Expressen. Tidningens reporter frågade runt i butikerna i Stockholm hur det gick 
med aAärerna. En kvinna som arbetade i butiken Sex-Boden menade att de fick in 
några tusen kr. om dagen och en butiksägare menade att förtjänsten för hans butik 
var );( ((( kr. om året men tillade att han inte tjänade så mycket varje år. Expressen 
konstaterade att det bara var en bråkdel av tidningarna som beslagtogs och att det 
fanns riktigt avancerad pornografi kvar i butikerna. Se även Pressfönstret i TV) den 
'& augusti )8<9 där samme butiksägare och även andra återförsäljare intervjuades om 
sommarens beslag. De flesta menade att de även sålde andra tidningar av samma typ 
men som inte tagits i beslag.
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att det i framtiden kunde bli problem för justitieministern att överblicka 
utgivningen av de allt värre skrifter som gavs ut på olika underliga sätt.8'

Klings och Lidboms uttalanden kan ses som mycket mer restriktiva 
än den linje den nye justitieministern Lennart Geijer kom att anamma i 
och med pornografins avkriminalisering. Kling hade visserligen )8<; givit i 
uppdrag till utredningen om tryckfrihet att utgå från en helt fri sådan, men 
)8<9 ansåg han alltså ändå att en aktion mot de grövsta tidningarna var 
befogad. Den mer liberala hållning justitiedepartementet haft var Lidbom 
och Kling självkritiska mot, eftersom de ansåg att den lett till en grövre 
pornografi. I massmedia blev det också tydligt hur förläggaren Lindskogs 
inställning sattes i motsats till justitiedepartementets genom konfliktens 
beskrivning som ett ”porrkrig”.8=

När justitieminister Herman Kling intervjuades i tv-programmet 
”Pressfönstret” i slutet av sommaren )8<9 påminde reportern honom om att 
han tidigare hävdat att det bara var sadism och brutaliteter som skulle åtalas 
och inte ”enkel sexualitet”. Reportern frågade om ministern nu svängt i 
frågan eftersom det var just enkel sexualitet som skildrades i de åtalade 
tidningarna:

– Jo, men i en mycket mer förråande form än som tidigare varit brukligt. Det 
är det. Och de två böcker som tagits i beslag, de är rent sadistiska [Sadistiskt 
övergrepp I och II, min anm.].
– Men tidigare fick man det intrycket att statsrådet ville släppa helt fritt alla 
framställningar som inte hade några sadistiska inslag. Har ni ändrat den stånd-
punkten?
– Nej, jag har inte ändrat grundinställningen, men vi har ju inte den nya 
lagstiftningen ännu och vi försöker ju tillämpa den som vi har så generöst som 
det på något sätt är möjligt i avbidan på att vi får ett nytt förslag. Och det är 
mycket möjligt att det kommer då att kanske likna den danska lagstiftningen.8&

Justitieministerns uttalanden kan tyckas paradoxala. Å ena sidan ville han 
släppa kraven på framställningarna och liberalisera lagstiftningen, å andra 
sidan betonade han att det handlade om framställningssättet ifall bilder som 
antydde samlag skulle anses sedlighetssårande. Om de olika pornografiska 
tidningarna jämfördes kunde man inte underlåta att göra beslag, beskrev 

 8' ”Jättebeslag av porrtidningar” i Expressen den & juli )8<9; ”Porr trycks i hemlighet: Nu 
skärps kontrollen” i Dagens Nyheter den & juli )8<9.

 8= Se också ”Uppsalabeslag på '; exemplar vid porrazzia” i Upsala Nya Tidning den & 
juli )8<9 där Lidbom påpekar att Kling gjort sig känd som mycket tolerant och att 
beslaget kom som en reaktion på mycket grova bilder i tidningarna.

 8& Pressfönstret, TV) den '& augusti )8<9.



E0+  = :  K-0.  )8<;–9)   );9

ministern i programmet.8; Trots att justitieministern ansåg att han hade 
en generös tillämpning av lagstiftningen och trots att han själv tillsatt en 
utredning som skulle se över en liberalisering av tryckfriheten, ansåg han 
alltså att det var i princip oundvikligt med en razzia mot den pornografi som 
han ansåg hade utvecklats mot sadism. Möjligen blev han förvånad av den 
utveckling pornografin genomgått mot det sexuellt explicita och sadistiska 
med bakgrund av resonemanget om att människor skulle komma att äta sig 
mätta och pornografin så småningom avta.8<

Även på ledarsidor kommenterades justitieministerns razzia och dess 
orsaker. Enligt moderata Norrbottenskuriren var förklaringen en rädsla för 
att landets prestige skulle ta skada när utländska turister såg ”porrfloran”.89 
Liberala Göteborgstidningen ansåg att polisingripandena var onödiga: män-
niskor hade just börjat tröttna på pornografin när razzian nu gav den ytterli-
gare uppmärksamhet vilket gynnade aAärerna.8: Kritiska röster hördes även 
om att aktionerna var tvivelaktiga tryckfrihetsrättsligt. Folkbladet Östgöten 
ansåg att ingen rättvist kunde bedöma vad som var moraliskt mindervär-
digt och inte. Sannolikt skulle det istället bli kvar ett dåligt bestånd av 
porrlitteratur som inte drabbats som på så vis skulle uppfattas som oFciellt 
sanktionerat: ”Låt dem som vill ha smörjan få den. De flesta ledsnar snart 
på eländet. Låt polisen syssla med viktigare uppgifter. Sådana finns. Någon 
porrpolis behöver vi inte”, skrev Östgöten.88

Det fanns alltså en utbredd föreställning om att pornografikonsumtio-
nen framförallt var nyfikenhetsstyrd och att människor snart skulle tröttna 
eller ”äta sig mätta” på pornografin. Denna syn framfördes såväl av justitie-
ministern som av journalister och av pornograferna själva. Uppfattningen 
kan både ses som en förlängning av och en motsats till föreställningen om 
att pornografin svarade mot ett behov. Om det fanns ett behov av porno-
grafi skulle detta tillfredsställas av den ökade tillgängligheten och efterfrågan 
sedan avta. Samtidigt byggde behovsresonemanget även på en koppling till 
 8; Ibid.
 8< Även tryckfrihetsombudet i Malmö, Owe Hjert, intervjuades i Pressfönstret. Han 

menade att förläggarna mycket väl visste att de överskred gränsen för vad som sårade 
tukt och sedlighet och att det knappast fanns anledning att hysa medlidande med de 
åtalade.

 89 ”Saneringen i porrträsket behövligt… Kvinnorna allt ivrigare porrläsare på senare år: 
Biblioteken satsar på kvalitetsporr” i Norrbottenskuriren den ; juli )8<9. Utblickar 
gjordes då till de nordiska grannländerna där pornografin bekämpades hårdare. Den 
svenska mer liberala hållningen beskrevs av moderata Västernorrlands allehanda glädja 
de svenska kulturradikalerna. Se ”Razzia mot porren” i Västernorrlands allehanda den 
; juli )8<9.

 8: ”Hr Kling i kamp mot pornografin” i Göteborgstidningen den & juli )8<9.
 88 ”Porrpolis?” i Folkbladet Östgöten den 9 juli )8<9.
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sexualdriften, vilken inte skulle avta och kunna stillas likt nyfikenhet.
Att porrazzian trots sent inlämnade granskningsexemplar och sena till-

slag ibland fick ekonomiska konsekvenser bekräftas av det rekordbeslag som 
polisen i Malmö gjorde i juli )8<9. Enligt Sydsvenska Dagbladet hade polisen 
gjort det största beslaget dittills i Malmö då den hos en grossist beslagtagit 
hela Malmöupplagan om ca ); ((( ex av porrtidningen Loving Mix: ”Efter 
en fingervisning från Stockholm for ordningsmakten med en lastbil direkt 
till mannen – ny i gamet [sic] – och kunde utan intermezzon genomföra 
rekordbeslaget”.)(( Malmöpolisen hade beslagtagit )& olika tidskrifter och 
besökt <(( aAärer, kiosker, tryckerier och grossister. Tillsammans vägde be-
slaget omkring ett ton.)() Polisrummet där pornografin förvarades beskrevs 
av tidningen som en ”porrlagerlokal” och hade försetts med dubbla lås. 
Numren av Loving Mix kostade nio kronor i handeln och värdet på beslaget 
var alltså )=; ((( kronor.

Att den vanliga pressen rapporterade så ofta tyder på att de fann det 
lönsamt eller åtminstone av allmänt intresse att följa den så kallade porrazzi-
an.)(' Krigsrubrikerna ska dock även tolkas som ett utslag av kvällstidnings-
retorik. Bruket av ordet razzia kan vara uttryck för ett slags sensationalism 
eftersom begreppet antyder ett kraftfullt ingripande från polisen vid ett 
enda tillfälle. ”Porrazzian” pågick istället under relativt lång tid och utför-
des ofta av enskilda poliser som besökte butikerna. Att ingripandena ändå 
uppfattades som razzior av butiksägarna är dock möjligt.

Razzians efterspel – rättsosäkerhet
De många åtalen fortsatte till )8<(-talets slut, men konsekvenserna av raz-
zians inledande fas började diskuteras redan i slutet av )8<9. Kritiken mot 
rättsystemet stärktes i och med porrazzian, men byggde i princip på samma 
argument som användes tidigare. Herman Kling intervjuades i Dagens Ny-
heter om hur han bedömde de pornografiska tidningarna. Kling menade 
då att tukt- och sedlighetsbegreppet var moget för avskrivning eftersom 
det var så svårt att tillämpa. Om nu friheten skulle bli fullständig, menade 
justitieministern att pornografin måste spridas diskret och att skyltningen 
borde regleras hårdare: ”Om någon vill skaAa sig porrlitteratur får han själv 
göra det, på eget initiativ. Det ska inte lysa i ögonen på andra.”)(=

 )(( ”Rekordbeslag i Malmö: Ett ton porr” i Sydsvenska Dagbladet den )' juli )8<9.
 )() Ibid. Se även ”Till kamp mot porren” i Aftonbladet den & juli )8<9 där polisens priorite-

ringar ifrågasätts.
 )(' Socialdemokratiska Folket menade under rubriken ”Nu läser Klings gubbar porr inför 

kommande rättegång” att en av nudisttidningarna i Örebro drabbats av ”sexpolisens 
beslag”. Tidigare hade den åtalade bildserien ”ett skälvande sköte” även visats i Folket.

 )(= ”’Tukt och sedlighet’ försvinner ur lagen” i Dagens Nyheter den = december )8<9.
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Det rättsliga systemet kritiserades hårt under ”porrazzian” för rätts-
osäkerhet. Dagens Nyheter beskrev exempelvis juryerna i storstäderna som 
mer benägna att fria än juryer i mindre städer.)(& Oberoende socialdemo-
kratiska Örebro-Kuriren undrade om juryn i Örebro, som bestod av nio 
personer med en medelålder på <( år, verkligen var representativ för stadens 
medborgare. Dessa människor måste, oavsett partibeteckning ha ”en trygg 
förankring i ett gammalt borgerligt samhälles traditionella värderingar”, 
ansåg tidningen, och påpekade även att juryn bestod av åtta män och endast 
en kvinna: ”Är den gruppen representativ för Medelsvensson? Borde det 
åtminstone inte petas in några unga föräldrar eller en ensam mamma i 
samlingen?”)(; Även i Örebro-Kuriren återfanns alltså kopplingen till vad 
människor i allmänhet tyckte. Tidningen beskrev också en tydlig genera-
tionsklyfta, där det ansågs självklart att personer i <(-årsåldern företrädde 
traditionella borgerliga värderingar.

Även bland pornografer förekom kritik av razzians eAekter. En åtalad 
pornografihandlarna i Gävle hade anmält razzian till justitieombudsman-
nen: ”Slutar inte polisen med sitt springande får jag flytta försäljningen till 
Danmark där det går friare till”, hade han sagt till Dagens Nyheter.)(< En 
porrproducent klagade på stor oklarhet om vad som var tillåtet att trycka. 
Detta hade medfört att pornografer balanserade på gränsen till det accepte-
rade och att även medvetna övertramp var vanliga. Många sökte smygvägar 
och luckor i lagen och de verkliga kungarna i sexindustrin placerade sig långt 
bort från själva sexhanteringen för att inte riskera att ”nås av lagen”.)(9 En 
annan porrförläggare ansåg att det rådde en diskrepans mellan folkets och 
myndigheternas syn på pornografi. Som exempel nämnde han de många 
åtal som skett mot hans tidningar som alla friats av den folkvalda juryn: 
”Men allmänhetens attityd och myndigheternas syn på sexindustrin på-
verkar varken prissättning eller efterfrågan. Behovet tycks vara konstant.”)(: 
Denna porrförläggare gick alltså emot justitieministerns och andras syn på 
nyfikenheten som drivkraft. Om behovet av pornografi var konstant skulle 
heller inget ”mättnadsstadium” infinna sig.

 )(& ”Ibid.
 )(; ”Var juryn representativ?” i Örebro-Kuriren den = november )8<9. Se även ”Hon är 

kvinnan bland : edsvurna män: Jury i Örebro avgör Karlskogas porrmål” i Örebro-
Kuriren den )8 oktober )8<9.

 )(< ”Hela världen köper porr av ’småhandlare’ i Gävle” i Dagens Nyheter den & mars )8<8. 
Porrhandlarna rapporterades vara missnöjda med rättvisan i Gävle eftersom de ansåg 
att porr som fälldes där gick fri i Stockholm.

 )(9 ”Män i alla samhällsklasser köper pornografi för miljoner” i Aftonbladet den '& fe-
bruari )8<8.

 )(: Ibid.
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Den unge advokaten Leif Silbersky menade att de många porrättegång-
arna drog löje över det svenska rättsväsendet och framhöll att pornografi 
funnits i alla tider.)(8 Silbersky påpekade också skillnaderna mellan hante-
ringen över landet: ”Jag är som andra advokater av den åsikten att det i dessa 
mål inte skipas samma rättvisa över hela landet. Stockholms rådhusrätt 
frikänner idag nästan all så kallad porr, men i syd- och väst-Sverige fälls 
allt…”))( Att Silbersky blev en populär, kanske också lite obekväm, advokat 
märks av att han även efterfrågades på andra ställen än i Stockholmsregio-
nen. Hans resultat som advokat i pornografimålen imponerade säkert också 
för många: av ett trettiotal försvarade tidningar hade bara en fällts. Silbersky 
försvarade också pornografisk film och menade att han inte brydde sig om 
hur ”ful” den var, han ville ändra på den ”valhänthet och det godtycke som 
präglar lagstiftning kring pornografi”.)))

Det rådde en konsensus i massmedia om att porrazzian blottlagt en 
rättsosäkerhet i tryckfrihetsärenden. Detta gjorde troligtvis att den sittande 
utredningens verksamhet blev än mer angelägen ju längre tiden gick och 
en ny hantering av pornografifrågan var efterlängtad.))' En övertygelse växte 
sig även starkare i pressen om att tukt- och sedlighetsbestämmelserna skulle 
försvinna ur lagtexten och ersättas av hårdare krav på exempelvis skyltning.))=

 )(8 ”Dagens namn: Leif Silbersky, varvar porr och tvättmaskiner” i Dagens Nyheter den 
'= januari )8<8.

 ))( ”Silbersky försvarar i porrmål – trots att rådmannen tyckte att han var för dyr” i 
Aftonbladet den )< januari )8<8.

 ))) ”Leif Silbersky ska titta på porrfilmer i : dagar!” i Aftonbladet den )) januari )8<8. 
Silbersky var kontroversiell på flera sätt och hamnade i strid med Advokatsamfundet 
och beskylldes för ”PR-jakt”. Se t.ex. Ibid, ”Dagens namn: Leif Silbersky, varvar porr 
och tvättmaskiner” i Dagens Nyheter den '= januari )8<8; ”Riksdagsman anklagar 
Silbersky: 9= ((( kronor är ’hutlöst betalt’” i Aftonbladet den =) juli )8<8. Rådman-
nen i rådhusrätten i Vänersborg menade att Silbersky ”var i dyraste laget” när en av 
de mest åtalade männen i Göteborg skulle ställas inför rätta och krävde att få bli 
försvarad av Silbersky. Till slut blev Silbersky trots allt anlitad. Se ”Silbersky försvarar 
i porrmål – trots att rådmannen tyckte att han var för dyr” i Aftonbladet den )< januari 
)8<8.

 ))' För ytterligare exempel på samsyn kring problematiken, se RA, Justitiedepartemen-
tets arkiv, Konseljakt till prop. )89(:)';, yttrande från Göteborgs polisdistrikt till 
Länsstyrelsen i Göteborg och Bohus län, bilaga till remissyttrande från Göteborgs 
och Bohuslän den '' december )8<8, där polisdistriktet menade att bestämmelsernas 
tillämpning varierat avsevärt hos både olika polismyndigheter, olika åklagare och 
domstolar.

 ))= När aktionsgruppen för skärpt filmcensurs ledare Harry Hedman intervjuades av 
Aftonbladet )8<8 menade han att Maranatarörelsens aktioner mot porrbutiker var en 
smula ”onödig”: ”Det kommer väl snart ett lagförslag om förbud mot att skylta med 
porr.” Se ”Lewi Pethrus krävs på )( ((( i skadestånd” i Aftonbladet den ; mars )8<8.



E0+  = :  K-0.  )8<;–9)   )<)

Pornografin blir chic
Ett allt större intresse för pornografi märktes i den kulturella och politiska 
eliten under )8<(-talet. På universitet undersöktes pornografins historia 
och den pornografiska litteraturen.))& Norrbottenskuriren rapporterade att 
pornografi nu blivit ”inne”. Pornografiläsande fanns i alla samhällsklasser, 
hävdade tidningen, däremot ansåg den att det mest var ogifta män och 
kvinnor som använde pornografi som surrogat. Det var beklagansvärt att 
marknaden översvämmades av pornografi av bottenkvalitet, ansåg jour-
nalisten, men biblioteken satsade på kvalitetspornografi. En bibliotekarie 
intervjuades, som ansåg att det var odiskutabelt att det fanns ett behov av 
sexuell läsning. Genom att kanalisera driften gjorde pornografin nytta, an-
såg han. Även om de pornografiska tidningarna var äckliga och frånstötande 
var de inte skadliga för någon.));

Vem som läste pornografi var fortsatt en knäckfråga. De involverade i 
branschen och andra som var positiva till pornografin eller som ville tona 
ned dess skadlighet hävdade att det var vuxna människor som i första hand 
var konsumenter.))< En försäljare i Uppsala menade att det var äldre, ofta 
intellektuella herrar som köpte porrtidningar.))9 Beskrivningen av konsum-
tionsmönstret kan mycket väl vara den observation som försäljaren gjorde, 
men påminde även om en djupt rotad föreställning om att pornografi inte 
var problematisk så länge den hölls undan från kvinnor, barn och arbe-
tarklassen.)): Tydligt är också att skillnad gjordes mellan så kallad kvali-
tetspornografi och massproducerade tidningar, som i exemplet ovan med 
bibliotekarien eller i exemplet med Anderbergs Kärleksserie. Bengt Ander-
berg skrev i inledningen till Kärlek I att antologin inte skulle betraktas som 
någon gruppmanifestation, men att författarna hade två saker gemensamt: 
”vi tycker att det är roligt att läsa och skriva pornografi, och vi tycker att 
det erbarmliga surrogat för pornografi som står den stora allmänheten till 
buds i Sverige bör ersättas med kvalitetsvaror”.))8 Inramningen av sexualitet 

 ))& Olika experter och forskare uttalade sig om pornografin i massmedia. Exempelvis 
menade psykologen Åke Edfeldt att pornografins skadeverkningar överdrivits och att 
konsumtionen istället kunde ge en ”ställföreträdande sexualupplevelse.” Se ”’Skade-
verkningarna starkt överdrivna’” i Dagens Nyheter den = december )8<9.

 )); ”Saneringen i porrträsket behövligt… Kvinnorna allt ivrigare porrläsare på senare år: 
Biblioteken satsar på kvalitetsporr” i Norrbottenskuriren den ; juli )8<9.

 ))< Se t.ex. ”Porrbeslag i Karlskrona – Blixtrazzia i tidningsstånden” i Blekinge Läns Tid-
ning den 9 juli )8<9.

 ))9 ”Uppsalabeslag på '; exemplar i porrazzia” i Upsala Nya Tidning den & juli )8<9.
 )): Se t.ex. Hunt ()88=), s )=; Sigel ('((;), s '. Se även Weeks diskussion om kopplingen 

mellan produktion och oron för arbetarklassens moral: Weeks ()8:8), s ==.
 ))8 Anderberg ()8<;), s ;.
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var alltså lustbetonat och den befintliga pornografin kritiserad för bristande 
kvalitet. Hoppet stod istället till en ny generation konstnärlig pornografi 
som många trodde skulle växa fram i och med avregleringen.)'(

De liberala analyserna av sexualiteten överfördes också till en mer vän-
sterradikal inriktning bland studenterna. Studenttidningar som till exempel 
Klaraborgaren (på Karlstads högskola) förespråkade både revolution och 
pornografi. Klaraborgaren blev JK-anmäld av en student från Högerns ung-
domsförbund efter en publicering av älskande par (också samkönade) i olika 
ställningar på tidningens framsida. Klaraborgarens ledare argumenterade 
för en fördomsfriare syn på sexuallivet, främst när det gällde inställningen 
till de ”sexuellt avvikande”.)') Den ansvarige utgivaren menade dock att 
anmälan bekräftade vad redaktionen befarat, ”att det fortfarande finns en 
hel del grumliga attityder och fördomar även bland studenterna”.)'' Han 
hävdade att anmälan inte skulle göra tidningen mer försiktig, redaktionens 
främsta mål var att ”bekämpa borgerliga konventioner och fördomar – ja 
borgerligheten över huvud taget – med alla medel”.)'=

Att pornografin blev chic i och med att kulturpersonligheter anammade 
dess yttringar, har beskrivits tidigare.)'& Viktigt är dock att se den radikala 
synen på pornografi redan på )8;(-talet (se tidigare avsnitt) och som för-
stärkes under )8<(-talets lopp.

 )'( Jfr Nestius uttalande i Mallik ('((=), s );(.
 )') Klaraborgaren nr 8, )8<8. Se även ”Sexåtal för kårorgan? Han anmäler sin egen kårtid-

ning” i Värmlands folkblad den = september )8<8; ”Studenttidning JK-anmäld för 
samlagsbilder” i Svenska Dagbladet den & september )8<8; ”Inget nytt under solen i 
Karlstad: Studenter och konventioner” i Göteborgstidningen den = oktober )8<8.

 )'' ”Sexåtal för kårorgan? Han anmäler sin egen kårtidning” i Värmlands folkblad den = 
september )8<8.

 )'= Ibid. Se även Klaraborgaren nr 8, )8<8 med framsidetexten ”När vi älskat, sköljer vi 
av oss sperman i gräset utanför. Inom kort kommer där att växa vackra blommor.” 
Dagen kritiserade Klaraborgaren och framhöll att en kårtidning borde begränsa sig till 
seriöst material framställt på sådant sätt att det accepterades av alla studentkategorier: 
”En kårtidning kan inte ha som sin uppgift att konkurrera med porrtidningarna.” 
Se ”Studenttidningar” i Dagen den ; september )8<8. Se även ”Sexåtal för kårorgan? 
Han anmäler sin egen kårtidning” i Värmlands folkblad den = september )8<8 där 
studenten som anmälde tidningen ansåg att en majoritet av inte bara studenterna 
utan även svenska folket ansåg att illustrationerna väckte anstöt.

 )'& Se t.ex. Mallik ('((=), Lennerhed ()88&), s ):8A; Williams ('((:), kap. =.
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Genus och sexualitet
Trots att debatten kring pornografi kan tyckas full av underliggande anta-
ganden om biologiska könsskillnader, diskuterades könsrollsfrågor sällan 
i relation till pornografi.)'; Några undantag fanns dock. )8<; hade kultur-
tidskriften ett specialnummer om sex, där framför allt ”sexuella minorite-
ter” diskuterades. Lars Bjurman skrev även en artikel där han ifrågasatte 
pornografins samhällsomstörtande potential och betonade att sextidning-
arnas verksamhet sammanhängde med könsrollerna. Bjurman menade att 
sextidningarna i stor utsträckning censurerade sig själva genom att inte ha 
homosexuella inslag eller inslag med våldstendenser. Han tog avstånd från 
den så kallade sedlighetsparagrafen, men var inte säker på att sextidskrifterna 
skulle gilla en avkriminalisering. Bjurman hävdade att tidningarna hade ett 
intresse av att vidmakthålla ett ”system av småborgerliga konventioner” 
eftersom det var detta system som var grunden till verksamheten. Sextid-
ningarna tassade längs tabugränserna och befäste konventionerna genom 
att utmana dem lite lagom.)'< Bjurman ansåg att man kunde dela upp por-
nografin i medhårs- och revoltpornografi, där den förra representerade den 
stora del av sextidningar som fanns medan den senare representerade mino-
riteterna och avantgardet. Medhårspornografin fungerade avledande eller 
hypnotiserande, hade ett visst värde i ett dåligt samhälle men skulle inte ha 
någon tänkbar funktion i ett samhälle med sexuell frihet och jämlikhet mel-
lan könen. Revoltpornografin var så obehaglig att den kunde betraktas som 
ond och i varje samhälle sedlighetssårande, men samhället kunde avväpna 
den genom att tillåta den. Med en avkriminalisering skulle samhället dock 
även förändras, och revoltpornografin verkade för den sexuella frigörelse 
som medhårspornografin fördröjde, resonerade Bjurman.)'9

Ett annat exempel på hur pornografifrågan snuddade vid könsrollsfrågan 
var bildandet av tidningen Expedition &&. Efter att debattören Nina Estin 
skrivit en kritisk artikel om pornografins ojämlikheten i veckotidningen 
Idun under rubriken ”Klä av mannen” kontaktades hon av nudisttidning-
arnas förlag Eira med en förfrågan om hon ville ge ut en sextidning för 
kvinnor. Resultatet blev Expedition && med nakna män i varje nummer 
 )'; Se diskussion kring detta i Lennerhed ()88&) s )8&A. Se även intervju med Fredrika 

Bremerförbundets ordförande Ann-Marie Fjellgren som problematiserade pornogra-
fins mansinriktning men inte trodde att kvinnor hade svagare sexualdrift än män. 
Hon framförde dock att Fredrika Bremerförbundet prioriterade andra frågor och 
trodde att sexuell jämställdhet skulle bli en konsekvens av jämställdheten mellan 
könen. Se Silbersky & Nordmark ()8<8), s :)A.

 )'< Bjurman ()8<;), s '<;.
 )'9 Ibid., s '<9. Se även Malliks diskussion om Bjurman och sexnumret av Ord & Bild: 

Mallik ('((=), s );(f.
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och radikala sexualpolitiska texter. På sex och 
samhälle- konferensen hade Estin hävdat att män 
hade ett pornografimonopol som borde brytas. 
Det var endast konventioner som hindrade 
kvinnor att efterfråga pornografi, ansåg hon.)': 
Reaktioner kom från världens alla hörn sedan 
de hört talas om ”världens första sextidning för 
kvinnor”, skrev Estin i tidningens andra nummer. 
Hennes mål var dock framför allt att få till stånd 
en angelägen diskussion om ”manlig erotisk att-
raktion” och kvinnors ställning som konsumenter 
av densamma, ställd i relation till hur pornografi-
marknaden nu var organiserad.)'8 Estin beklagade 
att massmedia stämplat tidningen som i första 
hand pornografisk. I debatten kring tidningen 
hade männen sagt sin mening, både för och emot, 

medan kvinnor med några få undantag tigit, framhöll Estin: ”En mer upp-
muntrande bekräftelse på EXPEDITION <<:s berättigande kan knappast 
tänkas. Det sexuella är en gång för alla en manlig angelägenhet och eman-
cipationen bland porrkonsumenterna har hunnit längst på den manliga 
sidan.”)=( Att män kunnat prata om tidningen medan kvinnor tigit var alltså 
enligt Estin ett tecken på att den behövdes. Estins uttalande speglar en syn 
på pornografi som frigörande, om kvinnor nått en sådan frigörelse hade de 
också vågat prata om pornografin som riktades mot dem som konsumenter 
och sexualitet skulle inte längre endast vara mäns angelägenhet. Nina Estins 
tidning kom endast ut i fyra nummer och lades sedan ned.)=)

I övrig massmedia kommenterades stundtals även könsskillnader i 
konsumtionen av pornografi. I Norrbottenskuriren hävdade en journalist 
exempelvis att kvinnor i allt större utsträckning läste pornografi, dock me-
nade han att de då främst läste den litterärt kvalitativa pornografin medan 
männen nöjde sig med de ”sjabbiga” häftena.)=' Psykologen Åke Edfeldt 

 )': Se Lennerhed ()88&), s )8;.
 )'8 Estin ()8<<), s &.
 )=( Ibid., s ;.
 )=) Se mer om Expedition && i Mallik ('((=), );'A, Levin ()8:8), s '88f; Lennerhed ()88&), 

s )8;. Se även Nestius ()8:'), s )<, där han menar att Estin var den enda kvinnliga 
debattör som avvek från det kristna och traditionellt moralkonservativa mönstret han 
ansåg präglade )8<(-talets pornografimotstånd.

 )=' ”Saneringen i porrträsket behövligt… Kvinnorna allt ivrigare porrläsare på senare år: 
Biblioteken satsar på kvalitetsporr” i Norrbottenskuriren den ; juli )8<9.

Expedition && nr ', )8<<
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menade i en intervju i Dagens Nyheter att förekomsten av porrtidningar för 
kvinnor var ett tecken på att ”synen på kvinnan håller på att förändras.” 
Han hävdade även att pornografin var en normal form av sexualupplevelse 
under en viss period i ungdomen; när skolundervisningen inte räckte till 
vände sig ungdomar istället till pornografi.)==

Sexologen C.E. Lundquist, som bidrog med sina resultat till tryckfri-
hetsutredningen, diskuterade kvinnors sexualitet i relation till pornografi i 
Expressen: ”Det är klart bevisat att män likaväl som kvinnor – undantagen 
är få – är intresserade av ’aktiv observation av kroppen och dess sexuella 
funktioner’.” Kvinnornas intresse fanns alltså, enligt Lundqvist, men de 
var mindre benägna än män att erkänna det.)=& Vad Lundqvist ansåg att 
detta berodde på framkommer inte i artikeln, men både män och kvinnor 
i hans undersökning hade framhållit att pornografin fungerade som ett 
komplement till den sexualundervisning de fått i skolan och i hemmen. 
Däremot fann både kvinnor och män bilderna på pornografimarknaden 
orealistiska på en punkt: bilderna visade inte att männen hade erektion.)=;

Dagens Nyheter rapporterade i december )8<9 att det fanns en fast 
kundkrets i landet på ca &( ((( personer, de flesta av dessa var män i 
&(–;;-årsåldern: ”De är storköpare, representanter för – som man säger – 
olika ’sexprofiler’.”)=< Dagens Nyheter förklarade inte närmare vad som menas 
med sexprofiler och diskuterade heller inte varför kundkretsen främst bestod 
av män. Däremot fanns enligt artikeln även ”tillfällighetsköpare” som stod 
för de toppar i försäljningen som uppstod när det blossat upp någon sexde-
batt. Under sommarhalvåret tillkom även ”[u]tländska turister, inhemska 
gräsänklingar och kongressdeltagare” som konsumenter.)=9 Bland dessa tu-
rister fanns kvinnor, som beskrevs frimodigt och frikostigt köpa tidningar 
i travar. En intervjuad återförsäljare på Klara Norra Kyrkogata trodde att 
de svenska kvinnorna gjorde likadant när de var utomlands: ”Svenska män 
har hunnit några steg längre på frigörelsens väg. De köper sin porr hemma. 
 )== ”’Skadeverkningarna starkt överdrivna’” i Dagens Nyheter den = december )8<9.
 )=& ”Porrutredningen ger besked: Visa allt utom sadism” i Expressen den '< november 

)8<9.
 )=; ”Porrutredningen ger besked: Visa allt utom sadism” i Expressen den '< november 

)8<9. Även aAärsföreståndaren för ett av de större distributionsföretagen i Göteborg, 
Europapress Agentur som också sålde slides och grammofonskivor, menade i tv-
programmet Pressfönstret att gränsen för lagens sedlighetsgräns handlade om den 
manliga erektionen. Han hade under sommaren råkat ut för beslag på åtta, tio skrifter 
men menade att de han sålde höll sig inom gränser satta. Se Pressfönstret, TV) den 
'& augusti )8<9.

 )=< ”Porr för );( miljoner: ’Nu finns bara en vall kvar’” i Dagens Nyheter den = december 
)8<9.

 )=9 Ibid.
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Redan som späda tuppkycklingar flockas de utanför skyltfönstret, råflab-
bande, fnissande eller en smula drömögda.”)=: Återförsäljarens resonemang 
liknade alltså Nina Estins, att pornografin ägde en frigörande potential som 
kvinnorna inte hade tillgång till eller var för hämmade för att våga ta del 
av. Återförsäljaren menade också att det mest var äldre män som köpte 
sadistiska tidningar och tidningar med ”aga”. Män ur alla samhällsklasser 
köpte pornografi, menade återförsäljaren: ”Den enda skillnaden i deras 
inköpsvanor betingas av plånboken.”)=8

Även Aftonbladet menade )8<8 att de vanligaste sexkunderna var medel-
ålders män och att deras efterfrågan hade fått porrbranschens att växa till en 
miljonindustri: ”De är de som betalar );–'( kr för en porrtidning, <(–:( 
kr för en nakenposering, )(( kr för en filmafton eller '((–=(( kr för ett 
samlag.”)&( Männen beskrevs komma från alla sociala skikt, men med skilda 
motiv för sin sexkonsumtion:

Där finns han för vilken en stunds köpt kärlek är det enda erotiska alternativet, 
han som är lyckligt gift men med otillfredsställande samliv, han som på grund av 
sjukdom eller handikapp är förhindrad till ett normalt sexualliv, han som handlar 
av ren nyfikenhet eller på jakt efter spänning och nya sensationer. En porrbrud:
– De har nästan bara könet och det sexuella behovet gemensamt.)&)

Aftonbladets antydde alltså att männens sexuella behov var starkare än kvin-
nors, även om detta inte tydligt uttalades. De kvinnor inom pornografi och 
prostitution Aftonbladet intervjuade menade att männen hade en mindre 
fördömande och moraliserande inställning, men att det också fanns dem 
som efter ett betalt samlag klassade ned på flickan och förolämpade henne. 
Sin egen roll problematiserade kunderna sällan.)&' Här fanns alltså två paral-
lella förklaringsmodeller: att männens sexualdrift och behov var starkare 
eller att kvinnorna var för hämmade för att erkänna sin sexuella lust till 
pornografi.

Curth Hson Nilsson svarade på frågan om kundkretsen vid ett flertal 
tillfällen. I en intervju i Aftonbladet )8<9 beskrev han kunderna som: ”oftast 
män som har svårt att få kvinnliga kontakter. Dom använder kvinnorna i 
Pi' och Pa' som onaniobjekt.”)&= Medelåldern hade sjunkit, från ;; till &; 
på bara tio år. ”Det beror på att impotensskräcken sätter in tidigare numera. 
 )=: ”Sexkunderna kommer från alla socialgrupper” i Dagens Nyheter den = december )8<9.
 )=8 Ibid.
 )&( ”Män i alla samhällsklasser köper pornografi för miljoner” i Aftonbladet den '& fe-

bruari )8<8.
 )&) Ibid.
 )&' Ibid.
 )&= ”Skäms du inte Curth Hson?” i Aftonbladet den '8 oktober )8<9.
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De som har kontaktsvårigheter köper tidningen av impotensskräck fast de 
inte själva vet om det.”)&& Genom att beskriva efterfrågan som styrd av im-
potensskräck patologiserade Hson Nilsson alltså i någon mån männen, vars 
efterfrågan i den övriga debatten i stort normaliserades.

En tydlig ambivalens märks i rapporteringen om homosexualitet. När 
dags- och kvällspressen rapporterade om tidningar med bilder riktade till 
homosexuella (män) antyddes ofta att de genom detta skulle vara grövre 
eller mer allvarliga, men tydliga argument emot bilder som skildrade homo-
sexualitet förekom sällan till skillnad från debatten under )8;(-talet. När 
Curth Hson Nilsson intervjuades om de ”manliga bilderna” svarade han:

– Jag brukar låta folk tro att vi har dom för kvinnornas skull. Men den tanken 
har vi aldrig haft. De bilderna har vi enbart för de homosexuella männens skull!
Kvinnorna vill inte se bilder av män. De vill känna. Om vi trodde att de fanns 
pengar i bilder av män skulle vi ögonblickligen ha det!)&;

Även här hyste Hson Nilsson en delvis avvikande syn där han helt avfärdade 
kvinnors intresse för pornografi. När journalisten frågade Hson Nilsson 
varför han inte hjälpte folk till ”normal kärlek” istället svarade han: ”Nor-
mal kärlek tycker jag är ett äckligt ord. Det går inte att göra om sin sexuella 
profil. Då får man nevroser.”)&< Journalistens fråga och Hson Nilssons svar 
speglar två motsatta men parallella föreställningar om homosexualitet. Jour-
nalistens fråga antyder att människor kunde, och kanske borde, hjälpas till 
”normal kärlek” och att sexualiteten på motsatt sätt kunde ”snedvridas” 
av pornografin. Hson Nilssons resonemang tyder snarare på att han såg 
den ”sexuella profilen” som biologiskt oföränderligt som inte skulle försöka 
ändras. Han framhöll även i en senare intervju att pornografin förutsatte 
vissa fördomar: den skingrade vissa och odlade andra: ”Information om att 
man inte behöver vara rädd om man är homosexuell, skadar inte. Samtidigt 
konserverar vi en viss kvinnodyrkan”, underströk han.)&9

Pornografins eAekter på sexuellt kriminellt beteende diskuterades också. 
Svenska Dagbladet rapporterade om minskade anmälningar av sedlighets-
brott och diskuterade om minskningen hade samband med den växande 
pornografin. En poliskommissarie menade att pornografin kunde ha en 
dämpande roll, men att det även kunde bero på att människor blivit mer 
bekväma och därför inte anmälde brotten: ”De vill inte använda sin fritid 

 )&& Ibid.
 )&; Ibid.
 )&< Ibid.
 )&9 ”Dog kärleken när porren kom?” i Aftonbladet den '< januari )8<8.
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i vittnesbåset.”)&: Tidigare hade våldtäktsanmälningar gjorts som ett försök 
att få abort hävdade han, men dessa anmälningar lyste nu med sin frånvaro: 
”Man kan nog dra den slutsatsen att p-piller och andra anti-konceptions-
medel bidragit till att minska våldtäktsanmälningarna. Dessutom är det 
ju lättare att få abort nu för tiden”, menade kommissarien.)&8 Det återstod 
att se om porren hade en gynnsam ”’åskledande’ eAekt på kriminella argu-
ment”, avslutade tidningen.);(

Pornografi och prostitution började alltmer analyseras tillsammans un-
der )8<8, och därmed följde också en diskussion om produktionen och de 
kvinnor som förekom i tidningarna. Östermalmsförlagets ägare beskrev hur 
han annonserade efter svenska modeller till sina tidningar. Modellerna fick 
inte dölja sina ansikten eller vara anonyma på annat sätt genom till exempel 
masker: ”En del backar ur. Trodde det gällde att vara utvikningsflicka.” I 
början fick han acceptera ”inte alltför vackra” flickor men de vackra skulle 
snart komma, trodde han.);) Flera tidningar, bland annat Private, hade 
annonser om modeller i sina tidningar. Berth Milton ville inte använda 
professionella modeller, utan ville ha ”entusiaster” som inte förekommit i 
andra tidningar tidigare.);'

Porrproducenternas levebröd beskrevs i en artikel i Aftonbladet som 
”unga flickor som lockats av löften om lättförtjänta pengar, berömmelse 
och en framtid i strålkastarsken”.);= Vissa hade också aningslöst gått med 
på fotograferingar som blev alltmer avancerade. En flicka, som kallade sig 
Mari, hade gått med på porrfotografering då hon blivit lovad att fotona en-
dast skulle publiceras utomlands.);& Många flickor beskrevs ha blivit lurade 
på det sättet och när det sedan uppdagades att bilderna förekom i svenska 
porrtidningar var det för sent att göra något. Möjligheten fanns förstås att 
stämma producenten för kontraktsbrott, men någon sådan process hade 
inte förekommit i Stockholm: ”Anledningen är självklar. Inga flickor vill 
uppträda vid en oAentlig rättegång med porrbilder på sig själva som bevis-

 )&: ”Sedlighetsbrotten minskar: Porren bidragande orsak” i Svenska Dagbladet den )= 
september )8<:.

 )&8 Ibid.
 );( Ibid.
 );) ”Han ska bli miljonär på porr” i Expressen den )& oktober )8<8.
 );' Hebditch & Anning ()8::), s &:f. Se även Hebditch & Anning ()8::), s :: där model-

len Birgitte beskriver hur hon blev rekryterad på ett disco.
 );= ”De tjänar miljoner på porr och på att lura fotomodeller” i Aftonbladet den '= februari 

)8<8
 );& Ibid.; ”Hon ville bli fotomodell – men hamnade i Stockholms sexträsk” i Aftonbladet 

den '' februari )8<8. 
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material. Porrproducenterna vet om detta, men få flickor tänker så långt.”);; 
Flickorna blev också lurade att vägen till att bli filmstjärna eller mannekäng 
gick genom porrateljéerna hävdade Aftonbladet. De beskrevs även bli lurade 
på pengar: för en fotosession fick modellerna några hundralappar medan 
porrproducenterna tjänade uppåt ;( (((.);<

Förutom Nina Estin och till viss del Lars Bjurman var det ingen som 
egentligen problematiserade den ojämlika porrkonsumtionen och porr-
tidningarnas fokus på kvinnokroppen. Mäns starka sexualdrift och sexu-
ella nyfikenhet togs till stora delar för given och pornografin sågs som ett 
substitut för ”verklig” sexualitet. De män som var ensamma eller hade ett 
handikapp var således i behov av pornografi. Kvinnors bristande porno-
grafikonsumtion förklarades antingen av, som i Hson Nilssons version, att 
kvinnor hade en annorlunda sexualitet eller att de var mer sexuellt häm-
made än männen och därmed inte vågade konsumera pornografi alternativt 
inte vågade erkänna sin konsumtion.

Den svenska synden, ”porrturismen” och exporten
Oron för hur Sverige skulle komma att uppfattas utomlands av den libe-
rala hållningen i pornografifrågan dämpades visserligen något av de många 
åtalen, men höll ändå i sig.);9 Jönköpingsposten menade exempelvis att åtalen 
borde varit fler, ”ty skamlösheten på detta område är så uppenbar att vårt 
land håller på att komma i vanrykte”.);: Oron över det svenska ryktet här-
stammade framför allt från två fenomen: ett slags ”porrturism” och exporten 
av svenska porrtidningar utomlands. Därtill kom utvecklingen inom den 
svenska filmen där alltmer detaljerade sexuella skildringar förekom.

Utlänningar köpte porrtidningar tryckta i Stockholm och Malmö, rap-
porterade Smålands folkblad: ”Det är populärt av utländska turister att köpa 
med sig tidningarna hem och sälja. I vissa länder är det ju förbjudet.”);8 
Turismen och exporten/smugglingen var alltså sammanlänkade då turis-
terna antogs sälja tidningarna vidare i sina hemländer.)<( Sundsvalls tidning 
frågade sig om svensk pornografi blivit hårdvaluta i sydliga mer puritanska 
länder med anledning av att människor kom till de svenska kioskerna och 

 );; ”De tjänar miljoner på porr och på att lura fotomodeller” i Aftonbladet den '= februari )8<8.
 );< Ibid.
 );9 Se även Arnberg ('((8) där diskussion förs kring den svenska syndens koppling och 

vidareutveckling inom pornografin.
 );: ”Tid att tänka om, hr Kling!” i Jönköpingsposten den )' december )8<9.
 );8 ”Porr-razzia i Jönköping: Klingpåbud” i Smålands folkblad den '9 juni )8<8.
 )<( Se även Hebditch & Anning ()8::), s ;< om de danska bröderna @eanders verksam-

het där pornografi såldes och smugglades till utlandet; s )8:A om italienaren Alberto 
Ferro/Lasse Brauns smugglingsverksamhet.
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köpte upp stora partier pornografi: ”Har ’swedish porr’ blivit ’franska foton’ 
i utlandet?”)<) Sundsvalls tidning framhöll dock att exempelvis den danska 
tidningen Vennen var ännu djärvare än de svenska.)<'

Utvecklingen i Sverige bevakades också av utländsk press. I en intervju 
i New York Times, som ett flertal svenska tidningar refererade till, hade 
justitieminister Kling sagt att ”om folk vill köpa sådant, varför ska de inte 
få lov till det?”)<= I intervjun hade han också kommenterat den förestående 
lagförändringen. Justitieministern hade även berättat för New York Times 
att han fått klagomål från föräldrar i USA över broschyrer som skickats till 
deras söner av svenska pornografiföretag. Ett sådant klagomål hade även 
kommit till kungen, enligt artikeln. Om ungdomar hade justitieministern 
framhållit att den frihet som rådde i Sverige mellan flickor och pojkar gjorde 
pornografin onödig. Konsumenterna var istället främst äldre personer.)<& 
Justitieministern framhöll alltså en generationsskillnad baserad på jäm-
ställdhet eller fri sexualitet som avgörande för pornografikonsumtionen.

Aftonbladet hävdade att svensk porr var en begärlig handelsvara i USA, 
främst i Kalifornien. En rad porrtidningar och porrbilder med svenskt ur-
sprung distribuerades där och till och med amerikanska herrtidningar skröt i 
stora annonser att de hade ”bilder av nakna svenskor och svenska samlagsbil-
der”. På flera försäljningsställen hade den amerikanska polisen gjort razzior 
och beslagtagit hundratals kilo svensk pornografi.)<; Expressen framhöll även 
att pornografi gått från att ha varit en import- till att bli en exportvara. 
Curth Hson Nilsson ansåg i en intervju att marknaden var ganska stabil och 
att exportmarknader var tvungna att tillkomma för att omsättningen skulle 

 )<) ”Den här sidan handlar bara om PORR!” i Sundsvalls tidning den '' januari )8<9.
 )<' Ibid. Se även berättelsen om ”Pornografitjuven” som dock verkade stjäla pornografi 

för privat bruk i ”Pornografitjuven ertappad i morse” i Kvällsposten den )& februari 
)8<9. Att många av kunderna var utlänningar diskuterades även i ”Haparanda i 
porrtoppen: Tack vare finländarna” i Norrbottenskuriren den ; augusti )8<: där 8( 
procent av pornografiförsäljningen i Haparanda sades gå till finländare.

 )<= ”USA-protester till kungen mot svensk flodvåg av porr” i Aftonbladet den < november 
)8<9.

 )<& Se Ibid.; ”’Vänsterpolitik’ i Sverige granskas i USA:s press” i Dagens Nyheter den < 
november )8<9. Se även originalartikeln ”Sweden is Casual on Pornography: Printed 
Matter and Films Become More Daring” i New York Times den ; november )8<9.

 )<; ”USA-protester till kungen mot svensk flodvåg av porr” i Aftonbladet den < november 
)8<9. Amerikansk pornografi fanns det dock också gott om, men den var mer per-
vers, sjuklig och sadistisk än den svenska, ansåg Karl-Gunnar Bäck på Aftonbladet. I 
USA rådde dubbelmoral i sexualfrågor, ansåg Bäck, därför erkändes inte oFciellt att 
pornografin flödade: ”Lika litet som man erkänner problemet med t ex ogifta mödrar 
erkänner man oFciellt inte annat än högst ogärna att pornografin förekommer och 
att det därför uppenbarligen finns ett behov av den.”
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kunna öka ytterligare.)<< Aftonbladet hävdade att den svenska porrbranschen 
tjänade de stora pengarna utomlands och att pornografin blivit en betydande 
exportindustri. En rättegång beskrevs ha inletts i New York där tre män åkt 
fast för att ha importerat '' ((( pornografiska tidskrifter från Sverige. An-
dra länder som beskrevs som importörer av svensk pornografi var Tyskland, 
Frankrike och de katolska länderna i Sydeuropa.)<9

Journalisten Rune Moberg skrev i bildtidningen Se om exporten av por-
nografi från Sverige, med framför allt Gävle som avsändarort, till Öster rike. 
Mobergs artikel uppmärksammades och refererades av den övriga pressen. 
Moberg hade hittat en hel spalt med annonser för svensk pornografi i den 
österrikiska dagstidningen Kurier under namn som ”Sex i Sverige”, ”Kärlek 
i Sverige”, ”Erotik i Sverige”. Moberg ansåg att ”[d]et som erbjuds i dessa 
annonser är kletig smörja och de svenskar som bjuder ut den är samvetslösa 
typer som […] har lyckats ordna så att namnet Sverige får löftenas klockor 
att klämta hos snuskhumrar över hela världen”.)<: Dagen ansåg även att 
svenska tidningar och filmer och den svenska turistreklamen anspelade 
på utlandets intresse för den svenska nakenheten. Det exportförbud av 
pornografi som Moberg föreslagit ansåg Dagen var väl motiverat, men en 
självsanering av den svenska pressen var också nödvändig: ”Upphör med 
all porrannonsering i dags- och veckopress. Skär bort utvikningsflickorna. 
Upphöj andra ideal än kurvighet och fulländade former.”)<8

Dagens Nyheter hade träAat några av Gävlehandlarna som framhöll att 
den stora produktionen av pornografi skedde i Stockholm. De själva var 
bara småhandlare och mellanhänder i hanteringen. Det var för dyrt att 
framställa pornografi själv, så de inhandlade tidningar främst från Stock-
holm, men också från Malmö, Landskrona och Vänersborg. I Gävle fanns 
enligt Dagens Nyheter ett tjugotal pornografihandlare, dock endast sex, sju 
stycken som exporterade i någon större skala. Handlarna stötte på problem 
med tullmyndigheterna i de länder där porr var förbjuden. Tullen hade 
börjat få för vana att extra noga kontrollera försändelser från Gävle varför 
exportörerna ofta åkte till någon närliggande stad för att posta tidningarna. 
Även stora paket väckte uppmärksamhet, så försändelserna delades upp i 
smådelar: ”En av handlarna berättar att han t o m delat på en tidning som 
 )<< ”Sveriges nyaste exportindustri! Porr för );( miljoner” i Expressen den )' september )8<9.
 )<9 ”De tjänar miljoner på porr och på att lura fotomodeller” i Aftonbladet den '= februari )8<8.
 )<: Cit. i ”Svineri från Sverige” i Dagen den & mars )8<8. Se även originalartikeln ”Vad 

har dom för sig i Gävle?” i Se nr 8, )8<8.
 )<8 Dagen kritiserade även socialdemokratin: ”Det har länge förvånat oss, att regerings-

partiets trogna, som brukar ha vaksamma ögon på det svenska näringslivet, inte 
med hård hand slagit ner på profithajarna på den svenska erotikens bakgårdar.” Cit. 
”Svineri från Sverige” i Dagen den & mars )8<8.
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skulle till USA, där kontrollen är särskilt rigorös. Den sändes över i två 
kuvert som var tunna och oskyldiga.”)9(

Oron för Sveriges rykte utomlands i samband med pornografiexporten 
och porrturismen hängde tydligt samman med den internationella diskussio-
nen om ”den svenska synden”. Lagförslagen om begränsning av pornografins 
spridning och skyltning ska även ses i relation därtill, då både porrturisternas 
kikande i skyltfönster kunde begränsas liksom reklamen om svensk porno-
grafi till utlandet. Hotet föreställningen om den svenska synden innebar kan 
ses både riktat mot den nationella äran och stoltheten och i riktning mot 
en syn på de svenska kvinnorna som lössläppta.)9) Dessa två bör dock även 
kopplas samman, då de unga kvinnorna i filmer och i den utländska pressen 
kan tolkas som symboler för och bärare av den nationella moralen.

=.= Utredningen om yttrandefrihetens gränser 
Kommittén för lagstiftningen om yttrande- och tryckfrihet tillsattes hösten 
)8<; och bestod av sex ledamöter. Kommittén leddes av justitierådet Sven 
Romanus och i den ingick även riksdagsledamöterna Gudmund Ernulf 
(Fp), redaktören Lisa Mattsson (S), lantbrukaren Robert Dockered (C), 
adjunkten Blenda Ljungberg (H), advokaten Bo Martinsson (S).)9' Kom-
mittén skulle undersöka en eventuell ändring av bestämmelserna om 
uppvigling, brott mot trosfrid och sårande av tukt och sedlighet i brotts-
balken och tryckfrihetsförordningen. I direktiven för kommitténs arbete 
skrev dåvarande justitieministern Herman Kling att samhällets värderingar 
kontinuerligt förändrades i dessa frågor och att en betydande förskjutning 
kunde iakttas i uppfattningen om vad som var sårande för tukt och sedlig-
het. Huvudvikten vid tillämpningen av lagrummet hade tidigare lagts vid 
att värna den sexuella anständighetskänslan och enligt rättstillämpningen 
hade direkt fokus främst legat på att motarbeta framställningar av sadistisk 
eller på annat sätt abnorm eller förråande karaktär.)9=

 )9( ”Hela världen köper porr av ’småhandlare’ i Gävle” i Dagens Nyheter den & mars 
)8<8. Jfr även Sjöberg ('(('), s '8A där ett liknande förfarande med tidningar för 
försändelse till USA beskrivs.

 )9) Se Glovers & Marklunds resonemang om hur ”den svenska synden” både skapade 
utländska bilder av Sverige och svenska självbilder: Glover & Marklund ('((8). Jfr 
Hirdmans skildring av hur de svenska kvinnornas rykte försvarades i Fib Aktuellt: 
Hirdman ('(()), s 8)f. Hirdman s 89f. poängterar också att en stark betoning på 
nationella olikheter i sexualitetsfrågor och parbildning som ofta återkom i Fib Aktu-
ellt hade att göra med oron för konsekvenserna av ett ökat resande (särskilt kvinnors 
resande).

 )9' SOU )8<8:=:, s =.
 )9= Ibid., s )).
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Om de frågor som rörde sårande av tukt och sedlighet och brott mot 
trosfrid menade justitieministern att översynen skulle ta sin utgångspunkt i 
en ”i princip obegränsad yttrande- och tryckfrihet”.)9& Han ansåg att detta 
borde ske även till priset av att anstötliga och smaklösa framställningar 
kunde få temporärt ökad spridning. De begränsningar som kunde komma 
ifråga var sådana som innebar att den enskilde inte skulle behöva konfron-
teras med pornografiskt material ofrivilligt.)9;

Kommittén samarbetade med filmcensurutredningen som undersökte 
motsvarande bestämmelser för filmen, och tog även del av den utredning 
som gjorts i Danmark inför lagändringen där. Under kommitténs arbete 
inkom ett antal skrivelser, bland annat en från svenska kvinnor med ):= '<; 
namnunderskrifter och en från deltagarna på ett möte i Örebro anordnat av 
Kristen demokratisk samling (KDS). Brevet från mötet i Örebro kritiserade 
justitieministerns hantering av frågan: ”Vi protesterar mot att Justitieminis-
tern, genom uttalande i pressen innan utredningen slutfört sitt arbete, tagit 
ställning till i vilken riktning han anser att lagen skall förändras.” En skärpt 
eller strikt tillämpad lagstiftning var enligt KDS enda sättet att stoppa ”de 
hänsynslösa profitintressen som står bakom den senaste tidens alltmera 
fräcka och skamlösa framställningar”.)9< Brevet från de svenska kvinnorna 
förde en liknande argumentation, där framför allt hänsyn till barnen stod 
i centrum och önskan om att de skulle undervisas i skolan enligt kristna 
värderingar med tonvikt på ”äktenskapets höghet och okränkbarhet”.)99

Till kommittén kom också ett brev från Folkpartiets ungdomsförbund 
(FPU) som kritiserade 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.)9:

Den argumentation och de idéer som FPU företrädde saknade, som tidi-
gare visats, motsvarighet i riksdagsdebatten. Den konsensus som fanns i 
riksdagen om att pornografins omfattande kommersiella verksamhet var 
 )9& Ibid., s )'.
 )9; Ibid., s )'.
 )9< RA, kommittéarkivet: Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, 

vol. :. Brev från Kristen demokratisk samling den ); december )8<9.
 )99 RA, kommittéarkivet: Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, vol. 

:. Brev från Svenska kvinnor den '< oktober )8<;.
 )9: RA, kommittéarkivet: Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, 

vol. :. Brev från Folkpartiets ungdomsförbund den ) februari )8<<, s =.
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problematisk saknade alltså inte motargument i den samhälleliga debatten. 
De tre breven, från KDS, de svenska kvinnorna och FPU, motsvarar två 
ytterligheter i den politiska utomparlamentariska pornografidebatten, en 
riktning som ansåg att pornografin stod i vägen för kristna värderingar och 
var oönskad i sin helhet och en annan där pornografins fulla kommersiali-
sering sågs som rimlig.)98

I utredningen, publicerad )8<8, påpekade kommittén att gällande 
lagstiftning öppnade för en vansklig bedömning av vad som var tukt- och 
sedlighetssårande. Eftersom lagstiftningen formulerades som en flytande 
gräns var det svårt att fixera fasta och objektiva kriterier. Jury och dom-
stolsledamöter var därför i stort sett hänvisade till egna värderingar. Kom-
mittén menade dock att juryns deltagande som uttryck för den allmänna 
uppfattningen bland medborgarna var av stort värde.):(

Eftersom kommittén haft i uppdrag att utgå från en i princip obegränsad 
yttrande- och tryckfrihet lades tonvikten på att utreda vilka kategorier som 
konsumerade pornografi, hur stor konsumtionen var, vilka skadeverkningar 
pornografi kunde ha samt allmänhetens inställning till sexuella skildring-
ar.):) 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 upplagesiA-
ror liksom den ekonomiska omfattningen av verksamheten.):'

Kommittén ansåg att det fanns belägg för att reklambroschyrer med 
”avancerat innehåll” sändes till utlandet med hjälp av namn och adresslistor. 
Mycket av det som trycktes i Sverige såldes inom landet, men pornografiska 
tidningar importerades också, framför allt från Danmark. Kommittén me-
nade att det höga priset för pornografiska tidningar, runt '( kronor, tydde 
på en hög efterfrågan. Förlagen annonserade även i veckopressen för att nå 
nya konsumentgrupper. Det hade blivit vanligare med förevisning av por-
nografiska filmer och stripteaseföreställningar med höga medlemsavgifter 
hävdade kommittén. Den litterära pornografin antogs däremot ha fått allt 
mindre betydelse. Kommittén framhöll, med reservation för att tydliga siA-
ror saknades, att utbudet av pornografi nu var mycket omfattande och att 
efterfrågan inte tycktes minska.):= Kommittén drog alltså en annan slutsats 
 )98 Jfr även Lennerheds diskussion om de tre inställningar som fanns bland pornografi-

paragrafens kritiker, där en liksom FPU var principiellt emot pornografiparagrafen, 
en som framhöll den enklare pornografins berättigande och en som, liksom Kärleks-
projektet, därutöver efterlyste kvalitetspornografi: Lennerhed ()88&), s )8=.

 ):( SOU )8<8:=:, s =(.
 ):) Ibid., s ;&.
 ):' Ibid., s ;&f.
 ):= Ibid., s ;;.
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än flera av marknadens aktörer och kommentatorer. Om efterfrågan inte 
skulle minska kunde den knappast vara styrd av nyfikenhet.

Kommittén konstaterade att det inte fanns några vetenskapliga belägg 
för att det ökade utbudet av pornografi och framställningar med våldsin-
slag hade någon brottsstimulerande eAekt – åtminstone inte på normala 
individer.):& Däremot fanns heller inte några belägg för att pornografi och 
våldsskildringar var absolut ofarliga. Konsumtion av pornografi och 
våldsskildringar kunde påverka redan etablerade sociala attityder och vär-
deringar, ansåg kommittén, möjligen också ge en grund för attityder och 
värderingar med risk för ökad tolerans för sexuellt och annat våld och en 
ökad likgiltighet för andra människor. Omfattningen av dessa risker var 
svåra att uppskatta men eftersom de ändå fanns borde statsmakterna även 
fortsättningsvis ha möjligheter till ingripanden, ansåg kommittén.):; 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 näringsfrihetsrätts-
liga synpunkter är möjligt, vore det därför enligt kommitténs mening önskvärt 
att om möjligt dämpa denna reklam.):<

Kommittén ansåg att den som ville komma i kontakt med pornografi i prin-
cip skulle tillåtas konsumtion, men att de som inte ville skulle skyddas mot 
exponering. Genom att begränsa spridningsrätten och samtidigt utvidga 
yttrande- och tryckfriheten genom att endast behålla ”en yttersta gräns” 
för det tillåtna menade kommittén att detta mål skulle kunna uppnås.):9 
I praktiken skulle därför skyltningen av foton och tryckta bilder med sed-
lighetssårande motiv förbjudas liksom utskick utan föregående beställning 
av reklambroschyrer och prover som kunde betraktas sedlighetssårande.):: 
Kommittén påpekade även att Sverige fått dåligt rykte utomlands då porno-
grafiskt material skickats utan beställning till mottagare i utlandet.):8

Kommittén efterlyste ny lagstiftning, både på grund av att skadeverk-
ningarna inte kunde bevisas och eftersom 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 för pornografiskt mate-

 ):& Denna slutsats drog även motsvarande utredning i USA, se Kendrick ()8:9), s ');.
 ):; SOU )8<8:=:, s <(.
 ):< Ibid., s <=.
 ):9 Ibid., s <&.
 ):: Ibid., s <:.
 ):8 Ibid., s 9&.
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rial. Gränsen för vad som skulle anses straAbart skulle istället sättas så snävt 
att den bara förhindrade pornografins utveckling mot omänsklighet och 
sadism. Därför föreslog kommittén en så kallad yttersta gräns:

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 straAbara området.)8(

Kommittén menade istället att bestämmelsen skulle vara tillämplig i fall 
med sexuella övergrepp på barn eller utpräglat sadistiska och förråande 
sexuella beteenden.)8) Det skulle endast drabba sådant som ”uppenbarligen 
inte hör hemma i ett välordnat samhälle”.)8' Med den föreslagna lagstift-
ningen 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.)8=

Pornografin kunde motverka den sunda inställning ungdomen hade till 
det motsatta könet och till sexualiteten förmedlad av skolornas sexualun-
dervisning, menade utredningen.)8& Kommittén föreslog därför en fortsatt 
reglering som skulle förbjuda spridning av sedlighetssårande material till 
barn och ungdomar.)8;

Konsumtion och inställning till pornografi
Filmcensurutredningen och yttrandefrihetskommittén gav tillsammans ett 
uppdrag åt Statistiska Centralbyrån att genom en intervjuundersökning 
()8<9) ta reda på människors inställning till pornografi och filmcensur. )8<8 
kom även utredningen om sexuallivet i Sverige (SOU )8<8:'), en under-
sökning inspirerad av Kinsey och ledd av sociologen Hans Zetterberg för 
att undersöka det svenska folkets sexualvanor. I Zetterbergs undersökning 
ställdes även frågor om pornografi. Yttrandefrihetsutredningen framhöll i 
sin redovisning av resultaten att det rådde en märklig brist på överens-
 )8( Ibid., s <<.
 )8) Ibid., s <<.
 )8' Ibid., s 9).
 )8= Ibid., s 9;f.
 )8& Ibid., s 9<.
 )8; Ibid., s 9<.
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stämmelse mellan de två undersökningarna. Vid en jämförelse kunde dock 
yttrandefrihetskommittén fastställa att det var de pornografiska tidningarna 
som av all pornografikonsumtion nådde flest människor, vilket ansågs som 
ett föga överraskande besked.)8<

I Zetterbergs utredning svarade en knapp majoritet att de ansåg att 
pornografi borde motarbetas eller att de var osäkra.)89 I den andra under-
sökningen var svaren liknande: &8,= procent ansåg att pornografi i form 
av skriftligt och bildligt material borde få finnas medan &; procent ansåg 
att pornografin borde motarbetas.)8: I båda undersökningarna var män i 
regel mer positiva än kvinnor och yngre var mer positiva än äldre. I Zet-
terbergs undersökning var även stadsbor mer positiva än personer bosatta 
på landsbygden. Den stora skiljelinjen i Zetterbergs undersökning låg dock 
vid utbildningsnivå. I gruppen med hög utbildning (realskoleexamen el-
ler högre) ansåg ;; procent att pornografi borde accepteras medan endast 
': procent av den grupp med lägre utbildning ansåg detta. I yttrandefri-
hetsutredningen betonades istället att pornografifrågan uppvisade en stor 
generationsskillnad. Där hade :( procent av intervjupersonerna mellan ); 
och '8 år svarat att de ansett att pornografi borde få finnas.)88

Skillnaderna var jämnstora för konsumtion av pornografi: <8,8 pro-
cent av män mellan ): och =( år och =<,< procent av kvinnorna i samma 
åldersgrupp svarade att de under det senaste året bläddrat i någon tidning 
som kunde betraktas som pornografi i Zetterbergs undersökning. Den 
andra undersökningen visade att &',= procent av personer i åldersgruppen 
);–)8 läst eller bläddrat i en pornografisk tidning eller bok.'(( Jämfört med 
procentantalen för hur många som läst en pornografisk bok eller sett en 
pornografisk film var tidningskonsumtionen störst (&) procent jämfört med 
'8,: för böcker och )9,< för film).'() Att över &( procent av de tillfrågade 
bläddrat i en pornografisk tidning behöver inte nödvändigtvis betyda att så 
många var regelrätta pornografikonsumenter. Skillnaden mellan de olika 
undersökningarna var i denna fråga också betydande. Till SCB svarade en-
dast '<,' procent att de under det senaste året bläddrat i en pornografisk tid-
ning eller bok. Yttrandefrihetskommittén höll dock Zetterbergs siAror för 
mer sannolika eftersom människor antogs ha större benägenhet att förtiga 

 )8< Ibid., s )('.
 )89 SOU )8<8:', tabell V:&, s )'<. 
 )8: SOU )8<8:=:, s )('..
 )88 Ibid., s )(=. Jfr även Kutchinsky ()888), s )&(f, där ett liknande mönster fanns i 

danskarnas inställning till pornografilagstiftningen.
 '(( SOU )8<8:', tabell V:;, s )'9; SOU )8<8:=:, s )(=.
 '() SOU )8<8:', tabell V:&; V:;, s )'<f.
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än bejaka sin pornografikonsumtion.'(' Många kan mycket väl ha bläddrat 
i någon tidning av ren nyfikenhet. Relativt tydliga könsskillnader går att 
se i statistiken, men något totalt motstånd från kvinnor fanns inte. Av de 
högutbildade ansåg exempelvis nästan hälften av kvinnorna att pornografi 
borde accepteras medan bara '(,; procent av de lågutbildade ansåg detta 
enligt Zetterbergs undersökning.

Resultaten i Zetterbergs utredning redovisades endast i tabellform och 
tolkades inte i texten. Lena Lennerhed har påpekat att de svar som inte 
stämde överens med en liberal åskådning – exempelvis den relativt negativa 
attityden till pornografi – heller inte kommenterades.'(= I yttrandefrihets-
utredningen påtalades dock att en betydande andel av individerna i båda 
undersökningarna ansåg att pornografi inte borde få finnas. De trodde även 
att en anledning till att kvinnor var mindre intresserade kunde vara en 
konsekvens av att pornografin dittills riktats till en manlig publik.'(&

Remissvaren
Under kommitténs arbete inkom även ett antal brev till regeringen. Bland 
annat hade flera kristna samfund samlats till opinionsmöte mot pornografi 
och sexpropaganda i Stora Skedvi. De krävde i ett brev att lagstiftningen 
om ”sårande av tukt och sedlighet” skulle tillämpas och att ”spekulationen 
i pornografi, våld och sex” skulle stoppas. I filmer, tidskrifter och litteratur 
menade de att ”sexpropaganda” spreds över landet och gav den uppväxande 
ungdomen en förvrängd syn på äktenskap och samlevnadsfrågor.'(; KDS 
menade i sitt brev till regeringen att samhället i strid med tryckfrihetsförord-
ningen under lång tid tolererat utgivningen av mycket anstötlig pornografi 
och sadistisk litteratur vilket fått till följd att utgivningen ökat. De ansåg 
även att myndigheternas passivitet var svårförklarlig då det handlade om 
att bekämpa ”samvetslösa förläggares spekulationer i mänskligt armod”.'(<

Remissinstanserna till utredningen Yttrandefrihetens gränser (SOU 
)8<8:=:) var ;= stycken, varav )8 anmodades avge yttrande.'(9 Av de )8 re-
missvaren tillstyrkte ); instanser i princip kommitténs förslag om en yttersta 

 '(' SOU )8<8:=:, s )('.
 '(= Lennerhed ()88&), s ')(.
 '(& SOU )8<8:=:, s )(<.
 '(; RA, Justitiedepartementets arkiv, Konseljakt till prop. )89(:)';, Brev till statsminis-

tern den '8 april )8<:.
 '(< RA, Justitiedepartementets arkiv, Konseljakt till prop. )89(:)';, Brev till justitieminis-

tern från Kristen demokratisk samling den =) augusti )8<9.
 '(9 RA, Justitiedepartementets arkiv, Konseljakt till prop. )89(:)';, Remisslista '' okto-

ber )8<8, Justitiedepartementet ang. Kommittén för lagstiftningen om yttrande- och 
tryckfrihet med betänkandet ”Yttrandefrihetens gränser”.
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gräns. Flera instanser hade dock synpunkter på lagtextens formulering.'(: 
Några instanser – Sveriges biografägarförbund, Sveriges filmuthyrareför-
bund, Folketshusföreningarna och Svenska Filminstitutet – ville ha en li-
beralare lagstiftning än den kommittén föreslagit eller helt slopa sedlighets-
paragrafen.'(8 Två instanser – Hem och Skola och Frälsningsarmén – ville 
ha en restriktivare lagstiftning än den kommittén föreslagit.')( Sammantaget 
ansåg en stark majoritet av remissinstanserna att kommitténs förslag om en 
”yttersta gräns” för vad som skulle få publiceras var bra. Nedan analyseras i 
större detalj några av de viktigaste enskilda remissvaren.

Justitiekansler Bengt Lennergren ansåg att de förslag kommittén för 
lagstiftningen om yttrande- och tryckfrihet lagt fram var väl ägnade att ligga 
till grund för lagstiftning på området. Däremot kunde det framkomma 
praktiska svårigheter när det skulle avgöras vilka publikationer som skulle 
föranleda ingripanden. Förslaget riskerade samma kritik som den nuva-
rande lagstiftningen. Lagtexten borde ge utrymme för attitydskillnader i tid 
och mellan olika orter.')) JK höll med om kommitténs problematisering av 
att personer mot sin vilja konfronterades med pornografisk skyltning samt 
reklam för pornografi som skickades utomlands: ”Det kan på goda grunder 
antas, att denna verksamhet inte främjar Sveriges anseende utomlands.”')' 
JK, som alltså var en av de instanser som allra intensivast arbetat med lag-
stiftningen och åtalen av de pornografiska tidningarna, anslöt sig i princip 
helt till kommitténs linje. Den risk JK såg, var snarast att den nya ”yttersta 
gränsen” kanske skulle kunna komma att få samma typ av kritik som den 
rådande lagstiftningen om attityderna i samhället förändrades.

Riksåklagaren (RÅ) Holger Romander ställde sig mer kritisk till ut-
redningen. Han ansåg inte att kommittén följt direktiven om en i princip 
obegränsad tryck- och yttrandefrihet. En fortsatt kriminalisering var inte 

 '(: Se RA, Justitiedepartementets arkiv, Konseljakt till prop. )89(:)';, Remissvar från 
Justitiekanslern, Hovrätten för övre Norrland, Stockholms rådhusrätt, Rikspolis-
styrelsen, Socialstyrelsen. Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län, Radionämnden, Statens ungdomsråd, Uppsala domkapitel, Lunds 
domkapitel, Domkapitlet i Göteborg, Svenska kyrkans centralråd och USSU.

 '(8 Se RA, Justitiedepartementets arkiv, Konseljakt till prop. )89(:)';, Remissvar från 
Sveriges biografägarförbund, Sveriges filmuthyrareförbund, Folketshusföreningarna 
och Svenska Filminstitutet.

 ')( RA, Justitiedepartementets arkiv, Konseljakt till prop. )89(:)';, Remissvar från Hem 
och Skola och Frälsningsarmén.

 ')) RA, Justitiedepartementets arkiv, Konseljakt till prop. )89(:)';, Remissvar från Justi-
tiekanslern den : december )8<8.

 ')' RA, Justitiedepartementets arkiv, Konseljakt till prop. )89(:)';, Remissvar från Jus-
titiekanslern den : december )8<8. Se även Kutchinsky ()888), s =(8 för liknande 
klagomål mot de danska myndigheterna.
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den rätta vägen att gå för att komma åt de smaklösheter som trots allt fanns 
i pornografin, ansåg RÅ. Avsaknaderna av forskningsresultat om pornogra-
fins skadlighet talade snarare för en avkriminalisering än emot en sådan, 
ansåg han. Ingrepp i ”ett så vitalt intresse som yttrande- och tryckfriheten” 
kunde endast motiveras om mycket starka risker eller allvarliga skador 
kunde påvisas, enligt RÅ. Liksom JK påtalade RÅ risken att även den nya 
lagen på sikt skulle framstå som obsolet, eller att gränsdragningsproblem 
skulle uppstå i behandlingen av konstnärlig frihet. För en önskvärd nordisk 
rättslikhet skulle det i långa loppet vara nödvändigt med en avkriminalise-
ring i Sverige efter det danska exemplet.')= Brottsbalkens bestämmelser om 
”otuktigt” respektive ”förargelseväckande beteende” var enligt RÅ tillräck-
liga för att stävja skyltningen av pornografi. Spridningsförslagen tillstyrkte 
han dock.')&

Även Hovrätten över Skåne och Blekinge avstyrkte den yttersta gränsen. 
De menade att förbud mot ”ohöljda framställningar” var en rest av ett för-
åldrat betraktelsesätt. Människans sexuella beteende hörde till den person-
liga sfären så länge övergrepp inte begicks mot andra, hävdade hovrätten. 
Samhället var inte i behov av snäva lagregler.'); Det föreslagna skyltnings-
förbudet måste ses som en estetisk värdering snarare än en mentalhygienisk, 
ansåg hovrätten vidare. Om människor skulle skyddas mot obehaget att 
konfronteras med pornografi kunde man lika gärna skydda dem mot andra 
obehagligheter som hötorgskonst eller kvalmig musik.')< Kommittén hade 
fel då de påstod att människor påtvingades åsynen av pornografi:

Att noga betrakta bilderna för att vädra sin indignation är en särskild form av 
pornografikonsumtion. Det är överdrivet att tro att människor blir överraskade 
av pornografi. Man vet mycket väl var den säljs. Det är skillnad på tobaksaAär 
och tobaksaAär. Tycker man inte om atmosfären i den närmaste kan man gå 
till nästa.')9

Hovrätten ansåg alltså inte att det fanns något behov av särskilda bestäm-
melser om skyltning och spridning. Frågan om varför många upplevde ett 
censurbehov av pornografi trots att den ”om än osmaklig, ter sig tämligen 
oförarglig” ansågs intressantare och viktigare. Det handlade enligt rätten om 
en mobilisering av försvarsmekanismer som gav starkare utslag än vad situa-
 ')= RA, Justitiedepartementets arkiv, Konseljakt till prop. )89(:)';, Remissvar från Riks-

åklagaren den : december )8<8.
 ')& Ibid.
 '); RA, Justitiedepartementets arkiv, Konseljakt till prop. )89(:)';, Remissvar från Hov-

rätten över Skåne och Blekinge den : december )8<8.
 ')< Ibid.
 ')9 Ibid., s 8f.
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tionen krävde. Sexuella fantasier spelade större roll än många vågade erkänna, 
men på detta område hade skett en snabb och väsentlig förändring på senare 
år. Fler människor skulle bry sig mindre och irriteras mindre av förekomsten 
av pornografi, trodde hovrätten: ”Slutsatsen måste emellertid vara att det 
inte är motiverat att försöka hejda denna liberalisering i tänkesätten genom 
att införa några nya spridningsförbud.”'): Hovrätten menade även att det var 
orimligt att ansvaret för den tänkta lagstiftningen hamnade på den enskilde 
distributören. Valet stod i princip mellan en omskrivning av ordalydelsen i 
paragrafen om sårande av tukt och sedlighet och att helt slopa den. Detta val 
var i princip en politisk fråga: ”Sett på något längre sikt synes det sannolikt 
att det senare alternativet blir slutresultatet. Med tanke på exemplet från 
Danmark synes goda skäl tala för att upphäva bestämmelsen genast.”')8

Både RÅ:s och Hovrättens över Skåne och Blekinge remissvar byggde 
på en förståelse av utvecklingen som i princip förutbestämd. Det var det 
danska exemplet som var först i utvecklingen mot en allmän liberalisering 
i sexualitetsfrågor ansågs inte kunna hejdas. Hovrätten över Skåne och 
Blekinge skildrade detta extra tydligt då de psykologiserade motståndet till 
att i grunden handla om försvarsmekanismer och bortträngning av sexuella 
fantasier.

Stockholms rådhusrätt, som behandlat ett sjuttiotal av porrazzians tryck-
frihetsärenden, framhöll att det fanns avsevärda skillnader i bedömningen 
mellan olika rådhusrätter: ”Juryn vid vissa domstolar, däribland Stockholms 
rådhusrätt, godkänner konsekvent pornografiska bildtidningar som är fullt 
ut lika sedlighetssårande som de som avsågs med högsta domstolens dom 
den )=.=.)8<8.” (Domen i Högsta domstolen beskrivs senare i kapitlet.) Så-
dana skrifter hade enligt rätten inte ansetts brottsliga av juryn i Stockholm 
sedan slutet av )8<9. Avgörande för om en skrift godtogs eller föranledde 
fällande dom berodde inte så mycket på innehållet utan istället tryckorten: 
”Det otillfredsställande häri ligger i öppen dag.”''( Myndigheterna hann 
inte med, vilket ledde till att endast en del – ”till synes slumpvis” utvalda 
skrifter – föranledde åtal. Detta menades ha skapat en förståelig irritation 
bland utgivare av pornografi och rättsskipningen hade därför fått ett ”löjets 
skimmer” över sig. Jurysystemet i sig, tillsammans med svårigheterna att 
fastställa vad som skulle anses brottsligt, var enligt rådhusrätten orsaken till 
svårigheterna. Rådhusrätten tillstyrkte den yttersta gräns som kommittén 
förordat liksom begränsningarna i spridningsrätten.'')

 '): Ibid., s ))f.
 ')8 Ibid., s ):.
 ''( RA, Justitiedepartementets arkiv, Konseljakt till prop. )89(:)';, Remissyttrande från 

Stockholms rådhusrätt den )' januari )89(, s ).
 '') Ibid., s 'f.
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De flesta remissinstanser problematiserade, liksom Stockholms rådhus-
rätt, rättsosäkerheten i det gamla förfarandet. De flesta var även ense om att 
det skett en allmän förändring där synen på sexuella skildringar blivit mer 
fördomsfria. Mot det senare fanns dock undantag. Malmö polis distrikt, 
som lämnat remissvar till Länsstyrelsen i Malmöhus län, frågade sig ex-
empelvis om de mycket liberala tendenserna inom den juridiska praxisen 
verkligen motsvarade åsikter och värderingar hos flertalet medborgare.''' 

Socialstyrelsen menade att det faktum att många kände sig obehagligt 
berörda inte enbart kunde ligga till grund för bedömningen om porno-
grafi skulle få finnas i ett demokratiskt samhälle eller inte. Även om vissa 
skildringar innehöll detaljer eller förhållanden ”som i allmänhet inte före-
kommer i ’vanliga’ sexuella förbindelser” fanns enligt Socialstyrelsen ingen 
anledning till ingripande mot skildringar av sexualitet utan inslag av våld 
eller sadism.''= Enstaka sexualbrottslingar kunde visserligen ha ett överdrivet 
intresse för pornografi och indirekt kunde pornografin även medföra vissa 
psykiska problem, ansåg Socialstyrelsen: ”En sexuell stimulans – oberoende 
av det sätt på vilket den uppkommit – torde emellertid för de flesta männis-
kor innebära enbart positiva upplevelser.”''& Den yttersta gräns kommittén 
föreslagit var enligt Socialstyrelsen väl avvägd, då det inte var troligt att 
inslag av våld och sadism var helt ofarliga.'';

Socialstyrelsens remissvar kan sägas representera en liberal hållning med 
vissa försiktighetsåtgärder, en hållning som både tryckfrihetsutredningen 
och de flesta remissinstanser i princip anslöt sig till. Sammanfattningsvis 
rådde alltså ett relativt starkt stöd för den lagstiftning kommittén föreslagit. 

 ''' RA, Justitiedepartementets arkiv, Konseljakt till prop. )89(:)';, Remissvar från 
Malmö polisdistrikt till Länsstyrelsen i Malmöhus län den : december )8<8, s '. 
Se även RA, Justitiedepartementets arkiv, Konseljakt till prop. )89(:)';, Remissvar 
från Trelleborgs polisdistrikt till Länsstyrelsen i Malmöhus län den ; december )8<8; 
RA, Justitiedepartementets arkiv, Konseljakt till prop. )89(:)';, Remissvar från Hel-
singborgs polisdistrikt till Länsstyrelsen i Malmöhus län den = december )8<8 för 
liknande perspektiv.

 ''= RA, Justitiedepartementets arkiv, Konseljakt till prop. )89(:)';, Remissyttrande från 
Socialstyrelsen, den ; december )8<8, s )f.

 ''& Ibid., s '.
 ''; Ibid. Det förekom dock att konsekvenserna av pornografikonsumtionen som be-

dömdes vara de motsatta. Polismyndigheterna i Stockholms län ansåg exempelvis 
inte att ett samband kunde uteslutas mellan det ökade utbudet på pornografi och 
de påvisat minskade sedlighetsbrotten: ”Å andra sidan råder ej tvekan om att förbud 
mot skyltning med pornografiska framställningar på vissa platser i Stockholm skulle 
ha en gynnsam inverkan på gatubilden och den allmänna ordningen.”. Se RA, Jus-
titiedepartementets arkiv, Konseljakt till prop. )89(:)';, Remissvar från Stockholms 
polisdistrikt till Länsstyrelsen i Stockholms län den ) december )8<8.
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Även om flera instanser hade synpunkter på lagtextens formulering och 
vissa instanser krävde en liberalare formulering alternativt ett totalt slopan-
de av paragrafen betonade många vikten av att fortsatt kunna ingripa om 
pornografin utvecklades mot ett icke önskvärt innehåll. En samsyn fanns 
också angående den rådande lagstiftningens problem och till viss del pro-
blematiken med en alltmer synlig pornografi. En överväldigande majoritet 
ansåg därför även att kommitténs förslag om begränsningar i spridningsrätt 
och skyltning var välkommet. Remissinstansernas olika inställningar till 
pornografins reglering liknade till stora delar de åsikter som var rådande 
i pressdebatten. Medan de flesta hade en i grunden liberal hållning var 
det få som inte också påpekade pornografins bristande kvalitet, att den 
förekom olämpligt i den oAentliga miljön och att barn kunde påverkas 
negativt av våldsamma sexualitetsskildringar. Skillnaderna bestod snarare i 
huruvida sexualiteten sågs som en privat ensak där myndigheter inte borde 
ha tillträde, eller om pornografins kommersialisering istället betraktades 
som en ovälkommen och oberäknelig kraft i samhället. Osäkerheten om 
vad som skulle hända om alla regleringar togs bort gjorde att många av 
instanserna förordade ”den yttersta gränsen”. Även om pornografimotstån-
det av vissa instanser förlöjligades eller psykologiserades som en rest av en 
gammaldags borgerlig moral fanns i stort en samsyn av att motståndets 
krav om skyltningsförbud skulle tillmötesgås. Förslaget om skyltnings- och 
visst spridningsförbud kan dock även ses som en ytterligare inmutning 
av pornografi som privat angelägenhet, endast den oAentliga skyltningen 
skulle bekämpas, inte den privata konsumtionen.

Propositionen och lagändringen
Trots utredningens förslag om en yttersta gräns och remissinstansernas posi-
tiva gensvar till kommitténs förslag lade regeringen fram en proposition som 
föreslog ett totalt borttagande av den tryckfrihetsrättsliga regleringen av por-
nografiskt material. I likhet med utredningen föreslogs dock att samhällets 
ingripanden skulle koncentreras till spridningen av alster till dem som inte 
önskade få del av sådana och att ett förbud mot skyltning av pornografiska 
bilder. Grundtanken var att den som ville ta del av pornografi skulle själv 
få bestämma över det och bestämmelsen om ”sårande av tukt och sedlig-
het” föreslogs bli upphävd.''< Justitieministern framhöll i propositionen 
kommitténs och filmcensurutredningens undersökningar om allmänhetens 
inställning till pornografi visat att det framför allt var människor i de lägre 
åldersgrupperna som hade intresse av pornografi, att män i betydligt högre 

 ''< Proposition nr )';, )89(, s ).
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grad än kvinnor hade sådant intresse, liksom att ungefär hälften av befolk-
ningen ansåg att pornografi i text och bild borde få finnas.''9

I sin motivering framhöll justitieminister Lennart Geijer att i den rå-
dande lagstiftningen avgjordes gränsen för det straAbara med med hänsyn 
till de värderingar som vid varje tid var förhärskande i samhället. Dessa hade 
under senare år kommit att präglas av allt större tolerans och det fanns därför 
anledning att anta att lagstiftningen inte längre svarade mot den rådande 
samhällsuppfattningen. Framställningar som endast ett decennium tidigare 
bedömdes som sedlighetssårande betraktades enligt Geijer som fullt accep-
tabla företeelser, ibland till och med som önskvärda inslag i kulturlivet.'':

Det vetenskapliga underlaget, som visat att det inte fanns några belägg för 
att det ökade utbudet skulle ha någon brottstimulerande eAekt på normala 
individer, var inte av den art att det ensamt motiverade en inskränkning i 
yttrandefriheten ansåg justitieministern. Han tolkade kommitténs vilja till 
den yttersta gränsen som ett utslag av att den fortsatt ville att samhället skulle 
kunna ha kontroll över filmproduktionen ifall filmutredningens förslag om 
avskaAande av filmcensuren skulle bli verklighet. Justitieministern menade 
dock att filmen var reglerbar i ett senare skede, när filmutredningens förslag 
färdigbehandlats inom utbildnings- och justitiedepartementen.''8

I propositionen märks en föreställning om en stark generationsskillnad 
i synen på pornografi. Även om ungefär hälften av befolkningen ansåg att 
pornografi borde motarbetas betonades att framför allt unga hade en positiv 
inställning, vilket sågs som ett tecken på att samhället präglades av allt större 
tolerans av pornografiska bilder och att lagstiftningen inte längre svarade 
mot rådande samhällsuppfattning. Här fungerade de ungas liberala inställ-
ning på ett omvänt sätt gentemot hur generationsfrågan tidigare hanterats. 
Ungdomars intresse blev här i första hand ett tecken på en ökad tolerans 
och liberalisering snarare än ett tecken på att pornografi snedvred ungas 
sexualitet och uppmuntrade till föräktenskaplig sexualitet.'=(

Lagrådet föreslog vissa lagtekniska förändringar i regeringens förslag, men 
godtog principen om borttagande av sedlighetsparagrafen och tillkomsten 
av begränsningar i spridningsrätt och skyltning. Lagrådet påpekade dock 
att vissa kommersiella intressen, som varietéer och nöjesföretag, eventuellt 

 ''9 Ibid., s =9.
 '': Förändringarna i uppfattningen om vad som ansågs vara tukt- och sedlighetssårande 

hade också fått utslag i rättstillämpningen, framhöll han, även om det kunde märkas 
en betydande skillnad mellan olika underrätter. Ibid., s <<A.

 ''8 Ibid., s <: och 9(.
 '=( Justitieministern kommenterade inte varför kvinnor i lägre utsträckning tyckte att 

pornografi skulle få finnas i samhället. 
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kunde tänkas dra nytta av de nya friheterna.'=) Även konstitutionsutskottet 
menade att propositionens förslag var en lämplig anpassning till de ”för-
skjutningar som på senare tid har ägt rum i den allmänna uppfattningen 
om vad som är att anse som sårande av tukt och sedlighet.”'='

Flera motioner lämnades in under motionstiden med förslag om att det 
borde gälla samma spridningsförbud av våldsskildringar som för pornografi, 
att det borde finnas en yttersta gräns för skildringar av förråande karaktär 
och att propositionen borde avslås eftersom risk fanns att pornografi skulle 
börja visas på tv och i varietéer.'== En borgerlig motion protesterade även mot 
att motionstiden varit alltför kort och att behandlingen av propositionen 
därför skulle skjutas upp till höstriksdagen.'=& Nio folkpartister motionerade 
om att en ”yttersta gräns” skulle behållas. Även om det rådde oklarheter om 
pornografins skadlighet menade de att risken för skadeverkningar var så 
pass sannolik för labila personer att vissa skildringar borde förbjudas, som 
exempel angav de ”rent sadistisk pornografi, liksom framställningar av en del 
klart abnorma beteenden, t.ex. otukt med djur eller döda människor”.'=; En 
centerpartist beskrev i sin motion utvecklingen i Danmark och varnade för 
att Sverige kunde komma att följa efter om propositionen röstades igenom. 
I Danmark, hävdade han, hade våldsbrotten ökat kraftigt sedan frisläp-
pandet och de avancerade pornografiska och sadistiska framställningarna 
trodde han kunde väcka en slumrande sadism och ge skadliga eAekter på 
framförallt unga människor. Eftersom profitörer gjorde stora ekonomiska 
vinster inom pornografibranschen menade centerpartisten att faran för väx-
ande omfattning var stor: ”Det är ägnat att förvåna att profitintresset, som 
annars ägnas så stor uppmärksamhet, här synes få fritt spelrum.”'=<

I en motion från flera folkpartister, en centerpartist och en moderat be-
skrevs problemen med den rådande lagstiftningen. De menade att beslagen av 
pornografiska böcker, tidningar och bilder ofta skedde så sent att den största 
delen av upplagan då redan sålts. Den åtalade hindrades därmed inte från 
ekonomisk vinning på skriften, ofta var den mångdubbel det belopp som 
utdömdes som böter vid fällande dom, hävdade motionärerna. De föreslog 
därför att de ekonomiska vinningarna skulle förverkas vid pornografibrott.'=9

 '=) Ett förbud mot utpräglat förråande eller sadistiska beteenden vid oAentliga tillställ-
ningar föreslogs därför: Protokoll från lagrådet den 8 april )89(, s =.

 '=' Konstitutionsutskottets utlåtande nr =8, )89(, s )'.
 '== Motion i andra kammaren nr ) &&) år )89(, likalydande motioner I:)'=) och II:)&&& 

år )89(, likalydande motioner I:) '&( och II:) &;=, )89(.
 '=& Likalydande motioner I:) '=& och II:) &&9, )89(
 '=; Likalydande motioner I:) '=' och II:) &&<, )89(.
 '=< Motion i första kammaren nr )'&', )89(.
 '=9 Likalydande motioner, I:'== och II:'9&, )89(, s ):.
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Motionärernas resonemang återspeglar den konsensus som ändå 
fanns kring lagstiftningsfrågan och som även konstaterades i relation till 
remis svaren, nämligen att den rådande lagstiftningen och tillämpningen 
inte rådde på oönskad skyltning och spridning av pornografi. För hur det 
problemet skulle lösas bäst fanns dock tre olika linjer: dels den konservativa 
hållningen som i princip tyckte att lagstiftningen borde behållas men att 
tillämpningen borde skärpas, dels den hållning kommittén förespråkade, 
det vill säga att pornografin borde få vara relativt fri men att det borde finnas 
en yttersta gräns för vad som fick visas, dels regeringens linje, att släppa 
helt på tukt- och sedlighetsparagrafen. Gemensamt för dessa tre hållningar 
var dock att de förespråkade att skyltningen av pornografi skulle stoppas 
lagstiftningsvägen.

I första kammarens debatt inledde folkpartisten Erik Alexandersson 
med att påpeka den enighet som rådde om behovet av en förändring. Han 
beskrev även Sverige som ett ledande land i pornografiproduktionen och 
att den svenska utvecklingen spelat stor roll för hur pornografi hanterats i 
andra länder. Sådant som för något decennium sedan betraktats som spe-
cifikt svensk pornografi fanns nu i de flesta länder hitom järnridån: ”och 
vi har på senare tiden till och med blivit akterseglade t.ex. av vårt södra 
grannland”.'=: Alexandersson menade också att det funnits ett undertryckt 
behov av pornografiska alster hos en stor grupp människor under den 
rådande lagstiftningen: ”När trycket blivit så starkt att det på en punkt 
genombrutit fördämningen, har det medfört en kedjereaktion över hela 
fältet.”'=8 Alexanderssons resonemang antyder att lagstiftningen skapat ett 
slags undertryckt sexualitet som när tillämpningen lättades riskerade bli så 
pass kraftig att lagstiftningen inte längre skulle kunna upprätthållas.

Justitieminister Lennart Geijer ansåg det brådskande med en lagändring 
som kunde stoppa den ohämmade skyltningen och spridningen av porno-
grafi till utlandet. Geijer kritiserade dem som önskade bättre tillämpning 
av den rådande sedlighetsparagrafen genom att hävda att den inte längre 
svarade mot den allmänna uppfattningen, åtminstone inte i de större stä-
derna, där man frikänt sådana framställningar en del människor kanske 
uppfattades som sårande: ”[m]en den medborgarrepresentation som juryn 
utgör har inte bedömt saken så”.'&(

De olika juryutslagen, det vill säga den uppfattade rättsosäkerheten, 
var enligt justitieministern alltså en följd av en förändring av den allmänna 
uppfattning juryn skulle företräda. Storstäderna uppfattades här som mindre 

 '=: Första kammarens protokoll nr =(, )89(, s )&.
 '=8 Ibid.
 '&( Ibid., s =;.
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lättsårade i sin sedlighetskänsla än övriga landet. Moderaten Allan Hernelius 
menade dock att juryernas alltfler förekommande frikännanden hade andra 
orsaker. Försvarsadvokaterna hade till förhandlingarna samlat en trave tid-
skrifter som inte föranlett ingripande, visat dem för juryn och påpekat ojäm-
likheten i bedömningarna av olika skrifter. ”Man får på så sätt till stånd en 
ändrad praxis: genom att samhället inte ingriper över hela fältet och i tid.”'&) 
Det var alltså bristen på samordning från samhällets sida och försvarsadvo-
katernas slughet som gjort rättspraxisen så fri, enligt Hernelius resonemang.

I andra kammaren hävdade socialdemokraten Bo Martinsson, som sut-
tit med i kommittén, dess uppfattning om behovet av en ”yttersta gräns”: 
”Exempelvis skulle vissa bilder av sexuella handlingar med barn, sexu-
ella handlingar med djur, och sexuella handlingar med våldsinslag inte få 
förekomma.”'&' Trots att Martinsson liksom kommittén här tog upp frågan 
om barn- och djurpornografi diskuterades alltså skadebegreppet främst i 
förhållande till konsumenterna, eller andra som kunde såras. När det gällde 
den yttersta gränsen för grova fall menade justitieministern istället att

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.'&=

Problematiken kretsade i justitieministerns resonemang tydligt i förhållan-
den kring anstöt och inte om produktionen av pornografi. Även den som 
fann pornografi osmaklig tog enligt Geijer inte någon egentlig skada, därför 
krävdes inte den yttersta gränsen.

En annan central fråga var Sveriges anseende utomlands. Folkpartisten 
Georg Åberg menade att attitydförskjutningen som skett var beklagans-
värd. I Klarakvarteren i Stockholm hade han sett hur en del ”flanörer 
med tydligt exotiskt utseende” gick från fönster till fönster och filmade 
och fotograferade: ”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.”'&& Oron över landets rykte utomlands var delvis ett argument för 
spridnings- och skyltningsförbudet. Åberg menade att det var allvarligt att 
Sverige, istället för att ses som en högtstående nation – socialt, kulturellt 
och ekonomiskt – drogs ned i smutsen:

 '&) Ibid., s &(.
 '&' Andra kammarens protokoll nr =(, )89(, s :;.
 '&= Ibid., s 8:.
 '&& Ibid., s )'(.
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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.'&;

Åborgs oro över det svenska ryktet speglar den förskjutning filmvetaren Eric 
Schaefer beskrivit i uppfattningen om länder som sexy nation. Schaefer me-
nar att Sverige och Danmark mer eller mindre tog över denna benämning 
från Frankrike i slutet av )8<(-talet då filmer som Nyfiken gul och Kärlekens 
språk fick internationellt genombrott och förstärkte föreställningen om den 
svenska synden.'&< De svenska ungdomarna på Place Pigalle kan därför ses 
som symboliska för denna förskjutning. Den nya lagstiftningen var angelä-
gen för att om möjligt stävja synen på Sverige som sexualitetens, men även 
syndens, land.

Socialdemokraten Folke Trana, juryman i Stockholms tingsrätt, me-
nade att det skett en märkbar förskjutning i attityden till föräktenskapliga 
samlag. Den utvecklingen kunde förstås beklagas från kristet håll, men han 
framförde också tolkningen att ungdomar nu hade en friare syn på sexu-
aliteten och att de gjort sig kvitt gamla skamkänslor. Trana ansåg att det 
visst kunde finnas de som kunde ta skada av pornografi, men att man fick 
ta det goda med det onda. Han hade även upptäckt en del förändringar 
på porrtidningsmarknaden. I annonser utlystes ”storrea” och ”vrålrea” på 
porrtidningar och de som kostat );–'( kronor styck kunde nu fås upp till 
ett dussin för '( kronor. ”Vad tyder detta på? Det måste väl ändå tyda på 
att marknaden håller på att bli mättad och att det uppstått större svårig-
heter än tidigare att bli av med dessa tidskrifter.”'&9 Tranas slutsats vara att 
”vågen” måste ha sin gång. Han hävdade att historien visade att ju mer man 
försökte förbjuda något, desto mer publikdragande – det som visades öppet 
förlorade i stor utsträckning sin lockelse.'&:

Trana gav här uttryck för samma resonemang som bland andra förre jus-
titieminister Kling: genom en lösare hållning gentemot pornografin skulle 
marknaden mättas och lockelsen försvinna. I debatten om propositionen 
inramades pornografin ofta som ett hot mot den allmänna ordningen 
liksom mot Sveriges goda rykte utomlands. Många riksdagsledamöter var 
 '&; Ibid., s )'(f.
 '&< Se Schaefer ('((;) och Arnberg ('((8).
 '&9 Andra kammarens protokoll nr =(, )89(, s )''.
 '&: Ibid.
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rädda att kommersialismen kring pornografin skulle bli okontrollerbar och 
med den även sexualiteten. En reglering av pornografi behövdes, menade 
representanter för alla tre ståndpunkterna, för att få pornografin inom 
någorlunda kontroll.

I båda kamrarnas debatter framkom klagomål på den korta motionsti-
den och den korta tid utskotten haft på sig för behandling.'&8 En uppskjut-
ning av beslutet skulle dock innebära att en lagändring inte skulle kunna 
komma till stånd förrän )89&, varför ett antal ledamöter ansåg det angeläget 
med ett skyltningsförbud tidigare.';( I konstitutionsutskottet hade man rös-
tat tio mot tio och lotten hade avgjort utskottsförslaget att ärendet skulle 
behandlas i vårriksdagen istället för att uppskjutas. Justitieminister Geijer 
tillstod att tiden för överläggningar varit knapp, men menade att det gick 
att jämföra med liknande fall. Han menade även att debatten om de frågor 
propositionen berörde förts i månader i riksdagen, till exempel genom ställ-
da frågor.';) Propositionen var sammanhållen, menade Geijer, genom att 
ändringarna i tryckfrihetsförordningen också motsvarades av förändringar 
i brottsbalken. För att brottsbalksändringen skulle kunna ske förutsattes en 
ändring av tryckfrihetsgrundlagen, vilket gjorde ärendet brådskande. Han 
framhöll även det angeläget att snarast möjligt begränsa den ohämmade 
pornografiskyltningen och spridningen av pornografiskt reklammaterial till 
utlandet.';' Anledningen till brådskan i omröstningen, var följaktligen de 
särskilda bestämmelserna kring ändringar i tryckfrihetsförordningen, vilket 
gjorde att valet i princip stod mellan borttagande av sedlighetsparagrafen 
och därmed även en möjlighet att komma till rätta med skyltningen eller 
att behålla den gamla lagstiftningen ytterligare tre år.

I riksdagens första kammare godtogs förändringarna i tryckfrihetsför-
ordningen angående sårande av tukt och sedlighet med rösterna 9) för, <; 
emot och tre ledamöter avstod från att rösta.';= I riksdagens andra kammare 
röstade ))9 ledamöter för förslaget, :; emot och två ledamöter avstod.';&

 '&8 Se Första kammarens protokoll nr =(, )89(, s )=f; Andra kammarens protokoll nr =(, 
)89(, s 9;f, s ::.

 ';( Första kammarens protokoll nr =(, )89(, s '); Andra kammarens protokoll nr =(, 
)89(, s :&.

 ';) Första kammarens protokoll nr =(, )89(, s ==f.
 ';' Ibid., s =&. Se även justitieministerns resonemang i Andra kammarens protokoll nr 

=(, )89(, s 8)A.
 ';= Första kammarens protokoll nr =(, )89(, s <=.
 ';& Andra kammarens protokoll nr =(, )89(, s )'9.
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Massmedias reaktioner på propositionen
Flera av de stora tidningarna kommenterade propositionen och genom-
röstningen. De liberala och socialdemokratiska tidningarna stod generellt 
positiva till den nya lagstiftningen. Liksom i remissvaren fanns exempel 
på en sarkastisk ton gentemot dem som ogillade pornografin. Expressens 
reporter K.G. Michanek beskrev exempelvis att det framför allt var två 
överväganden som låg bakom förslaget: ”Eftersom det visat sig omöjligt 
att få bort de människor, som påstår sig ’ta anstöt’, att alldeles självmant 
och av egen kraft låta bli att sälla sig utanför fönstret och titta, så tycker 
justitieministern att det är rimligt att hjälpa dem lite på traven.”';; Genom 
att stoppa skyltningen skulle man aktivt behöva gå in i aAären istället och 
då kunde ingen beklaga sig – ingen hade ju tvingat dem att gå in.';<

Flera tidningar beskrev även attitydförändringen de ansåg låg bakom 
förändringen. Socialdemokratiska Värmlands folkblad framhöll exempelvis 
att lagarna åldrades i takt med att samhällets tänkesätt och moraluppfatt-
ningar ändrades. Den takten ansågs vara särskilt hög ”i våra dagar” och 
tiden var därför mogen för en ”gallring i paragrafdjungeln”. Att justitie-
ministern överhuvudtaget ville ha några pornografiparagrafer kvar om 
spridning och skyltning vittnade om att opinionen ännu inte var mogen 
för ”den grundligare städning som sakligt sett borde vara på sin plats och 
som förr eller senare måste komma till stånd”, ansåg tidningen.';9 Dagens 
Nyheter sammanfattade det gångna )8<(-talet som en ”lång och stormig 
och för många säkert smärtsam tillvänjning till friare uttryckssätt i religiösa 
och sexuella frågor”. Därför var det symptomatiskt att )89(-talet inleddes 
med en uppmjukning och avkriminaliseringar inom dessa områden, ansåg 
Dagens Nyheter. Förslaget om borttagandet av sedlighetsparagrafen ansågs 
särskilt djärvt eftersom det gällde den ”starkt fördoms- och ångestladdade 
sexualiteten”. Justitieministerns avfärdande av den yttersta gräns kommit-
tén föreslagit uppskattades av Dagens Nyheter, eftersom den ändå bara blivit 
”en kautschukparagraf för godtycke och ohållbara glidningar”.';:

De konservativa och religiösa tidningarna var däremot starkt kritiska 

 ';; ”Nu ska porren bort – från skyltfönstren!” i Expressen den ' april )89(.
 ';< Ibid.
 ';9 ”Lagarna” i Värmlands folkblad den )& april )89(. 
 ';: ”Tryckfriheten” i Dagens Nyheter den )& april )89(. Se även ”Frihet under ansvar” i 

Arbetet den )9 april )89( där Geijers avståndstagande från en yttersta gräns föror-
dades, eftersom tidningen ansåg att den skulle kunna leda till fortsatt godtyckliga 
bedömningar. När de som ville slippa pornografin fick sin vilja igenom samtidigt som 
rätten att inhandla pornografi säkrades menade Arbetet att detta ”mer eller mindre eg-
gande hemlighetsmakeri i branschen också kunna försvinna”. Liksom Dagens Nyheter 
ansåg de förslaget djärvt men också framsynt och välbetänkt.
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till justitieministerns proposition. Moderata Norrbottenskuriren menade 
exempelvis att konsekvenserna av lagförslaget avfärdats av justitieminis-
tern med ”lättvindig vårdslöshet” och Geijer ansågs ha gått längre än vad 
allmänheten ville acceptera. Även om moralbegreppen upplösts åtskilligt 
tyckte tidningen det egendomligt att ett lands justitieminister ville ”ga-
loppera hästlängder före opinionen”.';8 Norrbottenskuriren ansåg det dock 
otänkbart att justitieministern kunde lägga fram ett så chockerande förslag 
utan regeringens godkännande: 

Så får väl ett nytt slagord anses motiverat – ”Palme och Geijer, porrens lakejer.” 
Lennart Geijer går till historien som justitieministern som gav fältet fritt för 
samlag inför publik. Det är möjligt att framtiden förlåter honom men knappast 
samtiden. Allt har sin tid, och allmänheten hinner knappast med i justitiemi-
nisterns sprinterlöpning mot Sodom och Gomorra.'<(

Norrbottenskuriren var alltså inte lika säker som justitieministern på att 
opinionen faktiskt förändrats så kraftigt att pornografi kunde accepteras 
utan inskränkningar. En prognos hur det skulle kunna bli med den nya 
lagstiftningen var att snegla på Danmark som avkriminaliserat pornografin 
)8<8. Dagen påpekade att den fria situationen där ”[u]tnyttjats av porrförla-
gen, så att deras svenska konkurrenter har känt sig hotade i sin ställning på 
den internationella marknaden”.'<) I Danmark hade välbesökta sexmässor 
också hållits med stor publicitet.'<' Det var samma ”kultur” som präglade 
Pompeji inför dess undergång, menade tidningen. Dagen beskrev även ett 
öppet brev som kyrkobröder i Stockholms stift sänt till riksdagsledamöterna 
inför omröstningen. Prästerna hade uppfattat förslaget om pornografisk 
skyltning som en ”limsticka” för att få riksdagsledamöterna att gå med på 
den nya lagstiftningen. Det var ett ”samhälleligt hyckleri” att skydda de 
”anständiga” medborgarna men prisge de lättledda och psykiskt labila, an-
såg Dagen. Istället för att lyssna på röster som uppmanat Sverige att stoppa 
exporten av pornografi valde regeringen att ”dra bort alla fördämningar 
både för det inhemska utbudet och för exporten.” Dagen frågade sig om 
verkligen andra än samvetslösa profitörer drog nytta av den nya friheten: 
”Vore det inte en uppgift för en socialdemokratisk regering att säga stopp 
åt en så osympatisk kapitalism?”'<=

 ';8 ”Het porrdebatt väntar” i Norrbottenskuriren den )& maj )89(.
 '<( Ibid.
 '<) ”Bortom anständighetens gräns” i Dagen den '= maj )89(.
 '<' Se även Kutchinsky ()888), kap. 9 om den första av dessa mässor.
 '<= Dagen hoppades emellertid på att riksdagens kristna ledamöter skulle stämma upp 

i en ”rungande protest” och inte splittras av partisolidariteten i en så viktig fråga: 
”Bortom anständighetens gräns” i Dagen den '= maj )89(.
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Utifrån pressens reaktioner på propositionen tycks förhållningssätten 
till pornografifrågan och dess avkriminalisering starkt polariserade. De 
liberala tidningarnas samtida tolkning speglar en diskursiv förståelse av en 
ohejdbar utveckling från en traditionell kristen syn till en modern liberal. 
Förståelsen av liberaliseringen i pornografifrågan som en process som i prin-
cip var självgående gjorde även att de trodde att toleransen för pornografiska 
bilder och texter skulle öka i framtiden i nya generationer. Bilden av en 
sådan utveckling återfanns även i de konservativa och kristna tidningarna, 
där man ansåg att ”moralupplösningen” låg i tiden. Kraften från den till 
synes oundvikliga liberaliseringen av sexualitetsfrågor i kombination med 
de kommersiella intressen man ansåg drev pornografiutgivningen uppfat-
tades därför som mycket hotande.

=.& Den pornografiska tidningsbranschens  
struktur och förändring

Den ”porrvåg” som omtalades i massmedia och i riksdagen, syns som en 
kraftig ökning av antalet förlag och tidningar på porrtidningsmarknaden 
under )8<;–)8<: (se diagram ).) och =.)). Den kraftiga ökningen i mit-
ten av )8<(-talet övergick i en nedgång i slutet av )8<(- och början av 
)89(-talet, för att därefter stabiliseras till runt =( aktiva förlag. Utvecklingen 
är ett tecken på ett slags guldgrävarmentalitet under mitten av )8<(-talet, 
där tron på branschens möjliga vinster sannolikt överdrevs. Orealistiska 
förhoppningar tillsammans med den ökade konkurrensen och en något 
minskad efterfrågan skulle kunna förklara minskningen av antalet förlag 
på marknaden )8<8 och )89(. Den relativt betydande skillnaden mellan 
förlag endast återfunna i åtalsmaterialet och övriga förlag manar dock till 
försiktighet. Skillnaden kan visserligen tyda på att tidningar drabbade av 
den så kallade porrazzian slogs ut från marknaden, men det kan även vara 
en eAekt av källmaterialets insamling, där de små förlagen, likt dem vars 
tidningar blev föremål för åtal inte fångats under andra perioder. Även i 
övrigt material märks dock ”porrvågen”, om än något mindre dramatiskt. 
Ökningen av antalet förlag mellan )8<; och )8<9 är dock i båda fallen nära 
eller över )(( procent.
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Diagram #.!: Antal svenska förlag som publicerade pornografiska tidningar, förlagens in- 
och utträden från marknaden samt antalet svenska pornografiska tidningar på marknaden 
)8<;–)89)

Journalisterna Hebditch och Anning beskriver en avkriminaliseringseAekt 
som i många länder innebar ökad försäljning omedelbart efter avkrimina-
liseringen. Efter ett tag sjönk försäljningen dock till en stabilare nivå som 
avspeglade den underliggande efterfrågan.'<& Utifrån ett sådant resonemang 
skulle alltså den förväntade tillväxten av branschen ha skett efter )89) för 
att därefter sjunka. Även om diagram =.) och ).) inte visar försäljningssiAror 
antyder utvecklingen av antalet förlag att avkriminaliseringseAekten i Sve-
rige snarare inträAade före den faktiska lagändringen, vilket även var fallet 
i Danmark.'<;

 '<& Hebditch & Anning ()8::), s &.
 '<; Se Kutchinsky ()888), s :=A.

Källa: Sammanställning av uppgifter från Kungliga bibliotekets katalog Regina, Svensk 
tidskriftsförteckning, Justitiekanslerns arkiv, Libris, KB:s förteckning över inlåsta publi-
kationer och Pressbyråns sammanställning över nedlagda tidningar (för tillvägagångssätt, 
se metodavsnitt). Inträden har räknats med i det totala antalet förlag samma år som de 
trätt in på marknaden medan antalet utträden dragits av i nästkommande år, varpå en viss 
förskjutning kan påverka den totala bilden. Detta för att tidningar som endast funnits 
under ett år ska medräknas i det totala antalet.
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Det är även tänkbart att vissa aktörer försvann av andra än rent eko-
nomiska orsaker. Till exempel kan vissa aktörer ha planerat att endast vara 
verksamma på marknaden under en kort period för att sedan fortsätta med 
annan, eventuellt parallell verksamhet. Den ökade acceptansen för alltmer 
sexuellt explicita tidningar skapade rimligtvis också en omvandlingseAekt 
där nya explicita tidningar med färgbilder tog marknadsandelar av och slog 
ut svartvita tidningar med mindre utmanande material. Både ut- och in-
träden på marknaden var jämförelsevis mycket höga under perioden, vilket 
stöder ett sådant resonemang.'<<

Flera källor vittnar även om stora realisationer där buntar med tidningar 
mer eller mindre slumpades bort, medan andra köptes för över '( kronor 
styck.'<9 Insamlade prisuppgifter visar dock att de allra flesta tidningar 
)8<;–)89) låg på mellan två och fyra kronor )8<;, mellan två och sex kronor 
)8<< och mellan två och åtta kronor fram till )89). Enstaka tidningar, som 
exempelvis Orgasm, kostade ); kronor.

Uppgifter lämnade till tryckfrihetskommittén )8<< ger ytterligare be-
kräftelse för resonemanget om en omvandling. Cocktail med en upplaga på 
;( ((( ex )8;( började gå sämre när andra tidningar tog sig in på marknaden. 
)8<< hade Cocktails upplaga sjunkit till )& (((, medan marknadsledande 
Hsonproduktions Pi' hade en upplaga om 9( <(( ex.'<: Förläggaren av 
Cocktail skrev att detta sannolikt berodde på att man alltid iakttagit en 
viss ”återhållsamhet i tonen”.'<8 I ett brev från Förlags AB Hansa låg deras 

 '<< Curth Hson Nilsson kommenterade utvecklingen )8<9 och menade att det från )8<; 
rådit överproduktion men att marknaden höll på att bli ”sund igen”. Se ”Sveriges 
nyaste exportindustri! Porr för );( miljoner” i Expressen den )' september )8<9.

 '<9 Se till exempel RA, Justitiedepartementets arkiv, Konseljakt till prop. )89(:)';, Re-
missyttrande från Svenska filminstitutet, den )' november )8<8, s =. Denna företeelse 
omtalades även av Folke Lundberg och Gotte Tellinger vid Pressbyråns museum, 
liksom i Pressbyråns förteckning över nedlagda tidskrifter. Se även Andra kammarens 
protokoll nr =( den ': maj, )89(, s )''.

 '<: RA, Kommittéarkivet: Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, 
vol. :, brev från AB Hsonproduktion den '; oktober )8<<; RA, Kommittéarkivet: 
Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, vol. ), Filmcensurutred-
ningens bil ' till prot. )</)' )8<<. Jfr även Hebditch & Anning ()8::), s )== som 
menar att en tidning med en upplaga över &( ((( var att räkna som bestseller.

 '<8 RA, Kommittéarkivet: Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, 
vol. :, Brev från AB Veckotidning den ): oktober )8<<.
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tidningar (Paris Hollywood, Kavalkad och Pin Up) på mellan ): ((( och 
'8 ((( ex )8<<. Förlaget kommenterade att efterfrågan minskat avsevärt 
under året.'9( I en intervju i Leif Silberskys och Carlösten Nordmarks de-
battbok från )8<8 menade Curth Hson Nilsson att Hsonproduktions fem 
tidningar hade en gemensam månadsupplaga om =(( (((.'9) Även andra 
källor pekar på att Hsonproduktion fortsatt hade en stor del av marknaden 
under slutet av )8<(-talet, själv hävdade Hson Nilsson i en intervju )8<9 
att hans tidningar stod för ca &( procent av marknaden.'9' Upplagorna kan 
tyckas höga men var i själva verket relativt låga i jämförelse med den övriga 
populärpressen: Allers hade )8<< en upplaga på =;& ((( ex, Femina '=; ((( 
och Fib Aktuellt ';) (((.'9= Utvecklingen från boulevardblad till Hsonpro-
duktions tidningar tycks alltså ha fortsatt under hela )8<(-talet. Flera källor 
tyder även på att marknaden till viss del uppdelades under )8<(-talets slut 
då alltfler tidningar vände sig till en internationell marknad. Både Pi' och 
Cocktail hade dock ett relativt stort textmaterial på svenska och hade därför 
troligtvis få utländska läsare.

Kohortstudie av förlag med start !"&#–!"(!
Om de företag som startades )8<;–)89) studeras separat framkommer ett än 
tydligare mönster av det ovan beskrivna. Diagram =.' visar att de förlag som 
startade under de kraftigaste tillväxtåren )8<9–)8<8 i liten utsträckning höll 
sig kvar på marknaden i mer än ett par år. Detta gäller både för de förlag 
som endast återfunnits i JK:s arkiv och för övriga förlag, även om inget av 
förlagen som endast hittats via åtal höll sig kvar på marknaden efter )8<8, 
vilket förstås även beror på att uppgifter för längre perioder saknas för de 
åtalade förlagen.

 '9( Solanco AB menade dock att efterfrågan på Top Hat, med en upplaga på '( ((( ex, 
stigit de senaste två åren. Se RA, Kommittéarkivet: Kommittén för lagstiftningen om 
yttrande och tryckfrihet, vol. :, Brev från Solanco AB den ): oktober )8<<; Brev från 
Förlags AB Hansa den '& augusti )8<<.

 '9) Silbersky & Nordmark ()8<8), s )&8. Uppgiften är inte helt orimlig. Utifrån uppgifter 
återfunna i Kommittéarkivet hade )8<< Pi', Pa', Ra', Pi' Special, Modell Naturell 
och Photo Parade en sammanlagd upplaga om ';) :(( ex och då var flera av tidning-
arna varannanvecka-tidningar.

 '9' ”Sveriges nyaste exportindustri! Porr för );( miljoner” i Expressen den )' september )8<9.
 '9= Se Bernow & Österman ()89:), s ):(A.
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Diagram #." Förlag som började publicera pornografiska tidningar )8<;–)89) samt deras 
livslängd på marknaden

Källa: Sammanställning av uppgifter från Kungliga bibliotekets katalog Regina, Svensk 
tidskriftsförteckning, Justitiekanslerns arkiv, Libris, KB:s förteckning över inlåsta publika-
tioner och Pressbyråns sammanställning över nedlagda tidningar.



E0+  = :  K-0.  )8<;–9)   )89

Till skillnad från den tidigare perioden )8;(–)8<& hade förlagen som 
började ge ut pornografiska tidningar under andra halvan av )8<(-talet 
alltså en relativt kort livslängd, de flesta etablerades och försvann från den 
pornografiska tidningsmarknaden redan )8<9–)8<8. Resterande förlag för-
svann successivt under )89(- och )8:(-talen. Det förlag som höll sig kvar på 
marknaden under hela perioden var Private Productions som fortfarande är 
verksamt. Noteras bör även att väletablerade förlag, som Åhlén & Åkerlund 
(Bonniers) och Saxon & Lindström gav sig in på marknaden genom att låta 
herrtidningarna bli alltmer pornografiska.'9&

Även om ”porrvågen” trängde ut tidigare företag, visat i diagram '.=, 
verkar konkurrensen alltså framför allt ha påverkat de nya aktörer som tagit 
sig in på marknaden. Den extrema ökningen i antalet förlag skapade en 
stark konkurrens där många förlag, både de mer etablerade och nystartade, 
slogs ut till förmån för ett mindre antal aktörer som producerade en ny 
generation pornografiska tidningar.

Geografisk placering
För den tidiga perioden, diskuterad i del ', fanns en tydlig geografisk upp-
delning som även motsvarades av en genreindelning. Under tillväxtfasen 
)8<;–)89( försköts det geografiska läget, vilket visas i karta =.). Även om 
produktionen av pornografiska tidningar fortsatt var störst i storstäderna, 
startades även en rad förlag även på mindre orter under perioden. Stock-
holmscentreringen hade också minskat något och alltfler förlag startade 
i Göteborg och Malmö. Närheten till Köpenhamn och Danmark, hade 
troligen betydelse för produktionen i Malmö. Källmaterialet har också 
exempel där handeln, eller ibland smugglingen, över Öresund beskrivs (se 
avsnitt =.<).

Karta =.) visar att det under perioden startades flera förlag på orter i 
södra Sverige, dock inget förlag norr om Uppsala, vilket är anmärknings-
värt. Spridningen till mindre orter kan tolkas både som en framgångstro i 
branschen, men också som en eventuell diversifiering av marknaden där de 
mindre orterna producerade en annan typ av pornografi – lik den uppdel-
ning som fanns under )8;(- och det tidiga )8<(-talet. Genreindelningen är 
emellertid otydligare för slutet av )8<(-talet än för den föregående perioden. 

 '9& I denna studie har Fib Aktuellt och Lektyr tagits med från )89(, då de i källmaterialet 
i ökad utsträckning beskrivs som pornografiska. Övergången från herrtidningar till 
pornografiska tidningar skedde dock gradvis. I en kommentar om Lektyr i Regina 
står att tidningen övergår från populärpress till herrtidning under )8;(-talet och 
från herrtidning till porrtidning under )89(-talet: http://www.kb.se/soka/kataloger/
regina/.
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Ett tydligt tecken är dock att tillväxtperiodens tidningar hade ett annorlunda 
utseende än tidigare och vissa av de redan etablerade tidningarna ändrade 
även utseende. De nya tidningarna beskrevs i pressen som mer vågade och 
utmanande än tidigare ”rakt-upp-och-ner-foton”. Den typen av bilder be-
skrevs istället ha anammats av de lite mer ”respektabla” herrtidningarna.'9;

Lars Bjurman beskrev i sin artikel i Ord & Bild )8<; att flertalet naken-
bilder producerades i Frankrike för export. Många av bilderna i de svenska 
porr- och boulevardtidningarna var alltså utländska.'9< Detta förhållande 
verkar dock ha ändrats under )8<(-talets senare del. Bjurman beskrev hur 

 '9; ”Porrbeslag i Karlskrona – Blixtrazzia i tidningsstånden” i Blekinge Läns Tidning den 
9 juli )8<9.

 '9< Bjurman ()8<;), s '<&.

Karta #.! Geografisk lokalisering för förlag som trädde in på den pornografiska tidnings-
marknaden )8<;–)89)

Källa: Sammanställning av uppgifter från Kungliga bibliotekets katalog Regina, Svensk 
tidskriftsförteckning, Justitiekanslerns arkiv, Libris, KB:s förteckning över inlåsta publi-
kationer och Pressbyråns sammanställning över nedlagda tidningar (för tillvägagångssätt, 
se metodavsnitt). Kartograf Fredrik Björkman, CERUM, Umeå universitet.
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Hsonproduktion planerade för egen ateljé med pro-
duktion av bilder och nya aktörer som Berth Milton 
fotograferade själva för sina tidningar. Privates slogan 
”Svenska flickor, Schwedische Mädschen, Swedish 
girls” kan därför både betraktas som marknadsföring 
av den svenska synden och ett slags varudeklaration.

Berth Milton, som får symbolisera den nya genera-
tionens pornografiska tidningsutgivare, menade att han 
hade de amerikanska tidningarna Playboy och Penthouse 
som inspirationskällor. Liksom Playboys Hugh Hefner 
hade Berth Milton i tidningen sin egen sektion där 
han under rubriken ”Moral by Milton” beskrev den 
dubbelmoral han ansåg fanns kring sexualitetsfrågor.'99 
Östermalmsförlagets ägare, som också gav sig in på 
marknaden under andra delen av )8<(-talet, menade 
att den fysiska kvaliteten på hans tidningar gjorde skill-
nad: ”Jag vill ge kvalité […]. Se på mitt tryck. Se på 
mitt papper!” utropade han i en intervju i Expressen 
)8<9.'9: När förlagsredaktören på Hsonproduktion in-
tervjuades i Sundsvalls tidning samma år hävdade han 
att förändringarna var betydande bara under senaste 
året. Framför allt bilderna hade genomgått en extrem 
förändring, tyckte han. När reportern frågade om det 
var boken Kärlek I som hade banat vägen svarade för-
lagsredaktören:

Kanske inte. Vi måste naturligtvis medge att  d e n  porrvågen breddade vägen 
för en liberalisering, men inget är säkrare än att de nya greppen skulle ha kommit 
ändå. De danska tidskrifterna har sedan länge ”kört hårdare”, och impulserna 
därifrån var  s a s  redan på väg.'98

Även om Kärlek I sågs som en klarsignal från myndigheternas sida att 
publicera pornografi var alltså den danska utvecklingen den viktiga enligt 
förlagsdirektören.

Porrtidningen Private kan ses som en trendbrytare både genom att den 
riktades mot en internationell marknad och att den mer liknande de ameri-
kanske succétidningarna, men med ett mer explicit innehåll. Berth Milton 

 '99 Sjöberg ('(('), s '8A.
 '9: ”Han ska bli miljonär på porr” i Expressen den )& oktober )8<9.
 '98 ”En ever-green? Säkert! Debatten dör – inte porrvågen. Staten tyst, Pressbyrån broms” 

i Sundsvalls tidning den '' januari )8<9.

Fifi nr ), )8<<

Xtra nr ', )8<:
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hävdade att Private )8<9 var den första tidningen 
i världen som visade ett explicit samlag i fyrfärg.':( 
Private kan både ses som en föregångare och ett 
undantag i den svenska porrtidningsbranschen. 
I och med bilden bröt Milton i så fall troligen 
”den sista vallen” som diskuterats, det vill säga 
avbildning av manlig erektion.':) Många av de 
tidningar som startade under tillväxtfasen i slutet 
av )8<(-talet riktade sig mot en internationell pu-
blik och hade relativt explicita bilder i likhet med 
Private, men de flesta hade bara enstaka bilder i 
färg och hade ett något mindre format. Flera nya 
tidningar saknade också text, även om många i 
likhet med Milton hade parallella texter på flera 
språk. I de nya tidningarna fanns färre bilder av 
ensamma kvinnor och allt högre grad ett fortsatt 
experimenterande med bilder på sexuella relatio-
ner med både samkönade inslag och gruppsex.

Det utkristalliserades även tidningar som 
enbart riktade sig till homo sexuella män. Homo-
sexuella inslag hade tidigare funnits i exempelvis 
Hsonprodustions tidningar medan tidningar som 
endast riktade sig till  homosexuella huvudsakligen 
kom från Danmark.':' En grupp homo- och bi-
sexuella män i Norrköping startade Akro-förlaget 
under ledning av tidigare nämnda Carl Rådemyr. 
Förlaget gav ut tidningar som Homo International 
Magazine ()8<<–)8<8), Gay Homo Special ()8<:) 
och Homo-kontakt ()8<:).  I Teckomatorp började 

Källs Nöbbelöv Press ge ut tidningen Revolt mot sexuella fördomar ()89)–
)8:=).':= Innehållet i Akro-förlagets tidningar var blandat pornografiskt och 
debattmässigt. Juristen och litteraturvetaren Karin Linde qvist beskriver hur 
tidningarna stod för en tidig subkulturell radikalisering och att de föresprå-
kade stolthet över homosexualitet och att fördomar skulle bemötas med 
 ':( Sjöberg ('(('), s ').
 ':) Se t.ex. ”Porr för ;( miljoner om året: ’Nu finns bara en vall kvar’” i Dagens Nyheter 

den = december )8<9 där manlig erektion diskuterades som den sista vallen som var 
kvar som myndigheterna inte accepterade.

 ':' Se t.ex. Bjurman ()8<;), s '<&; Lagrup ()8<;). Jfr även Kutchinsky ()888), s :8, 8<f.
 ':= Se även ”Sexkunderna kommer från alla socialgrupper” i Dagens Nyheter den = 

 december )8<9 där en butik beskrevs ha en hel vägg med bara ”homofillitteratur”.

Indiscreet nr ), )89(

Colorsex nr ;, )89)
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kamp och humor. Homo-kontakt var förlagets tidning för medlemmarna 
i Homo Club, ett slags nätverk för kontakter mellan homo- och bisexuel-
la.':& Akro-förlagets största tidning Homo International Magazine sade sig 
argumentera mot ”kristna och moralister” och menade att åldersgränsen för 
homo- och heterosexuellt umgänge borde vara desamma eftersom det inte 
gick att förföra någon till homosexualitet.':; De bemötte med andra ord 
den förförelseteori som framför allt kom till starkt uttryck under )8;(-talet. 
Tidningarna beskrev inte alltid sig själva som pornografiska, men blev ändå 
klassade så av de registerförande instanserna. Lindeqvist beskriver dock 
Akro-förlagets tidningar som till största delen pornografiska. Tidningar 
som Sex-Camp hade dock även heterosexuella pornografiska bilder, även 
om de i första hand riktade till en homosexuell publik.':< De geografiska 
skillnaderna var, liksom under den tidigare perioden, till viss del kopplad till 
genre och föraningen att den geografiska spridningen innebar en genremäs-
sig diversifiering kan delvis bekräftas.

Pornografins utveckling mot ett alltmer sexuellt innehåll förklarades av 
många samtida bedömare (däribland justitieminister Herman Kling) som 
ett utslag av allt hårdare konkurrens. Dagens Nyheter menade att konkur-
rensen i sin tur berodde på en allt friare syn på pornografi som ”låtit ana en 
guldkantad marknad”. När återutgivningen av John Clelands Fanny Hill 
från )9&: hade friats för tryckfrihetsbrott i Danmark och Kärleksböckerna 
kom ut i Sverige utan myndigheternas ingripande ansåg porredaktionerna 
att det måste vara fritt fram, hävdade Dagens Nyheter. Författare följde då 
efter och skrev böcker med ännu fler ”runda ord”: ”Och så kom ’svansen’, 
de tillfälliga förläggarna som fick guldvittring och som hade tillgång till eller 
lätt hittade tryckerier med överkapacitet.”':9 Dagens Nyheters beskrivning, 
liksom det stora inträdet på marknaden, antyder låga trösklar in på mark-
naden. Tryckeribranschen hade möjligtvis svåra tider i relation till veckotid-
ningarnas kris under )8<(-talet och ”tidningsdöden” under )8;(-talet, och 
kunde därmed lockas att trycka pornografi för att överleva.'::

 ':& Lindeqvist ('(('a), s '=f.
 ':; Ibid., s ';.
 ':< Jfr även beskrivningen av tidningarna i Bertilsdotter Rosqvist ('((8) och Lindeqvist 

('(('a).
 ':9 ”Porr för ;( miljoner om året: ’Nu finns bara en vall kvar’” i Dagens Nyheter den = 

december )8<9.
 ':: Se t.ex. Isakssons resonemang om Sjuhäradsbygdens tryckeri som finansierade an-

nan mindre lönsam press med utgivningen av Hsonproduktions tidningar. Isaksson 
('((9), s )=8. Om tidningsdöden, se Engblom ('(('), s )(<A; om populärpressen 
Jonsson ('(('), s )89A.
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Distribution
Tendensen hos förlagen att i allt större utsträckning ordna egen distribu-
tion istället för distribution via Pressbyrån förstärktes under perioden (se 
diagram =.=). Trenden mot egen distribution påskyndades sannolikt även 
av den varning Pressbyrån )8<< skickade till elva förläggare då de ansågs 
ha förråats i sina framställningar. Detta blir tydligt i diagrammet.':8 )8<: 
skickades ytterligare en varning ut till flera förlag. I denna påpekade Press-
sens rådgivande nämnd att varningen utfärdats som en konsekvens av att 
sextidningarna tenderade ha ett alltmer stötande innehåll. Om inte tid-
ningarna blev mer återhållsamma skulle nämnden komma att föreslå mer 
långtgående åtgärder. Nämnden radade upp de företeelser som föranlett 
varningen: ”utmanande och stötande omslagsbilder, ohöljda fotografiska 
och tecknade framställningar av samlag och samlagsliknande situationer, 
våld och sadism i sexsammanhang samt kontaktannonser i anslutning till 
sistnämnda beteenden”.'8( Det fanns alltså en relativt skarp gräns vid det 
sexuellt explicita för rätt till Pressbyrådistribution. Nämnden stoppade även 
ett antal nummer för distribution under resterande del av )8<(-talet. Under 
)8<9 stoppades nummer = av Hsonproduktions Sextas, under )8<: nummer 
; av Helios aktstudier och Indiscreet (i sin helhet) och under )8<8 Fritidssex 
nummer )( och )) efter beslut i Pressens rådgivande nämnd.'8)

Diagrammet visar att förhållandet mellan de pornografiska tidning-
arna upptagna i den inländska tidningstaxan och som därmed hade rätt 
till Pressbyrådistribution och det totala antalet pornografiska tidningar på 
marknaden var oförändrat mellan )8<; och )8<<, medan antalet porno-
grafiska tidningar i taxan inte ökade när tidningarna på marknaden tilltog 
under )8<9 och )8<:. De nya tidningarna som kom in på marknaden under 

 ':8 Jfr tabell '.=. Se även RA, Kommittéarkivet: Kommittén för lagstiftningen om yttrande 
och tryckfrihet, vol. :, Protokoll fört vid sammanträde med Pressens rådgivande nämnd 
på Svenska Tidningsutgivareföreningen i Stockholm fredagen den ': oktober )8<<.

 '8( RA, Kommittéarkivet: Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, 
vol. :, Skrivelse till Eira-förlaget, Etno-förlaget, Förlags AB Hansa, AB Hsonproduk-
tion, Kontinentpress AB, Monogram press, Solanco AB, Svea Förlags AB, Svea Press 
AB och AB Veckotidning från Aktiebolaget Svenska Pressbyrån den =) oktober )8<:.

 '8) Hsonproduktion och Svea Press fick även extra varningar under )8<: för innehållet i 
Pi', Ra' och Modern Girls. Se RA, Kommittéarkivet: Kommittén för lagstiftningen 
om yttrande och tryckfrihet, vol. :, Protokoll fört vid sammanträde med Pressens 
rådgivande nämnd på Svenska Tidningsutgivareföreningen i Stockholm torsdagen 
den ); februari )8<:, den ' oktober )8<:, den )< december )8<: och den 9 mars )8<8. 
Under )8<: fick även Maxim en varning och Puss nekades distribution. Protokoll fört 
vid sammanträde med Pressens rådgivande nämnd på Svenska Tidningsutgivareför-
eningen i Stockholm tisdagen den '8 oktober )8<:.
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perioden hade alltså inte i någon hög utsträckning Pressbyrådistribution.'8' 
I utredningen om yttrandefrihetens gränser beskrevs hur Pressens rådgi-
vande nämnd tillämpade betydligt strängare regler än de myndigheter som 
bedömde de pornografiska tidningarna enligt tryckfrihetsförordningen. 
Detta var också orsaken till att vissa förlag inte ens försökte få distribu-
tion via Pressbyrån. De avancerade tidningarna såldes därför främst via 
”special aAärer” och postorder, enligt utredningen. Slutsatsen drogs därför 
att tidningarna blev okända för stora delar av befolkningen.'8=

Distributionen av tidningarna påverkade alltså även försäljningen och 
vissa pornografiska tidningar måste antas ha haft en begränsad spridning 

 '8' Några av de nya tidningarna ansökte dock om utgivningsbevis. Under )8<9 nådde 
antalet ansökningar till PRV sin höjdpunkt då elva ansökningar om att få ge ut 
pornografiska tidningar lämnades in. Samma år började dock <; nya pornografiska 
tidningar ges ut. Se Patent- och registreringsverkets register över periodiska skrifter i 
jämförelse med appendix ).

 '8= SOU )8<8:=:, s ==.

Diagram #.# Antal pornografiska tidningar upptagna i den inländska tidningstaxan jäm-
fört med antalet pornografiska tidningar totalt )8<;–)89)

Källa: Sammanställning av uppgifter från Kungliga bibliotekets katalog Regina, Svensk 
tidskriftsförteckning, Justitiekanslerns arkiv, Libris, KB:s förteckning över inlåsta publi-
kationer och Pressbyråns sammanställning över nedlagda tidningar (för tillvägagångssätt, 
se metodavsnitt) samt egna sammanställningar utifrån Postens inländska tidningstaxa.
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då förläggaren eller en anställd ibland själv åkte runt till olika kiosker för 
att sälja sin tidning.'8& Den självsanerande funktion politikerna hoppats att 
nämnden skulle ha på marknaden fortsatte alltså kringgås genom den egna 
distributionen.

I tv-programmet Pressfönstret påpekade en reporter )8<< att det kunde 
tyckas förvånande att Pressbyrån och Pressens rådgivande nämnd gick till 
aktion mot pornografin samtidigt som myndigheterna antog en alltmer 
liberal inställning och samtidigt som en utredning tillsatts i syfte att se 
över om lagstiftningen kunde bli generösare. Curth Hson Nilsson beskrev 
i programmet att porrtidningarna förändrats de senaste åren men att de 
inte blivit mer ”vågade”, snarare mer ”riktiga”: ”De följer med den sextrend 
som finns. Vi får skriva vad vi vill och vi får visa vad vi vill i bild. Och då 
ska naturligtvis en sextidning göra det.”'8; Pressbyråns aktion uppfattade 
han som ett utpressningshot: ”Och det är ett hot därför att Pressbyrån 
är det enda specialföretaget för tidningsdistribution, som eAektivt och till 
ett billigt pris kan få ut tidningar till läsekretsen.”'8< Om fortsatt distribu-
tion skulle vara möjlig vore förläggarna tvungna att bli mer försiktiga och 
därmed producera sämre tidningar, enligt Hson Nilsson: ”Det är ju att helt 
nonchalera läsekretsen.”'89 Förlagsredaktören på Hsonproduktion beskrev 
senare ingripandena från Pressens rådgivande nämnd: ”Det är inte den stat-
liga tryckfrihetsförordningen som stoppar oss – det är Pressbyrån!”'8: Han 
menade att Hsonproduktion var distributionellt beroende av Pressbyrån: 
”Vi får inte samma spridningseAekt genom våra egna distributionskanaler, 
och dessutom blir det förbaskat dyrt.”'88

Hsonproduktions tidningar distribuerades av Pressbyrån, men hade 
tidigare under )8<(-talet varit avstängda ett par år på grund av tidningarnas 
innehåll.=(( Detta kommenterades av Pressbyråns vd Gunnar Bergh i en in-
tervju där han konstaterat att en leveransvägran inte tog död på tidningarna: 
”Vi är bara allenarådande i våra egna kiosker!”=() Berghs uttalande tyder på att 

 '8& Se diskussion om detta i kommande avsnitt. Se även Hebditch & Anning ()8::), 
s && om Berth Milton Sr:s egna försäljning direkt till kiosker av det första numret av 
Private.

 '8; ”Pressfönstret”, TV), den ) december )8<<.
 '8< Ibid.
 '89 Ibid.
 '8: ”En ever-green? Säkert! Debatten dör – inte porrvågen. Staten tyst, Pressbyrån broms” 

i Sundsvalls tidning den '' januari )8<9.
 '88 Ibid.
 =(( Jfr diskussion i del '.
 =() ”Ultimatum till porrförlagen: Pressbyrån vädjar om ’bättre hyfs’” i Nerikes allehanda 

den )' november )8<<.
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han förstod att Pressbyrån hade konkurrens avseende porrtidningsdistribu-
tionen och att de kiosker som Pressbyrån distribuerade till även kunde anlita 
andra distributörer för att få del av de mer sexuellt explicita tidningarna. 
Bergh hävdade i programmet Pressfönstret att innehållet i tidningarna nu 
blivit så pass stötande att Pressbyrån ansett det nödvändigt att reagera: ”[V] i 
tycker att det inte är särskilt rekommenderande att sälja tidningar med yt-
terst avancerade samlagsscener, grupperotik, med djur inblandade. Det kan 
ju inte vara någon rekommendation för ett företag att behöva sälja sånt.”=('

Trots att det sannolikt var dyrare att ordna egen distribution tyder flera 
källor på att de flesta av de nya porrtidningarna hade sådan. I december 

 =(' ”Pressfönstret”, TV), den ) december )8<<. Se även Berghs diskussion om hur por-
nografin hanterades inom Pressbyrån i Bergh ()89&), s 9<. Assessor Erik Holmberg 
från oAentlighetskommitén förklarade i programmet att även om Pressbyrån hade 
monopolställning var det inte någon myndighet utan ett enskilt organ som hade rätt att 
vidta spridningshindrande åtgärder utan domstolsprövning. Bertil Moberg från Journa-
listinstitutet i Stockholm menade emellertid att aktionen rent tryckfrihetsrättsligt inte 
var särskilt lyckad, då det var justitieministern och justitiekanslern som var tänkta att 
avgöra dessa frågor. Se även ”Pressbyrån hotar stoppa boulevardblad: ’För råa, stötande’” 
i Svenska Dagbladet den )' november )8<<; ”Pressbyrån stoppar porrtidningar: ’Inne-
hållet för avancerat’” i Aftonbladet den )' november )8<<; ”Porrblad riskerar säljstopp: 
Pressbyrån går till aktion” i Dagens Nyheter den )' november )8<<, ”Pressbyrån bromsar 
den råa porr-floden?” i Sydsvenska Dagbladet den )& november )8<<; ”Utpressningshot” 
i Vestmanlands läns tidning den ' december )8<< där varningen beskrevs.

Proportion mellan pressbyrådistribuerade och privatdistribuerade pornografiska tidningar

Källa: Dagens Nyheter den = december )8<9, Foto: DN



'(<  BC>7D>>.3.1,-.,7  B,-*.,E

)8<9 rapporterade Dagens Nyheter att endast '( sextidningar hade distribu-
tion genom Pressbyrån (jämför även diagram =.=).=(= Viktigt är dock att 
påpeka att de som distribuerades av Pressbyrån kan ha haft större upplagor 
än de privatdistribuerade, och på så vis ha utgjort en större andel försålda 
tidningar.

På bilden ovan syns tidningen Pa' (utgiven av Hsonproduktion) i den 
vänstra högen av tidningar distribuerade av Pressbyrån. Hson Nilsson me-
nade att gränsen för vad han kunde publicera för att få behålla Pressbyrå-
distributionen gick vid samlagsbilder och sadistiska bilder. Själv var Hson 
Nilsson osäker på om han skulle vilja publicera en regelrätt samlagsbild, 
men inte av moraliska skäl: ”Man känner sig lurad – flickan är redan upp-
tagen – det är en karl före mig. Då kan jag lika gärna ta en whisky, behöver 
inte köpa tidningen.”=(& Denna inställning skiljde sig sannolikt gentemot 
de nya förläggarna, som i allt ökad utsträckning visade samlagsbilder med 
både kvinnor och män.

Pressens rådgivande nämnd fick liksom tidigare kritik för att vara en 
privat censurinstans styrde av den övriga pressen genom TU. Leif Silbersky 
och Carlösten Nordmark hävdade att många konservativa i den vanliga 
pressen hade stort inflytande i TU, vilket gjorde frågan om pornografi 
känslig för Pressbyrån.=(;

Det finns fog att anta att stora delar av den svenska pornografiska tid-
ningsbranschen i och med åtskiljandet av distributionskanaler blev allt mer 
skild från den mer accepterade tidningsbranschen. Pornografiska tidningar 
såldes i särskilda butiker och endast de som klarade Pressens rådgivande 
nämnds sedlighetsbedömning kunde distribueras via Pressbyrån och där-
med säljas i Pressbyråkioskerna. Dessa kiosker skulle även ha en diskret 
skyltning enligt Pressbyråns föreskrifter.=(<

Frågan om distributionens betydelse har två relaterade dimensioner: 
dels förlagens förmåga att trots avsaknad av Pressbyråns distribution nå 
lönsamhet, dels förmågan att nå ut till konsumenter i olika delar av landet. 
Med tanke på postorderverksamheten bör sannolikt inte tillgången på 
pornografi i olika landsändar ha varit något principiellt problem. När det 
gäller lönsamheten trots avsaknad av Pressbyrådistribution är det svårare att 
få någon entydig uppfattning. UpplagesiAror från av varandra oberoende 
 =(= ”Porr för ;( miljoner om året: ’Nu finns bara en vall kvar’” i Dagens Nyheter den = 

december )8<9.
 =(& ”Skäms du inte Curth Hson?” i Aftonbladet den '8 oktober )8<9.
 =(; Silbersky & Nordmark ()8<8), s <(A.
 =(< Se RA, Kommittéarkivet, Kommittén för lagstiftningen om yttrande och tryckfrihet, 

vol. ), Protokoll från Kommittén för lagstiftningen om yttrande- och tryckfrihets 
sammanträde med Pressens rådgivande nämnd den ' februari )8<9.
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källor visar att en relativt liten tidning vid )8<(-talets senare år kunde ha en 
cirkulation på omkring )( ((( ex. Enstaka butiker i Stockholm kunde sälja 
) ((( ex bara av ett nummer, vilket tyder på att stora delar av upplagorna 
kan ha sålts i storstädernas specialbutiker.=(9

=.< Tryckfrihetsmålen )8<;–)89(
)8<; trädde den nya brottsbalken i kraft. Paragrafen om sårande av tukt och 
sedlighet överfördes från straLagen till brottsbalken med snarlik betydel-
se.=(: En särskild reglering om skrifters spridande bland barn och ungdom 
tillkom dock.=(8 Förändringens praktiska betydelse för den pornografiska 
pressen verkar dock ha varit ringa eller ingen.=)( Även om paragrafens in-
förande i brottsbalken kan haft viss avskräckande eAekt på återförsäljarna, 
skedde inga åtal enligt denna paragraf under perioden.

Trots att utbudet av pornografiska bildtidningar kontinuerligt ökade 
och att innehållet blev alltmer ”vågat” förekom inte några tryckfrihetsmål 
rörande sedlighetssårande bilder under )8<; och )8<<. Så i mitten av )8<9 
förordnade justitieministern om beslag av tidningen Orgasm. Under som-
maren och hösten )8<9 skedde sedan alltfler ingripanden i ”porrazzian”.=)) 
Den princip rättssystemet tillämpade var enligt tryckfrihetskommittén 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 för 

 =(9 Se t.ex. ”Pressfönstret”, TV) den '& augusti )8<9. Jfr även Hebditch & Anning ()8::), 
s )== som menar att en tidning med en upplaga över &( ((( är att räkna som bestseller. 
Detta kan jämföras med populärpressens ”jättar” som vid samma tidpunkt hade 
upplagor på uppåt &(( ((( ex: Bernow & Österman ()89:), bilaga ).

=(: Den nya lydelsen i BrB )<:)) var ”sårar någon tukt eller sedlighet genom framställ-
ning i skrift eller bild eller genom att saluhålla, förevisa eller annorledes sprida skrift 
eller bild, dömes för sårande av tukt och sedlighet till böter eller fängelse i högst sex 
månader”. Se SOU )8<8:=:, s '8.

 =(8 SFS )8&8:)(;, < kap., '§. Denna reglering fanns sedan tidigare i tryckfrihetsförord-
ningen, och överfördes )8<; till brottsbalken och straAbelades därmed: ”Utan hinder 
av denna förordning gäller 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.”

 =)( Se t.ex. RA, Justitiedepartementets arkiv, Konseljakt till prop. )89(:)';, Remissvar 
från Hovrätten över Skåne och Blekinge den : december )8<8, s )'.

 =)) Tryckfrihetskommittén menade att det var svårt att dra några säkra slutsatser utifrån 
befintliga domar som rörde bildframställning. Underrätternas praxis hade utvecklats 
olika. Kommittén skrev t.ex. att Svea hovrätt med vissa underlydande rådhusrätter 
tillämpat straAbestämmelserna mer restriktivt än övriga hovrätter och rådhusrätter: 
SOU )8<8:=:, s =).
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bild än text.=)' Den ansvarige utgivaren av Orgasm fälldes för bildinnehål-
let i tidningen men friades för Petting Lesbian Love nummer ) vid samma 
tillfälle. Båda tidningarna gavs ut av förlaget Rondex i Malmö.=)=

Det höga antalet tryckfrihetsmål under perioden är ett direkt utslag av 
den så kallade porrazzian. Grunden i ”porrvågen” ska dock inte underskat-
tas, ingripandena föranleddes av en faktisk ökning av pornografiutgivningen 
och en förändring av tidningarnas innehåll.=)& De allra flesta tryckfrihetsmål 
som studerats här avgjordes med juryutslag.=); Flera samtida bedömare på-
pekade ju att jurysystemet och den olika rättspraxis som utvecklats i under-
rätterna ledde till stor geografisk ojämlikhet.=)< Denna ojämlikhet skildras 
i diagram =.& där utslagen i tryckfrihetsmålen mot svenska pornografiska 
tidningar ()8;(–)89)) visas för hela perioden. Diagrammet visar att Stock-
holms, Uppsalas och Eskilstunas rådhusrätter utfärdade fler friande domar 
än rådhusrätter i övriga landet. Efter )8<9 finns inte en enda fällande dom 
vid dessa rådhusrätter. Att tidningarnas innehåll varierade mellan de olika 
orterna ska dock inte uteslutas.

Den ojämna hanteringen av lagstiftningen över landet bekräftas av den 
samtida debatten. Advokaterna Leif Silbersky och Carlösten Nordmark 
kritiserade i Såra tukt och sedlighet )8<8 både bristen på rättssäkerhet och 
lagstiftningen i sig. De menade att lagstiftningen var föråldrad och att dom-
stolarna i flera år avkunnat godtyckliga domar. Rättvisan fungerade olika i 
skilda delar av landet och personliga värderingar spelade in eftersom ingen 
egentligen visste vad ”sårande av tukt och sedlighet” innebar.=)9

 =)' Ibid., s ='.
 =)= Domen överklagades, men fastställdes av Hovrätten. Se RA, Kommittéarkivet, Kom-

mittén för lagstiftningen om yttrande- och tryckfrihet, vol. =, Rådhusrättens i Malmö 
dom den =( oktober )8<9 nr ):9/)8<9; Kungl.Maj:ts och rikets hovrätts över Skåne 
och Blekinge dom den ' februari )8<:, dom nr III:==.

 =)& Utredningen (massmedieutredningen, MMU) tillsatt )89( om en enhetlig grundlag 
om yttrandefrihetsfrågor i massmedier, utförde en undersökning av de tryckfrihets-
mål som handlagts )8<=–)89'. Utredaren påpekade att antalet mål under perioden 
måste anses ovanligt högt ”beroende på den s.k. porrvåg, som kulminerade i slutet 
av )8<(-talet”. Se SOU )89;:&8, s )==.

 =); Under )8<;–)89) avgjordes 8( procent med juryutslag, fyra procent avgjordes av 
rätten och resterande mål har det inte utifrån källmaterialet kunnat fastslås hur det 
avgjordes. Enligt MMU:s undersökning för )8<=–)89' meddelades ))< domar rö-
rande sårande av tukt och sedlighet, varav )(( avgjordes med jury. Påpekas bör dock 
att MMU använt en annan beräkning av antalet mål/domar. Ibid., s )==A.

 =)< Detta konstaterades även av MMU som menade juryns funktion i praktiken lett till 
att domstolarna haft helt olika uppfattningar om vad som var straAvärt, Ibid., s )=;.

 =)9 Författarna menade även att pornografin hade en avledande eAekt på andra sedlig-
hetsbrott: Silbersky & Nordmark ()8<8), s )9A, =;.
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Under den våg av tryckfrihetsåtal under perioden )8<9–)8<8 (se diagram 
=.;) var nästan alla tidningar i A;-format och de flesta utan text, eller med 
korta texter på svenska, engelska och tyska, vilket tyder på att tidningarna var 
avsedda för export eller för utländska turister.=): I början av )8<9 skildrades 
oftast en naken man och en naken kvinna i sexuella positioner på svart-vita 
fotografier. Anspelningarna var tydliga, men erektion eller penetration visa-
des nästan aldrig. I slutet av )8<8 benämndes många av tidningarna – Color, 
vilket betydde att de (åtminstone delvis) bestod av färgfotografier. De flesta 
tidningarna var fortfarande i A;-format, men visade avancerade sexuella 
praktiker ofta med tre eller flera personer inblandade. I de allra sista åtalen fö-
rekom även danska tidningar med avancerad djurpornografi. Att den danska 
lagstiftningen ändrades under perioden märktes i materialet och många av 
dem som importerade eller spred danska tidningar ställdes inför rätta.

Den danska importen av tidskrifter måste ha inneburit en rejäl kon-
kurrens för de svenska förlagen under )8<(-talets sista år. Dessförinnan, 
rapporterade det danska justitiedepartementet till den svenska tryckfri-
hetskommittén, hade den svenska praxisen varit liberalare än den danska, 

 =): Se även t.ex. ”Sexkunderna kommer från alla socialgrupper” i Dagens Nyheter den = 
december )8<9 där en återförsäljare intervjuas både om utländska turister och skill-
naden mellan bild som ju fungerade på alla språk och text.

Diagram #.$ Utslag av domar rörande sårande av tukt och sedlighet )8;(–)89), svenska 
tidningar fördelade på ort

Källa: Egen sammanställning utifrån RA, Justitiekanslerns arkiv.
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varpå svenska tidningar exporterats till Danmark.=)8 De danska tidningarna 
hade dock under )8<8 blivit mer sexuellt avancerade och många var helt i 
färg. I några fall åtalades uppemot '( danska titlar samtidigt. Trots denna 
förmodat ganska stora danska import, verkar själva förfarandet ofta ha varit 
informellt. I förundersökningsprotokollen förekom exempelvis en man 
som kallade sig Valter med vilken även de större distributörerna stämde 
möte på Stortorget i Malmö. Valter hade då med sig en koAert där han 
förvarade danska tidningar de svenska återförsäljarna kunde köpa.='( En av 
distributörerna beskrev hur han först fått ett brev med förslag om samarbete 
och att sedan den dansktalande Valter ringt och sagt sig vara brevets avsän-
dare. De stämde träA i Malmö dit Valter kom med två stora koAertar fyllda 
med pornografiska skrifter. Distributören köpte kontant sammanlagt cirka 
)(( tidskrifter av olika sorter för fyra kronor styck.=') Sedan dess hade dist-
ributören sammanträAat med Valter fyra eller fem gånger och sålt skrifterna 
vidare till okända personer i Malmö. Han sade i polisförhöret att kunderna 
betalade kontant och att aAärerna bland annat brukade ske på Konditori 

 =)8 Se brev från danska justitieministeriet den )& juni )8<: i Kommittéarkivet, Kommit-
tén för lagstiftningen om yttrande- och tryckfrihet )8<;–)8<8, vol. &.

 ='( RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<:, 
dnr :;.

 =') Ibid.

Diagram #.% Tryckfrihetsåtal i Sverige )8<;–)89)

Källa: Egen sammanställning utifrån RA, Justitiekanslerns arkiv.
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Residens i Malmö. Distributören hade misstänkt att Valters skrifter trycktes 
i Danmark eftersom de flesta saknade uppgift om tryckeri. Han hade aldrig 
frågat honom 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 […] Detta av den anledningen, att de icke ’vill 
göra något sken’ av sin verksamhet.”='' En annan vanlig importform var 
att distributörerna helt enkelt själva åkte över till Danmark för att köpa in 
partier av pornografiska tidningar.='=

Handeln förefaller ha varit omfattande, inte bara mellan Sverige och 
Danmark, utan även inom Sverige. Förlagen, särskilt i Malmö, handlade 
ofta med pornografiska tidskrifter parallellt med den egna utgivningen. Det 
fanns även företag som enbart bedrev distributionsverksamhet och handel 
med pornografiska tidningar. Ofta gick handeln informellt till och ofta 
fanns flera mellanhänder från det att tidningen lämnat tryckeriet till att 
den köptes av en kund.

I polisförhören beskrev förläggarna ibland hur de såg på konkurrensen 
i allmänhet. Ofta gav de då uttryck för svårigheten att balansera mellan att 
skapa en konkurrenskraftig skrift och att samtidigt hålla sig inom lagens 
gränser.='& Trots denna svårighet gav flera förläggare uttryck för en tro på 
möjligheten att tjäna mycket pengar. Förläggaren för tidningen Sex Party 
beskrev hur han relativt tidigt upptäckte att det var en bra aAär att sälja 
”naket-tidningar” när han arbetade på en tobaksaAär på Birger Jarlsgatan i 
Stockholm. Våren )8<9 började han därför planera att själv ge ut en sådan 
tidning, vilket resulterade i Sex Party som kom ut i ca ; ((( exemplar i juli 
samma år. När polisen förhörde förläggaren i september hade fortfarande 
bara ett nummer utkommit.=';

De flesta av åtalen före )8<; var riktade mot förlaget Hsonproduktions 
tidningar eller mot kända boulevardblad. Efter )8<; berörde tryckfrihets-
målen istället främst mindre och nystartade förlag. Trots detta var verksam-
heten inte oöverskådlig utifrån materialet i JK:s arkiv. Det var huvudsak-

 ='' Ibid.
 ='= Se t.ex. RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, 

dnr '9, )8<8.
 ='& En man som var ansvarig utgivare på ett flertal olika förlag i Malmö menade i polisför-

hör att branschen var sådan, att man för att med ekonomisk framgång skulle kunna 
driva verksamheten måste hålla sina alster konkurrenskraftiga i förhållande till övriga 
tidningar. Handlingar till allmänna ärenden, RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, 
Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<:, dnr '8&.

 ='; RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa,, )8<9, 
dnr =(8. Sex Party finns i KB:s låsta samling men endast för )8<9. Förlaget har enligt 
Libris inte gett ut andra tidningar.
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ligen ansvariga utgivare på )& förlag som åtalades. Vissa personer förekom 
relativt ofta i åtalsmaterialet, men i skilda sammanhang. I Stockholm verkar 
förlagen ha varit relativt åtskilda, men i Malmö hade exempelvis Allgrafia, 
Stillisförlaget och Chrisförlagen samme ansvarige utgivare för sina skrif-
ter.='< 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 var även ansvarig utgivare 
för Duo-förlagets tidningar. Mannen började som modell i pornografiska 
skrifter och sedan modellagent och ansvarig utgivare åt flera tidskrifter. Han 
startade )8<8 Ro-li Import som både bedrev handel med pornografiska 
tidningar och utgav egenproducerade skrifter.='9 Den man som drev Åsons 
Production började 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.

Det fanns också förlag som endast gav ut en tidning och som endast 
förekom en enda gång i det undersökta materialet, vilket kan vara en del-
förklaring till den stora nedgången i antalet förlag )8<9–)8<8 (se diagram 
=.)). I polisförhör förklarade tidningen Liebes utgivare att det hela börjat 
när han arbetade på en pornografibutik på Klara Norra Kyrkogata i Stock-
holm. Butiksägaren hade börjat ”tjata” på mannen att de skulle ge ut en 
tidning tillsammans. Mannen beslöt sig för att ge ut tidningen ensam, men 
rådgjorde med butiksägaren som försäkrat honom om att utgivningen 
skulle vara riskfri och att ”allting” numera verkade vara tillåtet.=': Av en 
tysk resande köpte mannen foton till tidningen för omkring '(( kronor 
och överlämnade sedan originalen till ett oAsettryckeri. Mannen sålde själv 
nummer av skriften till tre återförsäljare i Stockholm och butiksägaren åtog 
sig att distribuera skriften över landet. Liebe trycktes i en upplaga av ; ((( 
ex och mannen uppgav att han själv sålt den för ),9; kronor styck. Återför-
säljarna hade sålt tidningen för mellan nio och tio kronor.='8

Exemplet ovan ger en uppfattning om hur produktionen av en tidning 
kunde gå till och vad tillverkningen kostade. Mannen som ägde butiken på 
Klara Norra Kyrkogata kan även sägas exemplifiera de otydliga gränserna 
mellan tidningsutgivning, distribution och försäljning – han var med i alla 
tre produktionsleden. Expressen rapporterade också om Liebe och utgivarens 
 ='< Att förlagen i stort saknade kontakt med varandra bekräftades även vid intervju av 

personalen på Hsons butik den )) maj '((8.
 ='9 Se t.ex. RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, 

)8<8, dnr <<.
 =': RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<9, 

dnr '&(.
 ='8 Ibid.
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öde under rubriken ”Det skulle bli hans livs aAär! Det blev <( dagsböter”. 
Innehållet beskrevs som ”samlagsscener från pärm till pärm. På en del av 
bilderna har utgivaren bytt ut mannen mot en – elektrisk hushållsma-
skin (som kvinnor på bilderna tillfredsställer sig med).”==( Detta exempel 
symboliserade enligt journalisten att det inte var ”vanliga” porrtidningar 
som beslagtogs, utan den nedersta botten. Den ==-årige utgivaren sade till 
Expressen: ”Chefen tjatade på mig, så vad skulle jag göra…”==) Mannen som 
gav ut Liebe dömdes för tryckfrihetsbrott och skriften konfiskerades.=='

Till skillnad från Liebe-utgivaren fotograferade den man som drev 
J.E.T.-förlaget själv bilderna till sina tidningar i en källarlokal i centrala 
Göte borg. När tidningen Sängen Petting beslagtogs såg han det som ett 
intrång i sin konstnärliga integritet. Han tyckte inte att de sårade tukt och 
sedlighet och framhöll att bilderna var tagna på sådant sätt att penetration 
inte förekom: ”Bilder av fullbordade samlag finnes således inte. Tidningens 
titel ’Petting’ ger anvisning om vad tidningen innehåller”, framhöll han i 
polisförhör.=== Mannen fälldes för flera av bilderna i Sängen Petting liksom 
för att det saknades utgivningsbevis och uppgifter om tryckningen. Även 
tryckaren dömdes och Sängen Petting konfiskerades.==&

En annan som själv framställde sitt material, var den man som ägde 
J.A.S.-förlaget i Malmö. Han använde sig av en blandning av fotografier 
och tecknade bilder. Sex-Chock ! Petting innehöll till exempel fotografier på 
en naken man och en naken kvinna i sexuella situationer, men penetration 
visades endast som teckningar.==;

Förläggaren av Helios aktstudier beskrev i polisförhör )8<9 att han i 
valet av bilder jämförde med övrig pornografisk press, det vill säga sådana 
tidningar som funnits eller fanns på marknaden utan att något åtal hade 
väckts. Därför tog han inte med bilder han ansåg för ”djärva och vågade”. 
I vissa fall censurerade han själv även delar av de bilder som publicerades.==< 
Förläggaren menade i polisförhör att innehållet i Helios aktstudier var långt 

 ==( ”Det skulle bli hans livs aAär! Det blev <( dagsböter” i Expressen den )' september )8<9.
 ==) Ibid.
 ==' RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<9 

dnr '&(.
 === RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<9 

dnr '&).
 ==& RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<9 

dnr '&(.
 ==;  RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<9 

dnr '&=.
 ==< RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<9, 

dnr '&&.
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snällare än i jämförbara skrifter: ”Detta med tanke på att tidningen utkom-
mer 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.”==9 Förläggarens argumenta-
tion bekräftar alltså vad som tidigare diskuterats, det vill säga att många av 
de förlag som startades under det sena )8<(-talet bara fanns på marknaden 
en kort period.==: Resonemanget ska även ses mot bakgrund av att för-
läggaren representerade ett av förlagen som funnits länge på marknaden. 
Citatet antyder alltså att det främst var de icke-etablerade förläggarna som 
utmanade lagstiftningen och att förläggaren ville distansera sig gentemot 
dessa.

Det fanns, som påpekats, olika sätt att producera tidningar. En detalje-
rad produktionsbeskrivning av hur detta kunde gå till finns för tidningarna 
Libido, Orgie och Fick-Magazinet, alla tryckta i Eskilstuna. Redaktören för 
skrifterna kontaktade under hösten )8<9 en ='-årig man han kände flyktigt 
och frågade om han ville bli ansvarig utgivare för Orgie. De skrev inget avtal 
men de kom överens om att ='-åringen skulle få '; öre per tryckt exemplar 
samt att han skulle delta i skriftens distribution. Någon extra ersättning 
skulle han inte få för distributionen, annat än täckning för resekostnader 
och uppehälle. ='-åringen uppgav i polisförhör att han gick med på att bli 
ansvarig utgivare dels för att han var beroende av inkomsterna, dels för att 
redaktören förespeglat honom att pornografisk publicering skulle bli helt 
fri från och med )8<:. Detta hade han läst i Expressen.==8

Under november till december )8<9 deltog ='-åringen i distributionen 
av Orgie nummer ) och ' samt i januari med Libido och Fick-Magazinet. I 
de flesta fall såldes skrifterna direkt till tobakshandlare. ='-åringen uppgav 
att han inte kände till om tidskrifter levererades till någon grossist eller nå-
got förlag. ='-åringen hade sålt ett femtiotal exemplar av Fick-Magazinet till 
olika tobakshandlare i Stockholm. Skrifterna hade kostat fyra, fem kronor 
styck, beroende på det antal exemplar köparen tagit. ='-åringen hade inte 
varit med vid distributionen av Libido men sade att denna varit en direkt 
kopia av Fick-Magazinet, bara omslagen var olika.=&(

Redaktören hade annonserat i Expressen efter pornografiskt material för 
tryckning av en tidskrift. Detta skulle vara Orgie. Svar hade inkommit bland 
annat från Danmark varifrån redaktören för & ((( kronor köpte &( färdiga 
 ==9 Ibid.
 ==: Se även förläggarens diskussion om detta i ”Nu läser Klings gubbar porr inför kom-

mande sexrättegång!” i Folket den '; juli )8<9.
 ==8 RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<:, 

dnr ==.
 =&( Ibid.
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plåtar för oAsettryck. Plåtarna omfattade både fotografier och text. Enligt 
försäljaren kom ursprungsmaterialet från Tyskland.=&) Den sammanlagda 
upplagan för skrifterna var enligt redaktören & =(( exemplar.=&' 

Trots att Orgie alltså bestod av danska bilder marknadsfördes den som 
svensk och på första uppslaget i första numret tit-
tade en kvinna läsaren i ögonen och sade: ”Hallo 
boys – jag heter kåt-Ulla of Sweden!”=&= Att (liksom 
Private) marknadsföra pornografin som svensk var 
vanligt. Förlaget Assman Productions döpte i stort 
sett alla sina tidningar med ändelsen Sweden: Lo-
ving Sweden, Petting Sweden, Spanking Sweden och 
så vidare. 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.=&&

I de flesta fall angavs i domarna inga direkta 
grunder för bedömningen av tidningarna. I ett av 
de mål som senare togs upp av Högsta domstolen, 
och som juristerna Leif Silbersky och Carlösten 
Nordmark beskrev som prejudicerande i sin de-
battbok beskrev Göteborgs rådhusrätt sin och juryns bedömning av J.E.T.-
förlagets tidningar Sängen Petting nummer 9, 8 och )(, Betty i Sängen och 
Lola i Sängen:

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.=&;

 =&) Ibid.
 =&' Ibid.
 =&= Se RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, 

Bilaga till dnr ==, )8<:.
 =&& RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, Bilaga 

till dnr )=<, )8<:. Se även resonemang om detta i Arnberg ('((8).
 =&; RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<9 

dnr =';, Dom nr B'/)8<: Göteborgs rådhusrätt '< april )8<:.

Stripping Sweden nr )
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Bedömningsgrunderna var alltså i detta fall dels det saknade konstnärliga 
värdet, dels förekomsten av utmanande bilder på könsorgan, dels före-
komsten av sadistiska eller abnorma sexuella förhållanden. Huvuddelen av 
tidningarna ansågs alltså, som följd av avsaknaden av sadism och abnorma 
förhållanden, inte sedlighetssårande. Däremot fälldes skrifterna för vissa 
av bilderna där könsorganen framhävdes. Trots att kvinnor som grupp 
nämndes i mycket liten utsträckning i riksdagsdebatten och i massme-
diedebatten framhöll rådhusrätten i sin bedömning att bilderna var grovt 
nedsättande för kvinnor. Det framgick dock inte om rätten menade att 
bilderna var nedsättande för kvinnor i allmänhet eller för de kvinnor som 
avbildades. Rätten betonade också att det måste anses svårt att avgöra vad 
som var straAbart:

Med hänsyn till rådande oklarhet om vad som är att anse som tukt och sedlig-
het 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.=&<

Att förläggaren uppgav att han skulle sluta med verksamheten, sågs alltså 
som en förmildrande omständighet, liksom att det var oklart vad som var 
att anse som tukt- och sedlighetssårande bilder.

När Högsta domstolen prövade flera av J.E.T.-förlagets tidningar 
framhöll den att bildmaterialet i tidningarna enligt rådande uppfattning 
till sitt innehåll eller sammanhang gav uttryck för en ”förråad syn på sexu-
allivet”. Högsta domstolen ansåg heller inte att bilderna kunde försvaras 
med hänvisning till konstnärliga eller kulturella intressen och att bilderna 
måste anses sedlighetssårande. För brottsligheten förtjänade utgivaren 
enligt Högsta domstolen ett strängt bötesstraA.=&9 Domen rubricerades i 
Aftonbladet som en ”varning till porrförläggare” och som ett prejudikat att 
gå efter i kommande mål. Justitiekanslern beskrevs ha fört målet till Högsta 
domstolen just för att få till en norm för porrpublikationerna.=&: Silbersky 
och Nordmark beskrev att domen uppfattades som en varning om hårdare 
tag och att alla tidningar skulle kunna beslagtas och utgivarna straAas.=&8

De många beslagen av J.E.T.-förlagets tidningar betydde rimligtvis en 
ekonomisk förlust, men åtalen användes även i marknadsföringssyfte. När 
 =&< Ibid.
 =&9 Han dömdes till );( dagsböter om tio kronor och skrifterna konfiskerades. Därutöver 

fick förläggaren stå för rättegångskostnader. Se RA, Kommittéarkivet, Kommittén för 
lagstiftningen om yttrande- och tryckfrihet, vol. =, avskrift av Kungl.Maj:ts dom nr 
;9 givet Stockholms slott den )= mars )8<8.

 =&: ”HD-dom idag en varning till alla porrförläggare” i Aftonbladet den )= mars )8<8.
 =&8 Silbersky & Nordmark ()8<8), s =8.
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förlaget började satsa på försäljning av filmer beskrevs Sängen i en annons i 
Sängen Petting nummer & som ”landets mesta beslagtagna pettingtidning”. 
Enligt annonsen skulle förlaget ge ut en serie filmer ”som i konstnärlig 
och sexig djärvhet går helt i stil med SÄNGEN”.=;( 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. Tiden före )8<9 ledde åtal möjligen till 
ur försäljningshänseende positiv uppmärksamhet i massmedia, men när 
antalet åtal ökade krymte medieutrymmet för enskilda tidningar. Öst-
ermalmsförlaget beskrev till exempel att deras förluster vid beslag kunde 
uppgå till flera hundratusen kronor.=;) För J.E.T-förlaget, vars mål togs upp 
i Högsta domstolen, är det dock mycket möjligt att bevakningen ledde till 
viss uppmärksamhet som positivt kan ha påverkat försäljningen.

Att det förelåg en faktisk skillnad i hur tidningarna bedömdes märks 
framför allt i J.E.T.-förlagets många åtal. Förläggaren dömdes för i stort 
sett samtliga nummer han gav ut, men fortsatte verksamheten trots att han 
bedyrat att han skulle sluta. När Sängen nummer )( beslagtagits hävdade 
förläggaren att han var utsatt för förföljelse eftersom det på biograferna 
visades samlag i filmer som Nyfiken gul och Nyfiken blå.=;'

Att liksom Sängens förläggare hänvisa till Vilgot Sjömans Nyfikenfilmer 
var relativt vanligt. I sin debattbok beskrev advokat Leif Silbersky, som ofta 
försvarade förläggarna, att ”när domstolen gick på bio blev pornografin 
fri”.=;= Han menade att en rättegång mot förläggarna på Assman Productions 
under hösten )8<9, ändrade praxis i Stockholms rådhusrätt. När filmen Jag 
är nyfiken – gul kom ut beslöt Silbersky att han skulle använda den som 
argument vid rättegången. Om sådana scener fritt fick visas på en biograf 
skulle väl tidningar med samma slags bildinnehåll få säljas fritt. Silbersky 
begärde att juryn och rätten skulle se filmen inför slutförhandlingarna.=;& I 
rättegångsprotokollet finns det beskrivet: ”Efter ett uppehåll beger sig rätten 

 =;( RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<9, 
dnr =';, )8<9.

 =;) RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<: dnr &=9.
 =;' Även Sängen nr )( fälldes och förläggaren dömdes att betala dagsböter trots att tid-

ningen 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 komma att avvecklas. Se RA, Justitiekanslern, 
huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<: dnr )('.

 =;= Silbersky & Nordmark ()8<8), s ''.
 =;& Ibid., s '=f. I boken beskriver Silbersky att han försökte låna filmen men att Sandrews 

meddelat att kvinnoföreningar, religiösa grupper och ”moralens väktare i största all-
mänhet” förföljde bolaget och att därför inte ens stillbilder kunde lånas ut.
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och juryn samt åklagaren och Silbersky till biografen Cinema, där syn å 
filmen ’Jag är nyfiken – gul’ äger rum.”=;;

Dagligen pågick demonstrationer utanför biograferna, så även den dag 
då rätten och juryn var på besök.=;< Silbersky var framgångsrik för en av de 
två tidningar som åtalades i målet: Loving Sweden friades men Spanking 
Sweden blev fälld på grund av sitt sadistiska innehåll. Innehållet i den fällda 
tidningen bestod av bilder av två halvnakna kvinnor som piskade varandra, 
sparkades, slog och hade rep om halsen.=;9

Händelsen då rätten gick på Nyfiken gul bevakades också av massme-
dia.=;: Att endast en av tidningarna blev konfiskerad såg en journalist på 
Aftonbladet som ett tecken på att ”sexvallen är på god väg att sprängas defi-
nitivt”. De friade tidningarna beskrevs som mycket avancerade med samlag 
i detalj. Domen var ett tecken på att rätten tagit intryck av filmen, menade 
journalisten. I pläderingen hade dock åklagare Ingemar Sigurdsson hävdat 
att svenskarna fördömde den här typen av tidskrifter.=;8 Han ansåg inte 
heller att det fanns några förmildrande omständigheter, eftersom skrifterna 
saknade både konstnärlighet och försonande drag. Tidningarna trycktes av 
”skrupelfria personer, som vill ockra på allmänheten”, sade han till Dagens 
Nyheter.=<( Silbersky menade istället att det vore att ta ”ett steg tillbaka” 
om porrdirektörerna fälldes och hänvisade till att tryckfrihetsförordningen 
eventuellt skulle revideras framöver.=<)

De enda förekommande barnpornografiska skrifterna fälldes )89( av 
rådhusrätten i Borås. Skrifterna innehöll enligt rätten genomgående bilder 
som skildrade sexuella upplevelser och innehöll bland annat ”beskrivningar 
av samlag med avkomling samt sexuella övergrepp mot barn och […] även 
tidelag”. Rätten ansåg även att skrifterna till en betydande del innehöll för-
råande skildringar.=<' Det framgår inte av akten om det bara var texten som 
var barnpornografisk eller om bilderna också var det; försvarsadvokaten 
 =;; RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<9, 

dnr '=:.
 =;< Silbersky & Nordmark ()8<8), s '&.
 =;9 RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Bilagor till allmänna handlingar, )8<9, dnr '=:.
 =;: Se t.ex. ”’Jag är nyfiken’ i specialvisning för rådhusrätt” i Dagens Nyheter den 8 no-

vember )8<9.
 =;8 ”Åklagaren blundade vid sexfilm men fällde bara en porrdirektör” i Aftonbladet den )& 

november )8<9. Se även intervju med Sigurdsson i Silbersky & Nordmark ()8<8), s &;A.
 =<( ”Åklagare i porrmål blundade på visning av Sjömanfilmen” i Dagens Nyheter den )& 

november )8<9.
 =<) ”Åklagaren blundade vid sexfilm men fällde bara en porrdirektör” i Aftonbladet den 

)& november )8<9.
 =<' RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<8 

dnr )'&.
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menade dock att det framstod som om det framför allt var texten som 
åtalats.=<= Domen upphävdes dock senare efter överklagande sedan den nya 
lagen trätt i kraft )89).=<&

Sexvallen forceras
Materialet från tryckfrihetsåtalen mot de pornografiska tidningarna speglar 
det som kallats ”porrvågen” under de sista åren på )8<(-talet. Ett stort antal 
pornografiska tidningar blev föremål för åtal, många av dem danska. De 
åtalade svenska tidningarnas förlag ofta relativt små med upplagor under 
)( ((( ex per nummer. Till skillnad från den tidigare perioden åtalades under 
det sena )8<(-talet främst utgivare på nystartade förlag. Innehållet i tidning-
arna förändras även då, vilket både speglar en teknisk utveckling genom det 
billigare färgtrycket men också ett alltmer explicit innehåll i form av mer 
avancerade sexuella praktiker. I slutet av )8<(-talet förekom både djurpor-
nografi och så kallad fistfucking i de danska produktionerna. Gruppsex var 
vanligare i slutet av perioden men förekom även )8<9.

Förlagens strategier i förhållande till lagstiftningen var dels att skaAa en 
utomstående ansvarig utgivare som agerade ”målvakt” då denna åtalades 
och straAades 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 
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 )8<9–)8<8 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 biografvisningen av filmer som Tystnaden, 
Nyfiken Gul och $"!, ansåg sig de pornografiska förlagen också ha rätt 
att publicera sexuellt explicita bilder. Detta argument drevs av förlagens 
advokater. Rådmannen i Stockholms rådhusrätt menade att detta hade 
 =<= Ibid. Jfr även Hebditch & Anning ()8::), s =)9 där en av de danska pornograferna 

hävdade att han var först med att producera barnpornografitidningar med bilder )89).
 =<& Se RA, Justitiekanslern, huvudarkivet, Handlingar till allmänna ärenden, EIIIa, )8<8, 

dnr )'&, Justitiekanslerns cirkulärskrivelse '&/' )89).
 =<; Se även beskrivning av detta i Andersson ('((;), s := där en person beskrivs ha fått '; 

öre per såld tidning för att stå som ansvarig utgivare. Förlaget stod sedan för böterna 
vid fällande dom.
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en avgörande betydelse för liberaliseringen där.=<< Att något slags sexvall 
forcerades även av de pornografiska förlagen är tydligt eftersom de fortsatte 
producera explicita sexuella bilder trots att de riskerade åtal. Som eAekt 
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.

=.9 Sammanfattning och analys
Under det sena )8<(-talet skedde en omfattande omstrukturering av den 
pornografiska pressen som fick sitt explicita genombrott. Perioden som 
studerats i denna del, )8<;–)89), avslutades med avskaAandet av sedlighets-
paragrafen, vilket innebar att publiceringen av pornografi avreglerades. Det 
pornografiska genombrottet skedde genom att pornografin på ett nytt sätt 
blev oAentlig. Walter Kendrick har påpekat att detta var första gången som 
pornografi i princip var tillgänglig för alla.=<9 Genombrottet skedde alltså 
kommersiellt, genom att pornografi såldes öppet men också genom att den 
blev mer explicit. Det var inte längre bara nakna kvinnor i tidningarna utan 
också olika samlagsskildringar. Pornografin fick också sitt slutliga genom-
brott politiskt och lagligt i och med att den nya lagstiftningen förbereddes, 
beslutades och trädde ikraft. Det är dock viktigt att komma ihåg att det 
fanns en utbredd kritik mot pornografin, framför allt från kyrkligt och 
konservativt håll, men även från krafter som var emot en kommersiali-
sering och profitlystnad i allmänhet. Ett fåtal röster höjdes för att påpeka 
problemen med barnpornografi, men liksom under den tidigare perioden 
uppstod aldrig någon verklig diskussion om detta, trots att många tycktes 
värna just barn och ungdomar. Hotet pornografin ansågs utgöra var i första 
hand istället dess eventuella mentala skadlighet på de unga eller de gamla 
eller andra ”svaga grupper.”

Samtidigt med detta explicita genombrott genomgick porrtidningsbran-
schen en kraftig omvandling. Den tendens som gick att skönja under det 
tidiga )8<(-talet med fler privatdistribuerade tidningar som vände sig till 
en internationell publik med ett mer explicit material förstärktes under det 
sena )8<(-talet. Ett stort antal nya aktörer tog sig in på marknaden under 
deceniets tre sista år och den hårda konkurrensen slog ut både gamla och 
framförallt nya förlag. Marknaden började även diversifieras, då tidningar 
inriktad på specifika målgrupper (exempelvis homosexuella män) lanserades. 
Kraven på tryckkvalitet och färg blev också hårdare när nya aktörer som 
Berth Milton Sr började ge ut tidningar i fyrfärgstryck med penetration 
 =<< Se Silbersky & Nordmark ()8<8), s &=.
 =<9 Kendrick ()8:9), s ==.
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i närbild. Förhoppningen om att marknaden skulle självregleras genom 
Pressens rådgivande nämnd grusades genom den egenorganiserade distribu-
tionen. De krav politiker ställt på nämnden om en hårdare tillämpning av 
sedlighetsbedömningen fick motsatt eAekt eftersom porrförlagen då snab-
bare flydde Pressbyråns distributionskanaler och istället utvecklade alternativ 
distribution utan krav på sedligt innehåll.

Det rådde fortsatt kontrovers kring pornografin, men en ökande ac-
ceptans fanns även bland befolkningen, i debatten och bland myndigheter. 
Marknadsretoriken vann också viss mark och pornografiförläggare hade re-
lativt stort utrymme att förklara och legitimera sin verksamhet. De faktiska 
marknaderna för produkterna utvidgades också, både genom tryckfrihetens 
regleringar utmanades och genom att alternativa distributionsformer för de 
allra mest sexuellt explicita tidningarna.

Även om religiösa grupper fick sina röster hörda såväl i riksdagen som 
i dagpressen, måste pornografins genombrott ses som ett nederlag för 
dessa och som ett tecken på en allmän sekularisering. Regeringens ovilja 
eller oförmåga att hindra den pornografiska pressen väckte frustration i 
de religiösa läger där sexuell avhållsamhet utanför äktenskapet föresprå-
kades. Liksom Lena Lennerhed påpekat verkar den moralupplösning de 
kristna företrädarna omtalade framför allt röra ungdomars nya sexualvanor, 
något som ansågs uppbackat av den pornografiska pressen. De religiösa 
uttolkningarna förlorade i legitimitet och utmanades av liberala röster som 
betonade att reglering av pornografi måste motiveras av en bevisad ska-
deverkan. De liberala åsikterna företrädda såväl av vissa debattörer som 
av många myndigheter och justitieminister Lennart Geijer hade även en 
utvecklingssyn där pornografimotståndet allmänt sågs som bakåtsträvande 
och traditionellt konservativt. Justitieministern och andra var övertygade 
att liberaliseringen skulle fortgå och att människor skulle bli alltmer tole-
ranta mot pornografin.

Justitieminister Kling må ha varit ovillig till att stoppa den pornogra-
fiska pressen, men uttryckte även en övertygelse om att intresset för att 
pornografi skulle avta om den tilläts verka fritt. Kling verkade dock i och 
med ”porrazzian” ha omprövat ståndpunkten om att ökningen av porno-
grafin skulle vara temporär. Den nya justitieministern, Lennart Geijer, som 
tillträdde )8<8 och den som i praktiken drev igenom den nya lagstiftningen, 
ansåg dock att det i en demokrati inte gick att begränsa tryckfriheten så att 
oönskade sexualskildringar censurerades.

I den amerikanska litteraturen beskrivs pornografins genombrott också i 
termer av att pornografi blev chickt (porn chic) i början av )89(-talet. Dessa 
tendenser märktes tidigt i Sverige. Porrförläggare som Curth Hson fick 
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relativt stort medieutrymme och kunde därmed sprida sin syn på sexualitet 
och pornografi och inbjöds till olika oAentliga tillställningar och student-
klubbar för att tala om pornografins frigörande egenskaper. Att pornografin 
på detta sätt blev ”inne” gjorde även att den delvis accepterades och spädde 
på föreställningarna om motståndare som bakåtsträvande. Även om porno-
grafi fortsatt var en mycket omstridd vara betraktades stridigheterna av de 
sexliberala aktörerna som en rest från ett traditionellt borgerligt samhälle. 
I remissvaren till propositionen om borttagandet av sedlighetsparagrafen 
och i propositionen märktes en syn på en tydlig genrerationsklyfta, där 
den nya unga generationen ansågs vara mer fördomsfri inför pornografin. 
Justitieministrarna beskrev sig arbeta med tiden som blev alltmer tolerant, 
medan pornografins motståndare sannolikt kände sig omsprungna av sin 
egen tid. Synen på marknaden speglades dock även till viss del som en 
modefråga, där en porrvåg så småningom skulle kulminera när människor 
”ätit sig mätta” och nyhetens behag lagt sig.

Walter Kendrick har påpekat att )8<(-talets brytningstid kännetecknas 
av separationen mellan pornografi och konst.=<: Efter )8<(-talet uppstod 
i Sverige inte längre några juridiska gränsdragningsproblem mellan konst 
och pornografi eftersom pornografin blev laglig. Men pornografi och 
konstnärligt framställt material hamnade efter denna period endast delvis 
i olika oAentliga sfärer. Viss pornografisk film sågs på särskilda biografer, 
men porrtidningar kunde så småningom köpas i vanliga kiosker, bensin-
mackar och matvaruaAärer. Gränsdragningen mellan pornografi och konst 
som genrer ansågs dock efter )8<(-talet mycket sällan vara ett problem 
som i Kendricks resonemang. Denna utveckling är dock något paradoxal 
eftersom det just var svårigheterna med gränsdragningen som gjorde att 
pornografin fick sitt genombrott. Betydelsen av böcker som Kärleksserien 
och regissörer som Ingmar Bergmans och Vilgot Sjömans blandningar av 
det konstnärliga och det sexuella ska inte underskattas som viktiga faktorer 
för svårigheterna att upprätthålla gränserna för det lagliga.=<8

Tolkningen av begreppet pornografi kan ses som en diskursiv drag-
kamp, där det i många fall tolkades som ett substitut för riktig sexualitet 
och kärlek. För sexliberalerna innebar existensen av pornografi ett tecken på 
att det också fanns ett behov av den. För kristna företrädare innebar istället 
pornografin en risk att slå ut äktenskapets företrädesrätt till sexualiteten och 
pornografin som produkt konstruerades som ett slags marknadsföring för 
en ny lössläppt sexualmoral.

Pornografins konstruktion som en ersättning för ”verklig” sexualitet 

 =<: Kendrick ()8:9), s ''9.
 =<8 Jfr Larsson ('((9), s 8;, )(=.



innebar en konstruktion av konsumenterna som ensamma med svårigheter 
till sexuella relationer. Drivkraften och efterfrågan av pornografi var i dessa 
fall (den manliga) sexualiteten. Även om Ahlmark-Michanek ifrågasatt sy-
nen på kvinnan som jungfrulig och synen på sexualitet som dubbelmoralisk 
levde alltså synen på den manliga sexualitetens styrka som drivkraft kvar. 
Det som problematiserades var snarare kvinnors brist på intresse som många 
bedömde som sexuella hämningar. Endast undantagsvis diskuterades den 
pornografiska pressens utformning som i första hand manligt heterosexuell.
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En frisläppt pornografi  
på väg mot återreglering 

)89'–)8:(
&.) Inledning

I denna del diskuteras avkriminaliseringens konsekvenser, både för porr-
tidningsbranschen och för den diskursiva förståelsen av pornografi. I 

och med slopandet av den så kallade sedlighetsparagrafen förändrades den 
juridiska definitionen av pornografi och porrtidningsbranschen fick nya 
regleringar att verka inom. Både den nationella och internationella kontex-
ten omformades tydligt under )89(-talet. Flera länder, däribland Holland 
och Västtyskland, liberaliserade sin lagstiftning rörande pornografi under 
)89(-talet. I Sverige bildade de borgerliga partierna regering )89< efter &( 
år av socialdemokratiskt styre. Den internationella ekonomin drabbades 
av en strukturell kris till följd av oljeprischocken )89=/9& som påverkade 
förutsättningarna för ekonomin och politiken från mitten av )89(-talet 
och framåt.) Homosexuella började synas allt oftare och gayrörelsen blev 
radikalare och mer utbredd både i Sverige och i stora delar av västvärlden.
Lesbiska organiserade sig separat och betonade det politiska med att leva 
lesbiskt. De gjorde också en del uppmärksammade aktioner där de bland 
annat kastade surströmming på sexköpare och avbröt ett ”lesbiskt” nummer 
på en sexklubb i Stockholm. De blev även en del av den nya kvinnorörelsen 
och demonstrerade med denna under ::e mars.' Kvinnors deltagande på 
arbetsmarknaden fortsatte öka, vilket underlättades av särbeskattning, ut-
byggnad av barnomsorgen och möjligheten till familjeplanering.= Den nya 
kvinnorörelsen började samtidigt alltmer diskutera sexualitetsfrågor, vilket 
gjorde att motståndet mot pornografi diskursivt förändrades.&

Flera forskare har beskrivit pornografins utveckling som explosions artad 
efter avkriminaliseringen )89) och att alltfler renodlat pornografiska tid-

 ) Se t.ex. Schön ('(((), s &=;A.
 ' Norrhem, Rydström & Winkvist ('((:), s )=9A.
 = Se t.ex. Stanfors ('((9), s &;f.
 & Isaksson ('((9), s 9:f.
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ningar utkom.; Juristerna Sari Kouvo och Eva-Maria Svensson har beskrivit 
att pornografin under )89(-talet blev allt grövre och våldsinslagen ökade när 
den kommersiella pornografiska marknaden utvecklades fritt.< Statsvetarna 
Ulf Bjereld och Marie Demker har framhållit att kvällstidningarna och 
dagspressen tjänade på utvecklingen genom att sälja annonser till porrtid-
ningarna.9 En under )89(-talet grövre och mer spridd pornografi möttes av 
en motreaktion, beskriver de. Dagens Nyheter införde som första tidning ef-
ter stark läsaropinion ett förbud mot illustrationer i annonser för porrfilmer 
och porrklubbar. I aAärerna började också skyltningen ske mer diskret och 
en ”privatisering” av pornografin skedde genom att den blev mindre synlig 
i det oAentliga rummet.: Även Kouvo och Svensson framhåller att den nya 
lagstiftningen konstruerade en tydlig gräns mellan det oAentliga och det 
privata, där medborgarna skyddades genom skyltningsförbudet men hade 
rätt att fritt välja att konsumera pornografi i det privata.8

Pornografin gick visserligen från en manlig domän, där den konsumera-
des i slutna sällskap, till en oAentlighet och blev i princip tillgänglig för alla 
i och med avkriminaliseringen, resonerar filmvetaren Mariah Larsson. Men 
även i den nya oAentligheten var pornografin i praktiken en maskulint ko-
dad produkt.)( Lisbeth Larsson beskriver även hur den traditionella kritiken 
av veckopressen tog en vändning under )8<(- och )89(-talen. I den kritik av 
veckopressen som framför allt riktades mot kvinnors läsning instämde nu 
kvinnor som författaren och Grupp :-medlemen Barbro Backberger.)) Un-
der )89(-talet inrymde kritiken dock även mäns veckopressläsning i form av 
de pornografiska herrtidningarna. Kvinnoorganisationernas angrepp tog sig 
också mycket starkare aktivistiska former än tidigare, med demonstrationer, 
nedrivna löpsedlar och sönderslagna fönsterrutor.)'

I relation till hur marknaden utvecklades under slutet av )8<(-talet kan 
beskrivningen av en ”oförutsedd porrboom” under )89(-talet tyckas märk-

 ; Bjereld & Demker ('((;), s 9:; Lennerhed ()88&), s '=;, ';( som beskriver avkrimina-
liseringen som en kommersialisering av sexualiteten knappast gynnade någons frihet 
utan snarare pornografiproducenternas ekonomi. Även juristen Sari Kouvo har beskrivit 
konsekvensen av legaliseringen som ”en oförutsedd porrboom”: Kouvo ()88:), s =).

 < Kouvo & Svensson ('(((), s 9'.
 9 Bjereld & Demker ('((;), s 9:.
 : Ibid., s 98.
 8 Kouvo & Svensson ('(((), s 9'.
 )( Larsson ('((9), s 8;.
 )) Se t.ex. Backbergers diskussion om veckopressen och de grundläggande kommersiella 

intressen som låg bakom dess produktion samt grunden till veckopressens kvinnosyn: 
Backberger ()8<<), s =&A.

 )' Larsson ()8:8), s )=<f.
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lig. Även om inte alla förutsett hur branschen skulle utvecklas, var varken 
diskussionen om barnpornografi eller våldsinslag något nytt för )89(-talet. 
Dessutom skedde redan under slutet av )8<(-talet en stark ökning av både 
antalet förlag som publicerade pornografi och dess synlighet i det oAent-
liga rummet. Detta har även påtalats av historikern Hjördis Levin, som 
framhållit att det danska exemplet kunde följas redan innan pornografin 
legaliserades i Sverige.)= Det yttrandefrihetsutredningen ville sätta en yt-
tersta gräns för låg i startgroparna och väntade på klartecken, menar Levin: 
”Hur kunde den annars så snabbt komma ut på marknaden?”)& Leif Duprez 
har dock framhållit att homosexualitet, zoofili, sadomasochism korpofili 
och fetischism hade funnits på marknaden redan före lagändringen.);

Jag menar att utvecklingen under )89(- och )8:(-talen bör ses som 
en följd av utvecklingen under )8<(-talet och inte som en oförutsedd ex-
pansion eller förgrovning som ett resultat av avkriminaliseringen. Frågan 
om huruvida de som förespråkade en liberalare lagstiftning kunde inse hur 
pornografin skulle utvecklas eller inte är av ringa intresse för avhandlingen.)< 
Många hoppades att pornografin skulle förbättras, samtidigt som det tål att 
påpekas att det var just en förgrovning och spridningen av barnpornografi 
som yttrandefrihetsutredningen ville ha en ”yttersta gräns” för.)9 Vad som 
följs i avhandlingen är istället framför allt hur pornografin kom att utvecklas 
både till följd av avkriminaliseringen och i relation till marknadens utveck-
ling under )8;(- och )8<(-talen.

Skandinavien har av flera beskrivits som centrum för världens porno-
grafiproduktion under tidigt )89(-tal och vissa amerikanska producenter 
förlade sin produktion här eftersom klimatet blivit hårdare i USA. Ge-
nom att fotografera under filminspelningar kunde exempelvis de danska 
bröderna @eander kombinera film- och tidningsproduktion och därmed 
sänka kostnaderna.): Svenska Berth Miltons tidning Private beskrivs ha 
blivit den världsledande hårdpornografiska tidningen vars koncept många 

 )= Levin ()8:8), s =((.
 )& Ibid., s =('.
 ); Se cit. från katalogen för utställningen som aldrig blev av i Nestius ()8:'), s <9.
 )< Det fanns en förhoppning om att pornografin skulle utvecklas till en massa ”ärliga, 

frimodiga och häftiga sexualskildringar” som Hans Nestius beskrivit i intervju av 
Mallik ('((=), s );(. Jfr även Mariah Larssons diskussion om drömmen om en ”god 
pornografi” under )8<(-talet som motsats till det ”dåliga, taLiga och usla”: Larsson 
('((9), s 8&f; Hans Nestius egen beskrivning i Nestius ()8:'), s )=A.

 )9 SOU )8<8:=:, s <<. Se här även diskussioner om den goda pornografin i Larsson 
('((9); Lennerhed ()88&), s ):8A; Nilson ('((8).

 ): Den amerikanska filmproducenten Joe Sarno spelade bl.a. in filmen Fäbodjäntan 
()89:) i Sverige. Hebditch & Anning ()8::), s ;9; Hanson ('((;b), s &8A.
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försökte kopiera. En internationell marknad för hårdpornografiska filmer 
och tidningar växte sig allt starkare.)8 )89(-talet beskrivs ofta som porno-
grafins guldålder, framför allt inom filmen. De flesta svenska porrfilmer var 
dock fortsatt mjukpornografiska fram till mitten av )89(-talet, då en svensk 
”hårdporrboom” inträAade. Importerade filmer visade i Sverige kunde 
dock vara hårdpornografiska.'( Gustafsson och Larsson beskriver även hur 
porrfilmer för en mindre publik började visas på sexklubbar.') I och med 
sedlighetsparagrafens borttagande blev även live-sex tillåtet; flera klubbar 
och porrbutiker i exempelvis Malmö annonserade att de hade ”sex-show”.''

Sporadiska andrahandsuppgifter om Pressbyråns pornografiförsäljning 
(senare under namnet Presam) visar på en försäljning på fyra miljoner 
exemplar )8<8, som sedan ökade till &,; miljoner )89) (rekordåret för por-
nografiförsäljningen), för att sedan sjunka till två miljoner )89< och endast 
),); miljoner )8:(. Om siArorna jämförs med diagram '.' finns alltså inte 
något belägg för någon ”porrboom” under )89(-talet, försäljningen ökade 
snarare mellan )8<; (strax över tre miljoner) och )89). Pressbyråns försälj-
ningsminskning kan dock ha påverkats av utvecklingen av andra distribu-
tionskanaler de pornografiska förlagen hellre använde sig av. Konkurrens 
kom även från utländska porrtidningar och från de Pressbyrådistribuerade 
herrtidningarnas alltmer utmanande material.'=

För den samlade populärpressen innebar )89(-talet en anpassning till 
ett kraftigt ökat informationsutbud och ett alltmer komplext samhälle. 
Specialisering och decentralisering kännetecknade generellt massmediernas 
utveckling och populärpressen upplevde ett upplageras medan specialtid-
ningarna utvecklades positivt. Flera av de breda herrtidningarna fick även 
upplageproblem och vissa försvann från marknaden.'&

Pedagogen Birgitta Sandström beskriver hur sexualpolitiken omformu-
lerades under )89(-talet. Kvinnors rätt till och behov av den medicinska 
vetenskapens framgångar betonades alltmer, samtidigt som tanken på 
mäns självdisciplinering för familjeplanering övergavs. I princip ansågs det 
”onormalt” för både kvinnor och män att säga nej till sex och istället lyftes 
en norm om öppen sexualitet fram. Detta, menar hon, ställde nya förvänt-
ningar på kvinnor, både när det gällde sexuell tillgänglighet och ansvar för 

 )8 Abrahamsson & Axelsson ('((;b), s ':f. Se även Hanson ('((;b), s '99A; Hebditch 
& Anning ()8::), s '(; Malm ('((:), s ;)f.

 '( Gustafsson & Larsson ('((8), s &;<A.
 ') Ibid., s &;9.
 '' Ibid., s &<).
 '= Se Nestius ()8:'), s 9=; Gentele ()89:), s <&. 
 '& Hafström ()88(), s )).
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reproduktionen. Mäns ansvar minskades därmed och deras sexualitet fick 
en aura av naturlighet över sig, beskriver Sandström. Samtidigt kritiserades 
också män för att ha bristande förmåga att koppla samman sexualitet och 
kärleksrelationer, de framställdes som hinder för kvinnors frihet och som 
dubbelmoraliska. Trots denna problematisering av maskuliniteten under 
)89(-talet, menar Sandström att få uttalade satsningar gjordes på att uppnå 
en förändring hos männen.'; Sandström skildrar hur man i )89(-talets be-
skrivningar utgick ifrån en stark föreställning om att den sanna och naturliga 
sexualiteten fanns inom människan, men att den kunde vara outvecklad av 
tabun eller vilseförd av kommersiella intressen.'<

Idéhistorikern Emma Isaksson skildrar i sin avhandling om den nya 
kvinnorörelsen hur sexualitetsfrågor anammades av kvinnorörelsen under 
)89(-talet och hur frågan om sambandet mellan kvinnoförryck och sexuali-
tet uppmärksammades. Grupp : började så småningom fokusera på sexu-
alitet och kropp och två av dess medlemmar, Margareta Garpe och Suzanne 
Osten, hade premiär för Kärleksföreställningen som bland annat behandlade 
pornografi och prostitution. Den nya kvinnorörelsen ställde konkreta krav 
om rätten till abort och preventivmedel, men även mindre konkreta krav 
om kvinnors rätt till sin egen sexualitet, att erkännas som sexuella subjekt 
snarare än objekt.'9 Inom den nya kvinnorörelsen uppmärksammades det 
som inte lyfts i )8<(-talets pornografidebatt: att pornografi skildrade kvin-
nor men riktade sig till män. Grupp : kritiserade den objektifiering och 
exploatering av kvinnokroppen de menade genomsyrade samhället och fick 
sitt tydligaste uttryck i pornografin. De protesterade mot vad de såg som ett 
förtryckande och förnedrande kvinnoideal.':

&.' Den nya lagstiftningen och dess konsekvenser
Efter vissa förändringar i lagförslaget departementschefen lämnat till lagrå-
det trädde lagändringarna angående pornografi i kraft )89( (brottsbalken) 
och )89) (tryckfrihetsförordningen).'8 Publiceringen av pornografi avkri-
minaliserades genom detta och en ny begränsning av spridningsrätt och 
exponering av pornografisk bild infördes istället i brottsbalken:

Den som på eller vid allmän plats genom skyltning eller annat liknande förfa-
rande förevisar pornografisk bild på sätt som är ägnat att väcka allmän anstöt 
dömes för otillåtet förfarande med pornografisk bild till böter eller fängelse i högst 

 '; Sandström ('(()), s ')'.
 '< Ibid., s ')=.
 '9 Isaksson, E ('((9), s 9:f.
 ': Ibid., s :<f.
 '8 SFS )89(:''; (BrB); SFS )89):'8 (TF).
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sex månader. Detsamma gäller den som med posten sänder eller på annat sätt 
tillställer någon pornografisk bild utan föregående beställning.=(

Pornografisk bild definierades som ”bild, som utan att besitta några ve-
tenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt sätt återger ett sexuellt 
motiv”.=) Bilder som visade ”samlag eller på ett påträngande sätt återger 
könsorganen” kunde väcka allmän anstöt och därmed vara föremål för 
åtal.=' Rätten att publicera alla sorters pornografi, inklusive barnpornografi, 
var i princip obegränsad efter )89(. Även om bestämmelsen om förledande 
av ungdom fanns kvar ()< kap )' § BrB), reglerade den endast spridningen 
av skrifter som kunde verka förråande eller medföra allvarlig fara för de 
ungas sedliga fostran.==

Den nya lagstiftningen bevakades delvis av massmedia. Aftonbladet rap-
porterade från Klara Norra Kyrkogata där försäljarna var omedvetna om för-
ändringen. En handlare visste att den nya lagen skulle komma, men inte att 
den skulle införas samma dag Aftonbladet var där. En allmän uppfattning var, 
enligt tidningen, att försäljningen skulle minska. AAärerna hade inte gått så 
bra det senaste året. .=& Flera privatpersoner anmälde pornografisk skyltning. 
I Örebro rapporterade pressen hur ”privatspioner” gick omkring i staden.=;
Lagstiftningen blev problematisk för kioskägarna som ansåg sig bli en 
form av censurinstans sedan en kioskföreståndarinna i Stockholm åtalats 
sedan hon satt upp en av Fib Aktuellts löpsedlar.=< En kvinna i Hultsfred 
polisanmäldes för att hon utanför en kiosk rivit ned löpsedlar hon ansåg 
sedlighetssårande.=9 Smålands dagblad rapporterade hur kvinnan uppmanat 
ett kioskbiträde att riva ned löpsedlarna och sluta arbeta i kiosken om hon 
inte ville hamna i helvetet.=: Fallet med kvinnan i Hultsfred blev en riktig 
 =( SFS )89(:'';, )< kap. )) § BrB.
 =) Prop. )89(:)';, s 98.
 =' Ibid., s :(.
 == Se Kungliga biblioteket ('((8), s :f.
 =& Även sedlighetspolisen sades vara ovetande om den nya lagstiftningen, inga direktiv 

hade kommit och heller ingen kungörelse. ”Idag blev det straAbart att skylta med 
porrbilder: Idag ändrades grundlagen – och då blev Klara Norra Porrgata Klara Norra 
Kyrkogata igen” i Aftonbladet den )9 februari )89).

 =; ”Privata ’spioner’ jagar porren” i Örebrokuriren den = mars )89); ”En våg av anmäl-
ningar efter nya porrlagen?” i Nerikes allehanda den & mars )89). Se också insändaren 
från en man som gjorde en ”faste- och demonstrationsaktion” i Örebro i ”Trevligare 
utan pornografi” i Nerikes allehanda den )' juli )89).

 =< Se ”Kioskägare riskerar åtal för anstötlig porr-löpseden: ’Vi tvingas censurera’” i 
Västernorrlands allehanda den '( september )89'.

 =9 ”Inte åtalbart att sätta upp porrlöpsedlar” i Dagens Nyheter den ) oktober )89'.
 =: ”Inga-Britt Larsson fortsätter sin kamp: Uppmanade kioskbiträde att bli frälst” i 

Smålands dagblad den ); augusti )89=.
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följetong i kvälls- och dagspress då hon trots polisanmälningar, bötesföre-
lägganden och till och med en fängelsedom fortsatte sin verksamhet.=8 Fallet 
togs till slut även upp i Högsta domstolen för prövning.&(

Det förekom även kritik av Pressbyråns skyltning. Sydsvenska Dagbladets 
krönikör Kaj frågade sig vem som var chef för verksamheten: ”Är det Olof 
SKÖT-KONUNG? I varje fall måste han vara gynekolog, i första hand, 
som det bullas upp i fönstren.”&) Kaj menade att utländska resenärer skulle 
komma bära med sig minnen från Sverige av små rara barn som stod vid 
kioskerna vid landsortsstationerna, som ”flitigt kommenterar penisar och 
sköten på ett hårresande språk, som väl grundskolan ännu inte hunnit lära 
dem men som i så fall måste vara hämtat från det så kallade Lekis eller Dagis 

 =8 ”Kämpa mot porr är olagligt” i Värmlands dagblad den : oktober )89= och ”Nu har 
porrens fiende nr ) slagit till igen: Det här är guds vilja” i Göteborgstidningen den )& 
oktober )89=.

 &( ”Nedriven porr prövas av HD” i Nya Lidköpings-tidningen den = juli )89&.
 &) ”Lång dags färd…” i Sydsvenska Dagbladet den ' februari )89=.

Kvinnlig porrmotståndare

Källa: Göteborgstidningen den )& oktober )89=
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eller något annat på -is.”&' Kajs och andras uttalanden i massmedia vittnar 
alltså om att det relativt tidigt fanns en kritik av hur skyltningsförbudet 
tillämpades. Kajs retorik speglar även den tidigare diskussionen om ”den 
svenska synden” där den sekulära välfärdsstaten sågs som grund för den 
svenska lössläpptheten.

När tidningen Se publicerade en bild föreställande en naken Kristus-
gestalt på ett kors med två avklädda flickor nedanför, rann bägaren över 
för kioskägarna i Väster- och Norrbotten, rapporterade Dagens Nyheter. 
Samtliga kiosker i distriktet slutade skylta med herrtidningarna, men kunde 
inte vägra sälja dem på grund av avtalet med Pressbyrån. Ordföranden för 
Riksförbundet Kiosk och Gatukök menade att den rådande lagen var orim-
lig och ansåg att det var direkt farligt för kioskägare att hänga upp Lektyrs 
och Fib Aktuellts löpsedlar.&= Riksförbundet krävde istället att tidningarnas 
utgivare skulle ha ansvaret för omslagsmotiven.&& Även Pressbyrån blev så 
småningom alltmer försiktig i sin skyltning, något som fick herrtidningar 
som Lektyr att anklaga organisationen för censur.&; Lektyr och Fib Aktuellt 
kom så småningom överens med Pressbyrån om riktlinjer för utformningen 
av löpsedlar och framsidor: ”Bara bröst kan gå an – men inte så mycket 
mer”, rapporterade Aftonbladet.&< Chefredaktören på Lektyr, Arne Lemberg, 
förklarade för tidningen att han inte sörjde beslutet: ”Vi är inte pryda, 
knappast Pressbyrån heller – det är lagen som är pryd. Och så naturligtvis 
vissa människor.”&9

 &' Ibid.
 &= ”Hårdare marknad för herrtidningarna: Kioskägarna i norr bojkottar löpsedlar” i 

Dagens Nyheter den )& november )89=. Se även ”Pressdebatten: Löpsedelsporr” i 
Pressens tidning nr )', )89=, s ;. Se även ”De kämpar mot porr i veckotidningarna”, 
”&(( kioskägare går till storms mot porren” i Västerbottenskuriren den : oktober )89=, 
”Kioskägarna kan få böta om tidningarnas löpsedlar ’väcker anstöt’” i Bergslagsposten 
den =( november )89=; ”Skyltning av pornografiska bilder” i Kiosk och Gatukök, 
november )89=. Se även insändarna ”Heder åt kioskdemonstranterna”, ”Dagens 
blomma”; ”Tack Abel!” i Västerbottenskuriren den )' oktober )89=.

 && ”Kioskägare vill slippa ansvar för porromslag” i Göteborgsposten den )< november )89=. 
Se även liknande resonemang i ”Veckotidningarnas porrbilder” i Tobakshandlaren, nr 
)), )89=. Se även ”Kioskägare till attack: Kräver lagändring om porr” i Västerbottens 
folkblad den )' oktober )89=; ”Förståelse – eller hot med schäfer möter antiporr-
missionär i Gävle” i Arbetarbladet den '; oktober )89=.

 &; Se ”För vågat för Moskva, Skärholmen och Pressbyrån: Ursula i sängen” i Expressen den 
': september )89=; ”Vågade bilder” i Kiosk och Gatukök nr :, )89=. Se även ”Skyltning 
av pornografiska bilder kan leda till böter” i Kiosk och Gatukök november, )89=.

 &< ”Bara bröst men inte mera” i Aftonbladet den )9 november )89=; ”Kritiken gav resultat: 
’Snällare omslag på herrtidningarna” i Dagens Nyheter den )9 november )89=. Se även ”von 
Konow: Porrproducenterna bryter mot lagen!” i Göteborgsposten den '' november )89=.

 &9 ”Bara bröst men inte mera” i Aftonbladet den )9 november )89=. 
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Pressbyråns överenskommelse med herrtidningarna kan ses som en 
självreglering av branschen, där lagstiftningens utformning spelade in. För 
att återförsäljarna inte skulle riskera åtal för tidningarnas framsidor och 
löpsedlar blev överenskommelsen nödvändig; för herrtidningarna var detta 
ett sätt att garantera en fortsatt framträdande plats i butikerna. De fick då 
även en genremässig plats precis på gränsen till det otillåtet pornografiska. 
Att Fib Aktuellt och Lektyr balanserade på denna gräns, märktes också i 
anmälningen till pressens egna kontrollorgan, Pressombudsmannen (PO) 
och Pressens opinionsnämnd (PON).&: Under )89& blev båda tidningarna 
fällda av PON, Fib Aktuellt för ”avslöjanden” om kungens kärleksnästen 
och Lektyr för en falsk nakenbild av prinsessan Christina.&8

Trots överenskommelsen förekom stark kritik mot herrtidningarna 
och skyltningen i Pressbyrån och i andra kiosker. I denna kritik märks en 
tydlig diskursiv förskjutning där pornografin i första hand uppfattades som 
kvinno fientlig. Bergslagsposten rapporterade exempelvis om en kvinna i 
Örebro som JO-anmält samtliga åklagare och polismyndigheter för deras 
försumlighet att ingripa mot pornografiskyltningen. Det var omöjligt att 
komma fram till kassan utan att mötas av vissa veckotidningars ”skändliga 
bilder av kvinnan”, menade Örebrokvinnan. I vissa butiker fanns bilderna 
i förskolebarns ”näshöjd”:

Om dessa smädande bilder föreställde negrer, judar eller zigenare skulle de vara 
åtalbara enligt tryckfrihetsförordningens paragraf om smädelse av folkgrupp. Nu 
föreställer de istället kvinnan i allmänhet och då är det enligt tryckfrihetslagen 
tydligen fritt fram för vilka skändligheter som helst.;(

Kvinnans jämförelse med lagstiftningen om hets mot folkgrupp kan både 
tolkas som ett ifrågasättande av särskiljandet mellan personkränkning av 
etnisk tillhörighet och av könstillhörighet, men även som att hon ansåg det 
pornografiska sammanhanget ”skändligt” för kvinnor i allmänhet.

Lokalt förekom även kritik mot vad som i specifika butiker uppfattades 
som kvinnofientlig porrskyltning. En person i Farsta frågade i en insändare 
om de ansvariga på den lokala ICA-butiken inte kände till att porrskyltning 
var brottslig: ”Ni har ingen som helst rätt att utsätta hälften av landets 
befolkning för otuktssårande handlingar av detta slag”. De ansvariga på 
 &: Regelverket kring dessa två instanser (PON tillkom )8)< som publicistklubbens egen 

hedersdomstol, PO )8<8) byggde på frivillighet och finansierades av Publicistklub-
ben, Svenska Journalistförbundet och Tidningsutgivarna. Se Cars ()88)), s )'A.

 &8 ”Herrtidningar fällda av opinionsnämnden” i Borås tidning den ' oktober )89&; ”Opi-
nionsnämnden fällde Fib Aktuellt och Lektyr” i Svenska Dagbladet den ' oktober )89&.

 ;( ”Örebrokvinna till attack mot porrskyltningen, men…” i Bergslagsposten den =( 
november )89=.
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ICA borde skämmas att i ett så ungt område där man försökte fostra barnen 
till en ”jämlik sund syn på kvinnan som medmänniska” på ett omdömeslöst 
sätt skylta med tidningarna, ansåg insändaren: ”Ni handlar med kvinnans 
kropp precis som den vore ett stycke kött som ska serveras till hugade 
spekulanter.”;) Personen i Farsta menade alltså både att det var förnedrande 
för kvinnor att förekomma i pornografi och dessutom att det var fel att 
tjäna pengar på ”kvinnans kropp.” Pornografin konstruerades även som 
en motkraft till jämställdhet och god barnuppfostran. Butiksinnehavaren 
på ICA svarade att de kanske fick tänka om ifall tidningarna fortsatte med 
alltmer avancerade framsidor. Kritiken borde dock även riktas mot förläg-
garna, ansåg ICA-chefen.;'

En omfattande och mycket uppmärksammad bojkott av herrtidning-
arna genomfördes av flera konsumentföreningar, bland annat i Uppsala, 
Västmanland och Södermanland )89&. Bojkotten föranleddes av tidning-
arnas ”omslagspolitik” och att tidningarna ”exploaterade kvinnan på ett 
förnedrande sätt”.;= Bojkotten höll i sig i ungefär en månad och hävdes först 
efter att Pressbyrån varnat för att de kunde stänga av återförsäljare som inte 
följde bestämmelserna och sedan tidningarnas omslag blivit ”snällare”.;& 
 ;) ”Stötande porr i Farstabutik” i Huddingeposten den ; december )89=.
 ;' ”ICA svarar: –Vi kanske får tänka om” i Huddingeposten den ; december )89=.
 ;= ”De här tjejerna säger Konsumdirektörerna ja till” i Expressen den ') oktober )89&; 

”Förnedrande bilder” i Dagens Nyheter den '9 september )89&; ”Porrstopp på omsla-
gen” i Falköpings tidning den ' oktober )89&; ”Uppsalabojkotten mot herrtidningar 
har spridit sig” i Dagens Nyheter den '( september )89&, ”Konsum Uppland upphör 
sälja ’herrtidningar’” i Svenska Dagbladet den )8 september )89&; ”Konsum Sörmland 
tar ner porrbladen från hyllorna?” i Folket den '( september )89&; ”’Herrtidningar’ 
bojkottas även av KF Sörmland” i Södermanlands nyheter den ') september )89&. Även 
Domus i Nässjö beslutade ta ned tidningarna från hyllorna, men sålde dem över disk, 
se ”Domus i Nässjö slår till mot ’Fibban’ och Lektyr” i Vetlandaposten den '; september 
)89&. Se även inlägg i frågan av Lektyrkolumnisten Carlösten Nordmarks (som tidi-
gare skrivit boken såra tukt och sedlighet tillsammans med Leif Silbersky) . Nordmark 
menade exempelvis att Konsumdirektörerna kunde se över arbetsförhållandena i sina 
egna låglöneindustrier och det faktum att nästan alla höga chefspositioner inom KF 
innehades av män trots att de flesta anställda var kvinnor: ”Vår man om detta med 
sex: Konsumdirektörer ska inte prata om kvinnoförtryck” i Lektyr nr ), )89;. Se även 
andra butikers avståndstagande från KF:s hantering av frågan i ”Enskild handel vill ej 
stoppa herrtidning” i Hallandsposten den ) oktober )89&.

 ;& ”Vi är inte rädda för bojkotthotet” i Dagens Nyheter den ; oktober )89&; ”Pressbyrån 
till motattack: Konsums säljstopp ett brott mot kommissionärsavtalet” i Svenska 
Dagbladet den '( september )89&; ”Herrtidningar säljs nu åter av KF Uppsala” i 
Borås tidning den '' oktober )89&; ”Konsum börjar åter sälja FIB och Lektyr” i 
Katrineholmskuriren den '' oktober )89&; ”De här tjejerna säger Konsumdirektörerna 
ja till” i Expressen den ') oktober )89&; ”Konsum säljer åter ’herrtidning’” i Dagens 
Nyheter den '' oktober )89&; ”FIB/a och Lektyr får åter säljas i Konsum Uppsala” i 
Svenska Dagbladet den '' oktober )89&.
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Konsumchefen i Uppsala var besviken på Pressbyrån och ansåg i en intervju 
i tidningen Vi att deras monopol borde stoppas.;; Fib Aktuellts chefredaktör 
Jan O. Törnqvist uttalade sin förvåning i Dagens Nyheter och hävdade att 
Fib Aktuellt både mildrat fotona och följt de överenskomna reglerna.;< 

Tilltaget ledde även till debatt om huruvida herrtidningsbojkotten var 
att betrakta som censur.;9 Aftonbladets kolumnist Åsa Moberg ansåg det var 
svårbegripligt att det skulle vara förnedrande för kvinnor att se nakna bröst 
i Konsums tidningsställ: ”Om Konsum vill göra något i kvinnokampen är 
det bara sluta sälja Damernas värld, Femina, Året runt eller överklassens 
reklamblad Vecko-Journalen.”;: Moberg hänförde alltså kvinnoförtrycket 
mer till en större samhälls- och massmediekontext än till endast bilder av 
nakna kvinnor i herrtidningarna.

Företrädare för den enskilda handeln – ICA, Favör och VIVO – tänkte 
inte rekommendera sina medlemmar att rensa bort Fib Aktuellt och Lektyr. 
Vd:n på VIVO menade i en intervju i Hallandsposten att det var märkligt att 
Konsum tog hänsyn till den kategori som ville förbjuda tidningarna: ”Man 
kan inte kasta ut mellanölet därför att absolutisterna skärmar sig eller göra 
sig av med köttavdelningen därför att vegetarianerna inte vill ha den kvar.”;8 
Även Pressbyråns Rune Alm, förlagschef för den norra regionen, menade 
att Konsum i och med bojkotten värnat om en mycket liten grupp som 
protesterat, trots att ett stort antal Konsumkunder läste herrtidningarna.<(

I uttalandena ovan mötte den syn som föranlett lagändringen, det vill 
säga föreställningen om att den allmänna opinionen blev allt liberalare och 
”tolerantare” gentemot pornografiska skildringar, mobiliseringen av ett 
allt starkare opinionsmässigt motstånd. Frågan om Fib Aktuellt och Lektyr 
och deras skyltning och försäljning i vanliga butiker blev en symbolfråga 

 ;; ”Konsumchefen som stoppade ’herr’-tidningarna: Bryt Pressbyråns monopol” i Vi 
nr &(, )89&. Förslag kom också på att Pressbyrån skulle kommunaliseras så att även 
kiosk litteraturen kunde stoppas, se ”Folkrörelserna bör kunna stoppa kiosklitteratu-
ren” i Söderhamns Hälsinge Kuriren den ); november )89&.

 ;< ”Inga brudar på Konsums disk” i Dagens Nyheter den )8 september )89&.
 ;9 Se t.ex. ”Konsumbojkotten” i Köpmannen den )( oktober )89&, ”Förnedrande bilder” 

i Dagens Nyheter den '9 september )89&; ”’Vi censurerar inte!’” och ”KF och omsla-
gen” i Dagens Nyheter den < oktober )89&; ”Konsum sanerar köttmarknaden” i Dagen 
den )< oktober )89&.

 ;: ”Åsa Moberg: Varför säljer Konsum bara högertidningar?” i Aftonbladet den : oktober 
)89&. Se även Mobergs kritik av Pressbyråns utbud i ”Fyra miljoner serietidningar per 
månad” i Aftonbladet den ': maj )89&.

 ;8 ”Enskild handel vill ej stoppa herrtidning” i Hallandsposten den ) oktober )89&. Se 
även ”Enskild handel apropå Konsums porr-stopp: Ingen censur” i Fri köpenskap nr 
=8, )89&.

 <( ”Nu börjar det hända saker: Naketbojkott också i Övik?” i Örnsköldsviks allehanda, 
den '( september )89&.
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för jämställdhet och mot kvinnoförnedring. Hösten )89& träAades därför 
ytterligare en ny överenskommelse mellan Pressbyrån och herrtidningarna 
om ”snällare” omslag, där gränsen enligt pressen i princip skulle gå vid 
bikinibilder.<)

RFSU:s ordförande Carl-Gustaf Boëthius menade senare att Konsums 
bojkotter av herrtidningarna haft stor betydelse för Pressbyråns hantering av 
frågan och uppmanade människor begära sina lokala kiosker och matvaru-
butiker att följa exemplet. På detta sätt skulle pornografin kunna bekämpas 
utan att lagstiftningen behövde ändras, ansåg han.<'

När flera av tobakshandlarna i Lindesberg intervjuades i Bergslagsposten 
)89= menade de flesta att de inte fått några klagomål på löpsedlarna. Några 
avstod ändå att sätta upp dem eftersom de ansåg bilderna för utmanande. 
De framhöll Fib Aktuellts och Lektyrs försäljningsframgångar, men de flesta 
ansåg inte att tidningarna var att betrakta som pornografi. En av kioskä-
garna menade att han för några år sedan kunnat sälja hur mycket som helst 
av herr- och porrtidningarna men att försäljningen, särskilt av hårdporr, 
minskat.<= Inte heller i Örnsköldsvik hade kioskernas skyltning fått någon 
kritik av kunderna, rapporterade Örnsköldsviks allehanda. Ordföranden i 
Öviksortens kioskägareförening, Tage Sundström, menade dock att man 
inom föreningen hade en tydlig känsla av att kunderna tyckte illa om Fib 
Aktuellts och Lektyrs omslag och löpsedlar. Fib Aktuellt sålde ungefär lika 
bra som Kalle Anka, menade Sundström, ingen guldgruva direkt: ”Naket 
är inte direkt säljande…”, konkluderade han.<&

Skyltningsförbudet gjorde alltså att framför allt herrtidningarnas skylt-
ning som kom att diskuteras, dels eftersom deras löpsedlar och omslag låg på 
gränsen till det tillåtna, dels för att de såldes i vanliga livsmedelsbutiker och 
kiosker. Herrtidningarnas upplagor ökade kraftigt under )89(-talet (jämför 

 <) ”Lektyr och ’Fibban’ blir nu ’snällare’” i Skaraborgs läns annonsblad den ') september 
)89&, ”Förnedrande bilder” i Dagens Nyheter den '9 september )89&; ”Konsumboj-
kotten gav resultat: Herrtidningarna minskar på omslagens nakenhet” i Svenska 
Dagbladet den ') september )89&; Fib/Aktuellt och Lektyr får ’snällare’ omslag” i 
Södermanlands nyheter den ') september )89&, ”Herrtidningarna lovar snällare om-
slagsbilder” i Folket den ') september )89&.

 <' Boëthius ()89:), s )':A.
 <= ”Lindeborna har inget emot de nakna brudarna” i Bergslagsposten den =( november )89=.
 <& ”Nu börjar det hända saker: Naketbojkott också i Övik?” i Örnsköldsviks allehanda, 

den '( september )89&. Se även ”Ingen reaktion mot ’herrtidningar’ inom Konsum 
Norrköping” i Södermanlands Nyheter den '( september )89&, där direktören för 
konsumföreningen i Norrköping menade att han inte märkt någon reaktion emot 
tidningarna, men att man haft diskussioner om eventuell utrensning av de mest extrema 
inslagen av våldslitteratur, t.ex. ”monstertidningar”.
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diagram &.;) och fick ett alltmer sexuellt explicit innehåll.<; Eftersom Fib 
Aktuellt och Lektyr ägdes av respekterade förlag kunde samma krav ställas på 
formerna för deras utgivning som på andra tidningar.<< Dessa herrtidningar 
benämndes dock alltmer som pornografiska och de kommer därför fort-
sättningsvis att diskuteras parallellt med den tydligt explicita pornografin.

&.= Debatten i riksdag och massmedia
)89(-talets debatt kännetecknas av en problematisering utifrån ett jäm-
ställdhetsperspektiv. Tendensen att sammankoppla pornografifrågan med 
frågor om prostitution och strippklubbar under de sista åren av )8<(-talet 
förstärktes under )89(-talet.<9 Den dithörande frågan om kvinnornas villkor 
i branschen betonades också mer, även om fokus fortsatt låg på pornografins 
roll i samhället. Ett annat ständigt närvarande ämne i )89(-talet pornografi-
debatt var förhållningssättet till )8<(-talet där tidigare diskussioner om 
pornografins frigörande potential kritiserades. I debattprogram på radio 
och tv diskuterades )8<(-talets sexliberalism och )8<:-rörelsens betydelse 
och problem.<: )89(-talets inledande år var dock ganska lugna i debatten 
om pornografi.

Under )89= utfrågades justitieminister Lennart Geijer i riksdagen om han 
tyckte det nya skyltningsförbudet fungerade tillfredsställande. Han svarade 
att det saknades närmre uppgifter om antalet överträdelser, polisen hade 
fått i uppgift att prioritera grövre brottslighet. Folkpartisten Kai Henmark 
tog upp exemplet med den kvinna som efter att upprepade gånger rivit ned 
löpsedlar och dömts till fängelse.<8 Justitieministern kommenterade inte 
händelsen, men framhöll att en viss självsanering redan kommit till stånd. 
Svenska Tidningsutgivareföreningen hade till exempel rekommenderat sina 
medlemmar återhållsamhet med annonser med utmanande sexuella motiv, 
menade ministern. Han framhöll även de överenskommelser om omslag 
och löpsedlar Pressbyrån gjort med herrtidningarna.9(

 <; För genreutvecklingen, se Hebditch & Anning ()8::), kap. ;; för Fib Aktuellt, se 
Hirdman ('(()).

 << Se t.ex. kritiken av Fib Aktuellt och Lektyr i ”Utrota skandalpressen!” i Svenska Dag-
bladet den 9 oktober )89&.

 <9 Hör t.ex. ”Dagens eko”, P) den )) november )89< där porrklubbarna diskuterades.
 <: Hör t.ex. ”På grund av <(-talet, del ': Studentrevolt och kvinnokamp, P), den =( 

juni )89; som inleddes: ”Mycket hände i lingonlandet Sverige under en period nära 
inpå oss. Många människor tänkte till, tänkte om och tog konsekvenserna av det. De 
stack upp näsan, vädrade och nös och dammet yrde. Djupa lager av gammal skit och 
bråte yrde omkring och föll INTE tillbaka på samma plats igen. Eller har vi fel? Har 
dammet dalat ner i samma vrår och springor än en gång?”

 <8 Riksdagens protokoll nr )=:, )89=, s )((.
 9( Ibid., s )().
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Även )89& användes exemplet med kvinnan som rivit ned löpsedlar i 
riksdagsdebatten och folkpartisten Henmark inramade pornografifrågan i 
ett jämställdhetsperspektiv:

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?9)

Jämställdhetssträvandena beskrevs av Henmark som tidstypiska och strä-
van efter en jämbördig ställning mellan könen utmålades förstöras av den 
marknad som var förnedrande för kvinnors kön. Begäran om att lagstift-
ningsvägen möta kvinnor i kampen för jämställdhet, vittnar också om att 
Henmark ansåg att det låg i statens intresse att arbeta för jämställdhet. 
Det var fortfarande fokus på den som konfronterades av pornografi mot 
sin vilja, men detta framställdes med nya argument där personer (särskilt 
kvinnor) snarare förnedrades än skadades i sin sexuella anständighetskänsla.

Barnpornografifrågan väcktes också med ny intensitet av centerpartisten 
Karin Söder under )89;, då oron över barn som medverkade i pornografin 
särskilt betonades:

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.9'

I debatten mellan Söder och justitieminister Geijer framkom att Geijer 
tyckte det var hemskt med dessa bilder eftersom de ju var bevis på att ett 
brott begåtts. Han ansåg dock inte det fanns anledning att ändra lagstift-
ningen, utan trodde man kunde komma åt problematiken genom att för-
söka minska distributionen. Söder meddelade att hon inte var nöjd med det 
svaret och meddelade att hon skulle återkomma i ärendet om situationen 
inte förbättrades.9=

 9) Riksdagens protokoll nr )(<, )89&, s ))<.
 9' Riksdagens protokoll nr )8, )89;, s ;'.
 9= Riksdagens protokoll nr '= )89;, s &=.
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Fortsatt kristet motstånd
Det religiöst grundade motståndet mot pornografin var fortsatt starkt un-
der )89(-talet. Komministern Per Simonsson i Olofström tidigare aktiv i 
porrdebatten, blev i porrtidningen Pi' utmålad som ”antiporrprästen”.9& 
Han hamnade enligt Sydöstra Sveriges dagblad även i blåsväder sedan han 
kallat en expedit på Pressbyrån prostituerad eftersom hon sålde Fib Aktuellt: 
”Ni tycks göra vad som helst för pengar […]. Jag betecknar var och en som 
medverkar till att sprida sådana tidningar som prostituerade”, hade han 
enligt tidningen uttryckt sig.9; Prästen bad sedan om ursäkt, men framhöll 
att hela Pressbyrån var prostituerad som tvingade sina anställda att hjälpa 
till med ”statligt kontrollerad otukt”.9<

I Lidköping ordnades ett opinionsmöte och en demonstration med 
flera kristna samfund mot pornografin. Från att ha varit något sunt och 
riktigt hade kärleken exploaterats av starka ekonomiska intressen beskrev, 
de i en resolution.99 De två män som ledde demonstrationen hävdade att 
pornografin var en politisk fråga som politikerna inte vågade ta upp, rap-
porterade Hallands nyheter: ”Det handlar först och främst om kvinnans 
människovärde. Hon har blivit ett sexualobjekt. Kärleken mellan man och 
kvinna har förlorat sin innebörd.”9: Den kristet betonade kritiken var här 
tydligt influerad av synen på pornografi som en jämställdhetsfråga och por-
nografi konstruerades som tidigare som en motsats till (den äktenskapliga) 
kärleken, men även som en förnedring av kvinnan.

Det konservativt kristna porrmotståndet tog sig allt radikalare former. 
På flera håll, bland annat i Aneby, Sävsjö och Skellefteå, anordnades of-
fentliga porrbränning.98 Aftonbladet rapporterade hur kristna grupper efter 
porrbränningen i Sävsjö gick runt i hemmen och missionerade om Guds 
kärlek.:( Porrbränning anordnades även i Hulsfred av rörelsen Operation 
Sverige till stöd för den Hultsfredskvinna som rivit ned porrlöpsedlar. Orga-
 9& ”Kylig reaktion mot porrattack” i Karlshamns allehanda den )= januari )89).
 9; ”Olofströmspräst: Ni är prostituerad som säljer alstren”; ”Prästord till olofströms-

flicka: Ni är prostituerad! (anledningen: hon säljer Fib Aktuellt)” i Sydöstra Sveriges 
dagblad den '' januari )89).

 9< ”Prästen ber om utsäkt – viker inte” i Kvällsposten den '= januari )89).
 99 ”Lidköpingsbor till attack mot porren” i Skaraborgs Läns tidning den '9 augusti )89=.
 9: ”Porren är en politisk fråga” i Hallands nyheter den '& augusti )89=.
 98 Se ”Porren bränns på bål” i Västerbottenskuriren den )' oktober )89=; ”Bara '(-talet 

Skellefteåbor kom till porrtidningsbålet” i Västerbottens folkblad den ); oktober )89=; 
”Här tänds porrbålet: SMU-aktion mot naket” i Västerbottenskuriren den ); oktober 
)89=;”Brasa i Sävsjö mot porr i Sverige” i Aftonbladet den '< mars )89'. Se även om 
porrbränningen i Aneby som kallades kärleksbrasa i ”Lönneberga, söndag” i Afton-
bladet den '< mars )89'.

 :( ”Brasa i Sävsjö mot porr i Sverige” i Aftonbladet den '< mars )89'.
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nisationen genomförde även ”razzior” mot kiosker och biografer och andra 
försäljningsställen där porrskyltningen polisanmäldes.:)

Operation Sveriges Sune Lyxell, senare engagerad i KDS, intervjuades 
av Smålands folkblad )89'. Han beskrev där hur han arbetade för att Mullsjö 
skulle bli fritt från pornografin och att han ville polisanmäla skolstyrelsen 
i Vetlanda och skolöverstyrelsen för den bok om ”blommor och bin” som 
användes i skolorna som han ansåg var pornografisk. Pornografin skulle 
bekämpas av mentalhygieniska skäl, ansåg Lyxell, ”för att kvinnan inte ska 
smutsas ner och för att motverka den osunda spekulativa kulturkapitalis-
men som ligger bakom pornografin.”:'

Även i detta exempel märks hur det religiösa motståndet inspirerades 
av en feministisk diskurs om kvinnans förnedring, även sammankopplades 

 :) ”Operation Sverige lade ’porr’ på bål i Hultsfred” i Oskarshamnstidningen den ' 
oktober )89'; ”’Operation Sverige’ på krigsstigen: – Porren i kiosker måste stoppas!” 
i Nya Värnamotidningen den )' juli )89=.

 :' ”Äntligen en triumf för Sune Lyxell: ’Porrtidningar’ bort från Mullsjö” i Smålands 
folkblad den '& oktober )89=.

Källa: Oskarshamnstidningen den ' oktober )89'.

Organisationen Operation Sverige bränner ”porrlöpsedlar” i Hultsfred )89'.
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med oro för (den heterosexuella) kärlekens status. Kvinnan i Hultsfred 
blev under )89(-talet en symbol för hur kvinnor uppfattade pornografin. 
Påpekas bör att hon snarare var en del av det religiösa motståndet än det 
feministiska, men att hennes exempel användes i debatten för att argumen-
tera för jämställdhet.

Kvinnorörelsens motstånd
Kvinnors röster hördes allt oftare i )89(-talets debatt, ofta med en feminis-
tisk analys av pornografins roll. En aAärskvinna som drev en tidningsbutik 
i Katrineholm kritiserade våldspornografin )89). I den utmålades kvinnor 
som förbrukningsartiklar och som mindervärdiga varelser, framhöll hon 
i en intervju i Norrköpings tidningar. I nästan alla porrtidningarna fanns 
artiklar om våld och våldtäkter, tillade hon: ”Dessa artiklar ger inte så sällan 
sken av att våldtäkt är något som alla kvinnor går omkring och drömmer 
om.” := Detta satte hon i samband med ökat antal våldtäkter och våldsbrott.

Det feministiskt betonade motståndet mot pornografin utformades 
ofta som en allmän kritik av den sexuella frigörelsen som många ansåg 
ha resulterat i att kvinnor pressades till sexuella relationer.:& När Grupp 
:-medlemmen Barbro Werkmäster intervjuades i programmet Den sexuella 
revolutionen i P) )89' menade hon att det skett en stark ökning av kom-
mersialiseringen av sexualiteten:

Och tittar man snabbt så kan man säga att det är ju ett rent profitintresse, det går 
alltså att tjäna pengar på den här sexualiteten. Man kan sälja mycket tidningar 
och veckoblad och annonser och så vidare, och sen finns det flickor som har… 
som låter sig exploateras på grund av sin sociala situation.:;

Werkmäster kritiserade alltså pornografins ekonomiska dimensioner: 
kommersialiseringen och profitintresset. Flickorna i pornografin hade små 
chanser till andra jobb, enligt Werkmäster, de var också ”ideologiskt lu-
rade”. Kommersialiseringen tjänade dock samhället eftersom den trubbade 
av missnöjet mot exempelvis arbetsförhållanden och resulterade i en alie-
nerad sexualitet med korta och opersonliga sexuella möten. I strukturratio-
naliseringarnas spår flyttades ofta män från landsbygden till tätorterna och 
kom på så vis från sina normala sexuella kontakter. I spåren av detta växte 
bordeller och poseringsateljéer fram.:< Werkmästers resonemang bär spår 
 := ”Porrtidningar kan inspirera till våldtäkter?” i Norrköpings tidningar den < juli )89).
 :& Hör t.ex. motsättningen mellan Maj-Briht Bergström-Walans och Barbro Werkmäs-

ters olika syn på kvinnors möjligheter till en ”fri sexualitet” i Den sexuella revolutio-
nen, P), den '' november )89', återsänt i SR Minnen den '( oktober '((:.

 :; Ibid.
 :< Ibid.
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av resonemang från tidigare pornografimotstånd. Precis som exempelvis 
Ivan Oljelund och andra hävdade i slutet av )8;(-talet såg hon pornogra-
fikonsumtionen som ett resultat av urbanisering och en kall och onaturlig 
storstadsmiljö. Även om Werkmäster hade en delvis annan utgångspunkt 
än tidigare debattörer var hennes beskrivning av den alienerade opersonliga 
sexualitet pornografin gav upphov till snarlik tidigare argument.

Barbro Werkmäster utgav en bok året därpå, Kvinnor och sex, skriven med 
Maud Hägg, även hon verksam inom Grupp :. I inledningen beskrev de att 
många kvinnor kände sig lurade: ”Vi vet att vi har berövats vår sexualitet. 
Vi vet att dessa saker, förtrycket av kvinnan och förtrycket av hennes sexu-
alitet, hör ihop.”:9 Sexualiteten skulle inte betraktas som något fristående, 
utan som ett inlärt beteende för att passa det kapitalistiska och patriarkala 
samhället, ansåg författarna.:: Mannens starka sexualdrift berodde på att han 
”bombarderats med sexuellt stimuli som han lärts att tända på, det vill säga 
kvinnokroppen”.:8 Hägg och Werkmäster ifrågasatte synen på pornografin 
som ett exempel på sexuell frigörelse. Den understödde och befäste istället 
det sexuella och patriarkala förtrycket och gav kapitalisterna ytterligare ett 
område att exploatera: ”Pornografi är inte i första hand fråga om sexualitet, 
än mindre ’kärlek’ som de omskrivna porrböckerna hädiskt hette. Det är en 
fråga om makt.”8( Genom att kontrastera pornografin gent emot begrepp 
som sexualitet och kärlek och istället peka på att den var en maktfråga kon-
struerade Hägg och Werkmäster pornografin som en politisk fråga och också 
som en konsekvens av (det patriarkala och kapitalistiska) samhällssystemet.

Hägg och Werkmäster menade att pornografin tillhandahöll myten om 
den starke mannen som tog för sig och kvinnan som hänfört underkastade 
sig. Pornografin var till för mannen och det var inte sant att endast en-
samma män konsumerade pornografi som en ”ersättning” för sex. Männen 
använde istället pornografin för att stärka den patriarkala manlighet som 
innebar aggressivitet, hårdhet, uthållighet och gudomlighet, skrev de.8) De 
män som var mest användbara i industriproduktionen måste få sin manlig-
het förstärkt: ”Mannen kommer inte ut från porrbion och älskar bättre, 
han kommer ut och arbetar mer och frågar mindre.”8' Till skillnad från 
):((-talets oro för att arbetarklassens porrkonsumtion skulle leda till att de-
ras arbetsmoral sjönk, resonerade Hägg och Werkmäster i motsatt riktning, 

 :9 Hägg & Werkmäster ()89=), s <.
 :: Ibid., s )(f.
 :8 Ibid., s ;).
 8( Ibid., s <8.
 8) Ibid., s 9'f.
 8' Ibid., s 9=.
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det vill säga att pornografin skulle vara bra för produktionen och att arbets-
givare lättare skulle kunna utnyttja porrkonsumenterna som arbetskraft.8= 
Män stressade därför in på porrbion för att koppla av med sex utan krav:

Han lockas in med hjälp av sex, han sugs ut med hjälp av sex. Han betalar 
själv sin egen utsugning. Medan han stärker sin manlighet genom att betrakta 
händerna och kukarna som far in och ut i fittorna insuper han samtidigt den 
ouppnåeliga lyxmiljö som han ska sträva efter med sitt idoga arbete. Det är 
imperialism på många plan.8&

Porrkonsumenten betraktades alltså av Hägg och Werkmäster snarare som 
oAer för en kapitalistisk struktur än som ansvariga för pornografins existens. 
Pornografin gjorde att mannen blev till en ”tittare”, men han lärde sig inget 
om sex, menade Hägg och Werkmäster. Han fick snarare svårare att ligga 
med en kvinna i försöken att leva upp till den supervirilitet porren målade 
upp och gapet mellan kvinnor och män vidgades: ”Vi får svårare att upp-
täcka att vi bägge är exploaterade, att vi har likheter som förenar.”8;

Pornografin som en mansprodukt som påverkade och riktade mäns 
sexualitet blev i Häggs och Werkmästers tolkning ett hinder för att kvin-
nor och män skulle kunna mötas och inse sina likheter. Men pornografin 
påverkade även kvinnor. I porren var kvinnan uteslutande sexobjekt, vilket 
gjorde att skammen över den egna kroppen accentuerades. Porren frigjorde 
inte kvinnors sexualitet utan band den hårdare, hela porrindustrin beskrevs 
som en enda visuell våldtäkt av kvinnan.8<

Barbro Lindmark och Inga-Lisa Sangregorio kritiserade i en upp-
märksammad artikel i november )89= den bristande tillämpningen av 
skyltningsförbudet. De menade att det var en entydig kvinnobild som 
herrtidningarna förmedlade: ”en passiv, trånande kvinna med halvöppen 
mun och halvslutna ögon, en kvinna som tycks tillbringa sin tid utsträckt på 
en tigerfäll eller annat lämpligt underlag, väntande”.89 En sådan bild skulle 
endast vara komisk, menade Lindmark och Sangregorio, om inte en halv 
miljon svenska män betalade två och femtio varje vecka för att ta del av bud-
skapet.8: Det fanns, menade skribenterna, en tendens att nonchalera detta 

 8= Se t.ex. Hunt ()88=), s )=; Sigel ('((;), s '. Se även Weeks diskussion om kopplingen 
mellan produktion och oron för arbetarklassens moral: Weeks ()8:8), s ==.

 8& Hägg & Werkmäster ()89=), s 9=.
 8; Ibid., s 9&.
 8< Ibid., s 9&.
 89 ”Otillåtet enligt lag att skylta med porr som väcker anstöt” i Dagens Nyheter den )= 

november )89=.
 8: Prisangivelsen visar på att de anspelade på herrtidningarna Fib Aktuellt och Lektyr som 

kostade ',;( kr )89=. Se t.ex.l Lektyr nr '( )89= och Fib Aktuellt nr )8, )89=.
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massutbud av glättig kvinnoföraktande pornografi. Porrfabrikanterna hade 
med massmedias hjälp även fått dem som protesterade mot pornografin att 
framstå som moraltanter, och många drog sig därför att framföra kritik av 
rädsla för att verka intoleranta. Lindmark och Sangregorio ansåg att det var 
orimligt att, som kvinnan i Hultsfred, få en månads fängelsestraA för att 
riva ned porrlöpsedlar. Polisen stod passiv när näringsidkare ständigt bröt 
mot skyltningsförbudet:

Poliserna står på hallickarnas sida. Varför? Är det för att de juridiska experterna 
anser att bilder som endast innehåller bilder på kvinnor inte är pornografiska? 
Skulle dessa toleranta män reagera likadant om de imorgon hittade =' ((( 
fyrfärgsbilder av män i liknande situationer på oAentliga ställen? ”Här är männen 
med jättepenisarna.” ”Skolpojkar viker ut sig på rasterna.” ”Så älskar mannen 
med sin uppblåsbara Barbara.” Det skulle kanske väcka ”allmän anstöt”.88

Genom att vända på genusordningen, slog Lindmark och Sangregorio fast 
pornografifrågan som feministisk. Kritiken riktade sig inte endast mot por-
nografer utan också mot samhällets hantering genom att hävda att poliser 
och juridiska experter främst såg till hallickars och mäns intressen. Lind-
mark och Sangregorio uppmanade Dagens Nyheters läsare att ta kontakt 
med de lokala tobakshandlarna och upplysa dem om att de riskerade böter 
eller fängelse genom att skylta med pornografiska bilder. Om uppmaningen 
att ta bort löpsedlarna inte hjälpte föreslog de polisanmälan av dem som 
skyltat.)((

Lindmark och Sangregorio fick svar från direktören för stripografen Lido 
i Stockholm. Han hävdade att skribenterna for med uppenbart förvridna 
osanningar. Att lagen inte tillämpades var exempelvis en ren lögn eftersom 
han själv liksom några tobakshandlare och biografägare redan var dömda 
för otillåtet förfarande med pornografisk bild. Lindmarks och Sangregorios 
anmärkning att polisen stod på hallickarnas sida såg direktören som ett 
påhopp: ”Slå upp en uppslagsbok, ta reda på vad en hallick sysslar med och 
kom inte och säg att en tidnings ansvariga utgivare, en biograAöreståndare 
eller en tobakshandlare är hallickar! Ett simpelt påhopp på hederligt ar-
betande yrkeskategorier!”)() Direktören ställde sig även starkt frågande till 
Lindmarks och Sangregorios diskussion om kvinnoförakt:

 88 ”Otillåtet enligt lag att skylta med porr som väcker anstöt” i Dagens Nyheter den )= 
november )89=.

 )(( Ibid.
 )() ”’Pornografi innebär inget kvinnoförakt’” i Dagens Nyheter den )9 november )89=.
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Sanningen är ju den att för mannen som köper utvikningstidningar, porrbilder, 
går på pornografisk filmförevisning m m är flickan, paret som har samlag, de 
stora brösten, den lockande texten ett substitut, en ersättning för den kvinna, 
den sexuella situation han inte har just då. Det är alltså inte av förakt utan 
av ett djupt känt intresse och behov av en stunds verklighetsflykt, en stunds 
stimulans genom den avbildade kvinnan som han gillar porr!)('

Diskussionen mellan direktören och Lindmark–Sangregorio symboliserar 
de motsättningar som uppstod mellan en liberal syn på sexualitet och 
)89(-talets feminism. Stripografdirektören höll fast vid förklaringen av 
pornografi som ett substitut medan Lindmark och Sangregorio påstod att 
den kvinnobild pornografin uppvisade var ojämlik och förnedrande. De 
reaktionära ideal Lindmark och Sangregorio ansåg herrtidningarna repre-
senterade backades upp av stora ekonomiska resurser, resonerade de vidare. 
Det blev en ojämn kamp när skolan samtidigt försökte ge eleverna en an-
nan, mer jämlik kvinnosyn förklarade de i ett svar till stripografdirektören: 
”Porrindustrin vill gärna ge sken av att verka för ’sexuell frigörelse’. I själva 
verket är förutsättningen för dess verksamhet den sexuella fattigdomen, och 
det ligger följaktligen i dess intresse att vidmakthålla denna fattigdom.”)(= 
Den sexuella fattigdomen kan här tolkas som en brist på sexualitet och 
därmed en anslutning till synen på pornografi som substitut. Alternativt 
kan den tolkas som en kvalitetsbrist, det vill säga en sexuell fattigdom i 
bemärkelsen icke frigjord. Lindmarks och Sangregorios resonemang liknar 
även det Lars Bjurman förde )8<; om att den så kallade medhårspornogra-
fin i själva verket var beroende av de sexuella fördomarna.

En välbevakad händelse under )899 var avskedandet av en kvinna från 
Sieverts kabelverk i Falun efter det att hon rivit ned porraFscher från väg-
garna på arbetsplatsen. Kvinnoorganisationer över hela landet rapporterades 
stödja kvinnan sedan hon fått företagsledningen, facket och arbetskamra-
terna emot sig. Den statliga jämställdhetsorganisationen hjälpte henne med 
advokathjälp, tillsammans var de beredda att driva frågan i arbetsdomsto-
len.)(& Efter centrala förhandlingar och en stark massmedial bevakning 
drogs dock uppsägningen tillbaka. Kvinnan kommenterade porrbilderna i 
en radiointervju. Hon ansåg inte att hon skulle behöva stå ut med dem på 
sin arbetsplats: ”Ingen kvinna ska behöva finna sig i sådan förnedring.”)(; 

 )(' Ibid. Fetstil i original.
 )(= ”Mot tvångsmatningen” i Dagens Nyheter den )9 november )89=. Se även Pressbyråns 

svar på Lindmarks & Sangregorios artikel: ”Pressbyrån är neutral” i Dagens Nyheter 
den )9 november )89=.

 )(& Dagens eko, P) den 8 september )899.
 )(; ”Porrbilder på jobbet?”, P) den 9 november )899.
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Dessutom menade hon att det var förmöget folk som i porrindustrin tjä-
nade ännu mer pengar. Unga människor gjorde porren till en vana och såg 
inte längre vilken förnedring det var för kvinnan. Kvinnor borde, ansåg 
hon, gå ut och protestera mer, nu var de alldeles för undfallande.)(<

Kvinnoorganisationer, som Grupp : och Lesbisk Front, utförde även 
direkta aktioner mot porrklubbar. Motsättningarna mellan den sexliberala 
diskursen och den feministiska intensifierades även i samband med kvinno-
rörelsens starka kritik av sexualbrottsutredningen Sexuella övergrepp (SOU 
)89<:8). Den nya kvinnorörelsen gick i denna fråga också samman med 
”den gamla” och krävde att utredningen skulle stoppas. Kvinnosynen i ut-
redningen jämfördes med den som pornografin företrädde. Kvinnorörelsen 
vände sig starkt emot det sexliberala )8<(-talet och menade att det var dags 
för kvinnor att själva tolka och tillgå sin sexualitet.)(9

Gunilla Fredelius, aktiv inom kvinnorörelsen, påstod i antologin Ett 
onödigt ont att pornografin och prostitutionen splittrade kvinnor och män 
och att den hindrade ett möte mellan könen ”i kärlek och kamp”.)(: Att 
motpolen till pornografi och prostitution definierades som heterosexuell 
kärlek, var inte ovanligt i )89(-talets kvinnorörelse, trots att det samtidigt 
riktades kritik mot den traditionella kärnfamiljen. Denna kärlek definiera-
des ofta som genuin och kärleksfull, så som sexualitet borde vara istället för 
den hårda värld pornografin representerade.)(8

Jeanette Gentele gick till angrepp mot sexliberalismen i samma antologi, 
och sammanfattade )8<(-talets krav på fri pornografi som ”[f ]inporr för 
förståsigpåarna och grovporr för vanligt folk, enligt mallen ge folk vad folk 
vill ha”.))( Gentele framhöll alltså ett slags klassuppdelning i pornografins 
genrer och kritiserade även pornografernas sätt att skylla ifrån sig genom att 
hävda att de endast mötte en efterfrågan.))) Gentele ansåg att borttagandet 
av paragrafen om sårande av tukt och sedlighet även gynnat prostitutionen 
och den organiserade brottsligheten i och med att sexklubbar samtidigt 

 )(< Ibid.
 )(9 Isaksson, E ('((9), s :9A; @omsson ('((().
 )(: Fredelius ()89:), s 9.
 )(8 Se diskussion om Fredelius bidrag och kampanjen mot porr och prostitution (som 

diskuteras senare i kapitlet) i Östergren ('((<), s =8.
 ))( Gentele ()89:), s ;9.
 ))) Sexliberalerna hade fått stort genomslag även lagstiftningsmässigt, menade hon, och 

framhöll hur borttagandet av paragrafen om sårande av tukt och sedlighet röstats 
igenom rakt emot utredningens förslag, de flesta remissinstanser och resultaten i 
opinionsundersökningarna. Att man inte anat följderna av lagändringen avfärdade 
Gentele, socialdemokraterna hade ju t.o.m. hänvisat till de ”godartade” följderna av 
legaliseringen i Danmark: Gentele ()89:), s <=.
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tilläts. Gentele ansåg därför att det var stora kapitalintressen som låg bakom 
pornografins frisläppande och att de lyckats med hjälp av en stark sexlibe-
ral ideologi där alla motståndare stämplats som puritaner, moralister och 
bakåtsträvare.))' Gentele krävde nu ett förbud mot all pornografi. I en ny 
lagstiftning skulle sådant införas som saknats i den gamla: ”förbud mot kvin-
noexploatering och kvinnoförnedring, som ju är kärnan i all pornografi”.))=

Kvinnorörelsen formade alltså delvis en ny diskurs parallell med den 
kristna motståndsdiskursen. Pornografi var i kvinnorörelsens tappning en 
klar eAekt av ett patriarkalt och kapitalistiskt system. Pornografin var ett 
av systemens värsta kännetecken. Den förstärkte en redan etablerad syn på 
kvinnor som sexuella objekt och var därför förnedrande och exploaterande. 
Analysen av pornografin betydelse utformades framför allt som en kritik av 
)8<(-talets liberala syn på sexualitet. Verklig sexuell frigörelse och kärlek 
konstruerades därför som pornografins motsatser: pornografikonsumtio-
nen gjorde människor sexuellt bundna, den ledde till sexuell fattigdom, 
kärlekslöshet och kyla. Pornografin politiserades som en jämställdhetsfråga, 
där den samhälleliga strävan motverkades av pornografins existens och dess 
kvinnobilder. Kvinnorörelsens fokus på kön som främsta kategori gjorde 
även att de stipulerade ”kvinnan” och ”mannen” som två fiktiva enheter 
som borde sträva mot jämlikhet och kärlek. Pornografin drog bort mannen 
från denna gemensamma strävan och gjorde att kvinnor och män drogs 
isär och att ”mannens” sexuella förtryck av ”kvinnan” förstärktes. Denna 
sinnebild av den goda heterosexuella kärleken som hotades av pornografins 
onda heterosexualitet anammades även av de kristna motståndsgrupperna.

Studio S
Vändningen i förhållandet till )8<(-talets tydliggjordes i och med tv-
programmet Studio S om den svenska sexmarknaden i november )89<. 
Referenserna till )8<(-talets retorik var tydlig i programledaren Bo Isaks-
sons introduktion till programmet där han påpekade att många dragit sig 
för att ta upp ämnet eftersom de inte ville bli sedda som trångsynta och 
moraliserande. Programmets huvudrubriker var den tilltagande tonårspros-
titutionen och den allt råare pornografin där barn utnyttjades. Isaksson 
varnade känsliga tittare för de bilder redaktionen ansett nödvändiga att 
visa. Pornografitidningarna cirkulerade i =( miljoner exemplar om året i 
Sverige, hävdade han, och tidningsfloran fortsatte växa så länge det fanns 
människor som ville producera den och som lagligen kunde tjäna pengar 
på verksamheten: ”Det är nämligen inte lagstiftarna som har slagit larm den 

 ))' Ibid., s <:f.
 ))= Ibid., s 9).
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här gången. Tvärtom förbereds ytterligare uppluckring av reglerna. Nej, 
det är kvinnorna som har protesterat mot denna spekulation i mänsklig 
förnedring.”))&

Isakssons ton i presentationen inför inslaget med de grova bilderna kan 
tyckas paradoxal: de antogs vara okända för tittarna samtidigt som de såldes 
i miljontals exemplar. Lagstiftarna ställdes även emot kvinnorna, där de förra 
ville luckra upp reglerna och de senare slog larm om mänsklig förnedring. 
Företrädare för olika kvinnoorganisationer var samlade i studion liksom 
”enstaka karlar som gisslan”. Programledaren påpekade att redaktionen hade 
vänt sig till flera myndighetspersoner, bland annat den nya borgeliga justitie-
ministern Sven Romanus och sexualbrottsutredningens Björn Kjellin, som 
tackat nej till medverkan. Inte heller Åhlén & Åkerlunds Loke Bonnier hade 
velat medverka.));

Det första reportaget i Studio S handlade om de senaste årens utveckling 
på porrtidningsmarknaden. Utbudet beskrevs vara omfattande och stora 
pengar fanns att tjäna för ”den som vill utnyttja människors behov av sex”. 
Nya varianter beskrevs ständigt komma ut på marknaden: sadism, pedo-
fili och lesbiskt. Förr, hävdade reportern, kunde man hitta berättelser och 
bilder som uttryckte ömhet och känslighet i boulevardbladen men sedan 
)8;(-talet hade tidningsflickorna långsamt blivit alltmer avklädda. Språket 
passerade så småningom en grovhetsgräns och under slutet av )8<(-talet 
visades kvinnors könsorgan i närbild och så kallade lesbiska bilder började 
bli populära. ”Men samlagsbilderna skulle få ligga kvar i porredaktionernas 
byrålådor fram till )89)”. Herrtidningarna Fib Aktuellt och Lektyr beskrevs 
under slutet av )8<(-talet ha anammat ett amerikanskt ungkarlsideal, 
där kvinnor framställdes som lyxvaror och dyrbara leksaker. Bilderna i 
herrtidningarna inriktades alltmer mot kvinnors könsorgan: ”Motiv och 
bildvinklar är ganska ofta desamma i det Bonnierägda jätteförlagets tidning 
Fib Aktuellt och i Hsonförlagets lilla tidskrift Pi'.” Men det fanns en stor 
skillnad mellan tidningarna: Bonniertidningen hade fint papper, förnäm-
ligt färgtryck och högt betalda fotografer medan de mindre porrtidningarna 
ofta fick nöja sig med sämre tryck och billigare bilder.))<

Studio S beskrev porrtidningsmarknadens utveckling mot en allt grövre 
pornografi, från fina till förnedrande skildringar av kvinnor, men också som 
en utveckling från små till stora etablerade förlag. Genom karaktäriseringen 
av Fib Aktuellt som en produkt av ett ”jätteförlag” till skillnad mot Hson-
produktions småtidningar kan historieskrivningen om porrtidningarnas 

 ))& Studio S: Småflickor till salu, TV) den '& november )89<.
 )); Ibid.
 ))< Ibid.
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utveckling också tolkas som en klassförskjutning: från små förlag med 
fina kvinnobilder till storkapitalets skildringar av kvinnors kön på glättigt 
papper. Avslutningsvis konstaterade dock reportern att det visserligen hänt 
mycket på marknaden sedan )8;(-talet, men att det kanske ändå inte var 
så stor skillnad: ”Handlar det inte om samma sak hela tiden? Kvinnan som 
föremål för mannens sexuella fantasi. Kvinnan som docka, kvinnan som 
handelsvara.”))9 I bild visades parallellt bilder på olika tidningar, i slutet 
en reklampelare för herrtidningen Se utanför Bonnierhuset sprayad med 
texten ”Köttmarknad”.)):

I studion diskuterades Fib Aktuellts reklamkampanj som många kvinnor 
reagerat emot. Marie Korpe beskrev hur stora aFscher för Fib Aktuellt fanns 
uppklistrade över hela stan och att ett trettiotal personer samlats och målat 
”antiaFscher” de sedan klistrade ovanpå Fib Aktuellt-aFscherna. På antiaf-
fischerna visade i bild stod: ”Bonnier livnär sig på kvinnor!”, ”Slavhandel” 
och ”Kvinnor ska inte konsumeras”. Eftersom Fib Aktuellt tidigare tvingats 
ändra sina omslag efter påtryckningar från återförsäljare hoppades Korpe att 
aktionen skulle få verkan. I en tid då samhället arbetade för ökad jämställd-
het såg hon reklamkampanjen där kvinnan skildrades som en passiv varelse 
som ett ”slag i ansiktet” . Det var på tiden med en lagstiftning mot an-
vändandet av kvinnan i reklam- och säljsyfte ansåg hon.))8 Dagislärarinnan 
Kicki Andersson beskrev hur personalen på daghemmet hade arbetat med 
att barnen skulle få en bra syn på varandra ”som kön”. När jätteaFscherna 
satts upp över hela stan beslöt sig personalen därför att tillsammans med 
barnen gå upp till redaktionen och överlämna ett protestbrev.)'(

Bonnie Bernström från Folkpartiets ungdomsförbund framhöll att jäm-
ställdhetsdebatten varit intensiv och att många kvinnor tyckte att de kom-
mit ganska långt, men att man inte lyckats lika bra när det gällde männen: 
”Vi har aldrig bearbetat männen, vi har aldrig försökt att sälja jämställdhet 
till dem.”)') Bernströms uttalande kan ses som en kritik av att jämställdheten 

 ))9 Ibid.
 )): Ibid.
 ))8 Ibid.
 )'( Ibid. Flera av de kvinnor som satt i studion ansåg att tidningar som Fib Aktuellt repre-

senterades en förnedrande kvinnosyn. Elisabet Holm från Moderaternas kvinnoför-
bund var besviken då hon hoppats på mer jämställdhet och framförallt en ”vettigare 
och normalare” sexualsyn. Eva Palmær från Svenska kvinnors vänsterförbund ansåg 
att tidningarna speglade en föråldrad kvinnosyn och betonade att det var viktigt att 
kartlägga vilka som tjänade pengar på verksamheten. Karin Andersson från Centerns 
kvinnoförbund ansåg att hela verksamheten gav uttryck för en cynism och att den 
inte kunde tolereras mycket längre.

 )') Studio S: Småflickor till salu, TV) den '& november )89<.
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blivit en kvinnofråga, ett krav på att även män skulle ta ansvar för att skapa 
jämställdhet. Bernström förespråkade också parallella åtgärder för att locka 
och frigöra männen känslomässigt. Det gjordes ingenting för att uppnå 
detta, man accepterade att männen levde känslokalla liv, ansåg hon. Jour-
nalisten Karin Alfredsson höll med Bernström och framhöll att pornografin 
inte bara stod för ett kvinnoförakt, utan för ett människoförakt:

Och det märkliga är, att de som läser de här tidningarna huvudsakligen är män, 
och männen har inte reagerat på det. Det är inte männen som går ut och säger 
att ”det här är förjävligt, jag vill inte upplevas på det här sättet, jag vill inte vara 
den här hingsten som jag beskrivs i de här tidningarna”. Och det förvånar mig. 
Och jag tycker att det är sorgligt, det innebär att vi inte har kommit långt alls.)''

Alfredssons analys av ojämställdheten i relation till pornografin hänvisades 
här till männens oförmåga att se människoföraktet i tidningarna. Uttalandet 
kan även ses som ett påpekande om att det även för män var förnedrande att 
förekomma i pornografiska sammanhang och i så fall även en reaktion mot 
en fokus uteslutande på pornografins förnedrande bild av kvinnor. Uttalan-
det speglar även den syn Bernström företrädde, det vill säga att problemet 
var mäns känslokyla. Siv Lind från Socialdemokratiska kvinno förbundet 
höll med om att mansrollen och dess förvridenhet var problemet. Det var 
den som gjort att: ”männen kan inte, vågar inte, vill inte eller vad det är, 
ta upp sina problem med den rollen”.)'= De två rollerna – den kvinnliga 
som strävade mot jämställdhet och den manliga, traditionellt känslokalla 
– framställdes av debattörerna som inkompatibla. För jämställdhet krävdes 
därför att männen skulle möta kvinnorna i sin strävan. Att könen liksom 
tidigare benämndes i bestämd form singularis, ”kvinnan” och ”mannen” 
tydliggör detta. Det var ”mannen” som måste ändra sin könsroll, ”kvinnan” 
hade redan gjort upp med den och gjorde nu uppror mot pornografin.

Carl Grünewald från Hem och Skola talade i mer generella termer. 
Barn imiterade vuxna och pornografin var därför dålig uppfostran: ”Det 
värsta är alltså att vi får en generation här nu som får en sned uppfattning 
om hur vi vuxna egentligen umgås sexuellt.”)'& Grünewalds resonemang 
liknade )8;(-talsdiskursen om barn och sexualitet i sitt framhållande av 
den snedvridna synen på sexualitet. Synen på den goda sexualiteten som 
en motsats till pornografins skildringar levde alltså kvar, om än i annan 
tappning. Föreställningen om vad som var verkligt och inte speglades också 
i Grünewalds och andras resonemang. Pornografin ansågs ofta vara verklig 

 )'' Ibid.
 )'= Ibid.
 )'& Ibid.
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eftersom det var bilder som visade verkliga övergrepp eller andra sexuella 
handlingar. Samtidigt var pornografin i likhet med Grünewalds resone-
mang overklig eftersom den inte visade sexuallivets verkliga dimensioner.

Hans Nestius menade att de frihetskrav han och andra tidigare ställt 
varit teoretiska och att de beklagligtvis inte förstått vad liberaliseringskraven 
skulle få för eAekt. Nestius ansåg att män kunnat ursäkta sitt intresse för 
pornografi genom att hänvisa till ett behov hos dem utanför ”normal sexuell 
kontakt”, som om dessa grupper skulle vara huvudkonsumtenterna av por-
nografi. Han påpekade också att det var många som förespråkat pornografi 
under )8<(-talet – till exempel RFSU och sexualupplysarna Inge och Sten 
– som på så vis hade skuld i utvecklingen.)';

När nästkommande inslag introducerades framhöll Erik Eriksson, som 
tillsammans med Göran Lewin stod för reportagen, att de bilder som redan 
visats var djupt förnedrande. De hade dock även funnit bilder som var 
mycket grövre och som spreds i stora upplagor:

Det är sadistiska bilder, bilder där minderåriga utnyttjats på ett ytterst hänsynslöst 
sätt. Vi trodde väl först när vi började stöta på de här bilderna, och vi hoppades 
väl att det skulle röra sig om bilder som vi kunde gå förbi som vi kanske kunde 
tiga ihjäl. Men vi fann att det handlade om bilder som sprids idag, i mycket 
stora upplagor. Bilder som förekommer i tidningar och tidskrifter som finns 
till salu på många ställen i Sverige.)'<

Programmets dramaturgi utgick från de enklare pornografiska tidningarna, 
som Fib Aktuellt, till avslöjanden om bildbevis av grymma övergrepp på 
barn som såldes kommersiellt mitt i det svenska samhället. Upplagorna 
ökade för tidningarna, menade Eriksson, och porrförläggare redaktionen 
talat med hade varit överens om att det var våld, sadism och små barn 
som sålde bäst. Eriksson poängterade att bilder från dessa tidningar inte 
hörde hemma i tv, men att det bästa sättet att bemöta den här typen av 
pornografi var att sätta strålkastarljuset på den. Eriksson medgav också att 
han personligen berörts oerhört illa och att hans känslomässiga reaktion 
inför de pornografiska bilderna var jämförbara med hur han kände när han 
första gången såg bilder från nazistiska koncentrationsläger.)'9

När sexindustrin inte längre förmådde variera bilderna av samlag sökte 
de nya former, uttryckte reportern i inslaget. Sex och våld kopplades samman 
och porrbranschen hade börjat med djurpornografi och barnpornografi: 
”Istället för en man fick kvinnan en hund att ligga med. Och mannen fick 

 )'; Ibid.
 )'< Ibid.
 )'9 Ibid.
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små barn att utnyttja istället för vuxna kvinnor.”)': Tidningarna som visades 
upp med barn- och djurpornografiska motiv var holländska och danska, 
men spreds enligt reportern i Sverige och såldes i svenska tobaksaAärer. 
Många av barnen köptes från fattiga länder för att användas i tidningar 
sålda i Sverige, men vita västerländska barn sålde bättre: ”Lolitatidningarna 
innehåller alltfler bilder av barn som ser ut som barnen runt omkring oss. 
Jämsides med bilderna finner man kontaktannonser där också en svensk 
man annonserar efter småflickor. Eller där en svensk man bjuder ut sin 
dotter.”)'8 I Sverige producerades ingen fotografisk barnpornografi såvitt re-
portern visste, men i tecknade tidningar som exempelvis Hsonproduktions 
Belinda förekom barnpornografiska skildringar. Reportern konstaterade 
avslutningsvis att det inte fanns något lagligt hinder för att producera, 
publicera eller sprida barnpornografi i Sverige.)=(

Efter reportagets slut dämpades studiodebatten. Gertie Linde från 
Husmodersförbundet tyckte att om detta var lagligt borde lagarna ändras. 
Majken Wendel på kvinnocentrum i Göteborg ansåg att man skulle kunna 
lagstifta om arbetsskydd för flickorna på samma sätt som för andra männis-
kor utnyttjade i kommersiellt syfte: ”Annars tycker jag att vi kvinnor skulle 
säga helt nej till det här, inget annat än nej.”)=) Trots att det var kvinnorna 
som slagit larm om situationen, verkade de kvinnor som var med i studion 
skakade av de exempel reportaget presenterade.

Erik Eriksson argumenterade för att det fanns ett starkt samband mel-
lan pornografi och prostitution bland annat genom de kontaktannonser 
som fanns i porrtidningarna.)=' Göran Lewin presenterade den aktuella 
lagstiftningen och de förslag som sexualbrottsutredningen lagt fram med 
förslag till en avkriminalisering av sexköp av flickor mellan ); och ): år. Ett 
reportage följde sedan om ungdomsprostitutionen i Stockholm. En av de 
intervjuade flickorna menade att de många våldtäkterna och efterfrågan på 
unga flickor var inspirerade av tidningar som Lektyr och Fib Aktuellt. Enligt 
Göran Lewin ingrep polisen inte mot ungdomsprostitutionen, trots att det 
var straAbart att köpa sexuella tjänster av flickor mellan )& och ):. Endast ett 
fåtal män hade dömts för sådant brott de senaste åren och då hade straAet 
blivit böter. I programmet intervjuades även en prostituerad kvinna som 
 )': Ibid.
 )'8 Ibid.
 )=( Ibid.
 )=) Ibid.
 )=' I de flesta porrtidningar fanns kontaktannonser, i vissa fall prostituerade som annonse-

rade och ibland sexklubbar som ofta även var bordeller, enligt Eriksson: ”och eftersom 
porrtidningarna alltmer exploaterar unga flickor så kan man ju befara att även de här 
kontaktannonserna, kontaktsidan här handlar om mycket unga flickor”: Ibid.
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menade att hon haft myndighetspersoner som kunder. Lewin och Eriksson 
hävdade att det var vanligt att polis och myndigheter hade egna intressen i 
att inte anmäla verksamheten.)==

Studio S gav stark efterklang i övrig massmedia och redan dagen därpå 
intervjuades justitieminister Sven Romanus och socialborgarrådet i Stock-
holm Mats Hult angående problematiken kring barn- och ungdomspros-
titutionen. Romanus menade att insatser på en mängd områden krävdes 
för att komma tillrätta med problemet och Hult problematiserade de 
ekonomiska intressena bakom sexhandeln. Han ansåg att utvecklingen var 
oroande och att en omedvetenhet fanns hos myndigheterna. Uppgifterna i 
Studio S hade kommit som en överraskning för många politiker.)=& Även i 
tv:s Rapport blev Sven Romanus intervjuad. Han ansåg att situationen på 
pornografiområdet var beklämmande, men påpekade att tryckfrihetsför-
ordningen var en grundlag som inte lätt kunde ändras. Han skulle däremot 
inte ha något emot en förändring av lagen.)=;

Retoriken kring pornografin ändrades delvis i och med Studio S och 
öppnade för en feministisk problematisering där pornografi och prosti-
tution sammankopplades som samhällsfenomen alltmer, men var även 
resultatet av en redan inledd diskursförskjutning. Den tidigare bilden av 
pornografikonsumenten som oAer förekom dock parallellt. I ett reportage 
i ”Ekot” några dagar efter Studio S utmålades porrbranschen i Sverige 
som en storindustri som exploaterade människors nöd. Köparna var enligt 
programmet medvetna om att de utnyttjades. En porrkonsument förkla-
rade att män som han gick till porrbutiken och köpte ”nån dröm” när det 
verkliga livet inte räckte till gick. Själv hade han ibland haft svårt att träAa 
någon och då kom han till butiken: ”Här stör jag ingen i alla fall.”)=< Efter 
avslöjandena i Studio S hade vissa importfirmor lovat att de skulle sluta 
med vissa produkter, åtminstone med barnpornografin. Porrkonsumenten 
menade att han hade ett starkt sexuellt behov som utnyttjades av stora förlag 
och firmor, men han såg inget alternativ. Studioreportern konkluderade 
med frågan: ”Ja, vad skulle samhället kunna bjuda pornografiköparna för 
alternativ?”)=9 Reportaget använde sig av )8<(-talets sexliberala diskurs om 
pornografi som substitut för ”verklig” sexualitet och ifrågasatte inte den 
manliga starka sexualdriften, som exempelvis Hägg och Werkmäster.

Studio S fick även till följd att motståndet mot pornografin delvis trap-

 )== Ibid.
 )=& Dagens eko, P) den '; november )89<.
 )=; Rapport, TV', den '; november )89<.
 )=< Dagens eko, P) den '9 november )89<.
 )=9 Ibid.
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pades upp. En kvinna beskrev hur hon, sedan hon hört sin dotter berätta 
om sin prostitution i programmet, gjorde attacker mot porrbutiker och 
-klubbar. På exempelvis Hsons butik krossade hon skyltfönstret och läm-
nade meddelandet: ”Bara en mor – men underskatta mig inte.”)=:

Ett samordnat motstånd
I oktober )89: startade en kampanj mot pornografi och prostitution på 
initiativ av Folket i Bild/Kulturfront. Bakom kampanjen stod ett fyrtiotal 
organisationer, bland annat ett antal religiösa organisationer, flera kvinno-
förbund, föräldraorganisationer, Rädda Barnen, Husmodersförbundet 
och RFSU.)=8 Kampanjen uppmanade till bojkott av herrtidningarna och 
anmälan av kiosker och aAärer som skyltade med pornografi. De ansåg att 
pornografin och prostitutionen utvecklats till en massindustri som skulle 
bekämpas. Pornografin hade blivit råare, mer sadistisk och mer människo-
föraktande och prostitutionen var den mest förnedrande formen av utnytt-
jande som slog mot samhällets mest förtryckta.)&( Herrtidningarna beskrevs 
av kampanjen som inkörsport och vägröjare för den öppna pornografin. 
Därför avsåg kampanjen att främst rikta in sig på lokala bojkotter mot 
herrtidningarna.)&)

I Lunchekot intervjuades RFSU:s ordförande Carl-Gustaf Boëthius om 
kampanjen. Han ansåg inte att svenska folket skulle behöva utsättas för vad 

 )=: Österstål ()89:), s )('.
 )=8 Medverkande organisationer var: Arbetsgruppen mot ungdomsarbetslöshet, Clarté, 

Evangelistiska Fosterlandsstiftelsens Ungdom, FiB-juristerna, Folket i Bild/Kultur-
front, Folkpartiets kvinnoförbund, Fredrika Bremerförbundet, Fria Proteatern, För-
eningen Förr och Nu, Föräldraföreningen mot narkotika, Husmodersförbundet Hem 
och Samhälle, KFUK-KFUM, Kristen demokratisk ungdom (KDU), Kristna publi-
cistförbundet, Kristna studentrörelsen i Sverige, Arbetsgruppen för Kvinnofronten, 
Föreningen Kvinnokultur, Ordfront, Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbru-
kare, RFSU, Riksförbundet Kyrkans Ungdom, Riksförbundet för social och mental 
hälsa, Riksförbundet mot alkoholmissbruk, Riksförbundet Narkotikafritt samhälle, 
Internationella föreningen för invandrarkvinnor, Riksförbundet Sveriges Fritids- och 
Hemgårdar, Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker, Rädda Barnens Riksförbund, 
Röd Ungdom, SECO, Sjundedags Adventistsamfundet, Svenska alliansmissionens 
Ungdom, Svenska Baptistförbundets Ungdom, Svenska ekumeniska nämnden, 
Svenska Laboratorieassistent Elevföreningen, Sveriges Frikyrkoråd, Svenska kvinnors 
vänsterförbund, Sveriges Folkpensionärers riksförbund, Sveriges kommunistiska parti, 
Sveriges sjuksköterskeelevers förbund, Teatercentrum, Stockholms stadsmission och 
Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. Se Gentele ()898), s :.

 )&( Rapport, TV' den '= oktober )89:, Lunchekot, P) den '= oktober )89:. Hör också 
Dags: om prostitution och pornografi, P) den '= november )89: där kampanjen 
diskuterades.

 )&) Rapport, TV' den '= oktober )89:.
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han kallade den djupt omänskliga och förnedrande kvinnobild, sexbild och 
också mansbild som förekom i tidningarna. Kampanjen vände sig framför 
allt mot masspridning och masskyltning, menade Boëthius. Människor 
upplevde att det svenska samhället accepterade att kvinnan betraktades 
som ett försäljningsobjekt i männens intresse, fortsatte han. Den synen 
skulle samhället motverka, men kampanjen krävde inte någon lagändring, 
däremot eftersträvades bättre tillämning av lagen om skyltningsförbud från 
)89).)&' Kampanjen uppmanade också människor säga till i sina aAärer att 
de tyckte det var otrevligt med försäljningen av sextidningar och hota med 
bojkott om de fortsatte. Porrbranschen brydde sig inte om andra argu-
ment än de ekonomiska, menade Boëthius – problem med skyltning och 
reklamering skulle därför få eAekt.)&= Boëthius uttalanden ska ses i ljuset av 
att kampanjen byggde på en överenskommelse mellan disparata motstånds-
grupper. Uttalandet kan därför tolkas som att det inom motståndsgrup-
perna fanns en samsyn på att både kvinno- och manssynen å ena sidan och 
ekonomisk vinning och allmänn spridning å andra sidan var problematiska.

Från uppropet utkom en antologi under namnet Ta strid för kärleken – 
kamp mot porr och prostitution, vilket också indikerar att de olika gruppern 
enats om synen på kärleken som pornografins och prostitutionens motsats. 
I antologin beskrev aktionens ordförande Peter Larsson hur )8<(-talets 
sexliberalism lett till en mer öppen syn på sexualitet och samlevnad, men 
att kopplingen till människors verkliga problem ofta saknats. Vid mitten 
av )89(-talet hade missnöjet börjat gro, menade Larsson, men de som 
var emot pornografi och prostitution blandade samman dessa krav med 
motstånd mot abortlagstiftningen, daghem och ökad jämställdhet. När 
debatten blossade upp igen under den senare delen av )89(-talet, riktades 
argument från annat än kristet håll. Radikala journalister gjorde avslöjande 
reportage och till slut gick varken riksdag eller regering fria, hävdade han. 
Bakgrunden var den explosionsartade utvecklingen av pornografin och pro-
stitutionen under )89(-talet. Den trängde in i samhällets alla viktiga delar, 
ansåg Larsson: pornografin utarmade och raserade jämställdhetsarbetet 
och fungerade som prostitutionens ”ideologiska banérförare”. Kampanjens 
grundläggande politik var försvaret av öppenheten av sexualskildringar och 
rätten till öppen debatt: ”Vad vi angriper är att denna öppenhet vänds till 
sin egen motsats: en sexualfientlig, rått kvinnoföraktande och omänsklig 
beskrivning av förhållanden mellan människor.”)&& Larsson beskrev porno-
grafin som en ”o-kultur” som distribuerades i miljonupplagor och som 

 )&' Lunchekot, P) den '= oktober )89:.
 )&= Ibid.
 )&& Larsson ()898), s )'.
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hotade de demokratiska rättigheterna. Herrtidningarna hade övertagit 
grovporrtidningarnas roll och de fungerade som vägröjare för en brutal och 
bakåtsträvande kvinnosyn och i förlängningen för prostitution, resonerade 
han. Kampanjen hade anklagats för att vara reaktionär och nymoralistisk, 
men Larsson höll den för ett uttryck för brett missnöje bland stora grupper. 
Han ansåg istället att kampanjen skulle ses som en fortsättning på tidigare 
folkrörelsers ansvar för kultur- och moralfrågor.)&;

I Larssons bidrag tydliggörs tidsaspekten. Herr- och porrtidningarna 
ansågs vara dels en produkt av )8<(-talets sexliberalism, men representerade 
också en bakåtsträvande och förlegad syn på sexualitet och kön. Larsson 
ville anknyta till tidigare folkrörelser, men var alltså emot en ”gammaldags 
moral” och eftersträvade istället )8<(-talets öppenhet i diskussionen om 
sexualitet. Larssons historieskrivning speglade alltså varken en tydlig rörelse 
från något dåligt till något bättre eller vice versa, utan han tog avstånd både 
från en gammaldags moral som han ansåg kantat tidigare porrmotstånd 
och från den förlegade syn på kön han ansåg representerad av de nya herr-
tidningarna.

Carl-Gustaf Boëthius beskrev i antologin hur pornografi till skillnad 
från öppna sexuella skildringar ryckte loss sexlivet ur alla andra mänsk-
liga sammanhang och skildrade det som något isolerat. I likhet med Carl 
Grünewalds resonemang i Studio S ansåg Boëthius därför att pornografin 
var ett slags förfalskning: ”Sexuallivet fungerar inte på sådana villkor, obe-
roende av de mänskliga sammanhangen.”)&< I romaner av goda författare 
kunde däremot även fula och våldsbetonade och avskyvärda sexuella feno-
men skildras i ett större sammanhang. Boëthius liknade pornografin vid 
sexualmoralismen eftersom de båda såg sexualiteten som något fult, skam-
ligt och smutsigt. Sexualmoralister som trodde sig frigjorda, var de som 
behövde en sådan sorts pornografi, menade Boëthius.)&9 Pornografin och 
sexual moralismen, som tidigare setts som varandras motsatser klumpade 
Boëthius istället ihop genom att hävda att de hade samma syn på sexualitet. 
Möjligen såg Boëthius de pornografiska skildringarna som en konsekvens 
av en ålderdomlig sexualmoral som gjorde det upphetsande att bryta tabun.

Annika Nordin från föreningen Kvinnokultur beskrev det som att gå 
över en tröskel att köpa sin första porrtidning. Om man köpte den i en 
vanlig tobaksaAär kanske man stannade där, men köpte man den på någon 
av sexbutikerna på Klara Norra Kyrkogata i Stockholm fanns många fort-
satta möjligheter: 

 )&; Ibid., s )=A.
 )&< Boëthius ()898), s '&.
 )&9 Ibid., s '&f.
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Här går den breda tillrättalagda vägen, med butiker som står till tjänst med 
porrfilmsvisning, posering m m. Det är en glidande fortsättning, sedan man 
klivit över den lite högre tröskeln. Sannolikt är det en liknande glidande väg, 
där trösklarna blir lägre och lägre, som tjejerna går från utvikningsflicka till 
utfläkningsflicka, osv till utslagen flicka på Malmskillnadsgatan.)&:

Nordin beskrev alltså övergången från den enklare pornografin till den 
grövre vidare mot prostitution som ungefär densamma för både kunder 
och modeller. Kopplingen mellan pornografi och prostitution gick därmed 
åt båda hållen. Nordin menade även att reklamen innehöll mer och mer 
sexuella undertoner som skapade ideal och att det därför fanns många 
likheter mellan reklamen och herrtidningarna. I och med herrtidningarnas 
acceptans och att de kunde köpas i vanliga snabbköp blev handeln med 
kvinnokroppar en del av vardagslivet: ”Lite mat, lite kaAe, en cigarett och 
så en pappersdocka – som om en naken kvinnokropp vore en del av livets 
nödtorft.”)&8 Att män som köpte herrtidningarna hävdade att de köpte dem 
för artiklarnas skull tydde på en dubbelmoral och en förljugen anständighet, 
menade Nordin. Herrtidningarna var ”den glättade, breda inkörsporten till 
förtingligandet av kvinnor, till en ytlig, barnslig och förljugen kvinnobild”.);( 
Hennes beskrivning av kopplingarna mellan pornografi och prostitution 
samt herrtidningarna och reklam kan ses som en kritik av pornografins nor-
malisering därmed innebärande en normalisering av handeln med kvinnors 
kroppar. Skillnaden mellan reklam och prostitution kan därför i Nordins 
resonemang förstås som en grad- snarare än en artskillnad.

Görel Byström Janarv från Sveriges frikyrkoråd menade i sitt antologi-
bidrag att kyrkan hade ett ansvar för pornografins framväxt. Kyrkans sexu-
alfientlighet hade medverkat till att skapa behov av prostitution och por-
nografi: ”Därför att puritanismen skapar sin motsats, som lika förvänd och 
förnekande blir till pornografi.”);) Det var istället dags att rikta ett våldsamt 
angrepp på den makt som ”utnyttjar, kolonialiserar och skändar så att känslor 
blir till stenar och kvinnor till kroppar. Mot den marknadsekonomi som up-
penbarligen inte drar sig för att göra människor till varor och använder våra 
sinande skogar till de mest ovärdiga publikationer.”);' Byström Janarvs reso-
nemang liknade med andra ord dem hos övriga medlemmar i kampanjen. 
Däremot tillskrev hon puritanismen som pornografins motsats och antydde 
därmed att pornografi hade med sexualitet och lössläppthet att göra.

 )&: Nordin ()898), s =:.
 )&8 Ibid., s &(.
 );( Ibid., s &).
 );) Byström Janarv ()898), s <;f.
 );' Ibid., s <:.
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Både Jan Myrdal från Folket i Bild/Kulturfront och Jeanette Gentele från 
aktionsgruppen framhöll folkrörelsernas försvagade roll och en ideologisk 
förändring som orsaker till den alltmer utbredda pornografin och prostitu-
tionen och drog paralleller till ):((-talets prostitution. Gentele skrev: ”Det 
är utifrån dessa förhållanden; isolering och främlingskap i storstäderna och 
’ideologiernas död’ som de kommersiella krafterna vädrar en ny marknad 
– sexmarknaden.”);= Till skillnad från )8<(-talets diskussioner om ensamhet 
som orsak till pornografikonsumtion, var denna ensamhet i någon mån 
kollektiv i och med att den delades av många i urbaniseringens och avideo-
logiseringens spår. Om porrkonsumenten var ensam på grund av personliga 
svårigheter eller handikapp under )8<(-talet var )89(-talets porrkonsumen-
ter ensamma på grund av en avideologisering och en samhällsomvandling. 
Även i fråga om folkrörelsernas försvagade inflytande återfinns tongångar 
från )8;(-talets debatt, då skolans och folkrörelsernas tolkningsföreträde 
av ungdomssexualiteten utmanades av pornografin. Liksom i Werkmästers 
resonemang beskrevs storstadens kyla som en grogrund för pornografins 
kommersialisering.

Aktionen mot porr och prostitution var förstås en samlad kritik mot 
de två fenomenen, men den kan i sina krav även ses som en reaktion mot 
att skyltningsförbudet inte följdes tillfredsställande. Kampanjen hade inne-
burit att många anmälningar gjorts och åklagarmyndigheten i Stockholm 
hade också uppvaktats av ett tiotal organisationer inom aktionsgruppen, 
skrev Per Gröndahl från FiB-juristerna. Trots detta hade endast några av 
anmälningarna lett till fällande domar och myndigheternas inställning till 
pornografiskyltningen varierade över landet. I Malmö, där man kommit 
långt i bekämpandet av prostitutionen hade också skyltningsförbudet till-
lämpats, menade Gröndahl. I Stockholm hade myndigheterna däremot en 
mer liberal inställning, där ingrep de i princip endast mot ”samlagsbilder i 
jätteformat.”);&

Att kampanjen mot porr och prostitution fick genomslag märktes exem-
pelvis när Hans Nestius efterträdde Carl Gustaf Boëthius som ordförande i 
RFSU )898. Han ville då att förbundet skulle återknyta till äldre traditioner 
från )8=(- och )8&(-talens kamporganisation. Opinionsbildningen skulle 
förstärkas och Nestius ville att förbundet skulle gå fram under parollen 
”Ta strid för kärleken – ta kamp mot porr och prostitution!”, det vill säga 
i princip kampanjens paroll. Nestius beskrev för Dagens eko parollens 
avsikt att ”avslöja och angripa alla de krafter och tendenser i samhället 
som försvårar för människor att få kontakt, knyta vänskapsband och bygga 

 );= Gentele ()898), s )(&. Se även Myrdal ()898).
 );& Gröndahl ()898), s )==.
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kärleksrelationer”.);; Nestius, som vid tillträdet betraktade sig som ”socialist 
utan partibok” blev återigen pressad om sitt sexliberala förflutna. När det 
gällde abortfrågan hade han inte ändrat sig, förklarade han, men däremot 
om kravet på en friare pornografi:

Det gick väldigt snett med den alltså. Vi som drev den frågan på den tiden 
trodde att det skulle leda till mer, mer konstnärlig, mer sensuell pornografi. Det 
blev precis tvärtom, det blev ju alltså, de mest, ska jag säga, marknadskrafternas 
mest cyniska exploatörer som vädrade morgonluft och som slog till här och tog 
över, kan man säga, va. Och idag får vi bara, det är okej, vi måste ta strid mot 
det här, vi måste få stopp på det på olika sätt.);<

Nestius försäkran om att han och andra sexliberaler verkligen trodde att 
pornografin skulle bli mer konstnärlig vittnar om att han ansåg sig ha ett 
ansvar för pornografins avkriminalisering. Betonas bör att det framför allt 
var personer som Nestius och inte politiker som ställdes till ansvar i me-
dia. Att Nestius svängt i frågan och var en oAentlig person gjorde honom 
förstås intressant. Att inte Geijer, som kom i blåsväder i den så kallade 
bordellhärvan ställdes till svars något hårdare, kan dock tyckas märkligt. 
Inte heller pornografer, annat än utgivare av herrtidningar, ställdes till svars 
för pornografins innehåll, vilket antyder att pornografin sågs som en kom-
mersiell kraft snarare än som konsekvensen av publicistiska beslut. Nestius 
hävdade i Dagens eko sin rätt att ångra sig, men varnade för att både gamla 
och nya ”puritaner” kunde dyka upp. Därför var det viktigt att skilja sig från 
de kommersiella krafter som cyniskt utnyttjade kvinnan och objektifierade 
henne men samtidigt också vara på vakt för att hamna i knäet på ”moralister 
och puritaner.”);9 Nestius varning om nya så kallade puritaner kan, trots 
användandet av kampanjens slagord, ses som en kritik av den brokiga skara 
som utgjorde kampanjen mot porr och prostitution.

Hets mot kvinnor?
I riksdagen togs pornografifrågan upp alltmer av Vänsterpartiet Kommunis-
terna (VPK) . I ett föreslaget tjugopunktersprogram mot kvinnodiskrimi-
nering menade de att huvuddelen av massmedierna spred diskriminerande 
uppfattningar om kvinnor och att den pornografiska pressen var värst. Den 
förvandlade kvinnor till passiva ting.);: Precis som det fanns ett förbud mot 
hets mot folkgrupp menade de att det borde finnas förbud mot spridning 
av kvinnodiskriminerande uppfattningar:
 );; Intervju i Dagens eko, P), den ; december )898.
 );< Ibid.
 );9 Dagens eko, den ; december )898.
 );: Se Motion )89;/9<:')&8 s )=.
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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.);8

I likhet med kvinnan som JO-anmälde polisen för att inte beivra skyltnings-
förbudet, menade alltså VPK att kvinnor borde omfattas av en liknande 
paragraf som den om hets mot folkgrupp. VPK fångade även upp kvinno-
rörelsens retorik där kvinnor identifierades som pornografins största förlo-
rare i termer av exploatering och kapitalet som dess största vinnare. Även 
konsumenterna beskrevs dock som förlorare genom att deras ensamhet och 
isolering utnyttjades och den pågående industrialiseringen av sexualiteten 
spred sig även till barn.)<(

Justitieminister Romanus meddelade att regeringen övervägde möjlig-
heterna att, när det gällde sexuella övergrepp på barn och sadistiska fram-
ställningar, införa en liknande yttersta gräns som tryckfrihetskommittén 
han själv suttit i föreslagit.)<)

Vänsterpartisten Inga Lantz vände sig mot dem som hade religiösa 
argument mot vad de benämnde ”djävulens aAärer” och ansåg att det 
snarare behövdes sociala åtgärder. Hon menade också att det var själva det 
kapitalistiska systemet som bäddade för prostitution och pornografi och 
att det stod för en förljugen kvinnosyn. Det var något grundläggande fel 
i ett samhälle som tillät en hård och sadistisk kommersialisering av sexu-
aliteten, enligt Lantz. Om pornografin tidigare i riksdagen diskuterades 
som kapitalismens, eller det kommersiellas, baksida, diskuterades den av 
Lantz som dess värsta kännetecken. Lantz markering gentemot de religiösa 
argumenten kan även ses som ett påpekande om att hon inte ville liknas vid 
”moralister” och därmed ett distanstagande gentemot )8<(-talets dikotoma 
debatt genom hävdandet av en slags tredje väg.)<'

Folkpartisten Karin Ahrland ansåg det viktigt med en utvidgad och 
förbättrad sex- och samlevnadskunskap i skolan för att minska det kvinno-
förakt 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.)<=

 );8 Ibid.
 )<( Ibid.
 )<) Riksdagens protokoll )89</99:&=, s &=.
 )<' Ibid., s ;;f.
 )<= Motion )898/:(:)(=:.
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Implicit sade alltså Ahrland att sexindustrin tjänade pengar på ett icke-jäm-
ställt och om relationer och känslor dåligt upplyst samhälle. Om människor 
isolerades mindre skulle pornografin därmed inte ha några konsumenter. 
Ahrlands resonemang tangerar synen på pornografi som en ersättning för 
verkliga sexuella eller kärleksbaserade relationer, med tillägget att dessa 
relationer också skulle behöva vara jämställda och känslobaserade för att 
pornografi inte skulle ha någon grogrund.

Under )89(-talet symboliserades debatten i riksdagen liksom i mass-
media i övrigt av att jämställdhetsfrågan infördes. Men den konservativt 
kristna motståndsdiskursen förekom parallellt och Moderaterna och Folk-
partiet framförde ibland samma lagändringskrav som VPK, om än med 
olika motiv. De tre partierna utgick från argumentet att pornografin spred 
en förnedrande bild av kvinnor, men de borgerliga argumenten påpekade 
i högre grad ett hot mot kristna värderingar och normer medan VPK såg 
pornografin som skapad i ett kapitalistiskt samhälle.

En tydlig diskursiv förskjutning kan iakttas från det sena )8<(-talet med 
de motsättningar som rådde då och de som rådde ett decennium senare. 
Den kristet konservativa diskursen anpassades och omvandlades till en mer 
jämställd kärleksdiskurs med kristna förtecken. Det feministiska motstån-
det var amerikanskt inspirerat av pornografimotståndet där. Tydligt är dock 
hur de båda motståndsdiskurserna blandades med varandra och ställdes 
som en gemensam motkraft till )8<(-talets sexliberalism. Även om den 
nya kvinnorörelsen emellanåt också kritiserade kärnfamiljen och krävde 
kvinnors rätt till sin egen sexualitet använde många kvinnor ur kvinnorö-
relsen en retorik där kärleken mellan kvinna och man var målet som med 
pornografin som hinder inte kunde uppfyllas. Det är dock uppenbart att 
situationen på pornografimarknaden uppfattades som akut vilken möjligen 
innebar att alla tillgängliga argument användes. Det är dock anmärknings-
värt att det framför allt var herrtidningarna Fib Aktuellt och Lektyr som 
sågs som det största problemet. Detta tydliggör jämställdhetsdiskursen 
där det var viktigare att anmärka hur kvinnor och män framställdes än att 
fördöma det sexuella innehållet. Påpekanden om att pornografibranschen 
inte var jämställd och att pornografin speglade en förnedrande kvinnosyn 
hade påpekats tidigare av det kristna motståndet, men hade inte haft en 
central plats i pornografidebatten. Jämställdhetsanalysen av pornografins 
organisering måste därför ses som viktig, i synnerhet som motståndet kom 
från kvinnor själva.
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&.& Den pornografiska pressens  
struktur och förändring

Ett relativt stabilt antal förlag var aktiva på marknaden under )89(-talet. 
Detta kan tyckas paradoxalt, både utifrån beskrivningen av en oförutsedd 
”porrboom” och eftersom en lagändring rimligen borde ha påverkat mark-
naden. Som visats i tidigare del, verkar dock marknaden ha reagerat på 
lagändringen innan den trädde ikraft. Förväntningarna på en avkriminalise-
ring hade alltså större eAekt på konkurrensen än den faktiska lagändringen. 
Under )89(-talet hade antalet företag istället nått en relativt konstant nivå 
där antalet utträden var ungefär lika många som inträdena (se diagram &.)). 

Någon tydlig lagstiftningseAekt kan alltså inte skönjas i diagrammet, och 
)89(-talet var snarast var en konsolideringsfas, där tidningarna blev alltmer 

Källa: Sammanställning av uppgifter från Kungliga bibliotekets katalog Regina, Svensk 
tidskriftsförteckning, Justitiekanslerns arkiv, Libris, KB:s förteckning över inlåsta publi-
kationer och Pressbyråns sammanställning över nedlagda tidningar (för tillvägagångssätt, 
se metodavsnitt). Inträden har räknats med i det totala antalet förlag samma år som de 
trätt in på marknaden medan antalet utträden dragits av i nästkommande år, varpå en viss 
förskjutning kan påverka den totala bilden. Detta för att tidningar som endast funnits 
under ett år ska medräknas i det totala antalet.

Diagram $.! Antal svenska förlag som publicerade pornografiska tidningar, förlagens in- 
och utträden från marknaden samt antalet svenska pornografiska tidningar på marknaden 
)89'–)8:(
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sexuellt explicita men där antalet aktiva tidningar och förlag var relativt 
jämnt. Från mitten av )89(- och början av )8:(-talet sjönk antalet förlag 
för att under )88(-talet landa på en jämförelsevis låg nivå (jämför diagram 
).)). Konkurrensen ökade under )8:(-talet, både mellan tidningarna då nya 
aktörer steg in på marknaden och gentemot andra tekniska format som 
videofilmen.

Om de förlag som etablerades på marknaden )89'–)8:( studeras separat, 
uppenbaras en något diversifierad bild (se diagram &.'). Under )89(-talet 
startade varje år fem eller färre förlag och endast tre av dem (Tre-Mag, Sista 
nytt och Revolt) klarade sig längre än ett decennium. Endast Tre-Mag, 
startat )8:( höll sig kvar in på )88(-talet.

Förlagens livslängd var alltså längre än de förlag som startade vid )8<(-talet 
slut, men endast ett fåtal av förlaget stannade länge på marknaden. De som 
fanns kvar in på )8:(-talet hade alltså i första hand inlett sin verksamhet un-
der )8;(- och )8<(-talen (jämför diagram '.= och =.'), vilket bekräftar den 
bild Hebditch och Anning skisserat, det vill säga att det var de förlag som 
klarade sig igenom ”porrvågen” som kom att stanna kvar på marknaden.

Diagram $." Förlag som började publicera pornografiska tidningar under perioden 
)89'–)8:( samt deras livslängd på marknaden

Källa: Sammanställning av uppgifter från Kungliga bibliotekets katalog Regina, Svensk 
tidskriftsförteckning, Justitiekanslerns arkiv, Libris, KB:s förteckning över inlåsta publi-
kationer och Pressbyråns sammanställning över nedlagda tidningar
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Om distributionsföretagen och förlagen slutade med barnpornografi 
efter Studio S, som ibland hävdades i massmedia, är svårt att avgöra. Av de 
svenska barnpornografiska tidningar jag hittat fortsatte vissa sin utgivning 
nästan fram till )8:( då barnpornografin kriminaliserades.)<& Ekonomen 
Jan Schuijen och psykologen Benjamin Rossen, som analyserat hela den 
barnpornografiska marknaden, menar att den barnpornografiska tidnings-
marknaden minskade kraftigt efter )89(-talet då frågan uppmärksammades 
massmedialt och flera länder kriminaliserade produktionen (diagram &.=).

Diagram $.# Antal nya barnpornografiska tidningstitlar i världen totalt och i Sverige 
)8<<–)8:=

Källa: Schuijer & Rossen ()88'), appendix A

Diagrammet visar att barnpornografin, åtminstone i tidningsform, var 
ett tydligt )89(-talsfenomen. Den svenska produktionen, framför allt 
bestående av pojktidningar, var relativt liten med tanke på att Sverige var 
ett av få länder med tillåten publiceringen. Den danska produktionen 
var exempelvis långt större.)<; Viktigt att notera är att det endast var vissa 
tidningar som i Sverige helt inriktade sig på barnpornografi, medan andra 
hade barnpornografiska anspelningar. Flera tidningar hade rubriker som 
 )<& Exempelvis Chicken: ganz junge Knaben: Very Young Boys gavs ut fram till )898. Av 

titeln att döma var dock tidningen avsedd för export.
 )<; Se Schuijer & Rossen ()88'), appendix A.
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”Chefen tog min oskuld när jag var )&” men var inte barnpornografiska i 
bildmaterialet.)<< Under slutet av )89(- och början av )8:(-talet förekom 
tidningar som anspelade på ungdomlighet och tonår men som inte nödvän-
digtvis var regelrätt barnpornografiska.)<9 När en av distributörerna, ägaren 
av Trix filmproduktion, intervjuades i P):s Neonmagasinet hävdade han att 
de flesta i branschen, liksom han själv, hade aversioner mot barnpornografin 
och att de inte tagit in sådant material sedan tv-programmet (Studio S) trots 
att det fanns ett stort sortiment och viss efterfrågan.)<: Uttalandet kan förstås 
inte tas som någon garanti för att det verkligen var så, men visar ändå att 
pornografibranschen förhöll sig till den diskursiva förskjutning Studio S 
och den nya uppmärksamheten på barnpornografi innebar.

Geografisk placering och genreindelning
De nya förlag som startades under )89(-talet var långt mindre spridda i 
landet än under föregående period, men nya förlag fortsatte även dyka upp 
utanför storstadsregionerna (se karta &.)). Malmös strategiska betydelse 
med närhet till Köpenhamn tycks också ha minskat. I Åseda började Revolt 
press ge ut tidningar, som till exempel Killen och Mister SM, inriktade i 
första hand på en manlig homosexuell publik.

I Arne Brandhilds pseudodokumentär Rapport från Stockholms sexträsk 
diskuterades )89& innehållet i de pornografiska tidningarna. I en dialog 
mellan två män bedömdes som tidningarna relativt lika i innehåll och att 
prisskillnaderna istället berodde på tryckkvalitet. En tidning med elegan-
tare tryck sades kunna kosta upp till tre gånger så mycket som en med 
sämre. I de billigare tidningarna från Hsonproduktion beskrev männen 
att de pornografiska bilderna också varvades med noveller medan de 
dyrare tidningarna endast innehöll bildtexter. Trots att männen först me-
nat att tidningarna var relativt lika diskuterade de även olika ”stilar” på 
tidningarna – såsom ”mulliga modeller”, tidningar ”inriktade på herrar” 
och tidningar med kontaktannonser. Männen hade själva testat svara på 
några av kontaktannonserna och de konstaterade att många antagligen var 
skapade på tidningarnas redaktioner i försäljningssyfte.)<8 De trodde att 
det var ett slags marknadsföringsknep att påstå att man genom tidningen 

 )<< Se t.ex. Lolita nr ) )89<.
 )<9 Se t.ex. titlar som Sweet Little !" ()8:'–)8:=), Swedish Teenager Girls ()898–)8:9), 

Teenage Corner ()8:<), Teenage Extra ()8:=–)8:;), Teenage Love ()8:=–)8:;), Teenager 
Extase ()8:=–)8:;), Teenager in Action ()8:&–)8:;) och Teenangels ()89;–)8:=).

 )<: Neonmagasinet, P) den '9 februari )899.
 )<8 Brandhild, Arne (regissör), Rapport från Stockholms sexträsk, )89&. Hör även Neon-

magasinet, P) den '9 februari )899 där filmvetaren Björn Häggqvist menade att Fib 
Aktuellts och Lektyrs läsarbrev också till viss del skapades på redaktionen.
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kunde få sexuella kontakter. Samtidigt som diskussionen pågick mellan 
de två männen visades uppslag ur de olika tidningarna. Bland dessa fanns 
tecknad pornografi, svart-vita och färgfoton. Flera tidningar var riktade till 
homosexuella män. I flera sekvenser förekom våldsskildringar, i en också 
antydd barnpornografi.)9(

Kvinnofrontens Annika Nordin sammanfattade de pornografiska gen-
rerna i en debattartikel från )898. Hennes intryck var att Hsonproduktions 
porrtidningar och liknande utgjorde något slags ”medelporr” med ett 
smörgåsbord av alla typer av sexuellt beteende. Därutöver fanns tidningar 
som var exklusivare och som vände sig till specialintressen exempelvis barn-

 )9( Brandhild ()89&).

Källa: Sammanställning av uppgifter från Kungliga bibliotekets katalog Regina, Svensk 
tidskriftsförteckning, Justitiekanslerns arkiv, Libris, KB:s förteckning över inlåsta publika-
tioner och Pressbyråns sammanställning över nedlagda tidningar (för tillvägagångssätt, se 
metodavsnitt). Kartograf Fredrik Björkman, CERUM, Umeå universitet.

Karta $.! Lokalisering för förlag som började publicera pornografiska tidningar )89'–)88(
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pornografi, tonåringar, sadomasochism eller fetischism.)9)

Männens diskussion och Nordins kategorisering sammanfal-
ler med de mönster som i den upprättade bildbanken kunnat 
skönjas utifrån tidningarnas framsidor. Den genreförskjutning 
som kunde påvisas under )8<(-talets senare del verkar ha fortsatt 
under )89(-talet, där de gamla genrerna fick ge vika för nya mer 
sexuellt explicita tidningar. De nya indelningarna var visserligen 
mellan mer och mindre explicita skildringar, där herrtidningarna 
stod för de mindre explicita. De genrer som tillkom var istället 
en vidareutveckling av pornografin inriktad mot homosexuella 
män, och en barnpornografisk genre som ofta var tecknad. Barn-
pornografi med fotografier förekom i svenska tidningar, men flera 
källor pekar på att barnpornografin framför allt importerades 
från Holland och Danmark.)9' Både populärpressen i stort och 
den pornografiska pressen kännetecknades alltså av specialisering 
under )89(-talet: i populärpressens fall avseende fritidsintres-
sen och målgrupper och i porrtidningarnas fall olika sexuella 
inriktningar. Den taktik exempelvis Hsonproduktion haft, att 
rikta sig till ”alla” minskade också i takt med utvecklingen av 
specialinriktade tidningar.)9= Vissa tidningar som riktade sig till 
heterosexuella män skildrade i allt högre utsträckning sexualiserat 
våld och material som skildrade tonåringar under )89(-talet.)9&

Den omvandlingsprocess som porrtidningsbranschen såg 
slutet av följdes ibland av pressen. Göteborgstidningen publicerade 
till exempel sommaren )89' en helsidesartikel under rubriken 
”Det senaste oAret i porrbranschen: Maxim är död”. Tidningen 
Maxim hade blivit ett oAer för ”konkurrens infektion och ekono-
misk syrebrist” i den stenhårda porrtidningsbranschen, hävdade 
Göteborgstidningen: ”Porrtidnings-Sverige upplever en enorm 
produktexplosion. Maxim var en av de många tidningar som 
levde ett kort och intensivt liv och mötte en bråd död.”)9; Trots den hårda 
utslagningen fanns även seglivade tidningar som Cocktail kvar, konstate-

 )9) Nordin ()898), s &'.
 )9' Hör Dagens eko, P) den '9 november )89<; Florén-Winther ()898), s 9&.
 )9= Exempel finns dock även på tidningar med blandat material, se t.ex. Sexbrigaden nr 

9, )89=.
 )9& Se Andersson ('((;), s ::f som menar att )89(-talets pornografiska tidningar till sitt 

innehåll var grövre än dagens massproducerade pornografi. Jfr även t.ex. Nymf nr 9, 
)89; och Striptease nr &, )89&.

 )9; ”Det senaste oAret i porrbranschen: Maxim är död” i Göteborgstidningen den )' 
augusti )89'.

Sex Play nr &, )89'

Lovetime nr &, )89=

Sexträ'en nr &, )89'
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rade Göteborgstidningen: ”Idag slåss denna jämförelsevis mycket oskyldiga 
porrtidningspensionär med hårdnackat internationellt motstånd, fyllt av 
närgångna underlivsporträtt i färg och förklarade på både anglo-saxiska och 
latinska språk.”)9<

Göteborgstidningens beskrivning av branschen kan tyckas drastisk i för-
hållande till den bild som tecknats ovan, även om vissa förlag slogs ut under 
perioden. Enligt Kutchinsky ledde legaliseringen i Danmark till en hård 
konkurrens och ett priskrig. Om prisbilden för hela branschen studeras 
utifrån de prisuppgifter som samlats in framkommer dock att priset på 
pornografiska tidningar i princip ökade under hela den studerade perioden, 
visat i diagram &.&.

Diagram &.& ska tolkas med försiktighet. Även om diagrammet bygger 
på många olika tidningars priser finns flera stora luckor i materialet, vilket 
gör att slumpmässiga skevheter kan förekomma. Eftersom inga upplagesiA-
ror finns för de olika tidningarna har de heller inte kunnat viktas efter sin 
storlek, varpå små tidningar som haft liten marknadsbetydelse fått opro-
portionellt genomslag i prisserien. Den generella trenden mot allt högre 
priser i jämförelse med andra trycksaker och det allmänna prisläget är dock 
tydlig. Prisuppgången sammanfaller någorlunda med ökningen av antalet 
förlag, med en svag men stadig ökning under )8;(-talet och en väldigt 
stark ökning under )8<(-talet. Prisökningen föregick dock ökningen av 
marknadsaktörer. Det höjda priset kan alltså ha gjort att alltfler sökte sig till 
branschen. Under )89(-talet fortsatte dock priserna öka långsamt samtidigt 
som antalet förlag långsamt minskade. Möjligen kan detta tyda på att de 
förlag som lyckades hålla sig kvar kunde ta ut högre priser för ett alltmer 
sexuellt explicit och specialiserat material. En minskad efterfrågan kan även 
ha ökat kostnaderna för produktionen och därmed priset. Den nedgång i 
prisbilden som kan skönjas under slutet av )8<(-talet skulle kunna vara 
 )9< Ibid.

Nymf nr =, )89;Kokett nr <, )89&Modern erotik nr &, )89= Week -end Sex nr &, )89;
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ett tecken på ett sådant priskrig Kutchinsky kunnat uppfatta i Danmark. 
Möjligt är därför att den svenska priskonkurrensen var sammanlänkad med 
den danska, då det lägre priset snarare sammanföll med den danska än den 
svenska avkriminaliseringen. Möjligt är också att den svenska ”porrazzian” 
och uppmärksamheten därikring är en förklaring till den höga prisnivån 
)8<9. Tidningarnas pris är dock, så långt det varit möjligt, inhämtade från 
januarinumren, det vill säga innan razzian.

Göteborgstidningen rapporterade att det fanns en mer eller mindre 
underjordisk porrtidningsverksamhet: ”Bakom de ’oFciella’ förlagen, som 

Diagram $.$ Genomsnittspris för samtliga pornografiska tidningar på marknaden i för-
hållande till prisindex för grafiska produkter, )8;(=)

Källa: Prisuppgifter (utifrån uppgifter på omslag) för tidningarna Attraktion, Belinda, 
Broadway, Carneval, Casanova, Casino, Cocktail, Cocotte, Color Cavalcade, Color Orgie, 
Colorsex, Color special, Ero, Exciting, Expedition &&, Fib Aktuellt, Fifi, Finess, Fritidssex, 
Helios, Indiscreet, Intim, Joker, Kavalkad, Killen, Kiss, Kokett, Labelle, Lektyr, Lolita, Look, 
Lovetime, Magazine Girl, Maxim, Miss P, Modell Naturell, Modern Girls, Modern Man 
Magazine, Månadens Q, Månadens titt, Non Stop, Nymf, Orgasm, Pa', Paris Hollywood, 
Parlek, Passion, Photo Parade, Pi', Pi' Special, Pikant, Pin Up, Playtime, Plaza, Prince, 
Prince Explorer, Prince Partner, Qvick, Ra', Rina, Ruter dam, Scala, Scandinavian Pictures, 
Serie-sex, Sex Cabaret, Novelltidningen Sex i bild, Sex Play, Sexbrigaden, Sexmagasinet, Sex-
nytt, Sexpatrullen, Sextas, Sexträ'en, Spader dam, Stripp, Striptease, Succé, Super Sex, Tidlösa, 
Top Hat, Top Sex, Weekend Sex, Venus, Världsrevyn Sensation, Xtra, Zing och Ögat. För 
prisindex har följande prisserier och index räknats samman: )8;(–)8<8 Ljungberg ()88() 
tab p&=&( ”tryckalster”; )8<8–)8:( SCB (PPI) för SNI =&' exkl. =&'(& (grafiska prod.).
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får hjälp av Pressbyrån med försäljningen, finns kanske fem-tio gånger fler 
förlag, ofta med högkvarteren i lägenheter och kontoret på fickan.”)99 Redo-
visningen var svår att kontrollera för myndigheterna. Uppgifter hämtades 
visserligen från tryckerierna, men i de ”osynliga småbolagen” var det ofta i 
realiteten samma personer som stod bakom både förlag och tryckeri med 
stor möjlighet att manipulera. Tidningen påpekade även att internationella 
intressen var inblandade. Många av de svenska porrförlagen styrdes direkt 
från Danmark och kontrollen av överföringen av pengar mellan länderna 
var svåröverskådlig. Skattemyndigheterna i de olika länderna samarbetade 
inte tillräckligt, ansåg Göteborgstidningen.)9:

Flera tidningar rapporterade om en ”porrliga” som plundrade lastbilar 
och tåg under transporter till pappersbruket i Lilla Edet av de porrtid-
ningar som inte sålts i Pressbyråns kiosker. Uppskattningsvis stals varje 
månad tidningar för en miljon kronor, rapporterade Göteborgstidningen. 
Porrtidningarna stals för att sedan tas om hand av lastbilschauAörer med 
körningar till Norge, Finland eller Mellaneuropa där de såldes med god 
vinst, enligt tidningens rapportering. Stulna tidningar såldes också i svenska 
tidningsstånd eftersom det inte gick att kontrollera varifrån de kom.)98 Att 
porrsmuggling, även ofrivillig sådan, var ett problem och att diskrepansen 
mellan olika länders lagstiftning var stor bekräftas av Sjöfolksförbundets 
varning till de ombordanställda för att ta med sig porr i utländska hamnar. 
Innehav av enklare herrtidningar kunde föranleda böter i vissa länder.):(

Svenska playboys – herrtidningarnas förändring
Frågan om herrtidningarna dominerade i stort sett )89(-talets pornografi-
debatt. Tidningarna blev successivt alltmer sexuellt explicita, men eftersom 
de omnämndes som pornografi under )89(-talet är de av intresse att skildra. 
)8<= hade tidningen Aktuellt för män slagits ihop med arbetartidningen 
Folket i Bild och fick efter en kort period namnet Fib Aktuellt. I den nyska-

 )99 ”Det senaste oAret i porrbranschen: Maxim är död” i Göteborgstidningen den )' 
augusti )89'.

 )9: ”Miljoner som försvinner…” i Göteborgstidningen den )' augusti )89'. Se även 
”)9 ((( porrtidningar i polishuskällare” i Vimmerby Tidning den '= september )89&. 
Polisen hade beslagtagit porrtidningar sedan två örebroare anmälts för bedrägeri. Se 
även Wendt ()898), s ))8f om skattebrott vid internationell porrhandel.

 )98 ”Ton vid ton av tidningar som ska bli toalettpapper: Ett porrberg! …och ändå stjäls 
för miljoner” och ”Porrliga stjäl för miljoner”, i Göteborgstidningen den '< september 
)89=. Se även reportage om samma sak i ”Detta är toppen på Sveriges porrberg!” i Fib 
Aktuellt nr &:, )89=; ”Hjälpte polisen spana – var själv med i ligan som stal porr för 
miljontals kronor” i Expressen den )& december )89=; ”Hemlig maFa i Sverige stjäl 
porr för miljoner” i Expressen den '; september )89=.

 ):( ”’Herrtidningar’ kan bli dyra för sjömän” i Göteborgsposten den =( december )89&.
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pade tidningen publicerades bilder på så kallade utvikningsflickor varvat 
med andra artiklar efter ett koncept som liknade amerikanska Playboy.):) 
Fib Aktuellt byggde dock även på en svensk herrpresstradition med inspi-
ration från tidningar som Förgät mig ej, Se, Nu, Våra nöjen och Grace.):' 
Playboy kunde, liksom sin föregångare Esquire, attrahera annonsörer genom 
att relatera sitt innehåll till en konsumentkultur där livet som en playboy, 
alltså en läsare av Esquire, identifierades med att köra de rätta bilarna, bära 
det senaste modet och veta hur en drink beställs på det rätta eleganta sät-
tet.):= Presshistorikerna Claes-Göran Holmberg, Ingemar Oscarsson och 
Per Rydén menar att de moderna svenska herrtidningarna var en skapelse 
av )8<(-talet och det kärvare tidningsklimatet då. Genom att ge sken av 
att representera en större öppenhet i sexuella frågor exploaterade de stora 
veckopressförlagen det stoA som tidigare sålts under disk.):&

Det svenska mönstret liknade det amerikanska, även om de svenska 
herrtidningarna hade ett mycket senare genombrott. Fib Aktuellt, som 
tillsammans med Lektyr var den ledande herrtidningen, innehöll annonser 
för produkter som bilar, jeans och öl.):; Annonseringens andel av innehål-
let i dessa två tidningar var dock lågt i jämförelse med övrig veckopress, 
med mellan tio och strax över '( procent )8<;–)89; jämfört med snittet 
på '(–'; procent.):< Den ekonomiska betydelsen av annonseringen är svår 
att uppskatta, men en fingervisning kan vara den uppskattning på cirka 
en femtedel av den totala omsättningen för hela veckopressen.):9 Även om 
andelen möjligen var mindre för herrtidningarna måste möjligheten att ha 
kommersiella annonser ha spelat en relativt stor roll, åtminstone tillsam-
mans med fördelen av Pressbyrådistribution.

Som tidigare beskrivits, kom Pressbyrån och herrtidningarna överens 
om en gräns för vad som fick visas på omslag och löpsedlar efter det att stark 
kritik riktats mot tidningarna och skyltningen. Dagens Nyheter menade att 
det var inför ett hot om att behöva säljas ”under disk” som herrtidningarna 
slagit till reträtt och dämpat sin framtoning.):: Bonniers, som genom förla-
get Åhlén & Åkerlund ägde Fib Aktuellt fram till )8:', antog så småningom 
en policy för hur vågad tidningen fick bli:

 ):) Jonsson ('(('), s '('.
 ):' Larsson ()8:8), s )&<.
 ):= Dines ()88:), s &8; Breazeale ()88&), s =.
 ):& Holmberg, Oscarsson & Rydén ()8:=), s )<(.
 ):; Se t.ex. Fib Aktuellt nr )9, )89).
 ):< Bernow & Österman ()89:), s :;.
 ):9 Ibid., s :&.
 ):: ”Kritiken gav resultat: ’Snällare’ omslag på herrtidningarna” i Dagens Nyheter den )9 

november )89=.



'9'  BC>7D>>.3.1,-.,7  B,-*.,E

Bilder med samlag får inte förekomma.
Bilder med man-kvinna ska vara smakfulla och får inte exponera ”ställningar” 
eller grepp, som kan ge intryck av samlag.
Bilder får inte visa onani.
Bilder som ger intryck av lesbiskt eller homosexuellt förhållande får inte pu-
bliceras.
Bilder får inte framhäva könsorgan.):8

Gränsen gick alltså i princip vid samlagsbilder, onani och homosexualitet. 
En gräns som till stora delar liknar de principer för vad som skulle anses som 
tukt- och sedlighetssårande enligt den omtalade domen från )8;8 (se del '). 
Här liksom i )8;8 års bedömning fick inte ens bilder som gav intryck av ho-
mosexualitet visas, oavsett om bilderna var explicita eller inte. Sexualitetens 
gränser i Fib Aktuellt var alltså reglerade, direkt av ägarna av tidningen men 
kanske även indirekt av annonsmarknaden eller de föreställningar ägarna 
hade om denna. Avståndstagandet från homosexualitet kan även tolkas 
som målgruppsinriktning mot heterosexuella män. Även målgruppsan-
passningen av innehåll kan dock tänkas genomsyrad av föreställningar om 
möjligheten att sälja annonser anpassade till den tänkta målgruppen.

Artiklarna i Fib Aktuellt och Lektyr handlade på )8<(-talet främst om 
äventyr, politiska skandaler och sport, men också ingående reportage om 
pornografi och prostitution.)8( Detta tyder på att redaktionerna inte själva 
ansåg att tidningarna var pornografiska, men att genom dessa reportage trots 
detta fick med vissa explicita bilder. Bengt Lénberg, som varit förläggare för 
båda tidningarna, beskrev i en intervju gjord på )8:(-talet herrtidningarnas 
balansgång på gränsen till det pornografiska. Explicita bilder kunde höja 
upplagan med risken att tidningen skulle få konsumenter som bara köpte 
den på grund av just de pornografiska delarna, hävdade Lénberg. När det 
blev för mycket sådant innehåll menade han att konkurrensen hårdnade 
från de helpornografiska tidningarna och senare också från videon.)8) 

I diagram &.; visas hur det ökade sexuella innehållet i Fib Aktuellt och 
Lektyr också sammanföll med den starka upplageökningen under slutet av 
)8<(-talet. Diagrammet visar hur Fib Aktuellt, som var den första herrtid-
ningen med mer sexuella bilder, ökade enormt från mitten av )8<(-talet och 
hur Lektyr gjorde detsamma när den satsade på fler sexualskildringar kring 

 ):8 Jonsson ('(('), s '('f.
 )8( Se t.ex. reportaget om den tyska filmen Die Liebes Quelle om svensk lössläppthet i 

Fib Aktuellt nr. ': )8<< och ett reportage om hur fyra svenskar ertappades i Italien 
efter att ha smugglat svensk pornografi dit i Fib Aktuellt nr ', )89' och en artikel om 
”porrkriget” i Köpenhamn i Lektyr nr <, )89'.

 )8) Hebditch & Anning ()8::), p. )9:.
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)89(.)8' Paradoxalt är att denna ökning kom samtidigt som konkurrensen 
från andra, mer pornografiska tidningar måste ha varit som störst (jämför 
diagram ).)). Herrtidningarnas sexuella innehåll bestod vid )89; endast av ca 
tio procent av utrymmet, men hade som tidigare diskuterats en avgörande 
roll för hur tidningen uppfattades.)8= Hans Nestius beskrev under )8:(-talet 
herrtidningar som mer populära bland yngre män och därför riktade mot 
en annan målgrupp än porrtidningarna. Han tolkade detta som ett resultat 
av att herrtidningarna var billigare och hade en mjukare framtoning vilket 
lockade den yngre generationen. Herrtidningarna var också socialt mer ac-
cepterade och kunde därför läsas öppet.)8& Sammantaget finns alltså tydliga 
tecken på att herrtidningarna hade ett delvis annat marknadsutrymme och 
att de därför i första hand konkurrerade med varandra. Diagram &.; visar de 
tre herrtidningarna Fib aktuellt, Lektyr och Ses upplageförändring.

 )8' Se även diskussion om detta i Larsson ()8:8), s )&9, Bernow & Österman ()89:), s 
)(9 och Andersson ('((;), s 8:.

 )8= Se även diskussion i Bernow & Österman ()89:), s )(9f.
 )8& Nestius ()8:'), s 9;.

Diagram $.% Upplaga för tidningarna Fib Aktuellt, Lektyr och Se )8&=–)88;, tusentals 
kopior

Källa: Tidningsstatistik AB; Bernow & Österman ()89:), bilaga ).
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Diagramet visar att Se, den största herrtidningen 
i slutet av )8;(-talet och början av )8<(-talet, också 
tappade i upplaga i samband med att Fib Aktuellt 
och Lektyr vann marknadsandelar. Se visade också 
nakna kvinnor och hade en del noveller, men inte i 
lika stor utsträckning som de andra två.)8; Under slutet 
av )89(-talet skedde dock ett kraftigt upplagefall för 
både Fib Aktuellt och Lektyr. Lénberg hävdade att 
detta både påverkades av konkurrensen från andra 
pornografiska tidningar som Stopp och Aktuell Rap-
port och från videoformatets genombrott i början på 
)8:(-talet. Demografiska förändringar i och med att 
barnen från )8;(-talets babyboom började växa upp 
och slutade läsa herrtidningar spelade också in.)8< 
Han trodde även att det pornografiska innehållet 
skrämde bort en del läsare, som inte längre kunde 
ta hem tidningen till sina flickvänner. Tidigare hade 
även kvinnor läst exempelvis Fib Aktuellt, menade 
han, de gillade den gamla Fib Aktuellt på grund av 
den undersökande journalistiken och läste tidningen 
tillsammans med sina pojkvänner.)89 Möjligt är alltså 
att tidningarna i och med det alltmer sexuellt expli-
cita innehållet tappade sina marknadspositioner och 
därmed sina målgrupper.

Under Fib Aktuellts och Lektyrs glansperiod under 
)89(-talet slogs tre av )8;(-talets ledande tidningar 
ut. Cocktail, Kavalkad och Pin Up hade visserligen 
minskat upplagemässigt under )8<(-talet, men lyck-

ats hålla sig kvar på marknaden (jämför del =). De fick 
under )8<(-talet konkurrens från hårdpornografin och under )89(-talet 
även från mjukpornografiskt håll. Den marknadsandel boulevardbladen 
under )8<(-talet trots allt behöll utmanades sannolikt av de nya herrtid-
ningarna.)8: Även boulevardbladen blev dock alltmer explicita under )8<(- 
och )89(-talen.)88

 )8; Jonsson ('(('), s '(=.
 )8< Hebditch & Anning ()8::), s )<<f.
 )89 Ibid., s ):;f.
 )8: Se resonemang om tidningen Cocktails utslagning i relation till Fib Aktuellt och Lektyr 

i Nestius ()8:'), s ;=.
 )88 Se Ibid. s <'A om Cocktails utveckling.

Lektyr nr =', )89:

Fib Aktuellt nr &<, )89&
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Parallellen till herrtidningarna visar, liksom Gayle Dines påpekat, att det 
fanns flera viktiga skillnader mellan herrtidningsmarknaden och markna-
den för explicit pornografi. Förutom Dines påpekande om distributionen 
och annonsförsäljningen ägdes de nya herrtidningarna till skillnad från 
porrtidningarna av väletablerade förlag. Alla dessa tre faktorer kunde sanno-
likt göra tidningarna billigare. )8<9 kostade Fib Aktuellt exempelvis ),;( 
kronor och Lektyr ),=; kronor medan den pornografiska Qvick kostade =,'; 
kronor och Pi' och PaA kostade =,;( kronor. Exklusivare tidningar som 
Photo Parade kostade 9 kronor och beslagtagna Orgasm nummer ) kostade 
); kronor.'(( Enklare porrtidningar kostade alltså mer än det dubbla av en 
herrtidning.

Konkurrensen från andra format och videons intåg
Lagstiftningens förändring )89) innebar inte bara att de pornografiska 
tidningarna legaliserades utan även att sexuellt innehåll i film släpptes 
fritt. Redan före )89) fanns visserligen konkurrens från : mm- och super:-
filmer som kunde beställas via postorder eller köpas i specialbutik och 
sedan visas med projektor hemma. Det fanns även exempel på hur de 
pornografiska tidningsföretagen, som till exempel JET-förlaget, hade egen 
försäljning och produktion av sådana filmer. Filmföretagen annonserade 
också i pornografiska och andra tidningar, vilket tyder på att de båda fe-
nomenen delvis drog nytta av varandra.'() När lagstiftningen förändrades 
)89) diversifierades dock filmmarknaden och pornografisk film för biograf 
växte sig allt starkare. I storstäderna, som i stadsdelen Klara i Stockholm, 
fanns biografer som specialiserade sig på pornografisk film, men även i 
mindre städer som Arvika fanns biografer för porrfilm, bland annat enligt 
radions rapportering för tillresta norrmän.'(' I vilken omfattning denna 
förändring påverkade tidningsverksamheten är förstås svårt att uppskatta, 
men det är viktigt att påpeka att pornografimarknaden i stort förändrades. 
Ägaren av Trix filmproduktion som producerade porrfilmer intervjuades 
av radions Neonmagasinet )899 och hävdade att han sålde mellan : ((( 
och )( ((( filmer i månaden. Endast försäljningen på Trix tyder på att 
filmen åtminstone gav viss konkurrens. Ägaren menade att de endast sålde 
till den svenska marknaden. Dessa filmers längd var dock ofta betydligt 
kortare än vanliga spelfilmers.'(=

 '(( Prisuppgifter från tidningarnas omslag.
 '() Hör Neonmagasinet, P) den '9 februari )899 där annonseringen bak i porrtidning-

arna beskrivs.
 '(' Hör Neonmagasinet, P) den '9 februari )899.
 '(= Hör t.ex. Ibid. P) den '9 februari )899.
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Redan )89& diskuterades videons framtid i tv-programmet Rikets 
aAärer. Där intervjuades vd:n för Bonniers videoutgivning Nils Treving 
om videons framtid som menade att framtidens nya format skulle verka 
folkbildande. Många varnade dock för ”videogramrevolutionen”: i länder 
som USA, Japan och England hade det visat sig att barn var en säker 
satsning eftersom de gärna såg program om och om igen. Inom video 
fanns en ny marknad för de internationella tidningsföretagen, till exempel 
för serietidningsförlagen, menade reportern.'(& Treving trodde varken på 
”monsterprogram för barn” eller på ”billig underhållning”. Han trodde 
heller inte pornografin skulle bli någon större framgång på videoformatet:

Jag tror det blir en väldigt liten andel pornografi. Jag tror det kommer att talas 
en del om en del pornografianvändningar till en början därför att det är lite 
riskerat och lite vågat och lite kul och prata om pornografi. Men jag tror det 
blir en mycket begränsad del av marknaden. I vilket fall kommer vi inte att 
vara engagerade i det.'(;

Treving framhöll alltså, liksom justitieminister Herman Kling på )8<(-talet, 
att människors nyfikenhet skulle avta efter den fösta tidens sensationslyst-
nad. Reportern menade att många i åratal förutspått den pornografiska 
marknadens nedgång och fall, men att den ändå blomstrade mer än nå-
gonsin. I Japan bestod mer än &( procent av videoutbudet av pornografi, 
rapporterade han vidare. På hotellen fanns ibland specialutrustning så att 
besökaren kunde se på videofilm. Curth Hson Nilsson, trodde till skillnad 
från Treving på det nya formatet. Han menade att levande bild med ljud 
var väldigt suggestivt, särskilt inom pornografin:

[O]m nu folk har tv-apparater med den här videomöjligheten så varför ska 
man då inte kunna köpa en porrkassett eller en bildskiva? Jag tror det blir helt 
naturligt. Och sen blir det ganska bekvämt också, man måste ju räkna på att 
ju mer fritid vi får desto latare blir vi ju. Det är antagligen bekvämare att sätta 
in en kassett än att sätta på en projektor.'(<

Hson Nilssons jämförelse med projektorer antyder att porrfilm redan 
konsumerades privat i hemmet före videons genombrott. Videoforma-
tet skulle därför framför allt bli bekvämare än pornografin som tidigare 
kunnat ses hemma i super:-format. Tesen som bland annat framförts av 
juristen Frederick Lane om att pornografin genomgått en privatisering 
genom formatens utveckling kan därför problematiseras, liksom filmve-

 '(& ”Rikets aAärer: Pang-pang, porr, reklam, eller vad?”, TV' den < juni )89&.
 '(; Ibid.
 '(< Ibid.
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taren Eric Schaefer tidigare påpekat.'(9 Hson Nilsson trodde att det skulle 
kunna gå att tjäna pengar på videopornografi, men att det hela handlade 
om hur bra och ”riktig” pornografin blev, om konsumenternas behov 
tillfredsställdes: ”Sen kanske man kan göra salongsporr men det tycker 
vi är lite mer fånigt alltså – som man kan ha på syjuntor och sånt där lite 
smått ekivokt, det tror jag.”'(: Det är svårt att avgöra vad Hson Nilsson 
menade med ”salongsporr”, men i relation till en ”riktig” pornografi verkar 
den ha symboliserat något slags mjukpornografi. Hson Nilsson påpekade i 
programmet också att han ogillade begreppet hårdporr och sa att det bara 
fanns bra och dålig pornografi. Det som sålde bäst var det som kallades 
hårdporr och Hson Nilsson drog slutsatsen att det då var hårdporren som 
behövdes.'(8

&.; Sammanfattning och analys –  
legaliseringens konsekvenser

Den pornografiska pressen bestod av ett relativt jämnt antal utgivande 
förlag under stora delar av )89(-talet. Den omvandling av marknaden 
andra forskare beskrivit som legaliseringens konsekvenser, en oförutsedd 
”porrboom” kan inte ses i detta material. Det verkar snarare som att 
marknaden reagerade på lagändringen redan innan den trätt i kraft och 
att den stora omvandlingen redan var skett )89). Trots detta kan upplagor 
ha ökat kraftigt under )89(-talet och innehållet fortsatte sannolikt att bli 
mer sexuellt explicit och möjligen mer våldsamt. ”Porrvågen” beskrevs dock 
även i massmedia som ett fenomen under )8<(-talets slut, det vill säga i 
överensstämmelse med det kvantitativa materialet. )89(-talets utveckling 
kännetecknades snarare av utvecklingen på herrtidningsmarknaden, där 
pornografiska bilder blev alltmer vanliga på löpsedlar och omslag. Även 
om barnpornografin fanns på den svenska marknaden före )89(-talet, tyder 
många tecken på att också denna ökade i och med avkriminaliseringen 
och att svenska barnporrtidningar började produceras. Pornografin blev 
generellt också alltmer synlig i det oAentliga rummet när porrbiografer och 
sexklubbar öppnade.

Den stora förändringen gentemot tidigare perioder var att en femi-
nistiskt betonad tolkning av pornografi fick utrymme i massmedia. Den 
nya kvinnorörelsens medlemmar började diskutera pornografi som en 
jämställdhetsfråga och som en orsak till kvinnors sexuella förtryck. Porno-
grafi konstruerades som ett hinder för samhällets jämställdhetssträvanden. 
 '(9 Schaefer ('((9).
 '(: Ibid.
 '(8 Ibid.
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I pornografin var sexualiteten samhällsfrånvänd och innehöll traditionella 
och förnedrande bilder, oftast av kvinnor, men också av män. Mäns sexuali-
tet problematiserades därmed i och med att de konstruerades och pekades 
ut som pornografins konsumenter. Även om pornografi under )89(- och 
)8:(-talen diskuterades i makttermer och mäns rätt till pornografi ifråga-
sattes sågs den manliga sexualiteten både som exploaterad av pornografin 
och som en stark drivkraft till konsumtion. I de stora omflyttningarnas tid 
isolerades människor i storstädernas förorter. Där fann sexindustrin enligt 
debattörer som Hägg och Werkmäster en marknad för de ensamma män-
nen som sökte kravlöst sex. Birgitta Sandströms forskningsresultat om en 
föreställning av mäns sexualitet som stark, okontrollerbar och naturlig finns 
tydligt närvarande i såväl )8<(- som )89(- och )8:(-talens diskussioner. 
)89(-talets kvinnorörelse började dock diskutera om den var oundviklig 
och rätten att genom konsumtion av pornografi och prostitution utnyttja 
andra ifrågasattes starkt speciellt när barnpornografi började diskuteras.

Den feministiska diskursen gjorde även att sexualitetsfrågor kopplades 
samman på ett nytt sätt och pornografin sammanlänkades starkt med frågor 
som våldtäkt och prostitution. Kommersiellt nyttjande av sexualitet började 
ses som olika former av sexuell exploatering. För både konsumenter och 
”modeller” sågs övergången från porrtidning till striptease och slutligen 
prostitution som naturlig. Den feministiska diskursen om artlikheten och 
de naturliga stegen mellan fenomenen möjliggjorde den koppling mellan 
ungdomsprostitution och barnpornografi som tv-programmet Studio S 
gjorde. Kvinnoorganisationer som aktörer, och den feministiska tolknings-
ram som användes i riksdagen satte även press på marknadens aktörer och 
regeringen att agera i pornografifrågan. På så sätt fanns en tydlig ömsesidig-
het mellan marknaden och samhället i stort, där återförsäljare och förlag 
tydligt påverkades av den allmänna opinionen. Tydligast är detta i frågan 
om herrtidningarna som successivt var tvungna att anpassa sina omslag och 
löpsedlar för att stanna inom ramen för acceptans och inte riskera bojkott 
av de stora livsmedelskedjorna. Även barnpornografifrågans aktualisering 
och senare kriminalisering var en tydlig konsekvens av kvinnorörelsens 
förståelse av pornografi som förnedrande och våldsam.

Den lössläppthet och omoral som tidigare setts som grogrund för och 
en följd av pornografin under )8;(- och )8<(-talen ersattes under perioden 
med ojämställdhet och sexism. En tydligt marxistisk tolkning av porno-
grafi fanns även, både i den nya kvinnorörelsen och inom VPK som under 
)89(-talet såg pornografin som kapitalismens värsta kännetecken. Synen 
på pornografi som en stark kommersiell kraft var visserligen kontinuerlig 
under hela den studerade perioden, men tidigare sågs pornografin snarare 
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som en avart av det kapitalistiska, medan den av debattörer på )89(-talet 
sågs som den mest renodlade formen av kapitalism. Motståndet mot kom-
mersialiseringen var hela tiden starkt, men tolkningen av vad som ansågs 
vara hotat och därmed inte skulle introduceras till en marknadsdomän 
skiftade. I den traditionellt kristna tolkningen var det snarast sexualiteten 
som hotades av marknadsintroduktion och att den i och med den därmed 
skulle förvrängas och förlora sin position inom det heterosexuella äkten-
skapet. I )89(-talets feministiska tolkning sågs marknadsintroduktionen 
av pornografi både som en kommersialisering av sexualiteten och, kanske 
framför allt, av kvinnokroppen. Enligt detta resonemang innebar kom-
mersialiseringen av pornografi att kvinnokroppen gjordes till en vara och 
ett ting. Här återfinns Radins kopplingar till kontroverser över omstridda 
varor, där kvinnokroppen var starkt kopplad både till den egna friheten 
och till makten över den egna kroppen. Kvinnorörelsens argument var att 
kvinnor inte var till salu.

Integreringen av pornografiska produkter på marknaden tog alltså ald-
rig steget från allmänt bruk till likgiltighet. Pornografin hann knappt börja 
accepteras förrän det åter uppstod kontrovers kring produkten. Tydligast 
blir kanske synen på pornografin som omstridd vara i den gemensamma 
organisation som startades av de olika motståndsgrupperna. De kristna 
företrädare som tidigare talat om omoral och lössläppthet gick under 
)89(-talet med under paroller där kärleken och jämställdheten försvarades 
genom att ta kamp mot pornografi och prostitution. Kärleken som porno-
grafins motsats fanns alltså kvar från tidigare, även om grunden för detta 
motsatsförhållande argumenterades på olika sätt. Medan det heterosexuella 
äktenskapet hotades av pornografin i )8;(- och )8<(-talens kristna diskurs 
var det kvinnan och mannens förmåga att mötas både i kamp och i kärlek 
som hindrades av pornografins förnedring under )89(-talet. Båda anspelade 
dock på att pornografi försvårade för människor att mötas på riktigt i en 
uppriktig och känslosam heterosexuell kärleksrelation.

Epilog: Utvecklingen på !")%-talet
Porrtidningsmarknaden kom även fortsättningsvis genomgå stora omvand-
lingar, framför allt när videon vann en viktig plats i de svenska hemmen. 
Den oAentliga debatten berörde fortsatt även herrtidningarna Fib Aktuellt 
och Lektyr som blev alltmer lika de vanliga pornografiska tidningarna och 
köptes upp av renodlade porrförlag.')( I huvudsak handlade dock porno-
grafidebatten om videopornografin. Om antalet tidningar och förlag stu-
deras, syns hur marknaden krympte från mitten av )8:(-talet (se diagram 

 ')( Se Arnberg ('((9).
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&,<). Antalet utträden var högt utan att några nya förlag kom in, vilket tyder 
på att videoföretag tog marknadsandelar. Viktigt att påpeka är dock att det 
var flera förlag som gick över till videoproduktion. Marknadsutvecklingen 
kan även tyda på en internationell konkurrens och en koncentration av den 
svenska marknaden där mindre förlag slogs ut till förmån för större. Antalet 
tidningar per förlag var långt större under )8:(-talet än under )8<(-talets 
småföretagsökning och en ägarkoncentration av branschen kan således 
skönjas.

Storhetstiden för den svenska pornografiska tidningsmarknaden var 
från mitten av )8<(-talet till slutet av )89(-talet och alltså definitivt över 
vid )8:(-talets mitt. Då sjönk antalet förlag på marknaden drastiskt för att 
ligga på en stabilare nivå till )88=/8& då antalet aktörer på marknaden mins-
kade ytterligare. Kring år '((( var antalet förlag som gav ut pornografiska 
tidningar i Sverige tillbaks på )8;(-talets nivå.
Diagram $.& Antal svenska förlag som publicerade pornografiska tidningar, förlagens in- 
och utträden från marknaden, samt antalet svenska pornografiska tidningar på marknaden 
)8:(–'(((

Källa: Sammanställning av uppgifter från Kungliga bibliotekets katalog Regina, Svensk 
tidskriftsförteckning, Justitiekanslerns arkiv, Libris, KB:s förteckning över inlåsta publi-
kationer och Pressbyråns sammanställning över nedlagda tidningar (för tillvägagångssätt, 
se metodavsnitt). Inträden har räknats med i det totala antalet förlag samma år som de 
trätt in på marknaden medan antalet utträden dragits av i nästkommande år, varpå en viss 
förskjutning kan påverka den totala bilden. Detta för att tidningar som endast funnits 
under ett år ska medräknas i det totala antalet.
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Hans Nestius uppskattade )8:' den svenska porrtidningsbranschens 
sammanlagda upplaga för inhemsk försäljning till &(( (((–;(( ((( 
exemplar i månaden. Private hade då en inhemsk upplaga på ca ): ((( 
och Hsonproduktions tidningar sammanlagt en upplaga på )(( ((( per 
månad. Presam distribuerade enligt Nestius uppgifter )8:( ),); miljoner 
porrtidningar till ett värde av ):,' miljoner kronor, det vill säga betydligt 
mindre än tidigare år.'))

Distributionen hade enligt Hebditch och Anning under )8:(-talet ut-
vecklats till att omfatta främst tre olika tillvägagångssätt: Presamdistribution 
(f.d. Pressbyrån), en stor privatdistributör specialiserad på pornografi (Bok-
center), och olika postorderföretag som exempelvis Hagen Import, ägt av 
norrmannen Leif Hagen. Butikerna specialiserade på pornografi minskade 
efterhand och postorderförsäljningen blev därmed allt viktigare.')' Enligt 
Hebditch och Annings uppgifter hanterade Leif Hagens LH Postorder AB 
i slutet av )8:(-talet över ;( ((( beställningar per år. Hagens tidning Aktuell 
Rapport fungerade både som en porrtidning och som en orderkatalog för fö-
retaget.')= Under )8:(-talet introducerades även den amerikanska tidningen 
Hustler på den svenska marknaden. Så småningom började förlaget Tre-
Mag ge ut en svensk upplaga kallad Svenska Hustler.')& Några av de förlag 
som gav sig in på marknaden i början av )8:(-talet lyckades hålla sig kvar 
in på '(((-talet (Sandbergs, Baltic Press och Tre-Mag). En omvandling kan 
alltså skönjas i början av )8:(-talet, då gamla förlag så småningom slogs ut 
för nya internationellt anknutna bolag.');

)8:( blev det straAbart att skildra barn i pornografisk bild. I brottsbalken 
infördes således en ny paragraf: ”Den som skildrar barn i pornografisk bild 
med uppsåt att bilden sprides eller som sprider sådan bild av barn dömes, 
om inte gärningen med hänsyn av omständigheterna är försvarlig, till böter 
eller fängelse i högst sex månader.”')< Flera kvinnoorganisationer ansåg 
att lagstiftningen skulle medföra en uppdelad syn på den pornografiska 
marknaden, och flera remissinstanser ansåg även att pornografins problem 
lättare åtgärdades om kategorin kvinna infördes i lagstiftningen om hets 
mot folkgrupp.')9

 ')) Nestius ()8:'), s 9&.
 ')' Hebditch & Anning ()8::), s )&; och s );&f där författarna beskriver hur postorder-

försäljningen använde sig av postförskott.
 ')= Ibid., s )&< och s )<<f.
 ')& Ibid., s ):(f.
 '); Både Baltic Press och Tre-Mag ingick under perioden i internationella koncernbild-

ningar. Se förlagens årsredovisningar.
 ')< Proposition )89:/98:)98, s &.
 ')9 Prop(sition )8:</:9:);). Se diskussion om detta i Kouvo ()88:), s =).
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Enligt en del bedömare slutade pornografibranschen sälja tryckta bilder 
på barn sedan förbudet mot barnpornografi infördes. Kungliga biblioteket 
menar att en viss utgivning av barnpornografi ändå kan ha skett efter )8:(, 
men i begränsad omfattning. Efter )88( producerades barnpornografi istäl-
let främst för video och/eller Internet.'): KB bedömde i en intern utredning 
'((8 att endast en mindre del, ca en hyllmeter, av den låsta samlingen 
bestod av barnpornografi. Totalt hittades tolv titlar utgivna )8<:–)8:9 med 
sammanlagt :& häften. För perioden före )89( återfanns endast en titel med 
två häften och under perioden )89(–)8:( sju med sammanlagt <& häften. 
För perioden efter )8:( hittades fem titlar med sammanlagt ): häften.')8 
Det mesta materialet som finns hos KB är alltså från den tid då barnpor-
nografi inte var kriminaliserad. Trenden att förlagen vid kriminaliseringen 
upphörde publicera barnpornografi kan således anas. Att kriminaliseringen 
även haft eAekt på benägenheten att pliktleverera bör dock inte uteslutas. 
En barnpornograf i Danmark beskrev utvecklingen där som att barnpor-
nografin hamnade under disk när den blev olaglig. Priserna ökade därmed 
och utgivningen av barnpornografin blev mer lönsam, även om polisen 
gjorde återkommande raider i kioskerna.''( Berl Kutchinsky menar dock 
att den underdisk-försäljning som skedde framför allt bestod av överblivna 
upplagor och att fortsatt produktion upphörde.'') I Sverige ledde den nya 
lagstiftningen konkret till att en person fälldes för barnpornografibrott 
under )8:(-talet.'''

Under )8:(-talet intensifierades debatten om könsroller och dess kopp-
ling till pornografi. Kraven på att för kvinnor få till stånd en lagstiftning 
lik den om hets mot folkgrupp hördes också allt oftare. Diskussionerna 
fördes även om våldspornografin som kriminaliserades )8::.''= Skyltnings-
förbudet var flera gånger uppe till debatt i riksdagen under )8:(-talet då 
många upplevde att det inte följdes tillfredsställande.''& Under hela den 
studerade debatten i riksdagen uppfattades pornografin som allt grövre, så 
även på )8:(-talet. Socialdemokraten Margareta Persson föreslog till och 

 '): Se Kungliga biblioteket ('((8), s )(; SOU )889:'8, s '=).
 ')8 Se Kungliga biblioteket ('((8), s ';. Se även Hebditch & Anning ()8::), s =)=, där 

svenska tidningar omnämns som barnpornografiska.
 ''( Intervju med Willy Strauss från )8:<, återgiven i Hebditch & Anning ()8::), s =)8f. 

Se även s ='8, =<;A för diskussion om barnpornografi generellt och i Danmark.
 '') Kutchinsky ()888), s )((f.
 ''' SOU )889:'8.
 ''= Våldspornografi och kvinnoförakt diskuterades bl.a. av folkpartisten Karin Ahrland, 

se Riksdagens protokoll )898/:(: 89, s ):<f.
 ''& Se t.ex. Motion )8:'/:=:<:=, fråga )8:&/:;:;&;.
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med totalförbud av pornografi i en motion med motiveringen att porno-
grafin blev alltmer rå och brutal och gav uttryck för ett kvinnoförakt.''; I 
de tidigare debatterna påpekade många att människor genom pornografi 
kunde komma att påverkas, också i sitt sexualliv. Detta gällde då främst 
svaga grupper och ungdomar. Under )8:(-talet förstärktes denna syn där 
en falsk bild av kvinnors och mäns egentliga sexualitet ansågs skapas genom 
pornografin. Debattörer i riksdagen argumenterade att män i den vanliga 
pornografin lärdes tända på kvinnors vanmakt eller på barn i barnpornogra-
fin eller i den så kallade anspelningspornografin där vuxna kvinnor kläddes 
ut som barn.''< Genom att se unga kvinnor i barnsliga situationer skulle 
män successivt tända på småflickor. I dessa resonemang tydliggjordes även 
en syn på den pornografiska branschen, att utbudet skapade efterfrågan. 
Den brutala eller pedofila sexualiteten fanns inte från början hos männen 
utan utvecklades successivt i kontakten med pornografin.

)8:(-talets debatt liknade det tidigare decenniets på så vis att den ra-
made in pornografin som en jämställdhetsfråga i högre grad än tidigare. 
Debatten rörde också framför allt vålds- och barnpornografi, det var alltså 
inte huvudsakligen det sexuella innehållet som diskuterades. Debatten 
under )8:(-talet hamnade i skuggan av den så kallade videovåldsdebatten, 
där frågan om pornografi också delvis togs upp. I mitten av )8:(-talet kom 
en ny våg av protester från feministiskt håll. Det heterosexuella samlivet 
värnades inte längre av de mest radikalfeministiska grupperna, utan de såg 
istället kärnfamiljen som grunden för kvinnoförtrycket och pornografin 
som en ytterligare förstärkning av samma förtryck.''9

 ''; Ibid.
 ''< Ibid.
 ''9 Se t.ex. Östergren ('((<), s &(.
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Avslutning och analys

Syftet med avhandlingen har varit att analysera hur och varför den por-
nografiska pressen utvecklades mot en massmarknad i Sverige under 

perioden )8;(–)8:(. Utgångspunkten har varit att förklaringen av en sådan 
utveckling inte endast kan sökas varken i den politiskt samhälleliga sfären 
eller i den ekonomiska marknadssfären, utan måste förstås i en ömsesidig 
relation mellan samhället och marknaden.

Inledningsvis presenterades tre frågeställningar: hur och varför regle-
ringarna som styrt utgivning och distribution av pornografiska tidningar 
förändrades, hur den diskursiva konstruktionen av pornografi förändra-
des i den politiska och massmediala debatten och hur den pornografiska 
tidningsbranschen utvecklades och omvandlades i interaktion med det 
omgivande samhället. Nedan följer först en kronologisk beskrivning av den 
explicita pornografins utveckling mot en massmarknad, varefter tre avsnitt 
om respektive frågeställning följer. Slutligen diskuteras resultatens vidare 
betydelse och vilka frågor som återstår att bli besvarade i fortsatt forskning.

Utvecklingen mot en massmarknad
Den svenska pornografiska pressen bestod i början av )8;(-talet av ett fåtal 
tidningar som knappast skulle räknas som pornografiska med dagens mått. 
Marknaden växte sedan kontinuerligt starkare, där både antalet aktörer och 
försäljningen ökade. Jag har i empiriska termer kunnat visa hur den explicita 
pornografiska pressen fick sitt kommersiella genombrott under )8<(-talets 
slut. Detta genombrott kännetecknades av att explicit pornografi, det vill 
säga pornografiska tidningar med detaljerade sexuella bilder, började gå 
att köpa öppet på marknaden. Antalet förlag på marknaden ökade kraf-
tigt samtidigt som det massmediala intresset för pornografi ökade. Den 
pornografiska pressen utvecklades mot en massmarknad och pornografisk 
konsumtion ”demokratiserades” och blev allmänt tillgänglig och alltmer 
synlig i samhället. 
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)89(-talet brukar beskrivas som en guldålder för porrfilmen. Denna 
guldålder karaktäriserades av relativt hög budget för narrativ pornografisk 
film som visades på bio.) Filmvetaren Eric Schaefer har dock problematiserat 
guldålderstanken och menar att perioden istället kan ses som ett undantag 
i en tradition av lågbudgetfilmer i stort sett utan handling.' Att översätta 
utvecklingen inom filmen till utvecklingen för porrtidningar är problema-
tiskt eftersom de två formaten haft så pass skilda förutsättningar. Möjligen 
skulle mer konstnärliga ambitioner, som exempelvis Bengt Anderbergs 
Kärlek I eller Nina Estins Expedition && kunna ses som seriösa försök att 
hitta en alternativ form av pornografi. I Pi' och en del boulevardblad skrev 
stundtals kända författare, dock ofta under pseudonym.= Även de sexual-
politiska ambitioner flera tidningar hade under )8<(-talets senare del kan 
ses som undantag från en pornografisk tradition av bildbaserad kommersiell 
pornografi fokuserad på sexuella skildringar snarare än ett ifrågasättande 
av sexualitetsnormer.& Guldåldern för den svenska pornografiska pressen 
skulle därmed kunna hänvisas till )8<(-talets andra hälft då också markna-
den expanderade kraftigt. Till skillnad från porrfilmen hade dock flera av 
dessa tidningar en relativt liten budget.

Porrtidningarnas politisering under denna ”guldålder” kan ses både 
som en reaktion mot dem som kritiserade pornografin, men även som en 
strategisk hållning. De pornografiska tidningarna hade sin grund i och var 
en viktig del av )8<(-talets sexuella frigörelse. Utgivningen av pornografi 
byggde på (föreställningen om) en fri sexualitet som förutsatte att problem 
med oönskade graviditeter och kvinnors karaktärisering som sexuella löstes. 
Att flera pornografer hyste en sexliberal inställning och drev samma frågor 
som de sexliberala debattörerna är därför knappast anmärkningsvärt.; Att 
utgivare av pornografiska tidningar beskrev sig själva (och beskrevs ibland 
även av andra) som sexualpolitiska frihetshjältar var sannolikt en viktig del av 
den acceptans som kom att omgärda pornografi under denna relativt korta 
period. Den politiska kraften i tidningar från exempelvis Akro-förlaget och 
Revolt Press ska dock inte underskattas. Många av de idéer som fanns i dessa 

 ) Se t.ex. Larsson & Gustafsson ('((8), s &;<.
 ' Schaefer ('(('), s &.
 = Se t.ex. Andersson ('((;), s :(; Sjöberg ('(('), s ='.
 & Jfr Hirdmans resonemang om en intimiseringsprocess för både Fib Aktuellt och 

Veckorevyn, där tidningarna under )8<(- och )89(-talen relaterade till omvärlden och 
aktuella samhällsfrågor för att sedan framför allt fokusera det personliga och intima: 
Hirdman ('(()), s '99f.

 ; Jfr med Pitzulos diskussion om Playboys hållning, Larssons diskussion om porrfilmen 
och kvinnorörelsen, Hirdmans betoning av Fib Aktuellts grund i )8<(-talets sexuella 
frigörelse: Pitzulo ('((:), s ':(A; Larsson ('((:); Hirdman ('(()), s '&).
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tidningar var de som gayrörelsen anammade under )89(-talet.<
Utvecklingen mot en massmarknad i Sverige liknar i flera avseenden 

den danska utveckling Kutchinsky beskrivit. Den generella bilden med en 
ökning av det pornografiska utbudet likt en ”porrvåg”, polisiära tillslag och 
en avkriminalisering kännetecknar utvecklingen i båda länderna. Precis 
som i Danmark slogs flera mindre förlag ut under ”porrvågen” till förmån 
för större och ibland internationaliserade förlag. Kutchinsky beskriver om-
vandlingen som en följd av avkriminaliseringen. I Sverige inträAade dock 
omvandlingen före lagändringen, det vill säga ungefär samtidigt som utslag-
ningen på den danska marknaden. Detta skulle kunna vara en konsekvens 
av att den svenska marknaden regerade på den danska avkriminaliseringen, 
vilket antyder att marknaderna skulle vara starkt kopplade till varandra. 
Kutchinsky beskriver emellertid även för Danmark hur porrvågen föregick 
lagändringen, vilket antyder att utslagningen och marknadskoncentratio-
nen kan ha startat tidigare även i Danmark. Kutchinskys beskrivning av 
”porrvågen” som något som med lagbundenhet skulle föregå en avkrimi-
nalisering med start fem år före och slut ett år efter en lagändring ter sig 
märklig. En liknande vågrörelse kan visserligen skönjas även i det svenska 
fallet (jämför diagram ).)), men den upphörde före eller i samband med 
avkriminaliseringen. Fenomenet med en vågrörelse är i sig intressant och 
väcker frågor kring om sådana vågrörelser även kan skönjas vid annan 
avkriminalisering av kommersiellt gångbara produkter. Förklaringen till 
porrvågen tror jag däremot inte ska sökas i någon allmän regelbundenhet, 
utan snarare i dels huruvida det varit känt att marknaden skulle komma att 
avregleras, vilket i dessa fall drog till sig fler aktörer, dels i en mer kontextuell 
förklaringsmodell för att uppskatta efterfrågan på pornografiska produkter.

Utvecklingen mot en massmarknad innebar i Sverige liksom i Dan-
mark så småningom både koncentration på och internationalisering av 
marknaden. Under )8:(-talet gavs alltfler tidningar ut av allt färre förlag. 
Internationaliseringsgraden är svårmätt, men flera av de förlag som fanns 
kvar på marknaden på )8:(-talet inriktade sig på export.9 En betydande 
andel av de tidningar som kvarstod riktade sig dock mot en svensk pu-
blik, däribland Hsonproduktions tidningar. Någon kris för de förlag som 
 < Se Lindeqvist ('(('a); Bertilsdotter Rosqvist ('((8), s ;)9A.
 9 Private är kanske det tydligaste exemplet, se t.ex. Andersson ('((;), s :=; Sjöberg ('(('), 

s =;. Ryktet om Private nådde även Henry Miller som skrev till sin svenska förläggare 
och bad honom skicka tidningen. Se Sjöberg ('(('), s '8A. Årsredovisning för Revolt 
press visar även att förlaget hade en större andel försäljning utomlands än i Sverige. 
Tre-Mag som kom in på marknaden )8:( köptes så småningom upp av andra utländska 
förlag. Även Escort Press som gav ut många tidningar under )8:(-talet verkar i första 
hand ha inriktat sig på en internationell marknad. Arnberg ('((9), s 9=A.
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producerade tidningar för den svenska marknaden, som i fallet med de 
danska tidningarna, kan inte med tydlighet ses i detta material. Det bör 
dock påpekas att en mer genomgripande innehållsstudie skulle vara av vikt 
för att ytterligare belysa detta.

Vid millennieskiftet liknade den svenska porrtidningsbranschen med 
avseende på antalet förlag och tidningar närmast situationen vid )8;(-talets 
början. Pornografimarknaden i stort hade dock i grunden förändrats under 
perioden. Det slags pornografi som endast visades på slutna herrklubbar på 
)8;(-talet fanns vid )8((-talets slut tillgänglig för vem som helst som hade 
en Internetuppkoppling eller mod nog att köpa en porrtidning eller hyra 
en porrvideofilm.

Pornografins reglering
Den reglering som framför allt berörde porrtidningarna före )89) var den 
paragraf i tryckfrihetsförordningen om ”sårande tukt och sedlighet” och 
regelverket för distribution via Pressbyrån, som till en början hade nationell 
monopolställning för distribution av tidningar.

Sårande av tukt och sedlighet
Bedömningen av vad som ansågs sårande för tukt och sedlighet förändrades 
under perioden. Detta är i och för sig inte direkt anmärkningsvärt, lagstift-
ningen var utformad så att bedömningen skulle anpassas till allmänhetens 
inställning. När denna förändrades, vilket delvis skedde i och med diskus-
sionerna om en ”ny sexualmoral”, anpassades även bedömningarna. Till 
detta fanns ett jurysystem som skulle representera allmänheten.

Över tid ändrades porrtidningsutgivarnas relation till lagstiftningen. De 
fann och utvecklade strategier för att undkomma straA eller slippa lindrigt 
undan. Genom dessa strategier, exempelvis genom att lämna in gransk-
ningsexemplar för sent eller ha en ”målvakt” som ansvarig utgivare kunde 
förlagen utmana lagstiftningen. När olika praxis utvecklades i olika under-
rätter, dels genom juryförfarandet men också på grund av lagstiftningens 
utformning skapades en problematisk situation eftersom rättssäkerhet inte 
kunde garanteras. Samma material kunde helt enkelt bedömas olika i olika 
rådhusrätter. Detta blev extra tydligt i justitieministerns så kallade porrazzia 
från )8<9 och framåt, då ett hundratal porrtidningar, både utländska och 
svenska, blev föremål för åtal och prövades utifrån tukt- och sedlighetspara-
grafen. Vallinders beskrivning av avsaknaden av åtalskampanjer och åtal av 
principiellt intresse efter )8;( kan med andra ord ifrågasättas.

Den nya lagstiftningen )89) innebar att det tryckfrihetsrättsligt blev helt 
fritt att publicera pornografi men att skyltning av pornografiskt material på 
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oAentliga platser och spridning utan föregående beställning förbjöds. För-
ändringen blev ett slags privatisering av pornografin, som juristerna Kuovo 
och Svensson påpekat. Samhället lade sig inte längre i vad den enskilde 
medborgaren konsumerade i sin enskildhet. I det oAentliga skulle dock den 
som inte ville konfronteras av pornografin slippa det. Den oAentlighet por-
nografin nått i och med den så kallade ”porrvågen” skulle stävjas med den 
nya lagstiftningen. På detta sätt kan lagändringen även i viss utsträckning 
ses som ett svar på oron för det svenska utlandsryktet. Genom en föränd-
ring av skyltning och spridning kunde skyltningen för porrturister liksom 
möjligheterna till marknadsföring genom utskick utomlands stoppas.

Skyltningsförbudet innebar att porrtidningsbranschen förlorade möj-
ligheten till marknadsföring via skyltfönster, även om flera källor vittnar om 
att förbudet följdes dåligt. Osynliggörandet av porrtidningarna gjorde att 
fokus i den allmänna opinionen försköts mot de tidningar som tangerade 
den pornografiska gränsen. Herrtidningar som Fib Aktuellt och Lektyr blev 
därmed högst närvarande i det oAentliga rummet. En viss vändning skedde 
i och med avslöjandena i tv-programmet Studio S )89<. Där hamnade fo-
kus istället på barnpornografi, sadistisk pornografi och kopplingen mellan 
pornografi och prostitution.

I och med avkriminaliseringen av pornografi accepterades porrtidningar 
som regelrätta produkter på marknaden. Utifrån Radins resonemang blev 
pornografin i Sverige dock endast ofullständigt kommodifierad, eftersom 
marknadsföring genom reklamutskick och skyltning fortsatt begränsades. 
Pornografin var alltså, i Radins termer, fortfarande en ifrågasatt vara (con-
tested commodity) av regleringarna att döma. Återregleringarna på )8:(-talet 
vittnar även om en viss kontinuitet i ifrågasättandet av pornografi. Mark-
naden för pornografiska produkter blev aldrig så pass accepterad att en 
fullständig kommodifiering var möjlig. Pornografin fortsatte alltså att 
utmana vad som uppfattades som den ”goda” sexualiteten även om vad 
som omfattades av denna sexualitet omformulerades. Under )89(- och 
)8:(-talen försköts gränsen för vad som legalt skulle tillåtas på marknaden 
så att barn-och våldspornografi kriminaliserades, vilka också speglar de 
underliggande konflikterna för ändringsbesluten.

Distributionens betydelse
Den andra regleringen av betydelse var den som omgärdade distributio-
nen före )89). Den innebar att Pressbyrån, som hade monopolställning 
för den nationella distributionen av tidningar, hade möjlighet att hindra 
tidningar med sedlighetssårande innehåll om saken först prövats i Pressens 
rådgivande nämnd. Eftersom bedömningarna i nämnden var något hårdare 
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än de tryckfrihetsrättsliga prövningarna utvecklades successivt alternativa 
distributionskanaler av de pornografiska förlagen. Denna privatspridning 
kom att bli en förutsättning för förlagens möjlighet att utnyttja glappet mel-
lan tryckfrihetsförordningens gräns och den gräns för publicering Pressens 
rådgivande nämnd satte. Politiskt tryck sattes redan under )8;(-talet på att 
pornografin skulle ”självregleras” genom hårdare bedömning i nämnden, 
vilket ökade incitamenten för förlagen att själva organisera distribution. Så 
småningom växte även företag fram som var specialiserade just på denna 
verksamhet. Troligtvis ansåg sig förlagen kunna tjäna mer på alltmer sexu-
ellt explicita bilder än de förlorade på egen distribution, men det är även 
möjligt att de medvetet försökte utmana lagstiftningen. Även om tidning-
arnas spridning begränsades med den egna distributionen rådde Pressens 
rådgivande nämnd inte längre på utgivningen av pornografi. Inledningsvis 
kunde ett ingripande från nämnden vara förödande för de pornografiska 
förlagen, men efterhand som alternativa distributionskanaler växte fram 
började pornografiska tidningar som inte ens försökte få Pressbyrådistribu-
tion ges ut. Det var också utgivarna av dessa tidningar som framför allt 
utmanade tryckfrihetsförordningen och blev åtalade i samband med den 
så kallade porrazzian. Politikernas förhoppningar om pressens självsanering 
genom Pressens rådgivande nämnd gick därmed om intet. Nämnden av-
vecklades i och med att pornografi avkriminaliserades.

De politiska aktörerna och regleringens förändring
De socialdemokratiska regeringar som styrde under denna period var alla 
relativt liberala i pornografifrågan. Även om justitieminister Herman Kling 
under slutet av )8<(-talet gjorde en razzia mot pornografiutgivningen var 
hans inställning hela tiden att samhället av princip inte skulle lagstifta mot 
”dålig smak” och ”tarvligheter”. Olof Palmes regering, med Lennart Geijer 
som justitieminister, drev igenom pornografins totala avkriminalisering 
tryckfrihetsmässigt, mot både utredningens lagförslag och flertalet remiss-
instanser. Vad Geijer i debatten benämnde pornografins ”osmakligheter”, 
som enligt utredningsförslaget framför allt handlade om barn- och sadistisk 
pornografi, ansågs inte skäl nog att motivera fortatta restriktioner i tryck-
frihetsförordningen. Den allt friare synen på sexualitet och acceptansen för 
sexuella bilder sågs till stora delar som en utveckling som inte skulle gå 
tillbaka, därför avfärdades den kristna opinionen som bakåtsträvande.

En enkel förklaring till lagstiftningens förändring kan beskrivas som 
politisk vilja. Ur ett längre ekonomiskt-historiskt perspektiv ter sig emel-
lertid frågan mer mångfasetterad. Marknaden vid tidpunkten för reger-
ingens proposition var relativt omfattande och det kommersiella trycket 
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måste ses som förhållandevis starkt. Trots många åtal och ”razzior” tycktes 
inte handeln avta. Utvecklingen hade gått så pass långt och den liberala 
opinionen var så pass stark att det är svårt att tänka sig att ett kvarhållande 
av paragrafen om ”sårande av tukt och sedlighet” sågs som en reell politisk 
möjlighet. Därtill kom de rättssäkerhetsproblem som spädde på kritiken 
av lagstiftningen. Att regeringen valde att inte sätta upp ”en yttersta gräns” 
för exempelvis barnpornografi måste dock ses som en vilja till radikalitet 
snarare än som en eftergift för ett kommersiellt tryck.

Den feministiska kritiken av pornografin blev efterhand svårare att 
avfärda: själva uppkomsten av ett nytt motstånd från unga kvinnor var ett 
tecken på att det även fortsättningsvis skulle finnas en gräns för vilka bilder 
som accepterades. När motståndet växte sig starkt genom gemensamma 
aktioner mellan kvinnoorganisationer, folkrörelser och kristna grupperingar 
förändrades även det politiska klimatet. Branschens förändring ska inte 
heller underskattas. När barn- och våldspornografi uppmärksammades i 
program som Studio S på )89(-talet blev det sannolikt svårt att politiskt 
försvara en så pass vidsträckt tryckfrihet och pornografin kom att återregleras 
under )8:(-talet.

Politisk och massmedial debatt
Tre övergripande diskurser som inramade pornografin har kunnat identifie-
ras: den kristet konservativa, den kulturradikalt sexliberala och den feminis-
tiska.: Den pornografiska pressen förhöll sig till alla dessa, men företrädde 
som ovan diskuterats till övervägande del den kulturradikalt sexliberala 
ståndpunkten. Under )8;(-talet hade den kristet konservativa diskursen 
problemformuleringsprivilegiet. Denna diskurs byggde på förståelsen av 
sexualiteten som något som skulle hållas inom äktenskapet och därmed 
var pornografin och dess koppling till onanin problematisk och sågs som 
en orsak till en allmän lössläppthet och sekularisering i samhället. Under 
)8;(-talet betonades även att pornografin kunde påverka sexualiteten i 
exempelvis homosexuell riktning och pornografikonsumtionen tolkades 
inom ramen för den så kallade förförelseteorin, vilken innebar att vuxna 
kunde locka ungdomar in i homosexualitet. Denna lockelse kunde även 
pornografin utgöra.

Den konservativt kristna diskursen utmanades dock kontinuerligt av 
den kulturradikalt sexliberala genom dess avdramatisering av onani och 

 : Här bör påpekas att diskurserna står för generella tendenser. Diskursernas innehåll 
ska tolkas både i termer av sin tid och som en sammanslagning av de åsikter som fått 
utrymme i debatten. Således finns flera kristet traditionella, kulturradikalt sexliberala 
och feministiska tolkningar av pornografin, framför allt nu men också då.
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genom dess syn på att efterfrågan på pornografi stod för ett behov och 
att pornografi därför kunde vara positivt i vissa bemärkelser. I och med 
)8<(-talets sexuella frigörelse hade den kulturradikalt sexliberala diskursen 
vuxit sig så stark att den kan sägas ha tagit över problemformuleringsprivi-
legiet vilket märktes både i utredningens tillsättande )8<; och i den ändrade 
lagstiftningen )89). Motsättningarna mellan den konservativt kristna och 
den kulturradikalt sexliberala diskursen löpte under hela )8;(- och )8<(-ta-
let och det var i spannet mellan dessa två, här skisserade som ytterligheter, 
som pornografifrågan uppfattades. Pornografi sågs därför som en i stora 
delar könsneutral fråga som snarast handlade om hur mycket nakenhet som 
var försvarbart att visa med hänsyn till människors anständighetskänsla eller 
att barn kunde påverkas. Endast undantagsvis påpekades att pornografin 
framför allt skildrade kvinnor och köptes av män.

En feministisk analys utmanade sedan den kulturradikalt sexliberala 
diskursen genom att anlägga ett maktperspektiv på pornografi och sexu-
alitet och tog under )89(-talet över problemformuleringsprivilegiet. Den 
nya kvinnorörelsen problematiserade pornografin som ett hinder för jäm-
ställdhet eftersom den skapade och spred kvinnoförnedrande bilder. I den 
feministiska diskursen sammankopplades även pornografi och prostitution 
som olika former av sexuellt förtryck.

De tre diskurserna ska inte ses som rigida, utan föränderliga i förhål-
lande till varandra och till hur pornografin förändrades. Detta framkom i 
de gemensamma aktioner som kvinnorörelsen utförde tillsammans med 
kristna företrädare och andra samhälleliga organisationer, där de två mot-
ståndsrörelsernas retorik var tydligt inspirerade av varandra.

Kommersialiseringens motstånd
Pornografimotståndets retorik inramade och konstruerade samtidigt vad 
pornografi var och vilka värden den utmanade. Den pornografiska  pressen 
agerade gentemot motståndet och fick på så vis publicitet. Tydligast blev 
detta under slutet av )8<(-talet och början av )89(-talet bland annat i 
konfrontationen mellan Östermalmsförlaget och Maranatarörelsen där 
båda attackerade varandra. Att porrtidningar även publicerade bildsviter av 
präster i sexuella sammanhang kan ses som en provokation mot det kristna 
motståndet. De aktioner som företogs mot porrbutiker under )8<(-talet 
sades i kvällstidningarna ha ökat efterfrågan på pornografiska produkter, 
något även förläggare som Curth Hson Nilsson hävdat om kvinnorörelsens 
aktioner på )89(-talet. Något tydligt sådant samband är förstås omöjligt att 
uppmäta. Uttalandena ska snarare ses som rena provokationer i det senare 



E0+  ; :  ,Q7+R>.3.1  C?G  ,.,+S7   '8=

fallet och uttryck för sensationsjournalistik i det förra. Att pornografin 
generellt gynnades av publicitet ska dock inte uteslutas.

Det finns även flera exempel på Kirk Davidsons resonemang om att 
motståndsgrupper ofta ställer krav på hinder för försäljning av de ifrågasatta 
varorna. Till dessa hör de många kraven på att Pressens rådgivande nämnd 
och Tobakshandlarna skulle ingripa mot den pornografiska pressen. Mot-
ståndsgrupperna under )89(-talet krävde även butiker som Konsum att 
sluta sälja herr- och porrtidningar. Konstruktionen av pornografi som något 
oönskat och omoraliskt fick alltså stundtals ekonomiska konsekvenser.

Den utvecklingskedja Johan Söderberg beskriver i sin undersökning av 
kosmetika är inte giltig för pornografins kommersialisering. Visserligen kan 
stegen kontrovers begynnande acceptans – allmänt bruk skönjas även i detta 
fallet, men pornografin uppnådde aldrig något egentligt likgiltighetssta-
dium där den kunde betraktas som vilken kommersiell produkt som helst. 
Pornografin förblev, trots ett allmänt bruk, en marknad av motsättningar. 
Den utbredda konsumtionen användes till och med som argument av både 
det kristet konservativa och det feministiska motståndet. Konsumtionen 
sågs antingen som ett bevis på den utbredda sekulariseringen och lössläppt-
heten eller som ett bevis på ett allomfattande patriarkalt kvinnoförakt.

Radin försöker i sin analys hitta gemensamma nämnare för de omstridda 
varor hon undersökt. Produkter som är omgärdade av ett starkt motstånd 
mot kommersialisering är kopplade till föreställningar om frihet och makt, 
menar hon. Jag menar dock att ett längre historiskt perspektiv och en kon-
textuell historisk förståelse möjliggör fördjupning av frågan om varför vissa 
varor blir särskilt omstridda. Pornografifrågan hade under efterkrigstiden 
beröringspunkter med flera större omvandlingar av synen på religion, sexu-
alitet, genusrelationer och samhällets utveckling i stort. En kontinuitet i 
detta var motståndet mot själva kommersialiseringen, av många uppfattad 
som felaktig: det skulle inte gå att tjäna pengar på sexualiteten. Detta var ett 
påstående som ofta uppfattades som självklart och inte vidare diskuterades. 
Radins resonemang om gränsdragningar mellan vad som uppfattas som 
å ena sidan djupt privat och å den andra sidan icke-kommersiellt och en 
marknadsretorik, är i detta fall en viktig förklaringsfaktor. Både för konser-
vativt kristna och feministiska debattörer innefattade kommersialiseringen 
en överträdelse för vad som sågs som en delvis personlig sfär. Arten av kritik 
var dock kontextbunden. Den traditionellt kristna diskursiva förståelsen 
av kommersialiseringen handlade om rädslan för att sexualiteten skulle bli 
oAentlig och spridas utanför det heterosexuella äktenskapet. Motståndet 
mot kommersialiseringen handlade därför i första hand om rädslan för lös-
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släppthet, ungdoms- och homosexualitet. När den kulturradikalt sexliberala 
diskursen tog över problemformuleringsprivilegiet uppfattades pornografin 
istället som harmlös eller frigörande, vilket kan ses som en motsvarighet till 
en marknadsretorik, där kommersialiseringen av pornografi konstruerades 
som ofarlig. Maktanalysen uppstod istället på )89(-talet, då en feministiskt 
betonad kritik formulerades. I den feministiska konstruktionen av den icke 
kommersialiserbara sfären blir Radins resonemang tydligt, då pornografin 
av den feministiska diskursen framställdes som något som beskar den sexu-
ella friheten och det som såldes konstruerades som kvinnokroppen.

Under )8;(- och början av )8<(-talet blev kommersialiseringen av de 
pornografiska tidningarna omstridd, inte främst på grund av att de utma-
nade den allmänna synen på makt och frihet, utan för att de utmanade den 
rådande heterosexuella normen. Pornografin sågs som ett slags reklam för 
en ny sexualmoral, där gruppsex, homosexualitet och ett lättsinnigt leverne 
var tydliga provokationer. Pornografi konstruerades med andra ord som 
motsatsen till den goda sexualiteten och kärleken som äktenskapet stod 
som symbol för.

Svängningen från den kristna diskursen om pornografi som äktenska-
pets motsats till jämställdhetens dito under )89(-talet kan tyckas avgörande 
och stark. Jämställdheten diskuterades dock i heteronormativa termer, som 
en jämlik relation mellan ”kvinnan” och ”mannen” i hemmet och ute i 
samhället. I de gemensamma kampanjer kvinnorörelsen och det kristna 
motståndet bedrev, var det jämlika kärleksfulla paret själva sinnebilden av 
pornografins motsats.8 Kärlek i både traditionell och modern bemärkelse 
blev en kontinuerlig motsats till pornografi. Även i de pornografiska novel-
ler Bengt Anderberg gav ut under namnet Kärlek konstruerades en friare 
kärlek som motsats till den kommersiella pornografin.

Ytterligare en kontinuitet i kritiken var som nämnts motståndet mot 
själva kommersialiseringen. I riksdagen riktades motståndet mot pornografi 
först från konservativt håll och då sågs den som ett uttryck för kapitalismens 
baksida där samhället borde ingripa mot ”avarter” och icke uppbyggliga 
kulturyttringar. När frågan om pornografi sedan även blev en vänsterfråga 
och en feministisk fråga konstruerades pornografi snarare som kapitalis-
mens och patriarkatets värsta kännetecken, som en koncentration av dess 
skadeverkningar.

 8 Jfr med Dahl ('((;), s &8A, som menar att jämställdhetstanken förutsätter en hetero-
sexuell syn på samlevnad där män och kvinnor konstrueras inom ramen för moderna 
människor som är till för barnens och nationens skull. Jämställdhetspolitiken riskerar 
därför att upprätthålla heteronormativiteten, menar Dahl.
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Pornografins kommersialisering kantades av motsättningar och porno-
grafi som vara är alltjämt ifrågasatt. Jag menar att ifrågasättandena och det 
motstånd som uppbådas vid en marknadsintroduktion (eller kommodi-
fiering i Radins termer) i högre grad bör förstås i sin historiska kontext. 
Exemplet med den svenska pornografiska pressens kommersiella genombrott 
visar dels, att varors marknadsintroduktion och allmänna bruk inte i sig är 
tillräckliga förutsättningar för att varan ska accepteras, dels att det inte finns 
någon tydlig allmängiltig förklaring till varför en vara ses som oacceptabel. 
Söderbergs analysmodell är av allt att döma användbar för att beskriva många 
produkters väg till acceptans, men fungerar sämre på mer kontroversiella 
varor som pornografi. Analysmodellen kan istället användas stegvis där ut-
vecklingen ibland även skulle kunna pendla mellan olika steg. Eventuellt 
kan hela utvecklingskedjan i vissa fall gå i motsatt riktning där en allmän 
acceptans kan övergå i allmänt bruk och sedan resultera i konflikt.)( Radins 
gemensamma nämnare för vad som ses som ifrågasatta varor skulle även vara 
annorlunda om hon studerade en annan historisk eller kulturell kontext.

Pornografibegreppet
Pornografibegreppet var tydligt omstritt och kopplades samman med för-
ståelsen av sexualitetens funktion och plats. Frågan om onani och stridighe-
terna om huruvida pornografi var brottsinspirerande eller brottsavledande 
kan ses som tydliga tecken på denna kontrovers.

Under )8;(- och )8<(-talen betonades ofta pornografin som ett sub-
stitut för verkliga sexuella kontakter och förekomsten av pornografi sågs 
därför som en konsekvens av ett behov eller som ett hot mot äktenskapliga 
kontakter. Även om det stundtals förekom kritik av denna tolkning, fort-
satte porno grafin till stora delar förstås som substitut för fysisk sexualitet. 
Inte heller den feministiska tolkningen ifrågasatte helt substitutstanken, 
men ifrågasatte efterfrågan som ett uttryck för ett behov av pornografi. 
Genom att ifrågasätta om inte pornografin skapade den sexuella nöd de 
påstod sig tillfredsställa, vände sig kvinnoorganisationer och enskilda debat-
törer mot den sexualliberala diskursen. Samtidigt fanns dock den parallella 
förståelsen av att pornografin hindrade ”kvinnan” och ”mannen” att mötas 
i ” kärlek och kamp”, som Gunilla Fredelius uttryckte det på )89(-talet. I 
konstruktionen av pornografi som en jämställdhetsfråga fanns således före-
ställningen kvar om att pornografin hindrade den verkliga kärleken och var 
följdaktligen ett substitut.

 )( Här skulle pornografin som först var accepterad inom herrklubbar men som sedan 
började konsumeras av alltfler för att sedan resultera i samhällelig kontrovers kunna 
vara ett exempel.
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Pornografibegreppet blir tydligast när det som konstruerats som dess 
motsatser analyseras. Under )8;(-talet konstruerades konst, god smak 
och ett kärleksfullt heterosexuellt äktenskap som pornografins motsats. 
När denna syn långsamt utmanades av nya tolkningar av sexualitet under 
)8<(-talet blev pornografins motsats istället en gammaldags sexual moral, 
pryderi och puritanism. Under )89(-talet omvärderades åter det föregå-
ende decenniet genom konstruktionen av pornografi som en motsats till 
jämställdhet, humanism och kärlek.

Konstruktionen av pornografi som produkt avgjorde inte endast hur 
den samtida pornografin tolkades utan också vad den innehöll. Porno-
graferna förhöll sig till och medverkade i det diskursiva skapandet av 
pornografi och påverkade också opinionen. Delvis utformades pornogra-
fin som provokationer av det politiskt korrekta. I de få undersökningar 
som här gjorts av pornografins innehåll finns tecken på att pornografins 
motståndare (präster under )8;(- och )8<(-talen och kvinnorörelsen 
under )89(-talet) häcklades i de pornografiska publikationerna och att 
motståndet på så vis bemöttes. Huruvida detta gäller kvantitativt återstår 
dock att undersökas.

Pornografins acceptans
Skillnaden mellan konst och pornografi blev, som Walter Kendrick på-
pekat, alltmer distinkt efter )8<(-talet. Försöken att överbrygga denna 
skillnad genom konstnärlig pornografi i form av sexscener i konstfilmer 
eller i litterär pornografi, som gjordes på )8<(-talet, stannade vid den dröm 
om den goda pornografin Mariah Larsson beskrivit. Drömmen om den 
goda pornografin skapade dock även utrymme för den mindre konstnärliga 
porno grafin, där pornografer och advokater hävdade orättvisan att sexuali-
tet fick visas på film men inte skildras på samma sätt i porrtidningarna. När 
pornografin tydligt skildes ut från det rumsrena kunde också åtgärder mot 
den tydligare legitimeras under det sena )89(-talet. Spannet mellan den 
accepterade pressen och den pornografiska fylldes dock av herrtidningar 
som Fib Aktuellt och Lektyr som accepterades såtillvida att de kunde ha 
kommersiella annonser och nationell distribution, men samtidigt använda 
sig av sexuella skildringar som säljande innehåll. Båda dessa tidningar ut-
vecklades efterhand dock mot ett alltmer renodlat pornografiskt innehåll.

Förläggare av pornografi deltog i långt större utsträckning i den mass-
mediala debatten under )8;(- och )8<(-talen än under )89(-talet. På det 
sättet fick de under den tidigare perioden visserligen stå till svars för sina 
produkter men även framföra sin egen syn på sexualitet och pornografi 
inramat som något glädjefullt i enlighet med den kulturradikalt sexliberala 



E0+  ; :  ,Q7+R>.3.1  C?G  ,.,+S7   '89

diskursen. Om förändringen var en strategisk vändning eller om det var 
en förändring i journalistikens acceptans av pornografer är förstås svårt att 
veta. Eftersom förlagen hade svårare än vanliga förlag att göra reklam för 
sina produkter kan emellertid det massmediala utrymmet ha varit ett sätt 
att göra potentiella konsumenter påminda om pornografins existens och 
skapa den nyfikenhet Kutchinsky beskrivit att ”porrvågen” byggde på.

Olika förläggare hade emellertid olika strategier. Curth Hson Nilsson 
medverkade i massmedia i långt större utsträckning än exempelvis Berth 
Milton. Skillnaden kan tolkas som en skillnad i personlighet, men även 
utifrån att de riktade sig till olika målgrupper. Medan Hson Nilssons Pi' , 
Pa' och Ra' riktade sig till en svensk publik var Miltons Private en i allra 
högsta grad internationell produkt. Hson Nilssons medverkande i massme-
diala sammanhang kan på så vis ha varit ett sätt att nå ut till publiken på ett 
annat sätt än det var för Milton.

Massmedias roll, där en bild av branschen konstruerades som exempelvis 
beslutsfattare sedan förhöll sig till, ska inte underskattas. Få, om ens någon, 
hade insyn i den pornografiska pressens verksamhet. Om detta vittnar om 
inte annat svårigheterna att hitta tillförlitligt källmaterial. Visserligen gjorde 
kommittén för yttrande och tryckfrihet vissa efterforskningar, men någon 
kontinuerlig övergripande bild av branschen var uppenbart svår att få. Den 
bild om en aldrig nedåtgående bransch kvällspressen målade upp, var därför 
sannolikt även den bild många makthavare hade.

Den pornografiska tidningsbranschen
Under perioden genomgick de pornografiska produkterna flera transfor-
meringar. Under )8<(-talets sista år ökade antalet förlag på den svenska 
marknaden explosionsartat. Konkurrensen och utslagningen omvandlade 
branschen. En ny generation pornografer klarade sig kvar på marknaden, 
där kraven på explicita framställningar och god tryckkvalitet ökade. Delar 
av branschen internationaliserades också och framgångsrika tidningar som 
exempelvis Private marknadsfördes för utländska kunder genom anspel-
ningar på den svenska synden. På tre språk utlovade tidningens slogan 
”Svenska flickor, Schwedische Mädchen, Swedish Girls”. Den utveckling 
Kutchinsky samt Hebditch och Anning skisserat, det vill säga att de förlag 
som klarade sig igenom den hårda konkurrensen under omvandlingsperio-
den på )8<(-talet sedan kom att bli stora internationella aktörer, kan således 
delvis bekräftas för Sveriges del.
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Pornografibranschens tre utvecklingsfaser
Utvecklingen av den svenska pornografiska pressen har i avhandlingen 
indelats i tre faser som i stora drag även sammanfaller med de tre diskursiva 
omvandlingarna.

Den första fasen )8;(–)8<& kännetecknas av uppbyggnad. )8;(- och det 
tidiga )8<(-talet innebar att den pornografiska pressen växte sig starkare och 
banade vägen för ett kommersiellt genombrott för den explicita pornogra-
fin. Den tidiga branschen var en tydlig del i en internationell utveckling 
där samma genrer återfinns i flera västländer. Produktionen var till stora 
delar förlagd till storstadsregionerna och en genreindelning kan även göras 
på basis av den geografiska förlagsspridningen. En viktig aktör under denna 
period var Hsonproduktion som delvis bröt den internationella genreindel-
ningen och allt tydligare anammade en kulturradikalt sexliberal ideologi. 

Den andra fasen )8<;–)89) kännetecknas av omvandling och stark kon-
kurrens. Under denna period inträdde på marknaden ett mycket stort antal 
små förlag som endast lyckades hålla sig kvar ett kort tag på marknaden, 
men som tydligt utmanade den rådande lagstiftningen. En viktig aktör 
under denna period var Private Press som med sin tidning Private blev stan-
dardsättande för hur pornografin framöver kom att se ut, både nationellt 
och internationellt. Under denna period skedde även en specialisering där 
nya genrer delvis utvecklades.

Den tredje fasen )89'–)8:( kännetecknas av viss stabilitet och kon-
centration. Under denna period fortskred specialiseringen och exempelvis 
barnpornografi började ges ut av vissa förlag. En viktig utvecklingstrend 
under denna period var att herrtidningarna Fib Aktuellt och Lektyr tog allt 
större marknadsandelar genom ett alltmer pornografiskt innehåll.

Trösklar för inträde på marknaden
Antalet förlag på den pornografiska marknaden ökade stadigt fram till slutet 
av )8<(-talet då en extrem expansion skedde på bara några år. Antalet förlag 
sjönk sedan till en relativt stabil nivå under )89(-talet för att sedan sjunka 
under )8:(-talet (jämför diagram ).)). Att antalet inträden på marknaden 
var så pass högt och ökade fram till )89(-talet skulle kunna förklaras av 
relativt låga trösklar in på marknaden, det vill säga att det var relativt enkelt 
och billigt att ge ut pornografiska tidningar. Trösklarna kan ses på flera sätt, 
dels i relation till de faktiska kostnaderna för att ge ut en pornografisk tid-
ning, men också den personliga kostnad det innebar för pornografer i form 
av stigmatisering. Tekniska förändringar i tryckteknik har inte studerats här, 
men andra källor pekar på att det under perioden blev billigare och enklare 
att göra och mer kvalitativa tryck. När konkurrensen ökade blev det dock 
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mer kostsamt att framställa konkurrenskraftiga produkter som ställde högre 
krav på komposition och redaktionell kvalitet.

Den stigmatisering det innebar för förläggare att förknippas med 
pornografi var troligen under hela perioden relativt hög, men sannolikt 
något lägre under )8<(-talets senare del då den kulturradikalt sexliberala 
diskursen ägde problemformuleringsprivilegiet. Även om utgivningen av 
pornografi säkerligen innebar en stigmatisering även under )8<(-talet 
inramades den ofta massmedialt som en radikal utmaning av statens för-
mynderi och porno grafer konstruerades i viss utsträckning som rebeller 
mot en traditionell sexualitetssyn. I och med )89(-talets diskussion om 
barnpornografi och utnyttjanden förändrades dock denna bild och troligen 
höjdes därmed de stigmatiseringsbundna trösklarna. Även om pornografer 
under hela den studerade perioden sågs som kapitalismens värsta profitörer 
av såväl höger- som vänsterpolitiker, religiösa som feministiska motståndare 
var omsvängningen av synen på pornografen som en utmanare av makten 
till en innehavare av sexuell förtryckarmakt säkerligen av betydelse för den 
generella viljan att befatta sig med pornografi. Exempel på detta hittas också 
i diskussionerna på )89(-talet om skyltning och försäljning av tidningar, där 
krav restes på lokala butiker att de skulle rensa ut pornografin.

Populärpressmarknaden och målgruppsstyrning
Utvecklingen mot egen distribution under )8<(-talet gjorde att de porno-
grafiska tidningarna tog ytterligare ett steg bort ifrån den övriga pressen. Som 
Gayle Dines påpekat karaktäriserades de pornografiska tidningarna även 
av avsaknaden av kommersiella annonser. De renodlade porrtidningarnas 
ekonomi fungerade i dessa avseenden väsentligt annorlunda än herrtid-
ningar och övrig populärpress. Inkomsterna var helt styrda av upplagan och 
kunde inte understödjas av annonsintäkter. Även om amerikanska Playboy 
stod som förlaga till många av de studerade tidningarna hade de svenska 
pornografiska tidningarna alltså annorlunda förutsättningar. Inte förrän Fib 
Aktuellt och Lektyr utökade sitt sexuella innehåll under )8<(-talet kan man 
tala om någon egentlig svensk variant av Playboy utifrån marknadsnisch. 
Avsaknaden av en svensk Playboy gjorde även att det inte fanns någon skarp 
klassgräns mellan den ”fina” mjukpornografin i form av Playboy och en 
mer arbetarklassbetonad hårdpornografi. En sådan skiktning kan däremot 
skönjas i Anderbergs Kärleksprojekt där han tydligt tog avstånd mot de 
kommersiella och smaklösa porrtidningarna.

Konkurrensutsatta medier kan tendera att prioritera det marknadsmäs-
sigt gångbara istället för det som av allmänheten uppfattas som viktigt. Ur 
demokratisk synvinkel har detta problematiserats eftersom journalistiken 
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då kan få populistiska tendenser.)) Med populärpressens inriktning på an-
nonssegment är denna kategori kanske särskilt marknadsanpassad, vilket 
ofta uppfattas som mindre problematiskt eftersom populärpressens syfte 
snarare är underhållning än opinionsbildning och faktarapportering. Dis-
kussioner kring veckopressens påstådda ”fördumning” och sensationalism 
har dock blossat upp vid olika tillfällen.)' Ur en genusteoretisk synvinkel 
kan också tendensen till målgruppsstyrning som inte endast bygger på 
intresse utan som också har en stark inriktning på kön problematiseras. 
Populärpressen skulle enligt en sådan analysmodell inte bara rikta sig till 
kvinnor respektive män, utan även i någon mån i sina framställningar 
konstruera (marknadsanpassat) kön och sexualitet. Populära tidningar som 
den amerikanska Playboy eller svenska Fib Aktuellt och Lektyr konstruerade 
därmed en ideal heterosexuell maskulinitet anpassad efter marknadens 
behov av livsstilskonsumtion.)= Mot bakgrund av detta är det paradoxalt att 
just pornografiska tidningar och serietidningar kritiserats hårt för att vara 
profitdrivna och marknadsanpassade, då dessa två populärpresskategorier 
i princip har varit obundna vad gäller annonser.)& Medan populärpressen 
fungerat som ett kommersiellt smörjmedel med spridandet och uppbyg-
gandet av en genusanknuten konsumentkultur har identitetsskapandet i 
pornografin varit mindre knuten till annan konsumtion.

Genom en strävan att nå en så stor målgrupp som möjligt försökte 
porrtidningsmakare skapa produkter som tilltalade ”gemene man”. Även 
om Curth Hson Nilsson sade att han gjorde ”arbetarporr” till skillnad från 
Berth Miltons inriktning mot en mer ”förfinad” målgrupp, kan de ändå 
betraktas som breda.); Hson Nilsson ville i sina tidningar exempelvis rikta 
sig även till sexuella ”minoriteter” varpå han också hade bilder på nakna 
män och transvestiter. Inriktningen på de breda målgrupperna för att nå så 
stor upplaga som möjligt kan till viss del förklara den extrema konkurrens 
som rådde under slutet av )8<(-talet och som sedan utmynnade i en specia-
lisering med olika genrer för olika målgrupper. Internationaliseringen i och 
med liberaliserade marknader även utanför Skandinavien, gjorde sanno-

 )) Se t.ex. diskussion om detta i Hvitfelt ()88<), s )(&f.
 )' Se t.ex. diskussionen under )8=(- och framåt i Larsson ('((=), s ')A.
 )= Liknande kritik kan förstås även riktas mot damtidningarna, och särskilt stark har 

sådan kritik varit mot de tidningar som riktar sig till ungdomar. För en omfattande 
analys av ungdomspressen och dess konstruktion av kön under slutet av denna 
period, se Jalakas ()8:(). Se även Hirdman ('(()) s :f för en problematisering av 
veckotidningars skapande av feminina och maskulina identiteter.

 )& Om pornografins och serietidningarnas ringa betydelse för annonsmarknaden, se 
Jonsson ()8:'), s =;.

 ); Jfr intervjuer med båda i Nestius ()8:').
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likt också att marknadsförutsättningarna för mer specialiserade tidningar 
utökades.

Som påpekades inledningsvis har den pornografiska pressens utvidgning 
med mycket få undantag behandlats inom den presshistoriska forskningen. 
Bristen på tillförlitliga källor är en av anledningarna. Upplagestatistik finns 
till exempel inte samlad på det sätt som för annan populärpress. Även denna 
studie har förstås sina empiriska brister för fastslagandet av exakt hur stor 
spridning de pornografiska tidningarna har haft och i vilken omfattning de 
lästs av olika delar av befolkningen. Trots detta menar jag att avhandling-
ens resultat bör påverka analysen av populärpressens utveckling. De tidiga 
boulevardbladen bör exempelvis ha påverkat konkurrensen om läsarna 
redan på )8;(-talet, då dessa tidningars samlade försäljning ökade från ),9 
miljoner exemplar )8&: till &,& miljoner exemplar )8;8. Boulevardbladens 
underhållande karaktär med en blandning av humor, noveller och flärdfullt 
vackra kvinnor borde varit en inte helt obetydlig konkurrent till dåtidens 
familjetidningar. Den äldre generationens herrtidningar verkar även ha 
försvunnit i takt med att de pornografiska tidningarna växte sig starkare. 
Sambandet mellan dessa fenomen bör dock studeras vidare.

Den pornografiska pressens steg bort från den övriga populärpressen 
i och med en alltmer sexuellt explicit framtoning och egen distribution 
under )8<(-talet gjorde möjligtvis att pornografin inte direkt konkurrerade 
med andra tidningar mer än andra möjliga fritidssysselsättningar. Historien 
om )8<(-talets herrtidningar måste dock ses i relation till att den explicita 
pornografin mycket snabbt expanderade då. De etablerade förlagen hakade 
på den pornografiska trenden genom att skapa en tidning mittemellan det 
accepterade och det pornografiska genom att låna karaktäristika från både 
den traditionella populärpressen och de nya porrtidningarna. På så vis ska-
pades en produkt som till priset var lik populärpressen men som till delar av 
sitt innehåll låg nära pornografin. Marknadssegmentet mellan populärpress 
och pornografi gjorde herrtidningarna mer accepterade än porrtidningarna 
och kunde läsas ”för artiklarnas skull”.

Av män för män?
Att pornografi skulle utmärkas som en produkt av och för män visar sig i fallet 
med den svenska pornografiska pressen vara en sanning med modifikation. 
Även om de flesta förlag drevs av män fanns en betydande andel kvinnor 
på ledande och styrande positioner i de pornografiska förlagen. Exempel 
finns också på både män och kvinnor som själva varit verksamma inom 
ett förlag sedan startat eget. Curth Hson Nilssons fru startade exempelvis 
efter deras skilsmässa förlaget Pigalle där hon gav ut pornografiska tidningar 
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och böcker. Firma Berwe i Malmö, med Ögat, var ett familjeföretag där 
dottern fick ta över efter föräldrarna och utvecklade förlagets tidningar i 
både explicit och internationell inriktning. Det kvinnliga företagandet i 
pornografibranschen har här inte studerats uttryckligen. Omfattningen av 
kvinnor i branschen, betydelsen av deras närvaro och hur de drev sina förlag 
är därmed en fråga för framtida forskning.

Även bilden av den totalt manliga konsumtionen kan ifrågasättas. Även 
om konsumtionen av pornografin var tydligt maskulin, innebar det kom-
mersiella genombrottet att även kvinnor fick tillgång till dessa skildringar. 
Gjorda undersökningar om porrläsande visade också att kvinnor tog del av 
pornografi under slutet av )8<(-talet. Trots att den kvinnliga läsekretsen var 
avsevärt mindre än den manliga bör betonas att även övrig populärpress 
gick mot en stark genusuppdelning i rena dam- och herrtidningar. Den 
relativt ensidiga manliga konsumtionen av porrtidningar skulle eventuellt 
kunna motsvaras av en relativt ensidig kvinnlig läsning av damtidningar.)<

Avslutande kommentar
Den kommersiella pornografin är, som Lynn Hunt påpekat, ett väster-
ländskt fenomen med en västerländsk historia. De skandinaviska ländernas 
tidigare historia har emellertid, som Kutchinsky framhållit, varit relativt 
pornografifria. Därför kan det tyckas paradoxalt att det var just i Sverige och 
Danmark pornografin avkriminaliserades, kommersialiserades och demo-
kratiserades först. Spridningen av pornografi var dock tidigt sammanlänkad 
med moderniteten och spridningen av de pornografiska produkterna till en 
bred allmänhet. En allmän liberalisering vad gäller tryck- och yttrandefri-
heten och den tidiga spridningen av sexualliberala argument och en seku-
larisering tillsammans med ökade reallöner för en relativt stor medelklass 
skapade sannolikt avgörande utrymme för uppkomsten av efterfrågan på 
pornografiska produkter i Sverige och Danmark. Till dessa mer strukturella 
förklaringar kommer också den politiska oviljan att kvarhålla tukt- och 
sedlighetsparagrafen liksom det entreprenörskap och den ”guldrush” som 
rådde inom den pornografiska branschen. Den politiska viljan att avkrimi-
nalisera pornografin var även knuten till föreställningen om Sverige som ett 
progressivt och modernt sexliberalt land.

 )< Enligt Bernow & Österman ()89:), s &8 hade de flesta av de utpräglade damtidning-
arna 9(–:; procent kvinnliga läsare under perioden )8;'–)89; medan porrtidnings-
läsandet enligt en undersökning gjord i samband med yttrandefrihetsutredningen 
visade att '(,= procent av de tillfrågade kvinnorna svarade ja på frågan om de läst eller 
tittat i någon bok eller tidskrift vars innehåll huvudsakligen bestod av skildringar av 
sexuella handlingar. Se SOU )8<8:=:, s )(=.
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Pornografi kan ses som en maktfaktor och en uttolkare av den samtida 
sexualitetens betydelser, i likhet med JeArey Weeks resonemang. Sexuali-
teten har konstruerats och tolkats i pornografin, men vad som betraktats 
som pornografiskt har även konstruerats och definierats av det omgivande 
samhället. I diskussionerna om pornografi har det därför även uppstått en 
diskursiv dragkamp om att fylla begrepp som sexualitet, kärlek och porno-
grafi med innehåll. I det svenska fallet är det tydligt hur det positivt laddade 
begreppet kärlek fyllts med olika innehåll för att symbolisera pornografins 
motsats. Genom att betona kärlekens genuinitet och icke-kommersialism 
har pornografin symboliserat den ”onda”, profitdrivna sexualiteten. Hur 
snävt gränsen mellan den ”goda” och den ”onda” sexualiteten satts har även 
fått konsekvenser för vilken sexualitet som uppfattats som pornografisk: 
till en början allt utanför det heterosexuella monogama äktenskapet, i slu-
tet en delvis våldsam, kvinnoföraktande manlig sexualitet. Politiken och 
tryckfrihetslagstiftningen kan ses som kontrollanter av sexualiteten och de 
skildringar av densamma som tillåts i ett samhälle. I skapandet av dessa 
regleringar har olika tolkningar haft olika inflytande över tid. Opinioner har 
under perioden skiftat relativt snabbt, vilket gjort att lagstiftningen uppfat-
tats som först alltför tandlös, sedan rättosäker och godtycklig och till sist 
som ett statligt sanktionerat kvinnoförtryck. Lagstiftningens beskrivningar 
av pornografin har också konstruerat vad det i praktiken är. Branschen har 
således konstruerats utifrån lagstiftning, men relationen mellan branschen 
och samhället har även varit det omvända. De pornografiska tidningarna 
har genom sitt innehåll skapat en stark (om än över tid skiftande) diskurs 
om vad sexualitet är och kan vara. Motståndsgrupper och politiker har 
reagerat på detta och vad de uppfattat som oönskat och skadligt. I denna 
växelvisa och ömsesidiga relation har branschen både definierats och defi-
nierat sig själv.
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Appendix ): Tidningar som ingår i studien

Tidningsnamn Förlag Utgivningsår
!"&" Anderssons förlag )8<:
& minuter över SEX J.A.S förlaget )8<9
Action K. G. Anderssons förlag )8<8
Adults only Allgrafia )8<:
Agent Sex J.A.S förlaget )8<9
Aktuell Rapport Tre Mag Sweden )8:(–'((<
Album Artiste Studio-

modeller Studiomodeller )8<=
Amazone Gento förlags AB ()8<;–)8<:) och Svea Press ()8<8) )8<;–)8<8
Anitas Sex Lift J.A.S förlaget )8<9
Aphrodite Doggman )89&
Aspekt Ro-li Import )8<8

Attraktion
Obelisk ()89&–)89;) och Mondo press svenska 

AB ()89;–)89<) )89&–)89<
Authentic Allgrafia )8<:
Bambino K.N. Press )89)–)89&
Begärelsen Siljaförlagen )8<:
Belinda:sex-serie-

tidningen Hsonproduktion )89)–)89<
Berwe:s Modellstudier Firma Berwe )8;8–)8<=
Betty i Sängen JET-förlaget )8<9
Bildtidningen Sexan SB förlaget )8<9
Black & White Collosal 

Show Åson Production )8<:
Bock i Sängen JET-förlaget )8<9–)8<:
Bocken J.A.S förlaget )8<9
Bocken Verbförlaget )8<:
Broadway Modern Tid AB )899–)898
Caliber Sex PR-produktion )8<8
Calypso magazine Beleförlaget AB ()8<;) och Svea Press ()8<<–)8<:) )8<;–)8<:
Cancan Gento förlags AB )8<&–)8<:
Candy Prince press )89<–)8:'

Carneval
Gento förlags AB ()8<'–)8<;), Svea Press 

()8<<–)8<:) )8<'–)8<: 

Carneval
Atenaförlaget ()898–)8:)) och Ronda Produkter 

()8:'–)8:&) )898–)8:&
Casanova Prince press AB )89&–)898
Casino Kontinentpress )899
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Attraktion
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AB ()89;–)89<) )89&–)89<
Authentic Allgrafia )8<:
Bambino K.N. Press )89)–)89&
Begärelsen Siljaförlagen )8<:
Belinda:sex-serie-

tidningen Hsonproduktion )89)–)89<
Berwe:s Modellstudier Firma Berwe )8;8–)8<=
Betty i Sängen JET-förlaget )8<9
Bildtidningen Sexan SB förlaget )8<9
Black & White Collosal 

Show Åson Production )8<:
Bock i Sängen JET-förlaget )8<9–)8<:
Bocken J.A.S förlaget )8<9
Bocken Verbförlaget )8<:
Broadway Modern Tid AB )899–)898
Caliber Sex PR-produktion )8<8
Calypso magazine Beleförlaget AB ()8<;) och Svea Press ()8<<–)8<:) )8<;–)8<:
Cancan Gento förlags AB )8<&–)8<:
Candy Prince press )89<–)8:'

Carneval
Gento förlags AB ()8<'–)8<;), Svea Press 

()8<<–)8<:) )8<'–)8<: 

Carneval
Atenaförlaget ()898–)8:)) och Ronda Produkter 

()8:'–)8:&) )898–)8:&
Casanova Prince press AB )89&–)898
Casino Kontinentpress )899

Casino Sparta förlag )89'
Club Zizzi Handelsförlaget Transero )8<<

Cocktail
Förlags AB Universal ()8&8–)8;:), AB 
Veckotidning ()8;8–)89&) )8&)–)89&

Cocotte Förlags AB Hansa )8<<
Coit PR-Produktion )8<:
Coition Ro-li Import )8<8
Color Cavalcade Obelisk )89'–)89&
Color Climax Nordiska varucentralen )8<:–)8:'
Color Orgie Obelisk )89'–)89&
Color Special Obelisk )89)–)89'
Colorsex Obelisk )89(–)89'
Colour-petting S-print )8<9
Cover girl Svea press AB )8<9–)8<8
Delicate Duo Förlaget )8<9–)8<8
Den sexgalne 
journalisten Okänt förlag )8<8
Diana Förlags AB Svea )8<'–)8<;
Dixi Ro-li Import )8<8
Dolly i Sängen JET-förlaget )8<9–)8<:

Dream
Dream förlagspress ()8<8–)89=) Bok-Center 
()89&–)899) )8<8–)899

Ero Inpress )89(–)8::
Eros Rondex )8<9–)8<:
Erot Chris-förlagen )8<9
Erotica Rondex )8<9–)8<:
Erotik på sjukhus J.A.S förlaget )8<9
Eva Firma Berwe )8;=–)8;<
Exciting Svea press )8<9–)8<8
Exklus Color Svea press AB ()8<8) Nilsson ()89'–)89=) )8<8 och )89'–)89=
Expedition && Eiraförlaget )8<<
Extas Atenaförlaget )89<–)8:)
Extas Stillisförlaget )8<:
Farlig lek J.A.S.-förlaget )8<9–)8<:

FIB Aktuellt Åhlén & Åkerlund
)8<=–)8:' (räknas 
från )89()

Fick-Magazin ACO )8<:
Fifi Mondo Press svenska AB )899–)8:(
Fifteen !# Book-center )89=–)898

Figure
Beleförlaget ()8<(–)8<;) Svea Press AB ()8<<–
)8<:) )8<(–)8<:
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Finess K.G. Andersson )8<:–)8<8
Finess Modern Tid AB )899–)898
Flicka Naket City AB )8<:
Flickor & Fräckisar Stopp press )8:(
Fluzz Chrisförlagen )8<:
Fotosexan T.B. Produkter )8<'–)8<;
Fotostudier Firma Berwe )8;&–)8<;
Fritids-sex Scand Picture )8<8 och Nilsson )89' )8<8 och )89'
Fräckisalbum Malmberg & Hedström )8<8
Fuck Åson:s Production )8<:
Fucking Allerik )8<:–)8<8
Gigolo international Okänt förlag )8<:
Gina Bok-center AB )898
Git i sängen Ess-ge reklam )8<:
Glamour Glamour )8;9–)8;8
Gold digger OAasontryck )8<9
Good Loving Allgrafia )8<:
Gorillan Verbförlaget )8<:
Gruppsex Verbförlaget )8<:
Guldserien Hsonproduktion )89<–)8:)
Hel-garv Malmborg & Hedström )8<:–)899
Helios/Helios aktstudier Eiraförlaget )8;'–)8<:
Hellas Eiraförlaget )8<'–)8<:
Hjärter dam Modern Tid AB )8:(–)8:)
Hokon Källs-Nöbbelöv press )89'
Homo International 
Magazine Akro-förlaget )8<<–)8<8
Homo-kontakt Akro-förlaget )8<:
Hot-party Stillisförlaget )8<:
Hvar sex-tonde dag E.G. Förlaget )8<8
Indiscreet Monogram-press )8<:–)89'
Intim Prince Press AB )89'–)898
Intim kontakt Svenvi )8<8–)88(
Intim kontakt för sex-
kontakt Svenvi )89<–)899
Intime Stillisförlaget )8<:

Joker
Svea Press AB )8<<–)89& och Gento Förlag 
)89&–)89; )8<<–)89;

Jukk Special Allgrafia )8<:

Kavalkad
Förlag AB Hansa ()8&;–)89() och Förlags AB 
Start ()89&–)89<) )8&;–)89<



Kikhålet Åson:s Production )8<:
Killen Revolt press )89&–)8:<
Kis Colour Duo-förlaget )8<9–)8<:
Kiss Obelisk ()89&) och Mondo Press ()89;–)89:) )89&–)89: 
Kloster Sex J.A.S förlaget )8<9
Kokett Modern Tid AB )89&–)8:(
Komix Förlags AB Komix )89)

Kontakt & Sex Guiden GU-center ()89<–)8:') Dev förlag ()8:'–)88=)
)89<–)8:', )8:'–
)88=

Kontaktnytt Gu-center )8:(–
Kontakt-specialen GU-center )89:–
Kriminaljournalen Kriminaljournalen )88( Tre Mag )8;=–)88(
Kärlek i bild Europrint förlags AB )8<:
Labelle Monogram-press )8<<–)89'
Lamor Petting J.A.S förlaget )8<9
Lek i Säng Chrisförlagen, från nr & Siljaförlagen )8<9

Lektyr
Saxon & Lindström, )8'8–)8:;, Saxon )8:;–
)8:9, Baltic press, )8::–

)8'=– (räknas från 
)89()

Les biennes Unique press )8<<
Lesbian Girls J.A.S.-förlaget )8<:
Lesbian Love Rondex )8<:
Libido ACO )8<:
Liebe Ströms förlag )8<9
Lift Petting PR-Produktion )8<:
Lola i Sängen JET-förlaget )8<9
Lolita Prince Press )89<–)89:

Look
Obelisk ()89&–)89;) och Mondo Press ()89;–
)89:) )89&–)89: 

Lotus Östermalmsförlaget )8<9–)8<:
Love Rondex )8<9–)8<:
Love Makers Europrint Förlags AB )8<9–)89'
Love Petting Allgrafia )8<:

Lovetime
AB Ancylus ()89'–)89=) och Ung Press AB 
()89;) )89'–)89;

Loving Act Allgrafia )8<:
Loving Contact Action 
Petting Allgrafia )8<:
Loving Mix Assman Production AB )8<9
Loving Sweden Assman Production AB )8<9–)8<:

Magazine Girl
AB Ancylus ()89=–)89;) och Nilssons förlag 
()89;) )89=–)89;
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Male Petting Art Akro-förlaget )8<:
Man Revolt press )89=–)89<
Manhattan Modern Tid AB )898–)8:(
Man-to-man Revolt press )898–)8:(

Maxim Kontinentpress
)8<:–)89' och )89;–
)899

Miss P Pygme bokförlag )89)
Miss Q Okänt förlag )8;<
Mister SM Revolt press )89&–)8:<
Model Revue Modejournalen )8<'
Modell Naturell Hsonproduktion )8;:–)89(
Modellen Svenssons förlag )8;)–)8;;
Modern Erotik Kontinentpress )89)–)89&
Modern Girls Svea Press AB )8<9–)89(
Modern Man 
Magazine Hsonproduktion )8<'
Mot solen Bokförlaget Folket )8;;
Mums Modern Tid AB )898–)8:( och )8:'

Månadens Q
Bok-center AB )89&–)89; och Prince Press 
)89<–)89: och )8:'–)8:=

)89&–)89: och )8:'–
)8:=

Månadens Titt Mondo press svenska AB )89<–)898
Nana international Prince press )89&–)8:&
Necking Sweden Assman production AB )8<9
Night-Stop WP Tidningsproduktion )8:(–)8:=
No! No! Colour Duo-förlaget )8<:
Nonstop WP tidningsproduktion )8:(–)8:&
Nyfiken Obelisk förlag )89)–)89'
Nymf J.A.S förlaget )8<9
Nymf Prince Press AB )89'–)8:(
Opus Roli import )8<8
Orgasm Rondex )8<9
Orgie ACO )8<9
Pa' Hsonproduktion )8<'–)8:'
Par Lek J.A.S förlaget )8<9
Paris News TV-
Magasine TB Produkter )8<'–)8<&
Paris-Hollywood Förlags AB Hansa )8;'–)8<8

Parlek

Östermalmsförlaget ()8<8–)89(), TräAen förlag 
()89)–)89'), AB Ancylus ()89=–)89&) och 
Antiqua AB ()899–)8:()

)8<9–)89&, )899–
)8:(

Partner Prince press )89&–)8:'
Party SB-förlaget )8<9
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Passion Prince press )89=–)8:'
Pekka Revolt press )89(-talet
Petting (lesbian love) Rondex )8<<–)8<:
Petting Girls Rondex )8<:
Petting med Daisy TIP-Production )8<:
Petting med Peggy J.A.S förlaget )8<9
Petting Orgies SB-förlaget )8<9
Petting Sweden Assman Production AB )8<9
Pettingflickor Åson:s Production )8<:
Photo Parade Hsonproduktion )8<'–)8<9
Pic Petting JET-förlaget )8<:
Pi' Hsonproduktion )8;&–)8:< 
Pi' Special Hsonproduktion )8<<–)8:<
Pikant WP tidningsproduktion )89<–)8:=

Pin Up
Förlags AB Hansa, ()8&;–)89() Förlags AB Start 
()89)–)8:() )8&;–)8:(

Pirate Private Press )898–
Pirrande par Siljaförlagen )8<:
Play Boy TB produkter )898

Playtime
Östermalmsförlaget ()8<:–)89(), TräAen förlag 
()89)–)89') )8<:–)89'

Porrdalen Lenn Production )8<8
Porr-lek Siljaförlagen )8<9
Porrsexan Anson Production )8<:
Prince Prince press )8<8–)8:'
Prince Explorer Prince Press )89&
Private  Private Press )8<;–
Puss Okänt förlag )8<:–)89=
Qvick Förlags AB Svea )8;;–)8<8
Qvinna Pigalle Bokförlag )8<(–)8<<
Ra' Hson )8;9–)8:'
Raquel Hsonproduktion )89:
Rendezvous Ro-li import )89(
Revolt Bildserie Revolt press )89(-talet
Revolt Gallery Revolt press )89<–)899
Revolt mot sexuella 
fördomar Källs Nöbbelöv press )89)–)8:=
Rina Bok-Center AB )898
Ruter dam I. Friskytt ()89;), Modern tid AB ()89<–)898) )89;, )89<–)898
Scala international Eiraförlaget )8<&–)8<;
Scandinavian Pictures TräAen förlag )89(–)89'
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Scandal/ Skandale Chris-förlagen )8<9
Scandinavian Girl Obelisk förlag )89)–)89'
Scoop-mag Popettan AB )8:(–)8:)
Semestererotik J.A.S.-förl. )8<9
Sensuell K.G. Andersson förl )8<:
Serie-Sex Kontinentpress )89)–)8:'
Sex clusiv J.A.S förlaget )8<9
Sex Drift J.A.S förlaget )8<9
Sex hets Birgittaförlaget )8<:
Sex i bild 
(Novelltidningen) Hsonproduktion )89'–)899
Sex i dag Modern Tid AB )898–)8:(, )8:'
Sex Lek J.A.S förlaget )8<9
Sex of sex J.A.S förlaget )8<9
Sex Par Allgrafia )8<:
Sex skjutaren Scandinavian Printing Enterprise AB )8<:
SEX sugen P-förlaget )8<9
SEX time P-förlaget )8<9
Sex över Sex Petting Östermalmsförlaget )8<9–)8<8
Sexan/ &:an Mondo press svenska AB )89:–)898

Sexbrigaden
AB Ancylus ()89=–)89;), Nilssons förlag ()89;–
)899) och Antiqua ()899–)8:() )89=–)8:(

Sexcabaret Atenaförlaget ()89:–)898) och Escort ()8:&) )89:–)898 och )8:&
Sex-Camp Akro-förl )8<:
Sex-Chock J.A.S förlaget )8<9
Sex-kontakt Svenvi )89)–)89<
Sexmagasinet AB Ancylus )89=–)89&

Sexnytt

Pygme ()89'–)89=) Devis AB ()89=–)89;), 
Kontinentpress ()89;–)898) och Antiqua ()898–
)8:() )89'–)8:( 

Sexorama Europrint )8<<–)89(
Sexparty Auto-Pose (SN-produktion) )8<9
Sex-Party Modern Tid AB )8:(–)8:'
Sexpatrullen AB Ancylus )89=–)89&
Sexplay Kontinentpress )89)–)89'
Sexsalabim Hsonproduktion )89<
Sextas Hsonproduktion )8<9–)89<

Sexträ'en

Östermalmsförlaget ()8<:–)8<8), TräAen 
förlag ()89(–)89'), AB Ancylus ()89'–)89;), 
Pressfrämjandet ()89;–)89<), H Wedin förlag 
()899–)8:() och Rune Wedin ()8:'–)8:&) )8<:–)8:&

Sexualia Colour Duo-förlaget )8<:
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Shic J.A.S förlaget )8<9
Silhuett Firma Berwe )8;9–)8<=
Skratta inte åt Arnold Hsonproduktion )899
Smygtittaren J.A.S.-förlaget )8<9–)8<:

Spader dam

Pygme bokförlag ()8<8–)89=), Devis AB ()89=–
)89&), Kontinentpress ()89;–)898), Antiqua 
()898–)8:() )8<8–)8:(

Spanking Sweden Assman Production AB )8<9
Spender Spender P. )89:–)898
Sport Boulevard Okänt förlag )8&:–)8<(
Strip Tease Follies Riboti )8<9

Stripp
Svea Press AB ()8<8–)89(), Gento förlag ()89(–
)89<) )8<8–)89<

Stripping Sweden Assman Production AB )8<9
Striptease Kontinentpress ()8<&–)8:=) och Ronda ()8:9) )8<&–)8:= och )8:9 
Strip-tease Exklusiv Kontinentpress )8<<–)8:=

Succe
Obelisk förlag ()89&–)89;), Mondo Press ()89;–
)89<) )89&–)89<

Sun World Kajos )8<'–)8<=
Super-Sex OAsethuset )89=–)8:'
Swedish Game Obelisk )89)–)89'
Swedish kontakt Ro-li import )89)
Swedish teenager girls WP tidningsproduktion )898–)8:9
Sängen Petting JET-förlaget )8<9–)8<:
Sängen Special JET-förlaget )8<9
Sänglek J.A.S förlaget )8<:
Tabu Rondex )8<:
Tafsing Chrisförlagen )8<9
Tagning J.A.S förlaget )8<9
Tanga Bok-Center AB )89:
Teenangels Revolt press )89;–)8:=
Terror sex Stillisförlaget )8<:
Testning J.A.S förlaget )8<9
*e Naturist Life Kajos )8;8–)8<&
*e Passionated Love 
Makers Europrint )8<:–)8<8
Tidlösa Etnoförlaget )8;)–)8<:
Tonårsbrunst Åson:s Production )8<:
Top Hat/Joker Solanco AB )8&<–)8:'



Top Sex Modern Tid AB )898–)8:'
Topp Special Williams )8<9–)8<8
Toppless Förlags AB Hansa )8<8
Total Åson:s Production )8<:
Tsar Prince press )89(
Tween Popettan AB )8:(–)8:)
Unique Unique press )8<8
Veckans stopp Stopp press )8:(–)8:'
Weekend sex AB Sista Nytt )89'–)8:;
Vem var han J.A.S förlaget )8<9
Venus Monogram-press )8<;–)89'
Wiking Männer 
Magazin Åson Production )8<:
Visuell Amber förlag )8<<
Världsrevyn sensation Världsrevyn Sensation )8;:–)8<&
Xtra Gento förlags ab )8<'–)8<8
Zing Modern Tid AB )89&–)898
Ögat Firma Berwe )8&<–)8<<
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Förlag Lokalisering Tidningar som förlaget gav ut Tidsperiod på 
marknaden

AB Ancylus Stockholm Sex-Magasin, Sex-Patrull, Lovetime, 
Magazin-girl, Sexbrigaden, Sex-
trä'en, Parlek 

)89'–)89;

AB Sista nytt Hälsingborg Weekend sex )89&–)8:&
AB Veckotidning/
Veckopress

Stockholm Cocktail )8;8–)89&

ACO Älvsjö Libido, Fick-Magazine, Orgie )8<9–)8<:
Akro-förl Norrköping Homo International Magazine, homo-

kontakt, Male Petting Art, Sex-Camp
)8<<–)8<8

Allerik Malmö Fucking )8<:–)8<8
Allgrafia Malmö Adults only, Authentic, Good Loving, 

Jukk Special, Love Petting, Loving Act, 
Loving Contact Action, Sex Par

)8<:

Amber förlag Borås Visuell )8<<
Anderssons förlag Uppsala !"&" )8<:
Anson Produc-
tion

Jönköping Porrsexan )8<:

Assman produc-
tion AB

Stockholm Loving Sweden, Necking Sweden, 
Spanking Sweden, Petting Sweden, 
Stripping Sweden, Loving Mix

)8<9–)8<:

Atenaförlaget Sundbyberg Extas, Sexcabaret, Carneval )89<–)8:)
Auto-Pose (SN-
produktion)

Stockholm Sexparty )8<9

Beleförlaget Stockholm Figure, Calypso Magazine )8<(–)8<<
Birgittaförlaget Hultsfred Sex hets )8<:
Bokförlaget Anti-
qua

Vänersborg Sexbrigaden, Spader dam, Sexnytt, 
Parlek

)899–)8:(

Bokförlaget 
Folket

Malmö Mot solen )8;;

Book-center Stockholm Gina, Rina, Tanga, Månadens Q, 
Fifteen !#, Dream

)89=–)898

Chris-förlagen Furulund/
Malmö

Erot, Scandal, Fluzz, Lek i säng, 
Tafsing

)8<9–)8<8

Devis Södertälje Spader dam, Sexnytt )89=–)89&
Doggman Stockholm Aphrodite )89&

Appendix ': Förlag som ingår i studien
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Dream förlags-
press

Stockholm Dream )8<8–)89=

Duo-förlaget Malmö Delicate, Kis Colour, No! No! Colour, 
Sexualia Colour

)8<9–)8<8

E.G. Förlaget Vällingby Hvar sex-tonde dag )8<8
Eiraförlaget Örebro Hellas, Expedition &&, Helios, Scala 

international
)8;'–)8<:

Ess-Ge Reklam Vänersborg Git i sängen )8<:
Etnoförlaget Örebro Tidlösa )8;)–)8<:
Europrint förlags 
AB

Stockholm Sexorama, Lovemakers, *e Passiona-
ted Lovemakers, Kärlek i bild

)8<<–)89'

Firma Berwe Malmö Berwes modellstudier, Eva, Fotostu-
dier, Silhuett,  Ögat

)8&<–)8<<

Förlags AB Hansa Stockholm Cocotte, Kavalkad, Toppless: Paris-
Hollywood, Paris-Hollywood, Pin up

)8&;–)898

Förlags AB Kaval-
kad

Stockholm Kavalkad, Pin up )8;<–)8<=, 
)89)

Förlags AB Komix Stockholm Komix )89)
Förlags AB Start Stockholm Pin up )89)–)8:(
Förlags AB Svea Sundbyberg Diana, Qvick )8;;–)8<9
Förlags AB Uni-
versal

Stockholm Cocktail )8&8–)8;:

Gento Förlags AB Solna/Stock-
holm

Xtra, Carneval, Cancan, Amazone, 
Joker, Stripp

)8<'–)89<

Glamour Stockholm Glamour )8;9–)8;8
GU-center Göteborg Kontaktnytt, Kontakt-specialen, Kon-

takt & Sex Guiden/ Kontaktguiden
)89<–)8:'

H Wedin Förlag Okänd ort Sexträ'en )899–)8:(
Handelsförlaget 
Transero

Västra Frö-
lunda

Club Zizzi )8<<

Hsonproduktion Stockholm Belinda, Guldserien, Ra', Sexsalabim, 
Skratta inte åt Arnold, Sex i bild, Mo-
dell naturell, Pa', Photo Parade, Pi', 
Pi' Special, Raquel, Sextas, Modern 
Man Magazine

)8;&–)8:<

I. Friskytt Okänd ort Ruter dam )89;
Inpress Stockholm Ero )89(–)8::
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J.A.S.-förlag Limhamn, 
Malmö

& minuter över Sex, Agent sex, Anitas 
sex lift, Bocken, Erotik på sjukhus, 
Kloster sex, Lamour Petting, Nymf, 
Par Lek, Petting med Peggy, Sex 
Clusif, Sex Drift, Sex Lek, Sex of Sex, 
Sex-Chock, Shic, Sänglek, Tagning, 
Testning, Vem var han, Smtgtittaren, 
Farlig lek, Lesbian girls, Semestererotik

)8<9–)8<8

Jan O Nilsson Okänd ort Exklus color, Fritidssex )89'–)89=
JET-förlaget Göteborg Sängen Petting; Betty i sängen, Lola 

i Sängen, Dolly i Sängen, Sängen 
Special, Bock i sängen

)8<9–)8<:

K.G. Andersson 
förlag

Johanneshov Sensuell, Action, Finess )8<:–)8<8

K.N. press/ Källs-
Nöbbelöv press

Åseda, 
Teckoma-
torp

Bambino, Revolt mot sexuella fördo-
mar, Hokon

)89)–)8:=

Kajos Örebro Sun World, *e Naturist Life )8;8–)8<&
Kontinentpress Stockholm Casino, Maxim, Modern Erotik, Sex-

play, Spader dam, Striptease, Serie-sex, 
Sexnytt, Striptease exklusiv

)8<&–)8:=

Kriminaljour-
nalen

Falkenberg Kriminaljournalen )89)–)88(

Lenn Production Göteborg Porrdalen )8<8
Malmberg & 
Hedström

Sundbyberg Fräckisalbum, Hel-Garv )8<:–)899

Modejournalen 
AB

Malmö Model Revue )8<'

Modern Tid AB Stockholm Zing, Kokett, Broadway, Finess, Man-
hattan, Mums, Sex I dag, Top Sex, 
Hjärter dam, Sex-Party, ruter dam

)89&–)8:'

Mondo press 
svenska AB

Malmö Fifi, Månadens titt, Sexan, Attrak-
tion, Look, Kiss, Succe

)89;–)8:(

Monogram-press Göteborg Venus, Labelle, Indiscreet )8<;–)89'
Naket City AB Stockholm Flicka )8<:
Nilssons förlag Okänd ort Magazin-Girl, Sexbrigaden )89;–)899
Nordiska 
varucentralen

Hägersten Color Climax )8<:–)8:'



Obelisk Stockholm Color Cavalcade, Color Special, Color 
Sex, Kiss, Nyfiken, Scandinavian Girl, 
Succé, Color Orgie, Swedish Game, 
Attraktion, Look

)89(–)89;

OAasontryck Oxie Gold digger )8<9
OAsethuset Stockholm Super-sex )89=–)8:)
P-förlaget Malmö SEXsugen, SEX time )8<9
Pigalle bokförlag Stockholm Qvinna )8;8–)8<<
Popettan AB Landskrona Scoop-mag, Tween )8:(–)8:)
Pressfrämjandet Stockholm Sexträ'en )89;–)89<
Prince press Skärholmen, 

Stockholm
Candy, Lolita, Nana international, 
Partner, Passion, Tsar, Intim, Nymf, 
Prince Explo, Casanova, Prince, Må-
nadens Q

)8<8–)8:=

Private Press Stockholm Private, Pirate )8<;
PR-produktion Malmö Coit, Lift Petting, Caliber sex )8<:–)8<8
Pygme bokförlag Södertälje Miss P, Spader dam, Sexnytt )8<8–)89=
Revolt Press Åseda Killen, Man-to-man, Mister SM, Re-

volt Gallery, Teenangels, Man, Revolt 
bildserie

)89=–)8:<

Riboti Limhamn Strip-tease follies/Pigalle Stripper )8<9
Ro-li import Malmö Opus, Aspekt, Coition, Dixi, Rendez-

vous, Swedish kontakt
)8<9–)89)

Rondex Malmö Eros, Erotica, Orgasm, Petting, Tabu, 
Lesbian Love, Love, Petting Girls

)8<9–)8<:, 
)8:9–)8::

Saxon & 
Lindström

Stockholm Lektyr, Lektyr Album, Brud Special, 
Månadens club

)89(–)8:;

SB förlaget Malmö Party, Bildtidningen Sexan, Petting 
Orgies 

)8<9

Scand Picture Helsingborg Fritids-sex )8<8
Scandinavian 
Printing

Malmö Sex skjutaren )8<:

Siljaförlagen AB Malmö Begärelsen, Pirrande par, porr-lek, Lek 
i säng

)8<9–)8<:

Solanco ab Stockholm Top hat )8&<–)8:'
Sparta förlag Stockholm Casino )89'
Spender P. Åseda Spender )89:–)898
S-print Malmö Colour Petting )8<9
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Stillisförlaget Landskrona/
Malmö

Hot-Party, Terror sex, Extas, Intime )8<:

Stopp press Stockholm Flickor & Fräckisar, Veckans stopp )8:(–)8:'
Ströms förlag Stockholm Liebe )8<9
Studio Modeller Göteborg Album Artiste Studio Modeller )8<=
Svea press Stockholm Exciting, Cover Girl, Modern Girs, 

Joker, Stripp, Exclus Color, Amazone, 
Calypso, Carneval, Figure

)8<<–)89&

Svenssons förlag Malmö Modellen )8;)–)8;;
Svenvi Göteborg Intim kontakt, Intim kontakt för sex-

kontakt, Sex-kontakt
)8<8–)88(

TB Produkter Lund, 
Malmö

Fotosexan, Paris News TV-Magazine, 
Play Boy

)8<'–)898

Tidskrift AB Start Stockholm Kavalkad )89&–)89;
TIP-Production Malmö Petting med Daisy )8<:
Tre-mag Sweden Stockholm Aktuell rapport )8:(–
TräAen förlag Stockholm Scandinavian Pictures, Sexträ'en, 

Playtime, Parlek
)89(–)89'

Ung Press AB Okänd ort Lovetime )89;
Unique Press Stockholm Les biennes, Unique )8<<–)8<8
W P tidningspro-
duktion

Skärholmen, 
Stockholm, 
Älvsjö

Nonstop, Pikant, Night stop, Swedish 
teenager

)89<–)8:&

Verbförlaget Stockholm Bocken, Gorillan, Gruppsex )8<:
Williams Bromma Topp special )8<9–)8<8
Världsrevyn 
Sensation

Stockholm Världsrevyn senation )8;:–)8<&

Åhlén & 
Åkerlund

Stockholm FIB Aktuellt )89(–)8:'

Åson:s Produc-
tion

Göteborg/
Vänersborg/
Åmål

Black & White Collosal Show, Wiking 
Männer Magazine, Fuck, Kikhålet, 
Total, Pettingflickor, Tonårsbrunst

)8<:

Östermalmsförla-
get AB

Stockholm Parlek, Sex över sex Petting, Playtime, 
Sexträ'en, Lotus

)8<9–)89(
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Summary

A Market of Antagonism: @e Commercial 
Breakthrough of the Pornographic Press and the 
Regulation of Pornography in Sweden )8;(–)8:(

In the end of the )8<(s, Swedish politicians and journalists worried in-
creasingly about the so-called “porn wave” that swept over the country 

and parts of the Western world. @e “porn wave” can be seen as the starting 
point of the contemporary pornographic press, which put sexually explicit 
pictures on the international market. During the post-war period, sexuality 
was becoming part of consumer society in new ways, with products such as 
contraceptive pills and explicit pornography.

In this thesis, the process when pornography went from being an un-
derground activity reserved for a small select group to being a legal mass 
market product during the second half of the '(th century is analysed. 
@e prelude to the commercial breakthrough of the explicit pornographic 
press is analysed by studying the Swedish firms that published pornographic 
magazines, the commercial conditions for the firms, and the freedom of the 
press policies and practices.. Focus is also on the debates and antagonisms 
that have surrounded the commercialisation of pornography.

In spite of strong resistance of the growth of the pornographic press, 
Sweden and Denmark were the first countries that decriminalized por-
nographic publishing (Denmark in )8<8 and Sweden in )89)). @e two 
countries have been described as “forerunners” both when it comes to 
the commercial breakthrough of the explicit pornographic press and the 
pornographic films. Sweden was also associated with pornography in the 
continued debate about the “Swedish sin” and the critique of the dark sides 
of a secularized and extended welfare state.

@e aim is to analyze how and why the pornographic press developed 
towards a mass market during the period )8;(–)8:( in Sweden. Departing 
from looking at pornography as historically and socially constructed, three 
main research questions have been formulated:
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).  How and why did the regulations of the publishing and distribution of 
the pornographic magazines change?

'.  How did the discursive construction of pornography change in the 
political and mass media debates?

=.  How did the pornographic press develop and transform in interaction 
with the rest of the surrounding society?

To answer these questions, parliamentary publications, legal material such 
as prosecutions and preliminary investigations, mass media debates and the 
firms publishing pornography are analysed. @e development is also analy-
sed in the light of the international development of the pornographic press.

A new lens of analysis this thesis employs involves how the relationship 
between business and society is characterized by interaction and mutual 
influence. Business strategies can simultaneously reflect and impact power 
relations, such as gender relations, in the surrounding society. @e busi-
ness of pornography is therefore seen as historically contingent and as an 
integrated part of society. Sociologist JeArey Weeks’ reasoning that power 
over sexuality, what it is and what it could be, is constructed in the langu-
age is used to understand pornography as power related. @is means that 
pornography is one of several “languages” where sexuality is constructed 
and limited. Its monopoly of commercial sexually explicit depictions and 
its common dissemination thus gives it an exceptional position.

@e pornographic press is analysed both as business history and as popu-
lar press history. By exploring business and popular press history together, 
the similarities and diAerences with the rest of the popular press can be 
traced. In addition, the market for the pornographic press is analysed in re-
lation to the development of the rest of the popular press. To point out that 
the commercialization of the pornographic press is part of business history, 
opens for a discussion of economic decisions made by the pornographers in 
specific historical settings and under changing regulations.

Pornography is diAerent from other commercial products on the market 
since it historically has been so disputed. Jurist Margaret Jane Radin’s term 
“contested commodities” is therefore used to understand the antagonisms 
that often appear when a product borders on what is considered inapp-
ropriate to sell on a market. When such products are commercialized or 
when they are talked about in economic terms, a social anxiety often ap-
pears, according to Radin. Unacceptable products also have special market 
conditions, according to economist D. Kirk Davidson, including limited 
marketing opportunities and varied problems with legitimacy and resis-
tance groups.
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@is thesis shows that there was a continuous growth of publishers on 
the market in the )8;(s and in the beginning of the )8<(s, with a related 
growth in the numbers of magazines sold. Almost all of them had their 
businesses located in metropolitan areas; as well, the genres followed an in-
ternational pattern with so called model study magazines (nude pictures for 
artists), nudist magazines (addressing nudist clubs but sold commercially) 
and boulevard magazines (more exclusive magazines focusing on glamorous 
half-naked women). In Sweden, these genres were also connected to geo-
graphic location. Firms in the town of Örebro published nudist magazines, 
firms in Malmö and Gothenburg published mainly model study magazines, 
and firms in Stockholm published boulevard magazines. 

During this period ()8;(–)8<&), pornography was discursively under-
stood in terms of an undesired secularization of society, and the worry was 
mostly about the possible harm to young people confronted with porno-
graphy. @e general homophobia of this period, and the anxieties about 
homosexuality (such as the concern that adult homosexuals seduced young 
people), also spilled over to the anxieties about pornography. It was feared 
that young people’s sexuality would be distorted and that they eventually 
would become homosexuals by reading pornography. However, some pe-
ople had more radical and sexually liberal arguments, trying to play down 
the dangers of masturbation and the eAects of pornographic confrontation. 
@e claimed dangers of homosexuality were seldom or never questioned 
by these more liberal critics, however. @ere was also a continuous anxiety 
about the profit-making of pornographers, and the main claim was that 
it was unacceptable that some people used the sex drive of others to make 
money.

Pornography was regulated, both by the company that held a monopoly 
on distribution, Pressbyrån, and by the obscenity regulation in the Freedom 
of the press act. Many politicians and commentators hoped that pornograp-
hy could be stopped by Pressbyrån since freedom of the press prosecutions 
were politically sensitive. @is resulted in a quite restrictive approach by 
Pressbyrån. @e pornography publishers tried to escape Pressbyrån’s regula-
tion by either staying on the limit of what was considered acceptable for 
national distribution or trying to organize distribution through alternative 
channels. In the beginning, a withdrawal of distribution privileges had an 
immense eAect on sales and the possibility to reach customers, but when 
alternative channels developed, pornographers could survive and challenge 
the obscenity regulation directly. In the prosecution material, strategies to 
escape punishment can also be seen. Inspection copies were delayed, the 
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date of publication was omitted, jury members considered conservative 
were excluded, and some publishing firms had a dummy legally responsible 
for the magazines.

@e second half of the )8<(s was characterized by substantial growth of 
the actors on the market. In other words, the “porn wave” can be perceived 
in empirical terms. @e geographical dispersion of pornography publishers 
reached smaller towns and villages. In this period, pornography was spe-
cialized in terms of target groups, and the old genres almost disappeared. 
New small publishing firms started magazines with sexually explicit material 
without even trying to be distributed by Pressbyrån and thus sharply chal-
lenging the obscenity regulation. As a consequence, the government and the 
Minister for Justice started what evening newspapers called a “porn raid”, 
where hundreds of pornographic magazines (foreign and Swedish) were 
seized. @is was quite paradoxical, since a commission was appointed by the 
Minister for Justice in )8<; to see if pornography could be either decriminali-
sed or heavily liberalised. @e minister claimed that the new magazines were 
worse than he had ever seen and that he could not neglect to intervene even 
if a liberal approach was applied in freedom of the press cases.

During the late )8<(s, the sex liberal and radical discourse won more 
influence in the public debate and a lot of people with high positions 
claimed that pornography was harmless or even had advantages for lonely 
people. @e so called “porn raid” was claimed insecure and unfair both by 
pornographers and commentators, with diAerent praxis developing in dif-
ferent towns because of the special jury system where members were chosen 
to represent the common view.

@e commission on freedom of the press proposed a “farthest limit” 
of the Freedom of the press act , restraining phenomenon such as child 
pornography and violent pornography. It was unclear, the commission 
claimed, how the pornographic magazines would react to total freedom 
and therefore the authorities should retain their right to intervene in serious 
cases. @is viewpoint was supported by a majority of the authorities to 
which the proposed measure was referred for consideration. Nevertheless, 
the new Minister of Justice proposed a total deregulation of pornography 
in his government bill, with a ban on window-display and unordered dis-
semination of pornographic pictures. He argued that pornography had to 
be proven harmful if a restriction were to be kept in the freedom of the 
press act.

@e “porn wave” was quite quick, and the publishers on the market 
rapidly diminished to a high but more stable level by )89(. @e )89(s were 
instead characterized by a constant number of publishers on the market, 
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declining slightly by the end of the decade. @e debate about pornography 
changed substantially during the )89(s when the new women’s movement 
challenged the liberal understanding of sexuality and questioned porno-
graphy as a manifestation of masculine and capitalist power. With the new 
regulation, explicit pornography was partly out of sight due to the ban on 
window-display, and the critique was mainly directed at men’s magazines 
that were accepted enough to have placards and commercial ads, but still 
profited from its dissemination of sexual material. @e question of child 
pornography and violent pornography was also heavily discussed after an 
influential TV show called Studio S and the lack of regulation was condem-
ned, leading to a ban on child pornography in )8:(.

@eoretically, the conclusion is made that pornography has to be seen in 
its historical context and in relation to its special market conditions. Since 
pornography continually has been a contested commodity, its controversial 
status has resulted in special regulations, marketing diFculties, and lack of 
income from advertisements. @is thesis argues that the antagonisms bet-
ween the pornographic press and its critics are central in understanding how 
pornography was generally perceived and that these debates have decisively 
impacted the market conditions. Sensation seeking articles in the evening 
papers and the politicians’ liberal attitudes towards the pornographic press, 
made the market seem more open and lucrative. @e resistance towards 
the establishment of a mass market explicit pornographic press was strong 
during the whole period – but these critics used quite varying arguments. 
By analysing these arguments, this thesis shows how the pornographic press 
challenged and provoked notions of marriage, young people’s sexuality, 
homosexuality, gender and love.
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