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En studie av Interpols resolusjon om blokkering av fremstillinger på internett som 

seksualiserer barn. 

 

Av:    Tina Michelsen 

Veileder:   Liv Finstad  

Levert ved:   Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

   Universitetet i Oslo 

   Våren 2012 

 

Siden midten av 1990-tallet har internett vokst til å bli en naturlig integrert del av våre liv, 

spesielt i den vestlige verden. Gjennom internett har flere nye typer kriminalitet dukket opp, 

men også nye former for det hva vi betegner som tradisjonell kriminalitet. En eksempel på 

den sistnevnte typen er besittelse og distribusjon av fremstillinger som seksualiserer barn, 

hvor internett muliggjør enkel- og ofte gratis tilgang til store mengder slikt materiale. Ofte 

kun et par tastetrykk unna og det deles både gjennom det åpne nett og i lukkede 

nettverksgrupper. Internett representerer et nytt rom: Cyberspace,  et rom uten tid, uten 

nasjonale grenser og med en desentralisert struktur, i tillegg til milliarder av brukere. Politiets 

sosiale kontroll i dette nye rommet er derfor svært interessant, og også temaet for denne 

avhandlingen, med utgangspunkt i Interpols resolusjon fra 2009 om blokkering av 

fremstillinger som seksualiserer barn. 

I Storbritannia sommeren 2004 startet Internet Watch Foundation og British Telecom et 

samarbeid der de utviklet et filter kalt Cleenfeed som skulle blokkere nettsider med innhold av 

fremstillinger som seksualiserer barn. Høsten 2004 startet Kripos et liknende samarbeid med 

Telenor. Resultatet ble blokkeringsfilteret The Child Sexual Abuse Anti-Distribution Filter 

(CSAADF), som også introduserte bruk av en stoppside med informasjon om hvorfor 

brukeren blir stoppet, hvordan han eller hun kan klage hvis de mener det er en feilaktig 

blokkering og henvisning til straffelovens paragraf 204a som regulerer dette. 

Blokkeringsfilteret ble raskt ble implementert i Skandinavia og også i resten av Europa 

gjennom Cospol Internet Related Child Abuse Material Project (CIRCAMP). Behovet for 

globale tiltak gjør seg gjeldende på internett, et globalt medium som overstiger nasjonale 
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grenser. Av denne grunn ble Interpol ansett som en sentral aktør. Forslaget om å bekjempe 

fremstillinger som seksualiserer barn på internett med alle tilgjengelige midler ble fremmet på 

Interpols generalforsamling i Singapore 2009 i form av resolusjon AG-2009-RES-05. Et av 

verktøyene eksplisitt inkludert i resolusjonen var nettopp blokkering. Interpol fikk ansvaret 

for å utarbeide en Worst of List of Domains: En liste med domener med grove fremstillinger 

som seksualiserer barn, som distribueres til alle medlemslandene. Jeg stiller på bakgrunn av 

dette følgende spørsmål: I hvilken grad kan Interpols resolusjon om ”access blocking” bidra 

til å bekjempe fremstillinger som seksualiserer barn på internett?  

For å studere dette har jeg intervjuet og observert Crimes against Children-gruppen hos 

Interpol i Lyon, Frankrike. På mange måter kan Interpols arbeid med blokkering av 

fremstillinger som seksualiserer barn anses som et ”norsk prosjekt” både fordi det er den 

norske politioverbetjenten hos Interpol som har hatt ansvaret med å implementere 

resolusjonen, og fordi det er Kripos’ og Telenors versjon av blokkeringsfilteret med 

stoppsiden som blir fremmet gjennom dette arbeidet. Av den grunn er det interessant også å se 

nærmere på Kripos’ arbeid med blokkering av fremstillinger som seksualiserer barn på 

internett. Jeg har derfor intervjuet ansatte i Kripos og Telenor for å få et innblikk i deres 

erfaringer om blokkering. For å få enda et perspektiv på arbeidet med blokkering har jeg 

intervjuet ytterligere to aktører som lenge har jobbet med fremstillinger som seksualiserer 

barn gjennom private organisasjoner og internasjonale fora.  

En av målsetningene med blokkeringen er nettopp beskyttelse av barna i materialet mot 

gjentatt viktimisering gjennom å vanskeliggjøre tilgangen. Blokkering kan altså anses som et 

verktøy innen situasjonell kriminalitetsforebygging. Situasjonell forebygging fokuserer på 

kriminalitetsfremmende forhold i ulike situasjoner og hvordan disse oppfattes av den 

potensielle lovbryter, og tiltak blir implementert i situasjoner der kriminalitet erfaringsmessig 

oppstår – i kriminogene situasjoner. Internett, med sin opplevde anonymitet, opplevd avstand 

mellom offer og gjerningsperson, opplevd mangel på egnet vokter og en naturalisering av 

atferd gjennom gruppetilhørighet, kan legge til rette og muliggjøre for kriminalitet: Internett 

kan her være en kriminogen situasjon. I forlengelse av dette stiller jeg spørsmålet: Hvem 

vokter internett, og hvem er en egnet vokter? Interpol har siden starten vektlagt autonomi, 

godt eksemplifisert ved mangel på juridisk traktat som binder medlemslandene til 

organisasjoner. En konsekvens av dette, noe som fremheves i denne studien er at 

organisasjonen kan fremstå som lite handlekraftig og resolusjoner som AG-2009-RES-05 blir 
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i varierende grad fulgt opp, til tross for at den ble enstemmig vedtatt. Interpol distribuerer 

blokkeringslisten og legger til rette for  blokkeringsteknologi, men hvorvidt medlemslandene 

velger å innføre blokkering, på hvilket grunnlag det eventuelt gjøres og av hvilke aktører, 

varierer stort. I avhandlingen fremhever jeg derfor en forståelse av kriminalitet som sosial 

konstruksjon: At handlingens kontekst er av betydning for hvordan den fortolkes og hvilke 

reaksjoner det vekker, både emosjonelt, men også strafferettslig. Et hovedfunn er at nettopp 

fremstillinger som seksualiserer barn blir forstått og regulert svært forskjellig, både historisk, 

men også kulturelt. Nasjonale forskjeller gjennom forståelsen av fremstillinger som 

seksualiserer barn, nasjonale prioriteringer og syn på politiets rolle og oppgaver viser seg å ha 

en stor påvirkning på hvorvidt blokkering implementeres, hva som blokkeres, og av hvilke 

aktører.  
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Since the mid 1990s the Internet has grown to become a naturally integrated part of our lives, 

especially in the western parts of the world. The rise of the Internet has lead to the emergence 

of a number of new types of crime, as well as the development of new forms of what has 

previously been seen as traditional crime. An example of the latter is the possession and 

distribution of material that sexualizes children, where the Internet has made possible an easy, 

and often free, access to large amounts of material. This is often done through a mere 

keystroke, and this kind of material is both shared on the open web and in closed networks. 

The Internet represents a new type of space: Cyberspace, which can be considered a space 

without time or borders and with a decentralized structure. In addition to this, the Internet is 

used by billions of users, and as a study of the police’s social control of this space proves 

interesting,  this will constitute the topic of this dissertation.  

In the summer of 2004, the Internet Watch Foundation and British Telecom commenced their 

collaboration work on blocking websites containing material that sexualizes children, and 

they developed a filter named: Cleenfeed to serve exactly this purpose. Kripos and Telenor 

engaged in a similar collaboration in the fall of 2004. The result of this collaboration was a 

filter called The Child Sexual Abuse Anti-Distribution Filter (CSAADF) which entailed a 

stop-page with information regarding the reason for being stopped, how to complain if 

experiencing a sense of being blocked incorrectly as well as a referral to the Criminal Code 

paragraph 204a which regulates material that sexualizes children. The filter was quickly 

implemented in Scandinavia, and this was soon to be followed by an additional 

implementation on a European level, as it became a part of the Cospol Internet Related Child 
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Abuse Material Project (CIRCAMP). The need for global measures is clear on the Internet, as 

this is a medium which exceeds national borders, and the role of Interpol in this work is 

therefore considered vital. Resolution AG-2009-RES-05 with the title: “To combat sexual 

exploitation of children on the Internet using all available technical solutions” was 

unanimously adopted by the General Assembly in Singapore in 2009. One of the tools 

explicitly included in the resolution was access blocking. Interpol was given the responsibility 

of preparing a list of the URLs that publish most severe material involving children, and 

further disseminating this list to the member countries worldwide. Considering these 

developments, I ask the following question: To what extents can the Interpol resolution on 

“access blocking” contribute to combating material that sexualizes children on the Internet?   

In order to study this, I have interviewed and observed the Crimes against Children specialist 

group at Interpol in Lyon, France. Interpol’s resolution on access blocking can be considered 

a “Norwegian project” in a number of ways, as it is the Norwegian Criminal Intelligence 

Officer at Interpol that has the responsibility of implementing the resolution into practice, and 

because the version of the filter that is currently being promoted by Interpol was developed by 

Kripos and Telenor. Due to this, it is additionally interesting to take a closer look at Kripos’ 

work on access blocking material that sexualizes children on the Internet. I have therefore 

interviewed employees at Kripos and Telenor to gain insight to their experiences associated 

with this work. In order to acquire an additional perspective on access blocking, I have 

interviewed two people that have been working with material that sexualizes children through 

private organizations and international forums.     

One of the primary goals of access blocking is to protect the children, and to stop them from 

being re-victimized by making it harder to access this kind of material. Access blocking can 

thus be considered a situational crime prevention tool. Situational crime prevention focuses 

on conditions that promote crime in different situations and the ways in which these 

conditions are perceived by the potential offender. Measures are then implemented in 

situations where experience indicates a likelihood of criminal activities – namely 

crimonogenic situations. The Internet, with its perceived anonymity, perceived distance 

between victim and offender, perceived lack of a suitable guardian and a naturalization of 

behaviour through group identification, can facilitate crime, and thus the Internet can be a 

criminogenic situation. Consequently I ask the question: Who guards the internet, and who is 

a suitable guardian? Interpol has since it’s establishment emphasized autonomy, which is 
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exemplified by the lack of a treaty that legally binds the member countries to the organization. 

A consequence of this is that the organization may be perceived as inefficient and resolutions 

such as AG-2009-RES-05 will be pursued to varying degrees despite being unanimously 

adopted. Interpol distributes the worst of list and facilitates the transference of the necessary 

technology, but whether the member countries choose to implement the blocking, on what 

grounds and by whom varies greatly. In the dissertation I therefore emphasize the 

understanding of crime as a social construction- namely the significance of the contextual 

considerations in order to understand the ways in which the acts are interpreted, in addition to 

the kinds of reactions it arouses: Both emotional and penal. A main finding is precisely that 

material that sexualizes children are understood and controlled very differently, both 

historically but also culturally. There are national differences related to dissimilar 

understandings of how to define material that sexualizes children, as well as national 

priorities, and perceptions of the police’s role and tasks in society, that all proves to have a 

significant impact on whether the filter is implemented, what is being blocked and by whom. 
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1                                                  

INNLEDNING 

Siden midten av 1990-tallet har internett vokst til å bli en naturlig integrert del av våre liv, 

spesielt i den vestlige verden (Castells 2000). Gjennom internett har flere nye typer 

kriminalitet dukket opp, men også nye former for hva vi betegner som tradisjonell 

kriminalitet. Et eksempel på sistnevnte type er besittelse og distribusjon av fremstillinger som 

seksualiserer barn, hvor internett muliggjør enkel og ofte gratis tilgang til store mengder slikt 

materiale. Ofte kun et par tastetrykk unna og det deles både gjennom det åpne nett og i 

lukkede nettverksgrupper. Internett representerer et nytt rom: Cyberspace
1
 – et rom uten tid, 

uten nasjonale grenser og med en desentralisert struktur, i tillegg til milliarder av brukere. 

Politiets sosiale kontroll i dette nye rommet er derfor svært interessant, og også temaet for 

denne avhandlingen.  

1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål 

Under Interpols generalforsamling i Singapore i 2009 ble resolusjon AG-2009-RES-05 

vedtatt: En resolusjon som ønsket å sette fokus på fremstillinger som seksualiserer barn på 

internett og som ga Interpol, med sin globale rekkevidde, rollen som koordinator og promotør 

for tekniske hjelpemidler og verktøy i kampen for bekjempelse av slikt materiale. Et av disse 

verktøyene som nevnes i resolusjonen er blokkering av internettsider med fremstillinger som 

seksualiserer barn. Ved en slik blokkering hindres brukeren i å se en ønsket internettside 

dersom innholdet anses som ulovlig, og brukeren vil i stedet for å se etterspurt side få opp en 

stoppside
2
. En av Interpols oppgaver er å lage the Worst of List of Domains, en liste med de 

groveste internettsidene med fremstillinger som seksualiserer barn. Listen distribueres og 

tilgjengeliggjøres til alle medlemslandene som velger hvorvidt de ønsker å blokkere disse 

internettsidene, basert på nasjonal praksis og lovgivning. Min problemstilling er som følger:  

I hvilken grad kan Interpols resolusjon om ”access blocking” bidra til å bekjempe 

fremstillinger som seksualiserer barn på internett?  

                                                 
1
 Cyberspace kan defineres som sfære eller et rom med datamediert utveksling og interaksjon (Yar 2006: 3).  

2
 Se vedlegg fire for en illustrering av stoppsiden.  
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Interpol har siden sin etablering vektlagt autonomi, godt eksemplifisert av mangel på juridisk 

traktat som binder medlemslandene til organisasjonen. En konsekvens av dette, som 

fremheves i denne studien er at organisasjonen kan fremstå som lite handlekraftig, og 

resolusjonen AG-2009-RES-05 blir i varierende grad fulgt opp, til tross for at den ble 

enstemmig vedtatt. Et sentralt spørsmål i tilknytning til denne problemstillingen, og som vil 

bli diskutert ytterligere er:  

i. I hvilken grad kan Interpol bidra i arbeidet med blokkering? 

I avhandlingen fremhever jeg derfor en forståelse av kriminalitet som sosial konstruert: At 

handlingens kontekst er av betydning for hvordan den blir fortolket og hvilke reaksjoner den 

vekker, både emosjonelt, men også strafferettslig. Som denne avhandlingen vil vise er 

forståelsen av fremstillinger som seksualiserer barn ett av flere elementer som kan være 

avgjørende for hvorvidt medlemslandene velger å innføre blokkeringen, på hvilket grunnlag 

det eventuelt gjøres og av hvilke aktører.   

Selv om resolusjonen oppfordrer til å ta i bruk alle tilgjengelige hjelpemidler i kampen mot 

fremstillinger som seksualiserer barn, vil fokuset for denne avhandlingen sentrere seg rundt 

blokkering av internettsider med slikt innhold. Ved produksjon av fremstillinger som 

seksualiserer barn finner det sted virkelige seksuelle overgrep mot barn. Det er ofte grove 

seksuelle overgrep, ofte mot svært unge barn, som har uvisse konsekvenser og skader. I den 

grad det er mulig å skrive en oppgave om fremstillinger av seksualisering av barn på internett 

uten også å skrive om de faktiske overgrepene, vil jeg fokusere på  materialet, dets eksistens 

på internett og politiets arbeid relatert til det. Det er en viktig avgrensning da seksuelle 

overgrep mot barn er et eget tema som både krever og fortjener mer oppmerksomhet enn jeg 

har anledning til å gi det i denne avhandlingen. 

På mange måter kan Interpols arbeid med blokkering av fremstillinger som seksualiserer barn 

anses som et ”norsk prosjekt”, både fordi det er den norske sekondering hos Interpol som har 

hatt ansvaret for å implementere resolusjonen, og fordi Kripos, i samarbeid med Telenor, har 

videreutviklet Storbritannias versjon av blokkering på internett. Denne blir fremmet av 

Interpol til alle medlemslandene (blant annet en oppfordring til bruk av en stoppside). Av den 

grunn er det også interessant å se nærmere på Kripos’ arbeid med blokkering av fremstillinger 

som seksualiserer barn på internett. I tilknytning til det ser jeg på forskjeller i måten Kripos 

og Interpol vurderer innhold og etter hvilke kriterier:   
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ii. Hva inkluderes på blokkeringslisten og med hvilke vurderingskriterier? 

Internett er et globalt medium og globaliseringsprosesser tvinger oss til å analysere samfunnet 

fra et nytt perspektiv. Globalisering kan defineres som ”the growing interconnectedness of 

states and societies and the progressive enmeshement of human communities with each other” 

(Held 2000: 42, i Aas 2007b: 4). I dag finner vi at våre sosiale liv er påvirket av hendelser og 

institusjoner med stor geografisk avstand fra våre egne samfunn (Aas 2007b: 7). Aas mener at 

bildet er komplekst og at globalisering bør forstås som et mangesidig sett av forbindelser på 

tvers av landegrensene, som både kan forsterke hverandre, og være i konflikt med hverandre, 

fremfor som en homogeniseringsprosess (Aas 2007b: 173). En sentral del av analysen av 

globaliseringens konsekvenser er å undersøke hvordan mennesker og sosiale institusjoner 

tilpasser seg disse utviklingene lokalt (Aas 2007b: 6). Det er altså viktig å ta for seg ulik grad 

av globalisering på lokalt nivå og se på lokale variasjoner: Se det globale i det lokale. Roland 

Robertson utviklet begrepet glokalisering, som nettopp betegner denne prosessen (Robertson 

1995, i Aas 2007b: 6). Det globale og det lokale kan ikke anses som to separate enheter, men 

snarere som to sammenflettede prosesser som sammen skaper en hybridkultur. Det globale 

blir også formet gjennom det lokale. I følge Giddens (1990: 64, i Aas 2007b: 6) er lokal 

forandring like mye en del av globalisering som den laterale utvidelse av sosiale forbindelser 

på tvers av tid og rom.
3
   

Det er altså viktig å se hvordan globale elementer situeres i det lokale, gjennom blant annet 

lovverk, politikk og kultur. Som Robertson og Aas påpeker har den lokale konteksten stor 

betydning for hvordan de globale overføringene, i dette tilfellet blokkering av fremstillinger 

som seksualiserer barn, formes og etableres gjennom blant annet kultur og politikk – en 

glokalisering. Basert på dette er det derfor også interessant å se på nasjonale ulikheter i 

implementeringen av blokkeringsfilteret, både i form av hva som blir blokkert, og med hvilke 

vurderingskriterier, men også av hvem. Det er også naturlig å velge Norge og Kripos som 

                                                 
3
 Men til tross for at globaliseringsprosesser ikke nødvendigvis skaper et homogent verdenssystem, vil visse land 

ha en sterk påvirkning på lokal kultur (Buroway 2000: 3, Aas 2007). Slike utenlandske påvirkninger på våre 

lokale liv kommer ofte fra vestlige land og blir betegnet som en westernization, eller ofte Americanization på 

grunn av USAs langvarige eksport av politiske ideer og akademiske kategorier
3
 (Aas 2007:5). John Meyer m. fl 

(1997, i Burawoy 2000:2-3) har hevdet at det moderne verdenssamfunnet fører til en spredning av felles 

institusjonelle modeller og legitimitetsmønstre blant nasjonalstater, og at dette er modeller på vestlige instanser 

og verdier, som blant annet demokrati, utdanningssystem og rettssystem. Andre globale påvirkninger på våre 

lokale liv blir også ofte omtalt som McDonaldization og Disneyfication (Aas 2008:5). Se også Nadelmann, 

Ethan A. (1993): Cops across borders. The internationalization of U.S. Criminal Law Enforcement. University 

Park, PA : Pennsylvania State University Press 
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studieobjekt av geografiske og praktiske grunner. Jeg vil likevel fremheve andre nasjonale 

forskjeller som har kommet frem i intervjuene.  

Blokkeringen har tre uttalte målsetninger: Å beskytte barna i materialet mot gjentatt 

viktimisering, hindre skadelig eksponering og forebygge kriminalitet på internett tilknyttet 

fremstillinger som seksualiserer barn. Sistnevnte målsetning baserer seg på en forståelse av 

gjerningspersonene som rasjonelle aktører (rational choice theory) som velger å begå 

kriminalitet fordi belønningen er større enn oppdagelsesrisikoen i en konkret situasjon. 

(Garland 1999: 18). Denne tankegangen oppstod først i privat sektor hos forsikringsselskaper 

og private sikkerhetsselskaper hvor kriminalitetskontrollen var sentrert rundt å redusere eller 

flytte kriminalitetskostnadene, forebygging og redusering av risiko (Garland 1999). 

Rasjonalitetsteorien bygger også på kriminalitet som muligheter og kriminalitetskontrollen 

manifesterer seg derfor i form av å hindre tilgang til disse mulighetene. 

Fordi man tar sikte på å vanskeliggjøre tilgangen til materiale på internett, kan blokkering 

anses som et verktøy innen situasjonell kriminalitetsforebygging, ofte tilknyttet 

kontrollteorier. Kontrollteorier har en lang historie, men har inntil nylig blitt sett bort i fra i 

sosiologiske teorier om avvik og kontroll (Downes og Rock 2007: 199). 

Behandlingsideologien - som bygger på den etablerte oppfatning av lovbryteren som en som 

begikk lovbrudd på grunn av forhold som vedkommende ikke kunne klandres for, som for 

eksempel oppvekstvilkår, omgangskrets, tilknytning til en kriminell delkultur eller liknende - 

dominerte i etterkrigstidens strafferett og kriminalpolitikk. På slutten av 1970-tallet, gjennom 

den økonomiske nyklassisismen eller markedsliberalismen fikk derimot synet på lovbrudd 

som resultat av lovbryterens rasjonelle overveielser særlig tilslutning. Hauge (2001: 141) 

skriver at behandlingsideologien fikk tillagt et vesentlig ansvar for den økte kriminaliteten 

som man hadde sett i de fleste vestlige land fra 1950-årene. Noe annet måtte iverksettes og 

tanken om lovbryteren som en som begikk lovbrudd ut i fra bevisste overveielser fikk økt 

tilslutning. På bakgrunn av denne tankegangen og andre kriminalpolitiske endringer skiftet 

fokuset fra en reaktiv- til en proaktiv kontroll hvor offeret ble gjenintrodusert. Dette påpeker 

også Fattah (1986: 1) og skriver at vi har sett en gjenoppliving av interesse og bekymring for 

kriminalitetens ofre, både i praksis, men også innen forskningen. Denne avhandlingen er et 

eksempel på hvordan politiet har gjenintrodusert beskyttelse av ofrene som fokus for 

kriminalitetskontroll.   
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Garland (2001) betegner utviklingen som en ny kontrollkultur hvor forebyggende tiltak blir 

implementert, ikke bare i form av sosiale tiltak for å påvirke potensielle lovbrytere, men i 

form av situasjonell forebygging, nemlig å begrense mulighetene for å begå lovbrudd og øke 

oppdagelsesrisikoen. Lovbrudd kan altså forhindres ved å sikre seg at lovbryterens kostnader 

ved å begå lovbrudd overstiger den nytte vedkommende kan oppnå ved å begå det.
4
 I den nye 

kontrollkulturen blir kontrollnettet utvidet, men i følge Garland får derimot politiet en mindre 

rolle ved at en del polisiær virksomhet blir distribuert til andre aktører. Forfattere som Yar 

(2009) og Jewkes (2003b) hevder at kontroll på internett nettopp karakteriseres av disse 

utviklingstrekkene, og representerer en nyliberalistisk strafferettslig styring, da blant annet 

internett i dag reguleres og kontrolleres av ulike aktører - for eksempel interessegrupper, 

internettleverandører, private og statlige organisasjoner i tillegg til politiet. Dette gjelder også 

blokkering av fremstillinger som seksualiserer barn på internett da det i mange land er 

internettleverandørene, eller private organisasjoner og ikke politiet som leder arbeidet med 

blokkeringen. Et sentralt spørsmål jeg skal diskutere i oppgaven er derfor: 

iii. Hvem vurderer materialets innhold og avgjør hva som skal blokkeres?  

Diskusjonen tilknyttet dette kan nyansere forståelsen av kontroll på internett som eksempel på 

Garlands nye kontrollkultur og nyliberalistisk strafferettslig styring, og jeg vil argumenterer 

for at til tross for at internett er globalt og overstiger nasjonale grenser, vil fortsatt det 

nasjonale ha en stor påvirkning på regulering og kontroll på internett. Dette eksemplifiseres 

av ulik regulering og kontrollering av fremstillinger som seksualiserer barn.  

Mange er skeptiske til politikontroll på internett – og kontroll blir ofte assosiert med sensur og 

overvåkning (jamfør Kina og deres sensur på internett). Fordi internett er grense-

overskridende, desentralisert og ikke minst kommersielt drevet, stiller jeg spørsmålet: 

iv. Hvem er en egnet vokter på internett? 

                                                 
4
 Oscar Newmans studie: Defensible Space fra 1972 er spesielt interessant i diskusjonen om situasjonell 

forebygging på internett. Han argumenterte for en sammenheng mellom ”high-rise public-sector housing” og økt 

kriminalitet og forseelser. Han beskrev hvordan noen steder hadde blitt umulig å forsvare, som for eksempel øde 

underganger, uobserverbare heiser og trappeoppganger. Spesielt har det vært en økning i anonyme områder som 

ikke tilhører noen og som ikke blir tatt vare på av noen. Det har umuliggjort  avgjørelsen av hvem som har rett til 

å oppholde seg i et område eller i en bygning. Som resultat er det ikke mulig å etablere fysiske eller symbolske 

grenser rundt territoriet hvor de har rett til å utøve uformell sosial kontroll. Resultatet er økt kriminalitet. På 

samme måte kan internett vurderes og anses som et rom som fostrer og muliggjør kriminalitet, en kriminogen 

situasjon, da det oppleves som anonymt, og på grunn av dets desentraliserte globale natur er det heller ingen som 

har tatt ansvaret for å kontrollere innhold og atferd.  
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Under har jeg presentert noen av aktørene involvert i blokkering. Det vil tydeliggjøre mine 

valg av informanter til studien.  

Tabell 1: Ansvars- og oppgavefordeling ved blokkering av fremstillinger som seksualiserer barn 

Internett oppleves ofte som ukontrollerbart og anonymt, noe som kan føre til at 

oppdagelsesrisikoen oppleves som svært lav. I følge kontrollteori og den situasjonelle 

forebyggingen er dette faktorer som muliggjør – og som kan føre til økt kriminalitet. I kapittel 

fire diskuterer jeg derfor:  

v. Er internett en kriminogen situasjon?  

1.2 Begrepsavklaring 

I tilknytning til problemstillingen og forskningsspørsmålene presentret over, er det nødvendig 

med en kort avklaring av noen sentrale begreper.  

1.2.1 Fremstillinger som seksualiserer barn 

Lenge har barnepornografi vært benyttet som begrep på skriftlig redegjørelser, avbilding og 

filmatisering av seksuelle overgrep mot barn. I denne avhandlingen har jeg bevisst valgt å gå 

bort i fra dette begrepet da jeg anser det som et feilaktig begrep og som ikke er dekkende for 

handlingene involvert. Dette er seksuelle overgrep og voldtekter av barn. Dette ble forsterket 

under besøket hos Interpol og av materialet som jeg ble vist. I kapittel tre tar jeg for meg en 

mer utdypende diskusjon av dette begrepet, men ser det som hensiktsmessig å redegjøre her 

Aktører Oppgaver tilknyttet blokkering 

Kripos Utarbeider blokkeringslisten som videresendes til internettleverandørene i 

Norge. 

Internettleverandørene Implementerer listen i sitt system basert på sin tekniske løsning. 

I noen nasjoner er det også internettleverandørene som selv vurderer hva 

som skal blokkeres.  

Interpol Utarbeider the Worst of List som distribueres til alle medlemslandene. 

Global koordinator og promotør for arbeidet. Søker å implementere 

blokkering internasjonalt  

Private organisasjoner  Fungerer ofte som hotlines eller tipstelefoner. I noen land utfører de også 

arbeidet med blokkeringen, for eksempel IWF i Storbritannia 
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for valg av begrep. Jeg velger å bruke fremstillinger som seksualiserer barn som en 

overordnet samlebetegnelse som inkluderer fremstillinger av fysiske seksuelle overgrep, men 

som også dekker materiale som ikke nødvendigvis skildrer overgrep, for eksempel 

nakenbilder med seksuell undertone og fokus på kjønnsorgan. Barnepornografi brukes 

fortsatt i stor grad som betegnelse på dette materialet. Jeg håper derfor denne avhandlingen 

kan bidra til økt forståelse for hvorfor  dette begrepet bør avskaffes.   

1.2.2 Kriminogent 

Jeg vil i avhandlingen benytte begrepet kriminogent eller kriminogen situasjon, blant annet i 

diskusjonen om internett. Fordi begrepet er lite brukt, spesielt i Norge, og ofte dårlig eller 

ikke definert er det nødvendig med en kort redegjørelse av hvordan begrepet forstås her.
5
 

Oxford Dictionary (2012) definerer criminogenic som “a system, situation or place causing or 

likely to cause criminal behaviour”. David Garland (1999: 19) tar for seg kriminogene 

situasjoner og skriver:  

[…] the criminogenic situation is like ’the economy’ or ’the population’ in that it is a domain with 

its own internal dynamics and processes, populated by active human subjects whose interests and 

actions shape these processes, and with functional ends of its own that are easily distributed by 

heavy-handed regulation.   

Disse situasjonene er vanlige i samfunnet, skriver Garland videre og kommer i alle former og 

størrelser, som for eksempel et øde nabolag, dårlig opplyste gater, fotballkamper og likende. I 

vurderingen av hvorvidt de er mer eller mindre kriminogene er statistikk, offerundersøkelser 

og analyser av kriminalitetsmønstre sentrale informasjonskilder (1999: 19).  

Det skilles ofte mellom personsentrerte- og situasjonelle kriminogene faktorer hvor 

førstnevnte i større grad fokuserer på risikofaktorer hos individet som kan føre til kriminell 

atferd. Det kan for eksempel være bruk av alkohol eller narkotika, fysisk og psykisk helse, 

familiesituasjon, utdanning, arbeid og liknende.
6
 I denne avhandlingen er situasjonelle 

kriminogene faktorer av størst interesse: Hva er det ved et sted, et rom eller en situasjon som 

fostrer, bidrar til eller muliggjør kriminalitet? Det kan være mangel på kontroll, 

                                                 
5
 Per Ole Johansen har beskrevet det han kaller en kriminogen pyramide eller en stige for næringsdrivende med 

tre trinn. (1996): Nettverk i gråsonen. Et perspektiv på organisert kriminalitet. Oslo: Ad Notam Gyldendal. 
6
 En forfatter som har tatt for seg dette er Kelly Hannah-Moffat (1999) som diskuterer hvordan udekte behov 

vurderes som risikofaktorer hos kvinner i fengsel i Canada. Disse behovene blir omtalt som criminogenic female 

needs som i følge Blanchette reflekterer lovbryterens risikofaktorer som kan endres, og reflekterer deres fare for 

gjentatt kriminalitet. Faktorene er knyttet til lav selvtillit, dårlig utdannelse, prostitusjon, selvmordsforsøk, 

rusmiddelproblem og liknende.  
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tilstedeværelse av økonomisk fortjeneste med lav risiko for å bli oppdaget, eller stor grad av 

fristelse. Et godt eksempel er en dyr bil på en øde parkeringsplass uten alarm, tilsyn, eller 

kontroll. Ved å identifisere kriminogene situasjoner er ofte neste spørsmål: Hvilke tiltak kan 

implementeres for å gjøre dette til en mindre kriminogen situasjon? Her er den 

situasjonsorienterte forbyggingen relevant da den kan tilby beskrivelser av situasjoner som 

kan invitere til kriminalitet, eller andre situasjoner som skaper sårbarhet, og dermed 

eventuelle løsninger som kan være med på å regulere situasjonen. Fremfor å se på personlige 

faktorer som bidrar til at en person velger å begå kriminelle handlinger, ser man heller på 

hvilke faktorer man kan endre eller manipulere slik at kriminalitet blir vanskelig eller umulig, 

for eksempel ved å montere bilalarm og parkere bilen i et overvåket parkeringshus.  

1.2.3 Polisiær virksomhet 

Larsson og Gundhus (2007: 11) argumenterer for at det er viktig for politiforskningen at man 

flytter fokus fra politiet til policing når det gjelder forståelsen av politivirksomhet. Dette fordi 

det bidrar til å flytte blikket bort fra fremstillinger av politietaten som eneste aktør involvert i 

polisiær virksomhet og over til å se politiet som kun én av flere aktører involvert i slikt arbeid. 

Politi refererer til en spesifikk sosial institusjon – en spesialisert virksomhet bestående av 

mennesker som har fått det formelle ansvaret for statens legitime maktutøvelse. Reiner (2010: 

17) definerer policing som: ”Et sett med aktiviteter rettet mot å vedlikeholde og opprettholde 

sosial kontroll”. Det kan være sosial kontroll tilknyttet et spesielt sted eller en spesiell gruppe 

mennesker, men også sosial kontroll på et generelt nivå. Slik sosial kontroll kan utøves av en 

variert gruppe aktører, alt fra statlig politi til private sikkerhetsselskap og engasjerte 

innbyggere. Larsson og Gundhus (2007) oversetter det engelske begrepet policing med 

polisiær virksomhet. Det er også betegnelsen jeg vil bruke i denne avhandlingen, forstått som:   

[…]  en spesiell form for sekundær kontroll med hovedformål å opprettholde orden og sikkerhet i 

samfunnet. Dette kan skje på mange måter, men vanligvis ved at det ved avvik fra det ønskelige 

benyttes eller trues med en form for makt og sanksjonering (Larsson 2007, i Gundhus og 

Larsson 2007: 18). 

Begrepet polisiær virksomhet er sentralt da, som nevnt over, kontrollen på internett ofte 

utøves av flere aktører.  
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1.2.4 Internettsider er lik domener 

Som kapittel fem vil vise, finnes det forskjellige typer blokkering og typen Kripos og Interpol 

har valgt er blokkering av domener – såkalt DNS-blokkering. I avhandlingen vil, for 

enkelthets og forståelsens skyld, betegnelsen internettsider brukes, fremfor domener.  

1.3 Posisjonering 

I arbeidet med masteravhandlingen er det viktig å reflektere over eget ståsted og egen 

posisjon i det faglige feltet, da det vil påvirke hva man ser, og hva man ikke ser. Bourdieu 

betegner dette som selvobjektivering: 

Selvobjektivering som refleksjonsform gir forskeren bevissthet om de posisjoner og disposisjoner 

som preger og styrer forskerblikket og erkjennelsen. Å objektivere seg selv og sin aktivitet som 

forsker betyr å synliggjøre hvordan ens posisjon i det vitenskapelige feltets makt- og 

dominansstrukturer er tilstede som tolkningsskjemaer som påvirker hva som utheves og hva som 

neglisjeres av fagets forskningsobjekter- og perspektiver. Refleksjonen gir en innsikt som tillater 

forskeren ’å forstå spillet i stedet for å måtte adlyde’ (Bourdieu 2007: 175, i Sætre 2010: 

68).  

Siden 1960-årene har man sett en sterk vekst i vitenskapelige studier av politiet både nasjonalt 

og internasjonalt og Høigård betegner produksjonen som ’eksplosjonsartet’ (2005: 3, i Aas 

2010: 145). Samfunnets kompleksitet og de krevende oppgavene politiet møter i en verden i 

stadig endring kan føre til et behov for politiforskning og politivitenskap (Hellesø-Knutsen 

2010: 13). Høigård definerer politistudier som ”studier der politiet er et sentralt tema i 

publikasjonen”. Basert på en slik forståelse kan denne studien anses som politiforskning.
7
  

I sin gjennomgang av norske politiforskningsbidrag speiler Høigård et skille mellom 

universitetsforskning og myndighetsforskning, og betegner skillet mellom disse som en kløft 

hvor den viktigste forskjellen ligger i perspektiveringen: Mens myndighetsforskning er 

karakterisert av et ovenfraperspektiv, er universitetsforskningen kjennetegnet av et kritisk 

utenfra-perspektiv. Det er viktig å påpeke at dette skillet er kritisert av blant andre Marianne 

Sætre (2010) da hun mener det virker sterkt stigmatiserende og ekskluderende, og at det blir 

                                                 
7
 I følge Kristin Hellesø-Knutsen er politivitenskap en ny vitenskap med bidrag fra flere ulike fagfelt som 

psykologi, sosiologi, kriminologi, jus, sosialantropologi osv. (2010: 9). Det at fagfeltet er så sammensatt kan 

være med på å gjøre en klar avgrensning og å etablere en klar definisjon vanskelig. Ifølge Gilje og Grimen kan 

politivitenskapen sies å befinne seg i en førparadigmatisk situasjon hvor det ikke eksisterer en allmenn enighet 

om hva som er relevante problemer og hensiktsmessige metoder (1993, i Hellesø-Knutsen 2010: 12). European 

Police Colleges definerer i sin rapport: Perspectives of Police Science in Europe politivitenskap slik: “Police 

Science is the scientific study of the police as an institution and of policing as a progress. […] Police science 

tries to explain facts and acquire knowledge about the reality of policing in order to generalize and be able to 

predict possible scenarios” (Jaschke et al. 2007: 11, i Hellesø-Knutsen 2010: 14).   
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et skille mellom god og dårlig forskning. Hun påpeker blant annet hvordan denne kløften 

ignorerer at myndighetsforskerne ofte også er utdannet ved universitetene, og at de to 

gruppene ofte samarbeider om felles forskningsprosjekter.  

Min egen posisjonering kan relateres til Waddingtons (2010: 119) begrep om en kritisk venn 

av politiet. Med kritisk venn mener Waddington mennesker som kan fremme en forståelse 

for- og et innblikk i politiet med en type frihet som ansatte i politiet ikke har, deriblant 

akademikere. Slike kritiske venner kan opparbeide seg tillit innad i politiet og uavhengig 

presentere positive, men også kritiske eller problematiske sider ved etablerte praksiser, rutiner 

og metoder. Kritiske venner kan være ubehagelige, men er også verdifulle ved at de kan 

formidle kritikk før andre aktører gjør det, skriver Waddington.
8
 Et viktig moment er altså 

uavhengig å skildre ansattes opplevelser og vurdere etablert praksis og metoder. På denne 

måten kan en slik posisjonering også ses i relasjon til Høigårds universitetsforskning, 

karakterisert av nettopp blant annet et kritisk utenfra-perspektiv.   

1.3.1 Plassering i forskningslandskapet  

Hvordan plasserer så denne avhandlingen seg innenfor forskning om kriminalitet og kontroll 

av fremstillinger som seksualiserer barn på internett?  

Det er mange studier om kriminalitet på internett og på grunn av plassbegrensning kan ikke 

alle nevnes her. Crime and the Internet (2001 David S. Wall (red)), Cyberspace Crime (2003 

David. S Wall (red), Dot.cons. Crime, deviance and identity on the Internet (2003 Yvonne 

Jewkes (red)), Crime online (2007 Yvonne Jewkes (red)), Cybercrime and Society (2006 

Majid Yar) og Globalization and Crime (2007b Katja Franko Aas) har utgjort en stor del av 

det litterære empiriske grunnlaget knyttet til en generell forståelse av kriminalitet og kontroll 

på internett i denne avhandlingen. Hva angår fremstillinger som seksualiserer barn på 

internett plasserer min avhandling seg i et relativt etablert forskningsfelt. Flere sentrale 

forfattere har skrevet mye om dette temaet, blant annet Max Taylor og Ethel Quayle, gjennom 

boken Child Pornography. An Internet Crime fra 2003.  

                                                 
8
 Denne studien kan også anses som forskning på- fremfor for politiet. Forskning for politiet er rettet mot 

forbedring gjennom å forske på arbeidsmåter og metoder som kan forbedre politiets arbeid. Det skal være nyttig 

og veiledende for politiets arbeidsmåter og prioriteringer. På den annen side har du forskning på politiet hvor 

man ofte diskuterer teorier og begreper opp i mot politiets rolle i et større nettverk av sosial kontroll, opp i mot 

politiet som organisasjon og som yrke. Denne typen forskning er analytisk og empirisk drevet og kan assosieres 

med Høigårds universitetsforskning (Manning og Warfield 2009). 
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Nasjonalt finnes det, så langt jeg har klart å finne, relativt få utgivelser om blokkering på 

internett, og denne avhandlingen er derfor et bidrag til forståelsen av politiets arbeid med 

situasjonell forebygging på internett. Et økt fokus på fremstillinger som seksualiserer barn 

kom blant annet med Faremorapporten fra 2007. En annen som har tatt for seg dette temaet er 

Inger Marie Sunde. I sin doktoravhandling fra 2010, med tittelen Automatisert Inndragning 

tar hun for seg hvorvidt politiet har lov til å sette opp et filter på internett og inndra alle 

fremstillinger som seksualiserer barn som fanges opp av filteret. Sundes avhandling er derfor 

et juridisk bidrag, mens min avhandling vil bidra med et kriminologisk perspektiv. Fordi min 

studie også tar for seg Interpols resolusjon fra 2009, som ennå ikke har blitt studert, vil den 

kunne bidra med ny informasjon og kunnskap om blokkering på internasjonalt nivå.      

1.4 Avhandlingens oppbygning 

Avhandlingen kan deles inn i tre deler:  

Del én søker å gi en forståelse av fenomenet fremstillinger som seksualiserer barn, internett 

og kriminalitet. Kapittel to handler om den metodiske tilnærmingen med særlig fokus på 

fremgangsmåten, metodiske valg og opplevelser i veien mot målet. I kapittel tre diskuterer 

jeg hvorvidt fremstillinger som seksualiserer barn kan anses som en sosial konstruksjon. Her 

brukes deler av den historiske utviklingen av synet på og forståelsen av pornografi for å 

argumentere for dette. Kapittel fire omhandler internett og kriminalitet, med et særlig fokus 

på fremstillinger som seksualiserer barn. I dette kapitlet stiller jeg spørsmålet: Er internett 

kriminogent? Dette diskuterer jeg på bakgrunn av internetts desentraliserte struktur, 

opplevelse av anonymitet og en naturalisering av atferd. Kapitlet søker å gi en forståelse av 

internett og kriminalitet for å skape et kunnskapsgrunnlag til kapittel fem. 

I del to tar jeg for meg implementeringen av blokkeringsfilteret både nasjonalt og 

internasjonalt gjennom Interpols resolusjon AG-2009-RES-05. I kapittel fem introduserer jeg 

blokkeringsfilteret i Norge. Hva er det og hvordan fungerer det? Hva er kriteriene for 

inkludering på blokkeringslisten? Og hva er målsetningene? I kapittel seks tar jeg for meg 

Interpol og den internasjonale implementeringen av filteret. Hva slags organisasjon er 

Interpol? Hva slags arbeid gjør CAC-gruppen hos Interpol? Og hvilke utfordringer har 

presentert seg i arbeidet med internasjonalisering av blokkeringen?  
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Siste del – del tre - kan kalles vurderingsdelen. I kapittel syv diskuterer jeg hva som 

kjennetegner polisiær virksomhet på internett. I kapittel fire presenterer jeg mangel på egnet 

vokter som en kriminalitetsfremmende faktor. Er politiet en egnet vokter? I kapittel åtte vil 

jeg diskutere utfordringene knyttet til regulering av internett og aktørene i dette arbeidet. Her 

stiller jeg spørsmålet: Kan man måle kriminalitetsforebyggende arbeid? Hva er informantenes 

opplevelse av blokkeringens effekter? Avslutningsvis i kapitlet tar jeg for meg spørsmål som 

ikke er dekket i denne avhandlingen og ser på veien videre.  
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2                                                                

VEIEN TIL MÅLET  

Samfunnsvitenskapelig metode handler om hvordan vi skal samle informasjon om den sosiale 

virkeligheten vi ønsker å studere, hvordan vi skal analysere denne informasjonen og hva den 

forteller oss om samfunnsmessige forhold og prosesser (Johannessen, Tufte og Christoffersen 

2010: 29). Ifølge Hellevik (2002: 17, i Johannessen, Tufte og Christoffersen 2010: 29)  

hjelper metodelæren oss å treffe hensiktsmessige valg og gir oss oversikt over alternative 

fremgangsmåter og konsekvenser av valgene vi tar. I dette kapitlet vil jeg redegjøre for 

fremgangsmåte og valg av metode for mitt prosjekt. Jeg vil også ta for meg relevante etiske 

perspektiver, analysetilnærming og til slutt vitenskapelig kvalitet. Dette diskuteres i kapittel 

2.2 – 2.4, men først vil jeg altså redegjøre for valg av vitenskapelig metode og 

fremgangsmåte.  

2.1 Valg av vitenskapelig metode 

Min oppgave omhandler implementeringen av Interpols resolusjon om blokkering av nettsider 

med materiale som seksualiserer barn. I tillegg har jeg studert den norske implementeringen 

gjennom arbeidet til Kripos og Telenor. Å kombinere flere metoder kalles gjerne 

triangulering. Dette kan skje enten ved at den ene metoden er underordnet, eller ved at de er 

likestilte (Fangen 2010: 171). Denne studien er primært basert på kvalitative intervjuer, men 

mye informasjon om arbeidet til Interpol er også basert på deltakende observasjon. 

Kvalitative metoder egner seg godt til studier av temaer som det er lite forskning på fra før, og 

hvor det derfor stilles særlig strenge krav til åpenhet og fleksibilitet, skriver Thagaard (2009: 

12). Det er skrevet mye om blokkering og filtrering av innhold på internett, men fordi 

Interpols resolusjon ble vedtatt på generalforsamlingen i Singapore så sent som i oktober 

2009, er det enda ikke studert. I tillegg, som vi så i kapittel en, er det heller ikke gjennomført 

noe særlig forskning på implementeringen av filteret i  Norge. For å komme så tett på feltet 

som mulig, og få et godt inntrykk av deres arbeid anså jeg det som nødvendig med kvalitative 

intervjuer, kombinert med deltakende observasjon ved Interpols hovedkvarter i Lyon, 

Frankrike. Et overordnet mål for kvalitativ forskning er å utvikle forståelsen av fenomener 

knyttet til personer og situasjoner i deres sosiale virksomhet (Dalen 2004:16). En viktig 
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målsetting ved kvalitative tilnærminger er å oppnå en forståelse for sosiale fenomener. I mitt 

tilfelle er det å oppnå en forståelse for fenomenet internasjonalt politisamarbeid og 

forebyggende arbeid på internett.  

2.1.1 Forforståelse 

All forståelse viser tilbake til en forforståelse som vi ikke kan fri oss fra (Fangen 2010: 47). 

Dette kan sees i tilknytning til kapittel 1.3 om posisjonering, da min rolle som studentforsker 

og kriminologistudent bidrar til min forforståelse. Forskerens forforståelse – eller 

forståelseshorisont – vil kunne påvirke hva forskeren observerer, og hvordan disse 

observasjonene vektlegges og tolkes (Johannessen, Tufte og Christoffersen 2010: 38). 

Heidegger (1973: 31, i Fangen 2010: 47) skriver at vekslingen mellom forståelse og 

forforståelse utgjør den hermeneutiske sirkel. Man vil alltid ha en forforståelse før man 

begynner med forskningen, som gradvis vil modifiseres etter hvert som du tilegner deg 

kunnskap. Idealet er å gå inn i feltet med et åpent sinn, men samtidig med kunnskap nok til å 

nærme deg feltet på en hensiktsmessig måte. Det er umulig å gå inn i et forskningsarbeid uten 

noe forkunnskap overhodet, som en tabula rasa. Poenget må derfor være å klargjøre hva 

forkunnskapen din består av, heller enn å tro at du ikke har noen overhodet. I forkant av 

intervju og observasjon er det tatt tematiske og metodiske valg og en problemstilling og 

forskningsspørsmål knyttet til disse valgene er utviklet. Disse valgene er basert på tidligere 

innhentet informasjon, kunnskap og forforståelse. Det har blitt skrevet mye om filtrering på 

internett, men som nevnt er det skrevet lite om dette teamet i Norge og min forkunnskap var 

derfor i stor grad basert på informasjon som ligger på internett
9
 og innledende samtaler med 

min kontaktperson i Politidirektoratet. Informasjonen som finnes på internett er noe begrenset 

og medførte at de første intervjuene var preget av mange faktaspørsmål hvor jeg var ute etter 

informasjon om hva blokkering av fremstillinger som seksualiserer barn var og hvordan 

arbeidet foregikk. Jeg var derfor svært åpen for nye perspektiver og nye synspunkter. 

Johannessen, Tufte og Christoffersen skriver at forskeren må være seg bevisst at han er en 

utvelgende aktør, og at data som brukes, ikke er uavhengige av hans forhåndsoppfatninger 

(2010: 40).   

 

                                                 
9
 Se blant annet: https://tips.kripos.no/cmssite.asp?c=1&h=41&menu=2 og http://www.interpol.int/Crime-

areas/Crimes-against-children/Access-blocking 

https://tips.kripos.no/cmssite.asp?c=1&h=41&menu=2
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2.1.2 Kvalitative intervjuer 

Det kvalitative forskningsintervju søker å få fyldig og omfattende informasjon om hvordan 

andre mennesker opplever sin livssituasjon og hvilke synspunkter og perspektiver de har på 

temaer som tas opp i intervjusituasjonen (Thagaard 2009: 87). Man ønsker altså å forstå 

verden fra intervjupersonens side, få frem betydningen av folks erfaringer, og avdekke deres 

opplevelse av verden, forut for vitenskapelige forklaringer (Kvale 1997: 17). Alle mine 

informanter har jobbet eller jobber i dag med temaet for min studie: Fremstillinger som 

seksualiserer barn på internett. På den måten har de en unik innsikt i dette arbeidet og har 

bidratt med sentrale synspunkter og perspektiver. Balvig (1995: 237, i Wathne 2010: 59) 

skriver at det er nødvendig å ha en dialog med dem det forskes på fordi 

samfunnsvitenskapelig virksomhet omhandler tenkende og handlende mennesker som kan 

handle og reagere på det forskerne gjør.  

Kvalitative intervjuer er utfordrende og stiller store krav til intervjueren. I tillegg til å stille 

gode, gjennomarbeidede spørsmål må man være en god lytter. Kvale (1997: 73) skriver at 

intervjueren må ha kunnskaper om sosiale relasjoner og at en målsetting med kvalitative 

intervjuer er å gå i dybden på de temaer det er ønskelig å få informasjon om. Det er derfor 

viktig med gode oppfølgingsspørsmål. Hvis intervjueren kommer med oppfølgingsspørsmål 

til beskrivelsen av andres opplevelser eller erfaringer, kan informanten utdype og gi en 

fyldigere og grundigere beskrivelse (Thagaard 2009: 95). Min opplevelse av 

intervjusituasjonen har vært gjennomgående positiv, og jeg ser at det i mitt tilefelle har vært 

en klar læringskurve. Fra første intervju 28. mars 2011 til mitt siste intervju 4. oktober samme 

år ser jeg en utvikling i retning av å føle meg mer komfortabel i rollen som intervjuer, noe 

som har bidratt til at intervjuene er av bedre innholdsmessig kvalitet da jeg har fått grundigere 

situasjonsbeskrivelser og erfaringer. For eksempel var første intervju preget av færre 

oppfølgningsspørsmål og noe mindre flyt i samtalen, noe som førte til oppfølgende spørsmål 

på e-post på et senere tidspunkt da det var mangler i intervjuet. I tillegg har det også vært en 

faglig læringskurve. De siste intervjuene var mye mer spesialiserte, konkretiserte og preget av 

vurderingsspørsmål, til forskjell fra de første intervjuene, som hadde til hensikt å samle inn  

faktaopplysninger og informasjon om blokkering av nettsider med fremstillinger som 

seksualiserer barn. I de første intervjuene måtte jeg innhente nødvendig 

faktakunnskap/informasjon, og når denne var innhentet, kunne intervjuene få et annet innhold. 

Vurderingsspørsmålene omhandlet blant annet informantenes syn på, og erfaringer med, 
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blokkeringsfilteret og Interpols rolle som koordinator og leder for den internasjonale 

implementeringen.   

Informanter: Rekruttering og antall  

Denne studien er et godt eksempel på bruk av snøballmetoden som rekrutteringsmetode. 

Analogien med en snøball er at utvalget i begynnelsen er lite, men gradvis utvides, som en 

snøball som vokser etter hvert som den ruller. Gjennom snøballmetoden rekrutteres 

informanter ved at forskeren først etablerer kontakt med en tilgjengelig informant hvorpå man 

etterspør kontakt med flere informanter som kan være relevante for studien (Thagaard 2009: 

56). I mitt tilfelle fikk jeg min første kontakt gjennom min veileder, hvorpå denne kontakten 

igjen hjalp meg få kontakt med en ny informant. Denne første kontakten bidro også til at jeg 

fikk mulighet til å besøke, observere og intervjue ansatte hos Interpol. Dette kan fremstå som 

en ganske tilfeldig rekruttering av informanter basert på kontaktpersonenes omgangskrets, 

men kontaktpersonene har i dette tilfellet hjulpet meg å få inntog hos, og kontakt med det jeg 

anser som sentrale aktører på dette området. Jeg anser mine kontaktpersoner som døråpnere 

og et godt eksempel på det er Jacks spøkefulle svar på e-post fra min kontaktperson: “Tell her 

it would be impossible to refuse someone so highly recommended! Give her my details and 

I’ll do whatever she needs”.  

Jeg har intervjuet ni informanter. Kristoffer og Lars er politioverbetjenter hos Kripos ved 

taktisk etterforskningsavdeling. Jeg intervjuet tre personer hos Interpol i Lyon, Frankrike. 

Alle arbeidet i CAC-gruppen som igjen tilhører Trafficking in Human Beings Sub-

Directorate. Jack er fra Irland, Julia fra Storbritannia og Morten er norsk sekondering
10

 som i 

tillegg til å arbeide med blokkering hos Interpol, også har vært med å utvikle 

blokkeringsfilteret hos Kripos i Norge. Morten bidro derfor både med informasjon og 

vurderinger av Interpols arbeid, men også om Norge og Kripos. I tillegg har jeg intervjuet to 

personer hos Telenor: Knut og Thomas, som begge har erfaring med blokkeringsfilteret.  

Jeg intervjuet irske Brian og tyske Alexander via Skype da de befant seg i utlandet. Brian har 

lang erfaring med bekjempelse av overgrep mot barn på internett, da han lenge var 

administrerende direktør for en stor internasjonal organisasjon som arbeidet mot nettopp 

fremstillinger som seksualiserer barn på internett. Alexander har også lenge arbeidet med 

                                                 
10

 Begrep brukt om ansatte som blir sendt av sine nasjoner for å jobbe for Interpol 
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kriminalitet på internett, og internasjonal håndtering av fremstillinger som seksualiserer barn, 

men har på grunn av sin juridiske bakgrunn (doktorgrad i strafferett) bidratt med et annet 

perspektiv.  

Alle informantene har altså et fellestrekk: De arbeider alle med ulike områder knyttet til 

kriminalitet på internett og fremstillinger som seksualiserer barn. Bredden i informantenes 

fag- og erfaringsbakgrunn har bidratt til å belyse min studie fra flere sider som igjen har 

bidratt til en problematisering og en nyansering av studien. Til tross for rekruttering gjennom 

snøballmetoden, har jeg likevel fått en bred informantgruppe der alle innehar sentrale 

stillinger i arbeidet mot fremstillinger som seksualiserer barn på nett. Dette mener jeg er med 

på å styrke min studie.    

Gjennomføring av intervjuene  

Jeg har gjennomført åtte intervjuer med ni informanter. Mitt første intervju hos Kripos var 

med to informanter. Intervjuene har en varighet fra 25 minutter til 1 time og 40 minutter. Det 

ble brukt lydopptaker i alle intervjuene i tillegg til skriftlige notater.  

Jeg anvendte en intervjuguide med delvis strukturert tilnærming.
11

 Jeg hadde fastlagde temaer 

med ulike spørsmål til hvert tema, men spørsmålenes rekkefølge ble bestemt under 

intervjuene i samsvar med informanten. Delvis strukturerte intervjuer bidrar til en fleksibilitet 

og åpenhet som egner seg godt til kvalitative intervjuer (Thagaard 2009: 89). Da alle mine 

informanter hadde forskjellige stillinger og gjennom det spilte ulike roller i arbeidet med 

blokkeringen, var mine intervjuguider skreddersydd det enkelte intervju.
12

  

Kvale (1997: 75, i Thagaard 2009: 100) skriver at de første minuttene av et intervju har 

avgjørende betydning og det er derfor viktig at den som intervjuer umiddelbart gir uttrykk for 

interesse og respekt. I flere intervjuer startet jeg med et innledende spørsmål som: Kan du 

fortelle om hvordan og hvorfor filteret ble utviklet? Dette åpnet samtalen og gjennom det 

første svaret fikk jeg i tillegg svar på mange andre spørsmål i min intervjuguide. Jeg følte 

også at dette var en god måte å starte intervjuene på da det åpnet for en god samtale. Dette har 

bidratt mye til min oppgave da jeg fikk mye verdifull informasjon om sentrale temaer jeg selv 

                                                 
11

 Se vedlegg 3 for intervjuguidene.  
12

 Av den grunn er også alle intervjuguidene vedlagt for å belyse dette.  
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ikke hadde tenkt ut på forhånd. For eksempel balansering av rettigheter, og nasjonale 

forskjeller.  

Hvor intervjuene fant sted, varierte noe. To av intervjuene ble gjennomført på Telenors 

interne kaffebarer, to av intervjuene på private møterom/kontorer og to på et kontor med åpen 

løsning. To informanter ble intervjuet via Skype. Sett bort i fra intervjuene via Skype, anser 

jeg sted som av liten eller ingen betydning for intervjuene. En første bekymring om 

intervjuene i felles kontorlandskap var hvorvidt kollegaenes tilstedeværelse ville påvirke 

intervjuet og svarene som ble gitt, men dette anses i ettertid som uproblematisk da svarene 

som ble gitt, slik jeg ser det, bar lite preg av dette. Til tider henvendte de seg også til 

hverandre for hjelp på spørsmål som ble stilt. 

Å intervjue via Skype 

Skype er et dataprogram som bruker IP-telefoni
13

. IP-telefoni er en måte å føre telefonsamtaler 

på over et IP-nettverk der talen overføres som datapakker. Ved å installere Skype på en 

datamaskin eller telefon kan man søke opp personene man ønsker å ringe, og fordi samtalen 

går over internett koster det ingenting. Dette er da et rimelig alternativ til vanlige 

telefonsamtaler og spesielt telefonsamtaler til utlandet. Da to av informantene mine befant seg 

i utlandet var Skype det beste alternativet for å gjennomføre disse intervjuene.   

Å intervjue via Skype var utfordrende. Ifølge Fog (2004: 48-53, i Thagaard 2009: 97) skal 

intervjueren både lytte til innholdet i det informanten sier, og observere kroppslige uttrykk: 

”Forskeren skal lytte med åpent sinn”. Det er også viktig å reflektere over hva informanten 

formidler gjennom kroppsspråket. Silverman (2006: 255-257, i Thagaard 2009: 97) påpeker at  

åpenhet overfor det informanten formidler, både gjennom ord og med kroppslige signaler, gir 

et mer omfattende grunnlag for forståelse av hvilke budskap informanten formidler. Dette var 

ikke mulig via Skype
14

. Det er ikke mulig å lese kroppsspråk og ansiktsuttrykk, og dermed 

vanskelig å få en like god tone og kjemi som jeg føler jeg har fått i mine andre intervjuer.  

Kvaliteten på lyden er heller ikke optimal og det var til tider vanskelig å høre hva 

informantene sa. Men likevel mener jeg at jeg fikk en nøyaktig gjengivelse av intervjuene og 

                                                 
13

 Se: http://www.skype.com/intl/no/home 
14

 Skype muliggjør også videotelefoni slik at man får sett personen man snakker med, men etter egen erfaring er 

dette med på å forsinke lyden og bildet har en tendens til å fryse. Fordi lyden og det som blir sagt er det viktigste 

i et intervju valgte jeg derfor ikke å ha med video under Skype-intervjuene.  

http://www.skype.com/intl/no/home
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jeg anser Skype som en godt hjelpemiddel når man skal intervjue noen som befinner seg langt 

unna.  

2.1.3 Internasjonal lunsj15: Deltagende observasjon hos Interpol i 

Lyon, Frankrike.  

Jeg tilbrakte to dager med CAC-gruppen hos Interpol hvor jeg fikk anledning til å intervjue 

ansatte, men også observere. Fordi jeg kun hadde to dager til disposisjon måtte jeg begrense 

hva jeg ønsket å observere og valget falt på CAC-gruppens arbeidsoppgaver, fokus og 

utfordringer. Jeg ønsket å observere hvordan et slikt internasjonalt samarbeid fungerte i 

praksis og hva som ble presentert som målsetningene, men også utfordringer. Møtet med 

Interpols hovedkontor i Lyon, Frankrike er spennende: Et storslått bygg med høye gjerder og 

porter, men som også har nydelige grønne omgivelser. Etter å ha levert mitt pass i 

sikkerhetskontrollen, gjennomlyst vesken og heftet mitt besøkskort til brystet ble jeg brakt 

opp til den du skal besøke, i mitt tilfelle Jack.
16

 Møtet med Jack og CAC-gruppen går bra og 

tonen er svært lett. Ifølge de ansatte er en lett og humoristisk tone en viktig del av hverdagen, 

spesielt fordi man jobber med et såpass tungt tema. Etter å ha blitt så godt tatt i mot var 

nervøsiteten borte og inntrykkene begynte å sige ordentlig inn.  

Dette var en kort observasjon, men har likevel bidratt med mye informasjon og kunnskap, 

samt inntrykk og opplevelser. Observasjonsnotatene vil ikke bli like mye direkte brukt i 

teksten, men observasjonen har bidratt til et utvidet kunnskapsnivå. Gjennom denne 

observasjonen har jeg fått innsikt i hvordan CAC-gruppen jobber, ikke bare med blokkering 

av nettsider med fremstillinger som seksualiserer barn, men også om deres arbeid med 

offeridentifisering, deres nye database og om det internasjonale arbeidsmiljøets interessante 

egenskaper. I tillegg har jeg gjennom å få en førstehåndsopplevelse av fremstillinger som 

seksualiserer barn på internett fått en økt forståelse for betydningen av arbeidet som blir gjort. 

Mine to dager hos Interpol tillot ikke observasjon av andre avdelinger ved hovedkvarteret. En 

del av empirien innhentet til kapittel er derfor også basert på litteratur om Interpol, spesielt 

tilknyttet organisasjonens historie, konstitusjon, oppgaver og resolusjoner. Sentral litteratur er 

                                                 
15

 Jeg har kalt min deltakende observasjon for internasjonal lunsj av den grunn at jeg ble inkludert i avdelingens 

avskjedslunsj for en kollega i CAC gruppen, som bør på spennende diskusjoner av en internasjonal dimensjon. 

Lunsjen var etterfulgt av kaffe- og røykepause i Interpols bakhage, hvor flere kollegaer fra alle verdenshjørner 

var representert og stoppet for å slå av en prat.  
16

 I tillegg ble jeg i forkant av reisen sikkerhetsklarert.  
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her blant annet hentet fra Sheptycki (2004), Bowling og Sheptycki (2012) og Mathieu Deflem 

(2002). 

2.1.4 Belastende forskning  

I livet møter vi stadig temaer, og opplever situasjoner som kan være brutale, svært belastende 

og som vekker mange følelser. Det kan være alt fra dødsfall, til å lese om voldtekter gjennom 

media, krig og naturkatastrofer. Spesielt som kriminologer er vi innom mange av disse tunge 

temaene. I tillegg har jeg valgt å stupe med hodet først ned i et tema som kanskje vekker enda 

flere følelser, nemlig seksuelle overgrep mot barn. Dette temaet vekker ofte følelser som 

tristhet, maktesløshet, sinne og avsky hos de fleste og temaet krevde en gjennomtenkning.  

Å skulle se fremstillinger som seksualiserer barn møtte jeg i utgangspunktet med stor skepsis. 

Jeg var også usikker på hvorvidt det var nødvendig for studien. Etter en innledende samtale 

med Jack hos Interpol ble jeg raskt overbevist om at det var nødvendig og riktig. For å få et 

godt bilde av Interpols arbeid på dette området og blant annet Interpols International Child 

Sexual Exploitation Image Database (ICSE-DB), var det nødvendig å se noen av 

fremstillingene som seksualiserer barn som finnes på internett. Det bidro til en økt forståelse 

av virkeligheten og dets omfang. Samtalen med Jack ga også godt innblikk i hvordan politiet 

selv ser på dette materialet, nemlig som bevis for en kriminell handling. De fjerner den 

seksuelle komponenten og behandler det som ethvert annet åsted.  

2.2 Etiske problemstillinger 

”Forskningens og vitenskapens frihet er et ideal som verdsettes høyt i forsker- og 

vitenskapssamfunnet, og det er et viktig prinsipp at forskningen vernes mot en styring som 

truer forpliktelsen til å søke sannhet”, skriver Alver og Øyen (1997: 37). Men denne friheten 

behøver også begrensninger gjennom blant annet etiske retningslinjer som styrer og 

organiserer forskningen. Når man skal forske stilles man ovenfor særskilte forskningsetiske 

hensyn og krav (Ingierd 2010) og nedenfor vil jeg ta for meg hvilke etiske retningslinjer som 

har vært relevante i forkant av, og underveis i min studie. Prosjektet er meldt til og godkjent 

av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD)
17

.  
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 Se vedlegg 1 for godkjenning fra NSD  
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2.2.1 Informert samtykke 

Fritt informert samtykke innebærer å informere de du skal studere eller intervjue, om 

prosjektets formål og helst om mulige fordeler og ulemper med å være med i forsknings-

prosjektet (Fangen 2010: 191). Nasjonal forskningsetisk komité for humaniora og 

samfunnsfag (NESH) skriver at fritt informert samtykke er å regne som et av de helt sentrale 

krav ved forskning på mennesker, der forskningen innebærer registrering av data og/eller 

noen form for ubehag, ubeleilighet, eller risiko for dem det forskes på (Fossheim 2009a). Fritt 

informert samtykke kan anses som en type kontrakt mellom forsker og informant (Fossheim 

2009b). Samtykket skal i tillegg til å være informert, være fritt. Det vil si at den som forskes 

på, ikke skal være tvunget eller presset til å delta i studien (Fossheim 2009a, 2. avsnitt). 

Informert vil si at den som forskes på skal være vitende om forskningens formål, planlagt 

formidling og metodikk (Fossheim 2009a). Men Fossheim skriver videre at samtykket skal 

være tilstrekkelig informert da det er nærmest uoppnåelig å gi full informasjon. Det ville tatt 

for mye tid og i kvalitative studier er det ikke alltid forskeren selv vet hele omfanget av 

prosjektet så tidlig i prosessen (Fangen 2010: 193). Det er derfor viktig å bruke som en regel å 

ikke utelate informasjon som kan være med på å endre deres samtykke (2009a, 3. avsnitt).  

Informasjon ble gitt til mine informanter gjennom et informasjonsskriv i forkant av 

intervjuene
18

 og samtykke er innhentet. I tillegg til informasjon om sentrale deler av studien, 

som dets tema og tidsramme og informantens rettigheter, ble det i informasjonsskrivet 

forespurt om bruk av lydopptaker under intervjuet, samt oppgitt kontaktinformasjon dersom 

det var noen spørsmål. Under intervjuene ble disse rettighetene gjentatt og informantene ble 

forsikret om at både lydopptakeren og det transkriberte intervjuet ville være innlåst i eget 

skap. Bruk av lydopptaker ble fremmet av meg som et ledd i å sikre en nøyaktig gjengivelse 

av intervjuet. Alle mine informanter virket komfortable med bruk av lydopptaker og 

samtykket til bruk under intervjuene.  

Som nevnt over har jeg benyttet snøballmetoden for å rekruttere informanter til studien. Ifølge 

Andrews og Vassenden (2007: 161, i Thagaard 2009: 56) er det knyttet etiske problemer 

rundt fritt informert samtykke til slik utvelgelse, nemlig ved at den første kontakten frigir 

informasjon om andre personer uten at de har gitt sitt samtykke til dette. Jeg ser ikke dette 

som et etisk problem i min studie da min første kontakt selv tok kontakt med mulige 
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informanter og spurte om de hadde mulighet til å ta i mot besøk og la seg intervjue, før jeg ble 

inkludert. I tillegg representerer et flertall av mine informanter offentlig myndighet og lar seg 

derfor intervjue i kraft av å sin stilling. De bidrar derfor til å oppfylle en legitim forventning 

til at politiet skal være, så sant det er forsvarlig, åpne om sin virksomhet. Av den grunn anser 

jeg mine informanters samtykke som informert og helt fritt.  

2.2.2 Anonymitet  

Anonymitet i forskningen vil si at du ikke skal offentliggjøre data som kan avsløre den 

personlige identiteten til dem du skriver om (Fangen 2010: 196). Som nevnt over ble det 

fremhevet både i informasjonsskrivet og under intervjuet at all informasjon kun skulle bli 

behandlet av meg, og lydopptaker og transkriberte intervjuer skulle være innlåst i skap. I følge 

Fossheim (2009b) er konfidensialitet å anse som en forpliktelse for forskeren og en rettighet 

for den som forskes på. Nært knyttet til det rettslige personvernet og til det etiske krav om å 

verne den enkeltes integritet og private rom, ligger forutsetningen om at den utforskede ikke 

skal kunne gjenkjennes i de tekster som offentliggjøres (Alver og Øyen 1997: 119).  

Jeg har gitt mine informanter fiktive navn og, så langt det lar seg gjøre, anonymisert stilling. 

Jeg anser det som viktig å fortelle noe om hvilken faglige- og arbeidsbakgrunn mine 

informanter har da det bidrar til å kontekstualisere deres synspunkter, vurderinger og 

opplevelser av arbeidet med filtrering av fremstillinger som seksualiserer barn på nett. Jeg har 

ikke vært interessert i temaer som går på person, men deres erfaringer, synspunkter og 

vurderinger av blokkering og Interpols resolusjon. Dermed blir det ikke innhentet materiale 

av sensitiv natur. Majoriteten av mine informanter hadde en svært avslappet holdning til 

anonymisering av personinformasjon, men av etiske hensyn og fordi studien er underlagt 

NSD reglement om personinformasjon anser jeg det som svært viktig at anonymiseringen 

overholdes.  

Alver og Øyen skriver videre at anonymisering kan være utfordrende, og til tider frustrerende 

(1997: 119-120). De skriver:  

Det er i seg selv et paradoks på samme tid som en ønsker å trekke individer inn i teksten og la det 

bli hørt med sin egen stemme, fordi det er etisk sett det beste og mest hederlige, så skal man måtte 

skjule individet, fordi det betraktes som etisk mest korrekt (1997: 121).  
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Dette opplevde jeg i møtet med anonymiseringen av personinformasjon, spesielt fordi mine 

informanter tilhører et lite nettverk. Anonymitet er et større problem i undersøkelser hvor 

informantene representerer samme nettverk. Hvordan skal forskeren forholde seg til 

prinsippet om anonymitet når deltakerne i undersøkelsen kjenner hverandre (Thagaard 2009: 

226)? Informantene jeg har intervjuet hos Interpol tilhører en liten gruppe hvor det er stor 

sannsynlighet for at man vil kunne kjenne hverandre igjen i studien. Jeg anser likevel ikke 

dette som et problem da informantene valgte et felles kontor som sted for intervjuene. Flere 

av informantene lot seg også intervjue som representanter for myndighetene. Alle intervjuene 

omhandlet sak - ingenting av det som ble formidlet i intervjuene omhandlet personlige 

forhold av sensitiv karakter. Jeg tolker det derfor i retning av at informantene ikke vil ha 

problemer med å være internt gjenkjennbare i endelig oppgave.  

2.3 Analyse: En temasentrert tilnærming 

Viktige metodiske utfordringer er knyttet til hvordan forskeren analyserer og fortolker de 

sosiale fenomenene som studeres (Thagaard 2009: 11). Et mål er å løfte behandling av data 

opp fra det rent beskrivende til en mer teoretisk nyskapende og allment interessant analyse. 

Man ønsker å oppnå en forståelse av sosiale fenomener. Dette forutsetter derimot distansering 

og abstraksjon. Johannessen, Tufte og Christoffersen (2010: 166) skiller mellom å analysere 

og å tolke. Data som er samlet inn gjennom kvalitative intervjuer og deltakende observasjon 

må analyseres og tolkes. Mens analyse av kvalitative data består i å bearbeide tekst hvor målet 

er å finne et mønster og en meningsfull inndeling av materiale  er derimot tolkning å sette noe 

inn i en større ramme eller sammenheng. Analyse er derfor en del av en større 

tolkningsprosess mot å oppnå forståelse av sosiale fenomener.  

Temasentrert tilnærming passer mitt analysearbeid best da det ikke var informantene som var 

fokuset for oppgaven, men heller det de, på bakgrunn av deres erfaringer, kunne fortelle om 

arbeidet med blokkering av fremstillinger på internett som seksualiserer barn (Thagaard 2009: 

172). Temasentrerte tilnærminger er basert på at teksten inndeles i kategorier. Disse 

kategoriene representerer temaer som er sentrale i undersøkelsen, og kan være et utgangs-

punkt for analyse og tolkning.  
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2.3.1 Analytisk fremgangsmåte  

Jeg har valgt kvalitativ metode til min avhandling og innhenter empiri gjennom intervju og 

deltakende observasjon. Etter observasjon og intervju ble notater renskrevet og intervjuene 

transkribert, og jeg satt tilslutt igjen med transkribert råmateriale som måtte bearbeides og 

analyseres for å oppnå en helhetlig forståelse, ikke bare isolerte bruddstykker med tekst 

(Leiulfsrud og Hvinden 1996: 223).  Jeg har anvendt en tverrsnittsbasert inndeling basert på 

koder og kategorisering som jeg har brukt systematisk og konsekvent på all innhentet empiri. 

Betegnelsen for hver av kategoriene klassifiserer empirien, samtidig som de reflekterer den 

forståelsen jeg har utviklet fra materialet (Thagaard 2009: 173). Å analysere materialet har for 

meg vært et kontinuerlig arbeid gjennom hele masterprosjektet og kategoriene har fått stadig 

utvidet innhold. Kategoriene ble samsvart med utformingen av spørsmålene og temaene i 

intervjuguiden. Sett slik startet analysearbeidet allerede i utformingen av intervjuguidene. 

Arbeidet med kategoriseringen fortsatte med lesing av de transkriberte intervjuene i sin helhet 

og markere tekst med koder som betegnet hva informantene snakket om for å lett finne tilbake 

i teksten på et senere tidspunkt. Kategoriene endret seg gjennom analysearbeidet og ble til 

slutt kategorier med både empirisk- og teoretisk materiale. Som verktøy har jeg benyttet meg 

av tabeller og skjemaer for sortering og organisering av data. Det ble også brukt for 

synliggjøre sammenhenger og likheter blant intervjuene.
19

  

Etiske dilemmaer tilknyttet temasentrerte tilnærminger er blant annet hvordan informantene 

blir representert. En kategorisering kan gjøre materialet svært oppstykket og delt. Som 

Thagaard (2009: 187) skriver: ”Tekst som i utgangspunktet er basert på et samarbeid mellom 

forsker og informant, deles opp, og de enkelte tekstbitene løsrives fra sin opprinnelige 

sammenheng”. Informantens selvforståelse kan i liten grad komme til syne i materialet, og de 

kan føle seg fremmeddgjort i forhold til det ferdige produktet. Det har derfor vært av sentral 

betydning å ta sammenhengen og informantenes faglige- og yrkeserfaring med i betraktning 

når jeg har analyserer materialet ved blant annet å stille spørsmålet: Hvilket perspektiv har 

informanten? Dette har vært viktig i mitt analysearbeid.  
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2.4 Vitenskapelig kvalitet 

Hvordan kan man sikre vitenskapelig kvalitet i et masterprosjekt? All forskning må vurdere 

feilkilder, altså om det noe i undersøkelsens gjennomføring som kan svekke resultatet, skriver 

Finstad (1997: 53).  

2.4.1 Kvantitative versus kvalitative kvalitetskriterier 

Katrine Fangen (2010: 236) skriver om problematikken ved å kvalitetssikre kvalitativ metode 

og påpeker at dette må gjøres på andre måter enn ved kvantitative kvalitetskriterier da det ikke 

er fenomeners utbredelse og omfang som her står i fokus, men snarere tings innhold og 

betydning. Vitenskapelige kvantitative vurderingskriterier er validitet, reliabilitet og 

generalisering, og bruk av slike kvalitetskriterier i kvalitativ metode har fått mye kritikk 

(Fangen 2010: 236). Det foreslås derfor en rekke nye kriterier, nemlig troverdighet i stedet for 

intern validitet, overførbarhet i stedet for ekstern validitet, pålitelighet i stedet for reliabilitet 

og bekreftbarhet i stedet for objektivitet (Johannessen, Tufte og Christoffersen 2010).  

Innen kvalitativ metode brukes ofte etiske retningslinjer og andre validitetsformer som 

kriterier for kvalitet – for å sikre gyldigheten til de kvalitative data (Yin 2008, i Johannessen, 

Tufte og Christoffersen 2010: 229). Mange av de vitenskapelige kvalitetskriteriene presentert 

i vår metodelitteratur henger ofte sammen med de etiske retningslinjene vi er underlagt som 

samfunnsforskere. Ved å sørge for at man følger de etiske retningslinjene som for eksempel 

åpenhet gjennom fritt informert samtykke er man allerede, etter min mening, på god vei mot å 

sikre vitenskapelig kvalitet. 

2.4.2 Pålitelighet, troverdighet, bekreftbarhet, og overførbarhet 

Ved kvantitativ metode står blant annet krav om reliabilitet som en sentral kvalitetssikring. 

Reliabilitet knytter seg til undersøkelsens data – hvilke data som brukes, hvordan de samles 

inn og bearbeides. Fordi kvalitative metoder sjeldent bruker strukturert datainnsamling vil et 

krav om reliabilitet være lite hensiktsmessig.  

Å gi leseren en inngående beskrivelse av konteksten og en åpen, og detaljert beskrivelse av 

fremgangsmåten er med på å øke påliteligheten i kvalitative studier. Jo mer detaljert du gjør 

rede for hvordan du har kommet frem til dine tolkninger, jo lettere vil en annen person kunne 
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vurdere ”reliabiliteten” av dem (Johannessen, Tufte og Christoffersen 2010: 229-230). I min 

studie har jeg vektlagt en detaljert gjengivelse av blant annet fremgangsmåter og metodiske 

valg for å sikre pålitelighet. Som Thagaard påpeker over, er kvalitativ metode fortsatt i en 

utviklingsfase og av den grunn er det viktig, som et ledd i å sikre den vitenskapelige 

kvaliteten, å gjøre rede for fremgangsmåter under datainnsamlingen, opplegg for analysen og 

hvordan resultatene tolkes (2009: 11). 

Et sentralt spørsmål ved kvalitative studier er om forskningen utføres på en troverdig måte. 

Johannessen, Tufte og Christoffersen (2010: 230) skriver at validitet, eller troverdighet i 

kvalitative undersøkelser dreier seg om i hvilken grad forskerens fremgangsmåter og funn på 

en riktig måte reflekterer formålet med studien og representerer virkeligheten. Ett ledd i 

arbeidet med å sikre vitenskapelig troverdighet er for eksempel å unngå ledende spørsmål i 

intervjusituasjonen. I tillegg er tolkningens kvalitet, og om tolkningen understøttes av annen 

forskning, sentralt i arbeidet med troverdighet. Her kan metoder som kommunikativ validitet 

bidra. Ved kommunikativ validitet vurderer man gyldigheten av tolkninger og observasjoner 

gjennom dialog med andre. Dette for eksempel gjøres ved at personene du fortolker går god 

for tolkningen. Tilbakemelding fra de du har studert er en av flere måter å delteste 

forskningens validitet på og målet bør være at de du skriver om, kjenner seg igjen i det du 

skriver (Fangen 2010: 259). Jeg har ikke sendt mine tolkninger til mine informanter da jeg 

anser dette som noe problematisk. For eksempel er det ikke gitt at mine informanter kan 

validere mine tolkninger. Et annet argument  mot respondentvalidering er at en tolkning også 

bør kunne bryte med informantens selvforståelse (eller i mitt tilfelle, forståelse av filtrering av 

fremstillinger på internett som seksualiserer barn) og tilføre noe nytt (Fangen 2010: 239). 

Som jeg skrev innledningsvis er det blitt skrevet mye om filtrering eller blokkering av 

nettsider med innhold som seksualiserer barn, og jeg ønsker derfor å tilføre noe nytt gjennom 

min studie, bidra med nye perspektiver. Gjennom å ha deltatt i ”politigruppa” - en gruppe 

masterstudenter med liknende tema og/eller metode - har jeg fått mulighet til å sirkulere og få 

tilbakemelding på tekster som utgjør deler av min avhandling. Gruppa har altså fungert som et 

forum for debatt, kritiske analyser, faglig- og sosial støtte. Her har jeg kunnet teste ulike 

tolkninger og fått tilbakemeldinger i form av bekreftelse, men også nyttige korrigeringer og 

nye innspill.  

Ved bruk av kvalitativ metode tar forskeren flere valg. Man velger for eksempel metode, 

forskningsspørsmål, avgrensning og design. Det er, i følge Johannessen, Tufte og 
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Christoffersen (2010: 232), viktig at funnene er et resultat av forskningen og ikke et resultat 

av forskerens subjektive holdninger. En måte å kontrollere dette er å spørre seg selv i hvilken 

grad dine resultater fra den kvalitative undersøkelsen kan bekreftes av andre forskere gjennom 

tilsvarende undersøkelser? Fordi dette er lite gjennomførbart, er det viktig med andre metoder 

som sikrer åpenhet og bekreftbarhet, for eksempel ved at man vektlegger beskrivelser av 

beslutninger i forskningsprosessen (Johannessen, Tufte og Christoffersen 2010: 233). 

Innledningsvis skrev jeg at det å følge etiske retningslinjer var i tråd med å sikre vitenskapelig 

kvalitet. Samtidig kan krav om anonymisering av personinformasjon være et hinder i møtet 

med kravet om å sikre åpenhet og gjennom det troverdighet og bekreftbarhet. Jeg anser mine 

informanter som svært gode kilder på grunn av deres lange erfaring med fremstillinger som 

seksualiserer barn, men på grunn av kravet om anonymisering kommer ikke dette like tydelig 

frem i studien som ønsket.  

Overførbarhet handler om hvorvidt tolkningene dine kan overføres til å gjelde i andre, 

lignende sammenhenger (Fangen 2010: 255). All forskning har som mål å kunne trekke 

slutninger fra de umiddelbare opplysningene som samles inn. Mens kvantitative studier søker 

statistiske generaliseringer, er fokuset for kvalitativ forskning snarere å kunne etablere 

beskrivelser, begreper, fortolkninger og forklaringer som er nyttige på andre områder enn de 

som studeres (Johannessen, Tufte og Christoffersen 2010: 230 - 231). Jeg ønsker for 

eksempel å kunne si noe mer om politiets forebyggende arbeid, kontroll av internett og 

internasjonalt politisamarbeid gjennom å knytte mine innhentede data til foreliggende empiri 

og teori.  

Det er altså flere ledd mot å oppnå vitenskapelig kvalitet. Et gjennomgående prinsipp for å 

sikre vitenskapelig kvalitet i kvalitative tilnærminger, er prinsippet om åpenhet. Åpenhet 

gjennom en tydelig og detaljert redegjørelse av vitenskapelige og metodiske valg, 

fremgangsmåter, men også åpenhet i form av å søke tilbakemelding om dine tolkninger og 

analyser fra enten dine informanter, medstudenter eller veileder. Som nevnt i innledningen er 

det å følge de etiske retningslinjene vi er underlagt et steg i retning av å sikre vitenskapelig 

kvalitet i kvalitative studier.  
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3                                                                             

PORNOGRAFI OG FREMSTILLINGER 

SOM SEKSUALISERER BARN   

 

Siden tidenes morgen, lenge før menneskene lærte å skrive, har pornografi med stor 

sannsynlighet eksistert, skriver Rolness (2009). Eksempelvis har man funnet sterkt 

pornografiske egyptiske dekorasjoner som er over fem tusen år gamle (Hammarstrøm 1996: 

39). Termen pornografi ble først anvendt i England og Frankrike på midten av 1700-tallet – 

dels om skrifter om prostitusjon som et sosialhygienisk problem, dels om de usømmelige 

statuene som var avdekket i den romerske byen Pompeii (Rolness 2009). På grunn av 

bekymring for pornografiens moralsk nedbrytende virkning, innførte mange land senere 

sensur og forbud mot materialet. I dag er grov pornografi juridisk regulert i mange land, og 

ofte ansett som skildringer som virker støtende eller på en eller på annen måte er egnet til å 

virke menneskelig nedverdigende. Definisjonene og forståelsen varierer imidlertid og 

påvirker i hvilken grad, og på hvilken måte pornografi reguleres. Det er derfor interessant å 

belyse noen av de historiske forskjellene i synet på - og reguleringen av - fremstillinger som 

seksualiserer barn da, de godt representerer gode eksempler på hvordan fremstillinger som 

seksualiserer barn gikk fra å være et sosialt fenomen til å bli et sosialt problem som måtte 

reguleres og kontrolleres. Newburn (2007: 9) skriver at ”we can gain considerable insight into 

the socially constructed nature of crime by looking at how our treatment of certain behaviours 

varies, often considerably, over time”. Utviklingen og reguleringen av fremstillinger av 

seksuelle overgrep mot barn henger nøye sammen med utviklingen og reguleringen av 

pornografi og er derfor interessant å studere. Jeg vil argumentere for at et 

sosialkonstruktivistisk perspektiv kan tydeliggjøre at fremstillinger som seksualiserer barns 

kontekst, er avgjørende for dets forståelse og regulering. I dette kapitlet vil jeg fremheve 

hvordan fremstillinger som seksualiserer barn på kort tid gikk fra være lovlig solgt i butikker 

til å bli kriminalisert i store deler av verden basert på et behov for å beskytte mot skadefølge.   
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3.1 En sosial konstruksjon 

Kriminalitet er en kategori av handlinger vi ofte tar for gitt i dagens samfunn og vi bruker ofte 

begrepet med en forventning om en forståelse av meningsinnholdet. Denne ”tatt for gitt-

heten” ved kriminalitetsbegrepet blir først tydelig når man støter på andre som har en annen 

forståelse av kriminalitet og hva som betegnes som kriminelle handlinger. Hvordan forstår vi 

kriminelle handlinger? En enkel forståelse av kriminalitet er som handlinger som bryter 

straffeloven (Newburn 2007: 8). Men som Zedner påpeker, er dette en forenklet forklaring på 

et komplekst fenomen, og hun hevder at straffeloven ikke forklarer hvorfor noe klassifiseres 

som kriminelt, men kun hjelper oss å identifisere kriminalitet. Kriminalitet blir således kun 

autonome kategorier, fjernt fra den sosiale verden (2004, i Newburn 2007: 8). Schur (1969: 

10, i Newburn 2007: 9) observerer at dersom vi anser straffelovens innhold som definisjonen 

av kriminalitet, vil det faktum at straffeloven varierer stort fra land til land gjøre tydeliggjøre 

at ingenting er gitt når det kommer til kriminalitet.  

En logisk følge av denne observasjonen er å forklare kriminalitet, herunder pornografi og 

fremstillinger som seksualiserer barn, gjennom et sosialkonstruktivistisk perspektiv. Lemerts 

Social Pathology fra 1951 og Beckers Outsiders fra 1973 er to sentrale verk som har i 

betydelig grad har influert sosialkonstruktivisme og stemplingsteori. Forfatterne ønsket å 

flytte oppmerksomheten fra avvikeren og over til de sosiale definisjons- og 

kontrollprosessene hvor sosiale avvik og problemer ble produsert, og reproduseres. Et sosialt 

problem er en kategori som er avgrenset og navngitt gjennom administrative beslutninger, 

politiske stillinger, offentlig debatt, samt tidligere forskning og undersøkende virksomhet 

(Järvinen 1998: 14). Sentrale spørsmål som stilles er: Av hvem, under hvilke forhold og 

hvorfor har disse fenomenene blitt definert som sosiale problemer? Man ønsker her å studere 

sosiale problem og avvik som produkter av sosiale prosesser hvor samfunnsgrupper eller 

samfunnet/staten oppfatter, tolker, evaluerer og behandler atferd, personer eller forhold som 

problemer (Järvinen 1998: 14). Det vesentlige er ikke hvorfor noen individer eller grupper blir 

avvikere. Det vesentlige er å studere hvordan disse individene eller gruppene blir definert som 

avvikere. Avvik og forklaringene til disse avvikene er sosialt konstruerte fenomen, formet i en 

spesifikk sosiokulturell sammenheng. ”Tid, sted, tradisjon, relasjon, sosiale og kulturelle 

forhold er blant de faktorene som har betydning for hvordan handlinger oppleves, vurderes og 

reageres på”, skriver Grøvdal (2010). Jeg vil forsøke å vise hvordan fremstillinger som 

seksualiserer barn blir opplevd, vurdert og reagert på ulikt, både historisk og kulturelt.  
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Det finnes mange handlinger enkeltmennesker begår mot hverandre som anses som 

plagsomme, sårende eller farlige, men det er bare noen handlinger som blir ”bærere av 

kriminalitetslogoen”. Høigård (2003) mener det innebærer å få befolkningen til å skifte 

perspektiv, å gi befolkningen et nytt ståsted å se fenomenet fra og synliggjøre en handling 

som et kriminalpolitisk problem det må gjøres noe med. Grøvdal (2010: 123) bruker vold mot 

kvinner som eksempel og skriver at problemet er reelt, men at en kollektiv definisjonsprosess 

er nødvendige dersom et problem skal kunne fremstå og behandles på bestemte måter. Men 

hvem har makt til slik perspektivforskyvning? Andersson og Lundberg (2001: 64, i Grøvdal 

2010: 123) mener det er innflytelsesrike aktører. Becker (1973) omtaler dem som moralske 

entreprenører – individer eller grupper som tar opp kampen mot å stemple atferd som 

avvikende og drive en kollektiv definisjonsprosess.  

Hva med fremstillinger som seksualiserer barn? Hvordan ble dette regulert og hvilke 

moralske entreprenører satte fokus på materialet? Gjennom blant annet NOU: 1985:19: 

Pornografi og Straff, NOU: 1997: 23: Seksuallovbrudd, Ot.prp. Nr. 28 (1999-2000): Om lov 

om endringer i straffeloven mv. (seksuallovbrudd), og Ot.prp. Nr 45. (2002-2003): Om lov om 

endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov), og 

internasjonal utvikling, kan man se en fokusendring: En utvikling i retning av å fokusere på 

skadene pornografi kan ha, barns behov for beskyttelse og anerkjennelse at det ikke lenger 

eksisterer én felles allmenn seksualmoral som kan krenkes gjennom pornografi.  

3.1.1 Fra moral til skadefølge og beskyttelse  

I kriminalloven av 1842 var straffebudet om pornografi tatt inn i kapittel 8, paragraf 3 hvor 

bestemmelsen lød: ”Hvis Nogen i trykt Skrift krænker Sædeligheden eller Blufærdigheden
20

, 

straffes han med Bøder eller Fængsel”. Som vi kan se er det kun trykt skrift som er inkludert 

i denne paragrafen. Det var først ved lovendring 29.juni 1889 bestemmelsen ble utvidet slik at 

krenkelser av sedeligheten gjennom offentlig forestilling, forevisning, utstilling, opplesning 

eller foredrag også ble rammet. Gjennom dette kan vi altså se at straffeloven ble brukt som et 

middel til å opprettholde samfunnets moral eller sedelighet. Det har blitt hevdet at fordi et 

samfunn hviler på en moralsk konsensus, vil det som truer den herskende moral, herunder 

pornografi, også true samfunnet. Sedelighet har blitt benyttet både som referanse til moral, og 

som referanse til det mer spesifikke kjønnslige forhold og man mente derfor at begrepet utukt 
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 Bluferdighet defineres som sømmelighet mellom kjønnene.  
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var mer presist i forhold til det man ønsket å ramme (Pornografi og straff 1985: 8) og utukt 

erstattet da sedelighet i den nye paragraf 211 i  straffeloven av 1902.  

I følge NOU 1997: 23 om seksuallovbrudd  står det skrevet at utuktsbegrepet i paragraf 211 

både før og senere refererer til moraloppfatninger i  samfunnet, alminnelig bluferdighet 

generelt og til kjønnssedelighet i snever forstand. Utuktig er i følge Kjerschows kommentar til 

straffeloven av 1902 (1930, i Pornografi og straff 1985: 8-9) et foredrags innhold eller et 

skrift m.v når det er egnet til å krenke det normalt følende menneskets sedelighetserkjennelse i 

kjønnslig henseende. Utuktig har her et skjønnsmessig innhold og det er derfor svært 

vanskelig å gi noen entydig eller presis angivelse av begrepets innhold, kan vi lese av NOU: 

1985:23. Århelle (1981: 16) påpeker at utuktsbegrepet er en rettslig standard og definerer 

dette som en flytende norm som endres i pakt med samfunnsforholdene. Begrepet henviser 

altså til et sett ikke-rettslige normer som skal styre en avveining vedrørende hva som skal 

inkluderes i utuktig
21

. Innholdet i en slik rettslig standard er ikke definert i selve lovteksten, 

men det overlates til domstolene å foreta en skjønnsmessig vurdering av hva begrepet skal 

inneholde slik at innholdet i lovteksten - det straffbare forholdet - endrer seg i takt med 

domstolenes vurdering, skriver Århelle.
22

. Det er ikke dommernes egen moraloppfatning som 

skal være avgjørende, men de skal forsøke å angi samfunnets moraloppfatning. En viktig 

faktor i denne forståelsen kan være knyttet til terminologien, som skal drøftes nærmere i 

under. Hva som anses som samfunnets moral er altså en foranderlig kategori og påvirker 

dermed også hva som anses som skadelig pornografi og hva man ønsker å kriminalisere.   

Fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn ble gjort lovlig blant annet i Europa gjennom 

den seksuelle frigjøringen på 1960- og 1970-tallet. Den seksuelle frigjøringen førte til en 

økning i offentlig debatt om sex og seksualitet, liberalisering av visse former for sex som 

utenomekteskapelig sex, i tillegg til lovlig bruk av p-pillen i 1976. Loven om selvbestemt 

abort fra 1978 var også avgjørende for kvinners seksuelle frigjøring. Sex og seksualitet ble 

ikke lenger kun knyttet til reproduksjon. En sentral effekt av den seksuelle frigjøringen har 
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 Eksempler på andre rettslige standarder er utilbørlig, urimelig og uaktsom. 
22

 Agnar Mykles bok Sangen om den røde rubin ble i 1957 politianmeldt på grunn av dristige seksualskildringer, 

og senere konfiskert og forbudt. Århelle (1981: 16) skriver at i Myklesaken  var det datidens vurdering av utukt 

som ble lagt til grunn for domsavgjørelsen, og ikke sedelighetsbegrepet fra 1902. Jens Bjørneboe og hans 

forlegger ble i 1967 dømt i Byretten for å ha skrevet og utgitt pornografi med boken Uten en tråd (1966) som 

omhandler en 19 år gammel jente som drar på rundreise i Europa for å utfolde sin seksualitet i mange ulike 

sammenhenger. Saken ble anket til Høyesterett som hold på Byrettens avgjørelse og i tillegg skjerpet straffen. 

Romanene er derfor gode eksempler på rettspraksis og hva som ble betegnet som pornografi på denne tiden i 

Norge.  
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vært nedbrytningen av tradisjonell, ekstern kontroll av seksuell atferd. For eksempel hadde 

ikke religion, foreldre, og allmenne seksuelle normer like stor legitimitet som før (Finkelhor 

1984: 8). Frigjøringen av seksualiteten var også for noen likestilling av ulike seksuelle 

legninger. Blant annet ble forbudet mot homofili ble opphevet i Norge i 1972  og homofile 

kjempet videre for likestilling og anerkjennelse.  

Frigjøring av seksualitet førte også til en liberalisering av lover som regulerte pornografi 1. 

juli 1969 ble Danmark den første staten i verden som avskaffet alle juridiske sanksjoner mot 

pornografi for voksne og Sverige fulgte etter i 1971. Disse landene ble storeksportører av 

materiale på verdensbasis. I 1972  kom også debatten til USA med den omstridte filmen Deep 

Throat, historiens første pornofilm i langformat som ble enormt populær og sies å ha spilt inn 

over 600 millioner dollar på verdensbasis. I tillegg var filmen vært svært betydningsfull da det 

åpnet opp sensurdebatten og var av stor betydning da den var et markant uttrykk for den 

seksuelle revolusjonen i USA (Aubert 2005). Til tross for at Richard Nixon, i tillegg til hel 

rekke andre politikere i USA gikk ut og sa at filmen var et symbol på den seksuelle umoralen 

som skylte over landet, har filmen stor kulturhistorisk betydning da den brøt med en rekke 

tabuer og gjorde pornografi mer vanlig.
23

 I Nederland førte Høyesteretts avgjørelse om 

visning av filmen i 1987 til en avkriminalisering av ikke-offentlige visninger av pornografi til 

personer over 18 år, etter å ha blitt informert om filmens innhold (Schuijer og Rossen 1992).  

Den seksuelle frigjøringen som bidro til liberalisering av lover som regulerer pornografi, 

bidro også frigjøringen av fremstillinger som seksualiserer barn. Som Jack sa i sitt intervju: 

“And the problem was that in that same period, child pornography snuck in on the tailcoats of 

adult pornography”. Journalisten Tim Tate (1990, i Jenkins 2001: 31) har omtalt årene 1969 

til 1979, hvor liberaliseringen av pornografi førte til tilgjengeliggjøring av store mengder 

materiale med barn, som  som the ten year madness. I flere europeiske land ble store mengder 

fremstillinger som seksualiserer barn gjort tilgjengelig hvor blant annet det danske firmaet 

Rodox/Color Climax var svært aktiv i distribusjonen av fremstillinger som seksualiserer barn 

(Tate 1990: 46). Bilder av seksuelle overgrep mot barn ble solgt åpenlyst blant annet i Oslo, 
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 I ettertid har det også kommet frem i en dokumentar med Linda Lovelace, den kvinnelige hovedrolle-

innehaveren, at hun sier hun ble tvunget til å spille inn filmen. Feministgruppa Ottar anmeldte blant annet 

Cinemateket i Bergen i 1999 da de viste denne filmen i en rekke av filmer som skildret sex på film. Her møtte 

også Lovelace opp for å forsøke å stoppe at filmen ble vist. Martine Aurdal skrev i Dagsavisen 5.august 2005 at 

denne filmen er en legemliggjøring av hele pornografidebatten: ”På den ene siden har vi «happy hooker»-myten 

på den andre siden påstanden om tvang. I pornoindustrien finner du antagelig begge deler” (Aubert 2005).  
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Hamburg, København, Frankfurt og Amsterdam.
24

 Det ble også eksportert store mengder 

fremstillinger som seksualiserer barn fra Europa til USA.  

På midten av 1970 tallet det Jenkins omtaler som The Great Reaction hvor blant annet 

befolkningen i USA begynte å reagere på den store økningen i fremstillinger som 

seksualiserer barn på internett. Å forsøke å forandre maktforhold gjennom lovgivning, kalles 

legalstrategier i rettssosiologien. For eksempel var opphevingen av straffeforbudet mot 

mannlig homoseksualitet en del av de homofiles frigjøringskamp. Barn trenger derimot at 

noen kjemper deres frigjøringskamp for dem, og en gruppe som gjorde dette var 

kvinneaktivister og feminister på 1970-tallet. De promoterte ideen om at materiale med barn i 

aller høyeste grad var knyttet til seksuelle overgrep og upassende seksuell oppførsel (Jenkins 

2001: 32-33). I media ble det også hevdet at omsetningen av slikt materiale var enormt. For 

eksempel rapporterte NBC i 1977 at: “It’s been estimated that as many as two million 

American youngsters are involved in the fast-growing, multi-million-dollar child pornography 

business”. Og Los Angeles Police Department estimerte at minst 300 000 barn under 16 år var 

involvert i ”barneporno” (i Jenkins 2001: 33). Mot slutten av 1970-tallet ble materiale med 

barn tilknyttet kidnapping, seriemord og organiserte sexringer og fikk derfor, sammen med 

påstandene i media om de store mengdene fremstillinger som seksualiserer barn, stor 

oppmerksomhet (Schuijer og Rossen 1992). Schuijer, Rossen (1992) og Jenkins (2001) 

omtaler derimot fremstillingene av det store omfanget som myter og at alle de mer ekstreme 

anklagene i senere tid har blitt diskreditert. Men som vi så hadde dette liten betydning, og 

fremstillingene bidro i stor grad til the great reaction (jf. Jenkins).  

Nyhetene om den ”store reaksjonen” i USA nådde Europa noen år senere og blant annet 

Nederland hvor det nederlandske politiet i juli 1984 raidet sexbutikker i Amsterdam da de 

mente situasjonen hadde kommet ut av kontroll og at markedet for slikt materiale stod for 

flere millioner gylden. Nyhetene skapte sjokk og fascinert indignasjon blant befolkningen, 

mye på grunn av påstandene om mengden omsetning, i tillegg til at man tidligere ikke hadde 

hatt noen offentlig debatt og oppmerksomhet rundt salg av slikt materiale, for i Nederland ble 
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 Et eksempel som godt viser betydningen denne perioden har selv i dag, er bildeserien av Helena. Tidlig på 

1980 tallet ble det fremstilt en bildeserie av Helena, en britisk jente på syv eller åtte år  hvor hun  i tillegg til å 

posere naken, har sex med Gavin, en gutt på hennes egen alder. Bildene viser også Gavin og Helena ha sex med 

en voksen mann, antakeligvis Helenas far. Bildene er kjent under navn som ”he-lo”, altså Helana/lolita. Siden 

deres først offentlige fremtreden har de levd et forbausende etterliv da det ikke har gått en dag uten at disse 

bildene har blitt vist på en elektronisk server ett sted i verden, og ser ut til å være et vanlig startsett for 

”nybegynnere” med slikt materiale,  i tillegg til å være et kjært samleobjekt (Jenkins 2001: 2). Helena er derfor 

dessverre en av de største ”sex-stjernene” på internett i dag. 
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bilder av barn solgt åpenlyst i de fleste pornografibutikker. For eksempel ble det regelmessig 

reklamert for bilder av barn i avisen Vrij Nederland
25

 (Schuijer og Rossen 1992).  

Etter en slik reaksjon kom lovene som på ny skulle vanskeliggjøre tilgjengeligheten til 

seksuelt materiale med barn. For eksempel kom the Sexual Exploitation of Children Act i 

USA i 1978, som forbød produksjon og kommersiell distribusjon av uanstendig materiale 

med personer under 16 år. Denne loven fjernet omtrent alt åpent salg av fremstillinger som 

seksualiserer barn fra butikkene. Til tross for at uanstendig materiale hele tiden hadde vært 

ulovlig i USA, var det først etter the Sexual Exploitation of Children Act at alt materiale med 

barn ble plassert i uanstendighetskategorien. I 1984 kom the Child Protection Act som 

medførte at fremstillinger som seksualiserer barn ikke lenger ble beskyttet av ytringsfriheten 

(First Amendment).     

Parallelt med kampen om seksuell frigjøring og likestilling på 1970-tallet, gikk også en rekke 

kvinneaktivister i Norge i 1977 til aksjon mot den stadig økende utbredelsen av pornografi da 

de mente den inneholdt krenkende og nedverdigende skildringer, med til dels voldelige 

innslag mot kvinner og barn (jf. the ten year madness) (Pornografi og straff 1985: 5). I tillegg 

oppdaget man økende mengder grovere former for pornografi. Fokuset i Norge hadde altså, 

på lik linje med det internasjonale samfunnet flyttet seg fra å kriminalisere pornografi for 

beskytte samfunnets moral, til å kriminalisere de grovere formene for pornografi og 

skildringer med barn for å beskytte dem mot skadene det kunne medføre. 8. februar 1984 ga 

derfor Justisdepartementet Straffelovrådet i oppdrag å utrede og komme med forslag til 

bestemmelser som retter seg mot forskjellige typer pornografiske skildringer og bruk av slike 

skildringer. Gjennom dette ønsket man å få inkludert grovere former for pornografi og at  

skildringer med dyre-, og barnepornografisk innhold skulle rammes direkte av paragrafens 

ordlyd (Pornografi og straff 1985). Når det gjelder fremstillinger som seksualiserer barn er det 

også bred enighet om at dette bør være forbudt, blant annet på grunn av fare for sammenheng 

mellom forekomsten av slik pornografi og seksuell bruk og utnyttelse av barn. Barn tillegges 

her ekstra beskyttelse ved at Straffelovrådet også inkluderer skadevirkningene som kan oppstå 

når barn medvirker til produksjonen av pornografisk materiale. Straffelovrådet foreslår derfor 

i NOU:1985:19 at dette uttrykkelig tas inn i straffelovens paragraf 211 (Pornografi og straff 

1985). I 1991 skrev også Norge under på FNs barnevernskonvensjon, som igjen forpliktet til 

                                                 
25

 Vrij Nederland betyr Fri Nederland og ble startet som en hemmelig anti-nazistisk utgivelse under den tyske 

okkupasjonen, og har siden krigen vært en venstreorientert ukentlig avis.  
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juridisk å regulere atferd som skader barn på ulike måter, herunder fremstillinger som 

seksualiserer barn (FNs konvensjon om barnets rettigheter 2003).  

Distribusjon eller salg av myk pornografi eller alminnelig seksuell aktivitet
26

 er i dag regulert i 

Norge gjennom straffelovens paragraf 204 av 11. august 2000, hvor man har valgt å 

videreføre definisjonen av pornografi som ble presentert i Ot.prp. nr. 28 (1999-2000): 

”Kjønnslige skildringer, som virker støtende eller på annen måte er egnet til å virke 

menneskelig nedverdigende eller forrående herunder kjønnslige skildringer hvor det gjøres 

bruk av lik, dyr, vold og tvang”. Begrepet utukt er fjernet, da pornografi og utukt anses som 

synonymer. Dette var også et forsøk på en språklig modernisering (Om lov om endringer i 

straffeloven mv. (seksuallovbrudd) 1999-2000). Fordi begrepene utukt og pornografi er 

rettslige standarder vil de måtte tilpasses dagens normer, og forståelsen av hva som anses som 

menneskelig nedverdigende og forrående vil derfor variere over tid. For eksempel vil 

kjønnslige skildringer som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, 

informativt eller liknende formål ikke regnes som pornografi, men disse kategoriene vil 

variere, og man kan derfor se ulik domspraksis. Pornografi reguleres i dag med bakgrunn i 

skadefølgeprinsippet, som hviler på en presumpsjon om at enkeltmennesker i størst mulig 

utstrekning bør ha individuell frihet, og at tvangsinngrep fra det offentlige bare kan 

rettferdiggjøres når det foreligger tungtveiende grunner. Slike grunner bør kun være når atferd 

påfører mennesker skade, skriver Straffelovrådet. Det er dermed ikke nok at noen mennesker i 

et samfunn ønsker å forby pornografiske skildringer fordi det strider imot deres seksualmoral 

(Pornografi og straff 1985:28-31).
27

 Dette representerte en overgang fra oppfattelsen av en 

felles seksualmoral som grunnlag for pornografilovgivningen. Straffelovens paragraf 204a 

kriminaliserer også privat bruk av fremstillinger som seksualiserer barn og tydeliggjør 

motivasjonen for også å beskytte av barna i materialet.  
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 Straffelovrådet tenker her særlig på skildringer av samleie, onani, oralsex (suging og slikking av 

kjønnsorganer) og lignende aktiviteter mellom voksne heterofile eller homofile mennesker.   
27

 Når Straffelovrådet her diskuterer skadefølge er det viktig å poengtere at de, med unntak av materiale med 

barn, i stor grad diskuterer skadefølger for de som potensielt kan se slikt materiale, og ikke i like stor grad 

fokuserer på skadene personene på materialet har eller kan få. De tar kort for seg at pornografi kan være 

nedverdigende for kvinner og at materialet gjennomsyres av et krenkende og nedsettende kvinnesyn,  men 

fokuset er på skadelig eksponering. Dette blir særlig tydelig gjennom begrunnelsen for å totalforby særlig grove 

skildringer med innslag av barn, vold, dyr og tvang: ”Som en begrunnelse for et slik forbud, er det etter vår 

oppfatning tilstrekkelig å vise til faren for at utbredelse av denne typen pornografi kan føre til at personer som 

eksponeres for den selv kan stimuleres til aggressive handlinger” (Pornografi og straff 1985: 34).  
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Som vi har sett over har pornografisk materiale som involverer barn, vært inkludert under 

begreper som krenkelse av sedelighet, bluferdighet, eller utukt. Man så allerede på midten av 

1980 tallet et behov for å tydeliggjøre forbudet mot materiale som involverte barn og ønsket å 

inkludere dette spesifikt i straffelovsparagrafens ordlyd. 20. mai 2005 fikk Norge en egen 

skjerpet straffelovsparagraf som tar for seg fremstillinger som seksualiserer barn, nemlig 

204a. Paragrafen sier at det er straffbart å produsere, anskaffe, innføre, besitte, overlate til en 

annen mot vederlag eller planmessig gjøre seg kjent med fremstillinger av seksuelle overgrep. 

Med barn menes her personer som er eller fremstår som under 18 år. Men barn og barndom er 

heller ikke faste kategorier, de varierer over tid og fra sted til sted.  

Barn og barndom 

Barn og barndom er konsepter som endrer seg over tid og sted da de ikke er absolutte 

kategorier. Definisjonen av og forståelsen for barn og barndom er svært foranderlig og 

avhengig av tid og sted. For eksempel ble barndommen i middelalderen betydelig kortet ned 

og barn ble inkludert i den voksne livssfære så fort de kunne klare seg uten sine mødre og 

barnepiker. Det var først på 1800-tallet at barn ble en egen kategori og i økende grad separert 

fra voksenlivet. Siden har man, i følge Aries (1973: 395, i Newburn 2007: 725-726), vært 

opptatt av den fysiske, moralske og seksuelle utviklingen til barn og unge. Samtidig med at 

barn og barndom ble en separat kategori, ble også ideen om at barn var et ansvar som krever 

beskyttelse stadfestet. Gjennom blant annet FNs menneskerettighetserklæring og barne-

konvensjon blir beskyttelse av barn fremmet i for eksempel Artikkel 25, nummer to: ”Mødre 

og barn har rett til spesiell omsorg og hjelp”. I FNs barnevernkonvensjon blir beskyttelse av 

barn grunngitt med: ”Barn, på grunn av sin fysiske og psykiske umodenhet har behov for 

spesielle beskyttelsestiltak og særlig omsorg, herunder egnet lovfestet beskyttelse både før og 

etter fødselen” (FNs konvensjon om barnets rettigheter 2003).
28

 Fordi barn er avhengig av 

omsorgspersoner oppleves seksuelle overgrep mot barn som et alvorlig overtramp. Overgrep 

mot babyer er spesielt rystende da det utnytter babyens totale omsorgsavhengighet (Taylor, 

Holland og Quayle 2001: 106).Det er en maktubalanse mellom gjerningsperson og offer. 

  

Selv i dag er det imidlertid ingen universell forståelse av hva det vil si å være et barn og hva 

som oppleves og forstås som barndom er svært forskjellig verden over. I den moderne 
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vestlige verden anses ofte barndommen som en tid fri for alt ansvar som vi møter i den 

voksne verden, men Macionis og Plummer (2008: 405) skriver at vi likevel ser at mange barn 

i ulike land tar på seg ansvar og bekymringer ofte assosiert med voksenlivet. For eksempel er 

så mye som ett av seks barn verden over involvert i barnearbeid, og dette gjelder spesielt i 

utviklingsland (International Labour Organization 2005, i Macionis og Plummer 2008: 405). 

Mange barn gifter seg også i en tidlig alder, hvor fattigdom ofte er hovedårsaken (United 

Nations Children's Fund, March 2001: press release, i Macionis og Plummer 2008: 405). 

Fordi barn og barndom er en historisk og kulturelt foranderlig kategori, er det også stor 

variasjon i hva som anses og defineres som fremstillinger som seksualiserer barn. Dette har 

igjen stor betydning for forståelsen og reguleringen knyttet til seksuelle overgrep mot barn, 

men også fremstillinger av disse overgrepene. Forståelsen og reguleringen av fremstillinger 

som seksualiserer barn varierer altså, både historisk og fra nasjon til nasjon. Det gjelder også 

terminologien. Det var for eksempel først i 2005 med paragraf 204a om seksuelt materiale 

med barn, formuleringene fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn og fremstillinger som 

seksualiserer barn erstattet begrepet barnepornografi i straffeloven i Norge. Debatten om 

terminologi på dette området har pågått i mange år og er preget av ulike holdninger til 

betydningen av terminologi, noe som også gjenspeilet seg i mine intervjuer. Terminologi ble 

trukket frem av flere av mine informanter som en viktig del av arbeidet med fremstillinger på 

internett, og i de tilfeller hvor jeg valgte å stille spørsmål rundt begrepsbruk kom det frem 

svært interessante synspunkter. Et sentralt fokus for det sosialkonstruktivistiske perspektivet, i 

tråd med Goode og Ben-Yehuda (1994, i Järvinen 1998) er å studere definisjonsprosessen: 

Hvordan makt og kunnskapssystemer endrer sosiale fenomener til sosiale problemer.  

Barnepornografi: Et tilslørende eller passende begrep?  

Som vi så over har man inntatt en mer frigjort holdning til pornografi, som på 1960- og 1970-

tallet førte med seg legalisering av fremstillinger som seksualiserer barn. På bakgrunn av 

denne frigjorte innstillingen til pornografi har mange også en tilsvarende frigjort innstilling til 

fremstillinger som seksualiserer barn. For å overbevise og øke kunnskapsnivået vedrørende 

slikt materiale er terminologi et viktig element da, i følge Blakar (2006), språk er makt. 

Avsenderens valgte språkbruk kan påvirke den oppfatningen mottakeren eller tilhøreren får da 

det ofte er gjennom språket vi griper og forstår realiteten. Synonyme uttrykk kan fungere 

ulikt, de kan fremheve og fokusere ulike aspekter ved det som omtales eller indikere ulike 
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holdninger og innstillinger. Begrepsendring kan derfor være ett ledd i perspektiv-

forskyvningen, i å gi befolkningen ett nytt ståsted å se fenomener fra (jf. Høigård). 

Fremstillinger som seksualiserer barn må synliggjøres som et sosialt og kriminalpolitisk 

problem det må gjøres noe med, og terminologi er ett virkemiddel.  

Morten mente at det kan være mange som får et feilaktig inntrykk av materialet dersom man 

kaller det barnepornografi, og med det ufarliggjør situasjonen. Dette sa han på bakgrunn av en 

antakelse om at de fleste mennesker i Norge nok synes at pornografi er helt greit til tross for 

at de ikke nødvendigvis selv ser på det:  

Og pornografi er underforstått frivillig. Det er noe som voksne gjør sammen og når man kobler 

barn på så, jaja, men det er vel ikke så farlig. […] men når du ser hva det faktisk er, at det er anale 

voldtekter av babyer for eksempel, så er det noe helt annet enn hva folk flest tenker.  

Han sammenliknet betydningen av å kalle dette materialet for barnepornografi fremfor 

fremstillinger som seksualiserer barn med å kalle folkemordet under krigen i Jugoslavia for 

etnisk rensning til fordel for folkemord, og mente det var viktig å gi hendelsene en dekkende 

og passende terminologi. Han mente altså at bruken av barnepornografi var et tilslørende 

begrep som ufarliggjorde materialet.  

Frem til mai 2005 brukte norske myndigheter begrepet barnepornografi blant annet i 

lovtekster og myndighetsdokumenter, men har nå gjennom straffelovens paragraf 204a gått 

bort i fra dette begrepet. Begrepet barnepornografi brukes imidlertid fortsatt som et folkelig 

begrep. For eksempel kan man lese i Dagbladet at ”15 – 20 pågrepet etter funn av 

barneporno” (2011) og ”Flere nordmenn tatt i internasjonal barnepornoaksjon” (2011). I følge 

Alexander bruker juridiske organisasjoner som FN, EU og andre internasjonale konvensjoner 

begrepet barneporno
29

. Dette var også noe Morten sa seg enig i på spørsmål om det fortsatt er 

mange som bruker ordet barnepornografi. Han påpekte at mange politijurister, politisjefer og 

ministre fortsatt anvender begrepet, til tross for ordlydsendring i lovparagraf 204a i Norge: 

”Og det er uprofesjonelt. La meg si det rett frem: det er flaut på vegne av min egen etat at folk 

ikke er mer oppdatert på terminologien i loven enn det de er”. Han syntes det var et paradoks 

hvordan Norge har klart å gå bort fra å bruke begreper som konebanking, men ikke klarer å 

slutte å bruke begrepet barnepornografi, noe han mente så ut til å være en viktig sak for 

mange i Norge. I rapporten Overgrep som samfunnet ikke aksepterer fra 2003 har tidligere 

Kripos-sjef Arne Huuse skrevet om hvordan begrepet barneporno brukes i mangel på et mer 
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dekkende uttrykk og han skriver videre om materialets innhold som forklaring på hvorfor 

dette er et feilaktig begrep: 

Scenene som daglig avdekkes i dette arbeidet er sterk kost: brutale voldtekter av barn helt ned i 

spedbarnsalderen der kjønnsorgan – i enkelte tilfeller på størrelse med offerets ben – presses inn i 

vagina og analåpning på barn som knapt har lært seg å gå. Bildene viser barneansikter forvridd av 

smerte, frykt og panikk, mens overgriperens ansikt ofte er sladdet. Det er heller ikke uvanlig å se 

barnehender bakbundet med remmer og lenker, og barn som er lenket til vegger og tak mens 

overgrepene utspiller seg (Kripos 2003: 2).  

På Interpol sin internettside
30

 kan vi lese om det de omtaler som appropriate terminology, 

altså passende terminologi og om hvordan de mener et seksuelt bilde av et barn som blir 

unyttet eller voldtatt aldri bør defineres som pornografi. Jack trakk også frem dette i sitt 

intervju og påpekte at fremstillinger som seksualiserer barn absolutt ikke faller inn under 

definisjonen av pornografi
31

.  

Morten og Lars påpekte at barnepornografi er et tilslørende begrep og at bruken av det er med 

på å ufarliggjøre materialet, men igjen er Brian uenig og mener at de fleste vet hva som 

inkluderes i begrepet barnepornografi: 

Because I know what I’m talking about. You know what you’re talking about. I don’t care what 

you call it. You can call it green pipes for all I care. What we are talking about is the deliberate 

hurting of children for sexual activity. 

Det er altså ulike syn på betydningen av terminologi blant mine informanter. Brian syntes 

også at bruken av fremstillinger som seksualiserer barn (child absue material) var en dårlig 

erstatning da dette begrepet impliserer at et barn blir misbrukt og at det ikke alltid var tilfellet. 

Dette er spesielt knyttet til den økte andelen sexting
32

 og ungdommer som frivillig laster opp 

og deler bilder eller filmer med et seksuelt innhold: 

There is a phenomenal growth in teen sexual activities where they are taking photographs of each 

other. And we call those child sexual abuse images when clearly they are not. That doesn’t fit. 

Whereas child pornography still applies there because adult pornography we all know. 

Han påpekte videre at ved å definere slik atferd som fremstillinger som seksualiserer barn vil 

man kriminalisere seksuell aktivitet hos ungdom og en naturlig seksuell nysgjerrighet.  

Et annet viktig aspekt ved hvorfor terminologi var så viktig i denne sammenhengen var fordi 

både Interpol og Kripos mente barnepornografi var gjerningsmannens terminologi da de som 
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 Interpol definerer pornografi som: “[…] a term used for adults engaging in consensual sexual acts distributed 

(mostly) legally to the general public for their sexual pleasure”.  
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 Sexting betyr å sende en tekstmelding, bilde eller film via mobiltelefoner med et klart seksuelt innhold.  
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har en interesse i slikt materiale faktisk anser det som pornografi: ”For dem så er det 

pornografi. De blir kåte av det og sitter og napper løk. For å være litt folkelig. Hvorfor skal vi 

da la dem få lov til å bestemme hva det heter?”, spurte Morten. Dette er pornografi for de med 

en seksuell interesse i barn og kan anses som et forsøk på å naturalisere sin seksuelle 

preferanse ved å betegne det som pornografi. De forsøker altså å motarbeide stemplingen som 

avvikere (outsiders).
33

 For en liten del av frontkjempere i 1970-tallets seksualpolitiske 

venstrefløy var det naturlig at voksne og barn skulle kunne dyrke sex med hverandre, så lenge 

det var ”frivillig”, skriver Hessel og Villemoes (2011). Et eksempel på en slik organisasjon er 

the North American Man Boy Love Association (NAMBLA)
34

, som jobber for å stoppe det de 

mener er en undertrykkelse av menn og gutter i gjensidig samtykkende forhold. En annen 

organisasjon var the Paedophile Information Exchange (PIE), en pro-pedofili aktivistgruppe 

fra Storbritannia som ble forbudt i 1984. Slike organisasjoner har oppstått som respons til de 

moralske entreprenørenes konstruksjon av seksuelle forhold mellom voksne og barn, herunder 

fremstillinger som seksualiserer barn, som kriminelt. NAMBLA eksisterer fortsatt i dag.  

I følge Lars gikk politiet bort i fra begrepet barnepornografi fordi politiet må se på dette som 

bevis for straffbare handlinger, og ikke som noe seksuelt. Dette påpekte også Jack og viste et 

bilde av et endevendt kjøkken med en veltet rullestol med en person liggende ved siden av, og 

spurte meg hva jeg så på dette bildet. Jeg beskrev hva jeg så og vi konkluderte sammen med 

at dette var et bilde av et åsted for en kriminell handling. På samme måte ser Interpol på 

bildene av seksuelle overgrep mot barn, forklarte Jack videre og anså dette både som en viktig 

forståelse av materialet og dets omfang, i tillegg til en metode for personlig å håndtere å 

arbeide med et slikt materiale hver dag. 

Vi ser altså at terminologi anses som et viktig område for politiet og Interpol, i arbeidet med 

fremstillinger som seksualiserer barn og de mener at barnepornografi er et feilaktig og 

tilslørende begrep som er med på ufarliggjøre dette materialet. Bruken av begrepet 

fremstillinger som seksualiserer barn eller fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn 

anses derfor som et mer dekkende begrep som også er med på å øke kunnskapsnivået. 

Terminologi og debatten rundt hvilket begrep man skal bruke om dette materialet er 

imidlertid ikke noe som Brian anser som viktig i arbeidet og han sier at diskusjoner om 

begreper er farlig fordi folk ender opp med å fokusere på hva man skal kalle det fremfor det 
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 Dette skjer spesielt i lukkede nettverk på internett og vil diskuteres ytterligere i kapittel fire som en faktor som 

gjør internett til en kriminogen situasjon.  
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faktiske problemet, nemlig de seksuelle overgrepene. I følge Alexander har begrepet 

barnepornografi eksistert i flere tiår og han hevder at ingenting har endret seg. Diskusjonen 

over, om pornografilovgivningens utvikling, understreker Alexanders poeng: Seksuelt 

materiale med barn, da omtalt som barnepornografi, har lenge vært ansett som skadelig og 

uønsket, både for beskuere og barna i materialet, og har etter The ten year madness (1969-

1979) vekket sterke reaksjoner. Man kan også diskutere hvorvidt en begrepsfesting angir en 

handlingsretning og skaper en ny forståelse og et nytt fokus: Kan betegnelsen fremstillinger 

som seksualiserer barn for eksempel bidra til sterkere fokus på ofrene, på barna? Som vi skal 

se i kapittel fem, er beskyttelse av barna i materialet én av tre målsetninger og ved å bruke 

begreper som fokuserer på at dette er faktiske fysiske seksuelle overgrep som er foreviget  på 

bilde eller en film, kan man bidra til å øke forståelse og kunnskap, og dermed også 

prioriteringer og fokus.  

Fremstillinger som seksualiserer barn, barn og barndom kan anses som sosialt konstruerte 

kategorier med både historisk, og kulturell variasjon. Synet på pornografi ble liberalisert på 

1960 og 1970- tallet gjennom en frigjøring av seksualitet. Pornografi, herunder mykere 

former, ble ikke lenger ansett som et sosialt problem eller som moralkrenkende. Synet på barn 

og barndom har også endret seg og kan sies å ha en påvirkning på hva man anser som 

fremstillinger som seksualiserer barn. Hvilken forståelse vi har av barn, pornografi og 

fremstillinger som seksualiserer barn har betydning for hvordan vi ser på materialet og hvilke 

tiltak som blir implementert for å regulere og kontrollere det. Som vi skal se i neste kapittel, 

gjelder det også vår forståelse av kriminalitet på internett. Gjennom the great reaction på 

1970- og 1980-tallet fikk mange land igjen en juridisk regulering av fremstillinger som 

seksualiserer barn, og gjennom dette ble slikt materiale fjernet fra det åpne marked og 

tilgjengelig mengde ble redusert. Men gjennom utviklingen og økning i bruk av internett har 

igjen distribusjon av slikt materiale økt kraftig, og som vi skal se har nye aktører kommet på 

banen for på ny å sette fokus på fremstillinger på internett som seksualiserer barn. I kapittel 

fire vil jeg derfor ta for meg kriminalitet på internett og diskutere om internett kan være en 

kriminogen situasjon.  
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4                                                    
KRIMINALITET PÅ INTERNETT  

 

Internett er ryggraden i global datamediert kommunikasjon. Det er nettverket som linker 

datanettverkene sammen, ofte omtalt som nettverkenes nettverk (Castells 2000: 375), og er i 

dag et utbredt fenomen som brukes over store deler verden til ulike formål. Millioner av 

datanettverk eksisterer i dag og dekker hele spekteret av menneskelig kommunikasjon, fra 

politikk og religion, til sex og forskning med e-handel som det moderne internetts midtpunkt 

(Castells 2000: 382). I dag gjør man det meste på internett: Betaler regninger, bestiller 

kinobilletter, sjekker når neste buss kommer og ikke minst kommuniserer med familie, venner 

og bekjente. Med dagens mobiltelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner og mobilt bredbånd 

kan du være online til enhver tid uansett hvor du befinner deg. Internett har imidlertid også 

bidratt til kriminalitet i form av blant annet identitetstyveri, spredning av datavirus, hacking 

av bankkontoer og distribusjon og tilgjengeliggjøring av fremstillinger som seksualiserer 

barn. I følge Justis- og Politidirektoratet er IKT-kriminalitet en type kriminalitet som i økende 

grad gjør seg gjeldende i trusselbildet (Kampen mot organsiert kriminalitet - en felles innsats 

2010-2011: 50). Men hva er IKT-kriminalitet, og er disse handlingene nye former for 

kriminalitet eller tradisjonelle kriminalitetstyper i nytt format? I dette kapitlet skal jeg 

diskutere dette nærmere.  

I kapittel tre så vi at fremstillinger som seksualiserer barn ble produsert og distribuert lenge 

før internett ble utviklet. Nye lover og reguleringer på 1980 og 1990 tallet førte til at mengden 

lovlig tilgjengelig materiale ble redusert, men internett har igjen muliggjort enkel, gratis og 

rask distribusjon over store avstander, og på den måten bidratt til en ny økning i mengden 

tilgjengelige fremstillinger som seksualiserer barn. Jeg vil i dette kapitlet ta for meg dette og 

diskutere hvordan internetts struktur og funksjon har bidratt til en muliggjøring av 

kriminalitet, og spesielt distribusjon av fremstillinger som seksualiserer barn. Jeg vil diskutere 

hvorvidt internett kan anses som en ny kriminogen situasjon hvor jeg argumenterer for at 

opplevd anonymitet, nettverksgruppers naturaliseringseffekt, og opplevd mangel på- og 

fravær av en egnet vokter - bidrar til å muliggjøre og legge til rette for kriminalitet, nærmere 

bestemt fremstillinger som seksualiserer barn. Dette vil jeg diskutere i kapittel 4.3, men først 

en kort redegjørelse av internetts historie da den historiske utviklingen er sentral i forståelsen 
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av hvorfor internett har den strukturen og rollen det har i dag, og er dermed en viktig del av 

forståelsen av politiets arbeid med blokkering av internettsider.   

4.1 Utvikling 

I følge Castells (2000) er opprettelsen og utviklingen av internett et resultat av en unik 

blanding av militærstrategi, forskningssamarbeid, teknologisk entreprenørskap og 

motkulturell innovasjon. Den kalde krigen og Sovjetunionenes Sputnik i 1957 gjorde den 

amerikanske høyteknologiske militære virksomheten engstelig. De søkte derfor ulike 

teknologiske strategier som blant annet kunne motstå et atomangrep. Paul Baran hos Rand 

Corporation utviklet i perioden 1960 – 1964, med støtte fra the US Defence Department’s 

Research Agency (ARPA), ARPANET, verdens første datanettverk som ble lansert 1. 

september 1969 (Castells 2000: 45). De fire første i nettverket var Universitetet i California, 

Stanford Research Institute, Universitetet i Santa Barbara og Universitetet i Utah i tillegg til at 

det var åpent for forskningssentre som samarbeidet med the US Defence Department. 

Resultatet ble at forskere begynte å bruke nettverket til egne kommunikasjonsformål, 

inkludert et meldingsnettverk hvor man delte sin entusiasme for blant annet science fiction. 

Fordi det ble vanskelig å skille militær-orientert forskning og kommunikasjon vedrørende 

vitenskapelig forskning fra personlig chatting
35

 delte nettverket seg i 1983, og ARPANET ble 

brukt til forskningsformål og det nye MILNET var direkte knyttet til militære formål. 

ARPANET ble avsluttet 28. februar 1990 og NSFNET, styrt av the National Science 

Foundation, tok over. På grunn av press fra kommersielle aktører og veksten i private 

bedriftsnettverk ble også NSFNET stengt fem år senere, noe som medførte en full 

privatisering av internett. Et lite antall ad-hoc institusjoner og mekanismer som ble utarbeidet 

under utviklingen av internett tok noe ansvar for å koordinere tekniske aspekter og 

konfigurasjoner ved internett, i tillegg til å tildele internettadresser, men ut over dette fantes 

det ikke lenger noe sentralisert kontroll.  

Selv tidlig på 1990 tallet, etter at internett hadde blitt kraftig forbedret og hastigheten hadde 

økt, var det begrenset grafikk og svært vanskelig å lokalisere og hente informasjon. Men dette 

endret seg ved etableringen av det brukere ofte forbinder med internett i dag, nemlig World 

Wide Web (WWW). WWW organiserer internettsidenes innhold etter informasjon fremfor 
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lokalitet og gir brukerne en enkel måte å søke i systemet for å lokalisere ønsket informasjon 

(Castells 2000: 50, Yar 2006: 7).  

Den første kommersielle nettleseren (browser) Netscape ble lansert i 1994 og i 1995 kom 

Microsofts Internet Explorer. Disse nettleserne muliggjorde tilgang til internett fra personlige 

datamaskiner (Personal Computers, PC) og i løpet av 1990-tallet entret flere kommersielle 

internettleverandører internett. Internett var nå enkelt tilgjengelig for alle som hadde en 

datamaskin og tilgang til en telefonlinje (Yar 2006: 8).  

4.1.1 Dagens rolle og verdi  

For å forstå globalisering er det nødvendig å se hvordan det utspiller seg i det nasjonale og det 

lokale. Dette er også gjeldende for forståelsen av internett. Til forskjell fra teknologisk 

determinisme som forutsetter at teknologier har en iboende kraft som i seg selv forårsaker 

samfunnsmessige forandringer, og at teknologi er nøytral i forhold til resten av samfunnet og 

dets politiske, kulturelle og økonomiske aspekter, poengteres det, gjennom et mer 

konstruktivistisk syn at internett påvirkes av det globale. Internett er ikke et frittsvevende 

medium, men formet av lokale kontekster og restriksjoner i tillegg til at det opererer i en 

sosial kontekst med ulike konsekvenser og ulik mening (Aas 2007b: 154). For å forstå 

internett er det derfor nødvendig å se hvordan internett blir brukt i praksis. Castells påpeker 

også dette og ser internett som en føyelig teknologi: “[…] susceptible of being deeply 

modified by its social practice, and leading to a whole range of potential social outcomes – to 

be discovered by experience, not proclaimed beforehand” (2000: 5). En viktig aktør i 

utformingen av internett er nettopp brukeren. Hvordan individer bruker internett og hva de 

bruker det til er av stor betydning for hvordan internett oppleves og forstås. Internettbrukere 

er også produsenter – de produserer innhold og på den måten er de med på å forme innhold. 

Gode eksempel er nettsamfunn som Facebook, Twitter, MySpace, YouTube og blogger, hvor 

brukerne selv produserer innholdet gjennom blant annet å skrive om seg selv, ytre sine 

meninger, laste opp bilder og dele innhold funnet på internett. Internett blir det brukerne selv 

gjør det til. 

Til tross for at internett er et globalt fenomen som både overstiger tid og sted, oppleves og 

forstås altså internett svært forskjellig fra land til land, kultur til kultur, men også fra bruker til 

bruker. Brukeren spiller også en sentral rolle i utformingen og forståelsen av internett på 
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grunn av dets desentraliserte struktur, og er derfor, som vi skal se senere i oppgaven, en viktig 

aktør i kontrollen av internett.  

I følge Castells (2000: 356) har internett fundamentalt endret kommunikasjonens karakter ved 

at det kostnadseffektivt integrerer tekst, bilder og lyd i samme system uavhengig av tid via et 

åpent globalt nettverk. I dag er internett en naturlig del av både voksne og barns hverdag i 

arbeidslivet, hjemme og som sosial arena, og er blitt en essensiell kommunikasjonskanal i det 

vestlige samfunnet. For eksempel er bruk av internett og andre elektroniske 

kommunikasjonsmidler i dag en helt naturlig del av barn og unges hverdag, både på skolen og 

hjemme, helt ned i 5-6 års alder. Internett er en viktig arena for læring, deltagelse, vennskap 

og lek, og slike kommunikasjonsmidler har stor betydning for barn og unges tilgang til 

kunnskap og dialog. Den teknologiske utviklingen er gjennomgripende i barnas måte å tilegne 

seg kunnskap, kommunisere og underholde seg på, skriver arbeidsgruppen i Faremorapporten 

(Faremo, m.fl 2007: 9). I følge Europaparlamentets resolusjon fra 10. april 2008 om kulturelle 

industrier i Europa er internett:  

[…] a vast platform for cultural expression, access to knowledge, and democratic participation in 

European creativity, bringing generations together through the information society and is protected 

by the right to freedom of expression, even when it is not currently considered as a fundamental 

right in itself (i, Callanan, m.fl 2009: 9) 

Etter etableringen av WWW vokste internett fort og brukte tre år på å nå over 60 millioner 

brukere (Castells 2000: 382). I 1999 ble internett brukt av 179 millioner mennesker i mer enn 

200 land. 31.mars 2011 hadde dette antallet vokst til over 2 milliarder brukere. 30,2 prosent 

av verdens innbyggere var på internett (Internet Usage Statistics 2012). I Aas’ bok om 

globalisering og kriminalitet (2007b) er internett et av temaene som blir diskutert, og hun 

skriver at internett kan anses som en av de sentrale eksemplene og symbolene på global 

forbindelse. Men på tross av denne erkjennelsen påpekes det videre at internett reflekterer en 

lagdeling da det er ulikt fordelt, spesielt mellom det globale nord og det globale sør hvor 

internett blir sett på som et gode. I mars 2011 var 78,3 prosent av den nordamerikanske 

befolkningen på internett og 58,3 prosent i Europa. I Asia var det kun 23,8 prosent og 11,4 

prosent i Afrika (Internet Usage Statistics 2012). Vi ser tydelig et digitalt skille og tilgang til 

internett, som vi i den vestlige verden ofte tar for gitt, anses fortsatt som luksus og et 

privilegium i store deler av verden. I tillegg skriver Yar (2006: 8) at tilgangen til internett 

også følger eksisterende tendenser til sosial eksklusjon som arbeid, inntekt og utdanning. Som 
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en konsekvens av dette skillet reflekterer innholdet på internett preferansene og verdiene til 

majoriteten av brukerne, nemlig befolkningen fra den vestlige verden.  

Hvordan mennesker bruker internett og hva de bruker det til er altså en viktig del av 

forståelsen av fenomenet internett, men også kriminalitet på internett. Hvis man hadde sluttet 

å handle på internett ville det for eksempel ikke vært mulig å begå kredittkortsvindel, og det 

at vi bruker internett til å kommunisere med venner, familie og kollegaer muliggjør spredning 

av datavirus (Yar 2006: 6). Kryptering av tekst og personlig informasjon blir ofte brukt for å 

skjule aktivitet på internett, ofte i forbindelse med ulovlig atferd, men kryptering er også 

verdsatt av millioner av mennesker som bruker internett til kredittkorthandel, da kryptering av 

kortinformasjon er en måte å hindre svindel og tyveri (Grabosky 2001: 245). Men hvordan 

hva er kriminalitet på internett, og hva er et dekkende uttrykk for kriminalitet som blir begått 

på internett? Som påvist er internett et forholdsvis nytt medium, men i hvilken grad kan vi 

hevde at dette er nye handlinger? 

4.2 Kriminalitet på internett: En 

definisjonsutfordring  

Er kriminaliteten på internett nye kriminalitetsformer i nytt format, ny vin i nye flasker, eller 

familiære kriminelle handlinger i nytt format, gjennom et nytt medium - gammel vin i nye 

flasker?  

Thomas og Loader (2000: 3, i Yar 2006: 9) har definert cyberkriminalitet som “computer-

mediated activities which are either illegal or considered illicit by certain parties and which 

can be conducted through global electronic networks”. Et viktig poeng blir trukket frem 

gjennom denne definisjonen, nemlig skillet mellom kriminelle, eller lovstridige handlinger, 

og avvik - handlinger som bryter uformelle sosiale normer og regler og som anses som 

uønsket. Når det gjelder distribusjon av fremstillinger som seksualiserer barn skal vi se at 

dette skillet er svært viktig i forståelsen av utfordringene knyttet til politiets arbeid med dette 

på nettet. I noen nasjoner, slik som Norge, er fremstillinger som seksualiserer barn tydelig 

definert og lovfestet i straffeloven, men dette er ikke tilfellet i alle land, noe som 

vanskeliggjør blant annet Interpols arbeid med slikt materiale.
36
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Wall (1998) skriver at til tross for stor enighet om at nettkriminalitet eksisterer, er det liten 

enighet om hva det faktisk innebærer. De fleste forfattere som skriver om kriminalitet på 

internett har egne begreper og definisjoner for å forklare denne gruppen kriminelle 

handlinger. Yar (2006: 9) påpeker mangelen på en tydelig og konsekvent definisjon av denne 

typen kriminalitet og henviser til Wall (2001a: 2, i Yar 2006: 9) som skriver at en av de store 

utfordringene er at det ikke finnes noen juridisk definisjon. Dette påpeker også Justis- og 

Politidepartementet og skriver at norsk lovgivning ikke har noen legaldefinisjon av begrepene 

knyttet til kriminalitet på internett, og at de blir brukt i relativt vid betydning uten presis 

avgrensning (Kampen mot organsiert kriminalitet - en felles innsats 2010-2011: 50). Justis- 

og Politidepartementet skiller mellom IKT-kriminalitet eller datakriminalitet som 

samlebetegnelse og cyberkriminalitet som underkategori hvor IKT-systemene er målet for 

kriminaliteten, for eksempel innplassering av ondsinnet programvare eller infisering av 

datamaskiner og nettverk med elektroniske ”agenter” som er målrettet for tapping eller 

skadeverk (Kampen mot organsiert kriminalitet - en felles innsats 2010-2011: 50). Å anvende 

begrepet IKT-kriminalitet er en utfordring da det fungerer som en fellesnevner for en gruppe 

kriminalitet som utgjør en rekke forskjellige ulovlige handlinger og aktiviteter. Taylor og 

Quayle (2006) understreker betydningen av å analysere spesifikke kriminelle handlinger og 

utvikle en forståelse for hvordan akkurat den kriminaliteten tar form på internett. Kriminelle 

handlinger krever individuell forståelse, både juridisk og kriminologisk (Wall 2007: 49). 

Grabosky presenterer argumenter for at kriminalitet på internett er det samme som 

kriminalitet i den virkelige verden, kun gjennomført via et nytt medium, og betegner det som 

gammel vin i nye flasker (2001). Andre forfattere, som Yar, påpeker heller internetts 

transformative egenskaper og fokuserer derfor på hvordan internett endrer de kriminelle 

handlingene gjennom forholdet mellom gjerningsperson og offer, handlingens omfang, 

reguleringsverktøy og passende kontrollør(er) (2006: 11). Et spesielt fokus rettes mot hvordan 

internett overstiger, utvider, komprimerer eller bryter ned tid og rom, som i den virkelige 

verden begrenser interaksjon. Kriminalitet på internett er derfor ikke underlagt samme 

restriksjoner som kriminalitet i den virkelige verden og på grunn av internetts transformative 

egenskaper kan internettkriminalitet anses som noe nytt - ny vin i nye flasker.  

En måte å forstå internettkriminalitet på er å fokusere på hva som blir igjen av handlingen 

hvis nettverksteknologien blir fjernet fra likningen: Hva blir igjen hvis man stenger internett? 

Wall (2007) omtaler dette som the transformation test. Slike hjelpemidler bidrar til en 
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forståelse av hvordan internett har blitt en kanal for kriminell aktivitet og basert på en slik test 

kan man dele kriminalitet på internett i to kategorier, nemlig dataassistert kriminalitet og 

datafokusert kriminalitet (Yar 2006: 10). Dataassistert kriminalitet er kriminalitet som har 

eksistert før internett ble utviklet, men som nå har funnet et nytt liv på internett. Datafokusert 

kriminalitet har derimot utviklet seg i takt med internett og kan ikke eksistere uten, for 

eksempel spamming. Det er et produkt av mulighetene som har utviklet seg på internett og 

kan derfor kun utføres på internett. Denne klassifiseringen blir blant annet brukt av the UK’s 

National Hi-Tech Crime Unit, som skiller mellom ”gammel kriminalitet, nye verktøy” og ”ny 

kriminalitet, gamle verktøy” (NHTCU 2004, i Yar 2006: 10). Denne kategoriseringen viser 

altså at kriminalitet på internett kan sies å være både gammel vin i nye flasker, ny vin i nye 

flasker eller ny vin i gamle flasker. 

Fremstillinger som seksualiserer barn kan klassifiseres som dataassistert kriminalitet eller 

gammel vin i nye flasker. Som vi så av kapittel tre eksisterte fremstillinger som seksualiserer 

barn lenge før utviklingen av internett, men internett har nå igjen gjort store mengder 

materiale lett tilgjengelig, ofte gratis: ”[…] the vast majority of child pornography is traded 

like for like. There is no money involved and web sites tend to be either giving it away like 

for like, or giving it away and making it available” (Jack). Dette er altså en familiær 

kriminalitet, men som nå blir distribuert gjennom et nytt medium. Fremstillinger som 

seksualiserer barn med barn er ikke et internettprodukt. Slikt materiale eksisterte lenge før 

internett ble utviklet og stenger man internett vil ikke distribusjon og besittelse av slikt 

materiale opphøre. Politidirektoratet er i stor grad enig i denne tolkningen og skriver at: ”I de 

fleste tilfeller representerer IKT-utviklingen nye kanaler eller arenaer for å begå lovbrudd 

snarere enn en ny type kriminalitet” (2008: 17), men påpeker også at IKT kjennetegnes av 

mengdepotensialet som ligger i at informasjonen er lett tigjengelig.   

Til tross for at Grabosky (2001) anser kriminalitet på internett som tradisjonell kriminalitet, 

påpeker han at internetts globale rekkevidde skaper en ny dimensjon hvor teknologien 

fungerer som en kraftmultiplikator og muliggjør at individer med svært lite ressurser kan ha 

transnasjonale konsekvenser. Et godt eksempel på slike transnasjonale konsekvenser er de 

mange millioner datamaskinene som ble rammet av spredningen av ett virus kalt Love Bug
37

. 

Internett har i tillegg effektivisert de kriminelle handlingene. Mengden materiale har økt med 
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 Love Bug er et datavirus sendt via e-post verden over fra Filipinene . E-posten hadde ordene: ”I love you” i 

emnefeltet og vekket derfor oppmerksomheten til mottakerne. Viruset spredte seg til flere millioner 

datamaskiner (Philippsohn 2001: 61, i Yar 2006: 3).  



50 

 

utviklingen av internett og til forskjell fra årene før internett, hvor filmer og bilder ble sendt 

via vanlig post som kunne ta svært lang tid, muliggjør internett distribusjon til alle deler av 

verden på noen få sekunder. Materiale som lastes opp på internett forsvinner som regel heller 

aldri. 

4.2.1 Fjernkriminalitet 

Til forskjell fra det mer kjente og utviklede begrepet: policing-at-a-distance, har jeg utviklet 

begrepet crime-at-a-distance, eller fjernkriminalitet for å kunne argumentere for at noen 

kriminelle handlinger på internett oppleves som fjerne. Dette er tilfellet med mye kriminalitet 

på internett, for eksempel hacking av bankkonti fra den andre siden av jordkloden. Men 

samtidig gjør den symbolske avstanden seg gjeldende - kriminaliteten oppleves som fjern og 

vag, og vekker ikke de samme emosjonelle responser som ved kriminalitet i den virkelige 

verden. Jeg vil likevel påstå at visse kriminalitetstyper på internett likevel blir møtt med 

respons tilsvarende kriminelle handlinger i den virkelige verden, og at disse ofte er knyttet til 

det Yar (2006) definerer som dataassistert kriminalitet. Kriminalitet som eksisterte før 

internett, men som nå har fått en ny kommunikasjonskanal gjennom internett, har mennesker 

allerede en etablert forståelse for. På den andre siden har du datafokusert kriminalitet som 

mange kan stille seg uforstående til fordi det fremstår som ukjent og man kan mangle en 

forståelse for hva det faktisk dreier seg om. Men hva kjennetegner fjernkriminalitet? For å 

belyse dette ønsker jeg kort å presentere hva som kjennetegner kriminalitet i den fysiske, eller 

virkelige verden.  

Brenner (2004, i Brenner 2007: 14) trekker frem fire kjennetegn ved kriminalitet som former 

kriminalitetskontrollstrategier i den virkelige verden: Nærhet, omfang, fysiske restriksjoner 

og mønstre. Brenner trekker frem nærhet som et av de mest fundamentale kjennetegnene ved 

kriminalitet i den virkelige verden da kriminelle handlinger krever kort fysisk avstand mellom 

gjerningsperson og offer. Brenner anvender voldtekt som et eksempel på dette og skriver at 

det er umulig å voldta noen, eller forsøke å voldta noen dersom gjerningspersonen og offeret 

er 50 mil unna hverandre. Omfanget ved slik kriminalitet er, med noen unntak (for eksempel 

terrorhandlinger, kjemisk våpenføring og liknende), også ofte begrenset til få involverte 

personer. Ofte involverer det én gjerningsperson og ett offer. Før utviklingen av skytevåpen 

var det for eksempel vanskelig å ta livet av mer enn en person samtidig, skriver Brenner 

(2004, i Brenner 2007: 15). Det tredje kjennetegnet ved kriminalitet i den virkelige verden er 
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fysiske restriksjoner som styrer og begrenser aktivitet. Et eksempel på dette er bankran hvor 

fysiske sperrer i form av låser, sikkerhetsvakter og lignende, øker anstrengelsen og innsatsen 

som trengs for å gjennomføre ranet, og samtidig øker blant annet oppdagelsesrisikoen. 

Kriminalitet i den virkelige verden følger ofte også visse mønstre. Forskning viser for 

eksempel at det finnes grupper av ofre som oftere rammes av et stort antall lovbrudd. Dette 

gjør seg spesielt gjeldende i boliginnbrudd og familievold, påpeker Hjemdal, basert på 

levekårsdata fra 2001 som viser at omtrent 40 prosent av alle voldstilfeller rammer de ti 

prosent mest utsatte ofrene  (Hjemdal: Kompetansesentreret for voldsofferarbeid: 2001, i 

Politiets rolle og oppgaver 2004-2005: 83) .  

Kriminalitet på internett vil fjerne seg fra disse kjennetegnene ved at nærhet og fysiske 

restriksjoner tilnærmet opphører. I tillegg til faktisk å kunne begå kriminalitet fra store 

avstander, for eksempel å hacke en bankkonto fra fysisk stor avstand, er også opplevelsen av 

en del kriminalitet på internett fjern og vag. I tillegg til en fysisk distanse er det også en 

symbolsk avstand. Kriminalitetens omfang og konsekvenser kan i tillegg være globale - 

nasjonale grenser er ikke lenger en hindring.  

Jeg vil hevde at fjernkriminalitetens viktigste kjennetegn er avstand, både fysisk og 

symbolsk/opplevd. Dette vil igjen påvirke publikums reaksjoner mot og forståelse av denne 

typen kriminalitet. I følge Jewkes og Andrews (2007: 74) har IKT-kriminalitet en tendens til å 

bli møtt med apati fra samfunnet. Den kan fremstå som fjern og vag. Igjen er det viktig å 

skille mellom de ulike kriminelle handlingene på internett. Dataassistert kriminalitet har ofte 

en klar tilknytning til tradisjonell kriminalitet, som identitetstyveri og svindel, og vil dermed 

kunne knytte seg til en allerede etablert forståelse og et reaksjonsmønster for disse 

handlingene. De datafokuserte kriminelle handlingene, som har utviklet seg i takt med 

internett og som ikke kan eksistere uten mediet, er nyere kriminelle handlinger hvor 

forståelsen ikke nødvendigvis er klar.
38

 Disse handlingene vil i større grad kunne oppleves 

som fjerne og vanskelige å gripe.  

Et sentralt spørsmål for denne oppgaven er: Kan fremstillinger som seksualiserer barn 

defineres som fjernkriminalitet? Fremstillinger som seksualiserer barn stiller i en særegen 

kategori fordi det er en todelt kriminell handling. I produksjonen av slikt materiale blir barn 

seksuelt misbrukt, en handling som har fått økt fokus i løpet av det siste århundret, og som i 
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 Wall (2007) trekker frem spamming som eksempel på en datafokusert kriminell handling som i stor grad har 

blitt automatisert og stadig mindre avhengig av sosial ingeniørvirksomhet.    
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dag anses som et grovt lovbrudd og ofte blir møtt med avsky (Cohen 2002: xiv). Cohen påstår 

til og med at vi har konstruert pedofile som vår tids folk devils. Media har her en klar rolle og 

bidrar ved gjennomgående å omtale voksne mennesker som er tiltrukket av barn og/eller 

unge, i negative ordelag: De er onde, perverse, monstre (Cohen 2002: 9). Frykten for 

fremstillinger som seksualiserer barn er ofte assosiert med frykten for at besittelse av slikt 

materiale vil føre til fysiske, seksuelle overgrep mot barn. Et bilde som hjemsøker 

befolkningen er forestillinger om den pedofile som jakter unge ofre på internett, fremholder 

Jewkes og Andrews (2007: 75). Dette fører dermed til at fremstillinger som seksualiserer barn 

på internett kan bli møtt med bekymring og empati som man ofte forbinder med kriminalitet i 

den virkelige verden, fordi man frykter konsekvenser som utspiller seg der.  

Fordi fjernkriminalitet kjennetegnes av en følelse av symbolsk og fysisk fjernhet, og til tider 

mangel på følelsesmessig reaksjon og forståelse i tillegg til at internett bidrar til opplevd 

anonymitet og en følelse av lovløshet, er det interessant å spørre: Er internett 

kriminalitetsfremmende? Er internett en kriminogen situasjon?  

4.3 Internett, en kriminogent situasjon?  

Hvis det er sant, og det er sant, at fysisk og sosial avstand gjør det lettere å foreta seg noe negativt 

mot andre mennesker, da har utviklingen innen den elektroniske industri skapt idealbetingelser 

(Christie 2000: 119). 

Kriminelle handlinger på internett skiller seg fra kriminelle handlinger i den fysiske verden, 

og dette skyldes i stor grad individers opplevelse av anonymitet og mangel på kontroll - 

mangel på egnet vokter  i den virtuelle verden. Basert på dette stiller jeg spørsmålene: Legger 

internett til rette for og muliggjør kriminalitet? Er internett kriminalitetsfremmende? Er 

internett en kriminogen situasjon?  

Suler hevder i sin artikkel The Online Disinhibition Effect (2004) at mennesker i økende grad 

utlevere seg selv og utagerer oftere eller mer intenst på internett enn i den virkelige verden, og 

trekker frem flere faktorer han mener utgjør the online disinhibition effect – altså nedbrytning 

av hemninger og egne grenser på internett. Dette kan enten være i positiv forstand gjennom at 

mennesker i økt grad deler mye om seg selv - sine følelser, ønsker og drømmer, i tillegg til 

sjenerøsitet og andre godartede handlinger. Slike handlinger kategoriserer Suler som benign 

disinhibitions. På den andre iden har du toxic disinhibitions som refererer til økt bruk av grovt 

språk, hard kritikk av andre, hat og trusler: ”Or people visit the dark underworld of the 
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Internet – places of pornography, crime and violence – territory they would never explore in 

the real world” (Suler 2004: 321). En av faktorene, presentert av Suler, som senker eller 

fjerner personlige hemninger, er en opplevelse av usynlighet og anonymitet.  

4.3.1 “On the Internet, nobody knows you’re a dog”: Anonymitet og 

identitet på internett 

Sitatet over er hentet fra Peter Steiners tegneserie i The New Yorker Magazine fra 5.juli 1993 

som viser en hund som sitter foran en datamaskin og sier til en annen hund: ”On the Internet, 

nobody knows you’re a dog”.
39

 Tegningen eksemplifiserer godt opplevelsen av anonymitet og 

identitet på internett. Jeg skriver opplevelsen av anonymitet, for det ikke nødvendigvis den 

reelle graden av anonymitet som er avgjørende for hvorvidt man begår kriminalitet på 

internett, men heller opplevelsen av å være anonym og skjult.    

Identitet er et komplekst og mangefasettert begrep som best forstås ved å deles inn i tre 

kategorier, nemlig personlig, sosialt og legalt (Finch 2007: 29). Den personlige delen av en 

identitet blir beskrevet av Williams (2001: 7, i Finch 2007: 30) som: ” what most of us think 

of when we think of the deepest and most enduring features of our unique selves that 

constitute who we believe ourselves to be”. Han hevder videre at vår selvforståelse ikke er 

statisk, men utvikler seg rundt individets interaksjon med andre og deltakelse i den sosiale 

verden. Den sosiale identiteten er da hvordan individet blir oppfattet og betraktet av andre i 

samfunnet. Den tredje identitetskategorien, den legale, beskriver hvordan akkumuleringen av 

informasjon skiller ett individ fra andre. Personlig og sosial identitet er refleksive kategorier 

som utvikler og endrer seg gjennom livet, mens legalkategorien er tidløs og permanent, og 

blir ofte assosiert med navn, kjønn, fødselsdato og liknende (Finch 2007: 30-31). Finch mener 

de personlige og det sosiale er inklusive kategorier hvor individer etablerer 

gruppemedlemskap og et fellesskap, mens den legale identitetskategorien muliggjør at man 

forblir nettopp individer - man er unik og annerledes enn andre. Hver person bør altså 

korrespondere med én legal identitet og er helt sentral for å kunne skille ett individ fra et 

annet.  

Internett gir derimot en mulighet til å fjerne seg fra sin legale identitet. Finch skriver: “The 

Internet offers unique transformative possibilities as the persona that is presented in the 
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virtual world is detached from the constraints that render identity static in the real world” 

(2007: 37). På internett blir ikke lenger kjønn, alder eller etnisitet identifiserbare kjennetegn – 

den legale identiteten som gjør deg unik og gjenkjennbar i den fysiske verden blir ikke lenger 

gyldig. I mange tilfeller er det svært lite personinformasjon som offentliggjøres på internett, 

ofte kun i form av brukernavn og e-post adresser. Personer kan altså skjule deler av eller hele 

sin legale identitet. I tilegg er det akseptert å skjule sin identitet på internett og i andre tilfeller 

skape nye alias, nye identiteter. DiMarco (2003) anvender begrepet electronic cloak, 

elektronisk kappe, for å beskrive hvordan internett gir brukerne en mulighet til å skjule- og 

dermed frigjøre seg fra sin legale identitet og i tillegg eksperimentere med nye identiteter og 

seksualitet.  

Nettbasert interaksjon forekommer ofte i form av tekst, og kjennetegnes av mangel på ansikt-

til-ansikt interkasjon, med andre ord, fravær av sensoriske signaler som vi møter i den 

virkelige verden, som stadfester en persons legale identitet, for eksempel stemme eller 

utseende. Ved å ta på sine elektroniske kapper kan individer fritt eksperimentere med sin 

seksualitet, nye former for forhold og interaksjon, og egen identitet (DiMarco 2003). Dette 

kan oppleves som frigjørende da sosial interaksjon kan finne sted uten fordommer tilknyttet 

den sosiale og legale identiteten. Suler påpeker også dette og skriver at opplevelsen av 

anonymitet er en av de viktigste faktorene som kan endre egne grenser og hemninger: 

When people have the opportunity to separate their actions online from their in-person lifestyle 

and identity, they feel less vulnerable about self-disclosing and acting out. Whatever they say or 

do can’t be directly linked to the rest of their lives (2004: 322). 

I noen tilfeller kan individer overbevise seg selv om at deres ”virtuelle personligheter” er noe 

annet enn deres ”virkelige/kroppslige personligheter”, skriver Suler videre. Opplevd 

anonymitet skaper altså en følelse av trygghet gjennom en avstand fra handlingene og deres 

konsekvenser. Dette kan både være symbolsk avstand ved at individer opplever at 

konsekvensene av deres atferd og deres handlinger på nett ikke vil følge dem når de logger av 

internett og datamaskinen, og faktisk fysisk avstand. I likhet med for eksempel katapulten 

skaper internett en følelse av avstand mellom handlingen og konsekvensen, og mellom 

gjerningsperson og offer, som lar bedrageren distansere seg fra sin virtuelle atferd. Finch 

(2007: 38) mener på bakgrunn av dette at internett har et kriminogent potensial og kan anses 

som en situasjon som muliggjør kriminelle handlinger.  
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Lanning (2010)skriver at mange individer med en seksuell interesse for barn blir tiltrukket av 

internetts teknologi og opplevelsen av anonymitet: 

Many individuals with a sexual interest in children appear to be drawn to computers and the 

Internet because the technology provides them with added convenience and perceived anonymity, 

another method of access to children, an easier way to obtain and exchange child pornography, 

and the most effective method ever invented to locate and communicate with others who share and 

will validate these interests (Lanning 2010: 118).  

Men til tross for mulighetene til å innta en helt ny rolle som i stor grad er atskilt fra sitt 

kroppslige selv, er det funn som hevder at individers personligheter online ofte har en klar 

tilknytning til - og i stor grad likner sine legale ”reelle” identiteter (Kendall 2002, Woolgar 

2002, i Aas 2007a: 164). Likevel er det ytterligere elementer som bidrar til å gjøre internett til 

en kriminogen situasjon da store deler av slikt materiale blir distribuert og lastet ned i åpne og 

lukkede nettverksgrupper. Av den grunn er det viktig både med en forståelse av individets 

forhold til seg selv og egen identitet, men også av individets opplevelse av sin identitet i 

forhold til en gruppe og den normaliserende effekten likesinnethet kan ha. 

4.3.2 Virtuelle nettverksgrupper  

Rheingold (1993, i Castells 2000: 386) argumenterer for utviklingen av en ny form for 

fellesskap, nemlig virtuelle sosiale nettverk som bringer folk sammen på bakgrunn av felles 

verdier og interesser. Et slikt virtuelt nettverk er forstått som et selvdefinert elektronisk 

nettverk av interaktiv kommunikasjon organisert rundt delte interesser eller formål. Ofte er 

også kommunikasjon selve hensikten med nettverket. Mange slike nettverk er i stor grad 

spesialiserte og varierte, og mange brukere er derfor også med i mange ulike nettverk fordi 

man har ulike interesser. Dette gjelder også mennesker med en seksuell interesse for barn. 

Jack mente at i slike nettverksgrupper var mengden og kvaliteten på materialet du delte 

avgjørende for å oppnå status innad i gruppen. Flere studier viser også dette, blant annet 

Taylor og Quayle (2003). Gjennom en studie av en nettverksgruppe på et bulletin board 

(BBS2)
40

 gjennomført av Linehan med flere i 2002 (i, Taylor og Quayle 2003: 130) og 

intervjuer med to straffedømte pedofile som hadde vært en del av slike nettverksgrupper på 

internett har Taylor og Quayle (2003) gjort en analyse av virtuelle pedofile nettverksgrupper. 

De fant at medlemmene ofte hadde ulik status innad i gruppene og ble ofte referert til som 

                                                 
40

 Bulletin Board systems er en asynkron kommunikasjonsmetode på internett som lar deltakerne skape 

grupperinger basert på tema. Kjente slike systemer er Usenet som er det største, the WELL, ECHO, AOL og 

Microsoft Network og for hver av disse er det store mengder varierte temaer som diskuteres mellom brukerne 

(Taylor og Quayle 2003). 
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newbies (nye medlemmer), wise ones eller regulars. Status i slike grupper er ikke assosiert 

med kjennetegn som vanligvis gir status i den virkelige verden, som utdanning eller sosial 

posisjonering gjennom for eksempel økonomiske midler. Status blir heller assosiert med 

ervervelse av spesialisert kunnskap og materiale (Jenkins 2001, i Taylor og Quayle 2003: 

135). Vedrørende materiale er det ofte hyppigheten av og kvaliteten på on topic posting som 

gir økt status. Med ”on topic” menes at delt materiale eller informasjon passer inn under 

temaet, i dette tilfellet materiale som seksualiserer barn, og pornografisk materiale med for 

eksempel voksne kvinner vil dermed bli definert som off topic. Med andre ord gir det økt 

status i gruppa å laste opp og dele materiale hyppig, men også å dele materiale av høy 

kvalitet, og gjerne med innhold som kan fylle mangler i andres samlinger. Newbies hadde for 

eksempel svært lav status i gruppa fordi de manglet både kunnskap og mangel på aktivitet 

vedrørende sending av meldinger og opplastning av bilder. Jack påpekte at kommunikasjon i 

slike grupper ofte handler om å få tak i  materiale med ønsket innhold og fortalte om hvordan 

slike samtaler ofte utspilte seg:  

What have you got? What have I got? If you can give me this I can give you that. Oh isn’t she 

beautiful, have you got anymore of her? I have one that looks a bit like her. Oh, I love blondes. 

Has anyone seen any of children being raped? I need photographs of children being raped. She 

needs to be a bit more raped than that.  

Julia påpekte også vanligheten av samtaler om preferanser og ønsket innhold i materialet: 

[…] they have detailed conversations about what they like, type of children, what age, boy, girl, 

and all these kinds of things. People who work undercover see this all the time. 

Fordi sikkerhet og beskyttelse mot kontroll utenfra er viktig, ble også teknisk kunnskap og 

sikkerhetsekspertise høyt ansett. En siste faktor forfatterne fant var lengden på medlemskapet 

i gruppa. Lang fartstid blir ansett som et statussymbol.    

Et annet viktig aspekt ved slike nettverksgrupper som både informanter og litteratur påpeker, 

spesielt i forhold til hvorvidt internett er en kriminogen situasjon, er hvordan slike 

grupperinger fungerer som en møteplass for likesinnede mennesker. Julia fortalte om hvordan 

slike møter mellom likesinnede fungerte som en berettigelse av atferd, tanker og fantasi: 

Pedophiles are people who have a sexual interest in children and through the internet have found 

likeminded people so they can justify their act by saying: Well, it’s not so weird because all these 

people are doing it. 

Kommunikasjon er altså viktig i slike nettverk for å bekrefte og forsterke det de tror på, 

skriver Moran (2011: 39). Jack fortalte også om nettverksgrupper og hvordan de berettiger sin 
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seksuelle preferanse og deling av materiale: ”I can show you some chat sites where they meet 

online and basically tell each other how great they are. So that’s your justification”.  

Å delta i nettverk på internett med likesinnede mennesker kan altså fungere som en 

bekreftelse på at ens tanker, følelser og handlinger ikke er avvikende. Å møte mennesker med 

den samme seksuelle interessen kan ha en normaliserende effekt – en seksuell interesse for 

barn blir promotert som helt normalt og dermed er også fremstillinger som seksualiserer barn 

normalt. Aas (2007b: 158) skriver at avvikende individer og grupper som nynazister, pedofile 

og andre radikale og rasistiske grupper finner oppmuntring og tilhørighet på nett og i 

nettverksgrupper. Individer med en seksuell interesse for barn og en interesse for 

fremstillinger som seksualiserer barn blir ofte gitt en ’avvikende status’ i samfunnet, skriver 

Linehan med flere (2002, i Taylor og Quayle 2003: 134) og en berettigelse og oppmuntring 

fra andre er kanskje dermed av ekstra stor betydning. Linehan med flere (2002, i Taylor og 

Quayle 2003: 134-135) undersøkte hvordan medlemmene legitimerte sin interesse for 

fremstillinger som seksualiserer barn og sine egne identiteter som pedofile gjennom blant 

annet å posisjonere seg som ofre for undertrykkelse og intoleranse. Flere medlemmer 

sammenliknet seg med mer aksepterte rettighetsbevegelser, som homofile.  

I lukkede nettverksgrupper er det i tillegg ofte begrenset adgang som kun blir gitt etter 

opparbeidet tillit. Dette kommer ofte gjennom deling av materiale for å bevise at man er en av 

dem. Som vi så over er det også forventet at man deler materiale for å få materiale. På den 

måten kan slike virtuelle grupper akkumulere store mengder materiale.  

Basert på empiri og teori presentert over kan man si at internett og nettverksgrupper 

oppfordrer til og legger til rette for kriminalitet i form av distribusjon av fremstillinger som 

seksualiserer barn, både gjennom ønsket om økt status innad i gruppene ved å blant annet dele 

mye materiale on topic, men også for å opparbeide seg tillit. I tillegg viser argumentene over 

at en normaliserende effekt vil kunne oppstå ved at likesinnede mennesker møtes og 

kommuniserer innad i gruppene og berettiger og oppmuntrer til distribusjon og besittelse av 

slikt materiale. Jack gikk til og med så langt som til å hevde at basert på sin erfaring vil slike 

grupper også oppmuntre til produksjon av materiale: 

[…] when you’re producing material within a closed community, if you’re the one who is actually 

producing, you’re the king. You are the man! And for a lot of these people, to be the man is very 

important for them. Because maybe they aren’t the man in real life and so they are the man 

because they are producing.  
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Han påpeke at dette ikke er empirisk bevist, men kun basert på antakelser gjennom lang 

erfaring på dette området.  

Disse systemene av nettverksgrupper har ingen sentralisert kontroll og flere forfattere påpeker 

at internetts desentraliserte arkitektur fører til en opplevelse av mangel på egnet vokter. Dette 

kan derfor ansees å være ytterligere en faktor som bidrar til å muliggjøre kriminalitet på 

internett. 

4.3.3 Desentralisering: Mangel på en egnet vokter41?   

Av redegjørelsen om internetts utvikling så vi at nettverket raskt utviklet seg fra å være 

regulert av én aktør, the US Defence Department, til å bli privatisert uten sentral kontroll. 

Dette er fortsatt tilfellet hevder Castells (2000: 384), som skriver at “the architechture of the 

network is, and will remain, technologically open, enabling widespread public access and 

seriously limiting governmental or commercial restrictions to such access […]”. I tillegg til at 

teknologiens utforming vanskeliggjør sentral kontroll er også systemet preget av en 

fleksibilitet, fri tilgang og en konstant innovasjonsprosess som internettbrukerne i stor grad 

står for, skriver Castells (2000: 385).  

I følge Taylor og Quayle (2006: 187) er nettopp opplevelsen av mangel på egnet vokter 

avgjørende i overgangen fra en førkriminell situasjon til en førkriminell mulighet. Med vokter 

mener forfatterne:  

Guardianship implies some form of structured and socially responsible capacity to monitor, deter 

and in some sense act if necessary; however, it does not necessarily imply government action 
(Taylor og Quayle 2006: 191).  

Igjen er det viktig å påpeke at den avgjørende faktoren kan være oppfattelsen eller 

opplevelsen av at internett ikke er overvåket eller kontrollert av egnet vokter og ikke 

nødvendigvis den reelle situasjonen. Med førkriminell situasjon mener forfatterne: ”a set of 

outside circumstances, immediately proceeding and surrounding the criminal event and 

making the offence more or less difficult, risky or profitable”. En nettside som gjør 

tilgjengelig fremstillinger som seksualiserer barn kan anses som en førkriminell situasjon. 

Men for å bli ansett som en førkriminell mulighet må situasjonen anses og vurderes som en 

fordelaktig mulighet, gjennom en vurdering av risiko og konsekvenser opp mot fortjeneste. 

                                                 
41

 Egnet vokter er min oversettelse av Cohen og Felsons begrep: capable guardian (1979, presentert i blant annet 

Taylor og Quayle 2006: 175) 
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Ved en førkriminell mulighet er et lovbrudd ikke bare mulig, men også sannsynlig, skriver 

Taylor og Quayle (2006) videre. Et element i risikovurderingen er da nettopp opplevd fravær 

av egnet vokter på internett, som er med på å nedvurdere risikoen og øke mulighetene for et 

lovbrudd. Oppdagelsen av en internettside med fremstillinger som seksualiserer barn kan 

anses som en førkriminell situasjon og overgangen fra situasjon til mulighet er svært rask og 

enkel da det ofte kun krever et museklikk på en link for at den kriminelle handlingen skal 

finne sted (jf. straffelovens paragraf 204a: Anskaffer og planmessig gjøre seg kjent med). 

Situasjonen oppleves ofte som svært lite risikofylt på grunn av opplevelsen av anonymitet, 

men også på grunn av opplevd fravær av kontrollør eller vokter. Dette lave risikonivået blir 

målt opp mot den store mengden tilgjengelig fremstillinger som seksualiserer barn. 

Handlingen har også en umiddelbar fortjeneste – materialet blir tilgjengelig med en gang. 

Denne forklaringen tar utgangpunkt i rational choice-teori: Aktørene velger rasjonelt hvorvidt 

en førkriminell situasjon er en mulighet basert på nettopp høy fortjeneste og lav risiko. I følge 

Taylor og Quayle kan rational choice-perspektiver på lovbrudd bidra med en ny forståelse av 

kriminalitet på internett, spesielt relatert til besittelse og distribusjon av fremstillinger som 

seksualiserer barn (2006: 190). Men når det gjelder fremstillinger som seksualiserer barn kan 

man diskutere om de involverte individene alltid er rasjonelle. Lovbrudd er styrt av 

menneskelige lyster, av ønsket om å oppnå glede og unngå lidelse skriver Gottfredsson og 

Hirschi (1990, i Hauge 2001: 138). Det er også forskjell i individers tilbøyelighet til å velge 

handlinger som har kortsiktige fremfor langsiktige konsekvenser hvor lovbruddet er et 

eksempel på handlinger som gir kortsiktige belønninger. I de fleste tilfeller har individer på 

søken etter slikt materiale på internett en seksuell preferanse for barn og er derfor et sentralt 

element i vurderingen og beslutningen. Økt seksuell opphisselse kan anses som en 

følelsesmessig faktor i risikovurderingen, og denne faktoren kan bidra til å nedvurdere, eller 

se bort i fra risikoen ved å laste ned eller distribuere fremstillinger som seksualiserer barn 

(Taylor og Quayle 2006).  

Grabosky (2001: 248) skriver at kriminalitet kan bli forklart gjennom tre faktorer: 

Motivasjon, mulighet og fravær av en egnet vokter. Han hevder derimot at bortsett fra den 

store mengden varierte muligheter til kriminalitet, er internett lik den virkelige verden. 

Empirien og teorien over mener jeg argumenterer mot denne forståelsen, spesielt ved 

fremstillinger som seksualiserer barn hvor det kan hevdes at internett er en ny kriminogen 

situasjon. Opplevd anonymitet og opplevd fravær av kontroll er faktorer som kan fostre 
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kriminalitet på et generelt plan, i tillegg har nettverkene en sentral funksjon gjennom 

oppmuntring til og berettigelse av handlinger som til vanlig anses som avvikende. Denne 

normaliseringseffekten, i tillegg til kravet om å dele materiale for å få materiale og for å 

oppnå tillit, vil jeg hevde oppfordrer til kriminelle handlinger tilknyttet fremstillinger som 

seksualiserer barn. Internett har gjort det enklere å distribuere materiale både i form av økt 

hastighet - materiale kan lastes opp og deles på internett på et par sekunder (like rask er også 

nedlastningsprosessen, materialet er ofte bare et par klikk unna) – men også fordi internett er 

en global distribusjonskanal, nasjonale grenser er ikke lenger et hinder.    

Økt kunnskap om hvilke typer kriminalitet som forekommer på internett og deres 

konsekvenser er derfor av sentral betydning for politiets regulering og kontroll av internett. I 

dette kapitlet har jeg hevdet, på bakgrunn av foreliggende litteratur og innhentet empiri, at 

internett er en kriminogen situasjon som muliggjør og fostrer kriminalitet gjennom mangel på 

egnet vokter, opplevd anonymitet og naturalisering gjennom møtet med likesinnede 

mennesker. Et verktøy som ble introdusert i Norge i 2004 som et forsøk på polisiær 

virksomhet på internett er Child Sexual Abuse Anti Distribution Filter: Blokkering av 

fremstillinger som seksualiserer barn. Blokkeringsfilteret ble introdusert som et preventivt 

verktøy for å hindre tilgang til seksuelt materiale med barn på internett. Som neste kapittel vil 

vise kan denne typen blokkering anses som et situasjonelt forebyggingsverktøy. Ved å øke 

kunnskapen om hvilke faktorer som gjør internett til en kriminogen situasjon kan man 

manipulere disse faktorene og gjøre situasjonen mindre kriminogen. I neste kapittel vil jeg 

derfor ta for meg Kripos’ arbeid på internett, mer spesifikt - deres arbeid med blokkering av 

fremstillinger som seksualiserer barn. 
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5                                                         

STOPP! 

Hva som anses som fremstillinger som seksualiserer barn, og hvordan det reguleres, varierer. 

I dette kapitlet vil jeg ta for meg nettopp hvordan slike fremstillinger reguleres i Norge 

gjennom blokkering. En anerkjennelse av internett som en kriminogen situasjon fordrer 

manipulering av elementene som muliggjør og fostrer kriminalitet. Med målsetningen om å 

beskytte barn og forebygge kriminalitet tilknyttet fremstillinger som seksualiserer barn 

blokkerer Kripos sider på internett som inneholder ulovlige seksuelle fremstillinger med barn. 

Straffelovens paragraf 204a åpner for stor skjønnmessig vurdering av hva som anses som 

ulovlig materiale gjennom formuleringen fremstillinger som seksualiserer barn. Jeg vil derfor 

se litt nærmere på hvordan skjønnsvurderingen utøves i praksis: Hvordan utføres arbeidet med 

blokkering i Norge? Og hva inkluderes på Kripos’ blokkeringsliste?  

5.1 Oppstart og utforming 

Sommeren 2004 startet British Telecom og Internet 

Watch Foundation (IWF) et samarbeid og utviklet et 

filter kalt Cleanfeed som skulle blokkere nettsider med 

innhold av fremstillinger som seksualiserer barn. Mens 

British Telecom er det største britiske teleselskapet, er 

IWF en bransjefinansiert veldedig organisasjon som 

arbeider med ulovlig innhold på internett, spesielt 

fremstillinger som seksualiserer barn. IWF gir brukere 

av internett mulighet til å rapportere ulovlig atferd og 

materiale. En internettbruker som etterspør en 

internettside registrert hos IWF som en side som 

inneholder fremstillinger som seksualiserer barn, vil få 

opp en ”tom” side med beskjed om at siden vedkommende etterspør ikke kan lokaliseres, slik 

illustrasjonen viser.  
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I Norge administrerte Redd Barna en liknende tipsside som IWF, en internettside hvor 

brukere kunne melde inn fremstillinger som seksualiserer barn de fant på internett. Fordi 

materialet faktisk inneholder straffbare handlinger, mente Redd Barna det var naturlig at 

politiet tok over dette arbeidet. Daværende justisminister Dørum utfordret næringslivsaktører 

og politiet til en felles innsats mot fremstillinger som seksualiserer barn, og i 2004 tok Kripos 

med daværende Kripossjef Huuse og Telenor utfordringen. Høsten 2004 startet Kripos og 

Telenor et liknende samarbeid basert på den britiske modellen, da man ønsket å redusere 

mengden tilgjengelige fremstillinger som seksualiserer barn på internett. Resultatet ble 

internettfilteret Child Sexual Abuse Anti Distribution Filter (CSAADF). 

5.1.1 Hvordan fungerer CSAADF?  

Blokkering på internett er ikke et nytt fenomen, det begynte for over to tiår siden med 

blokkering av frittløpende og uønsket e-post – spam – for blant annet å hindre overbelastning 

av nettverkskapasitet. Det finnes i dag to typer blokkeringer: Personlig filtrering og 

nettverksblokkering, hvor førstnevnte innebærer at brukeren selv velger hva slags innhold 

man ikke ønsker å ha tilgang til. Dette skjer ofte i form av ”barnesikring” av internett ved at 

nettsider med en viss type innhold, for eksempel pornografi eller vold, blir sperret og med det 

sikrer at barn ikke blir utsatt for slikt materiale når de er på internett. Et eksempel er Telenors 

Kidsurf som gir foreldrene muligheten til sperre sider for sine barn (Faremo, m.fl 2007: 21). 

Ved nettverksblokkering er det derimot internettleverandøren som bestemmer hva slags 

innhold eller aktivitet som skal blokkeres for sine kunder (Callanan, m.fl 2009). Det er 

sistnevnte blokkeringstype jeg ønsker å ta for meg i denne oppgaven .  

Websider
42

 er en av de vanligste distribusjonsmetodene for alle typer innhold på internett. 

Knut, tekniker hos Telenor, forklarte hvordan filteret fungerer og informerte om at Telenor 

brukte DNS-blokkering i dette arbeidet. Han eksemplifiserte det gjennom diagrammet 

presentert under. For å kunne forstå hvordan dette fungerer er det nødvendig med en kort 

innføring i hva DNS er og hvordan det opererer. DNS – Domain Name System – er internetts 

navnetjeneste og oversetter navn, som vi mennesker lett husker, til tallbaserte adresser 

datamaskinen forstår. IP-adresser er et 32 biters tall som identifiserer hver node i et IP-

nettverk, for eksempel 194.248.14.151. Dersom man kjenner IP-adressen til en server kan 

                                                 
42

 Web er en engelsk betegnelse for nett, eller internett. Jeg velger å benytte disse begrepene om hverandre da de 

har samme meningsinnholdet, og fordi mine informanter bruker begge deler.  
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man taste tallet inn i nettleserens adresselinje. For eksempel kunne man tastet inn 

145.97.39.155 i nettleserens adresselinje, men fordi dette er lite hensiktsmessig skriver man 

heller inn www.wikipedia.org, et domenenavn vi enkelt husker. Dersom en bruker ønsker å se 

internettsiden www.eksempel.no vil forespørselen bli sendt videre til Telenors navnetjenester 

som etterspør IP-adressen til www.eksempel.no fordi datamaskinen ikke forstår bokstaver. 

Forespørselen blir så sendt videre til navnetjeneren som håndterer www.eksempel.no. 

www.eksempel.no sin IP-adresse blir sendt tilbake via Telenors servere til kunden og kundens 

browser kontakter IP-adressen til www.eksempel.no. Dette eksemplifiseres av diagrammet
43

 

under.  

 

Blokkeringsfilteret vil derimot endre denne fremgangsmåten. Hvis en kunde etterspør et 

domenenavn som er på Kripos’ blokkeringsliste vil DNS videresende forespørselen til KID- 

filteret, og ikke navnetjeneren som håndterer domenet. KID vil da svare med sin egen IP-

adresse på alle domener som ligger i filteret og kunden vil ikke få opp fremstillinger som 

seksualiserer barn, men Kripos’ stoppside
44

. Og som vi kan se av diagrammet under vil 

brukeren aldri se den etterspurte internettsiden og innholdet som anses som ulovlig i Norge. 

De som drifter serveren hvor det etterspurte domenet ligger vil heller aldri se at noen 

etterspurte internettsiden.  

                                                 
43

 Knut hos Telenor har gitt meg disse diagrammene 
44 For en illustrasjon av stoppsiden, se: http://kid.telenor.net/ eller se vedlegg 4.  

http://kid.telenor.net/
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Denne måten å blokkere eller filtrere trafikk på kalles DNS (Domain Name System) 

poisoning, eller DNS-blokkering/filtrering
45

.   

Som vi ser blokkeres altså domener. Ved å blokkere IP-adresser vil også andre 

internettjenester og brukere som deler samme adresse bli blokkert fordi det er mulig for 

mange ulike websider å ha eget domenenavn, men dele samme IP-adresse. Man kan dermed 

blokkere websider som kanskje ikke inneholder fremstillinger som seksualiserer barn og som 

Morten sa: ”Skadevirkningene for uskyldige nettsteder vil bli for stor”.  

Filteret er altså utviklet for å hindre tilgang til sider med fremstillinger som seksualiserer 

barn. Ingen personinformasjon eller identifiserende informasjon blir lagret i denne prosessen. 

Internettsiden vil heller ikke bli fjernet eller innholdet slettet, det er kun brukeren som blir 

hindret i å se siden.  

5.1.2 Innholdet blir ikke fjernet fra internett 

Et element som presenteres som en svakhet ved filteret er at tilgangen til materialet på 

internettsiden blir blokkert, men ikke fjernet. Morten mente at sletting var ønskelig, men 

påpekte at sletting av materiale og domener på internett var en utfordring:  

Vi synes jo sletting er det beste. Vi har aldri sagt noe annet. Vi blir beskyldt for at vi bare vil 

blokkere, ikke slette. Men tiden er veldig viktig. […] det er ikke sånn at vi har en sånn delete 

knapp nede i hjørnet som vi kan trykke på, også sletter vi det. Så ikke sant, vi må gå gjennom 

prosesser, for eksempel gå i retten og få en kjennelse. Det skal oversettes, sendes gjennom 

diplomatiske kanaler […] Ting tar tid. Så enhver sletting vil kunne være vanskelig og noen ganger 

                                                 
45 Tele2 har tatt i bruk en annen blokkeringsmåte kalt Border Gateway Protokoll (BGP). Samarbeidet med Kripos er lik 

Telenors, men de har valgt en litt annen teknisk fremgangsmåte. Resultatet er det samme.   
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så får vi det ikke til heller. Så derfor ønsker vi å si at derfor blokkerer vi, vi blokkerer først for det 

er fort og greit, veldig enkelt å få på plass. Også unngår vi den der lengre greia med å få sletta. 

Men da er i hvert fall materialet utilgjengelig mens vi venter.  

Blokkering ble også presentert som mer i tråd med ytrings- og meningsfriheten som råder på 

internett da eventuelle feil gjort av politiet er reverserbart:  

Og hvis vi gjør noe galt da så vil jo en blokkering initiert være mye mindre skadelig enn om vi får 

det slettet. For en blokkering kan vi bare heve igjen, så er alt i orden. Hvis vi sletter det så har vi et 

mye større problem med å rette opp eventuelle feil som vi måtte gjøre (Morten). 

Han fortsatte med å si at de ikke reduserte mengden fremstillinger som seksualiser barn, men 

mengden som er tilgjengelig: ”[…] og for deg som sitter og ønsker å se det, så er resultatet det 

samme”. At innholdet ikke blir fjernet ble ansett som en svakhet ved blokkeringsfilteret da det 

også ble hevdet at det er lett å komme seg rundt. Bajén (2011) skriver at den mest effektive 

måten å fjerne ulovlig materiale fra internett er ved å slette nettsider, men han påpeker at dette 

ofte ikke er mulig blant annet på grunn av ulik lovgivning og mangel på samarbeid. Av den 

grunn anser han blokkering av nettsider med fremstillinger som seksualiserer barn som et 

nyttig verktøy da det hindrer tilgang til siden umiddelbart.  

5.1.3 Lett å komme seg rundt 

Ett av hovedargumentene for at blokkering ikke er effektivt og ikke når sine målsetninger, er 

at det er svært enkelt å komme rundt blokkeringen. Alexander fortalte for eksempel at: “[…] 

from a technical point of view its useless and can easily be circumvented”. Morten var også 

klar over dette, men mente at det ikke var et problem: 

Dette er ikke en absolutt løsning som stopper alle. Hvis du er veldig flink teknisk så kan du finne 

måter å komme rundt dette på. For oss er ikke dette noe problem. Vi er vant til det med alle typer 

kriminalitet som vi prøver å forebygge. Men hvis du har gjort de tingene som skal være nødvendig 

for å komme rundt en blokkering så vil du for oss være et mål som har en høyere verdi enn en som 

bare ramla innom. Du har åpenbart en interesse hvis du er motivert til å gjøre noe med det.  

Knut påpekte også det, at de som virkelig vil kommer rundt uansett: ”Vil du, så kan du, men 

det vil koste deg litte grann”. På spørsmål om hvem man stopper med dette filteret svarte han: 

”Alle som surfer rundt og kommer til en sånn side eller har hørt om en sånn side og prøver å 

gå til det”. Morten fortalte at mennesker med en seksuell interesse for barn ikke var en klasse 

mennesker med høy teknologisk kompetanse:  

Man tror liksom at folk som liker barn, de er mye mer teknisk avanserte enn andre, men sånn er 

det ikke. De er helt vanlige folk. Noen av dem er kjempegode, andre er helt idioter. Så det er 

mange av dem som blir stoppet hele tiden. Det kan jeg love.  
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Hvis internettbrukere faktisk laster inn nødvendig programvare, eller laster ned verktøy og 

leter etter informasjon for å gå rundt filteret, blir brukeren et mye mer interessant objekt for 

politiet, fortalte Morten: ”For da viser du et forsett i forhold til å få tilgang til informasjon 

[…]. Det viser forsettet ditt. Vi kaller det et higher value target”.  

5.1.4 Kun blokkering på web  

Blokkeringsfilteret blir kun implementert på web fortalte Morten:  

Det funker ikke på andre protokoller som peer to peer, altså fildeling. Der må man bruke vanlige, 

tradisjonelle politimetoder som vi gjør nesten overalt, eller i hele verden.  

Fordi web i større grad er åpen for kontroll og overvåkning både fra private og offentlige 

aktører, samt implementeringen av verktøy som gjør det vanskeligere å nå ønsket materiale 

bruker mange derfor blant annet newgroups. Da distribuering via web forutsetter utnyttelse av 

tjenesten til en nettvert (host)
46

 som ofte er identifiserbar, er fildelingstjenester effektive 

medier for aktivt å spre og laste ned slike filer (Sunde 2006: 223). Slike fildelingstjenester er 

blant annet newstjeneste på det globale nettverket Usenet.
47

 Usenet er en av de store kildene 

til fremstillinger som seksualiserer barn, skriver Taylor og Quayle (2006: 188). 

Tjenesteyterne (newsvertene) drifter store datamaskiner med klient-server funksjon på Usenet 

og videreformidler materiale postet av sluttbrukerne, til de andre datamaskinene i Usenet 

nettverket. Dette skjer ofte på et par minutter (Callanan, m.fl 2009: 101-107, Sunde 2006: 

223).  

De nyere fildelingstjenestene ofte omtalt som peer-to-peer nettverk (p2p)
48

 har kuttet ut 

mellomleddet og distribuerer nå på sluttbrukernivå – all fildeling skjer direkte sluttbrukerne 

imellom. Teknologien ble i utgangspunktet utviklet for legitim bruk, spesielt for byråer som 

skulle overføre store filer seg i mellom, men blir nå brukt til deling av filmer og musikk. P2P 

er basert på utveksling av filer direkte mellom brukerne, uten å gå gjennom mellomliggende 

servere som kan føre til forsinkelser eller kommunikasjonssvikt (Callanan, m.fl 2009). Slike 

nettverk er preget av stor grad av anonymitet og på noen tjenester er det i tillegg lagt inn 

                                                 
46 «Hosting» er en tjeneste som innebærer utleie av lagringsplass.  

Den som vil legge en nettside ut på Internett, men som ikke har en egen server med permanent 

internettoppkobling, kan leie slik lagringsplass. Slike tjenester tilbys av mange teleoperatører og av portaler 

(kilde:http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/otprp/20022003/otprp-nr-31-2002-2003-

/6/2/3.html?id=172176)  
47

 Se vedlegg 8 for en illustrasjon av hvordan Usenet newsgroup fungerer 
48

 Se vedlegg 8 for en illustrasjon av hvordan peer-to-peer nettverk fungerer 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/otprp/20022003/otprp-nr-31-2002-2003-/6/2/3.html?id=172176
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/otprp/20022003/otprp-nr-31-2002-2003-/6/2/3.html?id=172176
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anonymiserende proxyfunksjoner som skjuler identiteten til sluttbrukerne og hindrer tekniske 

sporingsforsøk, skriver Sunde (2006: 223). Freenet er et eksempel på et avansert og kryptert 

fildelingsnettverk med stor grad av anonymitet. Slike nettverk blir i alle største grad brukt til 

lovlig kommunikasjon og fildeling, men en andel brukes til distribuering av fremstillinger 

som seksualiserer barn. 

Alt som inkluderes på Kripos’ blokkeringsliste blir loggført og sikret som bevis. Fordi 

internett stadig endres, er det viktig å lagre internettsiden slik den så ut da den ble vurdert som 

ulovlig. På denne måten søker Kripos å sikre bevisene, som ved enhver annen kriminell 

handling, samtidig som de sikrer seg mot eventuelle klager, kritikk og samtidig sørger for 

åpenhet rundt arbeidet som blir gjort. Å innføre en stoppside er i følge Morten også et ledd i å 

sikre åpenhet om politiets arbeid på internett. 

5.1.5 Stoppsiden 

Til forskjell fra den britiske modellen hvor brukeren ikke får noen informasjon om hvorfor 

han ikke får opp den etterspurte internettsiden, har Kripos utviklet en stoppside. Stoppsiden er 

utviklet for å gi brukeren informasjon om hvorfor nettleseren ble omdirigert, en definisjon av 

fremstillinger som seksualiserer barn, en lenke til paragraf 204a, informasjon om hvordan 

man kan klage på blokkeringen (hvis man føler det er en feilaktig blokkering), 

kontaktinformasjon og forklaring av det internasjonale samarbeidet på dette feltet 

(Internettfilteret CSAADF).  

I følge Kripos har antall visninger av stoppsiden ligget på omtrent 15000-16000 visninger per 

dag i Norge (Internettfilteret CSAADF). Dette er et høyt antall visninger, men Kripos 

forklarer at dette ikke betyr at et tilsvarende antall personer med en interesse for slikt 

materiale med vitende og vilje forsøker å få tilgang. Mange av visningene av stoppsiden 

kommer som følge av lureri, omadressering, virus på maskinen og uintendert atferd på 

internett. Dette var også konklusjonen til Morten: 

[..] det er mange grunner til at folk havner på den type sider. Alt fra dumhet til overlegg. Og det er 

ikke sikkert alle mente å gjøre det, de hadde egentlig ingen interesse av det, men de drev å klikket 

litt sånn borderline pornografi. […] plutselig har de kommet et sted de egentlig ikke vil, og dette er 

en grei måte å si: Hør her, nå er det kanskje på tide å gå et skritt tilbake? For dette innholdet er 

kanskje ikke det du vil ha og hvis det er det du vil ha så skal vi gjøre det så vanskelig vi kan for 

deg å få tak i.   
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På stoppsiden påpekes også dette gjennom ordlyden: ”nettleseren din har forsøkt å kontakte et 

nettsted som benyttes i forbindelse med distribusjon av overgrepsbilder av barn – noe som er 

straffbart etter norsk straffelovs paragraf 204a”. Man legger altså ikke skylden på brukeren, 

men heller på nettleseren. De fleste land som har implementert blokkering har også utviklet 

en egen stoppside.   

Morten var veldig opptatt av at arbeidet skal være transparent og åpent for ettersyn: 

Jeg synes at hvis politiet har gjort et eller annet så skal politiet si hva de har gjort. For ved all 

hemmelighet og ’hysj-hysj’ og sånn kommer kritikken med en gang […]. Så hvis vi gjør noe synes jeg at 

vi skal fortelle om det.  

Dette reflekteres i utviklingen av stoppsiden og ønsket om å informere publikum og brukeren 

som har møtt denne stoppsiden. 

5.1.6 Aktørene involvert 

Regjeringen legger vekt på at forebygging av kriminalitet skal inngå som en del av all 

politivirksomhet, og det understrekes at det er en forutsetning for langsiktig og bred 

forebyggende innsats at hele samfunnet bidrar, med andre ord at forebygging av kriminalitet 

ikke er en oppgave for politiet alene (Politireform 2000. Et tryggere samfunn 2000-2001: 46). 

Som vi så over er ikke Kripos eneste aktør involvert i arbeidet med blokkering av 

internettsider med dokumenterte seksuelle overgrep mot barn. Internettleverandørene sitter på 

infrastrukturen og den nødvendige tekniske kompetansen for å implementere filteret. Fordi 

Kripos ikke har tilgang til denne infrastrukturen krever implementeringen av 

blokkeringsfilteret et samarbeid. Kripos har derfor avtaler med de 17 største 

internettleverandørene i Norge. Istedenfor å ha avtaler med alle de norske internett-

leverandørene, som Lars estimerte til å være over 200, valgte Kripos å samarbeide med de 17 

største. Små internettleverandører kjøper ofte tjenester fra de store, påpekte Lars og mente de 

hadde dekket omtrent hele det norske markedet. Samarbeidet er basert på frivillighet, og en 

kontrakt er utarbeidet for nettopp dette samarbeidet. I kontrakten er det en klar og tydelig 

rolle- og ansvarsfordeling. Det er Kripos som utarbeider listen over domener som anses som 

ulovlige
49

 og sender den over til internettleverandørene som implementerer den inn i sine 

systemer. I følge Knut går dette svært raskt og krever kun én ansatt. Det er altså raskt og 

enkelt for Telenor å implementere Kripos’ liste i sitt system. Det har nå, i følge Knut, gått 

                                                 
49

 Jeg vil ta for meg kriterier for blokkering i kapittel 5.2 
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mye automatikk i arbeidet og det krever svært liten, eller ingen kommunikasjon mellom 

Kripos og Telenor.   

I kontrakten står det også at internettleverandørene er ansvarlige for å implementere listen så 

raskt som mulig etter mottakelse og uten endringer. Når de ble spurt om dette faktisk var 

tilfellet og hvorvidt de ansatte hos internettleverandørene kontrollerte innholdet på listen fra 

Kripos, svarte både Fredrik og Knut at det gjorde de ikke, og de grunngir det med at de ikke 

har forutsetninger for å vurdere hvorvidt innholdet er lovlig eller ulovlig. I tillegg antok 

Fredrik at det var ganske belastende å se denne typen materiale og at det derfor ikke var 

ønskelig at Telenors ansatte skulle eksponeres for slikt. Han mente at Kripos sitter på den 

nødvendige kompetansen og er et profesjonelt miljø som nyter stor tillit, og at dette var mye 

av årsaken til at arbeidet med blokkeringsfilteret fungerer på en god og trygg måte. 

Internettleverandørene er altså viktige aktører i implementeringen av stoppsiden, men jobben 

med å kontrollere innholdet ligger hos Kripos. Hvordan dette innholdet vurderes er i stor grad 

basert på skjønn, og problematikken rundt vurderingskriteriene vil diskuteres nærmere i neste 

delkapittel.  

5.2 Blokkeringskriterier: En skjønnsvurdering  

For å kunne inkludere et domene på blokkeringslisten må det oppfylle visse krav og kriterier. 

I følge Lars opererer Kripos’ arbeid med blokkering av nettsider med utgangspunkt i blant 

annet Straffelovens paragraf 204a og FNs barnekonvensjon, som regulerer hva som betegnes 

som fremstillinger som seksualiserer barn og dermed hva som kan blokkeres på internett. Da 

disse kriteriene er svært åpne krever de tolkning og skjønnsmessig vurdering. I det påfølgende 

diskuteres derfor noen av de elementene som inngår i den skjønnsmessige vurderingen og 

som bidrar til å avgjøre hvorvidt et domenenavn blir inkludert på listen til Kripos. Disse 

vurderingene gjøres i all hovedsak ut fra hensyn til alder og materialets innhold. 

5.2.1 Alder  

FN vedtok barnekonvensjonen 20. november 1989 og den ble ratifisert av Norge 8. januar 

1991. Barnekonvensjonen gjelder dermed som norsk lov og vil ha forrang dersom det skulle 

oppstå motstrid mellom konvensjonen og annen norsk lovgivning (Barnets rettigheter. Norges 

fjerde rapport til FNs komité for barnets rettigheter 2008). I artikkel 34 står det at partene 
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påtar seg å beskytte barnet mot alle former for seksuell utnytting og seksuelt misbruk. Man 

skal hindre at noen utnytter barn ved å bruke dem i pornografiske opptredener eller i 

pornografisk materiale. I tillegg kom en valgfri tilleggsprotokoll om salg av barn, 

barneprostitusjon og barnepornografi
50

 25. mai 2000 som ble ratifisert av Norge 2. oktober 

2001.  

Første artikkel i barnekonvensjonen, som også Norge forholder seg til, er at et barn er definert 

som ethvert menneske under 18 år, hvis ikke barnet blir myndig tidligere etter den lovgivning 

som gjelder for barnet (FNs konvensjon om barnets rettigheter 2003). Dette medfører at en 

person under 18 år defineres som et barn i Norge, og internettsider med fremstillinger som 

seksualiserer barn opp til 18 år er dermed å betegne som ulovlig.  

Som påvist i kapittel 3.1 er barn imidlertid en kategori som endrer seg over tid og som er 

påvirket av nasjonale og kulturelle variasjoner. Hva som defineres som et barn kan være 

basert på lovgivning, men også seksuell utvikling og mental og emosjonell modenhet. 

Lanning (2010: 15-16) anser definisjonen av at barn som en person under 18 år som en vid 

kategori og mener den heterogene sammensetningen av mennesker som faller inn under denne 

definisjonen skaper en utfordring. For eksempel er en 16 år gammel jente eller gutt sosialt og 

fysisk mer lik en 26 år gammel ung voksen enn et 6 år gammelt barn. En definisjon av barn 

som personer under 18 år kan fremstå som en enkel kategorisering, men kan skape praktiske 

utfordringer for arbeidet med fremstillinger som seksualiserer barn.  

Selv om loven i Norge åpner for å betegne fremstillinger av seksuelle overgrep mot personer 

under 18 år som ulovlig, fungerer det i følge Lars ikke slik i praksis. Han sa at de ønsker å 

være helt sikre på at ofrene i materialet er barn og at det i en del tilfeller betyr prepubertale 

barn. I følge Morten viser majoriteten  av materialet som blokkeres i Norge prepubertale barn. 

Med andre ord så velger Kripos ofte kun å blokkere internettsider med svært unge barn til 

tross for at FNs barnekonvensjon og norsk lovgivning åpner for at internettsider med 

dokumenterte seksuelle overgrep mot barn opp til 18 år kan blokkeres.  

I tillegg til FNs barnekonvensjon styres også Kripos’ blokkeringskriterier etter norsk 

straffelov, nærmere bestemt paragraf 204a som regulerer hva som kan blokkeres basert på 

materialets kvaliteter.  

                                                 
50

 Barnepornografi blir i denne tilleggsprotokollen definert som: ”Enhver fremstilling, uansett med hvilket 

middel, av et barn som er involvert i reelle eller simulerte eksplisitte seksuelle aktiviteter, eller enhver 

fremstilling av et barns ulike karakteristiske kroppsdeler, for hovedsakelig seksuelle formål”.  
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5.2.2 Innhold: Ved tvil blir ikke nettsiden inkludert i listen   

Å definere i korte trekk hva som anses som fremstillinger som seksualiserer barn er 

utfordrende. Definisjon og innhold varierer mye fra land til land, både juridisk og kulturelt, 

som vi skal se i kapittel 6 om internasjonal implementering av blokkeringsfilteret. 

Undersøkelser av innhentede bildesamlinger brukt av gjerningspersoner, viser også et stort 

mangfold og bildesamlingene blir ofte brukt av voksne med seksuelle preferanser for barn 

som brensel for sine fantasier. Bildene voksne mennesker med en seksuell interesse for barn 

samler på er imidlertid ikke en homogen kategori. 

Taylor, Holland og Quayle (2001, i Jewkes og Andrews 2007: 63 - 64) har gjort et forsøk på å 

kategorisere og klassifisere fremstillinger som seksualiserer barn. De produserte en typologi, 

eller et klassifiseringssystem, av materialet som ble samlet i en database hos the Department 

of Applied Psychology ved University College Cork. Denne databasen bestod av over 80.000 

bilder og 400 videoer tilgjengelig på internett, og resultatet av dette klassifiseringssystemet 

ble COPINE-skalaen (tabell 2) med ti ulike nivåer basert på materialets grovhet eller økende 

seksuelle viktimisering. 
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Level Name Description of picture qualities 

1 Indicative Non-erotic and non-sexualised pictures showing children in 

their underwear, swimming costumes, etc. from either 

commercial sources or family albums; pictures of children 

playing in normal settings, in which the context or organisation 

of pictures by the collector indicated inappropriateness 

2 Nudist Pictures of naked or semi-naked children in appropriate nudist 

settings or from legitimate sources 

3 Erotica Surreptitiously taken photographs of children in play areas or 

other safe environments showing either underwear or varying 

degrees of nakedness 

4 Posing Deliberately posed pictures of children fully, partially clothed 

or naked (where the amount, context and organization suggests 

sexual interest) 

 

5 Erotic posing Deliberately posed pictures of fully, partially clothed or naked 

children in sexualised or provocative poses 

6 Explicit erotic 

posing 

Emphasising genital areas where the child is either naked, 

partially or fully clothed 

7 Explicit sexual 

activity 

Involves touching, mutual and self-masturbation, oral sex and 

intercourse by child, not involving an adult  

 

8 Assault Pictures of children being subject to sexual assault, involving 

digital touching involving an adult 

 

9 Gross assault Grossly obscene pictures of sexual assault, involving 

penetrative sex, masturbation or oral sex involving an adult 

 

10 Sadistic/ bestiality (a) Pictures showing a child being tied, bound, beaten, whipped 

or otherwise subject to something that implies pain  

(b) Pictures where an animal is involved in some form of 

sexual behaviour with a child 

Kilde: Taylor et al (2001, i Taylor og Quayle 2003: 32) 

Tabell 1. COPINE SCALE   

Som vi kan se av tabellen varierer innholdet fra antydende i nivå 1, med bilder av barn på 

stranda i badetøy, eller i en kleskatalog, til sadistisk materiale som viser grove seksuelle 

overgrep med tvang og smertepåføring. Mange av kategoriene i tabellen over er ikke inkludert 

i alle lovverk og indikerer i seg selv ikke noe upassende, men blir ansett som det gjennom sin 

kontekst. COPINE-skalaen ble først utviklet til terapeutisk bruk, men i 2002 lagde UK 

Sentencing Advisory Panel en skala for straffeutmåling, i dag kjent som the SAP scale, basert 
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på nettopp COPINE-skalaen. I arbeidet med vurderingen av materiale bruker blant annet IWF 

SAP skalaen.
51

   

Hva som anses som seksuelt og opphissende er individuelt og subjektivt og er derfor svært 

utfordrende å definere og vurdere. Under besøket hos Interpol eksemplifiserte Jack dette ved å 

vise en lukket chatside til en gruppe på internett hvor mennesker med interesse for barn 

diskuterte, etterspurte og byttet materiale med ulike kvaliteter og hvor det fantes mindre 

grupper delt opp etter spesifikke preferanser som: Violent Rape, Anal sex with blond boys 5-6 

years og nude pictures. Dette viser både ulike preferanser i forhold til kjønn, alder og 

utseende, men også preferanser om den seksuelle utførelsen som for eksempel voldtekt, 

onanering, oralsex og nakenposering. Dette vises blant annet gjennom de medisiniske 

diagnosene pedofili og hebefili, hvor pedofili er fantasi, lyster eller atferd som er stadig 

tilbakevendende, intense og seksuelt opphissende for prepubertale barn, generelt 13 år og 

yngre, mens hebefili derimot refererer derimot til en seksuell referanse og tiltrekning til barn i 

tidlig pubertet, ofte 11 – 14 år (Lanning 2010). I tillegg kan noen for eksempel finne en liten 

gutt i badebukse på stranda svært opphissende fordi det som gjør bildet viktig for 

gjerningspersonen er den psykologiske rollen bildet spiller i opphisselse og onanering 

(Jewkes og Andrews 2007: 63). Kontekst er viktig fordi de seksuelle eller erotiske 

komponentene ligger både i materialets objektive kvaliteter som hvor mye klær barna har på, 

hva slags posisjoner de har inntatt, men også beskuerens sinn og fantasi (som også blir påpekt 

i tabell to: Jf. nivå en: Indicative), skriver Taylor, Holland og Quayle:  

[…] it is important to stress that collections of photographs of children per se are not in themselves 

indicative of anything inappropriate. It is the context of those photographs and the way in which 

they are organised or stored, or the principal themes illustrated that may give rise to concern 

(2001: 102).  

For eksempel er det mange familier som har feriebilder på nettsamfunn som Facebook, men 

dette faller ikke automatisk inn under kategori én eller to da det er konteksten som avgjør 

hvorvidt et materiale betegnes som seksualiserende. Morten eksemplifiserte nettopp dette med 

et bilde av ei lita jente som spiste yoghurt på egenhånd og dermed hadde ansiktet fullt. Mens 

de fleste av oss, og kanskje personen som fanget dette øyeblikket på film mener dette er et 

sjarmerende bilde av ei lita jente som har sølt masse, kan dette fantaseres om og tolkes svært 

forskjellig av en person med en seksuell interesse i barn. 
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Det er ofte først bilder som blir kategorisert som nivå seks eller høyere som klassifiseres som 

ulovlig. Fordi nivå åtte, ni og ti involverer tilstedeværelsen av en voksen eller et dyr i 

materialet og blir klassifisert som bilder av voldtekter eller seksuelle overgrep, faller det ofte 

klart inn under definisjonen av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn. Det samme 

gjelder nivå syv til tross for at gjerningspersonen ikke nødvendigvis viser seg på materialet. 

Fordi nivå én til fem ofte krever en kontekst (gjennom tekst eller billedserie) for å 

klassifiseres som fremstillinger som seksualiserer barn er det ofte vanskelig regulere og 

sanksjonere. Taylor og Quayle finner dette problematisk og henviser til Howitt (1995, i 

Taylor, Holland og Quayle 2001: 102) som ved en gjennomgang av elleve casestudier av 

pedofile seksuelle lovbrytere fant at disse, i utgangspunktet uskyldige bildene, var svært 

viktige i promoteringen og opprettholdelsen av seksuelle fantasier. Gutten i badebukse på 

stranda blir gjennom kontekst – beskuerens sinn – seksualisert og er dermed et offer. Lars 

påpekte også dette og sa at slikt materialet ofte var inngangen til grovere materiale – materiale 

som oftere omfattes av strafferettslige sanksjoner.  

Kripos benyttet seg tidligere av en avvart av denne COPINE-skalaen ved vurdering av 

fremstillinger som seksualiserer barn, men har nå valgt å gå bort fra den fordi lovverket ikke 

har en tilsvarende eller liknende gradering. Gjennom implementeringen av straffelovens 

paragraf 204a om fremstillinger som seksualiserer barn i 2005 ble barnepornografi byttet ut 

med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn og fremstillinger som seksualiserer barn. 

Selv om de fleste av oss vil si oss enige i hva fremstillinger som seksualiserer barn er, nemlig 

avbilding av unge personer på en seksuell måte, skriver Taylor med fler (2001, i Jewkes og 

Andrews 2007: 63) at hva man legger i begrepet seksualisering  kan variere stort både fra land 

til land og fra kultur til kultur. Begrepene er derfor av stor interesse da det åpner for en 

diskusjon om hva Kripos faktisk inkluderer i dette vide begrepet: Seksualisering og 

fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn, og hvordan dette utføres i praksis. Morten 

mente denne lovparagrafen er litt som et stort garn hvor politiet selv kan bestemme 

maskestørrelsen. Denne forståelsesmåten kan forstås i sammenheng med Stanley Cohens bruk 

av fiskegarnanalogien:   

Imagine that the entrance to the deviancy control system is something like a gigantic fishing net. 

Strange and complex in its appearance and movements, the net is cast by an army of different 

fishermen and fisherwomen working all day and even into the night according to more or less 

known rules and routines, subject to more or less authority and control from above, knowing more 

or less what the other is doing  (1985: 41) 



75 

 

Samfunnet er havet, avvikerne er fiskene og fiskegarnet varierer i forhold til størrelse, 

kapasitet, omfang, rekkevidde, tetthet og intensitet. Denne fiskegarnanalogien er også spesielt 

passende vedrørende internett da Cohen spør: ”Just how clearly can the net and the rest of the 

apparatus be seen? Is it always visable as a net?” (1985: 43). På internett er ikke dette alltid 

like tydelig, og som vi skal se av kapittel syv er det ikke alltid like tydelig hvem som kaster ut 

garnet – på internett er det ofte andre aktører enn politiet som regulerer, styrer og kontrollerer 

atferd og innhold. De ulike aktørene kan også ha ulike mål for hvem de søker å fange i garnet. 

Til slutt spør Cohen: ”What effect does all this activity have on the rest of the sea? Do other 

non-fish objects inadvertently get caught up in the net (1985: 42)?”. Callanan med fler (2009) 

sin studie anser det som svært sannsynlig at man gjennom DNS-blokkering vil over block, 

altså at blokkeringsfilteret vil omfatte mer enn bare fremstillinger som seksualiserer barn, 

samtidig som det er sannsynlig for at man under block, altså ikke blokkerer alle nettsidene 

som distribuerer og tilgjengeliggjør fremstillinger som seksualiserer barn. Ved å blokkere en  

internettside, kan det også ramme det legale materialet, men Morten sa: 

Vi mener jo at et domene ikke kan inneholde lovlig og ulovlig materiale ved siden av hverandre. 

Hvis du har noe ulovlig på nettsida di så anser vi hele domenet som ulovlig. […] du kan ikke selge 

melk og heroin fra samme butikk. Du må velge om du vil pushe heroin eller om du vil selge melk 

og hvis du gjør det så får du problemer med politiet, men du får ikke det om du selger melk.  

Morten bekymret seg derfor lite for at blokkering av nettsider med både lovlig og ulovlig 

materiale også blokkerte tilgangen til det lovlige.  

En frykt hos mange er at teknologien kan bli brukt til å blokkere annet innhold på internett. 

Slik regulering og kontroll av innhold på internett blir gjerne sett i sammenheng med Kina og 

statens sensur av internett ofte omtalt som the Great Firewall of China, eller the Golden 

Shield Project som er en av de mest sofistikerte systemene for å kontrollere informasjon på 

internett, og ekstensive filtreringssystemer som blokkerer tilgang til internettsider som 

inneholder begreper som ”demokrati” og ”menneskerettigheter” (La Rue 2011).
52

 For 

eksempel ble Google.ch utviklet, og ga kinesere tilgang til den enorme søkemotoren, men ble 

regulert av statlige regler om hva brukere i Kina kan se og gjøre på internett. I Norge har man 

tatt høyde for at slik teknologi også kan brukes til å regulere annet type innhold på internett 

og har tydeliggjort dette i kontrakten med internettleverandørene. I kontrakten Kripos har med 

internettleverandørene står det spesifisert at det kun er fremstillinger som seksualiserer barn 

som skal blokkeres og at teknologien ikke anvendes på annet materiale eller andre aktiviteter 
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på internett, ulovlig eller lovlig. Stoppsiden har blitt utviklet som et ledd i å sikre transparens i 

politiets arbeid. I tillegg til å fortelle om hvorfor nettsiden er blitt blokkert, kan man også 

klage på denne blokkeringen direkte til politiet. Med kontrakten Kripos har med 

internettleverandørene, i tillegg til stoppsiden, søker politiet og internettleverandørene å sikre 

åpenhet om arbeidet og i aller største grad å unngå bruk av blokkering til andre formål. Men 

slik er det ikke nødvendigvis i andre land, fortalte Alexander:  

It raises interesting issues, blocking other kind of content. We have seen this with Italy that all of a 

sudden wanted to block online gambling, and France that said that copyright violations is 

something that should be blocked as well. 

Implementeringen av slike tekniske verktøy, som tar sikte på å hindre fri bruk av internett, 

kan åpne for bruke ut over området det i utgangspunktet var ment for.  

Morten var veldig lite bekymret for at også lovlig materiale ble rammet av blokkeringen da 

det i følge ham svært sjelden forekom at fremstillinger som seksualiserer barn ble 

tilgjengeliggjort på samme nettside som lovlig materiale. Dette var blant annet fordi 

domeneeierne ikke hadde den interessen, og fordi seksuelle overgrep mot barn i de fleste 

samfunn ble ansett som ulovlig vil svært inkludere det på sine nettsider: ”De vil ikke ha noe 

med det å gjøre, fordi de får masse uønsket oppmerksomhet fra politiet, det er masse negativ 

omtale blant kundene deres”, forteller Morten. Han påpekte derimot at dersom det forekom at 

en nettside tilgjengeliggjorde både lovlig materiale og fremstillinger som seksualiserer barn 

side om side så har det ofte skjedd noe som har ført til at man har mistet kontrollen over eget 

domene, for eksempel ved at man har blitt hacket.  

Straffelovens paragraf 204a åpner altså for stor grad av skjønnsmessig vurdering av Kripos. 

Tolkning og tilpasning av rettsregler innebærer uansett skjønnsvurderinger fordi håndheveren 

til syvende og sist er overlatt til sin egen vurderingsevne i praktiske problemstillinger. 

Skjønnsutøvelse blir derfor en nødvendig ressurs som bringer reglene frem til de praktiske 

tilfeller. Abstrakte og generelle regler må tolkes og tilpasses den enkelte situasjonen – det 

enkelte materialet og det er nettopp denne skjønnsutøvelsen som gjør politiet til handlende og 

fortolkende aktører, og ikke determinerende håndhevere av skrevne lover og regler, skriver 

Aas (2009: 150). Som politiets arbeid med fremstillinger som seksualiserer barn godt 

eksemplifiserer, og som Aas påpeker, er politiskjønnet selve bindeleddet mellom loven og den 

praktiske politihandling (2009: 149). 
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Fordi lovverket ikke har tilsvarende eller liknende graderinger anså altså ikke Kripos det som 

formålstjenelig å ha en slik gradering, fortalte Morten: 

[…] vi ønsker å av-teknifisere besittelsen i Norge og komme bort fra ”13443 bilder i kategori 1, 

223 bilder i kategori 2 osv” og heller definere materialet til ”ulovlig” eller ”annet”. 

Han påpekte at det var et ønske at politiet i etterforskningen heller vurderer innholdet i bildet 

fremfor å telle antall filer, og han tror en fremstilling av besitterens preferanser, eksempelvis 

”det er overveiende filer som viser oral, vaginal og anal penetrasjon av barn, både gutter og 

jenter, i alderen 5-11 år” er mer beskrivende enn ovennevnte oppramsing av kategorier. I 

følge Morten har Kripos altså ikke noen definerte kriterier, men legger heller til grunn en 

samlet vurdering av materialet basert på skjønn fra tjenestemennene som arbeider med dette. 

Ekmann (1999: 194, i Aas 2010: 168) hevder at det snarere er normene i kollegafellesskapet 

presentert som småpratets beslutsprocess, fremfor de formaliserte tekstene som styrer 

politiarbeidet. I følge Lars åpner ordlyden for at politiet kan håndtere det som nærmer seg 

moralske grenser og ikke bare det strafferettslige og han mente dette var viktig for politiets 

arbeid med fremstillinger som seksualiserer barn:  

”Det som er viktig for oss er at seksualisering av barn er ulovlig, slik at vi heller ikke tillater 

småbarn som poserer i g-streng, minimalt, med nesten gjennomsiktig undertøy”. 

I Norge åpner altså ordlyden i paragrafen for at bildet kan defineres som seksualiserende 

gjennom materialets objektive kontekst, for eksempel via tekst eller om bildet er del av en 

større bildeserie som viser overgrep mot barn. Men Lars mente det måtte noe mer enn bare 

nakne barn til for at en internettside skal blokkeres:   

[…] det holder ikke med nakne barn på stranda, det er ikke seksualisering, men hvis du får en tekst 

i tillegg: ”These children I fucked in Greece”, som du gjerne kan få, da er det seksualisering. Det 

må mer til enn bare nakne barn altså. 

Kripos kan altså velge å blokkere materiale med nakne eller svært lettkledde barn hvis det 

gjennom tekst eller annen objektiv kontekst er seksualiserende, som Lars’ sitat over 

eksemplifiserer. Hva som faller inn under kriteriet om seksualisering vurderes av ansatte i 

Kripos fra materiale til materiale, fra internettside til internettside, men gjennom intervjuet 

med Lars og Kristoffer sitter jeg igjen med en oppfattning av at til tross for at Kripos selv kan 

bestemme ”maskestørrelsen på garnet” ved at seksualisering åpner for å vurdere inn mye av 

materialet du finner på internett som inkluderer barn, er de ganske forsiktige med hva de 

velger å blokkere. Ved tvilstilfeller blir alderen på barna i materialet vurdert opp og 

alvorlighetsgraden vurdert ned, noe som i praksis innebærer at Kripos i svært liten grad 
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inkluderer tvilstilfeller, fortalte Morten. Dette eksemplifiseres blant annet av at de kun velger 

å blokkere internettsider med svært unge barn og sjelden blokkerer såkalte nude internettsider 

(jf. nivå to og tre i COPINE skalaen) med bilder av nakne barn. I diskusjonen om vurderingen 

av hvorvidt et bilde falt inn under kriteriet om seksualisering av barn, påpekte Kristoffer at det 

til tider var en utfordring. Såkalte nudistsider blir i utgangspunktet ikke inkludert på 

blokkeringslisten, men vurderingen av hvorvidt et barn blir seksualisert blir vanskeligere når 

materialet på disse sidene har et sterkt fokus på kjønnsorgan, noe som dermed gjør at de kan 

falle inn under kriteriene. I følge Kristoffer velger imidlertid Kripos i all hovedsak å ikke 

blokkere dette. I disse tilfellene er de objektive kvalitetene sentrale i vurderingen, gjennom for 

eksempel tekst eller om bildet er del av en større serie som seksualiserer barn. Ved tvil blir 

altså ikke internettsiden inkludert i listen. Vi ser altså at politiet legger til grunn en 

bevisvurdering som er grunnleggende i norsk rett, nemlig at tvilen skal komme tiltalte til gode 

(uskyldspresumsjonen), og at fiskegarnet faktisk har ganske store masker – det er bare de 

største fiskene som blir fanget opp.  

Morten var svært positiv til straffelovens paragraf 204a og sier han synes dette er en god lov 

fordi den sier at barn ikke er sexobjekter og ikke skal  seksualiseres: ”Vi ser at barn er noe 

som er verdt å verne om”. Dette er også argumentene for å kunne inkludere tegninger og 

animasjoner i blokkeringsfilteret.  

Animasjon og tegninger av barn: Offerløs kriminalitet? 

Begrepet seksualisering åpner også for å inkludere tegninger og animasjoner i straffelovens 

paragraf 204a hvis de seksualiserer barn. Som Lars forklarte vil ikke en tegneseriefigur med 

erigert penis bli blokkert, men tegneserie som seksualiserer barn gjennom kriteriene presentert 

over, kan det. Dette er en problemstilling som gjør seg gjeldende med dagens teknologiske 

utvikling hvor animasjonene blir stadig mer avanserte og virkelige. I følge Morten er det til 

tider vanskelig å vurdere hvorvidt det er et ekte barn, eller rett og slett en svært god 

animasjon.  

Hovedmålsetningen med straffelovens paragraf 204a er i følge mine informanter, i tillegg til å 

forebygge kriminalitet tilknyttet fremstillinger som seksualiserer barn, å beskytte barna på 

materialet for gjentatt viktimisering. Når det gjelder tegninger og animasjoner kan man 

argumentere for at dette ikke faller inn under en slik begrunnelse da det er offerløs 

kriminalitet, det er ingen reelle barn på materialet som man kan beskytte mot mer skade. På 
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spørsmål om hva han mente om den norske lovparagrafen og seksualisering av barn, svarte 

Alexander at dette var en vid kategori hvor mye kunne inkluderes. Alexander mente at hvis 

man skulle ha en så vid definisjon av fremstillinger som seksualiserer barn måtte man også se 

på andre skildringer, som bøker og filmer som også er med på å seksualisere barn og vurdere 

hvorvidt dette også skulle blokkeres/stoppes. Han eksemplifiserte dette med boken Lolita av 

Vladimir Nabokov.
53

 Alexander mente det kunne føre til en overkriminalisering og var 

usikker på om det ville ta oss dit vi egentlig ville.  

Morten mente at det i aller høyeste grad forekom en skadefølge og et behov for å inkludere 

animasjoner i ordlyden da slikt materiale var med på å seksualisere alle barn generelt: ”Barn 

er ikke sexobjekter. Det å bruke barn for ens egen fantasi er feil, synes vi […]”.  Vi ser altså at 

det å beskytte barn er ett av fokusene for Kripos’ arbeid og blokkeringsfilteret. Å beskytte 

barn mot gjentatt viktimisering er én av tre ønskede målsetninger med blokkeringsfilteret. 

5.3 Målsetninger 

I følge mine informanter hos Kripos og Interpol skal blokkeringsfilteret, i tillegg til å 

forebygge kriminalitet, beskytte ofrene i materialet og samtidig hindre skadelig eksponering 

for internettbrukere. Slik kontroll kan i tillegg anses som offersentrert situasjonell 

forebygging da man ikke reaktivt søker å anholde gjerningspersoner gjennom blokkering, 

men heller ønsker å vanskeliggjøre tilgangen til slike fremstillinger, og derigjennom beskytte 

barna og hindre kriminalitet.  

5.3.1 Hindre gjentatt viktimisering 

En av hovedmålsetningene til blokkeringsfilteret er altså å beskytte ofrene mot gjentatt 

viktimisering (re-vicimization). Barna i materialet har allerede opplevd ett eller flere seksuelle 

overgrep, men Kripos og Interpol mener at barna blir gjentatt viktimisert ved at bildene eller 

filmene av overgrepet blir spredt på internett. Man ønsker altså å hindre at barna på materialet 

blir onanimateriale, eller handelsvare resten av sitt liv, for det som havner på internett 

forsvinner aldri forteller Morten:   

Ofrene for overgrep sier at som tiden går kan jeg leve med overgrepet. Det at jeg ble voldtatt av 

broren min, faren min eller speiderlederen eller hvem det var, det kan jeg leve med. Tiden leger 

alle sår på et vis for mange. Men det som de har skikkelig trøbbel med er å vite at hvem som helst 
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kan kunne se bildene av de overgrepene de var ofre for. Om det er kona di, eller mannen din, eller 

kollegaene på jobb, hva enn det måtte være. De sliter innmari med den vissheten og den redselen 

for at dette skal komme igjen og dukke opp. For det vil det jo gjøre, det kan det gjøre. Det som 

havner på internett blir aldri helt borte.  

Fremstillinger som seksualiserer barn har ulike funksjoner, som seksuell opphisselse og 

tilfredsstillelse, fjerne eller senke barns hemninger og/eller profitt. I følge Taylor, Holland og 

Quayle (2001: 100) er å gjentagende viktimisere barnet og øke barnets offerstatus gjennom 

gjentatt bruk en sentral funksjon ved materialet. Men hva ligger i begrepet gjentatt 

viktimisering? 

Justis- og Politidepartementet definerer gjentatt viktimisering som: ”Forholdet mellom å ha 

vært utsatt for et lovbrudd og sannsynligheten for å bli utsatt for samme type lovbrudd på 

nytt” og henviser til forskning som konstaterer at det finnes en liten gruppe ofre som rammes 

av et stort antall lovbrudd (Politiets rolle og oppgaver 2004-2005: 83). Formålet er her å 

forhindre at de blir ofre på ny ved å erverve kunnskap og statistisk informasjon om blant 

annet hvem som er ofre og hvem som er mest utsatt. I sammenheng med blokkering av 

fremstillinger som seksualiserer barn anser jeg ikke denne definisjonen treffende da gjentatt 

viktimisering her refererer til å forlenge overgrepet ved at fremstillinger av det blir distribuert, 

samlet på og potensielt sett av svært mange internettbrukere. Man ønsker altså å forhindre en 

forlengelse og en fortsettelse av det seksuelle overgrepet mot offeret og i følge Morten er 

dette tilfelle hvert sekund materialet er tilgjengelig på internett. Pierce (1984, i Taylor, 

Holland og Quayle 2001: 103) skriver at man ofte ser bort fra den avhumaniserende 

erfaringen barn opplever i møtet med produksjonen av slikt materiale, og at overgrepene mot 

barn skjer gjennom hele prosessen, fra rekrutteringen til produksjonen og salget av materialet. 

Med andre ord kan også salg og distribusjon av materiale oppleves som et overgrep.  

Teoretiske perspektiver om viktimologi har introdusert offeret i kriminologiske analyser og 

har fylt et viktig tomrom, skriver Rock (2007: 37). De har blant annet vist at det ikke er noen 

klar og tydelig forbindelse mellom viktimisering og frykten for kriminalitet, eller mellom 

typer kriminalitet og deres innvirkning på ulike grupper. Han hevder videre at vi har gått bort 

fra enkle sårbarhetsstereotypier, ofte representert gjennom Christies ideelle offer: Den svake 

gamle kvinnen på vei hjem fra et ærlig ærend en tidlig ettermiddag, overfalt av en stor ukjent 

mann (1986: 17). Christie trekker frem to sentrale refleksjoner: For det første er ikke det å 

være et offer et objektivt fenomen, det er ikke det samme for alle mennesker i samme 

situasjon, men varierer etter deltakernes definisjon av situasjonen. Noen mennesker ser seg 
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oftere som offer i mange livssituasjoner, mens andre definerer sin situasjon ut i fra andre 

kriterier. Basert på dette kan vi altså hevde at hvorvidt barna på materialet anser seg selv som 

offer, deres opplevelse av det seksuelle overgrepet og innvirkningene i ettertid, varierer stort. 

Barn står også i en særegen offerkategori da de ikke nødvendigvis er klar over at det er et 

overgrep. I mange tilfeller er barnet avhengig av en voksen som anerkjenner deres 

viktimisering og tolker hendelsen som en kriminell handling. Kun når voksne kjenner igjen 

slike handlinger som kriminelle muliggjøres barnas evne til å søke hjelp (Morgan og Zedner 

1992, i Angus 2008: 53). Barn i veldig ung alder har liten bevissthet om seksualitet og 

seksuell kontekst, og det er ofte en større maktubalanse mellom den voksne og barnet. I følge 

Jack blir en majoritet av alle seksuelle overgrep mot barn begått i hjemmet. I tillegg bidrar 

mangel på språklige ferdigheter til vanskeligheter med å si i fra. I enkelte tilfeller kan også 

barna anses som aktive i sin egen viktimisering. Mange barn får for eksempel kjærlighet, 

materielle goder og tilgang til eksklusiv oppmerksomhet gjennom slike forhold og inntar ofte 

en aktiv rolle, forteller Jack.  

Fordi det finnes svært lite forskning om hvordan ofre for seksuelle overgrep opplever å vite at 

bilder og filmer av overgrepet finnes på internett, stadig blir sett på og delt av mennesker med 

en interesse for det, er det imidlertid svært vanskelig å trekke noen konklusjoner. Brian ytret 

et behov for mer forskning her. Han mener at fordi mye av arbeidet med blokkering er basert 

på antakelser og ”sunn fornuft” på grunn av manglende kunnskap, er målsetningene 

tvilsomme: 

Re-victimization is a concept, which seems very reasonable and is very reasonable to understand 

but I suspect it’s a lot more complex than what we are giving it credit for.  

Hvordan opplever ofre å vite at bildene eller filmene av overgrepene deres fortsatt finnes på 

internett og hva ligger i begrepet gjentatt viktimisering?  

Inntil nylig ble ofre forsømt i angloamerikansk strafferett, skriver Christie (1977). Konflikten 

i retten berørte ikke offeret i spesielt stor grad, det var en sak mellom anklageren og den 

tiltalte, hvor offeret kun fungerte som bevis for en kriminell handling. Deres interesser ble 

samsvart med den allmenne befolknings interesse (Garland 2000: 357, i Downes og Rock 

2007: 38). I Stortingsmelding nr. 42 står det også, som hos Christie, at norsk kriminalpolitikk 

i all hovedsak har rettet oppmerksomheten mot den overgripende part – mot lovbryteren – og 

i langt mindre grad vært opptatt av hvordan offeret har opplevd situasjonen og klart seg etter 

lovbruddet (Politiets rolle og oppgaver 2004-2005: 59). Dette sa Morten seg enig i og mente 
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at vi i Norge har et gjerningsmannfokus, og at vi ofte kunne glemme ofrene. Men trakk 

deretter frem dette arbeidet og straffelovens paragraf 204a som et skritt i riktig retning mot å 

bli mer offerfokuserte. Vi ser altså at dette verktøyet kan ses i sammenheng med Garlands nye 

kontrollkultur (2001). I tillegg til å beskytte ofrene på materialet tar man med 

blokkeringsfilteret også sikte på å hindre skadelig eksponering for internettbrukere. 

5.3.2 Hindre skadelig eksponering 

I tillegg til å beskytte ofrene på materialet fra å bli handelsvare/onanimateriale i lang tid 

fremover ønsker man også å beskytte personer som tilfeldigvis kommer innom disse sidene. 

Dette kan skje gjennom spam og virus eller ved at du klikket deg videre fra noen sider og 

tilfeldigvis havnet på en side med fremstillinger som seksualiserer barn: 

Morten: Å forebygge forebygger skadelig eksponering. Og da mener jeg ikke eksponering for 

ofrene, men for de som er mottakerne av informasjonen. Hvis du sitter og leser en avis på nett, 

eller hvor det skulle være, også plutselig dukket det opp en voldtekt av en unge fordi du enten har 

blitt hacka, at maskinen din er tatt over av noen andre, eller du har skadelig programvare. Eller at 

du sitter og klikker på ’menn 25’ og klikker litt rundt og så plutselig nede i ’gutter 8’ som du 

egentlig ikke var interessert i, som du egentlig ikke var ute etter. Men så er du så uheldig og får 

tilgang til det materialet for deg og for ofrene på bildet. 

Vi ser at dette har klar forankring i skadefølgeprinsippet som er grunnlaget for 

pornografilovginingen presentert i NOU: 1985: 19 (Pornografi og straff 1985). Man ønsker 

her å beskytte internettbrukere mot materiale man mener kan ha skadelige effekter (til tross 

for at effektene er lite empirisk bevist). Denne målsetningen kan også anses som en effekt av 

ønsket om å beskytte barna på materialet. Ved å blokkere nettsidene for å beskytte barna mot 

at deres overgrep skal beskues av milliarder internettbrukere, hindrer man samtidig skadelig 

eksponering for brukere som ikke ønsker å se slikt materiale.  

5.3.3 Forebygge kriminalitet på internett: Ny type situasjonell 

forebygging?  

Basert på kapittel fire kan man hevde at internett er en kriminogen situasjon da det muliggjør 

kriminalitet gjennom å gi brukeren en opplevelse av anonymitet og en opplevelse av mangel 

på egnet vokter. I tillegg kan det oppstå en naturaliseringseffekt ved at likesinnede, herunder 

mennesker med en seksuell interesse for barn, møtes og får en bekreftelse på og en 

godkjennelse av ens fantasier, tanker og eventuell seksuell atferd. En anerkjennelse av 
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internett som en kriminogen situasjon kan fordre implementering av situasjonelle tiltak ment 

til å forebygge kriminalitet.  

I stortingsmelding nummer 42 om politiets rolle og oppgaver  står det at oppmerksomheten i 

økende grad er rettet mot proaktivt arbeid de siste årene. Gjennom proaktivt arbeid skal 

politiet ta initiativ til å forebygge og avverge fremtidig kriminalitet, og ikke bare håndtere 

kjent kriminalitet (Politiets rolle og oppgaver 2004-2005: 81). Gjennom blokkering ønsker 

man å forebygge kriminalitet - altså anskaffelse, innføring, besittelse, overlatelse til en annen 

eller mot vederlag eller planmessig å gjøre seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep 

mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.
54

 

Blokkering stopper den type kriminalitet som ofte er regulert, altså tilgang til, distribusjon av og 

besittelse av. Og det er alltid bra. All kriminalitet som kan forebygges er bra. Sånn i den store 

sammenheng (Morten).  

Knutsson (1997: 6) definerer forebygging som ”tiltak som iverksettes for å forhindre at en 

forventet handling, i dette tilfellet en kriminell handling eller et lovbrudd, blir utført”. I 

Stortingsmeldingen skilles det mellom personorientert forebygging og situasjonsorientert 

forebygging. Førstnevnte har som mål å gripe inn i årsaksforhold som antas å lede frem til 

negativ sosial atferd, og innebærer tiltak for å redusere individers eller gruppers tilbøyelighet 

eller motivasjon til å begå lovbrudd, og derigjennom motvirke utviklingen av en kriminell 

løpebane. Sistnevnte er en mer avgrenset og målrettet strategi som kan brukes mot mange 

ulike former for kriminalitet hvor man ønsker å iverksette tiltak som påvirker en potensiell 

gjerningsperson i en gitt situasjon til å avstå fra lovbruddet gjennom enten å vanskeliggjøre 

gjennomføringen av lovbruddet, øke oppdagelsesrisikoen eller minske utbyttet av et lovbrudd 

(Politiets rolle og oppgaver 2004-2005: 81). I det situasjonelle perspektivet antar man at det er 

vanskeligere å endre menneskers atferd ved å endre deres personlighet, enn det er å endre de 

situasjonene der mennesker handler, og gjennom det endre deres atferd. Det vil si at det 

forebyggende arbeidet rettes mot å endre sider ved de situasjonene der kriminalitet utøves på 

måter som gjør det vanskelig eller umulig å utøve forbrytelsene (Knutsson 1997: 5). 

Faktorene som gjør internett til en kriminogen situasjon må manipuleres gjennom blant annet 

situasjonsorienterte forebyggende tiltak for å vanskeliggjøre kriminalitet. I denne 

sammenhengen kan blokkering av fremstillinger som seksualiserer barn på internett anses 

som en situasjonsorientert forebyggingsverktøy av flere grunner. 
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En av de vanligste metodene er det Clarke (1980) kaller target hardening, altså en 

manipulering av muligheter ved gjøre målet for den kriminelle handlingen vanskeligere å nå - 

for eksempel gjennom å låse bilen eller huset, noe som vil gjøre det vanskeligere å bryte seg 

inn. Blokkering av fremstillinger som seksualiserer barn forsøker å vanskeliggjøre 

gjennomføringen av lovbruddet ved å blokkere tilgang til domener på internett og gjøre det 

vanskeligere å nå materialet. Som vi så over blir ikke materialet fjernet fra internett og det 

anses som relativt enkelt å komme rundt, slik at den kriminelle handlingen ikke blir umulig å 

gjennomføre, men det er blitt vanskeligere – det krever økt innsats.  

En annen metode mye brukt innen situasjonsorientert forebygging er å øke 

oppdagelsesrisikoen, altså å øke faren for at personer som begår en kriminell handling blir 

oppdaget. For eksempel ved øke gatebelysning og politipatruljering. Fordi man ikke samler 

personinformasjon om menneskene som blir blokkert og møter stoppsiden, vil det altså ikke 

øke oppdagelsesrisikoen for de som etterspør slikt materiale. Dette verktøyet er offerfokusert 

og medfører at metoden også kan anses som lite identitetskrenkende fordi den ikke er person-, 

men heller situasjonssentrert, og dermed også motsatt av oppfattelsen av politiets kontroll på 

internett som personovervåkning. Man kan derimot hevde at oppdagelsesrisikoen for 

materialet og ofrene på bildet øker ved at politiet er på internett og stadig søker etter og 

evaluerer slikt innhold. Igjen kan vi anse blokkering som et offerfokusert situasjonelt 

forebyggingsverktøy.   

Situasjonell kriminalitetsforebygging baserer seg altså mye på muligheter og tilgang. Clarke 

(2005: 42, i Newburn 2007: 579) påpeker betydningen av dette og skriver at individer uten 

foruteksisterende disposisjoner kan bli lokket inn i kriminell atferd ved en økning i kriminelle 

muligheter og fristelser. I tillegg skriver han at kriminelt disponerte individer vil begå et 

større antall kriminelle handlinger hvis de møter flere muligheter. Dette kan samtidig lokke 

individer til å søke flere muligheter, i dette tilfellet, mer og kanskje grovere materiale. En 

viktig oppgave tilknyttet dette vil derfor være å studere fremkomsten av situasjoner som 

bidrar til individets motivasjon til å begå straffbare handlinger, herunder ved fremstillinger 

som seksualiserer barn, og hvilke tiltak som kan hindre slik motivasjon. Ved å fjerne 

mulighetene til tilfeldig eller bevisst å se slikt materiale vil man kunne redusere fristelse. The 

Butner Study Redox, en rapport om seksuelle overgrep av personer dømt for besittelse eller 

distribusjon av fremstillinger som seksualiserer barn påpeker hvordan eksponering for 

fremstillinger som seksualiserer barn kunne ha en skadelig og normaliserende effekt (Bourke 
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og Hernandez 2009). Studien sammenliknet to grupper dømt for besittelse og/eller 

distribusjon av fremstillinger som seksualiserer barn, hvor den ene gruppen i tillegg var dømt 

for seksuelle overgrep mot minst ett barn, mens den andre ikke. Studien viste at eksponering 

for fremstillinger som seksualiserer barn, i tillegg til den kulturelle og teknologiske 

konteksten hvor utvekslingen fant sted, hadde en ”snikende skadelig” effekt gjennom at den 

normaliserte voksen-barn seksualitet, avhumaniserte barn og gjorde personen mindre følsom 

overfor de skadelige følgene av overgrep mot barn. Bourke og Hernandez (2009: 19) skriver 

videre at disse virtuelle samfunnene i tillegg til å fungere som steder for utveksling også gir 

sosial validering og støtte. Dette er tendenser som også ble poengtert blant annet av Jack i 

kapittel fire og en av effektene som bidrar til at internett kan være en kriminogen situasjon. Et 

viktig spørsmål i denne sammenhengen er dermed hvorvidt tilgang til fremstillinger som 

seksualiserer barn vil lede til fysiske seksuelle overgrep mot barn. Dette er en vanskelig 

diskusjon som har pågått lenge og i følge Jack var dette ”the biggest question of all” og et 

spørsmål med mange svar: 

The answer is that there are many answers. The answer is that some people will, and some people 

won’t. From a law enforcement point of view, we call 30 per cent but we have never shown that 

empirically.  

Jack antar altså at rundt 30 prosent av individer i besittelse av fremstillinger som seksualiserer 

barn vil begå seksuelle overgrep mot barn, men understreker at dette ikke er empirisk bevist, 

kun basert på erfaring. Morten påpekte også dette og sa at de fleste som blir arrestert for 

seksuelle overgrep mot barn, også er i besittelse av fremstillinger som seksualiserer barn, men 

fremhever at det er uklart hvorvidt man besitter fremstillinger som seksualiserer barn fordi 

man begår overgrep eller om man begår overgrep fordi man besitter fremstillinger som 

seksualiserer barn. Diskusjonen er svært vanskelig og har få svar, og dette skyldes blant annet 

store mørketall da majoriteten av seksuelle overgrep verken blir rapportert eller dokumentert, 

forklarte Morten.  

Fremstillinger som seksualiserer barn blir også i mange tilfeller brukt som 

groomingmateriale. Med dette menes at man bruker materialet for å legge til rette for og 

naturalisere et overgrep ved å vise at seksuelle forhold mellom voksne og barn er greit og 

vanlig. Et barn kan bli vist seksuelt materiale med barn for å bryte ned eventuelle hemninger 

(Taylor og Quayle 2003: 23). Morten fortalte om dette og eksemplifiserte hvordan man kunne 

anvende slikt materiale til grooming: 
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For det første kan man si: Se på de tegneseriene her, du liker jo tegneserier, ikke sant? Og se på hu 

jenta her, eller gutten her, det er de som er med på det og som synes det er gøy og smiler.  

Tate har også eksemplifisert dette i boken Child pornography. An investigation (1990)  

gjennom Len, en mann som har begått seksuelle overgrep mot et stort antall unge gutter og 

som anså fremstillinger som seksualiserer barn som et introduksjons- og 

naturaliseringsverktøy. Len sier: 

I once fell in love with a boy about twelve years old. He was charming – fair-haired and blue-eyed. 

He used to come to my house, and to get him involved I encouraged him to look at the magazines. 

From then on, once he saw what could be done, he agreed and we performed the acts that were in 

the magazines. They were like a straightforward introduction for him, and I carried on abusing him 

twice a week until he was twenty. The pornography helped considerably.  

Et tredje ledd i situasjonsorientert forebygging er å minimere utbyttet, for eksempel ved å 

begrense mengden kontanter man har i lommeboken. Blokkering vil ikke fjerne innholdet på 

internett, det vil kun vanskeliggjøre tilgangen til det. På denne måten vil utbyttet, altså 

innholdet, være det samme dersom man faktisk får tak i det, bildene og filmene vil være det 

samme, og nettsiden vil se lik ut.  

Situasjonell forebygging har fått kritikk for ikke å påvirke de grunnleggende årsakene til at 

kriminaliteten oppstår, skriver Lie (2011: 264). En følge av dette er derfor at når 

gjennomføringen av den kriminelle handlingen blir vanskeliggjort, belønningen redusert eller 

oppdagelsesrisikoen øker, vil kriminaliteten forflytte seg til et annet sted hvor de samme 

situasjonelle tiltakene ikke er implementert. Lie presenterer de fem vanligste måtene slik 

forflytning kan skje: Geografisk (kriminalitet forflyttes fra et sted til et annet), temporært 

(kriminalitet forflyttes fra en tid til en annen), mål (kriminalitet forflyttes til et annet 

mål/objekt), taktisk (kriminaliteten skjer ved bruk av nye metoder eller strategier) og 

kriminalitetstype (en type kriminalitet erstattes med en annen) (Lie 2011: 265). Vedrørende 

kriminalitet tilknyttet fremstillinger som seksualiserer barn gjør forflytning seg relevant, for 

eksempel ved at en bruker bytter en internettleverandør som ikke har implementert blokkering 

eller bruker newgroups eller IRC fremfor web, hvor blokkeringen ikke er implementert. 

Morten mente denne overgangen fra web til fildeling var å forvente: ”Det er jo naturlig det 

hvis man har en gitt mengde folk som har en interesse for barn uansett om det regner eller 

snør, så vil de jo gå et annet sted”.  

Clarke (2000, i Lie 2011: 264) tilbakeviser kritikk knyttet til forflytningen og mener det ofte 

skjer en positiv omfordelingseffekt ved å gi inntrykk av at de situasjonelle tiltakene er mer 

utbredt enn de faktisk er. Han eksemplifiserer dette med innføringen av overvåknings-
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kameraer i fem av åtti skolebusser i et område i England med mye hærverk, som resulterte i at 

uønsket atferd og hærverk gikk ned i samtlige åtti busser fordi skoleelevene antok at det var 

kameraer i alle bussene. Man kan diskutere om blokkering kan ha tilsvarende effekt da det 

tydeliggjøres på stoppsiden at det ikke loggføres brukerinformasjon. Men samtidig kan 

brukeren få en opplevelse av at politiet faktisk er på internett og bryte ned opplevelsen av 

mangel på kontroll på internett, som vi så i kapittel fire kan være en faktor som bidrar til 

kriminelle handlinger.  

I den situasjonelle forebyggingen blir ofre i større grad ansvarliggjort for den kriminaliteten 

som rammer dem – ofrene får en mer sentral rolle i forhold til å forebygge egen utsatthet, 

skriver Lie (2011: 266). Å ansvarliggjøre bileiere er ofte uproblematisk, for eksempel ved å 

minne dem på å låse bilen og ta med verdisaker når de forlater den, men vedrørende barn 

utsatt for seksuelle overgrep kan dette være en utfordring. Hvilket ansvar har et barn for sitt 

seksuelle overgrep? I tilknytning til fremstillinger som seksualiserer barn er det heller eieren 

av domener som ansvarliggjøres for innholdet på deres domener, forteller Morten: 

Så vi putter ansvaret på den som er tilbyderen istedenfor at vi skal sitte og plukke ut det ene bildet 

som er ulovlig. Vi mener at det ikke er vår jobb. Vår jobb er å si at dette er et lovlig nettsted, dette 

er ikke et lovlig nettsted, men vi bryr oss ikke om innholdet for hvis vi tar bort dette bildet fra 

dette nettstedet så er det ingenting i veien for at han bare putter opp det samme bildet med en 

annen adresse. Så nå ansvarliggjør vi eier.  

Ved å blokkere sender politiet en beskjed om at domeneeier må ta ansvar: ”Og ved å blokkere 

da sier vi at: Nå må du fikse domenet ditt. Så vi sperrer alt det materialet til du har reparert 

domenet sånn at det kan komme ut på internett og ha en verdi igjen. Men det ansvaret 

tillegges hun eller han som eier ’adressen’ ”.  

Lars mente også at domeneeier hadde et ansvar for hva som ble publisert på sine domener: 

”[…] altså, hvis Kristoffer har et domene og jeg kjøper et underdomene og legger ut masse 

overgrepsbilder der så så klart jeg har et ansvar, og Kristoffer har også et ansvar”.   

En sentral del av arbeidet med den situasjonelle kriminalitetsforebyggingen er altså å 

identifisere kriminogene situasjoner, eller førkriminelle situasjoner og hindre at det anses som 

førkriminelle muligheter. Mangel på egnet vokter har blitt trukket frem som en av de sentrale 

elementene som bidrar til å fostre kriminalitet gjennom å gjøre en førkriminell situasjon til en 

førkriminell mulighet. En viktig del av situasjonsorienterte kriminalitetsforebyggende tiltak 

på internett bør derfor sentrere rundt å endre denne opplevelsen og vise at politiet også er på 

internett.  
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The Yellow Jacket Effect: Politipatruljering på internett   

I Norge ble det fremhevet et behov for bruk av stoppsiden for å informere brukeren om 

hvorfor han eller hun ble stoppet fra å se materialet. Dette ble presentert av mine informanter 

som et ledd i å sikre åpenhet om politiets kontroll på internett og bevisstgjøre om at dette er 

ulovlig materiale, men kan også anses som politipatruljering på internett. Man ønsker å skape 

en slags ”aha-følelse”, som kan sammenliknes med den følelsen bilister får når de ser en 

politibil på motorveien:  

La oss si at du kjører nedover motorveien og er frisk og rask og hører på musikk og sånn og så ser 

du plutselig en politibil som ligger i feltet ved siden av. Det første du gjør er å sjekke hastigheten, 

du sjekker beltet, kaster mobiltelefonen og sånne ting. Det er egentlig akkurat det vi ønsker å 

oppnå bare på internett: At folk får seg en liten ’oi’ også begår de kanskje ikke det lovbruddet som 

de hadde tenkt til å gjøre eller sånn uforvarende var på vei til å begå. Og da har vi spart samfunnet 

for et lovbrudd og det er alltid bra.  

Jack betegnet dette som The Yellow Jacket Effect og anså det som en av de viktigste effektene 

av blokkeringen: 

It’s intangible effect of this are that there is a reduction of police effort, there is an increase in the 

public perception that the internet is being policed, that there is I suppose, the yellow jacket effect 

on the offenders who are probably offending. And the yellow jacket effect is for me probably the 

most important aspect of the blocking.  

Å vise at politiet også er på internett gjennom stoppsiden kan være et ledd i den situasjonelle 

forebyggingen i den kriminogene situasjonen, da opplevelsen av at internett er uten vokter 

utfordres. Som vist over kan enkelte kriminalitetsforebyggende effekter inntreffe utover dem 

som konkret kan knyttes til tiltaket, en positiv kriminalitetsomfordeling (Knutsson 1997: 38). 

Det kan diskuteres om politiets blokkering av fremstillinger som seksualiserer barn og 

gjennom bruk av stoppsiden, også kan bidra til en generell økt opplevelse av en egnet vokter 

på internett. Hvordan blokkering kan fungere som situasjonell kriminalitets-forebygging er 

samlet i tabell 3: 
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Tabell 3: Blokkering som situasjonell forebygging på internett 

5.4  COSPOL Internet Related Child Abuse Material 

Project (CIRCAMP) 

Etter implementeringen av blokkeringsfilteret i Norge var Sverige og Danmark raskt ute med 

å innføre  blokkering av fremstillinger som seksualiserer barn, basert på norsk modell. I 2006 

ble blokkeringen inkludert i CIRCAMP-samarbeidets Action Plan II. CIRCAMP er en av 

mange COSPOL- initiativ (Comprehensive Operaional Strategic Planning for the Police) 

bemyndiget av the European Police Chiefs Task Force (ECPTF). Frem til 2010 ledet Norge 

dette samarbeidet sammen med Storbritannia. Sverige, Danmark, Finland, Italia, Malta New 

Zealand og Sveits. Belgia, Frankrike, Irland, Polen, Nederland, Spania og Tyskland er også 

med i CIRCAMP med Europol og Interpol som støttende organisasjoner.
55

  

CIRCAMPs hovedmål er: ”to improve and increase co-operation between law-enforcement 

agencies in the field of child sexual exploitation”. Man ønsker altså å stimulere til økt 

samarbeid gjennom å dele informasjon som igjen vil redusere duplisering av arbeid, øke 

kvaliteten og spare politiressurser. Dersom Norge finner en internettside som kvalifiserer til å 

bli blokkert, vil denne informasjonen i tillegg til å bli lagt til listen som distribueres til de 17 

internettleverandørene Kripos har kontrakt med, også distribuert i CIRCAMP-nettverket. 

Morten mente dette var tidsbesparende:  

I realiteten betyr jo det, at når jeg satt i Norge og gjorde denne jobben så delte jeg alt det materialet 

som jeg fant på internett, med de andre. Så de fem timene som jeg brukte på det arbeidet – når jeg 

delte det med dem og de skulle sjekke om det ulovlig etter deres lovgivning for å implementere i 

sine filtre, så tok det kanskje et kvarter. Så da hadde de spart fire timer og 45 minutter i hvert 

eneste land.  
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 Noe av faktainformasjonen er hentet fra en intern CIRCAMP rapport unntatt fra offentlighet, gitt til meg av 

Lars.  
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Men til tross for CIRCAMP-samarbeidet står nasjonalstatene og de individuelle nasjonale 

lovgivningene sterkt, som også Morten forteller om over, da de ulike landene selv må vurdere 

hvorvidt materialet som blir blokkert i ett land også anses som ulovlig i deres land, basert på 

sin lovgivning. Resultatet er at hva som blir blokkert varierer. Dette diskuteres ytterligere i 

kapittel 6. 

CIRCAMPs handlingsplan består av tre faser. Fase én er å introdusere blokkeringsteknologi 

eller andre tekniske verktøy ment for å stoppe distribusjon av overgrepsbilder og materiale. 

Fase to består av å analysere nettsider og identifisere juridiske komponenter i forretnings-

løsninger, for eksempel betalingssystemer, og dermed ødelegge profittmuligheter. I fase tre 

skal man etterforske menneskene som finansielt tjener på kommersiell distribusjon av 

fremstillinger som seksualiserer barn. De fleste land i CIRCAMP-samarbeidet har allerede 

implementert et blokkeringsfilter basert på nasjonal lovgivning og praksis, eller startet 

arbeidet med dette.
56

   

Fordi distribusjon av fremstillinger som seksualiserer barn representerer en global utfordring 

så man et behov for å inkludere flere land og flere aktører. At Storbritannia, Norge og resten 

av CIRCAMP medlemslandene har implementert blokkeringsfilter vil påvirke nasjonale 

brukere i en viss grad, men fordi Internett er et globalt massemedium som overstiger 

nasjonale grenser anses det som nødvendig med internasjonale verktøy og tiltak. CIRCAMP 

lanserte derfor et prosjekt for å muliggjøre at teleindustrien (internettleverandørene) og 

politimyndigheter verden over kunne hindre distribusjonen av fremstillinger som 

seksualiserer barn innen deres eget land. For å lansere dette prosjektet fremmet CIRCAMP et 

forslag om at arbeidet skulle tas opp på et globalt nivå, gjennom Interpol. Resultatet ble 

resolusjon AG-2009-RES-05 som ble enstemmig vedtatt av generalforsamlingen i Singapore 

2009.  
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6                                                               

INTERPOL I FØRERSETET     

Ved Rhône elven og parken Parc de la Tête d’Or i Lyon, Frankrike ligger Interpols 

hovedkvarter hvor, siden 2003, lysene aldri slukkes. Hovedkvarteret til verdens største 

politiorganisasjon med 190 medlemsland er en majestetisk bygning omgitt av høye gjerder og 

ekstensiv adgangskontroll, som huser over 600 medarbeidere fra 90 forskjellige nasjoner som 

alle jobber mot samme mål:  

To ensure and promote the widest possible mutual assistance between all criminal police 

authorities within the limits of the laws existing in the different countries and in the spirit of the 

”Universal Decleration of Human Rights” (Artikkel to, i ICPO-INTERPOL General 

Secretariat 2008).    

Til tross for navnet politiorganisasjon er Interpol først og fremst en kommunikasjonskanal 

uten operasjonell myndighet, men har i følge Bowling og Sheptycki (2012) likevel en global 

innflytelse. Flere begreper har blitt brukt for å beskrive denne organisasjonen, internasjonal, 

transnasjonal, inter-governmental, non-governmental, men hva er tilfellet? Og hvordan 

påvirker den organisatoriske formen Interpols praktiske utførelse av den selvutnevnte 

oppgaven om å sikre samarbeid og kommunikasjon i kampen mot kriminalitet?   

Interpol og internasjonale samarbeid har en lang og omstendelig historie, men noen deler av 

organisasjonens historie gjør seg fortsatt gjeldende for deres arbeid i dag, også blokkering av 

internettsider med fremstillinger som seksualiserer barn. Derfor vil jeg trekke frem noen 

sentrale historiske hendelser som jeg anser fortsatt å være svært relevante for Interpols arbeid 

i dag. Da ICPC ble opprettet i 1923 i Wien ble det ofte omtalt som en policeman’s club. 

Organisasjonen fikk dette kallenavnet fordi det var et samarbeid mellom politibetjenter initiert 

av politibetjenter, uten juridisk bindende traktat eller statlig bidrag. I dag er International 

Criminal Police Organisation (ICPO) bedre kjent som Interpol. Organisasjonen har ennå ikke 

en bindende juridisk traktat. Konstitusjonen, vedtatt i 1954, står fortsatt sterkt, spesielt 

artikkel tre som sier at: ”It is strictly forbidden for the Organization to undertake any 

intervention or activities of a political, military, religious or racial character”. Men har dette 

fokuset på nøytralitet og uavhengighet gjort organisasjonen irrelevant i dagens samfunn? 

Dette vil jeg diskutere i forhold til arbeidet med resolusjon AG-2009-RES-05 og 

utfordringene knyttet til dette. 
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Dette kapitlet er del inn i to hoveddeler, der første del kort vil ta for seg deler av Interpols 

historie samt organisatoriske struktur, målsetninger og oppgaver som jeg vil hevde har en 

påvirkning på Interpols arbeid med særlig fokus på Interpols arbeid med resolusjon AG-2009-

RES -05. Fokuset vil være på CAC-gruppen som er den gruppen jeg mener, basert på 

innhentet empiri, jeg har best grunnlag for å si noe om. Del to vil fokusere på resolusjon AG-

2009-RES-05 hvor jeg vil tillegge utfordringene knyttet til dette arbeidet presentert av mine 

informanter størst vekt. Men først altså, Interpols organisatoriske struktur, målsetninger og 

oppgaver. 

6.1 Organisatorisk struktur 

 

Generalforsamlingen (The General Assembly) er Interpols øverste styrings- og kontrollorgan, 

sammensatt av delegater oppnevnt av hvert medlemsland. Delegatene møtes årlig for å ta 

avgjørelser knyttet til strategi, ressurser, arbeidsmetoder, finans, aktiviteter og programmer - 

ofte i form av resolusjoner. Generalforsamlingen velger også medlemmer til Hovedstyret (The 

Executive commitee) som er ledet av én president og tre visepresidenter i tillegg til 13 

medlemmer valgt av generalforsamlingen. Komiteen gir veiledning og retningslinjer til 

organisasjonen og overvåker implementeringen av beslutninger tatt i generalforsamlingen. 

Komiteen møtes tre ganger i året og består av ansatte med lang erfaring fra politiet i sine 

respektive land. Det tar med seg denne erfaringen inn i arbeidet med å gi råd til- og veilede 

organisasjonen. Komiteen planlegger også aktivitetene og overvåker arbeidet til 

Generalsekretariatet (The General Secretariat) som er lokalisert i Lyon, Frankrike og 

opererer 24 timer i døgnet, 365 dager i året.
57

 Den daglige implementering av organisasjonens 

strategiske avgjørelser  utføres altså av generalsekretariatet sammen med National Central 

Bureaus (NCB). NCB-kontorene blir omtalt som livsnerven i organisasjonen og her utføres 
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 Sekretariatet har i tillegg syv regionale kontorer; Argentina (Buenos Aires), Kamerun (Yaoundé), 

Elfenbenskysten (Abidjan), El Salvador (San Salvador), Kenya (Nairobi), Thailand (Bangkok), og Zimbabwe 

(Harare). I tillegg har Interpol spesialutsendinger hos FN i New York og EU i Brüssel (Sheptycki 2004). 
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det daglige arbeidet og den praktiske utførelsen av strategier og resolusjoner utviklet av 

hovedstyret sammen med generalsekretariatet (ICPO-INTERPOL 2010). Allerede i 1927 ble 

resolusjonen om å etablere NCB-kontorene vedtatt i Berlin (Deflem 2002: 130). Artikkel 32 i 

konstitusjonen sier at for å sikre best mulig samarbeid skal hvert medlemsland utnevne en 

nasjonal enhet som skal fungere som NCB, som både skal være et nasjonalt og et 

internasjonalt kontaktpunkt (ICPO-INTERPOL General Secretariat 2008). Shepycki  (2002: 

123) omtaler dem som Interpols ”arbeidshester” fordi de bidrar til Interpols databaser og deler 

informasjon med andre medlemsland og Interpols hovedkvarter. Generalforsamlingen og 

hovedstyret fungerer som uavhengige og nøytrale enheter i Interpolorganisasjonen. Dette har 

lenge har vært sentrale prinsipper, og er i følge Deflem (2002) en av grunnene til Interpols 

vellykkede organisering.  

6.1.1 Politisk nøytralitet og uavhengighet  

International Criminal Police Commission (ICPC) skilte seg ut på 1900-tallet som en 

vellykket vedvarende internasjonal politiorganisasjon hvor internasjonalt politiarbeid ble 

formelt strukturert, i en tid hvor de fleste andre forsøk på politisamarbeid på tvers av 

landegrensene mislyktes. I følge Deflem (2002: 135-139) var mye av motivasjonen for 

samarbeidet på den tiden saker av politisk natur, og en av grunnene til den vellykkede 

etableringen av ICPC skyldtes at de tok avstand fra nettopp dette. Internasjonale politiske 

politiaktiviteter på 1800-tallet i Europa var begrenset i omfang og vedvarende flersidig 

samarbeid mislyktes nettopp fordi de i stor grad var påvirket av anliggender tilhørende ulike 

nasjonalstater. Autokratiske politiske regimer inntok en konservativ kurs med mål om å 

dempe trusselen mot etablerte regimer og å reorganisere og styrke politiinstitusjonen. I tillegg 

så man en økning i internasjonale politiaktiviteter berettiget av politiske motiver mot å 

undertrykke liberaldemokratiske bevegelser, men disse var derimot ofte ensidig planlagt og 

initiert. Etter 1848 ble politiske politiaktiviteter ofte utført ut over nasjonale grenser fordi man 

antok at den politiske opposisjonen organiserte seg på et internasjonalt nivå med en 

målsetning om ikke bare å styrte ett nasjonalt monarki eller ett enevelde, men alle etablerte 

enevelder i Europa. Et eksempel på dette er internasjonalt politisamarbeid rettet mot 

anarkister, da 1880-tallet blant annet var preget av en rekke anarkistiske aktiviteter, og som 

respons, en rekke internasjonale politiinitierte hendelser rettet mot å stoppe dem. Ofte var 

disse hendelsene også kriminelle handlinger, men med en politisk motivasjon. For eksempel 

bomber som drepte ni mennesker i Paris mellom mars 1892 og juni 1894, og planer om 
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attentat mot keiser Wilhelm den andre og den tyske kansler Caprivi (Deflem 2002: 66). 24. 

november – 21.desember 1889 ble the International Conference of Rome for the Social 

Defence Against Anarchists holdt med deltakere fra 21 europeiske land. I tillegg til å etablere 

en felles definisjon av anarkist ble det uttrykt et ønske om å utvikle nasjonale enheter som tok 

for seg denne kriminaliteten og organisere et system for utveksling av informasjon mellom 

disse enhetene. Men flere land i Europa valgte verken å delta på konferansen eller skrive 

under på protokollen som kom i ettertid på grunn av politiske vanskeligheter og ulikheter. 

Ideologiske forskjeller og politisk motstand mellom landene i Europa hindret altså lovgivning 

på nasjonalt nivå, men begrenset også det internasjonale samarbeidet (Deflem 2002: 110). 

ICPC tok derimot klar avstand fra saker av en politisk natur, godt eksemplifisert av Hans 

Schober fra etableringen av ICPC under Wienkonferansen i 1923: 

Ours is not a political but a cultural goal… It only concerns the fight against the common enemy 

of humankind: the ordinary criminal (Vienna Police President Hans Schober 1923, i 

Deflem 2002: 124).  

Dette skillet står fortsatt sterkt i dag gjennom artikkel tre i konstitusjonen. Behovet for 

artikkel tre er i følge Bresler (1992: 106-107, i Barnett og Coleman 2005: 608) begrunnet av 

frykten for at brudd på dette prinsippet kan kompromittere organisasjonens nøytralitet, skade 

dets rykte og støte bort det stadig økende antallet medlemsland som etter andre verdenskrig 

inkluderte både kommunistiske og ikke-kommunistiske stater. Det utviklet seg sterke 

meninger mellom medlemslandene om hva som skulle inkluderes i politisk kriminalitet og et 

godt eksempel på dette presenteres i Anderson (1989: 44) da tre Tsjekkoslovakiske luftfartøy 

ble kapret til en amerikansk militærbase i Tyskland i 1950. Fordi Interpol mente dette ikke var 

politisk motivert, men et tilfelle av (air piracy), delte organisasjonen informasjon relatert til 

kapringen etter forespørsel fra Tsjekkoslovakia. USA mente derimot dette var et høyst 

politisk anliggende fordi flyktninger fra et kommunistisk regime brukte disse flyene som 

legitime midler for å flykte. I protest trakk USA sitt Interpolmedlemskap og ble ikke et 

fullverdig medlem igjen før i 1958.  

Bruken av betegnelsen country eller land i Interpols konstitusjon fremfor stat indikerer at det 

er politiinstitusjonen som er medlem, ikke staten, og dette kan i følge Sheptycki (2004: 119) 

tolkes som et forsøk på å skille organisasjonen fra nasjonal og internasjonal politikk. Det er 

for eksempel the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) som er medlem av Interpol, og 

ikke styresmaktene i Canada. Dette skillet mellom politikk og internasjonalt politisamarbeid 

har helt siden oppstarten av organisasjonen i 1923 stått sterkt. ICPC ble altså etablert av 
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politibetjenter på eget initiativ, uavhengig av stat og politikk, og organisasjonen ble derfor 

også ofte omtalt som en policeman’s club (Bresler 1992, i Sheptycki 1995: 619). I tillegg ble 

organisasjonen etablert uten signering av noen juridisk traktat, noe som fortsatt er tilfellet i 

dag og er i følge Deflem (2002) den klareste indikasjonen på organisasjonens oppnådde 

uavhengighet fra politikken. Han betegner nettopp det statlige byråkratiets oppnådde 

institusjonelle uavhengighet som byråkratisk autonomi
58

. Generalsekretariatet er verken 

formelt holdt ansvarlig av noen medlemsstater eller underlagt nasjonal lovgivning, noe som 

antyder at generalsekretariatet er uavhengig (Sheptycki 2004). Basert på konstitusjonen 

fungerer altså Interpol som en autonom transnasjonal organisasjon, men er det faktisk 

tilfellet? For å svare på dette kreves det først en avklaring av hva som inkluderes i begrepene 

transnasjonal og internasjonal.  

6.1.2 Interpol, en internasjonal politiorganisasjon? 

Larsson (2006: 457) påpeker at internasjonal og transnasjonal er vage begreper og brukes 

svært forskjellig: ”One question is rarely raised: What do we mean by international or 

transnational police co-operation?”. En mengde litteratur bruker ofte disse begrepene uten å 

avklare hva som inkluderes og de brukes ofte om hverandre. En forfatter som derimot 

tydeliggjør hva han inkluderer i begrepet internasjonal, er Walker (2003: 111) som definerer 

internasjonalt samarbeid som handlinger og samarbeid mellom aktører som først og fremst 

har sin autoritet og troskap i sine respektive nasjonalstater – de har fortsatt sitt referansepunkt 

i nasjonalstaten. Transnasjonale organisasjoner blir derfor definert som nettverk relativt 

autonome fra sine opprinnelsesstater - organisasjoner som er formet over eller utenfor det 

nasjonale, hvor Europol
59

 blir trukket frem som primæreksemplet. 
60

 

Bowling og Sheptycki (2012: 54) omtaler Interpol som en overstatlig (supranational) 

politiorganisasjon basert på blant annet the International Labour Organisation Administrative 
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 Deflem påpeker at dette er et paradoksalt begrep da man søker autonomi og uavhengighet fra 

statsinstitusjonene som faktisk gir etaten og dets ansatte legitimitet og autoritet. Han presiserer derfor at 

byråkratisk autonomi ikke betyr at det byråkratiserte politiet ikke fortsatt er tilknyttet statsmaktene, men heller at 

de er autonome i planleggingen og utførelsen av sine operasjoner og strategier basert på profesjonell erfaring, 

ekspertise og kunnskap (2002). 
59

 Europol ble etablert som del av Maastrichtavtalen i 1992 og utgjør EUs tredje søyle. Konvensjonen ble 

forfattet i 1994 og EU-medlemmene ratifiserte konvensjonen i 1999. Fordi Europol har sin base i nettopp EU, 

ansett som en overstatlig europeisk organisasjon, og basert på traktat underskrevet av alle medlemmene, er 

Europol å anse som en transnasjonal organisasjon (Bowling og Sheptycki 2012: 60).  
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 Keohane og Nye definerer transnasjonale relasjoner som: ”contacts, coalitions and interactions across state 

boundaries that are not controlled by the central foreign policy organs of governments” (1970: xi, i Sheptycki 

2000: 8).  
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Tribunal (ILOAT) som definerte Interpol som en uavhengig internasjonal organisasjon som 

ikke var underlagt nasjonal lovgivning. Betydningen av dette ble igjen understreket i 2006 

gjennom resolusjon: AG-2006-RES-04 med tittelen: ”Statement to Reaffirm the 

Independence and political Neutrality of Interpol” under generalforsamlingen i Rio de Janeiro 

19-22. desember. Resolusjonen tok sikte på å videreføre prinsippene som stod så sterkt ved 

etableringen av organisasjonen i 1923, og under utarbeidelsen av konstitusjonen i 1954, 

nemlig nøytralitet og uavhengighet (ICPO-INTERPOL General Assembly 2006). Basert på 

utviklingen presentert over og basert på Interpols prinsipp om uavhengighet og nøytralitet kan 

man si at organisasjonen fungerer som en transnasjonal organisasjon.   

Walker (2003: 117) ser derimot Interpol som selve eksemplet på en internasjonal organisasjon 

og en av grunnene til dette er organisasjonens mangel på juridisk bindende traktat, og at 

medlemslandene gjennom NCB-kontorene fortsatt anses som livsnerven i organisasjonen 

(jamfør ICPO-INTERPOL 2010). Interpol er et godt eksempel på et samarbeid som krysser 

grenser, men som ikke hvisker dem ut. Anderson (1989: 168-185, i Deflem 2002: 136) mener 

som Walker, at Interpol i dag ikke opererer som et overstatlig organ, men heller som et 

internasjonalt nettverk som legger til rette og muliggjør direkte kommunikasjon mellom politi 

i forskjellige land. Organisasjonen har lenge sett behovet for nasjonale kontaktpunkt og 

anerkjent betydningen av det nasjonale i internasjonale samarbeid gjennom den tidlige 

utviklingen og NCB-kontorenes rolle i organisasjonen.
61

 Som nevnt i kapittel én er det 

sentralt å se hvordan globale prosesser utspiller seg i det nasjonale og det lokale. Dette gjelder 

også nasjonalt politi. Deflem (2002: 27) skriver: 

Even despite collaborative activities and similarities in influencing factors, police systems around 

the world by and large keep their distinct traits based on national cultures and traditions and 

remain too varied in structure and activities to speak of a truly global trend of cross-cultural 

harmonization  

Dette perspektivet gjør seg spesielt gjeldende her da NCB-kontorene er underlagt nasjonal 

lovgivning og politiinstitusjonens etablerte operasjonelle kontekst. Og som Sheptycki (2004: 

123) skriver: “[…] although the General Assembly and the General Secretariat are formally 

sovereign in all matters affecting the organisation, a basic reality of Interpol’s workings is that 

national sovereignty prevails”. Det er flere faktorer som er avgjørende for NCB-kontorenes 

arbeid og prioriteringer, blant annet finansielle ressurser og kontorets plassering innen det 

nasjonale politisystemet. I følge Sheptycki er de fleste kontorene i Vest-Europa like teknisk 
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 Dette gjenspeiles også i kravet om at alle medlemsland må ha et NCB-kontor 
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sofistikerte og opererer ofte med kort avstand til andre internasjonale politi-

kommunikasjonssystemer. Et godt eksempel på dette er den internasjonale avdelingen hos 

Kripos som er nasjonalt kontaktpunkt for Interpol, men også nasjonalt kontaktpunkt for 

Europol, Schengen-samarbeidet (SIRENE), Østersjø-samarbeidet, og Nordisk politi-

samarbeidsavtale (Kampen mot organsiert kriminalitet - en felles innsats 2010-2011).  

Basert på diskusjonen over kan man hevde at organisasjonen kan anses som overstatlig eller 

transnasjonal, fordi Interpol lenge har ansett politisk nøytralitet og uavhengighet fra 

medlemslandene i planleggingen av oppgaver og strategier som er viktig for organisasjonens 

overlevelse. Men fordi Interpols hovedoppgave er kommunikasjon og informasjonsdeling, 

med NCB kontorene som sentrale aktører i nettopp dette arbeidet, som igjen er formet av ulik 

nasjonal organisatorisk kontekst, nasjonal lovgivning, forståelsesmåter og statlige føringer, vil 

Interpol kunne forstås som en internasjonal organisasjon.  

Vi så innledningsvis at hovdedoppgaven til Interpol er å legge til rette for og muliggjøre 

kommunikasjon mellom alle medlemslandene i kampen mot internasjonal kriminalitet. I neste 

delkapittel vil jeg derfor se på kommunikasjonsmetodene og de globale databasene, ofte 

omtalt som organisasjonens livsblod. Jeg vil også diskutere Interpol i endring. Interpol har 

lenge ansett nøytralitet som et sentralt prinsipp for organisasjonen i kampen mot kriminalitet, 

men har dette gått på bekostning av organisasjonens relevans i dagens samfunn?  

6.2 Målsetninger og oppgaver  

Det europeiske samarbeidet begynte etter hvert å anerkjenne at man hadde felles interesser og 

oppgaver, og man så dermed flere forsøk på overganger fra disse politisk motiverte forsøkene 

på samarbeid på tvers av landegrensene som ofte var ensidig planlagt og utført i skjul (Deflem 

2002). En av disse interessene var kampen mot økende internasjonal kriminalitet (noe Delfem 

omtaler som en myte). Dette oppstod spesielt i tiden etter første verdenskrig, som man antok 

fungerte som grobunn for pengesvindlere, forfalskere av penger, pass og sjekker, menneske- 

og narkotikasmuglere og svarte marked. Denne nye kriminaliteten var ikke bare 

grenseoverskridende, men det utviklet seg også en ny klasse kriminelle som misbrukte 

moderniseringen av det sosiale liv og den økte mobiliteten etter verdenskrigen (Deflem 2002: 

143). Internasjonalt samarbeid ble derfor ansett som en nødvendighet i kampen mot dette. 

Deflem påpeker at den økende grenseoverskridende kriminalitet ikke nødvendigvis trengte å 
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være empirisk reell, men at forestillingen om det var nok til  å fostre og berettige et 

internasjonalt samarbeid.
62

   

Interpols visjon er presentert som: “Connecting people for a safer world” med oppdraget: 

”[…] preventing and fighting crime through enhanced international police cooperation” 

(ICPO-INTERPOL 2010). Vi ser altså at Interpols hovedmålsetning er å kople 

politiorganisasjoner sammen i kampen mot kriminalitet gjennom økt informasjonsutveksling 

og kommunikasjon. Interpols visjon presenteres altså i dag på tilsvarende vis som rett etter 

andre verdenskrig.  

6.2.1 Kommunikasjonssystemet I-24/7 og globale databaser: 

Livsblodet  

Hvis NCB-kontorene er Interpols livsnerve, er kommunikasjonssystemet og de globale 

databasene organisasjonens livsblod. Kommunikasjon og deling av informasjon mellom 

medlemslandene er en av hovedoppgavene til Interpol og anses som viktig i kampen mot 

kriminalitet. Interpols nåværende generalsekretær Robert K. Noble sa i 2002: “Exchange of 

information occurs with the goal of preventing, investigating and prosecuting serious crime” 

(Noble 2002).  

For å utføre selvutnevnte oppgaver kreves gode kommunikasjonsmetoder og ikke minst 

moderne høyhastighetsteknologi. Tidlig på 1900-tallet ble et kodet telegrafsystem, et 

radionettverk og skriftlige publikasjoner sendt via post benyttet for å dele informasjon mellom 

medlemslandene som ofte var begrenset i omfang og tok lang tid. Det tok altså lang tid å 

formidle informasjon. I dag har kommunikasjonsmetodene økt kraftig i hastighet og er 

tilgjengelig døgnet rundt. I-24/7 er Interpols globale kommunikasjonssystem som muliggjør 

at alle medlemslandene kan dele informasjon med både Interpol, men også alle 190 

medlemsland 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Informasjonsdeling tar ofte form som 

notices, eller varsler, hvor fargen indikerer hva slags type informasjon man er ute etter. Røde 

varsler søker arrestasjon av en etterlyst person med tanke på utlevering basert på en 

arrestordre eller rettslig avgjørelse. Blå varsler søker å innhente informasjon om en persons 
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 Deflem påpeker også at han ikke støtter det han omtaler som en forenklet funksjonalistisk forklaring på 

internasjonalt samarbeid. Påstanden om økende internasjonal kriminalitet er heller ikke empirisk bevist, men 

Deflem hevder at myten om den økte kriminaliteten var nok til å motivere internasjonalt politisamarbeid. I 

tillegg mener han også at denne myten var en del av et større bilde som bidro til internasjonalt politisamarbeid 

(2002). 
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identitet, stedet personen kan oppholde seg, eller illegale aktiviteter knyttet til en kriminell 

sak. Grønn varsel søker å forsyne medlemslandene med en advarsel eller kriminaletterretning 

om en person som har begått en kriminell handling, og hvor det er sannsynlighet for at 

personen vil begå samme type kriminalitet i andre land. Gule varsler blir sendt ut for å 

lokalisere savnede personer, spesielt mindreårige, eller å hjelpe med å identifisere personer 

som ikke kan identifisere seg. Sorte varsler søker informasjon om uidentifiserte lik. Oransje 

varsler vil varsle politiet, offentlige enheter eller andre internasjonale organisasjoner om farlig 

materiale, kriminelle handlinger eller hendelser som utgjør en potensiell trussel mot offentlig 

sikkerhet. I tillegg har Interpol og FNs Sikkerhetsråd et eget varsel om individer eller grupper 

som er mål for FN sanksjoner mot Al Qaida eller Taliban (Bowling og Sheptycki 2012: 55).
 63

 

I 2010 publiserte generalsekretariatet 10,135 varsler hvorav 6344 var røde, 521 var blå, 1334 

var grønne, 1803 var gule, 85 var sorte, 29 oransje og 19 INTERPOL-FN varsler. Røde og 

gule varsler blir også offentliggjort på Interpol sine nettsider (ICPO-INTERPOL 2010).
64

 Vi 

ser altså at de røde varslene er den største gruppen, men det er også den gruppen som har 

størst vekst. Antallet har nesten har tredoblet seg på fem år, da det i 2005 ble det utstedt 2,343 

røde varsler mot de 6,344 i 2010, 

I-24/7 muliggjør også kommunikasjon direkte mellom medlemslandene, uten å gå innom 

hovedkvarteret, og blir ofte omtalt som diffusion. Det vil si at en melding blir sendt av et NCB 

kontor til enkelte land eller alle medlemslandene. Det kan for eksempel være etterspørsel 

knyttet til arrestasjon, lokalisering av et individ, eller informasjon knyttet til en 

politietterforskning (Bowling og Sheptycki 2012: 55). Dette er den raskeste måten å 

kommunisere med andre medlemsland uten en formell evaluering av Interpol, men slik 

kommunikasjon ender ofte opp som formelle varsler utsendt av Interpols hovedkvarter i 

Lyon. In 2010 ble det registrert 13,005 slike diffusions i Interpols database (ICPO-

INTERPOL 2010). I-24/7 gir også tilgang til alle Interpols databaser som DNA, stjålne eller 
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 Interpol har et særegent samarbeid med FN. På slutten av 1990-tallet fikk Interpol innvilget status som non-

governmental organisation (NGO), en status som i utgangspunktet ble avslått fordi man ikke forsto hvordan et 

internasjonalt samarbeid mellom politibetjenter, kunne anses som non-governmental da politiet nettopp ofte 

anses som en del av staten. Først etter at Interpol fikk konsulentstatus som en del av FNs 

narkotikakontrollstrategi ble Interpols status omgjort i 1971 og et spesielt forhold mellom FN og Interpol ble 

utviklet noe som medførte at Interpol under visse omstendigheter vil bli behandlet som en intergovernmental 

organisasjon for å forebygge og bekjempe kriminalitet. Samarbeidet tillot utveksling av informasjon og 

dokumenter, i tillegg til observatørstatus. Interpol fikk senere også anerkjennelse fra andre organisasjoner 

(Customs Co-operation Council og International Civil Aviation Organisation), som bidro til at man begynte å se 

bort fra mangel på traktat og Interpol anses i dag av mange som en Intergovernmental Organisation (IGO) 

(Sheptycki 2004: 117-120).  
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 Se: http://www.interpol.int/Missing-Persons for savnede personer og http://www.interpol.int/Wanted-Persons 

for ettersøkte personer.  

http://www.interpol.int/Missing-Persons
http://www.interpol.int/Wanted-Persons
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tapte reisedokumenter, stjålne motorvogner og ikke minst fremstillinger som seksualiserer 

barn. 

International Child Sexual Exploitation Image Database (ICSE-DB) 

I mars 2009 lanserte Interpol the International Child Sexual Exploitation image database 

(ICSE-DB), som en etterfølger til Interpol Child Abuse Image Database (ICAID) fra 2001. 

Denne databasen er den nyeste hos Interpol, støttet av G8
65

 og Europakommisjonen og er, til 

forskjell fra ICAID, en interaktiv database. Mens ICAID var en tradisjonell database som 

fungerte som et filsystem for Interpols hovedkontor er ICSE-DB tilgjengelig for alle 

medlemslandene gjennom de nasjonale Interpolkontorene. I juni 2011 var 30 land tilknyttet 

databasen og Julia estimerte at mot slutten av 2011 ville 34 eller 35 land være tilknyttet. På 

spørsmål om ambisjonen var å få alle medlemslandene tilknyttet ICSE databasen svarte Julia 

at det var det foreløpig ikke og begrunnet det med at det ikke var realistisk fordi mange 

medlemsland har begrenset infrastruktur og derfor begrenset mulighet til å kunne tilknyttes og 

nyttiggjøre seg av databasen. Mange land etterforsker heller ikke kriminalitet på internett og 

har derfor ikke nytte av denne databasen, fortsatte Julia. 

Databasen har også moderne teknologi, nærmere bestemt image comparison teknologi, som 

muliggjør sammenlikning av bilder basert på teknisk informasjon gitt av kameraet brukt, eller 

av bildet selv. Man kan altså sammenligne bilder basert på farge og form, og forsøke å finne 

en match. I tillegg kan man bruke hash-verdier (hash-values). En hash-verdi er bildets DNA – 

en unik kode hvor prosenten antyder hvor mye det likner et annet bilde. Hvis du får et hundre 

prosent treff kan du med sikkerhet kan si at det er nøyaktig samme bilde, men dette skjer 

svært sjeldent da den minste forandring på et bilde kan endre hash-verdien. For eksempel kan 

to helt like bilder få forskjellig hash-verdi ved at det ene er rotert til høyre eller venstre. Selv 

om en person enkelt vil kunne se at det er samme bildet, vil dermed en datamaskin ikke 

nødvendigvis se det samme. Ifølge Julia er derfor den menneskelige vurdering fortsatt 

nødvendig og hadde alltid siste ord i saken, men hashverdier er et godt hjelpemiddel ved for 

eksempel et bilde som visuelt gir svært lite informasjon. Hash-verdiene til bildet gir derfor 

mye mer informasjon om bildet enn det øyet kan se, som igjen kan sammenliknes opp mot 

andre bilder i databasen og bidra med oppklarende informasjon vedrørende offer, 
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gjerningsperson og nasjonalitet. Julia så de tekniske hjelpemidlene som svært nødvendige i 

arbeidet med fremstillinger som seksualiserer barn:  

Because of the volume of material that the police is seeing circulated on the Internet. There is a 

need to work with tools that can sort things for you. So to work with hash values is very important. 

Julia mente databasen nå hadde blitt et helt nytt verktøy da det har blitt en interaktiv 

bildesammenligningsdatabase som bruker nettopp bildesammenligningsteknologi.
66

  

Databasen åpner for svært hurtig deling av informasjon og materiale. Det som før tok uker 

eller til og med måneder å dele med andre medlemsland og relevante aktører, kan nå utføres 

på sekunder. Dette er derfor svært viktig for arbeidet til Interpol og CAC-gruppen. Gjennom 

denne databasen ønsker man blant annet  å samle informasjon og dermed hindre 

dobbeltarbeid forklarer Julia: 

Because obviously when you have a hard drive of images and you don’t know where they have 

come from. They could come from anywhere in the world. It could be European, it could be North 

American […]. But it may be that this case is already been solved – already identified, recently or 

five years ago, ten years ago. […] The aim of the database is for an investigator to go on with the 

material he or she has uploaded and immediately find out that this has been solved somewhere 

else. And they can move on to something else because no investigator of this crime has time to sit 

around and tap their fingers.      

Å samle informasjon kan i tillegg bidra til oppklaring av saker og offer- og/eller 

gjerningspersonsidentifisering. Offeridentifisering er en av de viktigste oppgavene for 

Interpols CAC-gruppe, og et av hovedområdene Julia jobbet med: 

Victim identification emerged from a realization that quite simply in most of these child abuse 

images we see the victims face or the body. We rarely see the face of the abuser. So it was sort of a 

practical response to the reality of the crime area.  

Ofte er det vanskelig å vurdere offerets etnisitet og nasjonalitet, og CAC-gruppens 

offeridentifiseringsarbeid består derfor i å lete etter spor i materialet som kan lede gruppen til 

der bildet ble tatt. Det kan være spor som skriften på en Coca Cola boks som står i 

bakgrunnen i bildet, typen stikkontakter i veggene, navn på hotell, gater og liknende. 

Analytisk assistanse og prosessering av informasjon har blitt en viktigere oppgave hos 

Interpol de siste årene. Da Interpol ikke har operativ myndighet sentrerer store deler av det 

analytiske arbeidet til CAC-gruppen seg rundt lokalisering av hvor materialet er produsert. Å 
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 Bildene og filmene i databasen er koordinert etter farge. Grønn ramme rundt bildet betyr at barnet er 

identifisert, mens rosa ramme betyr identifisert barn/sak som ikke har blitt distribuert til noen. Blå betyr at 

gjerningspersonen er arrestert, mens barnet ikke er identifisert. Til slutt er det grå ramme som betyr at barnet 

ikke er identifisert. I følge Interpols årsrapport fra 2010 er nesten 2500 ofre fra 40 forskjellige land og 1377 

gjerningspersoner blitt identifisert gjennom ICSE databasen (ICPO-INTERPOL 2010: 18). 
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få sendt materialet til riktig myndighet er svært viktig da de kan, og har rett til, å foreta en 

mye mer detaljert etterforskning forklarte Julia: 

If I did this today, if I had a group of images I would send it to them and say I’ve noticed this 

object which I think is from your area or you go on the Internet and you find the company and you 

see where their shops are. Anything like that and then it’s up to the country to take it further.  

Men hvor sakene hører hjemme er til tider en utfordring å finne ut av fortalte hun:  

I’ve had a few cases recently that were Dutch speaking cases and it’s hard for me to know if it’s 

Belgian or Dutch so I send it to both and they kind of work it out between them. And which ever 

country takes over.  

Det er altså opp til medlemslandene å velge hvorvidt de ønsker å fortsette å etterforske 

materialet tilsendt fra Interpol og vil derfor kunne føre til stor variasjon i graden av 

oppfølging. Betydningen av nasjonale prioriteringer, lovverk og ressurser gjør seg gjeldende 

her fordi NCB-kontorene ikke trenger å forholde seg til oversendt materiale og den analytiske 

assistansen fra Interpol. 

Fordi databasen er interaktiv skaper man et slags virtuelt internasjonalt kontor ved å gi og ta 

informasjon i tillegg til å kommunisere. Man hever samtidig kommunikasjonen fra et 

nasjonalt til et internasjonalt nivå som ofte er nødvendig i disse sakene. Det er NCB-

kontorene som formidler og henter informasjon fra Interpols databaser, og for at dette skal 

fungere optimalt er det nødvendig med en nasjonal sentralisering av informasjon, forteller 

Julia: 

Another thing we try to push the database to be used for is being a sort of national almost vocal 

point to encourage countries to back capture their data and bring images in from regional 

investigations and make sure that all material seized in one country is held within the central unit 

and then be put through the international level which is this database. It’s challenging, I know. 

Norway has done this very successfully but is a much smaller country. If you look at the US it’s 

far more complicated.  

I gjennomføringen av de analytiske oppgavene forstår man fordelen av at Interpol er 

bemannet av ansatte fra over 90 medlemsland. Et objekt, et sted eller en logo som ikke har 

noen betydning for en fransk politibetjent, kan for eksempel være svært tydelig for en tysk 

sekondering. Julia fortalte om en stor dansk etterforskning av en bildeserie av en ung jente 

hvor hun på ett av bildene står i en rosa kjole foran en tavle hvor det står skrevet ”Prinsesse” 

over et alfabet. Fordi bokstavene ÆØÅ var inkludert i alfabetet skjønte CAC-gruppen hos 

Interpol, med en norsk og svensk ansatt at bildet ble tatt et sted i Skandinavia og det viste seg 

at bildet ble tatt i Danmark. Internett er globalt og fremstillinger som seksualiserer barn blir 

lastet opp og distribuert fra alle verdens land, i tillegg til at overgripernes- og ofrenes- 
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identitet varierer stort. Interpol med sin flernasjonale stab kan derfor bidra i 

videreformidlingen av materiale til rette jurisdiksjon, men også med analytisk assistanse.   

Organisasjonen har vokst i omfang, men også i oppgaver de tar på seg og inkluderer i sitt 

mandat, for eksempel tilbyr organisasjonen nå i større grad analytisk støtte og etterretning i 

vanskelige saker. Organisasjonen er også i økende grad delaktig i operasjonell aktivitet, 

inkludert etterforskningsstøtte. For eksempel ga Interpol operasjonell assistanse til en 

mordetterforskning i Jamaica, etterforskningen av kredittkortsvindel i Trinidad og Tobago, 

identifikasjonen av ofre i en flystyrt i Kamerun og etterforskning av flyktninger i Østerrike.
67

 

Interpol er et produkt av sine omgivelser, og må stadig endre seg i takt med global utvikling 

for å være relevant. Lenge ble terrorisme ansett som et politisk anliggende og på bakgrunn av 

artikkel tre i konstitusjonen, ikke en oppgave for Interpol. Men siden 1960 tallet har det 

internasjonale samfunnet lagt press på Interpol og ønsket at organisasjonen skulle ta en mer 

aktiv rolle i kampen mot terrorisme, spesielt knyttet til deling av informasjon. Senere på 1970 

tallet begynte usikkerheten å bre seg. Organisasjonen hadde opprettholdt sin autonomi ved å 

ikke involvere seg i saker vedrørende terrorisme, men var dette på bekostning av 

organisasjonens relevans? (Barnett og Coleman 2005: 612). Terrorisme og antiterrorisme 

utviklet seg til å bli et stadigere viktigere tema i det internasjonale forum, og ved at Interpol 

trakk seg unna ble organisasjonen ansett av medlemsland som mindre relevant i kampen mot 

grenseoverskridende kriminalitet. Denne interne usikkerheten resulterte i en intern debatt 

vedrørende om og hvordan Interpol kunne tolke konstitusjonens artikkel tre, og begrepet 
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 Operasjon Landslide viser godt Interpols rolle i global kommunikasjons- og informasjonsutveksling. Et 

ektepar i USA formidlet fremstillinger som seksualiserer barn fra tusenvis av forskjellige nettsteder verden over 

gjennom internettsiden Landslide Inc. og ved betaling av tilgangsavgiften fikk brukeren tilgang til flere 

nettlenker med grove fremstillinger som seksualiserer barn. The US Postal Inspection Service registrerte over 

390 000 slike kjøp av tilgang til nettsiden. I løpet av en vilkårlig måned bokførte Landslide inntekter på 12,6 

millioner kroner hvorav 60 prosent ble overført til operatørene bak de forskjellige nettsidene, og ekteparet 

beholdt de resterende 40 prosentene. Gjennom informasjon og på oppfordring av nordamerikanske myndigheter 

(the US Postal Inspection Service) tok Interpol affære og gjennom analyse av foreliggende informasjon 

produserte Interpol separate databaser til over 60 land. For eksempel fikk Kripos oversendt lister over 650 norske 

kunder og iverksatte etterforskning. Dette gjorde også blant annet Sveits, Tyskland og Sverige og operasjon 

Landslide karakteriseres som den største saken vedrørende fremstillinger som seksualiserer barn på internett som 

hittil er avslørt. Landslide Inc. ble stengt og ekteparet dømt til 1335 års fengsel (Kripos 2003: 5-6). En annen  
operasjon verdt å nevne er Operation Tornado/Myosis/Flicker, som i utgangspunktet var tre individuelle 

operasjoner, men som ble slått sammen til en stor operasjon i perioden 2006-2007. Aktørene var Hviterussland, 

England med London Metropolitan Police og  USA med både FBI og US Immigration and Customs 

Enforcement (US ICE). Operasjonen knyttet seg til en internettside som solgte tilgang til materiale på internett 

hvor brukerne ble spurt om å legge inn personinformasjon og kredittkortinformasjon for å kjøpe tilgang for så å 

få tilsendt brukernavn og passord. Operasjonene resulterte i at man fant over 60 000 kunder som hadde kjøpt 

tilgang til internettsiden og flere ble arrestert (hentet fra: http://www.interpol.int/News-and-media/News-media-

releases/2010/PR075).  

http://www.interpol.int/News-and-media/News-media-releases/2010/PR075
http://www.interpol.int/News-and-media/News-media-releases/2010/PR075
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politisk. Kunne Interpol fortsette å anse terrorisme som et politisk anliggende? Argumentene 

presentert var blant annet at Interpol måtte følge med i tiden og tilpasse seg sine omgivelser.
68

 

I tillegg til å gjøre antiterrorisme til førsteprioritet, førte terrorangrepet 11.september også til 

andre store endringer hos Interpol. Robert Noble ønsket at organisasjonen igjen skulle bli 

relevant og være i takt med den internasjonale utviklingen, og dette gjaldt blant annet behovet 

for informasjon. Flere tiltak ble satt i gang. Medlemslandene som før 2003 etterspurte 

assistanse hos Interpol fredag klokken fem ble pent nødt til å vente til åpningstid mandag 

morgen. Slik er det ikke lenger. I 2003 ble Interpol Command og Co-ordination Center 

(CCC) opprettet. CCC er linken mellom generalsekretariatet, regionale kontorer og NCB-

kontorene i alle 190 medlemslandene. Senteret er operativt 24 timer i døgnet, 365 dager i året. 

CCC er også første kontaktpunkt for alle medlemsland i en krisesituasjon og overvåker 

nyhetskanaler og beskjeder sendt mellom medlemslandene for å kunne bistå med ressurser 

uansett hvor og når de trengs. Siden oppstarten i 2003 har denne avdelingen vokst kraftig i 

størrelse og Interpol søker nå å utvikle CCC kontorer flere steder i verden for å bedre kunne 

gi støtte til medlemslandene. Noble omtaler det som det nye Interpol, og det nye Interpol 

venter ikke på å bli spurt om assistanse, men kan gi det uten forespørsel når et medlemsland 

er i krise. I tillegg til kommunikasjonsdeling og analytisk assistanse blir også polititrening, og 

i senere tid operasjonell assistanse ansett som viktige hovedoppgaver. En oppgave som anses 

som viktig er beskyttelse av barn og fokuset på fremstillinger som seksualiserer barn ble 

forsterket gjennom blant annet resolusjon AG-2009-RES-05.   

6.3 Resolusjon AG-2009-RES-05: Enstemmig vedtatt
  
Etter diskusjon på flere regionale møter ble forslaget om at Interpol skulle ta over og 

videreutvikle CIRCAMP-arbeidet og lage the Worst of list of Domains fremmet på Interpols 

generalforsamling i Singapore i 2009. Forslaget ble fremmet som resolusjon AG-2009-RES-

05 og ble enstemmig vedtatt med følgende ordlyd:  

Combating sexual exploitation of children on the Internet using all available technical solutions, 

including access-blocking by Interpol member countries.
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Av resolusjonsteksten ser vi at Interpol søker å bekjempe seksuell utnyttelse av barn på 

internett ved å bruke alle tilgjengelige tekniske løsninger, men mitt fokus er altså som nevnt i 

kapittel én, blokkering av fremstillinger som seksualiserer barn. 

Gjennom denne resolusjonen tok Interpol på seg arbeidet med å vedlikeholde, oppdatere og 

videreformidle en liste, omtalt som the Worst of List med domener med innhold av grove 

fremstillinger som seksualiserer barn til NCB-kontorene verden over. Oppdraget bestod også i 

å oppfordre til bruk av blokkeringsfilteret til alle medlemsland, men også å informere og øke 

kunnskapen om fremstillinger som seksualiserer barn. I denne delen av kapitlet vil jeg se på 

arbeidet med the Worst of List og internasjonal implementering, i tillegg til utfordringene som 

har gjort seg gjeldende. Fordi internett er et globalt medium og overstiger både økonomiske, 

politiske, geografiske og sosiale grenser krever det også globale reaksjoner. Interpol er den 

eneste politiorganisasjonen med global rekkevidde og ble derfor ansett som den rette til å lede 

og koordinere dette arbeidet. Resolusjon AG-2009-RES-05 ble enstemmig vedtatt og gir 

derfor inntrykk av at dette er et område som prioriteres verden over, men som jeg søker å vise 

i dette kapitlet er det likevel stor forskjell i oppfølging, godt eksemplifisert av Morten: ”Det er 

jo veldig bra at det er en felles oppfatning av at barn skal beskyttes. Problemet er bare at med 

noen så blir det bare prat. Talk is cheap. Det er lett å sitte og si: Ja det er vi enige om. Fred, 

frihet og alt gratis”. Som vi skal se under gjør nasjonale ulikheter og Interpols konstitusjon og 

organisatoriske struktur seg i aller høyeste grad gjeldende i arbeidet med internasjonal 

implementering av blokkering av fremstillinger som seksualiserer barn.  

6.4 Kriterier: The Worst of List of Domains  

The Worst of List inneholder domener med grove fremstillinger som seksualiserer barn og 

distribueres til alle medlemslandene gjennom NCB-kontorene. I tillegg deles også listen gratis 

med internettleverandører verden over gjennom de nasjonale kontorene. Når CAC-gruppen 

hos Interpol i Lyon Frankrike oppdaterer listen, blir den også oppdatert øyeblikkelig verden 

over. Domenene som blir inkludert på denne listen antas å være ulovlig i de fleste land, 

fortalte Morten: ”For å kunne lage en ’verstefallsliste’, om du kan kalle det det, måtte vi sette 

kriterier som var absolutte, som alle kunne akseptere som det verste”. Men hva anses som de 

verste tilfellene? Og hva er kriteriene?  
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Til forskjell fra Kripos’ arbeid med sin blokkeringsliste, som i stor grad er preget av 

skjønnsvurderinger og erfaring, har Interpol klare og fastsatte kriterier. Barna må for det 

første være ”ekte”. Med dette mener de at datagenererte, tegnede og falske bilder ikke blir 

inkludert. Falske bilder forekommer. Dette er bilder hvor for eksempel en person har ”klippet 

seg selv” inn i et bilde med et barn. Dette blir ofte referert til som ID-kort, fortalte Julia. For å 

bli del av et lukket nettverk må man ofte bevise at man har tilgang til barn og at du faktisk 

forgriper deg på dem, ofte for å bekrefte at man er en av dem. Hvis man ikke har tilgang til 

barn, eller faktisk ikke ønsker å begå overgrep, men derimot ønsker å være del av et nettverk 

og få tilgang til slikt materiale, er dette en løsning. I tillegg har Interpol hatt saker hvor fedre 

fantaserer om sine døtre og tar pornografiske bilder med voksne mennesker og setter deretter 

døtrenes hoder på kroppene. Slike manipulerte eller falske bilder blir ikke inkludert på listen. 

Fordi en del falske bilder er av så god kvalitet er det ofte vanskelig å avgjøre om bildet er ekte 

eller manipulert, da er tekniske hjelpemidler gode å ha, som for eksempel hash-verdier.  

Interpols andre kriterium er at barnet må være, eller fremstå som, yngre enn 13 år. Som vi så 

av diskusjonen i kapittel tre om barn og barndom er det tydelig at dette ikke er et fast 

fenomen, men heller en kategori som endrer innhold. I mange land, som i Norge og gjennom 

FNs barnekonvensjon defineres personer under 18 år i dag som barn. Men i noen land har 

man andre definisjoner hvor man for eksempel er barn opp til 13 år, og så ungdom fra alderen 

13-18 år. Grunnen til at man derfor velger å kun inkludere personer opp til 13 år er at 

kriteriene skal være absolutte og noe de aller fleste land kan slutte seg til, og de aller fleste vil 

nok si seg enig i at en person på 13 år er et barn. Men dette vil altså si at barn mellom alderen 

13 og 17 år og 364 dager ikke blir beskyttet av det samme blokkeringsfilteret, til tross for at 

de i de fleste land, og av FN defineres som barn. Mange barn over 13 år som har blitt utsatt 

for overgrep og hvor det har blitt tatt bilder eller film av dette overgrepet som så blir spredt på 

internett, nyter ikke samme beskyttelse som de under 13 år. Dette kan anses som en svakhet 

ved at kravene skal være absolutte og noe de fleste land kan slutte seg om.  

I tillegg til at barnet må være under 13 år og være et reelt barn, må materialet anses som grovt 

gjennom å vise seksuell kontakt, eller fokus på kjønnsorgan eller analregionen. Morten sa det 

måtte være et sterkt seksuelt materiale – et materiale fremstilt med en helt klar seksuell 

hensikt. Igjen ser vi altså at kravene skiller seg fra Norge og Kripos’ kriterier gjennom at det 

ikke er åpning for å inkludere materiale som også befinner seg litt gråsonen, for eksempel 

nakenposering (jf. tabell 2). 
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Domenene må ha vært ”online” de siste tre månedene. Morten utdypet dette og sa at hvis et 

domene dukker opp i dag og forsvinner i morgen blir det fortsatt liggende på lista i tre 

måneder selv om det er dødt og ikke har noe innhold. Han forklarer at dette var i tilfelle 

nettsiden skulle dukke opp igjen. Noen ganger kan et domene dukke opp i ett land, for så å 

forsvinne og dukke opp igjen i et annet land, men med samme navn og innhold: 

Og internett er jo fantastisk sånn i forhold til å flyte materialet rundt og sånn. Det er ingen grenser 

som gjelder lenger. Så derfor beholder vi det i tre måneder og hvis det ikke har kommet online i 

løpet av tre måneder så regner vi det som dødt  

Før domenet kan inkluderes på Interpols liste må det kontrolleres av minst to forskjellige 

enheter. For eksempel det nasjonale danske eller svenske politiet. Begge enhetene må si seg 

enige i at materialet faller inn under kriteriene presentert over. Det siste kriteriet tar altså sikte 

på å sikre både kontroll av at innholdet faller inn under fastsatte kriterier, og åpenhet om 

arbeidet som gjøres, i tillegg til å fostre samarbeid om denne kriminaliteten. 

Et viktig poeng er at det er opp til de ulike nasjonene å vurdere hvorvidt de kan og ønsker å 

inkludere domenene i sin liste basert på sitt lovverk og sin praksis. Dette medfører stor 

internasjonal variasjon i hva som blokkeres. 

6.4.1 Samarbeid 

I sitt arbeid med å vanskeliggjøre tilgangen til materiale har Interpol inngått samarbeid med 

flere nettaktører som Facebook og Google, samt aktører i internettindustrien, som VISA og 

Mastercard gjennom blant annet The Financial Coalition Against Child Pornography 

(FCACP). FCACP er et samarbeid mellom finansielle institusjoner og ledere av 

internettindustrien som har inngått et samarbeid med National Center for Missing and 

Exploited Children (NCMEC) og the International Centre for Missing and Exploited 

Children (ICMEC) for å bekjempe fremstillinger som seksualiserer barn.
70

  

Interpol deler sin blokkeringsliste med Facebook som hindrer brukere i å dele adressene til 

blokkerte sider både i direktemeldinger i chatten, men også i det privatmeldingssystemet. 

Brukeren vil få beskjed om at innholdet er blokkert, på linje med stoppsiden, og med over 800 
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 Noen av medlemmene i FCACP er: Bank of America, Citigroup, Google, Mastercard, Microsoft, PayPal, 

Visa, Western Union og Yahoo!. Se: 

http://www.missingkids.com/missingkids/servlet/PageServlet?LanguageCountry=en_US&PageId=3703 
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millioner aktive brukere i måneden og over 425 millioner brukere daglig vil dette 

vanskeliggjøre informasjonsutveksling for mange, forteller Morten:  

Og det mener vi er med på å gjøre det vanskelig for disse folka å både spre informasjon til 

hverandre eller sette opp en Facebookgruppe hvor man deler informasjon om hvor man skal gå for 

å få tak i overgrepsmateriale.  

Lista deles også med Google, som tar bort blokkerte sider fra søkeresultater. Dette kan anses 

som eksempler på situasjonell forebygging på internett, nærmere bestemt target hardening: 

Det blir vanskeligere å tilegne seg og å spre materialet.   

Store mengder materiale som seksualiserer barn distribueres gratis, eller byttes mot annet 

materiale, men noen internettsider med slikt materiale er kommersielt drevet - ofte av 

mennesker uten en seksuell interesse for barn, forteller Morten. Han sa videre at dette er en 

pengedrevet bransje: ”De gjør det bare for penger, de har ikke nødvendigvis noen interesse av 

unger, og når de ikke tjener penger mer så gidder de ikke å gjøre det […]”. I følge Morten 

utnytter de det samme systemet som fungerer for legal netthandel og bruker det til det illegale, 

i dette tilfellet å selge tilgang til fremstillinger som seksualiserer barn.  

En metode innen situasjonell forebygging er å minimere utbyttet – redusere belønningen. Det 

gjør Interpol ved å samarbeide med finansforetak som VISA og Mastercard. Når CAC-

gruppen finner et nettsted som åpner for Mastercard som betalingsform, videreformidler 

Interpol denne informasjonen til Mastercard som kutter kontoen og hindrer overføringen av 

penger fra internett over i det virkelige liv. Morten viste en internettside som solgte 

fremstillinger som seksualiserer barn og påpekte linken med skriften: ”Få det tilsendt med 

DHL og FedEx”. For et par år siden ville det heller stått for eksempel ”Betal med VISA”, og 

du fikk umiddelbart en e-post med tilgang til materialet. Fordi Interpol har inngått samarbeid 

med VISA og Mastercard må aktørene nå ty til DHL
71

 eller International Money Order, hvor 

man må sende penger fysisk, noe som er komplisert og tar lang tid. Morten håper også å få 

med disse aktørene på laget for å gjøre det enda vanskeligere: 

Så vi har gjort det vanskeligere for dem å tjene penger allerede, og hvis vi klarer å ødelegge dette 

for dem også, om vi får med FedEx og DHL og de nekter å sende materialet for disse brukerne så 

er det snart ingen muligheter igjen for dem å tjene penger på det og da håper vi det bare forsvinner 

ut i det blå.  

Taylor og Quayle (2006: 191) bruker et sitat fra en australsk mann som i oktober 2004 ble 

dømt for besittelse av fremstillinger som seksualiserer barn, som godt eksemplifiserer 
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betydningen av å samarbeide med aktører som VISA: “I think the fact that VISA card 

accepted payment and provided access, almost gave it a seal of approval […]”. Samarbeidet 

med blant annet VISA og Mastercard, og FCACP blir derfor viktig. Både fordi det gjør det 

vanskeligere å få tak i materialet, men som sitatet over viser, gir det inntrykk av at det er greit 

– en type godkjenning eller aksept, som er viktig å hindre.   

Slike samarbeid kan derfor inkluderes inn i den situasjonelle forebyggingen. Gjennom 

samarbeid med store aktører på internett, både innen sosiale fora som Facebook, søkemotorer 

som Google og betalingsløsninger som VISA og Mastercard (FCACP) vil man kunne 

redusere belønningen for aktører som kommersielt driver slike internettsider. I tillegg er dette 

også et ledd i å gjøre det vanskeligere å erverve materialet man søker og dele det med andre. 

Tabell fire presenterer verktøy innen den situasjonelle forebyggingen fra kapittel fem og 

inkluderer ødelegging av betalingsmuligheter. 

Tabell 4: Blokkering som situasjonell forebygging på internett (II)  

Den situasjonelle forebyggingen på internett har altså blitt utvidet gjennom Intepols arbeid 

ved at også belønningen er redusert gjennom Interpols samarbeid med blant annet VISA og 

Mastercard, og tilgang til - og deling av - materiale har blitt ennå litt vanskeligere ved å få 

med blant annet Facebook og Google på laget. Interpol har derfor bidratt i kampen mot 

fremstillinger som seksualiserer barn, men er det også utfordringer tilknyttet Interpol som 

leder og koordinator for dette arbeidet?  
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6.5 Interpols organisatoriske struktur og 

konstitusjon: En utfordring?  

En utfordring som kan gjøre seg gjeldende for Interpols internasjonalisering av 

blokkeringsfilter er knyttet til nettopp Interpols organisatoriske struktur og konstitusjon. I 

følge Walker (2003: 117) ligger det en begrensning i internasjonalisme og hevder at Interpol 

mangler: ”[…] legal, symbolic and material resources to be anything other than parasitic on 

national police authorities”. Oppgaver og målsetninger blir ofte bestemt gjennom 

resolusjoner. På grunn av Interpols organisatoriske struktur og mangel på traktat, er det opp til 

medlemslandene hvorvidt resolusjonene implementeres og på hvilken måte. På bakgrunn av 

det kan man speile utfordringer tilknyttet Interpols handlekraft og gjennomføringen av 

resolusjoner som AG-2009-RES-05.  Flere av mine informanter trekker frem mangel på 

traktat som et problem ved Interpol som organisasjon og arbeidet med implementering av 

resolusjoner. 

Fordi man ikke har et juridisk bindende dokument med medlemsstatene, forplikter de seg 

heller ikke til å følge opp. På grunn av dette ser Lars det som en svakhet ved å ha Interpol 

som leder for dette arbeidet, og sier videre at: ”Og det er litt fallgruven ved internasjonale 

organisasjoner, at lojaliteten til resolusjoner er ikke stor. […] Interpol er jo bygd på et 

håndtrykk, en sånn ’gentlemans agreement’ ”. Morten var også enig i dette og sa:  

Fordi at en resolusjon er jo egentlig ikke verdt noe. Den sier bare at: Ja, det er vi enige om og det 

synes vi at vi skal gjøre. Den sier ikke at ”det synes vi at vi skal gjøre og vi lover vi skal bruke 

penger på det, vi skal bruke mannskap på det”. Og mange sliter med både lite folk og lite penger. 

Sånn at det på en måte det som begrenser det.  

Å si seg enig i og vedta en resolusjon fører altså ikke alltid til en oppfølging. Når det gjelder 

resolusjon AG-2009-RES-05, som ble enstemmig vedtatt i generalforsamlingen i Singapore i 

2009, ble dette fulgt opp med sekonderingen av Morten til Interpol i 18 måneder for å 

virkeliggjøre resolusjonen. Morten er nå tilbake i Norge og hos Kripos, men jobber fortsatt 50 

prosent for Interpol, da (i skrivende stund) hans stilling i Interpol ennå ikke er besatt.
72

 Lars 

var skeptisk til om noen ville ta over stillingen:  

[…] Interpol har sagt at de skal fortsette den servicen og den tjenesten, men det gjenstår å se. Det 

blir sikkert lyst ut sånn at andre land kan søke om å utstasjonere folk til den tjenesten, men igjen 

det å utstasjonere noen til Interpol koster – det er dyrt og jeg er spent på om noen andre land 

prioriterer dette.  
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Dette sitatet fra Lars eksemplifiserer også den nasjonale ulikheten som her gjør seg gjeldende. 

Fordi NCB-kontorene er bundet av nasjonal lovgivning, nasjonale prioriteringer og politikk 

kan vi se store forskjeller i oppfølgingsgrad. Ulikheten gjør seg gjeldende ved flere deler av 

arbeidet med blokkeringen. På bakgrunn av dette mente Alexander at en harmonisering av 

lovverk først måtte være på plass før Interpol kom på banen: 

Because Interpol is only a coordinating body, and is only dealing with the enforcement. But first of 

all you have to start with the policies. If a country does not have a policy they will not enforce 

anything. And then the next thing will be that you develop a legislation. Even if you have the best 

legislation, you need to enforce it. It needs to be enforced on a national level. That means capacity 

building, training, education, you need equipment and all of the stuff. And then Interpol can play a 

role, no question.  

Som vi så over opererer NCB-kontorene altså som uavhengig enheter innen Interpolstrukturen 

da de er ikke bundet av traktat eller internasjonal konvensjon, i tillegg til å være underlagt 

nasjonal lovgivning. De er derfor ikke tvunget til å dele informasjon med andre NCB-kontorer 

eller generalsekretariatet (Sheptycki 2004: 124). Sheptycki skriver videre: 

National Central Bureaux (NCBs) cannot be obliged to comply with any directive issued centrally 

by the organisation and remain effectively bound by the operational context of the policing 

establishment in the host country (2004: 123).  

Vi ser altså at store forskjeller i prioriteringer er en utfordring for Interpols arbeid med 

blokkering av fremstillinger som seksualiserer barn. Dette fordi internett er et globalt medium 

og for å nå målsetningen om å bekjempe fremstillinger som seksualiserer barn er det ofte 

nødvendig med globale tiltak og harmonisering av lovverk. 

6.5.1 Nasjonal ulikhet 

En av hovedutfordringene med internasjonalt politisamarbeid, her knyttet til internasjonal 

implementering av blokkeringsfilter, er nettopp nasjonal ulikhet. Interpol har 190 

medlemsland verden over og består derfor av nasjoner med svært forskjellig statssystem og 

politikk, men også - og kanskje av større betydning i denne sammenhengen - forskjellig 

politisystem, politikultur og prioriteringer innad i disse politisystemene. Dette kan også 

grunngi hvorfor internasjonalt politisamarbeid til tider er utfordrende og dette er tydelig i 

Interpols arbeid med internasjonal implementering av blokkeringsfilteret. Den nasjonale 

ulikheten i forhold til fremstillinger som seksualiserer barn eksemplifiserer godt argumentet i 

kapittel tre om at kriminalitet på internett er en sosialkonstruktivistisk kategori, som forstås og 

reguleres svært forskjellig fra kultur til kultur. Det nordiske politisamarbeidet beskrives som 
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en suksess på grunn av blant annet tilnærmet likt lovverk, politiorganisasjon, og felles kultur 

og historie (Larsson 2006).  

I motsetning til det nordiske politisamarbeidet er Interpol satt sammen av mange forskjellige 

politikulturer og syn på hva som er det egentlige politiarbeidet. Det egentlige politiarbeidet 

blir ofte knyttet til å fange kriminelle og handlinger relatert til dette, skriver Larsson (2006: 

462). Kriminalitetsforebygging og administrativt papirarbeid blir da ikke ordentlig 

politiarbeid. Lars trakk frem hvordan ulike politikulturer og ulike oppfatninger av hva som er 

det egentlige politiarbeidet har betydning for arbeidet med blokkering. Finstad (2003) 

undersøkte dette og skriver at forestillinger om det egentlig politiarbeid har sammenheng med 

når politifolk mener de har gjennomført en god arbeidsdag. Et typisk svar i ordenstjenesten 

var at en god arbeidsdag var bestående av ”en blåtur, en biljakt og at patruljen fikk en fange”. 

Enforcement blir altså ofte trukket frem som det egentlige politiarbeidet fremfor servicearbeid 

og forebygging. Blokkering av fremstillinger som seksualiserer barn anses som et 

forebyggende verktøy og resulterer ikke i arrestasjoner. Ikke alle nasjoner anser forebyggende 

arbeid som egentlig politiarbeid, og slike arbeidsmetoder blir derfor ikke alltid prioritert, 

forteller Lars: 

Vi ser at politiet i svært mange land ikke prioriterer det her – denne typen arbeidsmetodikk […] vi 

skal bare fange og arrestere folk. Noen land har ikke lov til å jobbe forebyggende heller, altså, 

politiet skal være reaktivt.  

Mine informanter påpekte også dette som en utfordring knyttet til internasjonalt 

politisamarbeid og arbeidet med internasjonal implementering av blokkeringsfilteret på 

internett. På spørsmål om hvorfor norsk politi har prioritert dette området og blant annet 

jobber med verktøy som blokkering på internett svarte Lars:  

Igjen tilbake til dette med kultur. Det ligger i den norske politikultur å være pragmatisk og lete 

etter løsninger, og det er uavhengig av lovverk egentlig. Mens andre land da, kanskje særlig de 

latinske, forholder seg hele tiden til hva en dommer beslutter. De får ikke lov til å gjøre noe annet, 

men vi derimot, det er jo bra at vi jobber problemorientert med de som kan løse problemene. 

Veldig ansett i Norge, ikke ansett i mange andre land. […] Pragmatisk, enkel, går etter løsninger, 

ikke utforminger.  

Morten svarte tilnærmet likt som Lars da han ble stilt samme spørsmål, men påpekte at også 

størrelsen på landet kunne være avgjørende: 

Jeg tror det henger sammen med at nordmenn ser løsninger mer enn begrensninger. Små land gjør 

det ofte bedre enn store land. Fordi man må finne en løsning, man må snakke med folk. Vi har 

ikke alt innenfor vårt eget land […], vi må søke ut. Da må man tilpasse seg og man kan ikke kjøre 

knallhardt på egne prinsipper og sånn. Så jeg tror det både er størrelsen, også er det litt sånn 

folkesjel. Hvorfor skal vi komplisere det? Kan vi ikke bare gjøre det enkelt og greit?  
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Men i møtet med internasjonaliseringen av dette verktøyet og denne arbeidsmetoden ble det 

fort klart for informantene hos Interpol og Kripos at argumentasjonen for å innføre dette ikke 

hadde gyldighet i andre europeiske land: 

Vi trodde de ville forstå det i andre land også. Og sånn var det ikke helt da. Når vi kom ned til 

Kontinental-Europa med Tyskland, Frankrike, Spania, Polen […] og andre land så sluttet den 

pragmatiske måten å tenke på. Man valgte heller å fokusere på: Ja, kan man virkelig gjøre dette? 

Hvordan skal vi kunne komplisere dette her? Så de gjorde det vanskelig for oss å få det til 

(Morten).   

Hvilke typer kriminalitet som blir ansett som mest viktig, varierer også. Hva som anses viktig 

i Norge, er kanskje ikke like viktig i Spania og England (Larsson 2006: 462). For eksempel 

kan det være vanskelig å få det nederlandske politiet interessert i en sak vedrørende 100 kilo 

hasj, mens dette anses som et stort beslag i Norge.
73

 Lars forteller at arbeidet med 

internettrelaterte overgrep har i Norge blitt styrket blant annet etter Faremo-rapporten 

(Faremo, m.fl 2007), og han sier at det har vært en bevisst satsing på dette temaet. Han 

påpeker imidlertid også at blokkeringen er en del av en større helhet i arbeidet med 

internettrelaterte overgrep: ”Arbeidet totalt sett har derfor fått betydelig fokus – og temaet er 

også organisatorisk tatt høyde for med en egen faggruppe”. Men dette er ikke tilfellet i mange 

land. Morten mente det ikke var sexy kriminalitet og at det i mange land ofte blir 

nedprioritert: 

Men når alt kommer til stykket så er ikke dette et område som er spesielt høyt prioritert rundt 

omkring. Overgrep mot barn kan være enda lavere prioritert. Sånn innad i politistyrkene. I Norge 

så har vi en ganske stor gruppe som jobber med dette her, men i andre land er de små. I forhold til 

hvor mange som jobber med narkotika, vold eller terrorisme. 

Denne prioriteringen gjør at mange land velger ikke å innføre slike verktøy, som blir ansett av 

Kripos og Telenor som enkelt å både implementere og vedlikeholde. Dette er et 

kriminalitetsområde som påvirker hele verden fordi materialet finnes på internett, et globalt 

medium, men blir likevel ikke prioritert i alle land.  

En annen grunn til godt politisamarbeid i Norden er likt lovverk, hevder Larsson og skriver at 

jo større avstanden mellom de juridiske systemene er, jo vanskeligere blir samarbeidet (2006: 

461). For at noe skal være kriminelt må det bryte en lov, men lovverk varierer stort verden 

over. Alexander eksemplifiserte dette godt:  

You can legally say in the United States: The holocaust  never took place. If you say the same in 

Germany you would be arrested straight away. So the idea of what is illegal is different. If you call 
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somebody an asshole in the United States no prosecutor would ever prosecute you. But we had 

150 000 cases of defamation, criminal cases in Germany where investigation took place. So it’s 

really a question of what you consider illegal.   

Som reflektert blant annet i FNs barnekonvensjons rekkevidde, og enstemmig vedtatt 

resolusjon AG-2009-RES 05 hos Interpol, er det stor enighet om at seksuelle overgrep mot 

barn er forkastelig og at barn må beskyttes. Men dette medfører ikke at fremstillinger av 

seksuelle overgrep mot barn er like høyt prioritert og dekket av lovverk i alle nasjoner verden 

over. Morten fortalte at det var stor nasjonal ulikhet:   

Når det gjelder overgrepsmateriale med barn så er det bare rundt halvparten av landene som har 

det i lovverket sitt. En del av landene som har det i lovverket sitt har definert det dårlig; det er 

enten definert under vanlig pornografi eller unaturlige handlinger og en del sånne ting. […] Noen 

land måtte sette i gang lovendringer, sånn som Frankrike har gjort. De har vedtatt en lov nå i år 

som sier at de skal blokkere. De kommer til å begynne med det nå, sier franskmennene, fra 

nyttår
74

. 

Materiale på internett som seksualiserer barn er også en utfordring da grensene ikke er like 

tydelige og består av flere handlinger hvor dette er ulikt definert og ulikt omfattet av lovverk. 

Taylor og Quayle (2003: 178) påpeker dette og skriver at det å gjøre materiale tilgjengelig 

gjennom en internettside, og la noen få tilgang til materialet ved å betale en viss sum, kan 

være ulovlig i noen land, men være lovlig i landet hvor nettsiden er lokalisert. Det kan også 

være et forskjellig lovverk der hvor kredittkorttransaksjonen er autorisert. 

Som Morten sa: ”Det som kan være dønn ulovlig hos oss kan være ikke-regulert i det landet 

hvor materialet befinner seg”. Han fortalte at dersom Interpol finner en internettside og 

lokaliserer eier, formidler beskjed om at denne siden inneholder ulovlig materiale og ber dem 

fjerne det, kan eieren være i et land som ikke juridisk regulerer dette. Eieren vil derfor ikke 

måtte forholde seg til Interpols advarsel og oppfordring. Et godt eksempel på dette er love bug 

viruset presentert i kapittel fire. Utvikling og distribusjon av slike datavirus var ikke 

lovregulert i landet der personene som bak viruset oppholdt seg og det forekom derfor ingen 

juridisk sanksjon. Det er altså stor forskjell på å anse atferd knyttet til slikt materiale på 

internett som avvikende og lite ønskelig, og faktisk å være ulovlig gjennom lovverk.  

Som et resultat av variasjonen i lovverk verden over blir ofte internettsider leid ut (hostet) i de 

landene med mangelfullt eller ikke-eksisterende lovverk, forteller Morten:  

Det vi har sett en del av nå er at disse nettsidene her hoster masse av rusket sitt borte i Kazakhstan. 

Hvorfor gjør de det? Det er ikke fordi Kazakhstan har så høy internetthastighet, det er fordi de har 

dårlige lover. Og det gjør det veldig vanskelig for norsk politi eller for Interpol for den saks skyld 
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å gjøre noe med materialet som ligger i et land som ikke har en fungerende infrastruktur. Skurkene 

vil jo alltid bruke de mulighetene som de har 

En studie av 196 land utført av the International Centre for Missing and Exploited Children 

(ICMEC) i 2010 fant at 89 land ikke hadde lovverk som spesifikt adresserte fremstillinger 

som seksualiserer barn, og av de 89 var det 33 land som ikke kriminaliserte besittelse av 

fremstillinger som seksualiserer barn (uavhengig av forsett om å distribuere), mens 52 land 

ikke juridisk definerte fremstillinger som seksualiserer barn (Bajén 2011).  

Internettleverandørene har, som vi har sett i kapittel fem en helt essensiell rolle i arbeidet med 

blokkering av fremstillinger som seksualiserer barn, og det er derfor av sentral betydning å få 

dem med på laget. Men det er ikke like enkelt i alle land. Lars og Morten sa begge at 

samarbeidet mellom Kripos og internettleverandørene har fungert bra: ”Veldig bra. Det har 

vært kjempebra. Det har aldri vært noe problem”. Både Knut og Kristoffer hos Telenor sa seg 

enige i dette. Krisoffer sa: ”De [Kripos] har vært veldig smidige og lydhøre overfor vår 

posisjon og de har vært veldig positive helt fra starten i forhold til hva vi ønsker å få til”. Men 

slik er ikke situasjonen i alle land fortalte Jack: 

In some countries they [ISPs] are completely opposed to it. In Ireland itself for example, the police 

wrote them a letter and asked them to consider this [implementing blocking] and they basically 

had a laugh and a joke about them and published the letter online.  

I flere land kan det være kun noen få internettleverandører som velger å blokkere 

internettsider, og det vil derfor kunne være enkelt for en bruker som søker slikt materiale å 

kun bytte internettleverandør for å få tilgang. Dette uttrykker et behov for en nasjonal 

sentralisering av slikt arbeid, men også internasjonalt samarbeid og harmonisering av lovverk.  

I tillegg er det store teknologiske forskjeller. Som vi så av kapittel fire er det klare forskjeller i 

tilgang til internett. Det er derfor logisk at denne typen kriminalitet verken blir prioritert eller 

gjort noe med i det hele tatt i de verdensdelene med begrenset eller ingen tilgang til internett. 

En annen årsak til nedprioritering av slike saker kan være mangel på- , eller feilaktig 

kunnskap og forståelse om kriminalitet på internett, fremstillinger som seksualiserer barn og 

mulige tiltak. 
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6.5.2 Mangel på kunnskap og forståelse 

Jack ønsket færre gråsoner: “Let society decide what they want to ban. Do they want to ban it 

all?”. Han etterspurte derfor mer kunnskap og økt forståelse: 

We need to have a campaign in every country in the world. Education of parents, teachers, policy 

makers about this whole area because it’s new. They don’t know it, they don’t understand it. The 

educational aspect of it should also be for offenders. We should be educating offenders: It’s wrong 

what you’re doing. Masturbating off of children being raped is not good. Robust enforcement, in 

other words more resources, enforcement and engineering. Let’s change the way the Internet 

works so that we can wipe this stuff of the shelves. Here I talk about making the crime mainstream 

so that every police officer is interested. And management of the perception.   

Morten mente mange land manglet lover om fremstillinger som seksualiserer barn på grunn 

mangel på kunnskap: 

De har ikke lover fordi enten så er det forbudt fordi det står i Koranen, de ser ikke noen grunn til å 

gjøre noe med det. Eller så har de ikke en tradisjon for, eller en forståelse for at dette er 

kriminalitet som foregår. I veldig mange land er alt som har med sedelighet veldig hysj hysj. Og 

særlig det som skjer innad i familier og sånn, for der er jo mannen overhodet og kan gjøre stort sett 

som han vil. Så de har veldig dårlige lover og de har hvert fall ikke lover som passer til internett. 

For internett har de ikke begrep om i lovverket. 

Han håpet derfor, som Jack, at fremstillinger på internett som seksualiserer barn ble et tema 

som man kan debattere og snakke om.  

Mangel på kunnskap og forståelse gjorde altså arbeidet med blokkering vanskelig, men også 

feilaktig kunnskap. Dette gjelder hovedsakelig en feilaktig situasjonsbeskrivelse, som ofte er 

tilknyttet presentasjon gjennom mediene. Morten mente dette var en utfordring Interpol møter 

i arbeidet med internasjonal implementering av blokkeringen. Politidirektoratet (2008) mener 

at det nye mediesamfunnet, hvor publikum er online uavhengig av tid og sted, har skapt nye 

utfordringer for politiet ved at kriminaliteten har fått økt oppmerksomhet i tillegg til at 

hendelser kommer stadig tettere inn på folk. Det blir trukket frem at politiet sjeldent får mer 

enn korte tabloidiserte kommentarer i store kriminalsaker som blir slått opp i media ofte 

umiddelbart etter at de er begått og lenge før etterforskningen er avsluttet:  

Politiet kommer oftere i den situasjonen at andre aktører får fritt spillerom for kommentarer og 

spekulasjoner fordi politiet selv enten er for passive, eller fordi det ligger formelle hindringer i 

veien for en aktiv tilnærming (Politidirektoratet 2008: 13). 

Justis- og Politidepartementet argumenterer for at IKT-kriminalitet stadig gjør seg gjeldende i 

trusselbildet og skriver at spredning av fremstillinger som seksualiserer barn er blitt en ny, 

stor utfordring i takt med utbredelsen av internett: ”spredning av bilder og film av seksuelle 

overgrep mot barn […] på nettet er blitt en omfattende industri for kriminelle nettverk” 
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(Kampen mot organsiert kriminalitet - en felles innsats 2010-2011: 53). Lars mente at 

situasjonen blir fremstilt som en trussel og som mye verre enn den faktisk er, nemlig at det 

finnes uendelige og uhåndterlige mengder med bilder og nettsider med fremstillinger som 

seksualiserer barn. Denne fremstilingen var et hinder for deres arbeid, mente Lars: 

Elendighet selger, ikke sant. Det er litt sånn Afrikasyndromet. Du hører ingen gode historier 

komme ut i fra Afrika fordi det er så utrolig mange som skal leve på de bistandsmidlene og det 

som gis. Litt sånn er det på dette området her. Så du har aktører som sier at det er hundre tusener 

av bilder som kommer ut hver dag osv. Det jobber imot oss. For når folk leser om det så blir de 

’huff av meg så forferdelig dette er’, også blir det liksom ikke noe mer.  

Morten sa seg enig i dette: 

Problemet blir at mange tror at dette kan man ikke gjøre noe med så det kan vi egentlig bare gi opp 

før vi begynner. Eller så tror de at dette må på en måte regulere seg selv, at politiet og de som 

lager lovene ikke er de rette til å håndtere det. Dette må bransjen for eksempel gjøre selv.  

Mine to informanter her trakk frem virkelighetsbilder basert på feil informasjon som et 

problem for deres arbeid. Å overdrive mengden fremstillinger som seksualiserer barn kan føre 

til en følelse av at det er nytteløst å gjøre noe med da det fremstilles som en uhåndterbar 

situasjon (Jewkes og Andrews 2007: 78). Lars påpekte at det norske politiet hele tiden har 

vært nøkterne med sine tall og statistikker fordi de ønsker å etablere et reelt bilde av 

virkeligheten, nemlig at å kontrollere nettsider med innhold av fremstillinger som 

seksualiserer barn er, etter deres mening, mulig. Men det er ikke bare fremstillingen av 

mengden materiale på internett som har en påvirkning på situasjonsbeskrivelsen, men også 

typen materiale. Morten:  

Stadig så leser vi at ofrene er yngre enn noen sinne og overgrepene verre enn noen sinne og det er 

innslag av sadisme og vold og sånn, men det er ikke mitt inntrykk i det hele tatt. Jeg synes den 

type overgrep som disse ungene blir utsatt for har vært jævlig hele tiden og ofrene har vært unge 

hele tiden. Vi har sett sadisme og vold i beslag fra så lenge jeg kan huske. Men noen har et behov 

for hele tiden å maksimere problemet. Enten for å skaffe seg penger eller for å få oppmerksomhet 

eller hva det måtte være. 

Lars sa seg enig i dette og påpekte at det heller har vært overgangen fra sort/hvitt bilder til 

filmer i HD kvalitet som forsterker sanseinntrykket. Feilaktig situasjonsbeskrivelse kan altså 

føre til en opplevelse av maktesløshet – at tiltak på dette området ikke vil hjelpe. 

For å sammenfatte ser vi altså flere utfordringer knyttet til å internasjonalt implementere 

forebyggende tiltak, herunder blokkeringsfilteret, da Interpols organisatoriske struktur og 

nasjonale forskjeller vanskeliggjør arbeidet. Men det er ikke bare verdens største 

politiorganisasjon, og nasjonalt politi som bedriver polisiært arbeid på internett. I kapittel fire 

belyste jeg hvordan internett kan anses som en kriminogen situasjon og en av faktorene som 
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bidro til dette var blant annet opplevd mangel på egnet vokter. Men hvem vokter internett? 

Hvem er en egnet vokter på internett? 
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7                                                                        

EN EGNET VOKTER?  

 

I dette kapitlet vil jeg diskutere påstanden om at internett er preget av nyliberalistiske 

styringsformer og jeg stiller spørsmålene: Hvem utøver den polisiære virksomheten på 

internett? Hvem er en egnet vokter? I flere land blir arbeidet med kriminalitet på internett og 

fremstillinger som seksualiserer barn outsourcet til andre aktører og organisasjoner enn 

politiet, og noe som dermed representerer en nyliberalistisk utvikling. I flere land, som Norge 

og Sverige, står fortsatt velferdsideologien sterkt og preger politiets roller og oppgaver 

(Høigård 2011). Forebygging av kriminalitet, også på internett, blir fortsatt ansett som en 

polisiær oppgave tilhørende politiet. Jeg vil hevde at politietatens syn på hva som betegner 

sine ansvarsområder - hva som er det egentlige politiarbeidet – igjen kan påvirke hvilke 

oppgaver som blir outsourcet til andre aktører. I kapittel seks så vi for eksempel at 

kriminalitetsforebygging ikke blir ansett som en viktig oppgave i alle land, og det kan 

medføre at forebyggende oppgaver blir outsourcet til andre aktører. Er det en sammenheng 

mellom forståelse av fremstillinger som seksualiserer barn og hvilken aktør som anser det 

som sitt ansvarsområde? Jeg ønsker ikke å gi en uttømmende diskusjon av nyliberalistisk 

strafferettslig styring, men heller vise hvordan blokkering av fremstillinger som seksualiserer 

barn kan forstås i sammenheng med en generell kontrollkultur på internett. 

7.1 Blokkering på internett: Fjernkontroll  

I lang tid har det eksistert en oppfatning av at internett verken kan eller bør styres, men dette 

har i de senere årene blitt utfordret av blant andre Lessig (1999, i Aas 2007b: 162), som 

hevder at internett er i endring gjennom innflytelse fra blant annet kommersielle interesser og 

at dets arkitektur i større grad er preget av barrierer. Flere teknologiske verktøy er introdusert 

for å begrense anonymiteten og privatlivet til brukerne på internett, som passord og 

identifiseringsprosedyrer. I kapittel seks så vi for eksempel at Interpol i større grad bedriver 

analyse og etterforskning av fremstillinger som seksualiserer barn. Den aksepterte ideen om at 

informasjon innehar et rom, cyberspace, og at dette er et rom for polisiær virksomhet og 

kontroll er et viktig epistemologisk og metafysisk skifte, skriver Manning (2000: 193). Det 
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symbolske rommet er nå like åpent for polisiær virksomhet som det fysiske rommet – den 

virkelige verden.  

Aas (2007b: 165) skriver at kontroll på internett illustrerer flere aspekter ved moderne 

nyliberalistisk strafferettslig styring, nemlig at den i større grad er fragmentert, fra avstand og 

at polisiær virksomhet distribueres til eller overtas av andre aktører, ofte private (pluralization 

of policing) (se også: Bayley og Shearing 1996, Wall 2003).
75

 Kriminalitetskontroll anses 

ikke lenger som ansvaret til myndighetene og offentlig politi alene, men overstas i stor grad 

av en rekke sosiale og økonomiske aktører (Bayley og Shearing 1996). Som vi så i kapittel tre 

og seks, reguleres og forstås internettrelatert kriminalitet svært forskjellig. Ikke bare finnes 

det et spekter av ulike verktøy og strategier i kampen mot fremstillinger på internett som 

seksualiserer barn, det også en rekke ulike aktører involvert i denne kampen. Strategiene disse 

aktørene benytter er svært ulike og demonstrerer et vidt spekter av polisiær virksomhet som 

angriper kriminalitet på internett gjennom forskjellige tilnærmingsmåter. Jewkes og Andrew 

(2007: 60) betegner derfor kriminalitetskontrollen på internett som en distribusjon av polisiær 

virksomhet:  

Much of policing of cyberspace is not concerned with the “police” at all, but rather non-police 

regulatory bodies (Internet Service Providers, global interest groups and hotline providers […] and 

so on). […] the array of activities we term “policing” is becoming increasingly diffuse within and 

between nation-states 

Selv om kriminaliteten ikke nødvendigvis kun består av nye handlinger, men også er 

tradisjonell kriminalitet gjennom et nytt medium, anses det som nødvendig med nye 

kontrollformer distribuert til en rekke aktører på grunn av internetts desentraliserte 

kommersielle og transnasjonale arkitektur. Slik distribusjon av polisiær virksomhet gjøres  

ofte gjennom ansvarliggjøringsstrategier (responsibilization strategy). Ansvarligjørings-

strategier kan defineres som: ”[…] whereby state authorities seek to enlist other agencies and 

individuals to form a chain of coordinated action that reaches into criminogenic situations, 

prompting crime-control conduct on the parts of ‘responsibilized’ actors” (Garland 1999: 21). 

Et sentralt poeng i denne strategien er å sikre at alle involverte individer og etater ser det i sin 

interesse å bidra til disse kriminalitetsreduserende midlene (Garland 1999: 21). Kriminalitet 

på internett kan betegnes som fjernkriminalitet blant annet på grunn av opplevd og fysisk 

avstand mellom offer og gjerningsperson. Tilsvarende kan også kontrollen på internett 
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 Bayley og Shearing (1996: 588) skriver at denne utviklingen markerer slutten på politiets monopol på 

polisiært virksomhet: ”Policing has become pluralized. Police are no longer the primary crime-deterrent presence 

in society; they have been supplanted by more numerous private providers of security”. 
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betegnes som fjern – fjernkontroll - da den i stor grad finner sted på avstand og beskriver 

hvordan politiet i større grad handler gjennom ansvarliggjøringsstrategier. Dette er altså min 

versjon av det engelske begrepet policing-at-a-distance.  

Fordi internett er et desentralisert globalt medium er det tydelig at både private og offentlige 

aktører, både på et nasjonalt og et internasjonalt nivå er nødvendige i kampen mot kriminalitet 

på internett. Bajén (2011) skriver i sin rapport til Europarådet (Council of Europe) at den 

private sektoren er en viktig partner for offentlige autoriteter når det kommer til å bekjempe 

fremstillinger som seksualiserer barn, fordi internett i stor grad er basert på tjenester fra 

private selskaper, for eksempel internettleverandører. Taylor og Quayle (2006: 192) skriver at 

selv om vi anser kriminalitet som et politianliggende, kan løsningen på håndtering og 

regulering av kriminalitet på internett også ligge hos de som utgjør, skaper og vedlikeholder 

internetts miljø. De foreslår derfor å utvikle tverrfaglige partnerskap og samarbeid.   

Wall (1998) trekker frem noen av aktørene som bedriver polisiær virksomhet på internett, 

blant annet brukerne, internettleverandørene, private statlig støttede organisasjoner og politiet. 

Den største gruppen er brukerne, skriver Wall (1998: 481). Brukerne samles ofte om 

spesifikke saker, for eksempel fremstillinger som seksualiserer barn, for å kunne bedrive 

polisiær virksomhet ofte i form av overvåkning og rapportering til politi, eller myndigheter, 

men også utvikling av programvare og tekniske verktøy for å filtrere ut uønsket 

kommunikasjon eller materiale. Eksempler på slike brukergrupper er the Internet Rapid 

Response Team, en frivillig gruppe som fjerner uønsket og støtende materiale.
76

 I 

Faremorapporten (Faremo, m.fl 2007) foreslår arbeidsgruppen en klar ansvarsfordeling, hvor 

hovedansvaret for å lære opp barna i hvilke regler som gjelder og hvilken oppførsel som er 

akseptabel på internett, må ligge hos foreldrene, som ellers i samfunnet. Politiet skal som 

ellers etterforske straffbare forhold og drive forebyggende virksomhet. Myndighetene, 

bransjen, frivillige organisasjoner og andre aktører vil kunne legge til rette for og utforme 

tjenestene på nettet på en slik måte at foreldreansvaret blir enklere og mer effektivt å utøve, 

men det må aldri bli slik at foreldrene blir gjort ansvarsløse for barnas oppførsel og 
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 Et av midlene benyttet av denne gruppen var blant annet å rapportere e-post med reklame for en samling av 

fremstillinger som seksualiserer barn, gjennom et stort antall telefonsamtaler til New York politiet. En annen 

gruppe er CyberAngels, en organisasjon av nettbrukere som opererer både på web, men også i lukkede nettverk. 

De ønsker å promotere, opprettholde og beskytte det de omtaler som netiquette som defineres som: ”the 

collection of common rules of polite conduct that govern our use of the Internet”. I tillegg finnes det 

brukergrupper som Phreakers & Hackers Against Child Porn (PH(UK)ACP), som ikke anser seg selv som et 

borgervern, men innrømmer å bruke ukonvensjonelle midler for å fjerne internettsider for å stoppe utnyttelse av 

barn (Wall 2003: 482). 
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praktisering på nettet, skriver arbeidsgruppen (Faremo, m.fl 2007: 8-9). Her kan vi se et 

forsøk på en ansvarliggjøringsstrategi gjennom at myndighetene aktivt verver publikum i 

arbeidet med å utarbeide og opprettholde normer for atferd på internett: Man ønsker å verve 

befolkningen til å bli gode netizens
77

.  

I Norge ser man også et ønske om å samarbeide med brukerne på internett gjennom tipssiden 

og rød knapp.
78

 Internettbrukerne blir altså viktige aktører i arbeidet med oppdagelse og 

kontroll av fremstillinger som seksualiserer barn. Gjennom bruken av rød knapp og tipssiden 

ønsker Kripos å engasjere brukerne til å melde fra om upassende og krenkende oppførsel på 

internett. Ifølge Kripos’ nyhetsbrev Dialogforum fra September 2009 (Kripos 2009a) er 

synlighet på internett et viktig element og de ønsker å nå barn og unge med rød knapp for å gi 

dem mulighet til å tipse politiet hvis de blir utsatt for krenkende adferd på internett (Kripos 

2009a). Kripos jobber derfor for å få rød knapp synliggjort på internett. Slike tips kan anses 

som en ny metode for få publikum til å melde fra om hendelser, det Finstad (2003) kaller 

publikumsbestillinger.   

I sin feltstudie fant Finstad (2003: 41) at 90 prosent av publikumsbestillingene kom over 

telefon og ble formidlet til patruljene via Operasjonssentralen, mens de resterende 10 prosent 

av oppdragene ble meldt av publikum når de så en patruljebil på gata. Finstad påpeker at 

geografi bestemmer mye over typen bestillinger og eksemplifiserer det med at ordenstjeneste 

ved Manglerud politistasjon er annerledes enn ordenstjeneste ved Sentrum politistasjon: 

Det lokale særpreg ved et område bestemmer både hvilke typer hendelser som inntreffer, hvilke 

hendelser som dominerer, og om de utspiller seg innendørs eller utendørs. Politiet får andre 

bestillinger fra områder der folk bor, enn fra områder som folk bare bruker (Finstad 2003: 47). 

Hva kjennetegner så publikumsbestillingene på internett? Siden opprettelsen av tips.kripos.no 

i 2004 har Kripos mottatt 21451 tips. I 2001 mottok de 3176 tips hvorav 1959 var tilknyttet 

seksuell utnytting av barn (Kripos 2012: 2). Etter lansering av Rød Knapp i 2008, hadde 

Kripos i 2009 mottatt 2355 tips hvorav 1231 var om seksuell utnytting av barn. I perioden 4. 

august 2009 til 1. september 2009 mottok Kripos totalt 3245 tips, hvorav cirka 1500 ble 
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 Engelsk begrep for nettbruker. Spiller på det engelske begrepet citizen: innbygger. En netizen er derfor en 

innbygger på internett.  
78

 Kripos’ tipsmottak; tips.kripos.no eller rød knapp tar i mot tips og henvendelser fra publikum om seksuell 

utnytting av barn, menneskehandel og rasistiske ytringer på nett. Alle tips leses og vurderes av 

polititjenestemann, i følge Dialogforum Kripos’ nyhetsbrev fra september 2009 - og rundt 50 prosent av tipsene 

blir nøye vurdert. Tipsmottaket er døgnbemannet og Kripos behandler tips som krever strakstiltak på 

kveldstid/nattetid også helgene. Tipseren blir bedt om å fylle inn et skjema og redegjøre for hva henvendelsen 

gjelder, hvor hendelsen fant sted og hvem han/hun er. tips.kripos.no er i første rekke opprettet for å håndtere de 

utfordringer nye kommunikasjonsmidler som internett og mobiltelefoni representerer (Tipsmottak Kripos).  
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vurdert nøyere og cirka 1000 genererte en form for oppfølging. 900 omhandlet ulovlige 

nettsider og ble kontrollert opp mot CSAADF (Kripos 2009a: 1). Kriminalitet på internett blir 

i stor grad underrapportert og det er store mørketall (Jewkes 2003a: 513). Jewkes trekker frem 

tre mulige forklaringer. For det første er det ikke alltid klart for ofrene at de har blitt utsatt for 

en kriminell handling, eller at de rett og slett ikke er klar over at handlingen er kriminell. For 

eksempel tar det ofte lang tid å oppdage at man har blitt utsatt for identitetstyveri eller 

svindel. Den andre forklaringen er ofte tilknyttet uvillighet mot å anmelde og rapportere 

kriminelle handlinger i den reelle verden, nemlig motvillighet mot å involverer politiet og 

annonsere seg selv som offer. Den siste forklaringen henger sammen med diskusjonen over 

om at kriminalitet på nettet ofte oppleves som fjern og ofte blir møtt med apati. 

Gjerningspersonen oppleves ofte også som fjernt unna. Dette kan også forstås som en grunn 

til at man velger ikke å anmelde kriminalitet man opplever på internett. 

En av politiets samarbeidspartnere i arbeidet med blokkering er internettleverandørene, og 

dette er den andre gruppen Wall mener regulerer internett. Det er ikke mulig å få tilgang til 

internett uten en internettleverandør og i arbeidet med reguleringen av innhold og atferd på 

internett er de derfor en nødvendig samarbeidspartner. Internettleverandørene har en flytende 

status, skriver Wall (2003: 483), da de er fysisk lokalisert på et sted og underlagt nasjonal 

lovgivning, men har en transnasjonal funksjon.
79

 I Storbritannia blir internettleverandørene 

oppmuntret av myndighetene til å regulere seg selv, altså regulere og kontrollere innholdet på 

sine nettverk da de anses som ansvarlige for innholdet (Akdeniz 2001).
80

  

Statlig støttede private organisasjoner er den tredje gruppen Wall  (2003: 484) diskuterer. 

Denne gruppen er statlige etater, men sjelden tilknyttet politiet. EU har blant annet promotert 

bruk av hotlines for rapportering av ulovlig materiale, og Storbritannias IWF er et godt 

eksempel på dette, støttet av den britiske regjeringen. På hjemmesiden til IWF kan man lese: 

“Self-regulation is the principle on which the IWFs operations and structures are funded; it is 

also the government and internet industry’s preferred method of regulating internet content in 

the UK” (IWF Self-regulation 2012). IWF og britiske myndigheter oppfordrer altså både 

brukerne, organisasjoner og bedrifter til selvregulering.  Tyskland har etablert the Internet 

Content Task Force, i USA er det etablert en rekke statlig støttede ikke-offentlig 
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 Internettleverandørene organiserer seg også internasjonalt. For eksempel gjennom the Commercial Internet 

eXchange, the Pan-European Internet Service Providers’ Association (EuroISPA), og Internet Service Providers’ 

Consortium (hovedsakelig USA). 
80

 The Metropolitan Police Clubs og Vice Unit sendte i august 1996 et brev til internettleverandørene. Se brevet 

her: http://cyber-rights.org/documents/themet.htm 
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politiorganisasjoner involvert i polisiært arbeid på internett. The United States Postal Service 

er et godt eksempel, og the Computer Emergency Response Team (CERT). The National 

Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), en amerikansk organisasjon støttet av 

the Justice Department
81

, og InHope som er et nettverk av hotlines over hele verden, støttet av 

blant annet Europakommisjonen, er gode eksempler på organisasjoner aktive i kampen mot 

fremstillinger som seksualiserer barn. I tilknytning til slikt materiale er også private 

organisasjoner som ECPAT (End Child prostitution, Child Pornography And the Trafficking 

of children for sexual purposes), et nettverk av organisasjoner og enkeltpersoner som arbeider 

mot kommersiell utnyttelse av barn, verdt å nevne (Wall 2003).  

Den siste gruppen som Wall (2003: 486) trekker frem er politiet, både lokalt og nasjonal 

organisert. Taylor og Quayle (2006: 187) skriver at på grunn av internetts arkitektur anses 

tradisjonell politipatruljering og overvåkning som dyrt og lite effektivt. Wall stiller 

spørsmålstegn ved om det offentlige politiet burde ha virksomhet på internett som en av deres 

“normale” funksjoner:  

But whilst there is an argument that the state-funded public forces operate within existing (albeit 

contested) structures of accountability, it is highly likely that the public police will not become 

involved in the ‘patrolling’ of cyberspace, or for that matter in the actual investigation of most 

cybercrimes”(2003: 587).  

Han hevder at dette skyldes internetts private karakter og fordi det tradisjonelle politiarbeidet 

er dypt innarbeidet, men påpeker at politiet har en rolle å spille i politiarbeidet på internett. 

Det kan være mange grunner til at politiet ikke bedriver polisiær virksomhet på internett, for 

eksempel mangel på ressurser, mangel på oppmerksomhet og mangel på kunnskap.  

I forlengelsen av en forståelse av kontroll på internett som preget av nyliberalistiske tendenser 

stiller jeg spørsmålet: Kan blokkering av fremstillinger som seksualiserer barn karakteriseres 

av de samme utviklingstrekkene? 

I flere land kan blokkering karakteriseres som moderne nyliberalistisk strafferettslig styring 

da private eller sivile aktører utfører arbeidet. For eksempel blir blokkering i Storbritannia 

utført av IWF, som har en gruppe ansatte som utfører samme arbeid som gjøres av Kripos 

eller Interpol, nemlig vurdering av innhold på internett og blokkering av fremstillinger som 
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 Organisasjonen jobber med å assistere og hjelpe å lokalisere savnede barn, og øke offentlig bevissthet og 
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seksualiserer barn. 
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oppfyller kravene etter praksis og lovverk.
82

 I andre land er det kun internettleverandørene 

som utfører blokkeringen. Det er altså ikke kun myndighetene gjennom politiet som er eneste 

aktør i arbeidet med blokkering, det er flere aktører involvert i polisiær virksomhet på 

internett og det kan derfor være et eksempel på pluralized policing. I tilknytning til 

blokkering blir også domeneeierne ansvarliggjort i politiets arbeid med blokkering. 

Internettsiden blir blokkert og domeneeieren kontaktet med beskjed om å fjerne ulovlig 

materiale for å få opphevet blokkeringen. Interpol ønsker at domeneeierne i større grad skal ta 

ansvar for innholdet på deres domener.  

Blokkering i Norge kan nyansere bildet om at internett er preget av nyliberale 

kontrollstrategier og pluralization of policing da det i aller høyeste grad fortsatt er et arbeid 

som ledes og styres av politiet. Blokkering skjer i samarbeid med internettleverandørene, men 

fordi internettleverandørene ikke tar avgjørelser knyttet til hva som skal blokkeres, anser jeg 

fortsatt dette som et politiledet forebyggende tiltak. Kripos tok over Redd Barnas tipsside da 

det ble ansett som et politianliggende på grunn av dets lovstridige innhold. I Norge blir 

forebygging fremhevet som en av politiets viktigste oppgaver,
83

 også forebygging av 

kriminalitet på internett (Politiets rolle og oppgaver 2004-2005). I Norge er også 

fremstillinger som seksualiserer barn godt definert i lovverket, og det er etablert stor 

forståelse av denne typen kriminalitet: ”Her hos oss i Norge, og i denne gruppa så mener vi at 

dette er kriminalitet som faktisk vi har et ansvar for å gjøre noe med”, forteller Morten. 

I kapittel seks ble det påpekt av mine informanter at politiet i flere nasjoner ikke anså 

forebyggende arbeid som det egentlige politiarbeidet, og enda sjeldnere forebygging av 

kriminalitet på internett. Hva politiet gjør er kulturelt avhengig. Å være politi betyr og er noe 

ganske annet i Ghana, India, London, Oslo eller i Alta (Gundhus og Larsson 2007: 13). Dette 

kan igjen ha konsekvenser for hvorvidt politiet eller myndighetene delegerer oppgaver relatert 

til forebygging og/eller regulering og kontroll av kriminalitet på internett til private aktører, 

eller andre statlige organer. Hvis forebygging ikke anses som en politioppgave kan potensielt 

disse oppgavene lettere outsources til andre aktører, i forbindelse med fremstillinger som 

seksualiserer barn ofte til hotlines, eller andre private organisasjoner. Morten fortalte: 
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 IWF anvender som nevnt i kapittel fem SAP-skalaen – en skala basert på COPINE-skalaen - til vurdering av 

materialets innhold.  
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 Dette står uttrykkelig i Politiloven paragraf 1 og 2: Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og 

hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes 

rettssikkerhet, trygghet og alminnelig velferd for øvrig (Politiloven §1. Mål, 2. ledd). Politiet skal; forebygge 

kriminalitet og andre krenkelser av den offentlige orden og sikkerhet (Politilovens §2. Oppgaver, nr 2.) 

(http://www.lovdata.no/all/hl-19950804-053.html#map0)  
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Og i de landene er det ofte sivile som tar denne jobben for dette blir sett på som en plunder og heft. 

Det er så mye av det. Skal vi kaste bort tiden vår på å sitte og se på pornobilder? Det er et 

holdningsproblem i politiet og det er politisk holdningsproblem. […] Fordi mange folk synes det 

er greit at andre tar det så kan vi drive med ordentlige skurker som driver med narkotika og sånne 

ting.  

Resultatet blir altså at mange nasjoner har delegert forebygging på internett, og blokkering av 

fremstillinger som seksualiserer barn, til private aktører som internettleverandørene og 

hotlines. I kapittel tre så vi at språk er makt, og igjen ser vi også at terminologi kan ha 

betydning. Ved å kalle det fremstillinger som seksualiserer barn, overgrepsmateriale med 

barn eller child abuse material angir man en handlingsretning - man stadfester at det faktisk 

innebærer et seksuelt overgrep mot barn, noe som anses som en kriminell handling i de aller 

fleste land, og som ofte innebærer at det håndteres av politiet. Dette er knyttet til forståelsen 

av fremstillinger som seksualiserer barn, forteller Morten: ”[…] i mange land ser de på dette 

som pornografi, kiddyporn, childporn – de har en veldig forflatet tilnærming til det, de sitter 

de bare å teller bilder, også teller de ikke at det er ni personer det er bilde av”.  Morten var 

skeptisk til slik delegering av polisiær virksomhet:  

[…] jeg er ganske betenkt for at vi outsourcer politiarbeid til sivile. Jeg mener det er noen jobber 

politiet bare må gjøre fordi det har med kriminelt innhold å gjøre. Men det har litt med hvordan 

man ser på det, for vi ser på de bildene her og tenker hvem er denne personen her? For oss er dette 

bildet tatt mens noen begår en straffbar handling. For oss er dette et kriminelt forhold som pågår 

med informasjon om fornærmede, informasjon om gjerningsmannen, informasjon om 

gjerningsstedet. Og vårt primære mål er å forsøke å identifisere personene sånn at vi kan stanse 

overgrepene som begås mot dem og sette skurkene i fengsel. Gjenopprette en lovlig tilstand, som 

er politiets ansvar, politiets jobb. 

Han påpekte flere utfordringer med at private tar over oppgavene knyttet til arbeidet med 

fremstillinger som seksualiserer barn, blant annet at besittelse av slikt materiale er ulovlig: 

”Skal man få unntak i fra loven for spesielle grupper så de skal kunne jobbe med det? Det er 

veldig mange problemer som oppstår […]”. Han understreket videre at han nok var en av få 

som stilte seg kritisk til at private aktører overtok polisiær virksomhet på dette området. 

Callanan med fler (2009: 61) diskuterer også dette og skriver at:  

The moral and legal right of Internet access Providers to choose to block selected content without 

exhibiting bias and prejudice in these decisions needs to be fundamentally questioned. The 

potential business motivations behind such choices by the ISPs should also be considered.  

Morten påpekte at det var mange interesser involvert i å drive blant annet en tipsside (hotline) 

som ofte blir godt finansielt støttet, for eksempel gjennom EU.  

Fordi Interpol ikke krever tilbakemelding fra NCB-kontorene om hvorvidt de har 

implementert the worst of list og på hvilken måte blokkeringen eventuelt utføres, er det 
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vanskelig å gi en oversikt og en vurdering av Interpols arbeid med internasjonalisering av 

blokkeringen. I neste kapittel tar jeg derfor for meg denne problematikken og stiller 

spørsmålet:  Kan man måle kriminalitetsforebyggende tiltak?  
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8                                                  

RESULTATER?   

Utgangspunktet for denne avhandlingen var å studere i hvilken grad Interpols resolusjon om 

access blocking kan bidra til å bekjempe fremstillinger på internett som seksualiserer barn. 

Ambisjonen for min studie har ikke vært å evaluere hvorvidt blokkeringen fungerer og dets 

effektivitet – i hvilken grad blokkeringen har bidratt til å gjøre internett til en mindre 

kriminogen situasjon - men heller studere blokkering fra et kriminologisk perspektiv gjennom 

blant annet skildringer av informantenes erfaringer med fremstillinger som seksualiserer barn. 

Hva er deres syn på blokkeringens effekt? Avslutningsvis vil jeg derimot diskutere hvorvidt 

og eventuelt hvordan vi kan måle slike kriminalitetsforebyggende tiltak. Mens mange 

forfattere og aktører anser politiets kontroll og regulering av internett som kostbart og lite 

effektivt, trakk flere av mine informanter frem blokkering som et verktøy som faktisk sparte 

ressurser.  En av dem var Morten: ”Og for oss, så er det tre ting vi aldri har nok av: Penger, 

folk og tid, så alt som vi kan gjøre som frigjør ressurser til å brukes på noe annet, er veldig 

bra”. 

Tradisjonelle reaktive måleparametre innen politiet og politiets virksomhet er 

saksbehandlingstid og oppklaringsprosent som ofte blir presentert i tabeller og grafer, 

måleparametre som sjelden passer for forebyggende tiltak. For å vurdere politiets 

kunnskapsbaserte og forebyggende virksomhet kreves derfor andre målekriterier og i følge 

Justis- og Politidepartementet er slike måleparametre fortsatt under utvikling (Gode krefter: 

Kriminalitetsforebyggende handlingsplan: 35 tiltak for økt trygghet 2009). Å vurdere effekter 

og måloppnåelse er spesielt utfordrende knyttet til forebygging på internett da det blant annet 

er store mørketall - det er uvisst hvor mye materiale som finnes på internett. Vedrørende 

forebyggende tiltak på internett er også proporsjonaliteten mellom implementerte tiltak og 

begrensninger i bruk av internett for brukerne (jamfør menings- og ytringsfriheten og rett til 

privatliv) interessant å studere.   

Den siste delen av kapitlet vil fungere som en avslutning for avhandlingen, der jeg kort tar for 

meg noen avsluttende refleksjoner og ser på veier videre for fremstillinger som seksualiserer 

barn på internett.  
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8.1 Måle kriminalitetsforebyggende tiltak?  

På 1970-tallet så man en overgang fra nothing works til what works?, med ønske om å 

vurdere hva som virker av forebyggende tiltak gjennom blant annet å måle effekt av tiltak 

gjennom tallfesting. Lie (2011) spør: Er det kun det som kan telles som teller? Giertsen 

skriver at statistiske beregninger gir begrenset innsikt, fordi det er vanskelig å vite hva 

opplysningene som er matet inn i tabellene handler om (Giertsen 2002, i Lie 2011: 332). Når 

man skal vurdere forebygging dukker spørsmålene  ”nytter det?” og ”hjelper det?” ofte opp. 

Svaret er ofte at effekten av forebygging må måles. Til tross for at den enkelte 

polititjenestemann opplever arbeidet som meningsfullt er mangelen på kvantitative resultater 

etter hvert blitt et problem for de som arbeider forebyggende. Selv om det 

kriminalitetsforebyggende politiarbeidet fungerer godt mange steder, blir arbeidet på mange 

måter usynlig fordi man mangler konkrete tall som viser i hvilken grad det forebyggende 

arbeidet har vært effektivt.   

Det er vanskelig å måle langtidsvirkninger av forebygging, men det betyr ikke at ingenting 

hjelper. Lie (2011) følger opp ved å stille spørsmålet: “Kanskje stilles det for høye 

forventninger til at forebyggende tiltak skal bevises vitenskapelig?”. Hun utdyper dette og 

nevner noen utfordringer knyttet til forebyggende tiltak, blant annet kan kunnskapen om både 

kriminalitetens årsaker og virkninger av forebygging være begrenset. Mangel på empiri og 

forskning har blitt poengtert flere ganger gjennom avhandlingen, både gjennom informantene 

og litteraturen. For eksempel om ofrenes opplevelse av at fremstillinger av deres seksuelle 

overgrep finnes på internett: Hva ligger det i begrepet ”gjentatt viktimisering” i denne 

sammenhengen?  

I Lie (2011) blir både tidligere politidirektør Killengreen, riksadvokat Busch og tidligere 

justisminister Storberget intervjuet om politiets forebyggende arbeid. De intervjuede, med 

unntak av Storberget var skeptiske til å måle kriminalitetsforebyggende tiltak med tall, men 

Lie skriver at ”[d]e var likevel tydelige på at det å utvikle måltall for det forebyggende 

arbeidet sannsynligvis ikke lot seg gjøre og at det heller ikke nødvendigvis var ønskelig” 

(2011: 49). Killengren var opptatt av å overføre kunnskapen fra de vellykkede forebyggende 

prosjektene til den daglige driften hvor strukturert erfaringslæring ble trukket frem som en 

måte å oppnå dette på. Systematisert erfaringslæring vil kunne kompensere for manglende 

forebyggende måltall (Lie 2011: 46). Et forslag var å bruke publikumsundersøkelser for å få 
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svar på hvor fornøyde publikum er med politiet. Publikumsundersøkelsene vil også kunne gi 

et bilde av i hvor stor grad publikum er utsatt for kriminalitet og i hvilken grad de anmelder 

de lovbruddene de har vært utsatt for. I forhold til internett kan denne delen være spesielt 

viktig da det er store mangler på forskning på brukernes opplevelse av kriminalitet på 

internett, men også i hvilken grad de velger å anmelde forhold og eventuelt hvorfor ikke. De 

tre lederne var likevel åpne for at kvalitative mål kunne brukes til å formidle betydningen av 

det forebyggende arbeidet.  

Som vi så i kapittel fem er det omtrent 15000 til 16000 visninger av stoppsiden hver dag i 

Norge. Alle disse visningene er ikke mennesker med en seksuell interesse i barn som bevisst 

oppsøker disse sidene og det er derfor en dårlig indikator på i hvilken grad blokkeringen 

forebygger anskaffelse, innføring eller besittelse av fremstillinger av seksuelle overgrep mot 

barn. Å måle effekten av kriminalitetsforebyggende arbeid er spesielt vanskelig på internett 

fordi volumet av fremstillinger som seksualiserer barn er ukjent. Det er store mørketall, og på 

grunn av dette vil visninger av stoppsiden og antallet blokkerte sider være en dårlig 

resultatindikator (se også Callanan m.fl 2009: 94). Det er lite hensiktsmessig kun å vurdere 

virkningen på kriminaliteten før og etter implementeringen av blokkeringsfilteret fordi man 

ikke har alternative scenarioer. Jack påpekte også at å måle forebyggende arbeid nærmest var 

en umulighet: 

How do you measure a policeman strolling down the main street in Oslo? How do you measure 

how effective he is being? You cannot, and prevention mechanisms often are difficult to measure. 

So if you can never measure how much crime this is preventing, well then you must take some 

presumption and one of the biggest presumptions for me has to be the perception. 

Antakelsen han her refererer til er publikums antakelse om at politiet også er på internett - at 

møtet med stoppsiden vil bidra til denne antakelsen og skape The Yellow Jacket Effect.  

Morten påpekte også utfordringene ved å måle effekten av kriminalitetsforebyggende arbeid, 

blant annet fordi de ikke innhentet informasjon om personer som blir stoppet av blokkeringen. 

Det er utfordrende å vurdere hvorvidt blokkeringen fungerer i å nå målsetningen om å 

beskytte barn mot gjentatt viktimisering, beskytte brukere av internett mot skadelig 

eksponering og samtidig forebygge kriminalitet. Det skyldes spesielt prinsippet om at dette 

ikke er et personorientert reaktivt verktøy og at det derfor ikke henter noen informasjon om 

brukerne som møter stoppsiden: 

Vi lagrer ikke noe informasjon om de folka som blir stoppa av dette her slik at vi må ha et slags 

”gestimut” over hvordan det virker og siden vi ikke har det alternative scenario hvor vi ikke hadde 
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noe forebyggende arbeid på plass så har vi ikke noe å sammenlikne med. Så det blir jo en synsing 

dette her fordi vi ikke får noen tilbakemelding heller. Men vi håper jo og tror at det virker […] 

Morten. 

Interpol krever ingen tilbakemelding fra NCB kontorene vedrørende implementering av 

blokkeringsfilteret. Interpol har derfor ingen oversikt over hvorvidt og i hvilken grad har 

implementert blokkeringsfilteret, eller hvordan dette gjøres og av hvem. Interpol legger kun 

til rette gjennom å bidra med the worst of list of domains, informasjon og teknisk kunnskap.  

Morten var, til tross for mangel på måling og statistikk overbevist om at Kripos’ innsats, i 

samarbeid med internettleverandørene hadde hatt en effekt og at situasjonen på nett (web), i 

Norge i dag var under kontroll:  

I Norge så er distribusjon i dette offentlige rommet, kall det det, som er web, betydelig redusert. 

Der har vi kontroll. Vi stopper ikke alt. Det finnes måter å lure oss på, alt dette her, men jevnt 

over, fra et polisiært ståsted, så har vi god kontroll nå på web i Norge. 

Det kan ligge både politiske, økonomiske, opinionsmessige og etiske begrensninger på hvilke 

tiltak som oppfattes som akseptable. Dette gjør seg spesielt gjeldende på internett, et medium 

hvor menings- og ytringsfrihet står som sterke grunnleggende prinsipper. I tillegg er det ikke 

alltid mulig å sette inn de mest effektive tiltakene. Når det gjelder internett vil den eneste 

endelige løsningen for å sikre at kriminalitet opphører være å slå av internett, forteller 

Morten: 

Hvis vi skrur av internett så er jo problemet løst. Hvis vi ønsker å ha internett på, så vil det alltid 

være noen som vil kunne komme seg rundt det. Og det må vi bare leve med. Det er det samme 

som i trafikken. Selv om UP tar 20 førerkort så er det alltid noen som kjører for fort. Man må ta 

det man kan og jeg tror det vi oppnår ved at folk vet at UP er på stedet, eller at de vet at det finnes 

politi på internett så vil noen la være å gjøre det. 

Fordi det ikke er et reelt alternativ å slå av internett blir det viktig å balansere retten til 

ytrings- og meningsfrihet og retten til beskyttelse. Tiltaket og dets effektivitet må stå i 

proporsjon med begrensningene og påkjenningene det medfører. Brian mente spørsmålet man 

måtte stille var: “do attempts of blocking achieve a proportional response to the crime and 

have sufficient impact on the crime that it’s worth doing?”.  
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8.2 Proporsjonalitet: Balansering av rettigheter  

Sentralt i diskusjonen om politiets arbeid på internett er spenningen mellom kontroll og 

overvåkning av aktiviteter på internett på den ene siden, og behovet for å beskytte brukernes 

privatliv og konfidensialitet på den andre (Yar 2006: 140). Internett gir individer muligheten 

til å søke, hente og overføre informasjon og ideer av alle slag umiddelbart og med tilnærmet 

ingen kostnader verden over. La Rue (2011), i sin rapport for FN, anser internett som 

teknologi som gjør det mulig for individer å utøve sin rett til ytring og mening (jf. FNMR 

Artikkel 19) i tillegg til å bidra til økonomisk, sosial og politisk utvikling. Castells (2000: 3) 

skriver at  

Core economic, social, political and cultural activities throughout the planet are being structured 

by and around the Internet, and other computer networks. In fact, exclusion from these networks is 

one of the most damaging forms of exclusion in our economy and in our culture  

Av denne grunn er det ansett som viktig med et fritt internett og La Rue legger derfor vekt på 

at det burde være få restriksjoner på informasjonsflyten. Flere av mine informanter poengterte 

også verdien av internett og var for et åpent og fritt internett hvor mennesker av alle slag 

kunne kommunisere og utveksle informasjon uavhengig av økonomi og posisjon. Jack sa for 

eksempel: “I believe in the freedom of the Internet. I believe in the freedom of the Internet for 

you and for my mother so she doesn’t have to go online and see some of this stuff that’s out 

there”. Men som vi så i kapittel fire er internetts frie struktur, som muliggjør individers evne 

til å utøve sine menneskerettigheter som ytrings- og meningsfrihet, også et forum som kan 

fostre og muliggjøre kriminalitet. Artikkel tre i FNs menneskerettighetserklæring sier at: 

”Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet” og det understrekes i artikkel 25-

nummer to, at barn har rett til spesiell omsorg og hjelp, et prinsipp som blir videre fremhevet 

gjennom FNs barnevernkonvensjon. Ved arbeidet med slikt materiale på internett må politiet 

balansere rettigheter: Retten til beskyttelse versus retten til ytringsfrihet. Av kapittel fem så vi 

også at man søker å beskytte brukerne fra å se uønsket materiale slik at man også tar sikte på 

å beskytte brukere av internett i tillegg til barna i materialet.  

Og det vil også si at vi beskytter rettighetene til de ofrene som er på disse bildene hver gang de 

ikke vises. Fordi ofrene har også rettigheter synes jeg. Man snakker ofte om min rett til 

informasjon, min rett til tilgang. Er den større enn en annens rett til beskyttelse? Når det gjelder 

overgrep mot ban så sier jeg nei. Den er ikke større. Det er viktigere at mennesker beskyttes mot å 

bli fornedret ytterligere enn at jeg får se det bare fordi jeg kan. […] Og jeg synes fra et 

samfunnsperspektiv i forhold til hvilken verdi vi setter på folk, de som har blitt begått overgrep 

mot, de som har blitt avbildet har en rett til at samfunnet forsøker å verne om deres rettigheter.  
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Morten påpekte også at han, som Jack, var for et fritt internett, men sa at han ønsket å beholde 

alt som er bra ved internett og samtidig ta bort de tingene de mener ikke er bra verken for 

internett, samfunnet eller for barna på disse bildene. Det er den balansegangen de forsøker å 

få til, og i følge Morten kan de både beholde det som gjør internett til et verdsatt medium og 

samtidig fjerne skadelig innhold.  

Kripos mottok kun en håndfull klager da blokkeringen ble implementert og argumentasjonen 

var ønsket og kravet om et fritt internett: 

Noen sier at vi ikke kan ha sensur på internett – det er galt, og all informasjon må være fri. 

Samtidig som de tror at i resten av verden som de lever i, ikke er sensurert. Det er det selvfølgelig. 

Hva som vises på TV er det noen som har bestemt, hvilke bøker som blir utgitt er det noen som 

har bestemt, blader og aviser – alt er regulert, alt er sensurert til å passe inn med det som er moral 

og normer og lover i de aktuelle landene. Og den type tankesystem må vi bruke på internett også. 

[…] Dette er et medium – det er ikke en annen verden, en annen dimensjon vi snakker om her. 

Morten ønsket altså at blokkeringen skulle etablere samme regelsettet som man forventer 

ellers i samfunnet og eksemplifiserte med:  

Hadde du eller jeg klistra opp en plakat av et voldtatt barn på nærkjøpet vårt så hadde vi havna i 

trøbbel. Politiet hadde kommet – folk hadde reagert, du hadde kanskje fått juling av noen. Ting 

hadde skjedd, mens på internett så sier vi at: Nei, det kan vi ikke gjøre noe med. Noen sier at vi 

ikke kan ha sensur på internett – det er galt, og all informasjon må være fri. […] Og i bunn og 

grunn […] så synes jeg at blokkering bare etablerer det samme regelsettet som vi forventer i 

samfunnet. 

La Rue (2011) mener at internett bør være fritt og reguleres i minst mulig grad, også i form av 

blokkering av internettsider, men påpeker at fremstillinger som seksualiserer barn
84

 er et 

unntak hvor slike verktøy kan berettiges. Han understreker også behovet for ettersyn og 

kontroll av uavhengige enheter, og fordi slikt materiale ofte er et biprodukt av 

menneskesmugling og prostitusjon, ønsker han at nasjoner skal iverksette holistiske tiltak for 

å bekjempe de underliggende årsakene til fremstillinger som seksualiserer barn.   

Brian påpeker, på lik linje med La Rue, viktigheten av proporsjonalitet, nemlig at tiltakene og 

effekten av disse tiltakene må være proporsjonale med restriksjonene i ytrings- og 

meningsfrihet. Brian mener det ikke er et proporsjonalt forhold da han er skeptisk til hvorvidt 

blokkeringen når ønsket målsetning:  

And I’m one of the few people that for many years in the very beginning saying I don’t believe 

that proportionality is worth it. And I don’t believe it as effective and I believe money spent on 
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 Forfatteren bruker begrepet child pornography, men jeg velger å heller bruke begrepet fremstillinger som 

seksualiserer barn (se kapittel 1 om definisjonsavklaringer).  
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criminal investigations would be more effective if it was put into trying to catch the bad people 

rather than blocking access to people who don’t want to see it in the first place.  

Brian mener altså, at de som er interessert i fremstillinger som seksualiserer barn ikke lenger 

leter etter slikt materiale på web: “[…] the bad guys don’t use the web anymore, for this. 

They use peer to peer and all these other technologies”. Brian så dette som en av faktorene 

som bidro til at han opplevde blokkeringsfilteret som lite effektivt. På grunn av dette mener 

han at blokkeringen nå har gått fra å være et ledd i å beskytte barna i materialet til å beskytte 

de som tilfeldigvis snubler over det, og han sier deretter at han ikke er spesielt bekymret for 

dette: 

I'm not particularly worried in terms of criminal activity about people who are not looking for 

content. I mean people who are not looking for this type of content are not the people who I am 

afraid of. They are not the people who are going to abuse my children or somebody else's child. 

So, I'd rather focus the energies on catching those who would have liked to abuse children and are 

trying to do it every day of the week basically 

Beskyttelse av barn blir presentert som den viktigste målsetningen for blokkeringsfilteret, 

men Brian mente at fokuset nå hadde utviklet seg til å bli rettet mot å hindre skadelig 

eksponering. Mange eksperter og beslutningstakere har studert nettsideblokkering uten å nå 

en felles enighet rundt effektiviteten av slike tiltak. Dette kan også ses i sammenheng med 

mangel på forskning flere steder. Bajén (2011) er derimot overbevist om at blokkering av 

websider burde bli et obligatorisk komplementært tiltak når umiddelbar fjerning av 

fremstillinger som seksualiserer barn ikke er mulig. 

Flere argumenter mot blokkeringsfiltet har blitt presentert både av mine informanter og i 

litteraturen, for eksempel Callanan med fler (2009). Det tekniske verktøyet oppleves som 

mangelfullt da det er lett å komme rundt filteret og materialet ikke slettes fra internett, noe 

som fører til at brukere som har en interesse for slikt materiale og den nødvendige tekniske 

kunnskapen for å gå rundt blokkeringsfilteret, fortsatt kan få tilgang. I følge Callanan med fler 

(2009) er det svært lett å komme seg rundt disse blokkeringene og de presenterer i sin studie 

flere måter det kan omgås på.
85

 I tillegg er den nasjonale ulikheten avgjørende da brukere som 

ikke har kjøpt tilgang til internett av en internettleverandør som har implementert 

blokkeringsfilteret i sitt system fortsatt vil kunne se materialet. I Norge har omtrent alle 

internettleverandørene inngått et samarbeid med Kripos og innført blokkering i sine systemer 

slik at det å bytte internettleverandør i Norge sjelden fører til at du får se materialet. I mange 
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 Jeg velger å ikke presenterer disse her da det krever en lengre teknisk forklaring og jeg anser det ikke som 

nødvendig for diskusjonen.  
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land er det derimot bare noen få internettleverandører som har innført blokkering, og dette 

gjør det svært enkelt for brukere å få tak i materialet. Mine informanter, både hos Kripos, 

Telenor og Interpol, var klar over blokkeringsfilterets svakheter og utfordringer. For eksempel 

sa Knut at han på ingen måte trodde blokkering ville bidra til at fremstillinger på internett 

opphørte, og at det var mulig å komme rundt filteret, men at det krevde en innsats. De 

understreket imidlertid at dette var et forebyggende tiltak i tillegg til det tradisjonelle 

politiarbeidet med fremstillinger som seksualiserer barn: ”Vi kan ha to tanker i hodet 

samtidig. Det går an å gjøre noe her og noe annet der” (Morten). Flere informanter så 

blokkeringen som ressurssbeparende.  

8.3 Ressursbesparende for politiet?  

Moran har introdusert en typology of Online Child Exploitation Material Users i sin 

avhandling: Online Child Abuse Material Offenders: Are we assigning Law Enforcement 

Expertise Appropriately? (2011). Dette for å 

vise forskjellen på hvordan mennesker bruker 

internett i forbindelse med fremstillinger som 

seksualiserer barn. Typolologien har tatt form 

som en trekant for å eksemplifisere 

størrelsesforholdet – altså mengden mennesker 

som tilhører hver gruppe. Nederst i trekanten har 

vi gruppen simple viewers, som Moran 

karakteriserer som mennesker som ofte kun er 

nybegynnere som er nysgjerrige på slikt 

materiale, ofte i forbindelse med en interesse for 

unge kvinner, skriver Moran. I mange tilfeller blir 

for eksempel store søkemotorer som Google og Yahoo brukt for vilkårlig å finne noe 

materiale. Når de finner materialet blir dette ofte brukt som stimuli og til onanering, eventuelt 

lastet ned og kopiert til egen datamaskin for senere bruk, før de logger seg av internett. 

Gruppe to og tre distruberer i tillegg til at de også laster ned og ser materialet. Forskjellen 

mellom gruppene er om den er åpen for alle eller lukket og privat, mengden brukere i gruppen 

og den tekniske kunnskapen. Den åpne gruppen - open traders - bruker ofte teknologier som 

p2p, BBS, IRC og liknende, og deler materialet uten en forventning om gjentjeneste. 
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Kommersielle internettsider som tilbyr tilgang for en avgift vil også falle inn under denne 

gruppen. Moran skriver at det er teknisk enkelt å håndtere og kontrollere slike grupper, men at 

utfordringer som den store mengden brukere og materiale i tillegg til ulik nasjonal lovgivning 

spiller inn. Lukkede grupper - closed traders - bruker samme fremgangsmåte som åpne 

grupper, men implementerer i tillegg andre tekniske verktøy for å skjule sin identitet og 

distribusjonen av slikt materiale, samt passord og krypterte brukernavn. Det er her 

kommunikasjon ofte finner sted og man deler informasjon i tillegg til å bytte materiale med et 

visst innhold (jf. kapittel fire om nettverksgrupper). Til slutt den minste gruppen, the experts. 

Denne gruppen består av en liten gruppe mennesker med høy teknisk kunnskap og lang 

fartstid.  

Førstnenvnte gruppe - simple viewers - er i følge Moran gruppen det blir brukt mest 

politiressurser på verden over, ofte fordi “they are easy to deal with once they have been 

disclosed and are high on quanity of offenders but low in the grade of offending” (2011: 43). 

Etterforskning og kontroll av lukkede grupper og ekspertgrupper krever høy teknisk 

kunnskap, og er ofte et arbeid som tar lang tid. Moran fant at 78 prosent av politbetjentene 

han intervjuet, som selv mente de hadde ferdigheter til å kunne jobbe med lukkede grupper og 

til og med ekspertgrupper, jobbet med saker tilknyttet simple viewers eller open traders. Ved 

å blokkere internettsider med fremstillinger som seksualiserer barn, oftest brukt av simple 

viewers, altså gruppen brukere som karakteriseres som nysgjerrige nybegynnere, kan man 

gjøre det vanskeligere for denne gruppen å finne etterspurt materiale og gjennom dette spare 

politiressurser. Lars påpekte også dette: ”Ja – når vi blokkerer sidene slipper vi ”jage” dem for 

at de skal stenges. Blokkering er en lettvint og enkel måte, som ikke fjerner problemet, men 

som lar oss håndtere det på enklest mulig måte”. Morten fortalte at beslagene i webbaserte 

saker tar opp ekstremt mye tid for politiet: ”Beslagene i disse webbaserte sakene er helt 

grusomt store og politiet må gjennom hver eneste bit av bevisene […]”. Basert på dette kan 

blokkering altså frigjøre politiressurser som kan brukes på å reaktivt og proaktivt jobbe med 

seksuelle overgrep mot barn og jobbe mot å hindre viktimisering, fremfor gjentatt 

viktimisering.  

8.4 Noen avsluttende refleksjoner  

Min problemstilling, og forskningsspørsmål som er utledet fra den, har jeg forsøkt å besvare 

gjennom å studere Interpols resolusjon AG-2009-RES-05 og Kripos’ blokkeringsfilter 
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CSAADF, basert på intervjuer og observasjon av aktører som arbeider med fremstillinger som 

seksualiserer barn på internett. Jeg har sett nærmere på hvordan blokkeringen blir praktisert,  

hvilke kriterier som brukes i vurderingen av innholdet i materialet, hvilke aktører som er 

involvert, og hvilke målsetninger blokkeringen har. Jeg har forsøkt å situere arbeidet med 

blokkering i en større kontrollkultur på internett, og diskutert hvordan blokkering kan forstås 

som et offersentrert situasjonelt forebyggende tiltak på internett. Et sentralt funn som er 

fremtredende i analysen er at fremstillinger som seksualiserer barn er et fenomen som forstås, 

og derfor reguleres svært forskjellig. Dette gjør det igjen vanskelig å implementere blokkering 

internasjonalt, til tross for at resolusjon AG-2009-RES-05 ble enstemmig vedtatt i 

generalsforsamlingen i 2009.  

Mine informanter har etterspurt mer kunnskap og mer forskning. En av grunnene til at Brian 

var kritisk til blokkering var fordi mangel på forskning førte til at mange  avgjørelser ble tatt 

på bakgrunn av antakelser: “The one overriding conclusion is that there is just not enough 

research”. For eksempel: Fører besittelse av fremstillinger som seksualiserer barn til fysiske 

seksuelle overgrep? Hva er risikoen for at besittelse av slikt materiale vil lede til seksuelle 

overgrep? Det er tydelig at det er forskningsmessige mangler tilknyttet fremstillinger som 

seksualiserer barn på internett. Ett av hovedmålene til blokkeringsfilteret er å beskytte barn 

mot gjentatt viktimisering, men hva ligger det i dette begrepet? Hvordan opplever individer å 

vite at fremstillinger av deres seksuelle overgrep finnes på internett? Gjennom stoppsiden 

ønsker Interpol å vise at politiet også er på internett, men hvordan responderer brukeren på å 

møte denne stoppsiden og beskjeden om at det du søkte etter, eventuelt havnet innom ved en 

tilfeldighet, er blokkert av politiet da det anses som ulovlig materiale?  

Gjennom delegering av politiets arbeidsoppgaver til andre aktører kan man også diskutere 

rettssikkerhetens og åpenhetens gyldighet, prinsipper hos det demokratiske politiet.
86

 På 

grunn av plassmangel har ikke jeg hatt anledning til å inkludere dette i oppgaven, men det er 

en viktig diskusjon og et felt som burde studeres nærmere i tilknytning til blokkering: 

Hvordan praktiseres blokkering av fremstillinger som seksualiserer barn hos organisasjoner, 

og internettleverandører og hva er konsekvensene av å delegere polisiære oppgaver på 

internett til private aktører?   
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 For eksempel står ”politiet skal avspeile samfunnets idealer” som det første grunnprinsippet for norsk politi, 

noe som fastslår at politiet skal avspeile demokratiske og humanistiske idealer, i tråd med vår samfunnsform og 

vårt styresett (Politiets rolle og oppgaver 2004-2005). 
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8.4.1 Veien videre 

Hvor går så veien videre for blokkering av fremstillinger som seksualiserer barn? Morten 

mente det internasjonale arbeidet med blokkering hadde et forbedringspotensial: 

Vi kan bruke enda mer tid og være enda mer oppdaterte og være enda raskere og være enda 

flinkere til å promotere det. Med ett menneske så begrenser det seg litt hvor mye man klarer å.. 

hvor mange baller man kan ha i lufta samtidig. Vi er jo avhengige herfra at politiet nasjonalt gjør 

jobben sin 

Han etterspurte en gruppe dedikerte ansatte til dette arbeidet: 

Men det er ikke sånn at vi trenger, akkurat som vi sier til akkurat denne biten med disse snedige 

kriteriene som vi har, altså under 13 år. Så er det ikke som om vi trenger hundrevis av politifolk. 

Det holder med noen få som har anledning til å jobbe med det over tid så kan vi ha stålkontroll på 

dette her.  

Fortsatt er det ingen som har tatt over stillingen til Morten, som nå jobber fra Norge halv tid 

for Interpol og halv tid for Norge. Morten sa at det så dårlig ut og syntes det var svært synd 

om ingen tok over arbeidet: ”Det vil være en tragedie synes jeg. Det vil være en tragedie om 

internasjonalt politi ikke klarer å tilby noen ting i forhold til forebygging mot overgrep mot 

barn, synes jeg. At vi ikke samlet klarer å få til én ting”. Hvis ingen tar over stillingen til 

Morten vil tjenesten dø ut og det vil blant annet ha konsekvenser for nasjoner som er baserer 

sin blokkering nettopp på arbeidet til Interpol og the worst of list. For eksempel 

internettleverandørene i Australia som baserer sin blokkering på listen fra Interpol, oversendt 

fra Australian Federal Police. Fordi internett er globalt og overstiger nasjonale grenser, er det 

naturlig at det fordrer globale tiltak.  

I siste oppfølgende intervju fortalte Morten om hvordan blokkeringsarbeidet skal utvides til 

også å omfatte fildelingsnettverk. Dette arbeidet var fortsatt i startfasen, og kan være en 

respons til argumentene om at mennesker med en seksuell interesse for barn ikke lenger er på 

web, men lukkede nettverk. Dette vil være en spennende fremtidig studie og et eksempel på 

hvordan den polisiære virksomheten utvides på internett.   

I dette avsluttende kapitlet vil jeg også benytte muligheten til å etterspørre mer forskning. En 

spennende studie vil være knyttet til Interpols bruk av grønne notices. Disse søker som nevnt 

å advare mot mennesker dømt for kriminalitet med stor gjentakelsesfare som er på reisefot. 

Hvilke risikokriterier blir benyttet? Er det noen nasjoner som utsender slike grønne varsler i 

større grad enn andre? Hva slags typer kriminalitet er menneskene som får utstedt slike 

varsler dømt for? I hvilken grad kontrollerer Interpol innholdet før varselet sendes ut? 
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Helt til slutt vil jeg henvise til et begrep av Arthur Schopenhauer som Morten mente var svært 

dekkende for hans erfaring med blokkering:  

All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it 

is accepted as being self-evident.  

Da Interpol først startet med blokkeringen ble det uglesett av mange, forteller Morten:  ”Vi 

ble latterliggjort først: Hva er vitsen med det da? Internett er jo fritt også funker det ikke”. 

Deretter ble det sterkt motarbeidet gjennom argumenter om menneskerettigheter, ytringsfrihet 

og informasjonsfrihet. Morten håpet man ville nå det siste steget, at polisiær virksomhet ble 

en selvfølge også på internett: ”Og jeg håper vi får med den siste – at på et eller annet 

tidspunkt så sier de at: ’Selvfølgelig må det være regler, selvfølgelig må det være en struktur 

på internett – sånn som i samfunnet’. Det er hvert fall målet mitt da”. 
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Vedlegg 2: Infoskriv  

Interpol Request: Visit to Interpol 

My name is Tina Michelsen and I am currently working on my MA in Criminology at the 

University of Oslo. I have chosen to write my final dissertation on Interpols work on 

access blocking child abuse material and Resolution AG-2009-RES-05. I wish to examine 

how the resolution has been implemented, how it’s functioning today, problems that 

may have occurred, future challenges and potential room for improvement. I am also 

interested in Norways contribution, especially the Child Sexual Abuse Anti Distribution 

Filter  (CSAADF) and COSPOL Internet Related Child Abusive Material Project 

(CIRCAMP). Therefore I am very interested in interviewing people working at Interpol 

and the Interpol Specialist Group on Crimes Against Children.  I am very interested in 

getting views, opinions and experiences regarding access blocking child abuse material 

on the internet.  

All the information you give will be treated confidential and only by me. No individuals 

can be recognized in the final dissertation. All personal information will be deleted and 

be made anonymous when the dissertation is completed, by June 2012. The informant 

may at any time terminate his/her participation in the research without giving any 

reason.  I wish to use a tape recorder if the informant is comfortable with this. The 

interview will take approximately an hour-an hour and a half.  

If there are any questions I can be reached by phone: 0047 41 26 23 20, or by e-mail: 

tinasm@student.uio.no. It is also possible to contact my professor Liv Finstad at the 

Department of Criminology and Society of Law by phone: 0047 22 85 01 18, or by e-

mail: liv.finstad@jus.uio.no. 

The study is reported to the Norwegian Social Science Data Services (NSD).  

Thank you for your help. 

Yours sincerely  

Tina Michelsen  
 
 
 
 

mailto:tinasm@student.uio.no
mailto:liv.finstad@jus.uio.no
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University of Oslo 
Department  of Criminology and Sociology of Law 
P.B. 6706 St. Olavs plass 
0130 Oslo 
Norway 
 

Declaration of consent  

I confirm that I have received written information about the study and wish to 

participate.  

 

Date:   _________________________________________________________________________ 

 

Signature:  _________________________________________________________________________ 
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Infoskriv Kripos
89

                    

Jeg er for tiden masterstudent i Kriminologi ved Universitetet i Oslo og holder på med 

min avsluttende avhandling hvor jeg ønsker å se nærmere på internasjonalt 

politisamarbeid i kampen mot internettrelaterte overgrep mot barn med fokus på 

blokkering av nettsider med innhold av overgrepsmateriale med barn på internett med 

barn.  Interpol er en sentral aktør i dette globale arbeidet og jeg vil da sette et fokus på 

deres arbeid, og spesielt implementeringen av Resolusjon AG-2009-RES-05 om 

blokkering av internettsider. Jeg ønsker å se hvordan denne resolusjonen har blitt 

implementert, hva den har bidratt med, om det har oppstått noen vanskeligheter og hva 

som blir utfordringene i fremtiden. Jeg er interessert i det norske politiets bidrag i det 

internasjonale arbeidet rundt internettrelaterte overgrep mot barn, spesielt det norsk 

utviklede internettfilteret: Child Sexual Abuse Anti Distribution Filter (CSAADF), og 

CIRCAMP (COSPOL Internet Related Child Abusive Material Project).  

Jeg ønsker derfor å intervjue ansatte ved Kripos som jobber med dette emnet. Jeg ønsker 

gjerne å intervjue ansatte ved NCB kontoret ved den internasjonale avdelingen om 

Interpol resolusjonen, men særlig ansatte som arbeider eller har arbeidet med 

fremstillinger som seksualiserer barn på internett med barn på internett, blokkering av 

nettsider, CSAADS og CIRCAMP.  

Intervjuet vil ta omtrent 1 – 1 ½ time, og jeg vil anvende lydbånd dersom den jeg 

intervjuer er komfortabel med dette. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt og 

kun av meg. Ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes i endelig oppgave. Lydopptak slettes 

og opplysningene anonymiseres når avhandlingen er ferdig, innen juni 2012. 

Dersom det er noen spørsmål er det mulig å nå meg på tlf: 41 26 23 20, eller på e-mail: 

tinasm@student.uio.no. Det er også mulig å kontakte min veileder Liv Finstad ved 

instituttet for kriminologi og rettssosiologi på telefon 22 85 01 18, eller på e-mail: 

liv.finstad@jus.uio.no. 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste A/S. 

Med vennlig hilsen  

Tina Michelsen 

Universitetet i Oslo 
Institutt for kriminologi og rettsosiologi 
P.B. 6706 St. Olavs plass 
0130 Oslo 
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 Samme infoskriv ble sendt til Telenor med noen få endringer 
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Samtykkeerklæring 

Jeg har mottatt informasjon om studien og ønsker å stille til intervju. 

 

Dato:  ____________________________________________________________________________ 

 

Signatur:  _____________________________________________________________________________ 
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Vedlegg 3: Intervjuguider 

Intervjuguide Kripos 

A. Informantens bakgrunn og arbeidserfaring
90

 

- Kjønn og alder 

- Utdannelse: faglig bakgrunn 

- Arbeidserfaring 

- Hvor lenge har du jobbet i politiet? 

- Hvor lenge har du arbeidet med dette feltet? 

- Hvorfor har du valgt å jobbe med dette feltet? 

 

B. Blokkering av nettsider: CSAADF  

- Kan du fortelle litt om hvordan og hvorfor CSAADF ble utviklet? 

 Hvorfor valgte politiet å lage et slikt samarbeid med Telenor? Hva var behovet 

som lå bak?  

 Hvem satte i gang dette initiativet?  

- Hvordan fungerer filteret? 

- Hvordan har utviklingen vært siden 2004 da filteret ble utviklet? 

 Har det vært noen forandringer? 

 Var det noen utfordringer da filteret ble laget? 

 Hva er viktig for arbeidet rundt blokkering av nettsider videre? Hva er neste 

steg?  

- Hva er kriteriene for blokkering av en nettside?  

 COPINE skalaen og SAP skalaen brukt i Storbritannia er utviklet for å vurdere 

materialets innhold. Har dere tatt i bruk noe liknende? og hvis ikke, burde 

denne skalaen eller noe liknende bli brukt dette i arbeidet, eller er det klart hva 

som skal blokkeres og hva som ikke skal blokkeres? 

 Ved vurdering av hvorvidt et materiale seksualiserer barn har dere noen 

fastsatte kriterier eller er dette basert på skjønnsvurderinger/praksis/erfaring? 

 Er det for eksempel alltid enighet internt om et materiale kvalifiserer til 

blokkering? 

- Er det bare overgrep med barn som blir blokkert? Finnes vel også andre ganske grove 

nettsider med overgrep med voksne? Faller disse under blokkeringskriteriene?  

- Hva er fordelene med slik blokkering? 

- Hvordan ser du på blokkering av nettsider som en forebyggende strategi? 

 Hvem beskytter man? Eller er det reaktivt? Begge deler? 

 Nettsidene blir ikke slettet. Dersom man er litt over normalt teknisk god, kunne 

finne sidene selv om de er blokkert? Hvem er det da man hindrer i å blokkere 

sidene? Hvem er man ute etter å stoppe? Er det de som laster opp bildene, 

laster ned bildene? De som faktisk utfører overgrepene på bildene?  

 Er dét å permanent slette sidene en mulighet? Er det planer om å slette sidene? 

Er det ønskelig? 

 Er det ønskelig å begynne å samle data om de som får opp en slik stoppside? 

                                                 
90

 Disse spørsmålene ble stilt alle mine informanter og er derfor ikke med i de neste intervjuguidene  
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 Jeg har lest at man i snitt har rundt 15000 visninger av stopp siden hvert år. 

Har dette tallet endret seg noe de siste årene?  

- Er det per i dag en over/eller underdekning? Når blokkeringen ut til alle de sidene som 

man skulle ønske? 

- Når man oppdager en slik nettside som oppfyller kravene og blir blokkert. Blir det 

gjort noe mer med disse sidene da?  

 Arbeides det for å finne ut hvem barna er/hvem som er på bildene/hvem som 

driver sidene?  

- Er det noe reaktivt arbeid som følger en slik blokkering? 

- Er du enig i utsagnet: blokkering frigjør politiressurser (arbeidskraft, tid og penger) 

som kan nyttiggjøres på andre områder? Hvis ja: på hvilken måte? 

- Vi snakket litt om dette med seksualisering av barn, og at dette var et sentralt begrep. 

Kunne du fortalt litt mer om hvorfor dette er et viktig begrep?  

- Og til slutt, hvordan synes dere samarbeidet med ISPene i Norge har vært? Har det ev. 

vært noen andre utfordringer med andre organisasjoner/NGOer i Norge 

 

C. Omfang 

- Har man noen vurdering på hvor mange sider med slikt overgrepsmateriale som finnes 

der ute? Hva er omfanget? 

 Har det vært en vekst?  

 Finnes det noen oversikter? Tall/statistikker? 

 Hvordan lager man seg en oversikt?  

- Er det noen ”trender”/tendenser du ser innen distribusjon/deling av overgrepsmateriale 

med barn på nett?  

- Hvordan følger man med på dette?  

- Har dere gjort noen vurderinger på hvordan dette arbeidet har fungert siden 

oppstarten? Om man oppnår målene? Hva var eventuelt resultatet av disse 

vurderingene? 

 

D. Internasjonalt politisamarbeid og Resolusjon AG-2009-RES-05  

- Hva slags internasjonalt samarbeid har dere på dette området? 

- Er INTERPOL, etter din mening, en viktig aktør i arbeidet med bekjempelse av 

overgrep mot barn på internett? 

 På hvilken måte? Hvorfor det? 

 Hva slags betydning har resolusjonen hatt for det norske politiets arbeid på 

dette området? Har det hatt noen påvirkning? 

- Jeg er veldig interessert i den nye vedtatte resolusjonen i INTERPOL om blokkering 

av nettsider.  

 Hva er argumentasjonen for å innføre denne resolusjonen? Hva var behovet?  

 Hva mener du om at INTERPOL setter seg i ledersetet/som koordinator for 

dette arbeidet? 

 Er det viktig at man har en global internasjonal politiorganisasjon som 

INTERPOL, som leder et slikt arbeid?  

 Hvorfor det? På hvilken måte? 

- Er det det norske filteret som blir fremmet (gjennom CIRCAMP)? CSADDF har blitt 

tatt i bruk i både Danmark og Sverige, men også i EU gjennom CIRCAMP. Hva slags 

betydning har dette hatt for Norge? 

 Vil du si at det er viktig å internasjonalisere et slikt blokkeringsfilter? Hvorfor? 
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- Har dere blokkert INTERPOLs ”worst-of list” sider? Var denne listen til hjelp, eller 

var dette allerede sider som var blokkert i Norge? 

 INTERPOL har en rekke kriterier for å ha med slike sider på sin liste. Har 

Norge noen andre kriterier? Er det en forskjell her? 

- Hva bidrar Norge med i det internasjonale arbeidet på dette området?  

 Vil du si dette er et prioritert område for Norge? 

 Hvorfor det? 

- Hvordan har dette blitt et fokus for Norge?/Hva har bidratt til at dette har blitt et 

prioritert område for Norge?  

 Politiske prioriteringer? Offerfokusering? Enkeltpersoners initiativ? 

(enkeltpersoners entreprenørskap?) evt. Hvem?  

- Har dette området alltid vært et fokus for Norge? Har dere sett en utvikling i 

prioritering? Hva tror du dette skyldes? 

- Har dere blitt fler siden oppstarten? Føler du dette området har fått større fokus hos 

KRIPOS siden oppstarten? Eller mindre? Ev. hvordan? 

- Vil du si at Norge bidrar med mye i det internasjonale arbeidet? 

 På hvilken måte? 

 Vil du si at det norske politiet er gode på dette området? Med god mener jeg: 

kompetent, kunnskapsrik og lignende.  

 Får Norge noe tilbake av å dele vår ekspertise og kompetanse med resten av 

verden?  

- Hva slags arbeid blir prioritert? Er arbeidet mot overgrepsmateriale på internett et 

fokus? 

 Hva mer blir gjort enn blokkering?  

- Er det noe mer du vil fortelle om?  
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Intervjuguide ansatte hos Interpol 

A. Interpol 

- Can you tell me a little bit about Interpol as an organization? 

- What part does Interpol play today? 

- What are Interpol’s main tasks? 

- If Interpol would cease to exist today, what do you think the member countries would 

miss the most? 

 How many people work here today? 

o How many nationalities?  

o Does every country have a secondment working here? 

- Does Interpol have any challenges today? 

 What are the greatest challenges? 

 Is the collaboration challenging? When considering the many nationalities. 

 Are there any countries that have a greater influence then others? 

- How has the development of Europol affected your work? As an organization? 

Funding? 

 Does Europol contribute with elements that Interpol cannot provide? What?   

 And vice/versa?  

 Is there a cooperation between Europol and Interpol?  

- Have you seen any changes in the primary focus of Interpol? 

 Are there certain areas that are more prioritized now? 

 Has cybercrime gotten more attention? The protection of children?  

o Why do you think that is? Why is it so important for Interpol or any 

local police organization to protect children?  

 I’m convinced that there are many other pages with abusive material of adults. 

Why isn’t this blocked? 

o Are there any reasons to believe that we will start blocking other 

internet pages? 

- This is a tough job. Do you have any form of support system? 

- ICSE DB was lanced in March 2009 as a successor of ICAID. Can you tell me a little 

bit about these databases?  

 Why was a new database developed?  

 What are the differences between the two? 

 How many pictures and films of child abuse do you have in your databases 

today? Has there been an increase? 

o Do you see any trends? Children older/younger? Girls/boys? 

Nationality? Ethnicity?  

o How many of these children are unidentified?  

o How many have you identified? Do you have any ‘happy ending 

stories’?  

 

B. INTERPOL’S resolution AG-09-RES-05 

- Can you tell me a little bit about the start of the resolution?  

 Why was this resolution initiated? 

o Who initiated it? 

 What were the arguments for the resolution? 
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 Were there any arguments against it? 

 What is the goal of this resolution?  

- What kind of preliminary work was done before the resolution was presented at the 

general assembly? 

 

- What are the consequences of the resolution for Interpol?  

 How successful was the implementation? Any challenges?  

o What kinds of challenges? And how have they been solved? 

 How many people are working with this today? 

 What are your main tasks? What is a typical day for someone working with 

this? 

- Apart from making the worst-of list. What are your tasks? 

 How are you encouraging the member countries to implement Internet access 

blocking?   

 How do you encourage member countries to provide Interpol with lists of 

websites containing sexual abuse images with children?  

- How many member countries are using access blocking today? 

 Who aren’t access blocking? 

o What are the reasons for choosing not to block? Technology? 

Resources?  

o Are there any member countries developing access blocking in their 

country? 

 

- What are the benefits of this kind of blocking? 

- What are the challenges?  

 How can this kind of work grow and improve? What does the future look like?  

 Is there any room for improvement? What  can be done better? How? 

o Should you have more people working on this? 

o People with specialized skills? Technical know-how?  

- Are you working on any other technical methods? 

 Is deleting the pages an option?  

o Is that something Interpol wants to do?  

- Do you reach all the pages you want to reach, and block them?  

- People would say that if you have a bit of technical skills, you would be able to find 

the pages despite the fact that they have been blocked. Who are you keeping away 

from these pages by blocking?  

 Who is the primary focus? The ones downloading or the ones uploading?  

- Why is international cooperation so important here? 

 

- What else is done other than blocking pages? What is done when a page is found?  

 When the page is blocked – is the owner of the domain contacted? 

- Do you know of any other way this material is being spread? 

 Are you working on ways of stopping this? 

 

- Does Interpol use the term ‘child pornography’? 

  Why/Why not? 

 Why is it important to stop using this term? 

 



161 

 

- Would you say that access blocking is a preventive measure?  

 Who are you focusing on? The children or finding the perpetrator?   

- What kind of background does the people working with this have?  

 Would you say that they have the required skills and knowledge to take down 

the ‘experts’?  

 

C. Worst-of list 

- Can you tell me a little about the criteria for the worst-of list? 

- What kind of work lies behind the choosing of these criteria?  

-  How many pages are on the worst-of-list? Has there been a growth? Decline?  

 How often is the list updated and controlled? 

o Who are controlling it?  

o Is there any political/judicial control?  

- The nations choose themselves if they want to block pages based on their legislation. 

Have you experienced countries that have implemented access blocking, but that has 

chosen not to block one or several of the pages of your worst-of list? 

 What were their reasons? 

- Do you have a tip-”hot-line” or mail address where people can send in things they 

have seen and want to report? 

 Is this useful for your work? 

 

D. Complaints 

- Do you have a complaints form? A place where people can phone in or e-mail you 

about their complaints? Does this only function nationally? 

- Have you received any complaints?  

 How many? 

 What were the complaints about? 

- Have you ever lifted an access blocking on the basis of a complaint? 

- Has there been any organization or group of people who have complained about this 

resolution and control of the Internet?  

 

E. Internet Control 

- Is it possible to control sharing, downloading and buying of this kind of material on 

the Internet? 

- Do you have an idea of how many Internet pages with child abuse material that exists?  

- With regards to the media and the press, is there an accurate presentation of this 
crime and it’s scope? 

 If no: is there an exaggeration? Or an understatement? 

 Why do you think this situation is portrayed differently from the actual 

situation? 

 How does this affect your work? 

 

- The ISPs are the ones actually access blocking. Why aren’t the police in the different 

nations blocking themselves? Is that not possible? 

 Have you ever experienced an ISP that has refused to block pages after 

recommendation from their local police or Interpol? 

o Do the ISPs have authority to block pages without police 

recommendation? Have you experienced any ISPs doing that?  
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o Have you experienced any country that has problems collaborating with 

the ISPs in their country? What have been the problems? 

- Do you cooperate and communicate with some ISPs?  

 In what way?  

 Which ones?  

 How is that cooperation different from the cooperation with the NCB offices? 

Does the ISPs have access to the worst-of list and the databases?  

- Do you think blocking can be abused to sensor other material?  

- Does Interpol cooperate with any other organizations? 

 Which ones? And in what way? 

 What is the significance of these cooperations? 

 

F. Norway 

- What role does Norway have in this work? 

 Would you say that Norway is a contributor?  

o In what way? 

- What will happen to the work with the resolution when the Norwegian secondement 

is leaving in august? 

 Is there anyone that will replace Norway?  

 

- Is there anything else you would like to discuss?  
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Intervjuguide norsk sekondering hos Interpol  

A. Kriterier og norsk fokus 

- INTERPOL har en rekke kriterier for å ha med slike sider på sin liste. Har Norge noen 

andre kriterier enn Interpols? Er det en forskjell her? 

 Hvorfor tror du det er en forskjell her? 

- Vil du si dette er et prioritert område for Norge? 

 Hvorfor det? 

 Vil du si at overgrep mot barn og å finne overgripere har blitt et fokus de siste 

årene? Har det vært en utvikling her? 

 Hvordan har dette blitt et fokus for Norge?/Hva har bidratt til at dette har blitt 

et prioritert område for Norge? Politiske prioriteringer? Offerfokusering? 

Enkeltpersoners initiativ? (enkeltpersoners entreprenørskap?) ev. hvem? 

- Har kriminalitet på internett blitt et fokus?  

- Føler du at resolusjonen og blokkering av nettsider med slikt materiale ble startet i 

Norge? Tenker her på CSAAD filteret og internasjonaliseringen av dette. Kan det bli 

ansett som et ’norskt prosjekt?’ 

 

B. Interpol og Norge 

- Er INTERPOL, etter din mening, en viktig aktør i arbeidet med bekjempelse av 

overgrep mot barn på internett? 

 På hvilken måte? Hvorfor det? 

- Vil du si at Norge bidrar med mye i det internasjonale arbeidet? 

 På hvilken måte? 

 Vil du si at det norske politiet er gode på dette området? Med god mener jeg: 

kompetent, kunnskapsrik og lignende.  

- Har norsk politi kompetansen til å ta ’ekspertene’ på dette området?  

- Hva slags betydning har resolusjonen hatt for det norske politiets arbeid på dette 

området? Har det hatt noen påvirkning? 

 Får Norge noe tilbake av å dele vår ekspertise og kompetanse med resten av 

verden? Hva har Norge fått igjen av å internasjonalisere CSAADF?  

 Hva mer blir gjort enn blokkering?  

- Jeg er overbevist om at det finnes overgrep og tortur av f. eks voksne mennesker på 

nett. Hvorfor blir ikke dette blokkert? Hvorfor er det bare beskyttelse av barn på 

internett som  er et fokus?  

- Hvis Interpol hadde blitt opphevet i dag. Hva tror du Norge ville savnet mest?  

- Hva vil skje med arbeidet når du drar hjem i august?  

 Er det noen som vil overta din plass?  

 

C. Implementeringen av AG-2009-RES-05 

- Hva er konsekvensene av resolusjonen for Interpol? 

- Hvordan har implementeringen gått? Har dere møtt noen utfordringer?  

 Hva slags? Hvordan har disse blitt løst?  

 Hva har vært utfordringene med å implementere dem i så mange forskjellige 

land?  

 Vil du si det er et forbedringspotensiale? På hvilken måte?  

- Hva er fordelene med blokkering? 
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- Hva er utfordringene? 

 Hvordan kan slik blokkering utvikles? Hvordan ser fremtiden ut? 

 Hva mangler?  

- Hva vet dere om formidlingsmetodene ut over deling på internett? 

 Hva blir gjort for å hindre dette?  

- Er det å kontrollere slikt materiale på internett mulig? 

- Har dere en oversikt over hvor mange sider med overgrepsmateriale med barn som 

finnes?  

- Hvordan blir denne situasjonen fremstilt? Vil du si det er et reelt bilde som blir 

fremstilt i media?  

 Hvis nei, er det en overdrivelse?  

 Hvorfor tror du det blir fremstilt et slikt feilaktig bilde?  

  Hvordan påvirker dette deres arbeid?  

- Hvordan ser du på blokkering som en forebyggende strategi.  

 Hvem er fokuset? Barnet eller gjerningspersonen?  

 Hvem er det man er ute etter? De som laster opp eller de som laster ned?  

 Dersom man er over normalt teknisk god vil man kunne finne igjen sidene til 

tross for at de er blokkert. Hvem er det man da hindrer i å se disse sidene?  

 

D. Arbeidet med ISPene 

- Det er ISPene som faktisk utfører blokkeringen. Hvorfor gjør ikke politiet dette selv? 

Ville ikke dette vært enklere? Hoppe over et ledd?  

- Har dere opplevd at ISP har nektet å blokkere en side etter anbefaling fra politiet?  

 Har dere opplevd at ISP har blokkert sider ut over det politiet har anbefalt?  

- Kan slik blokkering misbrukes til å sensurere annet materiale? Jf Kina 

- Samarbeider Interpol direkte med Internettleverandører? 

 Hvordan fungerer dette samarbeidet?  

 Hvordan er dette samarbeidet forskjellig fra samarbeidet med NCB kontorene? 

Har de tilgang til worst-of listene og databasene?  

 

- Hvordan er det norske politiets samarbeid med Telenor?  

- Er det noen politiske eller juridisk tilsyn og kontroll av blokkeringen i Norge? 

 Hvorfor/hvorfor ikke?  

o Burde dette vært på plass?  

- Kontrollerer det norske politiet ISPenes blokkeringer?  

 

E. Resten 

- Anvendes begrepet ’barneporno’ hos Interpol? 

 Hvorfor/hvorfor ikke? 

 Hvorfor er det viktig å gå bort fra dette begrepet? 

 Er det fortsatt mange som anvender begrepet barneporno? 

o Hvem?  

- Har dere gjort noen vurderinger av dette arbeidet? 

 Hvordan skal man måle forebyggende tiltak?  

- I Norge er det Kripos som vurderer hva som skal bli inkludert på listen. Hvordan er 

situasjonen i andre land med blokkering? 
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 Hva er fordelene av at det er politimyndighetene som vurderer hva som skal 

blokkeres? 

 Er det utfordringer knyttet til at det ikke er politiet som leder dette arbeidet? 

 

- Er det noe mer du vil ta opp?  
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Intervjuguide Telenor 

- Hvorfor valgte Telenor å starte et slikt samarbeid med politiet? Hva slags behov lå 

bak? Hvem tok initiativet?  

- Hvordan blokkerer dere sider? Sånn rent teknisk? 

- Har det vært forespørsler fra politiet om å blokker sider med annet innhold enn 

overgrep med barn? 

- Har det vært tilfeller hvor dere ikke har fulgt politiets anbefalinger? Ev. hvorfor? 

 Stiller Telenor seg noen gang kritisk til politiets anbefalinger? Ser dere gjennom 

sidene før dere blokkerer? Hvem vurderer i så fall dette materialet?  

- Hva er utfordringene med DNS-Poisoning? Har det vært noen/er det noen problemer? 

- Er det mulig å komme seg rundt blokkeringene? Jobber dere med tekniske metoder for 

å forbedre dette? Arbeides det med utvikling av slike sperremekanismer?  

- Mener du at slik blokkering fungerer? Med fungerer mener jeg at det oppnår målet om 

å hindre visning, nedlastning og spredning av slikt materiale? På hvilken måte? 

Hvorfor ikke? 

- Har dere møtt noen motstand på dette området? Noen vil nok stille seg negativ til 

sensur og kontroll av internett – at dette skal være et fritt medium? Har det vært noen 

henvendelser fra organisasjoner/privatpersoner som stiller seg negative til slik 

”sensurering” på internett?  

- Hvor mange jobber med dette daglig? Hva går dette arbeidet ut på?  

- Hvor mange sider har Telenor blokkert? Fører dere egne statistikker over dette? Er 

dette ev. mulig å få tak i? 

- Får dere henvendelser fra privatpersoner som har sett støtende materiale? Hva gjør 

dere med slike henvendelser eventuelt?  

 Kripos har en tipsside på nett. Har dere noe liknende? 

- Hva har Telenor gjort for å ”fronte” dette arbeidet internasjonalt?  

 Samarbeider dere med andre ISPer? Nasjonalt? Internasjonalt?  

 Vet du om noen andre norske ISPer har andre blokkeringskriterier/teknologi 

enn Telenor? 

- Hva er betydningen av et internasjonalt samarbeid på dette området?  

- Finnes det noen bedre/alternative løsninger? 

- Hvordan ser du for deg at fremtiden ser ut?   

- Er det noe mer du vil legge til?  
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Skype intervuguide 

A. Views on access blocking 

- What is your opinion on access blocking? 

- Do you feel that access blocking is an appropriate preventive tool to combat child 

abuse material on the Internet ?  

 If so: why is this a good tool? What are the advantages with access blocking? 

 If not: What are the main problems with access blocking? What are the 

challenges, as you see it? What can be improved?  

- What do you see as the effects of access blocking? (tangible or intangible) 

- What are the main arguments against access blocking?  

- Who do you think they are stopping from seeing this material on the Internet when 

using access blocking?  

- Do you see access blocking as a step towards protecting children who have been 

sexually abused? How? Why not?  

- Is this a good preventive tool? 

 This is a tool that comes into effect after the sexual abuse already has occurred. Is 

it right to classify it as a preventive tool?   

 In your opinion, what is a good and successful way of preventing distributing and 

downloading child sexual abuse material on the Internet?  

 Are there any ways to prevent this? 

- Some of my informants have stated that they wish to drive this material off the web 

and underground. What do you think could be the consequences of that? 

 

B. Access blocking in your country  

- Is access blocking implemented in your country? 

If yes: 

 Was this an unproblematic implementation?  

 Have there been any challenges regarding the implementation of the access 

blocking? If so: what kind of challenges?  

- Are the police controlling the access blocking? Or an NGO (non governmental 

organization)? 

 Are the police the right organization to lead this work? Why/why not?   

- Is access blocking allowed by law in your country?  

 If not: do you think it should be? 

If not:    

- What have been the reasons not to access block this material in your country?  

- Who have been the main participants in the discussion? Who have argued against  

access blocking? 

- In your opinion, should your country access block child sexual abuse material? Why? 

Why not? 

- if your country were to implement access blocking, do you see it as important that it is 

allowed by law?  
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C. INTERPOL and resolution on access blocking 

- In your opinion, is INTERPOL the right organization to lead and coordinate this 

work? Why/ Why not?  

- What are the benefits in having INTERPOL leading this work? 

- What are the challenges of having INTERPOL leading this work?  

- In your opinion, has the implementation of the Interpol resolution on access blocking 

contributed to combating child sexual abuse material on the Internet?  

 In what way?/Why not? 

- The resolution was adopted unanimously at the INTERPOL General Assembly in 

2009. Why do you think it was a unanimous opinion to limit the online distribution of 

child sexual abuse images?  

- What do you see as the main problems with implementing this resolution and access 

blocking internationally?  

 Is it important to have an international collaboration regarding this material? 

Why/Why not? 

 

D. Terminology  

- Do you think child pornography is the right term to describe this material? Why?/Why 

not?   

- Are there still many who use the term child pornography?  

- What are the consequences of people using the term child pornography?  

- In 2005 Norway changed the penal code article regarding child abuse material and 

changed the term from ‘child pornography’ to ‘representations that sexualize 

children’. That means that we also criminalize and access block some animated 

pictures and drawings that show children in a sexualized manner. Some would say that 

drawings and animated pictures of children being sexually abused is a victimless 

crime and should therefore not be illegal. What are your thoughts on that?  

 

E. The rest 

- In your opinion, is child sexual abuse a prioritized crime? Why/Why not? 

- To your knowledge, is the protection of children something that every country and 

society finds important?  

- The Internet is not only filled with material of children being abused, but also other 

crimes like adults and animals being sexually abused. Why do you think that so many 

countries choose to only access block material with children and not the rest? 

 Why do you think the blocking of child sexual abuse material is accepted in many 

countries, but not anything else?  

- Is it possible to control the Internet?  

- With regards to the media and the press, is there an accurate presentation of this crime 

and it’s scope? 

 Why do you think that some organizations and the press in some cases tend to 

over-estimate the size and scale of this crime? 

- Is there anything more you would like to add with regards to this matter?  
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Vedlegg 4: Illustrasjon Kripos’ stoppside  
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Vedlegg 5: Illustrasjon Interpols stoppside  
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Vedlegg 6: Resolusjon AG-2009-RES-05 

 

AG-2009-RES-05 

RESOLUTION 

 

 

Subject:  Combating sexual exploitation of children on the Internet using all available 

technical solutions, including access-blocking by INTERPOL member 

countries 

 

The ICPO-INTERPOL General Assembly, meeting in Singapore from 11 to 15 

October 2009 at its 78th session: 

 

CONSIDERING the importance of the worldwide fight against child sexual 

exploitation, 

 

BEARING IN MIND that the Internet plays a central role worldwide in the 

dissemination of child sexual abuse images, taking advantage of gaps in legislation in certain 

countries, 

 

NOTING that the dissemination of child sexual abuse images via the Internet has 

significantly increased in recent years, 

 

ACKNOWLEDGING that a number of INTERPOL member countries are already 

putting in place preventive measures, including the technical tools to block access to websites 

containing child sexual abuse images, and that other initiatives are currently developing a 

similar approach, 

 

CONVINCED that INTERPOL can play a major role in detecting, disrupting and 

dismantling networks, organizations or structures used for the production and/or distribution 

of child sexual abuse images, and in identifying and rescuing the victims as well as 

identifying and arresting offenders, 

 

ENCOURAGES member countries to promote the use of all the technical tools 

available, including access-blocking of websites containing child sexual abuse images, in 

order to intensify the fight by their national specialized units against the dissemination of 

child sexual abuse images on the Internet; 

 

ENCOURAGES member countries to systematically provide the INTERPOL General 

Secretariat with updated lists of websites containing child sexual abuse images for 

dissemination to INTERPOL member countries, so as to enable them to take appropriate 

action; 

 

TASKS the INTERPOL General Secretariat to maintain and disseminate to the 

National Central Bureaus a worldwide list of URLs (Internet addresses) which contains those 

websites that publish the most severe child abuse material. 

Adopted 
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Vedlegg 7: Straffelovens paragraf 204a 

Den som  

a. produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag 
eller planmessig gjør seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn 
eller fremstilling som seksualiserer barn,  

b. befatter seg med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger 
som seksualiserer barn, på annen måte som nevnt i § 204 første ledd, eller  

c. forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling 
av rørlige og urørlige bilder med seksuelt innhold, eller produserer slike 
fremstillinger hvor noen under 18 år er avbildet,  

straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år.  

       Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 
18 år.  

       Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bøter 
eller med fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller 
overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir 
foretatt handling som nevnt i første ledd.  

       Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 
16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i 
alder og utvikling.  

       § 204 annet ledd annet punktum og fjerde ledd gjelder tilsvarende.  

Tilføyd ved lov 20 mai 2005 nr. 29.  
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Vedlegg 8: Illustrasjon fildelingsnettverk 

Usenet server/newgroups (Kilde: Callanan m.fl 2009)  

Slike Usenet servers, ofte styrt av 

internettleverandørene fungere som 

mailservere som mottar 

tekstmeldinger fra brukeren og 

videresender dem til andre usenet 

servers (eller nyhetsservere). Brukere 

vil da kunne se serverens innhold 

gjennom Outlook Express eller annen 

spesialisert programvare.  

  

Peer to Peer nettverk (P2P) 

Siden utviklingen av Napster 

fildelingsprogram i 1999 har peer to 

peer delingsteknologi utviklet seg med 

stor hastighet. Teknologien ble i 

utgangspunktet utviklet for legitim 

bruk spesielt for byråer som skulle 

overføre store filer seg i mellom, men 

blir nå brukt til deling av filmer og 

musikk. Peer to peer deling er basert på utveksling av filer direkte mellom brukerne, uten å gå 

gjennom mellomliggende servere som kan føre til forsinkelser eller kommunikasjonssvikt. 

Freenet er et eksempel på et avansert og kryptert fildelingsnettverk med stor grad av 

anonymitet. 
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Vedlegg 9: Eksempel analyse  

Sitat Tema Kapittel 

”Det er jo naturlig det hvis man har en gitt mengde folk som 

har en interesse for barn uansett om det regner eller snør, så 

vil de jo gå ett eller annet sted. Dette er jo politiarbeid i et 

nøtteskall, man oppdager et problem, man identifiserer det, 

kategoriserer det, forsøker å gjøre noe med det og hvis 

problemet er løst så er det bra, men det dukker opp igjen et 

annet sted litt seinere”. 

Displacement: Utfordringer 

tilknyttet situasjonell 

forebygging 

5 

”Som 18 åring lagde hun en musikkvideo som hun la ut på 

YouTube og spilte en sang som var innmari fin. Også 

kommer kommentarene: hei vi husker deg fra 

”kindergarden”. Så hun kommer ikke unna. Selv når hun 

prøver å gjøre noe helt annet 10 år etterpå. Så nei, da er de 

der. Bildene hennes er overalt også. Så det er ikke så lett å 

komme unna det når du først har havna utpå. Så det er en 

livslang krenkelse av disse ungene”. 

Evig krenkelse. Ting som 

havner på internett blir aldri 

helt borte 

4/5 

”Som Freenet som vi så på i stad hvor de sitter og prater om 

akkurat hva de liker og ’er det noen som har og noen som 

kan gi meg gutter som voldtas eller gutter som bæsjer på seg’ 

eller hva enn. Også finner de hverandre også samler de seg 

sammen også diskutere de inngående hva det måtte være av 

skrullete ting”. 

Gruppetilhørighet. 

Naturalisering av avvikende 

fantasier og seksuelle 

preferanser 

4 

”Mens dette som er på internett det er liksom sånn ut i det 

blå ikke sant. Og ergo er det ingen som nødvendigvis føler at 

det ansvaret er deres”. 

Internett visker ut grenser. 

Desentralisert – nasjonal 

ulikhet.  

6 
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Vedlegg 10: Oversikt: norsk og internasjonal regulering av 

pornografi  

År Hendelse  

1843 Straffebudet om pornografi inntatt i kapittel 8, paragraf 3 hvor 

bestemmelsen lød: Hvis Nogen i trykt Skrift krænker Sædeligheden eller 

Blufærdigheden
91

, straffes han med Bøder eller Fængsel. 

 

29.juni 1889 Lovendring: Bestemmelsen ble utvidet slik at krenkelser av sedeligheten 

gjennom offentlig forestilling, forevisning, utstilling, opplesning eller 

foredrag også ble rammet. Krenkelse av sedeligheten inkluderte også å 

gi veiledning i og oppfordring til bruk av prevensjonsmidler. 

1902 Ny straffelovsparagraf: 211. Utukt erstattet sedelighet 

 

1957 Agnar Mykles Sangen om den røde rubin ble politianmeldt på grunn av 

dristige seksualskildringer, og senere konfiskert og forbudt 

 

1967 Jens Bjørneboe og hans forlegger ble dømt i Byretten for å ha skrevet og 

utgitt pornografi med boken Uten en tråd (1966) som omhandler en 19 

år gammel jente som drar på rundreise i Europa for å utfolde sin 

seksualitet i mange ulike sammenhenger. Saken ble anket til Høyesterett 

som hold på Byrettens avgjørelse og skjerpet i tillegg straffen. 

8. februar 1984 Justisdepartementet Straffelovrådet i oppdrag å utrede og komme med 

forslag til bestemmelser som retter seg mot forskjellige typer 

pornografiske skildringer og bruk av slike skildringer. Gjennom dette 

ønsket man å få inkludert grovere former for pornografi og at slike 

skildringer som dyre-, og barnepornografiske skildringer rammes direkte 

av paragrafens ordlyd. 

1977 En rekke kvinneaktivister gikk  i 1977 til aksjon mot den stadig økende 

utbredelsen av pornografi da de mente den inneholdt krenkende og 

nedverdigende skildringer – med til dels voldelige innslag av kvinner og 

barn 

11.august 2000 Ny straffelovsparagraf: 204 med definisjonen av pornografi: Kjønnslige 

skildringer, som virker støtende eller på annen måte er egnet til å virke 

menneskelig nedverdigende eller forrående, herunder kjønnslige 

skildringer hvor det gjøres bruk av lik, dyr, vold og tvang. 

20. mai 2005 Norge fikk en egen straffelovsparagraf som tar for seg fremstillinger som 

seksualiserer barn, nemlig paragraf 204a. 
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 Bluferdighet er definert som: sømmelighet mellom kjønnene.  
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År  Hendelse  

1969 Danmark den første staten i verden som avskaffet alle juridiske 

sanksjoner mot pornografi for voksne 

1971 Sverige fulgte etter 

1969-1979 The ten year madness 

1972 Debatten om pornografi kom til USA gjennom filmen Deep Throat 

historiens første pornofilm i langformat som ble enormt populær og 

sies å ha spilt inn over 600 millioner dollar på verdensbasis. I tillegg 

har filmen vært svært betydningsfull da det åpnet opp sensurdebatten 

og var av stor kulturhistorisk betydning da den var et markant uttrykk 

for den seksuelle revolusjonen i USA 

Midten av 1970 tallet: The great reaction 

1978 The Sexual Exploitation of Children Act i USA isom forbød 

produksjon og kommersiell distribusjon av uanstendig materiale med 

subjekter under 16 år 

1978 Loven om selvbestemt abort 

1978 I Nederland førte Høyesteretts avgjørelse om visning av Deep Throat 

til en avkriminalisering av ikke-offentlige visninger av pornografi til 

personer over 18 år, etter å ha blitt informert om filmens innhold 

Juli 1984 Det nederlandske politiet i juli raidet sexbutikker i Amsterdam da de 

mente situasjonen kommet ut av kontroll og at markedet for slikt 

materiale stod for flere millioner Gylden. 

1984 The Child Protection Act som fjernet fremstillinger som seksualiserer 

barn på internett fra beskyttelse av ytringsfriheten (First Amendment).     

 

 

 


