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1 Innledning 

 

1.1 Tema og problemstilling 

Oppgavens tema er forbudet mot seksualisering av barn i fiktive fremstillinger etter straffeloven 

§ 311.1 Bestemmelsen omfatter ulike befatningsmåter med «fremstilling av seksuelle overgrep 

mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn». Den overordnede problemstillingen er hva 

som utgjør en straffbar befatning med fiktive fremstillinger som seksualiserer barn. Dette beror 

på en analyse av rekkevidden til strl. § 311.  

 

Begrepet «fremstilling» er medie- og teknikknøytralt og omfatter ethvert materiale i form av 

lyd, tekst eller bilde.2 Forbudet mot fiktive fremstillinger fremgår ikke eksplisitt av strl. § 311, 

men innfortolkes i det vide begrepet fremstilling. Fiktive fremstillinger skiller seg fra over-

grepsmateriale der barn har blitt utnyttet eller utsatt for overgrep. Fremstillingen er ikke reell 

og barnet som fremstilles vil i mange tilfeller ikke eksistere. Seksualiserte tegninger eller ma-

lerier av barn og skriftlige seksuelle fantasihistorier om barn omfattes av begrepet.  

 

Flere saker om ulovlig befatning med fiktive fremstillinger har fått oppmerksomhet i nyhets-

bildet de siste årene. Enkelte av sakene har kommet til domstolene. I Fredrikstad tingrett ble en 

person dømt for å ha innført en sexdukke som ligner et barn.3  

 

Formålet med strl. § 311 er å beskytte barn mot seksuelt misbruk. Barns rett til vern om sin 

personlige integritet er i dag en grunnlovsfestet rett i Grunnloven § 104 tredje ledd, og strl. § 

311 bidrar til å sikre dette vernet. Et av spørsmålene som blir reist i oppgaven er i hvilken grad 

formålet om å beskytte barn gjør seg gjeldende når fremstillingene ikke er av fysiske personer 

og ingen konkrete barn er utnyttet. 

 

Forbudet i strl. § 311 er ikke absolutt. Straffebudet rammer ikke fremstillinger som må anses 

forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig eller informativt formål.4 Uttrykket «overgreps-

kunst» har blitt brukt i forbindelse med kunstutstillinger som seksualiserer barn og lovligheten 

av slike fremstillinger er debattert. Visse handlinger kan være umoralske, men det behøver ikke 

bety at handlingen må straffes. Dette reiser spørsmål om ytringsfriheten kan sette grenser for 

rekkevidden av forbudet mot fiktive fremstillinger.  

                                                 
1  Lov om straff 20. mai 2005 nr. 28 (strl.). 
2 Innst. O. nr. 66 (2004–2005) s. 3 og Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 46 jf. Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 447.   
3  Fredrikstad tingretts dom av 3. november 2017. 
4  Strl. § 311 siste ledd første punktum. 
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1.2  Avgrensninger og presiseringer  

Strl. § 311 er en omfattende bestemmelse som gjør det nødvendig med avgrensninger. Analysen 

vil i hovedsak omhandle de forbudte befatningsmåtene for fiktive fremstillinger av barn i strl. 

§ 311 første ledd bokstav a til c. Strl. § 311 første ledd bokstav d og e er mindre aktuell for 

problematikken og blir ikke nærmere behandlet. Avgrensningen er foretatt ut fra den rettsprak-

sis som foreligger på området for fiktive fremstillinger. Straffebudets fjerde ledd, om straffritak 

for jevnbyrdighet i alder for fysiske personer, faller utenfor oppgavens tema.  

 

Det er fire betingelser som må være oppfylt for at en handling skal være straffbar.5 Straffbar-

hetsbetingelsene kan splittes opp i subjektive og objektive straffbarhetsvilkår. Av de alminne-

lige betingelsene for å straffe, vil kun det objektive vilkåret om overtredelse av straffebud og 

det subjektive skyldkravet bli behandlet. Skyldkravet deles opp i forsettlige overtredelser og 

uaktsomme overtredelser, men jeg avgrenser mot straffbar unnlatelse i strl. § 311 tredje ledd, 

som har begrenset praktisk betydning for oppgaven.  

 

Dersom vilkårene for å straffe er oppfylt blir det et spørsmål om straffutmåling. Straffutmåling 

vil ikke bli behandlet av hensyn til oppgavens omfang. Jeg avgrenser også mot strl. § 311 siste 

ledd siste punktum om forhåndskontroll fra medietilsynet, ettersom oppgaven gjelder etterføl-

gende straffansvar for befatning med fiktive fremstillinger. Det faller utenfor oppgavens ramme 

å gå nærmere inn på reglene om medvirkning, forsøk og konkurrens. 

 

Begrepene befatning og befatningsmåter brukes som samlebetegnelser på de ulike handlings-

alternativene i strl. § 311 første ledd bokstav a til c. Fiktive fremstillinger eller fiktivt materiale 

benyttes som forenklende versjoner av fiktive fremstillinger av overgrep mot barn eller som 

seksualiserer barn. Det forekommer at jeg benytter begrepet barnepornografi istedenfor over-

grepsbilder eller overgrepsmateriale, selv om betegnelsen ikke brukes i dagens straffebud.6 Be-

tegnelsen brukes ved omtale av tidligere straffebud, utenlandsk rett og internasjonal rett. Unn-

taket i strl. § 311 siste ledd første punktum vil for enkelthetsskyld refereres til som unntaket for 

visse fremstillingsformål. Fredrikstad tingretts dom av 3. november 2017 vil jeg referere til som 

sexdukkedommen. Dommen er upublisert i likhet med enkelte andre avgjørelser det vises til, og 

for disse fremgår saksnummeret i kildelisten.  

 

1.3 Rettskildebildet 

Utgangspunktet for analysen av gjeldende rett er strl. § 311. For å fastlegge straffebestemmel-

sens innhold er ordlyden utgangspunktet, jf. legalitetsprinsippet i Grunnloven (Grl.) § 96 første 

                                                 
5  Overtredelse av et straffebud strl. § 14, fravær av straffrihetsgrunner strl. §§ 17–19, subjektiv skyld strl. § 21 

og skyldevne – tilregnelighet strl. § 20.  
6  Ot.prp. nr. 37 (2004–2005) s. 6. 
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ledd, EMK art. 7 nr. 1 og strl. § 14. Forbudet mot fiktive fremstillinger fremgår ikke eksplisitt 

av ordlyden i straffebudet og bestemmelsens innhold må derfor tolkes i lys av andre rettskilder.  

 

Lovforarbeidene er en rettskilde med betydelig vekt for å avgjøre straffebestemmelsens inn-

hold. Strl. § 311 viderefører i stor grad innholdet i straffeloven 1902 § 204 a.7 Tidligere forar-

beider8 og rettspraksis9 vil derfor være relevant for en vurdering av gjeldende rett etter strl. § 

311. Den tidligere straffeloven refereres til som strl. 1902.  

 

Rettspraksis viser den praktiske betydningen av forbudet mot fiktive fremstillinger. Dommer 

som omhandler fiktive fremstillinger er i hovedsak fra underrettene. Underrettspraksis har 

mindre rettskildemessig vekt enn rettspraksis fra Høyesterett.10 Dommene støtter i det vesent-

lige det som fremgår av forarbeidene og vil fungere som en supplerende rettskilde i argumen-

tasjonen. Hvis det ikke finnes avgjørelser fra Høyesterett som berører tematikken, betyr det at 

de kilder som faktisk eksisterer kan gi veiledning for gjeldende rett på rettsområdet.11 Dette 

støttes av hensynet til likebehandling av borgerne.  

 

Internasjonale menneskerettskonvensjoner er relevante kilder på strafferettens område. Det 

samme gjelder avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Norges folke-

rettslige forpliktelser av betydning for rekkevidden til strl. § 311 behandles i kapittel 2 og 5. 

Ytringsfriheten, legalitetsprinsippet og barns integritetsvern er forankret i Grunnloven.12 

Grunnloven er overordnet straffelovgivningen som følge av lex superior-prinsippet og strl. § 

311 må ligge innenfor de grenser som grunnloven trekker opp.13 Menneskerettighetene i Grunn-

loven og konvensjonene utfyller hverandre. Den bestemmelsen som gir sterkest vern kommer 

til anvendelse.14  

 

Tilfanget av juridisk teori som utførlig behandler fiktive fremstillinger er beskjedent. Strl. § 

311 er det ikke skrevet om i Spesiell strafferett av Matningsdal fra 2016, men kommentarut-

gaven til bestemmelsen fra 2017 av samme forfatter gir en god beskrivelse av gjeldende rett. 

Selv om relevansen og vekten av juridisk teori er omdiskutert, vil dette vises til for å belyse 

rettstilstanden som et supplement til autoritative rettskilder. 

                                                 
7  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 447. 
8  Ot.prp. nr. 45 (2002–2003), Innst. O. nr. 66 (2004–2005), Ot.prp. nr. 37 (2004–2005) mfl. 
9  LF-2012-137266, TSTRO-2015-137298, LB-2016-41804 mfl.  
10  Eckhoff (2001) s. 162 og Boe (2012) s. 257. 
11  Boe (2012) s. 257. 
12  Grl. §§ 100, 96 og 104.  
13  Eskeland (2017) s. 100.  
14  Aall (2015) s. 45. 
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Reelle hensyn som hensynet til handlingens straffverdighet og prevensjon har betydning for 

tolkningen og anvendelsen av strl. § 311.15 Dette kommer særlig til uttrykk i oppgavens retts-

politiske vurdering. Videre er hensynet til forutberegnelighet, rettssikkerhet og hensyn som be-

grunner ytringsfriheten av betydning for tolkningen av EMK og Grunnloven.  

 

Nasjonal lovgivning fra Sverige og Danmark er tatt med i den hensikt å gi oppgaven et kompa-

rativt perspektiv. Rettskilder fra utenlandsk rett har begrenset verdi i norsk rett. Likevel kan 

rettskilder fra andre land ha argumentasjonsverdi og i tillegg gi viktige bidrag til rettspolitiske 

vurderinger.16 Lovtekst, forarbeider og juridisk sekundærlitteratur fra Sverige og Danmark vil 

være utgangspunktet for sammenligningen.  

 

Som følge av begrenset nasjonal rettspraksis, vil utenlandsk rettspraksis brukes for å belyse 

ytringsfrihetens betydning for fiktive fremstillinger. Avgjørelsene tjener som illustrasjonsma-

teriale og støtteargument for aktualiteten til underproblemstillingen i kapittel 5.  

 

Nyhetsbildet har inspirert meg til å formulere problemstillingen og har derfor en plass i oppga-

ven. Avisartikler det vises til er ikke rettskilder, men de illustrerer eksempler som berører te-

matikken i oppgaven. 

 

1.4 Videre fremstilling  

I kapittel 2 går jeg inn på noen av Norges internasjonale forpliktelser og betydningen dette har 

for strl. § 311. Internasjonale overenskomster viser at kriminalisering av fiktive fremstillinger 

ikke er et særnorsk fenomen. 

 

I kapittel 3 vil jeg foreta en rettsdogmatisk analyse av strl. § 311. For å klarlegge grensen for 

straffbar befatning med fiktivt materiale må det undersøkes hvordan forbudet blir anvendt i 

rettspraksis. Skyldkravet kommer jeg til i punkt 3.6, før jeg går inn på unntaket fra forbudet i 

punkt 3.7. Her vil jeg se på hvilken betydning unntaket for visse fremstillingsformål har for 

rekkevidden av forbudet mot fiktive fremstillinger. Dette fordrer undersøkelser av domstolenes 

bruk av unntaket, samt en vurdering av hvor aktuelle de legitime formålene er for fiktive frem-

stillinger.  

 

I kapittel 4 vil jeg se nærmere på problemstillingen i et komparativt perspektiv. Jeg vil under-

søke anvendelsesområdet til forbudet mot barnepornografi i den danske straffeloven § 235 og 

                                                 
15  Eskeland (2017) s. 141.  
16  Nærmere om nordisk lovsamarbeids betydning med sikte på harmonisering og komparasjon for å finne en god 

regel i Rui (2009) s. 434–468.  
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den svenske Brottsbalken kapittel 16 10 a §. Observasjonene fra sammenligningen vil jeg bruke 

i den rettspolitiske vurderingen i oppgaven.  

 

I kapittel 5 vil betydningen av informasjons- og ytringsfriheten bli vurdert. Inspirert av svensk 

rettspraksis vil jeg foreta en vurdering av hvilken plass ytringsfrihetsvernet har for rekkevidden 

til forbudet i strl. § 311.17   

 

I kapittel 6 vil jeg redegjøre for mine refleksjoner i en rettspolitisk vurdering av straffebestem-

melsen, samt en oppsummering rettet mot hovedproblemstillingen.  

  

                                                 
17  NJA 2012 s. 400 HD. 
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2 Internasjonalt samarbeid 

 

2.1 Bakgrunnen for Norges internasjonale forpliktelser 

Strafferetten har tradisjonelt blitt ansett som et anliggende mellom hver enkelt stat og dens 

borgere. I dag er harmonisering av staters strafferett viktig for at kriminalitet kan bekjempes 

effektivt.18 Teknologiens utvikling har medført en nærmest ubegrenset mulighet for global for-

midling av informasjon via internett. Grenseoverskridende kriminalitet gjelder også for barne-

pornografi, noe som gjør behovet større for internasjonale samarbeid.19  

 

I punkt 2.2 og 2.3 søker jeg å svare på hvilken betydning internasjonale forpliktelser har for 

rekkevidden til strl. § 311. Det bemerkes at justiskomiteen nylig har reist spørsmål om strl. § 

311 er tydelig nok på straffbarheten av befatning med fiktivt materiale.20 Dette tolker jeg som 

et spørsmål om klarhetskravet i legalitetsprinsippet er oppfylt, noe jeg ser nærmere på i neste 

punkt.  

 

2.2 Betydningen av Norges internasjonale forpliktelser 

2.2.1 Den europeiske menneskerettskonvensjonen 

Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) trådte i kraft 3. september 1953. Konven-

sjonen er inkorporert i menneskerettsloven21 (mrl.) og gjelder som norsk lov, jf. mrl. § 2. Inter-

nasjonale konvensjoner som er inkorporert og gjort til norsk rett står i en særstilling som følge 

av forrangsbestemmelsen i mrl. § 3. Ved en eventuell motstrid mellom bestemmelser i konven-

sjonen og annen lovgivning, skal konvensjonsbestemmelsen gå foran.22 EMK er den interna-

sjonale forpliktelsen som har størst interesse på strafferettens område. Årsaken skyldes blant 

annet EMDs håndhevelse av EMK og at norske domstoler må legge EMDs tolkninger til 

grunn.23  

 

Legalitetsprinsippet står sterkt på strafferettens område og er forankret i EMK art. 7 nr. 1. Etter 

det strafferettslige legalitetsprinsippet må straff ha hjemmel i lov. Lovskravet sikrer borgernes 

forutberegnelighet og rettssikkerhet. Lovgiver kan ikke straffe en adferd som innebærer et 

brudd på menneskerettighetene i EMK, jf. mrl. § 3. Strl. § 311 må derfor være forenelig med 

konvensjonsbestemmelsene, herunder EMK art. 7. 

 

                                                 
18  Rui (2009) s. 441. 
19  Ot.prp. nr. 28 (1999–2000) s. 96. 
20  Innst. 247 S (2016–2017) s. 26. 
21  Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett av 21. mai 1999 nr. 30. 
22  Grl. § 92 pålegger statens myndigheter å sikre menneskerettighetene.  
23  Eskeland (2017) s. 114. 
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EMK art. 7 nr. 1 krever ikke formell lov for å straffe i motsetning til Grl. § 96.24 Ettersom 

forbudet mot fiktivt materiale ikke fremgår uttrykkelig av ordlyden i bestemmelsen, kan det 

stilles spørsmål om strl. § 311 oppfyller klarhetskravet til lovbestemmelsens utforming etter 

EMK art. 7. Klarhetskravet er lagt til grunn av EMD i Sunday times v. UK som gjaldt lovskravet 

i EMK art. 10 nr. 2, men vurderingen er den samme for legalitetskravet i EMK art. 7 nr. 1.25 I 

dommen stilles det krav til at loven er «adequatly accessible» for individet og at den er formulert 

med «sufficient precision».26 Av dette kan det utledes at en straffbar handling må være tilstrek-

kelig klart og presist definert i straffebudet.  

 

Justiskomiteen har reist spørsmål om strl. § 311 er tydelig nok på hvorvidt det er straffbart å 

innføre seksualiserte dukker som ligner barn. Stortinget har derfor bedt regjeringen utrede be-

hovet for å tydeliggjøre forbudet i strl. § 311.27 Behovet for å presisere i lovteksten at fiktive 

fremstillinger er omfattet ble sist vurdert i 2002.28 Et flertall av høringsinstansene ønsket dette 

presisert. Begrunnelsen var at lovteksten i størst mulig grad skal gjenspeile det som faktisk 

omfattes, av hensyn til forutberegnelighet. Hensynet må imidlertid avveies mot at lovteksten 

ikke blir for komplisert og detaljert. Departementet konkluderte med at det ikke ville gi noen 

god språklig eller lovteknisk løsning å presisere lovteksten ytterligere. Fiktive fremstillinger 

var omfattet etter en naturlig språklig forståelse av ordet «skildring», som nå er dekket av be-

grepet «fremstilling».29 

 

Behovet for presisering har muligens blitt større ettersom tilfanget av saker om fiktive fremstil-

linger har økt de siste årene. En presisering vil derfor bidra til forutberegnelighet. Likevel tilla-

ter EMD skjønnsmessige inngrepshjemler ved at myndighetene kan velge å ha vage formule-

ringer som overlater et skjønn til domstolene.30 Adgangen samsvarer med norsk lovgivnings-

tradisjon som åpner for at generelle bestemmelser kan tolkes i lys av andre rettskilder.31 Fiktive 

fremstillinger omfattes av begrepet «fremstilling» som er medienøytralt og må anses å være 

forenelig med legalitetsprinsippet i EMK art. 7 nr. 1. At fremstilling omfatter fiktivt materiale 

fremgår av flere rettskilder, som jeg kommer tilbake til i neste kapittel. Det bemerkes at strl. § 

                                                 
24  Aall (2015) s. 118, jf. Sunday Times v. UK (1979) para 47, Müller and others v. Switzerland (1988) para 29.  
25  Kjølbro (2017) s. 743 og Aall (2015) s. 136. 
26  Sunday Times v. UK (1979) para 49.  
27  Innst. 247 S (2016–2017) s. 26.  
28  Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 55.  
29  ibid. 
30  Sunday Times v. UK (1979) para 49, Müller and others v. Switzerland (1988) para 29, se nærmere Aall (2015) 

s. 136, Kjølbro (2017) s. 744 og Eskeland (2017) s. 103–104. 
31  Høstmælingen (2012) s. 219-220 og Kjølbro (2017) s. 744. 
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311 ikke er problematisk i forhold til legalitetsprinsippet i Grl. § 96 første ledd. Kravet til for-

mell lov er innfridd og det er lagt til grunn i Rt. 2014 s. 238 at grunnlovsbestemmelsen stiller 

samme krav til klarhet i lovteksten som EMK art. 7.32  

  

2.2.2 FNs konvensjon om barnets rettigheter med tilleggsprotokoll 

FNs konvensjon om barnets rettigheter33 (barnekonvensjonen) art. 34 forplikter konvensjons-

partene til å verne barn mot alle former for seksuell utnytting og seksuelt misbruk. Barnekon-

vensjonen ble tatt inn i menneskerettsloven i 2003 og er inkorporert i norsk rett på lik linje med 

EMK. Barns vern mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk er ivaretatt gjennom straffelov-

givningen og strl. § 311 bidrar til å sikre vernet.  

 

FNs valgfrie tilleggsprotokoll til barnekonvensjonen er inkorporert i menneskerettsloven og 

forplikter Norge til å kriminalisere en rekke handlinger knyttet til barnepornografi.34 Tillegg-

sprotokollen art. 2 bokstav c definerer barnepornografi som:  

 

«[A]ny representation, by whatever means, of a child engaged in real or simulated ex-

plicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for primarily 

sexual purposes.»35 

 

«Simulated» inkluderer fiktiv barnepornografi og «any representation, by whatever means» in-

dikerer at bestemmelsen er medienøytral. Justisdepartementet la likevel til grunn at rene skrift-

lige fremstillinger faller utenfor definisjonen.36 Protokollens art. 3 nr. 1 bokstav c angir hvilke 

handlinger statene som et minimum skal kriminalisere. Produksjon, flere former for spredning, 

innførsel og besittelse er nevnt. Som jeg kommer tilbake til i punkt 3.5, er alle disse handlingene 

kriminalisert i strl. § 311.  

  

Tilleggsprotokollen mangler en egen legaldefinisjon av «child». Barnekonvensjonen definerer 

barn som alle personer under 18 år dersom myndighetsalder ikke oppnås tidligere i nasjonal 

lovgivning.37 Det ble vedtatt å justere alderen i straffebudet til 18 år i forbindelse med innarbei-

delse av barnekonvensjonen i norsk rett.38  

 

                                                 
32  Avsnitt 18. 
33  Av 20. november 1989. 
34  Den valgfrie protokollen 25. mai 2000 om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi. 
35  Min kursivering. 
36  Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 47. 
37  Barnekonvensjonen art. 1. 
38  Innst. O. nr. 92 (2002–2003) s. 17, vedtatt ved lov 1. august 2003 nr. 86. 
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I forslaget fra Regjeringen til Stortinget om samtykke til ratifisering av protokollen ble det lagt 

til grunn at det ikke var nødvendig med lovendringer for å oppfylle forpliktelsene.39 Etter rati-

fiseringen har strl. § 311 blitt strengere for kriminalisering av fiktive fremstillinger og proto-

kollens minimumskrav anses oppfylt. 

 

2.2.3 Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn  

Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk 

(Lanzarotekonvensjonen) trådte i kraft 1. juli 2010. Konvensjonen ble undertegnet av Norge i 

2007, men er fremdeles ikke ratifisert og er følgelig ikke bindende for Norge. Per 16. januar 

2018 foreligger det et forslag fra Regjeringen til Stortinget om å samtykke til ratifisering, som 

nå er til behandling i justiskomiteen.40 Årsaken til at konvensjonen ikke er ratifisert, er at Norge 

måtte foreta lovendringer for å oppfylle konvensjonen.41 Lovendringene er foretatt og det er 

antatt at Norge nå oppfyller konvensjonens krav.42  

 

Konvensjonen pålegger konvensjonspartene å kriminalisere barnepornografi. Begrepet «child 

pornography» skal etter konvensjonens art. 20 nr. 2 forstås som «any material that visually 

depicts a child engaged in real or simulated sexually explicit conduct or any depiction of a 

child’s sexual organs for primarily sexual purposes». Ethvert materiale som visuelt fremstiller 

barn involvert i reelle eller simulerte seksuelle aktiviteter er barnepornografi. Art. 20 nr. 3 gir 

partene anledning til å unnlate å kriminalisere produksjon og besittelse av simulerte fremstil-

linger, herunder fiktive fremstillinger. I strl. § 311 er produksjon og besittelse kriminalisert. 

Strl. § 311 er derfor strengere enn det konvensjonen krever og anvendelsesområdet er større.   

 

2.3 Sammenfatning  

Strl. § 311 er forenelig med legalitetsprinsippet i EMK art. 7 nr. 1. Konvensjonene i punkt 2.2.2 

og 2.2.3 omfatter i likhet med strl. § 311 fiktivt materiale. Norge har imidlertid gått lengre enn 

det som kreves av internasjonale forpliktelser når det gjelder kriminalisering av fiktive frem-

stillinger. Andre internasjonale samarbeid43 stiller ikke strengere krav til kriminalisering av fik-

tivt materiale. Jeg konkluderer med at strl. § 311 er strengere enn de minimumskrav som følger 

av konvensjonene. Dette innebærer at strl. § 311 er forenelig med internasjonale forpliktelser 

når det gjelder fiktive fremstillinger.  

  

                                                 
39  St.prp. nr. 58 (2000–2001) s. 5. 
40  Prop. 38 S (2017–2018) s. 11. 
41  ibid. s. 9. 
42  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 447–448 og prop. 38 S (2017–2018) s. 11. 
43  Europarådets konvensjon om datakriminalitet 23. november 2001.  
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3 Straffebestemmelsens anvendelsesområde for fiktive 

fremstillinger 

 

3.1 Innledning 

Befatning med barnepornografi ble tidligere straffet etter en generell pornografibestemmelse i 

strl. 1902 § 211. 11. august 2000 ble bestemmelsen erstattet av strl. 1902 § 204. Ved lov av 20. 

mai 2005 nr. 29 ble det vedtatt et eget straffebud om barnepornografi i strl. 1902 § 204 a. For-

budet fremgår i dag av strl. § 311.  

 

I det følgende analyseres den objektive gjerningsbeskrivelsen i strl. § 311 første ledd. Før jeg 

behandler de forbudte befatningsmåtene, må det presiseres hva det er ulovlig å ha befatning 

med. Strl. § 311 første ledd a til c har følgende ordlyd: 

 

«Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som 

a) produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn,  

b) utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstil-

linger som nevnt i bokstav a,  

c) anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang 

til slikt materiale.»  

 

3.2 Fiktive fremstillinger  

Begrepet «fremstilling» favner vidt og gir ingen begrensninger på hvilken form materialet skal 

ha. Det er presisert i forarbeidene at straffebudet rammer alle medietyper og fremstillingstek-

nikker.44 

 

Fiktive fremstillinger mangler en legaldefinisjon. Etter ordlyden vil en fiktiv fremstilling ha et 

innhold som ikke er virkelig. I forbindelse med et nytt lovforslag i 2005 uttalte justiskomiteen 

at «[f]remstillinger som er animert, manipulert eller på andre måter kunstig fremstilt, rammes 

også hvis de viser seksuelle overgrep mot barn eller seksualiserer barn.»45 Uttalelsen viser ka-

tegorier av fiktive fremstillinger som omfattes av straffebudet. Felles for disse er at de er sek-

sualiserte kunstige fremstillinger av barn.  

 

Av eldre rettspraksis er det få avgjørelser som omhandler fiktive fremstillinger. Rt. 1984 s. 1016 

gjaldt utleie av tegnefilmen «Snowwhite and the seven lovers». Tegnefilmen ble ansett «utuk-

tig» etter dagjeldende pornografibestemmelse i strl. 1902 § 211, som omhandlet pornografiske 

skildringer av voksne, dyr og barn. Begrepet «utuktig» er erstattet med fremstilling av seksuelle 

                                                 
44  Innst. O. nr. 66 (2004–2005) s. 3. 
45  ibid. 
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overgrep i strl. § 311. Filmen viste forskjellige former for seksuell utfoldelse. Førstvoterende 

uttalte at «også en tegnefilm kan rammes av straffeloven § 211. Selv om en tegnefilm gjerne 

vil ha et mindre realistisk preg, idet den fremstiller fantasibilder utenfor virkelighetens ver-

den».46 Uttalelsen viser at fremstillinger med et mindre realistisk preg var omfattet av § 211. 

Avgjørelsen nevner ikke alder på objektene i filmen, så det kan antas at filmen ikke skildret 

barn. Uttalelsene har likevel en overføringsverdi til forståelsen av strl. § 311.47 Det er etter 

ordlyden i bestemmelsen ikke krav til at fremstillingen er realistisk, så lenge objektet fremstår 

som et barn. Dette støttes av avgjørelsen.  

 

Fra nyere rettspraksis er eksemplene på fiktive fremstillinger; tegninger, malerier, animerte 

fremstillinger, skriftlige fantasihistorier, tegneserier og sexdukker. Avgjørelsene vil jeg komme 

tilbake til i kapittel 3.5 om forbudte befatningsmåter. 

 

3.3 Fremstillingens seksuelle karakter 

Etter strl. § 311 første ledd bokstav a må fremstillingen være av en seksuell karakter. Fremstil-

ling av «seksuelle overgrep mot barn» er i det øvre sjiktet av hva bestemmelsen rammer og 

fremstilling som «seksualiserer barn» er i det nedre sjiktet.  

 

Seksuell omgang med mindreårige er å regne som seksuelle overgrep etter strl. § 311 første 

ledd og det samme gjelder voldtekt.48 Seksuell omgang og voldtekt krever et offer i motsetning 

til hva som gjelder for fiktive fremstillinger. Hva som regnes som seksuelle overgrep er likevel 

relevant for å vurdere om fiktive fremstillinger oppfyller vilkåret. 

 

Det er tilstrekkelig at fremstillingen «seksualiserer barn». Etter ordlyden vil fremstillinger som 

seksualiserer barn være mindre alvorlig enn fremstillinger av seksuelle overgrep. Her må det 

trekkes en grense mellom straffbare fremvisninger av barn som særlig fokuserer på kjønnsor-

ganer og vanlige nakenbilder av barn som foreldre ofte har.49 Sistnevnte faller i utgangspunktet 

utenfor straffebudet, men det må vurderes konkret. Ut fra omstendighetene kan vanlige naken-

bilder være omfattet, hvis for eksempel en person har et album med nakenbilder av nabogutten. 

Det avgjørende for vurderingen er etter forarbeidene om fremstillingen er egnet til å gi seksuelle 

assosiasjoner.50 Barnet behøver ikke være involvert i seksuelle situasjoner og et poseringsbilde 

kan være tilstrekkelig.51 

 

                                                 
46  Rt. 1984 s. 1016, s. 1018 (min kursivering).  
47  Se Ot.prp. nr. 45 (2003–2004) s. 55. 
48  Strl. §§ 299–303 og strl. §§ 291–294. 
49  Matningsdal (2017) s. 763. 
50  Ot.prp. nr. 37 (2004–2005) s. 6. 
51  Innst. O. nr. 66 (2004–2005) s. 2–3. 
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Fiktive fremstillinger må i likhet med reelle fremstillinger være egnet til å gi seksuelle assosia-

sjoner. Fremstillinger av tekst vil antagelig ikke være vanskelig å vurdere om er seksualiserte. 

For mindre realistiske fremstillinger som for eksempel tegneserier kan vurderingen være vans-

keligere. I LB-2008-18408 ble en animert tegneserie med poseringsbilder av fiktive barn vur-

dert som seksualisert. I dommen, som også gjaldt overgrep mot mindreårige, ble poseringsbil-

dene vurdert ut fra en kontekstuell sammenheng. Retten uttalte at: «[m]ange av disse bildene 

ville isolert ikke vært straffbare, men konteksten innebærer at barna blir seksualisert.»52 Dom-

men som er ti år gammel, illustrerer at det blir slått hardt ned på barnepornografisk materiale 

av fiktive barn. En kontekstuell tolkning av poseringsbilder er tilstrekkelig til å oppfylle vilkåret 

om at materialet er seksualisert.    

 

Er fremstillingen et objekt, slik som en dukke, må det vurderes om dukken er egnet til å gi 

seksuelle assosiasjoner. Sexdukkedommen gjaldt innførsel av en sexdukke som lignet et barn.  

Retten slo fast uten nærmere begrunnelse at dukken var en seksualisert fremstilling av et barn.53 

I straffutmålingen fremkommer det at dukken hadde kroppsåpninger oralt, vaginalt og analt. 

Dukken ble også levert med elektriske varmeelementer i kroppsåpningene. Dommen er fra ting-

retten og har derfor mindre rettskildemessig vekt. Som første avgjørelse for slike objekter, frem-

står dommen velbegrunnet og momentene i vurderingen er slik jeg ser det egnet til å vurdere 

fremstillingens seksuelle karakter. En sexdukke vil i seg selv være egnet til å gi seksuelle asso-

siasjoner og dette begrunner rettens konstatering.   

 

3.4 Straffebudets definisjon av barn  

Betydningen av «barn» i straffebudet er legaldefinert i strl. § 311 andre ledd. Alle personer 

under 18 år er barn etter bestemmelsen. I tillegg er «personer som…fremstår som under 18 år» 

å regne som barn.   

 

Ut fra ordlyden opereres det med et skjønnsmessig aldersvilkår i straffebudet. Definisjonen er 

vid og skiller ikke mellom barn som er kjønnsmodne og de som ikke er det. Ordlyden stenger 

ikke for at en person over 18 år kan omfattes av straffebudets vern. Fremgår det for eksempel 

av tittelen på en sexfilm at barnet som vises er 17 år, mens personen i virkeligheten er 19 år, 

kan dette oppfylle aldersvilkåret i bestemmelsen.54  

 

Begrunnelsen for å ha en skjønnsmessig definisjon, er at det ofte er ukjent hvem og hvor gam-

melt barnet er. Det må da foretas en vurdering av hvor gammel vedkommende objektivt sett 

                                                 
52  LB-2008-18408. 
53  Fredrikstad tingretts dom av 3. november 2017. 
54  Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 60.  
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fremstår.55 Bevisreglene i strafferetten kommer her til anvendelse som en rettssikkerhetsgaranti 

for tiltalte. Dersom det foreligger rimelig tvil med hensyn til om barnet fremstår som under 18 

år, må dette komme tiltalte til gode. Bevisreglene avverger at personer blir dømt for befatning 

med lovlig pornografi og i tillegg må skyldkravet være oppfylt for å dømme til straff.  

 

For fiktive fremstillinger av barn kan det være utfordrende å bestemme alder. Årsaken er at 

barnet som regel ikke eksisterer. Aldersvilkåret må anses oppfylt hvis barnets alder blir skildret 

i en novelle. Hvis ikke alderen fremgår eksplisitt, må fremstillingens utforming og andre om-

stendigheter vurderes for å fastslå alder.56  

 

I sexdukkedommen måtte retten ta stilling til om dukken fremstod som et barn.57 Retten la til 

grunn at dukkens størrelse og utforming lignet et barn. I tillegg viste annonsen bilder av dukken 

kledd i barneklær sittende på en sklie. Ut fra disse omstendighetene konkluderte tingretten med 

at dukken fremstod som et barn. Dommen viser at det må foretas en konkret vurdering av om 

objektet gir et totalinntrykk av å være et barn og at andre omstendigheter enn dukkens utforming 

kan være av betydning. En liten dukke med voksne former vil antagelig falle utenfor straffebu-

det.58 

 

Det kan stilles spørsmål ved om legaldefinisjonen av barn er tilstrekkelig presis for fiktive frem-

stillinger. «Personer som fremstår som under 18 år» kan etter ordlyden rette seg mot fysiske 

personer og ikke fiktive barn. På den ene siden vil et upresist ordvalg bidra til å skape forvirring, 

noe som kan stride mot legalitetsprinsippets klarhetskrav. På den annen side er det vanlig å 

omtale også fiktive skikkelser som personer, i for eksempel et litterært verk.59 Uttrykket «per-

son» gir etter min mening ingen avgrensing mot fysiske eller fiktive personer. Ordlyden av-

grenser mot dyr og mennesker som er eller fremstår som over 18 år.  

 

3.5 Forbudte befatningsmåter 

For å vurdere grensen for straffbar befatning med fiktivt materiale i strl. § 311 første ledd er 

handlingsalternativene i bokstav a til c sentrale. De ulike handlingsalternativene er alternative 

vilkår. I det følgende klarlegges hvilke befatningsmåter som er forbudt ved hjelp av ordlyden 

og forarbeider, supplert med konkrete eksempler fra rettspraksis.  

                                                 
55  Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 60. 
56  ibid. 
57  Fredrikstad tingretts dom av 3. november 2017. 
58  Meldalen (2017).  
59  Hansen (2018). 
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3.5.1 Produksjon 

Strl. § 311 første ledd bokstav a rammer den som «produserer» fremstillinger som seksualiserer 

barn. Alternativet ble innført ved lovendring 11. august 2000. Tidligere ble produksjon regnet 

som medvirkning til utgivelse og salg.60  

 

«Produserer» krever etter ordlyden i strl. § 311 første ledd bokstav a at fremstillingen blir skapt 

eller fremstilt. Alternativet forbyr å seksualisere barn i fremstillinger. Ordlyden gir ikke noe 

klart svar på hvor den nedre grensen for straffbar produksjon går. En produksjon kan etter ord-

lyden tilsi en viss grad av profesjonalitet. Det fremgår imidlertid av forarbeidene at det er øns-

kelig at all produksjon av barnepornografi er forbudt.61 Lovgiverviljen er sterk og dette taler 

for å tolke ordlyden i samsvar med denne.  

 

Hvis man legger lovgiverviljen til grunn vil amatørmessige filmer og bilder være omfattet av 

strl. § 311 første ledd bokstav a. Dette er bekreftet i TOSLO-2002-11256 som gjaldt domfellelse 

for produksjon ved å ta bilder utenfor en profesjonell setting. Videre følger det av avgjørelsen 

at produksjon inkluderer etterfølgende teknisk behandling, noe som er bekreftet i Innst. O. nr. 

92 (2002–2003) s. 11. Ettersom flere rettskilder trekker i samme retning, er det nærliggende å 

legge til grunn at all produksjon av overgrepsmateriale i utgangspunktet er forbudt. Det er heller 

ikke krav til at produksjonen er tilsiktet spredning for å være straffbar. Produksjonsalternativet 

rammer alle som har deltatt i produksjonen, herunder fotografen, sminkøren, teknikeren og 

eventuelt andre som har bidratt i produksjonen på den praktiske eller finansielle siden.62 Hvor 

det er en person som utfører seksuelle overgrep i produksjonen, vil vedkommende og eventuelle 

medvirkere også være innenfor gjerningsbeskrivelsen til andre straffebud. Dette vil imidlertid 

ikke være tilfellet for fiktive fremstillinger.  

 

Flere dommer fra underrettspraksis om fiktive fremstillinger omhandler brukere av chatteforum 

som produserer og sprer skriftlig overgrepsmateriale. Fantasihistoriene kan være av virkelige 

barn som i LG-2017-147231, eller oppdiktede barn som i Follo tingretts dom av 19. april 2013. 

Så lenge innholdet i teksten ikke er virkelig, regnes materialet som fiktive fremstillinger.   

 

I LG-2017-147231 ble tiltalte dømt for overtredelse av strl. 1902 § 204 a og flere andre seksu-

allovbrudd mot barn.63 Vedkommende var en aktiv bruker av chattekanaler der han delte fanta-

sihistorier om hvordan han ønsket å forgripe seg på sine egne barn. I sistnevnte dom fra Follo 

tingrett skrev tiltalte i chattemeldinger flere historier hvor han ga uttrykk for at han har hatt 

                                                 
60  Ot.prp. nr. 28 (1999–2000) s. 94. 
61  NOU 1997: 23 s. 83. 
62  Ot.prp. nr. 28 (1999–2000) s. 100. 
63  LG-2017-147231. 
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seksuell omgang med barn. Det ble lagt til grunn at beskrivelsene var et produkt av tiltaltes 

fantasi og at vedkommende ikke hadde utført noen av de beskrevne overgrepene. Tingretten 

var ikke kjent med lignende rettspraksis hvor ingen konkrete barn ble utsatt for skade. Likevel 

var det ikke tvilsomt at handlingen oppfylte gjerningsbeskrivelsen i strl. § 1902 § 204 a. Dom-

men ble anket, men anken ble nektet fremmet av Borgarting lagmannsrett.64 Det ble ikke kon-

kretisert av retten om det var produksjonsalternativet eller kun spredningsalternativer som var 

overtrådt. Ettersom uttrykket produkt ble benyttet er det nærliggende å anse produksjonsalter-

nativet som overtrådt.  

 

I LB-2016-41804 ble en 54 år gammel mann dømt for å ha skildret grove seksuelle overgrep 

mot barn i private chattesamtaler. Forsvareren gjorde gjeldende at strl. 1902 § 204 a ikke om-

fatter ytringer fremsatt i private samtaler på internett. Tiltalte var tidligere dømt for det samme 

og i begge tilfeller ble det lagt til grunn at han hadde overtrådt bestemmelsens alternativ om å 

produsere. I Oslo tingrett ble en 46 år gammel mann dømt til 30 dagers betinget fengsel for 

beskrivelse av seksuelle overgrep mot barn i et lukket chatteforum.65 Retten fulgte opp LB-

2016-41804 om at befatning med skriftlige fremstillinger er omfattet av strl. § 311 og at det er 

uten betydning for straffbarheten at beskrivelsene er fremsatt i et lukket chatteforum. I likhet 

med LG-2017-147231 hadde tiltalte omtalt sin egen mindreårige datter seksuelt i chatten, men 

heller ikke i tingrettsdommen ble det presisert om handlingen var omfattet av produksjonsal-

ternativet.  

 

Dommene viser en konsistent holdning til tolkningsresultatet for befatning med skriftlige frem-

stillinger i underrettene. Det er tilstrekkelig å bare være i befatning med skriftlige fiktive frem-

stillinger for å bli straffet etter strl. § 311. Underrettene kan imidlertid kritiseres for å ikke pre-

sist angi hvilket handlingsalternativ befatning med skriftlig overgrepsmateriale faller inn under. 

Det foreligger ingen Høyesterettsdom som bekrefter at skriftlig overgrepsmateriale er omfattet 

av produksjonsalternativet, men som forarbeidene indikerer dekker alternativet all produksjon.  

 

3.5.2 Spredning  

Etter strl. § 311 første ledd bokstav b rammes den som «utgir, tilbyr, selger, overlater til en 

annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre» fremstillinger som seksualiserer barn. 

 

Det første alternativet rammer den som «utgir» en seksuell fremstilling av barn. Ifølge ordlyden 

er en utgivelse noe mer enn å gi fra seg en fremstilling til en annen person. Artikler, bøker og 

filmer blir som regel utgitt. Et litterært verk som seksualiserer barn er et eksempel på en fiktiv 

                                                 
64  Beslutning 13-119199AST-BORG (upublisert). 
65  TOSLO-2017-152271. 
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fremstilling som kan omfattes av alternativet. Mindre formelt enn utgivelse er «tilbyr» som er 

det neste alternativet i bokstav b. Etter ordlyden er det ikke nødvendig at fremstillingen er gjort 

tilgjengelig, såfremt det foreligger et tilbud.66  

 

En distribuering som er betinget av vederlag omfattes av alternativet «selger». Kjøp og salg 

innebærer en varig rådighetsoverføring mellom to eller flere personer. Dersom det ytes vederlag 

er det ikke et krav om økonomisk ytelse, også tjenester eller motytelser er omfattet. Et eksempel 

på sistnevnte er HR-2016-2357-A hvor tiltalte som motytelse for en overgrepsfilm sendte 414 

bilder som betaling.   

 

Den som «overlater til annen» en fremstilling som seksualiserer barn rammes av strl. § 311 

første ledd bokstav b fjerde alternativ. En overføring av materiale må finne sted ved at fremstil-

lingen stilles til disposisjon for andre i en periode. Alternativet vil ramme utleie av materiale 

mot vederlag, mens en varig rådighetsoverføring mot vederlag er omfattet av salgsalternativet. 

Vederlag er imidlertid ikke en forutsetning for at alternativet kommer til anvendelse.  

 

Det er videre straffbart å gjøre fremstillingen «tilgjengelig» gjennom for eksempel å legge ut 

sexhistorier på internett, eller på annen måte «søke å utbre» materiale. Alternativene innebærer 

at all form for videreformidling av fremstillinger som seksualiserer barn er forbudt. Etter ord-

lyden i siste alternativ, regnes også et forsøk på å utbre materiale som en fullbyrdet overtredelse 

av straffebudet.67 Kiosken på hjørnet som har seksualiserte tegneserier av barn på butikkhyllen 

vil eksempelvis rammes av utbredelsesalternativet.  

 

Der personer har produsert fiktive sexhistorier om barn, har det vært et gjennomgående element 

at historiene har vært delt med andre.68 En slik spredning rammes av strl. § 311 første ledd 

bokstav b. Det kan være et bytte mellom private eller et større marked hvor det foregår kjøp og 

salg av fiktive fremstillinger. For befatning med andre typer av fiktivt materiale har ikke spred-

ning vært like fremtredende. Malerier og håndtegninger utgjør mindre spredningsfare grunnet 

fremstillingsteknikken. Slike fremstillinger omfattes derfor som regel av strl. § 311 første ledd 

bokstav c.   

 

3.5.3 Besittelse og annen befatning med fiktivt materiale  

Strl. § 311 første ledd bokstav c rammer den som «anskaffer, innfører…besitter…eller forsettlig 

skaffer seg tilgang til» fremstillinger som seksualiserer barn. 

                                                 
66  Matningsdal (2017) s. 764.  
67  ibid.  
68  Punkt 3.5. 
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Tidligere var det ikke ulovlig å besitte barnepornografi. Det var heller ikke ulovlig å innføre 

materialet eller på annen måte erverve det, hvis det ikke var tiltenkt spredning.69 Så lenge er-

ververen kun beholdt materialet til eget bruk, var dette ikke straffbart. FN og Europarådet opp-

fordret medlemslandene til å forby produksjon, distribusjon og besittelse av barnepornografi. 

På bakgrunn av dette gikk Justis- og politidepartementet inn for et forbud mot besittelse og all 

innførsel. Dette ville etter departementets syn være normskapende og ikke minst hindre etter-

spørsel av produksjon.70  

 

I dag rammes den som «besitter» overgrepsmateriale av strl. § 311 første ledd bokstav c. Ved-

kommende besitter en fremstilling ved å ha den hos seg. Hvis tiltalte har «full rådighet» over 

materialet er det i hans besittelse, jf. LB-2006-100531 som gjaldt domfellelse for besittelse av 

overgrepsbilder. Full rådighet innebærer at vedkommende står «fritt til å hente frem materialet, 

sende det videre eller slette det, og han [er] klar over dette».71  

 

Spørsmålet er hvor kort eller lang tid vedkommende må innrømmes før besittelsen er å regne 

som ulovlig. En besittelse krever ikke en viss varighet som «oppbevarer» forutsetter etter nar-

kotikabestemmelsen i strl. § 231.72 Straffebudet skiller mellom rent midlertidig besittelse av 

narkotika som subsumeres under legemiddelloven og oppbevaring som rammes av strl. § 231. 

Systembetraktninger tilsier at straffebud må tolkes i samsvar med andre straffebud i samme lov. 

En rent midlertidig besittelse vil omfattes av alternativet i strl. § 311 første ledd bokstav c, hvis 

ikke ville alternativet «oppbevarer» vært benyttet.  

 

I LB-2006-100531 ble det lagt til grunn at en besittelse begrenset til ca. to dager kan være 

tilstrekkelig selv om tiltalte ikke aktivt hadde anskaffet overgrepsbildene. Dette kan være pro-

blematisk hvis en person mottar seksualisert materiale av barn mot sin vilje. Retten la derfor til 

grunn at vedkommende får en viss tid til å områ seg etter ufrivillig å ha mottatt overgrepsbil-

dene, før besittelsen kan anses rettsstridig. Videre ble det uttalt at det må vurderes konkret hvor 

lang tid som kan tillates.73 En slik form for rettstridighetsvurdering kan overføres til befatning 

med fiktive fremstillinger. Det kan tenkes at en person som mottar en seksualisert tegning av 

noe som fremstår som et barn ikke automatisk tenker at dette er det straffbart å besitte. I et slikt 

tilfelle kan det tenkes at retten vil tillate personen en viss tid til å områ seg før besittelsesvilkåret 

                                                 
69  Ot.prp. nr. 20 (1991–92) s. 53. 
70  ibid. s. 59. 
71  LB-2006-100531. 
72  Matningsdal (2017) s. 362. 
73  LB-2006-100531. 
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er oppfylt. Hvis vedkommende aktivt har anskaffet materialet tilsier ordlyden og dommen at en 

rent midlertidig besittelse er tilstrekkelig til å oppfylle vilkåret.  

 

I Sør-Trøndelag tingrett ble en 19 år gammel mann dømt for besittelse av animerte bilder og 

tegninger som seksualiserte barn på sin mobil og nettbrett.74 Ved å ha bildene tilgjengelig på 

sin mobil har personen full rådighet over disse og materialet er i hans besittelse. En digital 

tilgang er tilstrekkelig til å oppfylle besittelsesvilkåret.  

 

I dommen LA-2017-87433 ble gjerningspersonen dømt for besittelse av fiktive historier som 

beskriver grove seksuelle overgrep mot barn og flere andre seksuallovbrudd mot barn. Avgjø-

relsen illustrerer at besittelse uten spredning av fiktivt materiale medfører straffansvar. Det er 

uten betydning om befatningen kun er til eget bruk, selv for fiktive fremstillinger. Dette kan 

synes å være bekreftet i beslutningen om å nekte anken fremmet av Høyesteretts ankeutvalg i 

HR-2018-637-U. Anken gjaldt straffutmåling og ikke lovanvendelsen, men ankeutvalget hadde 

ingenting å utsette på Agder lagmannsretts straffutmåling for besittelse av fiktive historier.  

 

Alternativet «anskaffer» i strl. § 311 første ledd bokstav c er ment å fange opp tilfeller som ikke 

omfattes av besittelsesalternativet.75 Ordlyden indikerer at det ikke er nødvendig at gjernings-

personen har tilegnet seg rådigheten over materialet for at alternativet er anvendelig. Alternati-

vet ble innført i 2005, og tilføyelsen ble gjort for å muliggjøre ratifisering av Lanzarotekonven-

sjonen.76 

 

I sexdukkedommen hadde tiltalte foretatt en bestilling av en sexdukke som ble stanset i tollen 

og spørsmålet var hvilket alternativ i straffebudet dette falt inn under.77 I tiltalen hadde påtale-

myndigheten brukt «bestilte», noe som gjorde retten i tvil om gjerningsbeskrivelsen oppfylte 

lovens vilkår i bokstav c. Gjerningspersonen hadde ikke fått tilgang til dukken, så tingretten tok 

utgangspunkt i anskaffelsesalternativet. Retten anså alternativet som anvendelig ettersom duk-

ken var kjøpt og betalt. Begrunnelsen var at dersom fysisk rådighet er en forutsetning, er alter-

nativet overflødig i forhold til besittelsesalternativet. Tolkningen er etter mitt skjønn forsvarlig 

ut fra uttalelsene i forarbeidene om at enkelte anskaffelsesmåter ikke dekkes av besittelsesal-

ternativet.78 Tilgang til materialet er ikke en forutsetning for at handlingen er dekket av anskaf-

felsesalternativet.  

 

                                                 
74  TSTRO-2015-137298. 
75  Tilføyd ved vedtakelsen av strl. 1902 § 204 a, se nærmere begrunnelse i Ot.prp. nr. 37 (2004–2005) s. 6–11. 
76  Punkt 2.2.3. 
77  Fredrikstad tingretts dom av 3. november 2017. 
78  Innst. O. nr. 66 (2004–2005) s. 2 og Ot.prp. nr. 37 (2004–2005) s. 10–11. 
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Det kan reise seg særlige spørsmål når det gjelder datateknologi og ulovlige fremstillinger. Det 

fremgår av forarbeidene at anskaffelsesvilkåret ble innført for å utvide straffansvaret på grunn 

av det som kalles «Temporary Internet Files» (TIF).79 TIF er midlertidige internettfiler som 

opprettes automatisk som resultat av nettsøk, uten at materialet blir lastet ned på datamaskinen. 

I LA-2004-1026 ble slik befatning med overgrepsbilder under tvil ikke ansett som besittelse og 

handlingen var følgelig straffri. Avgjørelsen illustrerer behovet for å ha anskaffelsesalternativet, 

nettopp for å gjøre befatning med TIF straffbart. Det er følgelig straffbart dersom fiktivt mate-

riale blir funnet under området for TIF på en datamaskin, selv om materialet ikke aktivt er lastet 

ned. Straffverdigheten ligger i at vedkommende har etterspurt ulovlig materiale gjennom søk.  

 

I sexdukkedommen var det ikke behov for å ta endelig stilling til spørsmålet om vedkommende 

hadde anskaffet dukken, fordi gjerningspersonen uansett hadde innført den. «Innfører» er et 

annet alternativ opplistet i strl. § 311 bokstav c. Alternativet innebærer en forflytning av mate-

rialet. Matningsdal legger til grunn at innfører i strl. § 231 er ment å ramme import og forutsetter 

at det som innføres passerer rikets grense.80 Når innfører er brukt som et alternativ ved narko-

tikalovbrudd, er det nærliggende å tolke innfører i strl. § 311 på samme måte. Forsendelsen med 

sexdukken fra Kina ble stoppet i tollen og var derfor innført til Norge. Innførsel straffes uav-

hengig av om fremstillingen er ment til eget bruk eller utbredelse.81  

 

Det siste alternativet i strl. § 311 første ledd bokstav c rammer den som «forsettlig gjør seg 

kjent med» fremstillinger som seksualiserer barn. Alternativet gjelder for eksempel de som ak-

tivt foretar målrettede søk på internett og gjør seg kjent med ulovlig materiale på nettsider. 

Ordlyden gir ikke anvisninger på omfanget av bekjentgjørelsen. Alternativet kan ramme ett søk 

på internett eller flere og omfattende søk. Så lenge gjerningspersonen har gjort seg kjent med 

innholdet med vilje er vilkåret oppfylt. Politimannen som ble avskjediget for å lese fiktive sex-

historier om barn på internett er innenfor anvendelsesområdet til alternativet.82 Han hadde aktivt 

foretatt søk og gjort seg kjent med sexhistoriene.  

 

Analysen viser at straffebudet har et meget vidt anvendelsesområde og dette gjelder også for 

fiktive fremstillinger. De befatningsmåtene som er drøftet over, dekker et omfattende virkeom-

råde. Det er vanskelig å tenke seg måter å skaffe seg tilgang til overgrepsmateriale som ikke er 

straffbart. Det vises i den forbindelse til en uttalelse fra justiskomiteen om den nedre grense for 

straffbar befatning: 

                                                 
79  Innst. O. nr. 66 (2004–2005) s. 2 og Ot.prp. nr. 37 (2004–2005) s. 10–11. 
80  Matningsdal (2017) s. 361.  
81  ibid. s. 765. 
82  Dagbladet (2017). 
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«Komiteen vil presisere at alle former for befatning med barnepornografisk materiale 

skal være ulovlig. Den nedre grense må trekkes mot tilfeller der en under surfing på 

Internett støter på materiale som vedkommende ikke lette etter eller forventet å se.»83 

 

Utilsiktet navigering på internett hvor personer finner noe de ikke leter etter og mottakelser av 

uønskede e-poster, faller utenfor straffebudet.84 Det samme må antagelig gjelde for virusangrep 

som inneholder slikt materiale eller annen form for uønsket og uunngåelig tilgang hvor ved-

kommende ikke kan bebreides. Dette leder over i en vurdering av det subjektive straffbarhets-

vilkåret – skyld.   

 

3.6 Skyldkravet 

3.6.1 Innledning 

Skyld innebærer at den enkelte er ansvarlig for sine handlinger.85 For å bli ansvarlig for en valgt 

handling forutsettes det at det foreligger handlingsalternativer. Vedkommende må kunne be-

breides for det handlingsvalg som samsvarer med gjerningsbeskrivelsen i en straffebestem-

melse.86 For å avgjøre om gjerningspersonen er å bebreide må vedkommende være tilregnelig 

og ha utvist tilstrekkelig grad av skyld. Jeg behandler kun skyldkravet i det følgende.  

 

Strl. § 21 fastsetter at «[s]straffelovgivningen rammer bare forsettlige lovbrudd med mindre 

annet er bestemt». Det er bestemt i strl. § 311 tredje ledd at også uaktsomme handlinger av 

bestemmelsens første ledd rammes. Skylden må omfatte alle de faktiske elementene i straffe-

bestemmelsens gjerningsbeskrivelse. Dette følger av dekningsprinsippet, og skylden må fore-

ligge på gjerningstidspunktet, jf. strl. § 25 første ledd og Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 426.  

 

Etter strl. § 311 må gjerningspersonen ha utvist forsett eller uaktsomhet om hva som utgjør en 

fremstilling som seksualiserer barn og at befatning med slikt materiale er ulovlig. Skyldkravet 

må videre dekke aldersvilkåret som fastslår om fremstillingen forestiller et barn. Hvis ikke for-

sett kan bevises, blir spørsmålet om gjerningspersonen har opptrådt uaktsomt. Uaktsomhetsan-

svaret gjelder ikke siste alternativ i strl. § 311 første ledd bokstav c, hvor handlingen uttrykkelig 

krever forsett.87 Skyldkravet om de faktiske forhold i gjerningsbeskrivelsen blir behandlet i 

punkt 3.6.2 og 3.6.3. Rettslig uvitenhet om ulovligheten vil bli behandlet i punkt 3.6.4.  

 

                                                 
83  Innst. O. nr. 92 (2002–2003) s. 11. 
84  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 448. 
85  Eskeland (2017) s. 285.  
86  ibid.  
87  Matningsdal (2017) s. 771.  
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3.6.2 Forsettlige handlinger 

Forsett er legaldefinert i strl. § 22 første ledd: 

 

«Forsett foreligger når noen begår en handling som dekker gjerningsbeskrivelsen i et straffebud 

a) med hensikt, 

b) med bevissthet om at handlingen sikkert eller mest sannsynlig dekker gjerningsbeskrivelsen, eller 

c) holder det for mulig at handlingen dekker gjerningsbeskrivelsen, og velger å handle selv om det skulle 

være tilfellet.»  

 

Bestemmelsen er i samsvar med gjeldende rett før straffeloven 2005.88 Dette innebærer at tid-

ligere rettspraksis og forarbeider om forståelsen av forsett er relevant. Forsettsformene er hen-

siktsforsett, visshetsforsett eller sannsynlighetsforsett og eventuelt forsett (dolus eventualis).  

 

Etter rettspraksis om fiktive fremstillinger har gjerningspersonens handlemåte gjennomgående 

vært tilsiktet med hensyn til faktum. I slike tilfeller foreligger det hensiktsforsett. Dette inne-

bærer at gjerningspersonen vet at han er i befatning med en fremstilling som seksualiserer barn.  

 

Som eksempel nevnes sexdukkedommen hvor tiltalte uttalte i retten at han tenkte dukken var 

et barn på 12-13 år når han bestilte den.89 Han innførte en seksualisert dukke fremstilt som et 

barn med vilje, noe som er tilstrekkelig til å konstatere at tiltalte handlet forsettlig. I sakene om 

skriftlig overgrepsmateriale klargjorde chattelogger som ble gjengitt i retten at gjerningsperso-

nen handlet forsettlig.90 I slike saker hvor det foreligger sterke bevis, forekommer det nokså 

ofte at tiltalte erkjenner skyld. Det hender også at tiltalte gir uttrykk for at han vet at det er 

ulovlig å besitte slike bilder.91 Bevisene kan med andre ord være så sterke at skyld ikke blir et 

spørsmål.   

 

Frøberg legger til grunn at så lenge straffebestemmelsen utelukkende retter seg mot handlinger, 

er det som regel ikke behov for annet enn hensiktsforsett.92 Dette er treffende for de ulike be-

fatningsmåtene. En person produserer, innfører og overlater som oftest fremstillinger med vilje. 

For nedlastning av filer fra internett kan det likevel tenkes andre forsettsformer.  

 

Sannsynlighetsforsett foreligger hvis det er mest sannsynlig at gjerningsbeskrivelsen er eller vil 

bli oppfylt ved en handling, jf. strl. § 22 første ledd bokstav b. Dette er aktuelt for den som 

skaffer seg tilgang til overgrepsmateriale, jf. strl. § 311 første ledd bokstav c. Ved nedlastning 

av lovlig pornografi fra internett, kan personen vurdere det som mest sannsynlig at det følger 

                                                 
88  Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 424. 
89  Fredrikstad tingretts dom av 3. november 2017.   
90  Se for eksempel TOSLO-2017-152271. 
91  TSTRO-2015-1372298. 
92  Frøberg (2016) s. 125. 
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med ulovlig barnepornografi. Her vil sannsynlighetsforsett foreligge hvis personen foretar ned-

lastningen og det viser seg å være overgrepsmateriale som er lastet ned.  

 

Dolus eventualis etter strl. § 22 første ledd bokstav c kan også tenkes anvendt i eksempelet 

over. Har personen holdt det for mulig at barnepornografi kan følge med nedlastningen av lovlig 

materiale, er grunnvilkåret oppfylt. Innvilgelsesvilkåret vil være oppfylt hvis gjerningspersonen 

har tatt standpunktet om at han ville ønsket å handle selv om følgen skulle inntre.93 I HR-2015-

1360-A besluttet gjerningspersonen å foreta nedlastning av lovlig pornografi, selv om det inne-

bar at han også fikk med filer inneholdende barnepornografisk materiale. Dette anså han som 

en mulighet før han foretok nedlastningen.  

 

3.6.3 Uaktsomme handlinger 

Uaktsomhet vurderes ut fra gjerningspersonens opptreden. Uaktsom er «[d]en som handler i 

strid med kravet til forsvarlig opptreden på et område og som ut fra sine personlige egenskaper 

kan bebreides», jf. strl. § 23 første ledd. Bestemmelsen samsvarer med gjeldende rett før straf-

feloven 2005.94  

 

For at gjerningspersonen kan straffes for uaktsomhet, må det etter ordlyden foreligge et brudd 

på en objektiv norm for aktsom opptreden som gjerningspersonen kan bebreides for. Uaktsom-

heten kan være bevisst eller ubevisst og spørsmålet er om vedkommende har opptrådt som en 

alminnelig fornuftig og hensynsfull person ville ha gjort i en tilsvarende situasjon.95 Personlige 

forutsetninger kan ha betydning for vurderingen av bebreidelsen, men disse blir det for generelt 

å gå nærmere inn på.96  

 

Hvorvidt gjerningspersonen har vært uaktsom, må vurderes opp mot de objektive elementene i 

gjerningsbeskrivelsen. Ettersom uaktsomhetsvurderingen beror på den konkrete saken begren-

ses drøftelsen til ett av de objektive elementene i gjerningsbeskrivelsen i strl. § 311. Spørsmålet 

er hvordan uaktsomhetsvurderingen skal foretas for det objektive vilkåret «barn» når fremstil-

lingen ikke er av fysiske personer.  

 

Uaktsomhetskravet for barnets alder kan forstås på flere måter. Strl. § 307 er en generell skyld-

kravsbestemmelse om barnets alder ved seksuelt misbruk. Bestemmelsen stiller krav til akt-

somhet om barnets alder for strl. §§ 299-306, § 295 bokstav c og §§ 310-309. Strl. § 311 er den 

eneste straffebestemmelsen som omhandler seksuelt misbruk av barn tilknyttet et aldersvilkår 

                                                 
93  Mer om forsettsformen dolus eventualis i Rt. 1991 s. 600 (Skoheroin).  
94  Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 426. 
95  ibid. 
96  Mer om personlige forutsetninger i Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 427 og Andenæs (2016) s. 247–250. 
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som ikke nevnt i strl. § 307. Årsaken må ses i sammenheng med at de øvrige straffebestemmel-

sene det vises til har forsett som skyldkrav, mens uaktsomhetsansvar allerede følger av strl. § 

311 tredje ledd.  

 

Strl. § 307 oppstiller to ulike aktsomhetsnivåer som avhenger av aldersvilkåret. Det første ni-

vået i første punktum er det strengeste og gjelder straffebestemmelser hvor aldersvilkåret for 

fornærmede er under 16 år. Det andre nivået i andre punktum gjelder straffebud hvor aldersvil-

kåret for fornærmede er 18 år. For sistnevnte er regelen at «uvitenhet om barnets riktige alder 

ikke [fører] til straffrihet hvis tiltalte kan klandres for sin uvitenhet», jf. strl § 307 andre 

punktum. Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 446 gir uttrykk for at det i disse tilfellene «gjelder et 

vanlig aktsomhetskrav for barnets alder».97 Derfor kan rettspraksis relatert til strl. § 307 andre 

punktum ha relevans for vurderingen av det skjønnsmessige aldersvilkåret i strl. § 311 som 

oppstiller et vanlig aktsomhetskrav, jf. strl. § 311 tredje ledd og strl. § 23 første ledd.  

 

Grensen mellom aktsomme og uaktsomme handlinger trekkes på skjønnsmessig grunnlag av 

domstolene. For fiktive fremstillinger vil det sjeldent være et barn som er fornærmet og det 

foreligger lite rettspraksis om hvordan uaktsomhetsvurderingen skal foretas. Momenter som 

avhenger av informasjon fra fornærmede vil sjeldent være aktuelle. Spørsmålet vil uansett være 

om gjerningspersonen kan klandres for å ikke forstå at det fremstilte barnet fremstår som yngre 

enn 18 år. 

 

Rt. 2008 s. 867 gjaldt blant annet seksuell omgang mot vederlag med en person under 18 år, jf. 

strl. 1902 § 203.98 Retten kom til at det var uaktsomt av tiltalte å tro at fornærmede var over 18 

år, selv om hun så eldre ut enn sine 14 år. Den fysiske fremtoningen var avgjørende for om 

gjerningspersonen var å bebreide og dette har overføringsverdi til aktsomhetsvurderingen for 

fiktive fremstillinger. Objektets utforming og andre omstendigheter rundt materialet vil bidra 

til å avgjøre om fremstillingen forestiller et barn og om gjerningspersonen har vært aktsom i 

vurderingen av alder.99 Gjerningspersonen kan anses å være uaktsom hvis vedkommende vur-

derer en fremstilling av et barn som en fremstilling av en voksen person.100 Hvis vurderingen 

derimot er aktsom må personen frifinnes. For befatningsmåtene vil aktsomhetsvurderingen bero 

på om personen kan klandres for å være i befatning med materialet. Her kan for eksempel util-

siktet søk på internett være av betydning eller annen uunngåelig tilgang. 

 

                                                 
97  Jf. også Rt. 2008 s. 867 avsnitt 38.  
98  Strl. § 309. 
99  Punkt 3.4. 
100  Strl. § 25 andre ledd. 
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3.6.4 Betydningen av rettslig uvitenhet 

Rettsuvitenhet innebærer at man ikke er kjent med at handlingen som foretas er ulovlig. En slik 

uvitenhet vil ikke umiddelbart være straffri for overtredelser av strl. § 311 første ledd, fordi 

rettsuvitenhet straffes «når uvitenheten er uaktsom», jf. strl. § 26. Etter ordlyden skal det foretas 

en aktsomhetsvurdering i likhet med strl. § 23 første ledd. 

 

Det er en sikker regel at kun den unnskyldelige rettsvillfarelsen kan gi grunnlag for frifinnelse, 

der hvor gjerningspersonen ikke kan bebreides for å tro at handlingen var lovlig.101   

 

Det kan forekomme at en gjerningsperson ikke har en riktig oppfatning av handlingens lovlighet 

når det gjelder fiktive fremstillinger. Hvis gjerningspersonen tror aldersvilkåret i strl. § 311 er 

den seksuelle lavalder som er satt til 16 år, vil vedkommende være rettslig uvitende. I Follo 

tingretts dom av 19. april 2013 ga gjerningspersonen uttrykk for at han ikke visste at det var 

ulovlig å kommunisere over internett om seksuelle fantasier relatert til barn. Tiltalte erkjente til 

tross for den påståtte uvitenheten straffeskyld for forholdene i tiltalen. Saken ble avgjort ved 

tilståelsesdom. 

 

Et eksempel på uaktsom rettsuvitenhet er Rt. 1984 s. 1016 om filmen «Snowwhite and the seven 

lovers».102 Retten tok stilling til om gjerningspersonen hadde foretatt en aktsom vurdering av 

handlingens lovlighet. Tiltalte drev utleie av video og baserte seg på at filmen var lovlig etter å 

ha forhørt seg med leverandøren. Retten kom til at villfarelsen om straffebudets rekkevidde 

ikke kunne godtas som unnskyldelig. Undersøkelsen var ikke tilstrekkelig aktsom og gjernings-

personen burde forstått at filmen var ulovlig. Høyesterett gir uttrykk for at det skal svært mye 

til for å frita for straff på grunnlag av rettsuvitenhet. Hovedregelen er at rettsuvitenhet ikke blir 

godtatt, med mindre det foreligger særlige omstendigheter.103 Det er for eksempel ikke beskyt-

telsesverdig å tøye lovens grenser ved å bevege seg på kanten av det straffbare.104 I dagens 

samfunn er personer som regel kjent med at befatning med overgrepsmateriale er ulovlig. En 

befatning med fiktivt overgrepsmateriale kan derfor anses som å tøye lovens grenser ved å be-

vege seg på kanten av det straffbare.  

 

                                                 
101  Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 223. 
102  Punkt 3.2. 
103  Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 236 og Andenæs (2016) s. 258. 
104  Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 429.  
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3.7 Unntaket for visse fremstillingsformål 

Ut fra analysen av de straffbare befatningsmåter kan det virke som at så og si all befatning med 

seksualisert materiale av barn er forbudt. Det kan likevel tenkes reservasjoner hvor straffver-

digheten ikke er til stede eller formålet med straffebudet ikke slår til. Lovgiver har gitt en sik-

kerhetsventil for slike tilfeller.  

 

I strl. § 311 siste ledd første punktum er det oppstilt et unntak for fremstillinger «som må anses 

forsvarlige ut fra kunstnerisk, vitenskapelig, informativt og lignende formål». Slike fremstil-

linger vil ikke være straffbare etter strl. § 311. Reservasjonen ble tilføyd i 2000 og det fremgår 

av forarbeidene at unntaket kodifiserer gjeldende rett.105 Unntaket for visse fremstillingsformål 

retter seg mot tidspunktet for produksjonen av fremstillingen og formålet må i utgangspunktet 

foreligge når fremstillingen blir til.106 

 

I likhet med tilsvarende unntak i pornografibestemmelsen i strl. § 317, er vurderingstemaet om 

fremstillingen er «forsvarlig».107 Det finnes få autorative rettskilder på hvordan forsvarlighets-

vurdering skal foretas. I forarbeidene er det uttalt at «formålet med fremstillingen må tillegges 

stor vekt, og at den nærmere grensedragningen bør trekkes opp i rettspraksis».108 Det foreligger 

imidlertid lite eller ingen rettspraksis som klargjør denne grensedragningen. Ettersom fiktive 

fremstillinger sjeldent vil være et produkt av barn som er misbrukt, blir spørsmålet om fiktivt 

materiale lettere kan anses som forsvarlig.  

 

3.7.1 Kunstnerisk formål  

Hvilke fremstillinger som er kunstneriske gir ikke ordlyden veiledning på. Hva som kan karak-

teriseres som kunst er subjektivt og begrepet favner derfor vidt. Det vil være opp til domstolene 

eller rettsanvender å vurdere om fremstillingen har et kunstnerisk formål.  

 

For å vurdere om fiktive fremstillinger kan unntas, må fremstillingen fremstå som en seksuali-

sering av barn innenfor rammen av strl. § 311. Først da er unntaket aktuelt. Det er ikke nok at 

objektet fremstår som et nakent barn, slik som for eksempel kunstverket Sinnataggen i Vige-

landsparken. 

 

                                                 
105  Ot.prp. nr. 28 (1999–2000) s. 99. 
106  Ot.prp. nr. 37 (2004–2005) s. 6.  
107  Matningsdal (2018) strl. § 317 note 2049. 
108  Ot.prp. nr. 28 (1999–2000) s. 94. 
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I 2015 ble Munchmuseet politianmeldt for visning av en omstridt video laget av den kjente 

kunstneren Bjarne Melgaard. Saken ble omtalt i en rekke nyhetsartikler.109 Bakgrunnen for an-

meldelsen var at videoen seksualiserte barn. Videoen viser en mann som suger på armen til et 

barn. Politiet måtte ta stilling til om kunstutstillingen falt innenfor strl. 1902 § 204 a. Videoen 

var ifølge politiet egnet til å gi seksuelle assosiasjoner, og var derfor innenfor anvendelsesom-

rådet til straffebudet. Saken ble likevel henlagt fordi videoen ble ansett forsvarlig ut fra et kunst-

nerisk formål.110 Melgaard har også blitt beskyldt for å produsere «overgrepskunst» ved å bruke 

seksualiserte bilder av unge gutter som er mulige overgrepsofre i sin kunst. Bildene har han 

hentet fra et magasin tilhørende en organisasjon som arbeider for at sex mellom menn og unge 

gutter skal være lovlig.111  

 

Astrup Fearnley museet har også fått kritikk for bruk av verket «Spiritual America» i sin utstil-

ling. Bildet er av en 10 år gammel naken jente, tungt sminket og innsmurt i olje.112 Barnet ble 

avbildet i et mykpornoblad etter tillatelse fra moren og har en seksualisert fremtoning. Bildet 

ble fjernet fra et galleri i London etter advarsel fra politiet om at det kunne være i strid med 

barnepornografibestemmelser.  

 

Sakene over gjelder bruk av fysiske personer. I fremstillinger som bruker mennesker kan det 

argumenteres for at terskelen bør være høyere for å benytte unntaket, ettersom disse fremstil-

lingene rammer barn som straffebestemmelsen er ment å beskytte. Her var det antagelig avgjø-

rende at det er kjente kunstnere og utstillere som stod bak utstillingene. Det er derfor lettere å 

konkludere med at materialet har et kunstnerisk formål. Hvis det ikke er personer som har yr-

kesbakgrunn innen kunst, er nok terskelen høyere for å benytte unntaket.  

 

I Sør-Trøndelag tingrett la retten til grunn at bildene på tiltaltes mobil og nettbrett var seksua-

liserte.113 Ut fra tegningene fremstod de animerte figurene som barn og fremstillingene var in-

nenfor anvendelsesområdet til strl. 1902 § 204 a. Tingretten vurderte ikke unntaket for visse 

fremstillingsformål. Tiltalte hadde ikke annen befatning med overgrepsmateriale av barn, så det 

kan argumenteres for at unntaket burde ha vært vurdert. Ettersom tiltalte hadde erkjent til sin 

psykolog at han fantaserte om å drepe unge jenter, er det nærliggende å konkludere med at hans 

befatning med de fiktive fremstillingene ikke var forsvarlig etter legitime formål. Unntaket ble 

heller ikke vurdert i LF-2012-137266 som gjaldt besittelse av papirbilder som seksualiserte 

                                                 
109  Skogstrøm (2015). 
110  ibid. 
111  Olsen (2009). 
112  Johannessen (2015). 
113  TSTRO-2015-13729. 
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barn. Papirbildene ble funnet under tiltaltes madrass. Typetilfellet synes å være at fiktivt mate-

riale til eget bruk ikke kan forsvares ut fra legitime formål. I LF-2012-137266 hadde tiltalte 

også befatning med overgrepsmateriale som ikke var fiktivt. 

 

I Kongsberg tingrett114 hevdet tiltalte at de 45 maleriene av nakne barn som ble funnet i man-

nens leilighet var kunst. Maleriene var malt av en tysk kunstner. Etter antallet å bedømme, 

kunne maleriene minne om en privat kunstsamling. Retten var ikke enig i anførselen om at 

bildene var forsvarlig ut fra et kunstnerisk formål. Tiltalte var tidligere dømt for besittelse av 

seksualiserte bilder av barn og det fremgår av dommen at han var diagnostisert som pedofil. 

Retten nevnte unntaket i strl. 1902 § 204 a kort, men konkluderte med at befatningen var straff-

bar. Etter min oppfatning, synes retten å være tilbakeholden med å unnta befatning med fiktive 

fremstillinger hvis tiltalte tidligere eller samtidig har gjort seg skyldig i andre straffbare forhold 

med barn. Her gjør formålet om å beskytte barn seg gjeldende, og terskelen er antagelig høyere 

for å anvende unntaket. 

 

3.7.2 Vitenskapelig, informativt og lignende formål  

I debatten i media om forbudet mot å seksualisere barn i fiktive fremstillinger har kritikken vært 

manglende forskning på feltet.115 Hvor hensiktsmessig det er å unnta fiktive fremstillinger av 

hensyn til vitenskapelige formål er det derfor vanskelig å si noe sikkert om.  

 

Hvis det legitime formålet ikke var til stede på det tidspunktet fremstillingen ble til, kan det 

likevel ifølge forarbeidene bli et spørsmål om fremstillingen som seksualiserer barn lovlig kan 

videreformidles. En slik videreformidling må vurderes konkret ut fra nyttigheten og nødven-

digheten.116 Et godt eksempel på dette er videreformidling gjennom nyhetene av sexdukker som 

forestiller barn. Formålet med innførselen av dukken var i første omgang seksuelt motivert. 

Dukkene ble oppdaget i tollen og fremstillingen ble videreformidlet gjennom nyhetene av in-

formative formål. Forarbeidene viser at vurderingen av videreformidlingens lovlighet kan av-

veies ut fra ytringsfrihetens begrunnelser etter Grl. § 100.117   

 

I forbindelse med kildesøk til oppgaven har jeg kommet over en rekke eksempler på viderefor-

midling av fremstillinger som seksualiserer barn. NRK viser i en artikkel et animert bilde av et 

barn omringet av nakne bryster fra den japanske tegneserien Manga.118 Sexdukker er avbildet i 

de fleste avisartiklene som omtaler dette. En slik videreformidling blir det ikke stilt spørsmål 

                                                 
114  Kongsberg tingretts dom av 3. desember 2014. 
115  Punkt 6.1. 
116  Ot.prp. nr. 37 (2004–2005) s. 6. 
117  ibid, se nærmere kapittel 5. 
118  Hverven (2010). 



 

 

 

 

30 

ved og må antagelig anses forsvarlig ut fra informative formål. Videreformidling styrker også 

forutberegneligheten i straffebudet, ved at folk blir bevisst på hva som er straffbart og kan inn-

rette seg deretter.  

 

Skjønnlitteratur kan dekkes av alternativet lignende formål. En forfatter kan for eksempel 

skildre et seksuelt overgrep i en bok uten å bli holdt strafferettslig ansvarlig etter straffebestem-

melsen.  

 

3.8 Rekkevidden av strl. § 311 vurdert mot unntaket  

Forbudet i strl. § 311 har et meget vidt anvendelsesområde for fiktive fremstillinger. Dette skyl-

des at begrepet fremstilling favner vidt og er teknikknøytralt. I tillegg er aldersvilkåret og vil-

kåret om fremstillingens seksuelle karakter skjønnsmessige og tolkes ut fra en kontekstuell 

sammenheng. Videre er alle tenkbare befatningsmåter kriminalisert. Det skal med andre ord 

ikke mye til før den straffbare grensen er overtrådt, og gjerningspersonen er innenfor gjernings-

beskrivelsen i strl. § 311. Straffebudet får et omfattende virkeområde ettersom også uaktsomme 

overtredelser er straffbetinget og det skal mye til for å frifinnes på grunnlag av unnskyldelig 

rettsuvitenhet. Unntaket for visse fremstillingsformål synes å ha en begrenset betydning for 

vurderingen av fiktive fremstillingers lovlighet, med unntak av videreformidling ut fra infor-

mative formål. De gjennomgåtte sakene fra domstolene om fiktivt materiale har alle ført til 

domfellelse. 
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4 En komparativ undersøkelse av dansk og svensk rett 

 

4.1 Begrunnelsen for utvalget 

Innenfor strafferetten har Danmark og Sverige langt på vei de samme prosessuelle garantiene 

som Norge. Rettssystemene er som språket – likartet. Dette skyldes blant annet lange tradisjoner 

med nordisk lovsamarbeid. Forbudet mot barnepornografi har en lignende utforming i de 

respektive straffelovene. Flere av de internasjonale forpliktelsene som ble nevnt i kapittel 2 er 

av betydning for dansk og svensk rett.  

 

Det bemerkes at både Sverige og Danmark har ratifisert og er bundet av Lanzarotekonvensjonen 

i motsetning til Norge.119 I tillegg er Sverige og Danmark som medlem av EU bundet av EUs 

rammebeslutning om seksuell utnytting av barn og barnepornografi. Rammebeslutningen har 

inspirert utformingen av strl. § 311. Dette viser at uforpliktede internasjonale beslutninger, kan 

ha påvirkning på utforming av norsk rett.120  

 

Selv om straffebestemmelsene er like, varierer kriminaliseringen av fiktive fremstillinger. Jeg 

velger å ta med både svensk og dansk rett for å gjøre variasjonene tydeligere. Forbudet mot 

barnepornografi er regulert i dansk lovgivning i strl. § 235 og svensk lovgivning i BrB kapittel 

16 10 a §.121  

 

4.2 Straffebestemmelsenes anvendelsesområde på fiktive fremstillinger 

4.2.1 Fiktiv barnepornografi 

Etter BrB kap. 16 10 a § første stykk første punkt rammer forbudet den som har befatning med 

«barn i pornografisk bild». Ordlyden virker mer snever enn «fremstilling» i strl. § 311 første 

ledd. Spørsmålet er om «bild» må tolkes vidt og omfatte mer enn bare fotografier. Det fremgår 

av lovkommentaren til bestemmelsen at alle tenkbare billedformer er omfattet, uansett produk-

sjonsmåte. Dette inkluderer for eksempel tegnede bilder, bilder fremstilt med datateknikk og 

andre fiktive fremstillinger.122 Begrepet er teknikknøytralt i likhet med «fremstilling» i strl. § 

311, og det er ikke et krav om at fremstillingen er realistisk.123  

 

Dansk strl. § 235 første stykk forbyr «pornografiske fotografier eller film, [og] andre pornogra-

fiske visuelle gengivelser eller lignende» av barn. Det fremgår av ordlyden at straffebestem-

melsen dekker mer enn bare fotografier og filmer. Fiktive fremstillinger er omfattet av «andre 

                                                 
119  Punkt 2.2.3. 
120  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 210. 
121  Lovbekendtgørelse 2017-08-09 nr. 977 og Brottsbalk (1962:700). 
122  Karnov lovkommentar BrB kap. 16 10 a § note 832 og NJA 2012 s. 400 HD. 
123  Prop. 1997/98:43 s. 57 og 74.   
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pornografiske visuelle gjengivelser». Forutsetningen er ifølge forarbeidene at fremstillingene 

fremtrer på samme eller tilnærmet samme måte som fotografier og lignende. Som eksempel på 

hva som omfattes nevnes «[c]omputergenerede og computermanipulerede animationer, der har 

fuld lighed med en fotografisk gengivelse».124 Det er i forarbeidene forutsatt at fremstillingene 

må være realistiske avbildninger i motsetning til strl. § 311 og BrB kap. 16 10 a §.125 Malerier 

og tegninger som ikke fremstår som realistiske avbildninger av barn, faller derfor utenfor be-

stemmelsen.126 I forhold til norsk og svensk rett er ikke den danske bestemmelsen like teknikk-

nøytral. 

 

En fremstilling kan som nevnt være en tekst. I dansk og svensk rett er oppmerksomheten rettet 

mot visuelle bilder. I svensk rett er det lagt til grunn at alle produksjonsmåter er omfattet, så det 

kan ikke utelukkes at tekst er omfattet av BrB kap. 16 10 a §. Etter forarbeidene er skildringer 

i skrift ikke omfattet av straffebestemmelsen.127 Nyere forarbeider legger til grunn at straffebe-

stemmelsen kommer til anvendelse på «bilder i tryckta skrifter lika väl som bilder i film».128 

Siden trykte skrifter er nevnt i sammenheng med bilder, tolker jeg uttalelsen som at ren tekst 

fortsatt faller utenfor den svenske bestemmelsen. Tolkningen samsvarer med rettspraksis, som 

viser til tidligere forarbeider om at skildringer i skrift ikke er omfattet av BrB kap. 16 10 a §.129 

Skriftlige fremstillinger faller også utenfor den danske straffebestemmelsens ordlyd, noe som 

følger uttrykkelig av forarbeidene.130 En litterær fremstilling som inneholder seksuelle beskri-

velser av barn, faller utenfor den danske pornografibestemmelsen.131  

 

I svensk og dansk rett heter det at bildene må være «pornografisk(e)». Norsk rett bruker formu-

leringen fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn. Pornografisk 

er en fremstilling med et seksuelt motiv etter svensk rett, som på en uanstendig og utfordrende 

måte påvirker seeren seksuelt.132 Det avgjørende er om fremstillingen har et seksuelt motiv og 

er egnet til å gi seksuelle assosiasjoner. Det samme er lagt til grunn i norske forarbeider i Ot.prp. 

nr. 37 (2004–2005) s. 6. I lovkommentarer til dansk strl. § 235 er det lagt til grunn at hoved-

                                                 
124  Betænkning nr. 1534 s. 645. 
125  ibid. s. 70. 
126  Vestergaard (2013) s. 112–113. 
127  Prop. 1997/98:43 s. 57.  
128  Prop. 2009/10:70 s. 16 (min kursivering). 
129  NJA 2012 s. 400 UT.  
130  Betænkning nr. 1534 s. 71. 
131  Vestergaard (2013) s. 113. 
132  Ulväng (2014) s. 204.  
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vekten må legges på om bildet viser barn som deltar i kjønnslige forhold. Alminnelige naken-

bilder av barn faller i likhet med strl. § 311 utenfor straffebestemmelsen.133 Vurderingen av 

fremstillingens seksuelle karakter synes å være lik etter dansk, svensk og norsk rett.  

 

Et interessant spørsmål er om sexdukker som ser ut som barn faller innenfor anvendelsesområ-

det til dansk strl. § 235 og BrB kap. 16 10 a §. Det danske Straffelovrådet har gitt en grundig 

overveielse av nødvendigheten for å kriminalisere «børneerotika».134 Sexleketøy, herunder sex-

dukker er omfattet av begrepet.135 Befatning med slikt materiale er ikke straffbart etter dansk 

strl. § 235, ettersom Straffelovrådet fikk i oppgave å vurdere behovet for kriminalisering. Ut 

fra vurderinger innhentet fra en sexologisk klinikk ble det konkludert med at det ikke var grunn-

lag for å kriminalisere barneerotika. Begrunnelsen var at det ikke foreligger vitenskapelig un-

dersøkelser som kan bevise at besittelse av fiktiv barneerotika kan lede personer til å begå sek-

suelle overgrep mot barn.  

 

Ut fra foretatte rettskildesøk er det ingen avklaringer i svenske rettskilder på dette spørsmålet. 

Det må derfor bero på en vurdering av om en sexdukke omfattes av begrepet «pornografisk 

bild». Siden tekst faller utenfor, er det mest nærliggende at også andre seksualobjekter som ikke 

har en direkte sammenheng med pornografiske bilder faller utenfor bestemmelsens anvendel-

sesområde, men dette er ikke opplagt.  

 

4.2.2 Aldersvilkåret 

I BrB kap. 16 10 a § tredje stykk defineres barn som personer der «pubertetsutveckling inte är 

fullbordad» eller personer under 18 år. Med pubertetsutvikling siktes det til den ytre kroppslige 

forandring som finner sted under kjønnsmodningsprosessen.136 Hvis pubertetsutviklingen er 

fullbyrdet, fremgår det av bestemmelsen at ansvar bedømmes ut fra om bildet og omstendighe-

tene ellers tilsier at personen er under 18 år. Bedømmelsen beror på en vurdering av personens 

kroppslige ytre. Hvis en person er over 18 år og ikke kjønnsmoden vil personen ha et vern etter 

BrB kap. 16 10 a §.137 Dette kan leses ut av bestemmelsens ordlyd som bruker «eller» mellom 

pubertetsutviklingsvilkåret og aldersvilkåret.  

 

I Danmark opereres det med en bestemt aldersgrense uten supplerende skjønnsmessige krite-

rier. Etter forarbeidene skal aldersvilkåret anses oppfylt hvis personen fremstår yngre enn 18 

år. Hvis det er tilfellet, er det opp til gjerningspersonen å bevise at vedkommende faktisk er 

                                                 
133  Karnov lovkommentar dansk strl. § 235 note 1031. 
134  Betænkning nr. 1534 s. 647–652. 
135  ibid. s. 71. 
136  Prop. 2009/10:70 s. 16.  
137  Ulväng (2014) s. 205. 
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over 18 år for å bli straffri.138 I dansk strafferett synes det å være en omvendt bevisbyrde for 

aldersvilkåret, hvis personen i fremstillingen objektivt sett fremstår som yngre enn 18 år.  

 

Det avgjørende for vurderingen av aldersvilkåret i den svenske og danske straffebestemmelsen 

er i likhet med strl. § 311, hvor gammel personen eller objektet i fremstillingen fremstår.  

 

4.2.3 Forbudte befatningsmåter  

I Sverige er produksjon dekket av BrB kap. 16 10 a § første stykk første punkt, som rammer 

den som «skildrar barn i pornografisk bild». I dansk straffelov reguleres «optagelse af børne-

pornografi» i en egen bestemmelse i dansk strl. § 226. Produksjon til eget bruk er ikke omfattet 

etter en antitetisk tolkning av dansk strl. § 226 som krever at materialet er tiltenkt spredning. 

Produksjonen må ikke være tilsiktet spredning for å være straffbar etter strl. § 311 første ledd 

bokstav a.139 

 

Det fremgår av BrB kap. 16 10 a § første stykk andre punkt at forbudet rammer den som «spri-

der, överlater, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tilgänglig for 

någon annan». Videre er besittelse og betraktning av barnepornografi kriminalisert i BrB kap. 

16 10 a § først stykk femte punkt. I dansk strl. § 235 første og andre stykk straffes den som 

«udbreder», «besidder» eller «gør seg bekendt» barnepornografi. Utbredelse omfatter i likhet 

med strl. § 311 første ledd bokstav b enhver form for videreformidling og tilgjengeliggjøring 

av materialet.140 Det følger av forarbeidene at lagring i digital form regnes som besittelse. En 

bekjentgjørelse via internettsider uten nedlastning rammes av alternativet «gør seg bekendt» og 

samsvarer med strl. § 311 første ledd bokstav c om å skaffe seg tilgang til slikt materiale.141 

 

Anvendelsesområdet til de straffbare handlingene vil ikke være like omfattende som strl. § 311 

for fiktive fremstillinger, selv om de forbudte befatningsmåtene er de samme i svensk, dansk 

og norsk rett. Dette er fordi Sverige og Danmark ikke forbyr enkelte former for fiktive frem-

stillinger. 

 

4.2.4 Skyldkravet 

For straffansvar etter svensk rett kreves «uppsåt» for gjerningsbeskrivelsen i BrB kap. 16 10 a 

§ første stykk første til femte punkt. Skyldkravet tilsvarer i det vesentlige forsett i norsk rett. 

                                                 
138  Betænkning nr. 1534 s. 606. 
139  Punkt 3.5.1. 
140  Betænkning nr. 1534 s. 606. 
141  ibid. 
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Dolus eventualis i svensk rett inkluderer likegyldighetsforsett i situasjoner der gjerningsperso-

nen forholder seg likegyldig til om handlingen dekker gjerningsbeskrivelsen, i motsetning til 

norsk rett.142 Forsettet skal dekke bildenes innhold og befatningen. For ervervsmessig formål 

er det tilstrekkelig med uaktsomhet for spredning av barnepornografi, jf. BrB kap. 16 10 a § 

fjerde stykk. 

 

Skyldkravet i dansk strl. § 235 er forsett og dette gjelder også for produksjon etter dansk strl. § 

226.143 Det er imidlertid tilstrekkelig med uaktsomhet av hensyn til alder etter dansk strl. § 226, 

jf. dansk strl. § 228. For produksjon kreves det et subjektivt overskudd om å utbre materialet.144 

Grensen mellom forsett og uaktsomhet går mellom dolus eventualis og bevisst uaktsomhet, i 

likhet med norsk rett.145   

 

Fortsettskravet i den danske og svenske barnepornografibestemmelsen gjelder med hensyn til 

at personen er under 18 år. Uaktsomhet med hensyn til alder eller andre objektive elementer i 

gjerningsbeskrivelsen fører som hovedregel ikke til straffansvar, som det gjør etter strl. § 311.  

 

4.2.5 Unntak fra forbudet 

Hvis fremstillingen har et legitimt formål i kraft av sin kunstneriske, vitenskapelige eller peda-

gogiske verdi, vil ikke befatningen være straffbar etter dansk rett.146 Som tidligere påpekt faller 

malerier, håndtegninger og skriftlige fremstillinger utenfor straffebudet. Straffebestemmelsens 

anvendelsesområde for fiktive fremstillinger er ikke like vidt, slik at behovet for unntak som er 

oppstilt i norsk og svensk rett er begrenset.  

 

I BrB kap. 16 10 b § unntas visse handlinger fra det straffbelagte området i BrB kap. 16 10 a §. 

BrB kap. 16 10 b § andre stykk legger til grunn at forbudet mot barnepornografi ikke gjelder 

«den som tecknar, målar eller på något annat liknande hantverksmässigt sätt framställer en 

sådan bild», forutsatt at materialet ikke er tiltenkt spredning. Unntaket knytter seg til fremstil-

lingsteknikker som gjør spredningsfaren begrenset. Straffriheten gjelder imidlertid bare «den» 

som selv maler, tegner og lignende. En slik personavgrensing finner vi ikke strl. § 311 siste 

ledd første punktum. Etter norsk rett er det ikke bare kunstneren som kan påberope seg unntaket, 

men også andre som har befatning med fremstillinger ut fra et legitimt formål.  

 

                                                 
142  Asp (2013) s. 290.  
143  Vestergaard (2013) s. 114.  
144  ibid. s. 112. 
145  Nielsen (2013) s. 70–74.  
146  Vestergaard (2013) s. 111. 
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BrB kap. 16 10 a § omfatter ikke den gjerning, som ut fra omstendighetene er forsvarlig, jf. BrB 

kap. 16 10 b § tredje stykk. Med gjerning siktes det til de straffbare befatningsmåtene med 

barnepornografi. Unntaksadgangen er mer generell enn for unntaket i avsnittet over. Det frem-

går av forarbeidene at det primært tar sikte på de handlinger som er nødvendige for nyhetsfor-

midling, forskning og meningsdannelse.147 Nødvendigheten avgjøres ut fra det underliggende 

formålet med gjerningen. For ansvarsfrihet må det finnes omstendigheter som gjør at gjerningen 

åpenbart må anses rettferdig.148  

 

Hvis forutsetningene for å unnta for straffansvar er oppfylt, skal påtalemyndigheten i Sverige 

unnlate påtale.149 Hvis påtalemyndigheten kommer til at unntaket ikke kommer til anvendelse 

på forholdet, er det opp til domstolene å avgjøre om forutsetningene for å gjøre unntak er opp-

fylt eller om gjerningspersonen skal dømmes for barnepornografibrudd.150  

 

I NJA 2012 s. 400 behandlet Högsta domstolen i Sverige en sak som omhandlet besittelse av 

en japansk tegneserie kalt Manga. Tegneserien kommer i utgaver som er pornografiske og hvor 

figurene kan se ut som barn. Jeg kommer nærmere tilbake til saksforholdet og dommen i kapittel 

5.3. Nå bruker jeg dommen for å belyse forsvarlighetsvurderingen etter svensk rett. Senere vil 

jeg bruke den for å illustrere ytringsfrihetens betydning for fiktive fremstillinger.  

 

Dommen gjaldt totalt 39 tegninger av fiktive barn. For én av tegningene vurderte retten om 

besittelse ut fra omstendighetene var forsvarlig. Om forsvarligheten uttalte retten at tiltalte var 

ekspert på japansk kultur og hadde i tillegg jobbet som oversetter av tegneserien. Ut fra disse 

momentene konkluderte domstolen med at hans besittelse av tegningene måtte anses forsvar-

lig.151 Som påpekt av Axberger er det gjerningen og ikke bildenes forsvarlighet som skal be-

dømmes. Det betyr at det kan være forsvarlig å befatte seg med materialet i en sammenheng, 

men ikke en annen.152 Hensyn til ytringsfriheten kan påberopes som grunnlag for at en frem-

stilling er forsvarlig.153 

 

Forsvarlighetsvurderingen er sammenlignbar med vurderingen etter strl. § 311 siste ledd første 

punktum. Som lagt til grunn i punkt 3.7.1 slipper kunstnere og utstillere straffansvar for befat-

ning med seksualiserte fremstillinger, mens andre personer som ikke har en yrkesmessig til-

knytning til fremstillingene, blir dømt.   

                                                 
147  Prop. 2009/10:70 s. 18. 
148  Ulväng (2014) s. 211.  
149  ibid. s. 209. 
150  ibid. s. 210.  
151  NJA 2012 s. 400 HD avsnitt 26. 
152  Axberger (2012) s. 894. 
153  Axberger (2014) s. 67. 
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4.3 Observasjoner  

Ut fra komparative betraktninger kan det konkluderes med at det svenske og danske forbudet 

mot barnepornografi ikke har et like vidt anvendelsesområde som det norske forbudet. Verken 

Sverige eller Danmark har kriminalisert fiktive fremstillinger i ren tekst. Danmark begrenser 

anvendelsesområdet for fiktive fremstillinger til kun å omfatte realistiske fremstillinger som 

har likhet med fotografier. Malerier og håndtegninger faller utenfor dansk strl. § 235. Fremstil-

linger som ikke er virkelighetsnære er omfattet av svensk rett og lovligheten beror på en vur-

dering av unntakene i BrB kap. 16 10 b §.  

 

Befatningsmåtene er langt på vei sammenfallende, men etter dansk rett er ikke produksjon til 

privat bruk forbudt. Uaktsomhetsansvar er i utgangspunktet ikke tilstrekkelig for å straffe-

dømme etter dansk strl. § 235 og BrB kap. 16 10 a §, i motsetning til strl. § 311. Rettskildesøk 

viser at det er flere dommer om fiktivt materiale i norsk rettspraksis sammenlignet med svensk 

og dansk rettspraksis.  

 

Det må antas at Danmark, Sverige og Norge oppfyller de internasjonale forpliktelsene de er 

bundet av. Lovgiver har med strl. § 311 vært strengere enn svensk og dansk rett og det som 

kreves av internasjonale konvensjoner når det gjelder kriminalisering av fiktive fremstillinger.  
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5 Kan ytringsfriheten begrense straffebestemmelsens 

anvendelsesområde? 

 

5.1 Ytrings- og informasjonsfrihetsvernet for fiktive fremstillinger  

Til nå har vi sett at anvendelsesområdet til strl. § 311 er vidt for fiktive fremstillinger og at 

unntaket for visse fremstillingsformål ikke begrenser straffebudets rekkevidde nevneverdig. I 

dette kapitlet undersøkes ytringsfrihetens betydning for rekkevidden til strl. § 311.  

 

Ytrings- og informasjonsfriheten står sterkt i Norge og er en forutsetning for et velfungerende 

demokrati. Ytringsfriheten er forankret i Grl. § 100, EMK art. 10 og FNs konvensjon om sivile 

og politiske rettigheter (SP) art. 19. Av Grl. § 100 første ledd fremgår det at «ytringsfrihet bør 

finne sted» og EMK art. 10 nr. 1 sikrer retten til «freedom of expression». I Rt. 1997 s. 1830 

legger Høyesterett til grunn at SP ikke gir et annet eller sterkere vern enn EMK. Derfor vil jeg 

i den videre drøftelsen ta utgangspunkt i EMK art. 10 og Grl. § 100.   

 

En av forutsetningene for at ytringsfriheten kan ha betydning for anvendelsesområdet til strl. § 

311, er at fiktive fremstillinger kan betegnes som ytringer. Ifølge Grl. § 100 andre ledd er yt-

ringer blant annet «opplysninger, ideer og budskap». Forarbeidene definerer ytring som «for-

midling av informasjoner eller ideer (meninger)».154 Ytringsfriheten er ikke begrenset til be-

stemte former,155 og er derfor i likhet med «fremstilling» i strl. § 311 medienøytral. Det settes 

ingen grense for innholdet, slik at saklige opplysninger og for eksempel pornografiske skild-

ringer nyter et vern.156 Dette innebærer at medieformene som er omfattet av strl. § 311, er en 

form for ytring.  

 

Videre må befatningsmåtene i strl. § 311 omfattes av vernet i EMK art. 10 og Grl. § 100. Både 

retten til å motta og meddele opplysninger eller ytringer er nevnt i begge bestemmelsene. Be-

fatningsalternativene produksjon, spredning og anskaffelse i strl. § 311 første ledd er alle i ut-

gangspunktet vernet av informasjonsfriheten eller ytringsfriheten.  

 

I Handyside v. UK formulerte EMD dette utstrakte vernet:  

 

«Article 10…is applicable not only to "information" or "ideas" that are favorably re-

ceived or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that 

offend, shock or disturb».157 

                                                 
154  NOU 1999: 27 s. 26. 
155  Aall (2015) s. 265. 
156  Høstmælingen (2012) s. 262. 
157  Handyside v. UK (1976) para 49. 
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Ytringsfriheten i EMK art. 10 er som sitatet antyder en vidtrekkende rettighet, og det vil være 

en høy terskel for å kriminalisere ytringer som man ser negativt på. Samtidig må andre men-

neskerettigheter og interesser avveies mot ytringsfriheten.  

 

Innledningsvis i punkt 1.1 reiste jeg spørsmålet om i hvilken grad formålet om å beskytte barn 

gjør seg gjeldende når fremstillingene ikke er av fysiske personer og ingen barn er utnyttet. 

Barns rett til vern om sin personlige integritet følger av Grl. § 104 tredje ledd. Strl. § 311 verner 

barns integritet ved å forby overgrepsmateriale. Hvis fremstillingen er av fiktive barn, indikerer 

ordlyden i Grl. § 104 tredje ledd at bestemmelsen har en mindre vekt i en avveining med yt-

ringsfriheten. Det er nemlig barnets personlige integritet som har et vern, og som Kierulf legger 

til grunn er det barnets kroppslige og mentale integritetsvern som er grunnlovsfestet.158 Slik jeg 

ser det vil det være kunstig å snakke om fiktive barns kroppslige og mentale integritetsvern. 

Formålet til strl. § 311 om å beskytte barn mot seksuelt misbruk, vil heller ikke veie like tungt 

når barnet er fiktivt og ingen faktiske overgrep har funnet sted. Ytringsfriheten vil derfor stå 

sterkere i en avveining der materialet er fiktivt og ingen barn som sådan er berørt. 

 

LB-2016-41804 er én av få dommer hvor retten tar opp forholdet mellom strl. 1902 § 204 a og 

ytringsfriheten etter Grl. § 100 og EMK art. 10.159 Lagmannsretten fant det klart at ytringsfri-

heten ikke gjør at tiltaltes fiktive overgrepshistorier faller utenfor anvendelsesområdet til straf-

febudet. Noen nærmere begrunnelse for konklusjonen ble ikke gitt. Dette standpunktet er ikke 

bekreftet av Høyesterett for befatning med fiktivt materiale. Uttalelsen kan ikke tas til inntekt 

for at ytringsfriheten ikke har en betydning for anvendelsesområdet til strl. § 311 generelt. Etter 

mitt skjønn er det nærliggende at et vidtrekkende straffebud som strl. § 311 i enkelte situasjoner 

kan kollidere med ytringsfrihetens utstrakte vern. Dette gjelder særlig hvis materialet er fiktivt 

og hensynet om å beskytte barn ikke er tyngende. I Follo tingretts dom av 19. april 2013 som 

gjaldt skriftlig overgrepsmateriale ble det lagt til grunn at ytringsfriheten ikke var trådt for nær. 

Dommen setter ingen grenser for at ytringsfriheten kan være trådt for nær i andre saker.  

 

5.2 Adgangen til å begrense ytringsfriheten  

5.2.1 Innledning 

EMK art. 10 nr. 2 åpner for at inngrep i ytringsfriheten kan tillates hvis det er «prescribed by 

law and are necessary in a democratic society». Grl. § 100 andre ledd åpner for begrensninger 

                                                 
158  Kierulf (2015) § 104 note 2391.  
159   Punkt 3.5.1. 
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i ytringsfriheten hvis det «lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sann-

hetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse» og er foreskrevet i lov. Ordlyden 

angir ikke presist hva som skal til for å begrense ytringsfriheten og vurderingstemaet er vagt.160  

 

Det er slått fast av Høyesterett i Rt. 2015 s. 93 (Maria-dommen) at det er adgang til å gjøre 

inngrep i grunnlovfestede rettigheter hvis tiltaket har tilstrekkelig hjemmel, forfølger et legitimt 

formål og er forholdsmessig.161 Uttalelsen fra Høyesterett knyttet seg til Grl. § 102, men gjelder 

også for andre rettigheter.162 Vilkårene for å gjøre inngrep i ytringsfriheten er derfor langt på 

vei lik for Grl. § 100 og EMK art. 10.  Som et utgangspunkt for videre vurdering må et inngrep 

i ytringsfriheten etter strl. § 311 oppfylle et lovskrav, et formålskrav og et forholdsmessighets-

krav. 

 

5.2.2 Lovskravet 

Ytringsfriheten kan rettmessig begrenses gjennom lovbestemte regler i for eksempel straffelov-

givningen. I vurderingen om inngrepet har hjemmel i nasjonal rett lar EMD det i første omgang 

være opp til nasjonale domstoler å tolke og anvende nasjonal rett. EMD vil som utgangspunkt 

ikke tilsidesette denne vurderingen.163 Lovskravet er ikke strengere enn det som følger av lega-

litetsprinsippet som ble vurdert i punkt 2.2.1.164 Lovskravet i EMK byr derfor ikke på problemer 

for strl. § 311. 

 

Det må undersøkes hva som ligger i lovskravet etter Grl. § 100. Ytringsfrihetskommisjonen 

foreslo at inngrep i ytringsfriheten skal være «klart» foreskrevet i lov. Dette forslaget fikk ikke 

tilslutning.165 Selv om det ikke er et klarhetskrav, må kravet til lovhjemmel nyanseres ut fra 

hvor omfattende inngrep det er tale om.166 Et inngrep gjennom straffelovgivningen må uansett 

oppfylle klarhetskravet i det strafferettslige legalitetsprinsippet, slik at konklusjonen blir lik 

som i punkt 2.2.1. Forbudet mot fiktive fremstillinger i strl. § 311 oppfyller lovskravet.  

 

5.2.3 Formålskravet 

Lovhjemmel er ikke tilstrekkelig for å begrense ytringsfriheten. Legitime formål som kan be-

grunne en begrensning i ytringsfriheten fremgår ikke av Grl. § 100. Det er dermed ingen be-

grensning i hvilke formål som kan begrunne en innskrenkning i ytringsfriheten, så her må det 

                                                 
160  Aall (2015) s. 277. 
161  Avsnitt 60 jf. også Rt. 2014 s. 1105 avsnitt 28. 
162  Strand (2015) s. 226. 
163  Handyside v. UK (1976) para 48 og Bernh Larsen Holding AS and Others v. Norway (2013) para 130–134, 

se nærmere Kjølbro (2017) s. 743.  
164  Kjølbro (2017) s. 743. 
165  NOU 1999: 27 s. 243. 
166  Fliflet (2014) § 100 note 231. 
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ses hen til EMK. EMK art. 10 nr. 2 legger til grunn at et inngrep i ytringsfriheten må ivareta 

legitime formål for å være rettmessig. Bestemmelsen lister opp hvilke private og offentlige 

interesser som kan begrunne inngrep i ytringsfriheten og listen er uttømmende. Formålet om å 

beskytte barn mot seksuelt misbruk er et legitimt formål som kan begrunne et strafferettslig 

inngrep etter strl. § 311, men også moralske formål har blitt godtatt av EMD for begrensninger 

av pornografiske fremstillinger.   

 

5.2.4 Forholdsmessighetskravet 

Det siste vilkåret for inngrep innebærer at det må være rimelig forholdsmessighet eller propor-

sjonalitet mellom inngrepet og det formålet som søkes oppnådd.  

 

Handyside v. UK kom opp som klagesak for EMD i 1976 og gjaldt beslag av en bok med 

pornografisk innhold ment for skoleelever. EMD viste til at også ytringer som sjokkerer eller 

forstyrrer i utgangspunktet har et vern. Inngrepet ble likevel ansett konvensjonsmessig siden 

prioriteringen av det motstridende hensynet til «moralen» ikke var uforholdsmessig. Dommen 

indikerer at staten har et vidt spillerom på områder for moral og sedelighet.167 I saker av politisk 

karakter, vil det være opp til den enkelte stat å vurdere hva samfunnsmoralen krever.168  

 

I Müller and others v. Switzerland kom EMD til at det ikke forelå en krenkelse av EMK art. 

10.169 En kunstner og arrangørene av en kunstutstilling ble straffet for å ha utstilt utuktige ma-

lerier av seksuelle relasjoner mellom mennesker og dyr. Avgjørelsen legger til grunn at når 

inngrep i ytringsfriheten skjer av hensyn til beskyttelse av moral og andres rettigheter, vil staten 

som utgangspunkt ha en viss skjønnsmargin. Uttalelsene støtter Handyside-saken om at det ikke 

finnes en felles forståelse av begrepet moral. Det er opp til nasjonale myndigheter å bestemme 

nødvendigheten av begrensninger eller straff.  

 

Begge avgjørelsene fra EMD er gamle, men holdningen er fortsatt den samme.170 EMD er til-

bakeholden med å prøve proporsjonalitetsvurderingen for nasjonale tiltak begrunnet ut fra mo-

ralske formål.  

 

5.2.4.1 Eksempler på interesseavveining fra utenlandsk nasjonal rett 

I svensk rettspraksis har ytringsfriheten blitt avveid mot den svenske barnepornografibestem-

melsen i BrB kap. 16 10 a § og dens formål om å beskytte barn mot misbruk. Högsta domstolens 

                                                 
167  Aall (2015) s. 278.  
168  ibid.  s. 300. 
169  Müller and others v. Switzerland (1988) para 29–37. 
170  Aall (2015) s. 300. 
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avgjørelse i NJA 2012 s. 400 gjaldt besittelse av seksualiserte bilder fra den japanske tegnese-

rien Manga.  

 

Tiltalte ble dømt av underinstansene for besittelse av fiktiv barnepornografi. Saken ble anket til 

Högsta domstolen hvor vedkommende ble frikjent. Domstolen la til grunn at tegneseriebildene 

oppfylte vilkårene i BrB kap. 16 10 a §.171 Bildene var etter rettens mening fantasifigurer som 

i hovedsak ikke var virkelighetsnære og spørsmålet var om det kunne gjøres unntak etter BrB 

kap. 16 10 a § femte stykk (nå erstattet av BrB kap. 16 10 b § tredje stykk). Forsvarlighetsunn-

taket var etter domstolens vurdering uklar for fremstillinger som ikke er virkelighetsnære.172 

Vurderingen av straffansvaret måtte derfor foretas etter prinsipper om ytrings- og informasjons-

frihet. Sverige er bundet av «Europakonventionen» art. 10 som er inkorporert i svensk lov og 

tilsvarer EMK art. 10. På samme måte som i norsk rett tillater svensk rett inngrep i ytringsfri-

heten hvis det foreligger lovhjemmel, et legitimt formål og inngrepet er proporsjonalt med hen-

syn til formålet det søker å oppnå.173  

 

Ut fra domspremissene fremgår det at en fellende dom ville utgjøre en innskrenkning i tiltaltes 

informasjonsfrihet.174 Spørsmålet var om denne innskrenkningen kunne forsvares. Det fremgår 

ikke uttrykkelig av BrB kap. 16 10 a § at fiktive fremstillinger omfattes. Retten konkluderte 

med at lovskravet var oppfylt ettersom det nærmere innholdet av begrepet er blitt fastsatt gjen-

nom tolkning og omfatter fiktivt materiale. Neste spørsmål var om kravet til et legitimt formål 

med inngrepet var tilfredsstilt. Her viste retten til lovens forarbeider som legger til grunn at 

formålet til bestemmelsen er å beskytte barn og at dette er et legitimt formål. Selv om teg-

ningene skulle fremstå som støtende synes risikoen for å krenke barn å være vesentlig mindre 

enn når det er avbildning av virkelige barn eller mer realistiske fremstillinger. Dette var avgjø-

rende i proporsjonalitetsvurderingen. På bakgrunn av dette konkluderte retten med at straffan-

svar for besittelse av tegningene ville gå utover det som er nødvendig for å beskytte barn. Yt-

ringsfriheten la begrensninger på straffebestemmelsens rekkevidde og konklusjonen ble frifin-

nelse.   

 

Spørsmålet er hvilken overføringsverdi dommen har på problemstillingen om hva som utgjør 

en straffbar befatning med fiktive fremstillinger etter norsk rett. I tillegg til at det er en avgjø-

relse fra en utenlandsk domstol som i utgangspunktet ikke har overføringsverdi til norsk rett, er 

dommen konkret begrunnet. Dommen har likevel en illustrasjonsverdi som gjør det mulig å 

trekke paralleller til det norske rettssystemet. 

                                                 
171  NJA 2012 s. 400 HD avsnitt 4, se punkt 4.2. 
172  ibid. avsnitt 12, se punkt 4.2.5. 
173  Se nærmere Axberger (2014) s. 25–29. 
174  NJA 2012 s. 400 HD avsnitt 15.  
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Som nevnt i punkt 3.2 er også fremstillinger som ikke er virkelighetsnære omfattet av strl. § 

311. Straffansvaret må derfor vurderes ut fra unntaket for visse fremstillingsformål. Her kan 

det argumenteres med at ytringsfriheten får begrenset betydning ved siden av unntaket for visse 

fremstillingsformål. Unntaksbestemmelsen kan anses som et utslag av ytringsfrihetsvernet.  

 

Högsta domstolen har blitt kritisert for tolkningen av den svenske straffebestemmelsen. Som 

Axberger påpeker i sin kritikk av dommen er verken lovteksten eller forarbeidene uklar når det 

kommer til betydningen av fremstillinger som ikke er virkelighetsnære.175 Forarbeidene er ty-

delige på at «[h]urvida en viss bild framstår som verkelighetstrogen eller inte saknar betydelse 

for frågan om straffbarheten».176 Etter forarbeidenes presisering og Axbergers kritikk, kan ret-

tens vurdering av ytringsfriheten selv etter svensk rett synes å være unødvendig. Forsvarlig-

hetsunntaket kunne antagelig blitt anvendt på saksforholdet.  

 

Det finnes et annet eksempel fra USA hvor fiktive fremstillinger ble vurdert opp imot ytrings-

friheten. The Supreme Court i USA bekreftet i 2002 ankedomstolens avgjørelse i saken 

Ashcroft v. Free Speech Coalition.177 Domstolen vurderte et lovbestemt forbud mot «creation 

and advertising» av det som kalles «pseudo-photographs», altså fiktive fremstillinger. Domsto-

len konkluderte med at forbudsbestemmelsen krenket retten til «freedom of speech». Dommen 

viser at eksemplet fra svensk rettspraksis ikke er unikt og støtter mitt argument om at lignende 

avveininger kan oppstå i norsk rettspraksis.  

 

5.3 Rekkevidden av strl. § 311 vurdert mot ytringsfriheten 

I rettspraksis om fiktive fremstillinger har ytringsfriheten, i likhet med unntaket for visse frem-

stillingsformål, så langt hatt en begrenset betydning for grensen for straffbar befatning med 

fiktive fremstillinger. Eksemplene fra utenlandsk rettspraksis viser at lignende avveininger kan 

oppstå for norske domstoler, hvor vi har et strengt straffebud i strl. § 311 og en ytringsfrihet 

som er sterkt forankret i EMK art. 10 og Grl. § 100.  

 

Ytringsfrihetskommisjonen drøftet spørsmålet om ytringsfriheten kunne komme i konflikt med 

den dagjeldende pornografibestemmelsen i strl. 1902 § 211, og uttalte at: 

 

«[D]et [er] grunn til å anta at Norge ikke ville bli dømt for brudd på ytringsfrihetsvernet 

i EMK art. 10 om dagens regler kom til prøvelse for domstolen i Strasbourg. Domstolen 

                                                 
175  Axberger (2012) s. 898. 
176  Prop. 1997/98:43 s. 74. 
177  Ashcroft v. Free Speech Coalition, U.S. (2002). 
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ville med stor sannsynlighet vise til - som i Handyside-saken… at det ikke finnes noen 

felles europeisk seksualmoral og at statene derfor må gis betydelig tilpasningsmar-

gin.»178 

 

Så lenge statene innrømmes skjønnsmargin av EMD for regulering av seksualmoralen og andre 

politisk pregede formål, tyder alt på at ytringsfriheten ikke kan begrense straffansvaret i strl. § 

311 og at Norge ikke vil bli dømt i EMD. Uttalelsen er gitt for snart 20 år siden. Den gang var 

vanlig pornografi og barnepornografi regulert i strl. 1902 § 211. Formålet til bestemmelsen var 

da i all hovedsak moralsk begrunnet.179 Dette er også tydelig ut fra inndelingen i NOU 1999: 

27, hvor spørsmålet om pornografi ble tatt opp under punkt 6.3 «ytringsfrihet i konflikt med 

offentlige interesser». Formålene bak straffebudene om seksuallovbrudd i straffeloven 2005 

tydeliggjør en holdningsendring hos lovgiver. Det er uttalt i forarbeidene at kapittel 26 om sek-

suallovbruddene har gått i retning av økt vekt på beskyttelse av individet mot overgrep fremfor 

beskyttelse av samfunnsmoralen.180 Strl. § 311 er til for å beskytte barn mot seksuelt misbruk 

og er følgelig en individuell og ikke en offentlig interesse som ytringsfriheten må avveies mot. 

Uttalelsene fra 1999 har derfor begrenset vekt når det gjelder strl. § 311.    

 

Det er dermed mulig at norske domstoler ut fra en avveining kommer til at en straffedom etter 

strl. § 311 vil være et uforholdsmessig inngrep som ikke kan forsvares opp imot ytringsfrihetens 

begrunnelse. Dette er aktuelt, som eksemplene fra utenlandsk rett viser, i saker hvor materialet 

utelukkende er fiktivt. Der er formålet om å beskytte barn lite tyngende og barns integritet 

mindre utsatt.  

 

Hvis fremstillingen også kan forsvares ut fra unntaket for visse fremstillingsformål, vil det an-

tagelig være enklere for en domstol å benytte unntaket i straffebudet istedenfor å foreta en av-

veining etter EMK art.10 og Grl. § 100. Ytringsfriheten og unntaket for visse fremstillingsfor-

mål er parallelle rettsregler og det vil være opp til rettsanvender hva som er aktuelt å bruke i en 

konkret sak. Konklusjonen er derfor at det ikke kan utelukkes at ytringsfriheten kan begrense 

rekkevidden til strl. § 311 i fremtidige saker.   

 

 
  

                                                 
178  NOU 1999: 27 s. 160.  
179  Innst. O. nr. 66 (2004–2005) s. 3.  
180  Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) s. 210.  
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6 Avsluttende refleksjoner 

 

6.1 Rettspolitisk vurdering  

Tematikken i oppgaven har i de siste årene vært formål for mye diskusjon. Det økte tilfanget 

av fiktive fremstillinger har ført til debatt både fra juridisk, politisk og psykologisk perspek-

tiv.181 Med teknologiens utvikling har materiale som fremstiller overgrep av barn blitt et alvor-

lig samfunnsproblem. Lovgiver har forsøkt å bøte på problemet med en omfattende straffebe-

stemmelse. Spørsmålet er om strl. § 311 fungerer som en god regel når det gjelder fiktive frem-

stillinger som seksualiserer barn.  

 

Det er viktig å ha et straffebud som favner vidt for å unngå at barn blir misbrukt og i verste fall 

utsatt for grove seksuelle overgrep. Begrepene «barnepornografi» og «overgrepsmateriale» ten-

ker man automatisk er et produkt av overgrep mot barn. Fiktive fremstillinger vil sjeldent være 

et produkt av et overgrep som har funnet sted, men det kan tenkes.  

 

Et eksempel er dersom barn blir brukt som modeller for seksualiserte malerier, tegninger eller 

animerte bilder.182 I et slikt tilfelle vil fremstillingen være et produkt av et misbruk. Her vil 

straffebudets formål om å beskytte barn gjøre seg gjeldende og de fleste vil være enige i at en 

slik adferd bør kriminaliseres. Avanserte dataprogrammer kan gjøre det vanskelig å skille da-

tamanipulerte bilder fra materiale som er av virkelige barn. Eksemplene er innenfor gjernings-

beskrivelsen til strl. § 311 og kriminaliseringen kan begrunnes ut fra formålet om å beskytte 

barn mot seksuelt misbruk.   

 

Flere av dommene i punkt 3.5 gjaldt skriftlig overgrepsmateriale der gjerningspersonene ble 

dømt for produksjon og spredning av fantasihistorier. Det er et skadepotensial ved deling av 

fiktive historier. Konsekvensene kan være at fiktive historier inspirerer leseren til å begå over-

grep mot barn. Ikke minst kan det by på problemer å avdekke om historiene bygger på ren 

fantasi eller noe som faktisk har skjedd. Der gjerningspersonen skriftlig har uttrykt fantasier om 

overgrep mot egne barn, vil jeg argumentere for at det til tross for at innholdet i historiene er 

fiktivt, foreligger en integritetskrenkelse av de berørte barna. Her fungerer strl. § 311 bedre enn 

den svenske og danske straffebestemmelsen som ikke omfatter overgrepsmateriale i ren tekst.  

 

Barns personlige integritet er vernet i Grl. § 104 tredje ledd. Strl. § 311 kan være en operasjo-

nalisering av integritetsvernet, selv om straffebestemmelsen kom før grunnlovsbestemmel-

sen.183 I den grad de fiktive fremstillingene er tett knyttet til integritetskrenkelser av barn bør 

                                                 
181  Moland (2017) og Innst. 247 S (2016–2017) s. 26. 
182  Se prop. 2009/10:70 s. 17, der et lignende eksempel er nevnt.  
183  E-postkorrespondanse med professor Haugli (2018). 
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produksjon og befatning med slikt materiale være kriminalisert. Dette sikrer vernet til barns 

personlige integritet i Grl. § 104 som myndighetene er pålagt å beskytte etter Grl. § 92. Forbudet 

mot skriftlig overgrepsmateriale i strl. § 311 fungerer bra for å oppnå forbudets formål. Dette 

gjelder særlig der barna det skrives om er virkelige. 

 

Det jeg er kritisk til, er de tilfeller hvor det fremstår som klart at fremstillingen ikke er realistisk, 

slik som eksempelvis tegneserier, malerier eller håndtegninger.184 Her vil formålet om å be-

skytte barn mot seksuelt misbruk ha en begrenset vekt. I kunstens navn er det greit å seksuali-

sere selv virkelige barn, men befatning med tegneserier som ikke er virkelighetsnære er forbudt. 

Her synes lovgiver og domstolene å neglisjere ytringsfrihetens betydning på bekostning av en 

straffebestemmelse der formålet ikke en gang slår til. I de tilfeller hvor formålet bak strl. § 311 

og Grl. § 104 om barns integritet har en begrenset betydning, bør ytringsfriheten veie tungt i en 

interesseavveining.185 Alternativt kan unntaket for visse fremstillingsformål bli benyttet i større 

grad enn det som er tilfellet i dag. Det bemerkes at i dansk straffelovgivning er ikke hånd-

tegninger og malerier som seksualiserer barn forbudt.   

 

Det er mye som taler for at det bør gå et skille mellom spredning som kan få store konsekvenser 

og besittelse av fiktive fremstillinger til eget bruk som har et begrenset skadepotensial. Det å 

straffeforfølge besittelse av fiktivt materiale vil i enkelte tilfeller være sammenlignbart med å 

straffe tanken. For eksempel vil det ikke være så stor forskjell å tenke noe og det å ta pennen 

fatt å skrive det ned. Malerier og tegninger har begrenset spredningsfare og dermed et mindre 

skadepotensial.     

 

En type fiktiv fremstilling som har vært gjenstand for mye debatt er sexdukkene som ser ut som 

barn. I innstilling fra justiskomiteen til Stortinget er det vist til at 21 sexdukker er beslaglagt 

siden oktober 2016. Tollvesenet utelukker ikke at det er høyere mørketall. Kripos har i en pres-

semelding som er gjengitt i innstillingen uttalt at: 

 

«[D]et å bestille sexdukker utformet som et barn er en indikasjon på at de som bestiller 

dukkene har en seksuell tiltrekning til barn. Videre så er dukkene svært virkelighets-

nære, og det er mulig at seksuell omgang med dukkene kan bryte ned barrierer mot å 

begå overgrep mot barn.»186 

 

                                                 
184  For eksempel Kongsberg tingretts dom av 3. desember 2014 og LB-2008-18408.  
185  Punkt 5.1. 
186  Innst. 247 S (2016–2017) s. 26. 
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Politiadvokat Thune har uttalt i en avisartikkel fra NRK at politiet er bekymret for at disse 

dukkene kan være med på å senke terskelen for at de som bestiller slike dukker begår faktiske 

overgrep senere. Han henviser til «The spiral of sexual abuse» som er Joe Sullivans teori om 

en nedgående overgrepsspiral. Teorien går ut på at personer med avvikende tanker litt etter litt 

vil flytte grensene for hva som er akseptabelt.187 Et slikt «slippery slope»-argument kan ha en 

overføringsverdi for kriminalisering av fiktive fremstillinger.188 Dette underbygges med at duk-

kene er svært virkelighetsnære og grensen allerede der er flyttet. En allmennpreventiv virkning 

kan her begrunne straff.  

 

Likevel kan det rettes kritikk mot å kriminalisere enkelte former av fiktive fremstillinger, ek-

sempelvis sexdukker. Norsk straffelovgivning bygger i utgangspunktet på skadefølgeprinsip-

pet.189 Skal noe kriminaliseres, må man i hovedsak kunne påvise en skade på andre eller fare 

for skade. Skade er enkelt å påvise i den grad barn har blitt brukt som ledd i produksjon av 

overgrepsmateriale. Vanskeligere er det å påvise skade når fremstillingen ikke er av reelle barn. 

For sexdukkene virker det ikke som lovgiver har særlig belegg for å hevde fare for skade. Ar-

gumentet om at befatning med fiktivt materiale vil lede til overgrep virker omstridt blant psy-

kologer og det finnes knapt relevante studier som underbygger dette.190 I mangel av forskning 

på området kan det ikke utelukkes at lovgiver kriminaliserer noe som ikke skader noen og som 

muligens kan hjelpe enkelte til å avstå fra overgrep. Skadefølgebetraktning tilsier ikke nødven-

digvis at et forhold bør forbys selv om mange mennesker vil mene at det er både støtende og 

umoralsk.191  

 

Verken svensk eller dansk rett har kriminalisert fiktive fremstillinger i et like stort omfang som 

norsk straffelovgivning. Det danske Straffelovrådet behandlet problemstillingen om kriminali-

sering av «børneerotika». Under samlebetegnelsen faller fiktive fremstillinger av barn som tje-

ner til et seksuelt formål. Herunder spill, tegninger, fantasihistorier, sexleketøy med mer. Som 

det er uttrykt i danske forarbeider vil kriminalisering av fiktiv barnepornografi ha til formål å 

søke å begrense etterspørselen etter barnepornografisk materiale. På denne måten vil krimina-

liseringen søke å begrense incitamentet til at barn misbrukes med henblikk på produksjon av 

slikt materiale.192 Argumentene synes å være rettet mot en pre-aktiv kriminalisering for å fore-

bygge lovbrudd, noe som kan benyttes for å begrunne eller rettferdiggjøre forbudet mot fiktivt 

                                                 
187  Moland (2017). 
188  Ost (2009) s. 125. 
189  Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) s. 89. 
190  Betænkning nr. 1534 s. 645. 
191  E-postkorrespondanse med professor Marthinussen (2018). 
192  Betænkning nr. 1534 s. 70. 
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materiale i strl. § 311.193 Fiktive fremstillinger kan bidra til å opprettholde et marked for barne-

pornografi, men som påpekt bør det kreves mer dokumentasjon på skadepotensialet enn bare 

antagelser. 

 

Straffelovrådet i Danmark ønsket likevel ikke å forby barneerotika. Som det fremgår av forar-

beidene, finnes det ikke undersøkelser som viser at besittelse av fiktiv barnepornografi er en 

medvirkende årsak til at barn blir misbrukt seksuelt.194 I Danmark har det vært rettet større 

oppmerksomhet mot forskning og undersøkelser av hva en kriminalisering av fiktive fremstil-

linger vil medføre. Hvis det ikke kan bevises en sammenheng mellom besittelse og utbredelse 

av fiktivt materiale og overgrep, er det ikke et behov for å kriminalisere. Jeg støtter denne tan-

kegangen. For at visse handlinger skal kriminaliseres bør det kreves undersøkelser av om kri-

minalisering er det mest effektive virkemiddelet. 

  

Derimot kan beslag av fiktive fremstillinger bidra til å avdekke annen kriminalitet relatert til 

barn. I sexdukkedommen ble grovere overgrepsmateriale avdekket etter pågripelsen.195 I andre 

saker har befatning med fiktive fremstillinger kommet i tillegg til andre alvorlige straffbare 

handlinger, blant annet overgrep mot barn.196 Flere av dommene om fiktivt materiale som er 

gjennomgått synes derfor å være rimelige avgjørelser som kan begrunnes ut fra straffverdig-

hetssynspunkter.     

 

Forbudet mot fiktive fremstillinger i norsk rett bidrar til at straffebestemmelsen er effektiv og 

ikke medfører vanskelige grensedragninger. En alminnelig rettstridsreservasjon kan avhjelpe 

de tilfeller hvor det vil være urimelig å straffe visse handlinger. I noen tilfeller vil handlinger 

som i utgangspunktet dekkes av gjerningsbeskrivelsen ikke være straffverdig. Straffebud kan 

da tolkes med en alminnelig rettstridsreservasjon, som innebærer at et straffebud tolkes inn-

skrenkende i et konkret tilfelle.197 For eksempel kan det tenkes at en 17-åring skriver en seksuell 

tekstmelding til sin 17 år gamle kjæreste. Dette er i utgangspunktet straffbart og omfattes ikke 

av straffritaket basert på samtykke i § 311 fjerde ledd, som bare gjelder bilder. Det er lagt til 

grunn i forarbeidene til strl. 1902 § 204 a at straffebudet må tolkes med en alminnelig rettstrids-

reservasjon der hvor det vil være urimelig å straffe et barn som straffebudet er ment å be-

skytte.198 En alminnelig rettstridsreservasjonen åpner for en viss fleksibilitet hvor formålet til 

straffebudet ikke gjør seg gjeldende og straffverdigheten ikke er fremtredende.  

                                                 
193  Frøberg (2016) s. 42–43.  
194  Betænkning nr. 1534 s. 644. 
195  Fredrikstad tingretts dom av 3. november 2017. 
196  LG-2017-147231. 
197  Eskeland (2017) s. 148–149.  
198  Innst. O. nr. 66 s. 6–7. 
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Jeg mener det er umoralsk å fremstille barn seksuelt, men om kriminalisering av fiktive frem-

stillinger er den beste løsningen, er jeg usikker på. Kriminalisering av fiktive fremstillinger 

krever juridiske og ikke bare moralske overveielser, og bør involvere undersøkelser av behovet 

for og effekten av et forbud. Forebyggende politiarbeid og tilbud om hjelp kan være en mulig 

løsning for å avverge en eventuell fremtidig kriminalitet mot barn, i de tilfeller hvor det ikke 

allerede er begått overgrep.199 

 

6.2 Avslutning 

Hensikten med oppgaven har vært å undersøke og klarlegge grensen for straffbar befatning med 

fiktive fremstillinger etter strl. § 311. I kapittel 2 ble det lagt til grunn at Norge oppfyller sine 

internasjonale forpliktelser gjennom strl. § 311. Straffebudet er strengere enn det som kreves 

av internasjonale forpliktelser, noe som bekreftes ut fra komparative undersøkelser av svensk 

og dansk rett i kapittel 4. Analysen i kapittel 3 viser at det foreligger nærmest et totalforbud for 

all befatning av fiktive fremstillinger. Alle medier faller inn under begrepet fremstilling, og det 

er uten betydning hvilken fremstillingsteknikk som er benyttet. De gjennomgåtte sakene fra 

domstolene er eksempler på hva som utgjør en straffbar befatning med fiktive fremstillinger, 

ettersom alle har ført til domfellelse.  

 

Den nedre grense for straffbar befatning trekkes mot de fremstillingene som kan forsvares ut 

fra legitime formål, men her har domstolene ikke vist seg å være lempeligere for fiktive frem-

stillinger. Ytringsfriheten har foreløpig ikke begrenset rekkevidden til strl. § 311 for fiktive 

fremstillinger, men etter konklusjonen i punkt 5.3 kan det ikke utelukkes at det vil skje i frem-

tidige saker.  

 

Tilfanget av saker om fiktive fremstillinger har økt de siste årene, noe som tilsier at lovgiver 

bør klargjøre grensene for forbudet mot fiktivt materiale. Dette vil skape forutberegnelighet for 

borgerne og bidra til at personer innretter seg deretter. Teknologien har ført til en utvikling for 

fiktive fremstillinger og det er nærliggende å tro at det dukker opp vanskelige grensedragninger 

for rettsanvendere i fremtiden.  

 
 
  

                                                 
199  Hageskal (2018).  
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7 Kildeliste 

 

7.1 Norske rettskilder 

 

Lover  

1814 Lov 17. mai 1814 Kongeriket Norges Grunnlov (Grunnloven – Grl.). 

 

1902 Lov 22. mai 1902 nr. 10 alminnelig borgerlig straffelov (straffeloven – strl. 1902). 

(Opphevet). 

 

1999 Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk 

rett (menneskerettsloven – mrl.). 

 

2005 Lov 20. mai 2005 nr. 28 lov om straff (straffeloven – strl.). 

 

 

Forarbeider  

NOU 1997: 23 

 

Seksuallovbrudd – Straffelovkommisjonens delutredning VI.  

 

NOU 1999: 27 

 

«Ytringsfrihed bør finde Sted». 

Ot.prp. nr. 20 (1991–92) Om endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven m.m 

(seksuelle overgrep mot barn). 

 

Ot.prp. nr. 28 (1999–2000) 

 

Om lov om endringer i straffeloven mv. (seksuallovbrudd). 

 

Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) Om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barne-

konvensjonen i norsk lov). 

 

Ot.prp. nr. 90 (2003–2004) 

 

Om lov om straff (straffeloven). 

Ot.prp. nr. 37 (2004–2005) Om lov om endringar i straffelova (eige straffebod om kjønns-

lege skildringar som gjer bruk av barn). 

 

Ot.prp. nr. 22 (2008–2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste 

delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av an-

nen lovgivning). 
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Innst. O. nr. 92 (2002–2003) Om lov om endring i menneskerettsloven mv. (innarbeiding av 

Barnekonvensjonen i norsk rett). 

 

Innst. O. nr. 66 (2004–2005) Om lov om endringar i straffelova (eige straffebod om kjønns-

lege skildringar som gjer bruk av barn). 

 

Innst. 247 S (2016–2017) Om opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021). 

 

St.prp. nr. 58 (2000–2001) 

 

Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 

25. oktober 2007 om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting 

og seksuelt misbruk. 

 

Prop. 38 S (2017–2018) Om samtykke til ratifikasjon av valfri protokoll av 25. mai 2000 

om sal av barn, barneprostitusjon og barnepornografi, til FNs 

konvensjon av 20. november 1989 om rettane til barnet. 

 

 

Upubliserte dommer 

Follo tingretts dom av 19. april 2013. Saksnr.: 13-050133ENE-FOLL  

Kongsberg tingretts dom av 3. desember 2014. Saksnr.:14-157948MED-KONG  

Fredrikstad tingretts dom av 3. november 2017. Saksnr.: 17-082194MED-FRED 

 

 

 

 

 

 

 

Rettspraksis   

Rt. 1984 s. 1016 Rt. 2008 s. 867 HR-2015-1360-A 

Rt. 1991 s. 600  Rt. 2014 s. 238 HR-2016-2357-A 

Rt. 1997 s. 1830 Rt. 2015 s. 93 HR-2018-637-U 

   

LA-2004-1026 LB-2016-41804 TOSLO-2002-11256 

LB-2006-100531 LA-2017-87433 TSTRO-2015-137298 

LB-2008-18408 LG-2017-147231 TOSLO-2017-152271 

LF-2012-137266   
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7.2 Internasjonale rettskilder 

 

Konvensjoner   

EMK  European Convention on the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms, Roma 4. no-

vember 1950. 

 

SP  International Covenant on Civil and Political rights, 

New York 16. desember 1966. 

 

Barnekonvensjonen  The United Nations Convention on the Rights of the 

Child, New York 20. november 1989. 

 

Barnekonvensjonens tilleggsprotokoll  Optional Protocol to the Convention on the Rights 

of the Child on the sale of children, child prostitu-

tion and child pornography, New York 25. mai 

2000. 

 

Lanzarotekonvensjonen  The Council of Europe Convention on Protection of 

Children against Sexual Exploitation and Sexual 

Abuse, Lanzarote 12. juni 2007. 

 

Europarådets konvensjon om datakrimi-

nalitet 

 Convention on Cybercrime, Budapest 23. november 

2001. 

 

EMD-dommer   

Handyside v. United Kingdom  The European Court of Human Rights. Strasbourg, 

7. desember 1976. 

 

Sunday Times v. United Kingdom  The European Court of Human Rights. Strasbourg, 

26. april 1979. 

 

Müller and others v. Switzerland  The European Court of Human Rights. Strasbourg, 

24. mai 1988. 

 

Bernh Larsen Holding AS and Others v. 

Norway 

 The European Court of Human Rights. Strasbourg, 

14. mars 2013. 
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7.3 Utenlandske rettskilder 

 

Lover  

Brottsbalken (BrB) Brottsbalk (1962:700) [Sverige] 

 

Straffeloven (dansk strl.) Lovbekendtgørelse 2017-08-09 nr. 977 (Straffeloven)  

[Danmark] 

 

Forarbeider  

Prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämp-
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[Danmark] 

 

Dommer 

Ashcroft v. Free Speech Coalition, U.S (2002). [USA] 
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