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SAMMENDRAG 
De senere år har det internasjonale fenomenet pedojegere («paedophile hunters») etablert seg i 

Norge. Pedojegere er enkeltpersoner eller grupper som ved hjelp av sosiale medier avslører 

voksne som prøver å oppnå seksuell omgang med mindreårige. Artikkelen tar utgangspunkt i 

virksomheten til den norske gruppen «Barnas trygghet» som ble etablert i 2015. Virksomheten 

har ført til flere domfellelser for «grooming» og andre seksuelle overgrep mot mindreårige, men 

de har også selv blitt dømt for brudd på privatlivets fred. 

Det er særlig tre aspekter ved virksomheten som vil bli gjennomgått: Spørsmålet om Barnas 

Trygghet driver ulovlig politivirksomhet på nett, om de provoserer frem lovbruddene de så 

avslører, og om de har etablert en digital gapestokk ved sin offentliggjøring av bilder og filmer av 

mistenkte lovbrytere. Avslutningsvis vil mulige samarbeidsformer mellom politiet og denne 

typen selvoppnevnte rettshåndhevere bli diskutert, samt potensielle konsekvenser av et slikt 

samarbeid. Virksomheten utfordrer rettsstaten på flere måter, og artikkelen identifiserer både 

rettslige og sosiale dimensjoner ved fenomenet. 
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1 FOLKEDOMSTOLEN 2.01 
Internett generelt og sosiale medier spesielt har skapt en ny offentlighet. Nyheter og 

informasjon har blitt mer tilgjengelig, men det kvalitativt nye er hvordan aktiv deltagelse og 

medvirkning har blitt langt enklere.2 Vanlige borgere har fått mulighet til å ytre seg i et omfang 

og med et potensielt nedslagsfelt de ikke har hatt før. Sosiale medier har gjort det langt lettere å 

delta i samfunnsdebatten, folk kan kommentere og dele, og de kan diskutere saker som opptar 

dem. De kan også komme i kontakt med likesinnede helt frigjort fra tid og sted og ofte uten å 

måtte gi seg til kjenne. De kan skape seg et nettverk og også publisitet uten å måtte gå via 

redaksjonene i de etablerte mediene. Denne situasjonen byr på nye muligheter, men også nye 

utfordringer. 

Sosiale medier muliggjør ikke bare en ny type offentlighet men også en ny type rettshåndhevelse 

og folkedomstol. I denne nye, uredigerte offentligheten kan personer som for eksempel føler seg 

frustrert over politiets arbeid eller motarbeidet av barnevernet, publisere sin versjon av saken, 

legge ut navn på etterforskere, saksbehandlere, dommere eller påståtte lovbrytere helt 

usensurert og uimotsagt. Dette kan i sin tur føre til reaksjoner som er langt mer brutale og 

varige enn det rettsapparatet noensinne vil kunne påføre, ofte lenge før noen er tiltalt eller dømt 

– eller etter at de har blitt frikjent. Hvis historien «går viralt» som det heter, det vil si at saken 

raskt spres i et enormt omfang gjennom «lik og del»-funksjonen i flere av de sosiale mediene, så 

som Facebook og Twitter, vil etablerte medier ofte komme på banen, noe som vil sørge for 

ytterligere spredning og debatt. Et godt eksempel på dette så man i Norge i 2016 i det som ble 

kjent som Hemsedalsaken. Den begynte med at en ung kvinne navnga tre menn på sin profilside 

på Facebook som hadde blitt frikjent for voldtekt av henne. Innlegget ble raskt «likt og delt» i et 

stort omfang.  Engasjementet var enormt og hun fikk massiv støtte. Det ble arrangert 

støttedemonstrasjoner3, hun fikk Jenteprisen4 og ble av Dagbladet kårets til Årets navn5. Innen 

kort tid ble også navn og kontaktinformasjon på dommerne publisert. Flere kom med trusler 

mot de frikjente mennene6 og også dommerne.7 Saken medførte en enorm belastning for de som 

ble hengt ut som skyldige av folkedomstolen; de frikjente mennene og dommerne. 

Hemsedalsaken er ett av mange eksempler på det kritikerne gjerne omtaler som den digitale 

gapestokk. Som Müller kommenterte «Hva skal man egentlig med en sivilombudsmann, 

fylkesmann, gravejournalistikk eller rettsvesen, når man har et helt Facebook å fylle, gjerne med 

en salig blanding av anklager, personopplysninger og løsrevne sitater?»8 

                                                             
1 Takk til Vidar Halvorsen og to anonyme fagfeller for konstruktive kommentarer. 
2 Yardley, E., Lynes, A. G. T., Wilson, D. & Kelly, E. (2018). “What’s the deal with ‘websleuthing’? News 
media representations of amateur detectives in networked spaces.” Crime, Media, Culture, 14(1), 81-109. 
https://doi.org/10.1177/1741659016674045 
3 «Andrea (21) om demonstrasjon: – Blitt større enn jeg hadde trodd» nrk.no, 8.8.2016 
https://www.nrk.no/norge/demonstrasjoner-mot-voldtekts-frikjennelse-1.13078384 [Lesedato 
19.9.2018] 
4 https://www.plan-norge.no/Jenteprisvinner2016 [Lesedato 19.9.2018] 
5 Markussen, John Arne (2016): «Hun utfordret vår rettsfølelse: Andrea Voll Voldum er Årets navn 2016». 
Dagbladet, 30.12.2016. 
6 «Ble frikjent for gjengvoldtekt i Hemsedal. Nå mottar han voldstrusler på sms og Facebook.» Dagbladet, 
4.8.2016.  
7 «Meddommere i Hemsedal-saken trues: – Er bekymret for rettssikkerheten.» VG, 8.8.2016  
8 Müller, Olav Brostrup (2017): «Privat praksis». Ytring, nrk.no, 5.3.2017 

https://doi.org/10.1177/1741659016674045
https://www.nrk.no/norge/demonstrasjoner-mot-voldtekts-frikjennelse-1.13078384
https://www.plan-norge.no/Jenteprisvinner2016
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Forskere har begynt å interessere seg for folk som tar loven i egne hender på nett, enten ved å 

henge ut mistenkte eller andre med navn og bilde, eller ved å bruke de muligheter internett og 

sosiale medier gir til å samle elektroniske spor og informasjon på jakt etter en lovbryter. Denne 

siste gruppen blir kalt mange ting, alt fra nettdetektiver eller «websleuths»9, til «digitale 

vigilanter»10 eller «digitalt borgervern»11. 

Et eksempel på slik nettdetektivaktivitet så vi etter terrorangrepet mot Boston maraton i 2013, 

der tre ble drept og flere hundre skadet etter at to bomber ble detonert i målområdet. Kort tid 

etter terrorhandlingen begynte folk å laste opp bilder som var tatt på åstedet på ulike nettsteder 

og i sosiale medier, først og fremst på nettstedet «Reddit», i tråden «Find Boston Bombers». 

Mange bidro i førsøket på å identifisere de ansvarlige ved å analysere alle bildene, og flere ble 

identifisert. Ingen av de identifiserte viste seg å være ansvarlige for ugjerningen.12 Mange av de 

feilaktig identifiserte mottok trusler.13 

Sosiale medier utfordrer rettsvesenet. Ett viktig problemområde er offentliggjøringen av 

navngitte personer, med rette eller urette. Hvor går grensen mellom lovlig ytring og straffbar 

uthenging? Et annet problemområde er hvordan rettsapparatet skal håndtere de nye 

privatpraktiserende rettshåndheverne. Politiet må i stadig økende grad forholde seg til 

enkeltpersoner eller grupper som opptrer som private nettdetektiver og produsenter av 

straffesaker, og domstolene må i stadig flere saker håndtere bevis fremskaffet av disse 

privatpraktiserende rettshåndheverne. Er de politiets gode hjelpere, eller ødelegger de tvert 

imot for politiets etterforskning og svekker rettssikkerheten? Denne artikkelen skal se nærmere 

på ett slikt fenomen, såkalte «pedojegere». 

De siste årene har vi i Norge fått en gruppe som har skapt hodebry for politi og domstoler med 

sin virksomhet. De kaller seg Barnas Trygghet, og de oppretter falske profiler på nett med det 

formål å få potensielle overgripere til å tro at de kommuniserer med mindreårige. Hvis de får 

noen på kroken og det avtales et møte, tipser de politiet. Møtet og eventuelt pågripelsen filmes 

og spres på sosiale medier. Flere av sakene har endt i domstolene, da ofte med representanter 

fra Barnas Trygghet som vitne. De har også selv blitt dømt for brudd på privatlivets fred.14 

Barnas Trygghet utfordrer oss til å reflektere over hvilke midler vi skal akseptere i 

bekjempelsen av kriminalitet. Hvor langt skal man kunne gå i å fremprovosere handlinger man 

ønsker å bekjempe? Grunnvilkåret for politiet er at de ikke får fremkalle en straffbar handling 

som ellers ikke ville ha blitt begått.15 Skal private ha større handlingsrom enn politiet på dette 

området? Og hvordan skal politiet forholde seg til grupper som Barnas Trygghet – skal de 

etablere et samarbeid, eller skal de tvert imot forsøke å bekjempe fenomenet? I tillegg blir vi 

utfordret til å reflektere over hvordan internett og sosiale medier ikke bare skaper nye 

muligheter for å begå kriminalitet, men også nye former for offentlig og privat rettshåndhevelse. 

                                                             
9 Yardley, Lynes, Wilson & Kelly (2018)  
10 Trottier, D. (2017). “Digital Vigilantism as Weaponisation of Visibility.” I: Philosophy & Technology, 55-
72. https://doi.org/10.1007/s13347-016-0216-4 
11 Campbell, E. (2016). “Policing paedophilia: Assembling bodies, spaces and things.” I: Crime Media 
Culture, 12(3), 345-365.  
12 Yardley, Lynes, Wilson & Kelly (2018). 
13 https://www.bbc.com/news/technology-22214511 [Lesedato 19.9.2018] 
14 Kongsberg og Eiker tingrett, 14.11.2017. TKOEI-2017-127185 
15 Andenæs, J. (2009). Norsk straffeprosess. Samlet utgave ved Tor-Geir Myhrer. Oslo: Universitetsforlaget, 
260. 

https://doi.org/10.1007/s13347-016-0216-4
https://www.bbc.com/news/technology-22214511
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Det er foreløpig gjort lite forskning på fenomener som Barnas Trygghet. Denne artikkelen er et 

forsøk på å bygge et begrepsmessig og teoretisk rammeverk for å identifisere både de rettslige 

og sosiale dimensjonene ved fenomenet samt stimulere til videre forskning og teoriutvikling. 

Datagrunnlaget består av i alt 258 medieomtaler hentet fra Retriever16 fra gruppen startet i 

2015 og til dags dato (mai 2020). Medieomtalene består først og fremst av nyhetsartikler og 

kommentarer. I tillegg er dommer samlet inn fra Lovdata og ved henvendelse til ulike tingretter. 

Jeg vil i artikkelen identifisere tre aspekter ved virksomheten: Spørsmålet om Barnas Trygghet 

driver ulovlig politivirksomhet på nett, om de provoserer frem lovbruddene de så avslører, og 

om de har etablert en digital gapestokk ved sin offentliggjøring av bilder og filmer av mistenkte 

overgripere. Først skal vi se nærmere på hvordan gruppen har utviklet sin virksomhet siden 

oppstarten i 2015. 

2 FRA FACEBOOK-GRUPPE TIL STIFTELSE 
Barnas Trygghet begynte sin virksomhet i 2015, og de har per dags dato (mai 2020) over 

155 000 følgere på Facebook17. De begynte som en norsk versjon av det internasjonale 

fenomenet «Pedojegere» - voksne som avslører og henger ut pedofile på nett. I starten beskrev 

de sin virksomhet slik: «Vi avslører og konfronterer voksne som søker seksuell kontakt med 

mindreårige på nett». Dette gjør de ved å opprette og vedlikeholde en rekke falske profiler på 

forskjellige chattetjenester og dating-nettsteder. Disse profilene gir seg ut for å være 

mindreårige barn, hovedsakelig jenter, i alderen 12 til 15 år. Hensikten er å lokke voksne menn 

til å ta kontakt og foreslå seksuell omgang.  

Når tid og sted for et møte er endelig avtalt, blir chatteloggene oversendt politiet som i tillegg 

varsles om det forestående møtet. På møtestedet møter mennene representanter fra Barnas 

Trygghet som konfronterer dem med det de har skrevet og hva de har avtalt, og ofte dukker også 

en politipatrulje opp og pågriper. Møtet, konfrontasjonen og eventuelt pågripelsen filmes og 

publiseres på deres Facebook-side. De har i tillegg en egen kanal på YouTube18, en konto på 

Instagram19 samt en egen nettside20 der bilder og filmer publiseres. Flere av sakene har ført til 

dom etter den såkalte «grooming»-bestemmelsen i straffeloven (§306) som kriminaliserer det å 

avtale et møte med et barn under 16 år med forsett om å begå et seksuelt overgrep eller §305 

som kriminaliserer seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd mot mindreårige21. Fordi 

de har kommunisert med en voksenperson som har utgitt seg for å være et barn, blir forholdet å 

anse som forsøk.  

Det er denne fremgangsmåten som har gjort Barnas Trygghet kjent og omdiskutert; først lage en 

profil som indikerer at brukeren er mindreårig, så etablere kontakt og avtale møte, deretter 

konfrontasjon, filming og publisering av chatten og filmen. Fra 2015 til 2020 har deres 

popularitet økt voldsomt, og særlig videoene har blitt «likt og delt» i stort omfang. En av 

videoene har blitt sett over 3 millioner ganger22. De har også fått stor medieoppmerksomhet 

                                                             
16 Retriever (retriever.no) er et medieselskap som tilbyr søk i mediearkivet Atekst, et nyhetsarkiv som 
inneholder nyheter fra trykte og digitale redaksjonelle medier. 
17 https://www.facebook.com/Barnastrygghet/ [Lesedato 23.3.2020} 
18 https://www.youtube.com/channel/UCbChBRclwJiBqQVmfZ-rYoQ/featured [Lesedato 23.3.2020] 
19 https://www.instagram.com/barnas_trygghet/ [Lesedato 23.3.2020] 
20 www.barnastrygghet.no [Lesedato 23.3.2020] 
21 Lov om straff (Straffeloven) LOV-2005-05-20-28 
22 «Chatter med overgripere: Avslører nettovergripere med omstridt metode». Dagbladet, 12.3.2017 

https://www.facebook.com/Barnastrygghet/
https://www.youtube.com/channel/UCbChBRclwJiBqQVmfZ-rYoQ/featured
https://www.instagram.com/barnas_trygghet/
http://www.barnastrygghet.no/
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både i riksmedia og lokalaviser. Nyhetsoppslagene er ofte illustrert med utskrifter fra 

chattelogger, skjermbilder fra videoene, eller lenke til videoene. En radiodokumentar om deres 

virksomhet, «Jakten på barneovergriperne», ble sendt på NRK P3 allerede i april 201623, og i 

desember 2017 fikk TV-seerne se en dokumentar om Barnas Trygghet i NRKs programserie 

«Innafor»24, der programlederen med kamera på slep blant annet fikk være med på en såkalt 

«konfrontasjon» på Oslo S med påfølgende pågripelse.  

I de fem årene de har eksistert, har deres virksomhet både blitt utvidet og profesjonalisert. De er 

nå etablert som en stiftelse, og de har også endret beskrivelsen av egen virksomhet: «Barnas 

Trygghet er en frivillig organisasjon som jobber med forebyggende tiltak for å bekjempe vold og 

overgrep mot barn.»25 Folk oppfordres til å støtte organisasjonen økonomisk, enten ved 

donasjoner, medlemskap eller bursdagsdonasjoner på Facebook, og de selger også 

profileringsmateriell som luer og refleksvester med gruppens logo og navn. For hvert innlegg 

som presenteres på deres Facebook-side, informeres det om hvor mye penger som er gitt, og 

hvor mange som har gitt, samt informasjon om hvordan man kan donere.  

Gruppen stiller opp på ulike arrangementer som foredragsholdere, og de brukes i økende grad 

som ressurspersoner når det gjelder nettvett for mindreårige og seksuelle overgrep mot barn. 

For eksempel deltok de i november 2019 i en debatt med tittel «Hva slags politi ønsker vi oss?» i 

regi av Advokatforeningen, sammen med innledere fra politiet, påtalemyndigheten og 

advokater.26  

Barnas Trygghets virksomhet er omstridt. De har mange følgere på Facebook, og de får 

gjennomgående sterk støtte for sin virksomhet i kommentarfeltene. Andre er ikke begeistret for 

hva de gjør og måten de gjør det på, og blant annet politiet og forsvarsadvokater har vært svært 

kritiske. Det har stormet rundt deres virksomhet, og de har også selv blitt dømt – for brudd på 

privatlivets fred. Kritikken har hovedsakelig kretset rundt tre aspekter ved virksomheten: At de 

opptrer som et digitalt borgervern, at de provoserer frem lovbruddene, og at de henger ut 

uskyldige mennesker i den digitale gapestokken. Jeg vil i det følgende gå nærmere inn på disse 

tre aspektene. 

3 DIGITALT BORGERVERN? 
En del av debatten rundt Barnas Trygghet har handlet om at de opptrer som en slags 

selvoppnevnt politistyrke. Det er i utgangspunktet politiets oppgave å etterforske kriminalitet. 

Private skal ikke ta loven i egne hender og opprette borgervern, verken i det fysiske eller det 

digitale rom. Men hva og hvor mye kan private foreta seg av handlinger som ligner politiarbeid 

før de tråkker over en juridisk grense? 

I medieoppslagene rundt Barnas Trygghets virksomhet finnes det mange eksempler på at 

politiet mener Barnas Trygghet har gått over grensen. «Politiet sin holdning er at vi finner det 

uheldig at enkelte borgervernsgrupper tar initiativet til å gjøre det vi mener er politiets jobb»27 

uttalte politiadvokat og påtaleleder Stig Morten Løkkebakken i 2017. Han oppfordret alle, også 

                                                             
23 «Jakten på barneovergriperne» NRK P3.no, 21.4.2016. 
24 https://tv.nrk.no/serie/innafor/MDDP12100117/04-12-2017 [Lesedato 19.9.2018] 
25 https://www.facebook.com/pg/Barnastrygghet/about/?ref=page_internal[Lesedato 27.2.2020] 
26 https://litteraturhuset.no/arkiv/hva-slags-politi-onsker-vi-oss/  [Lesedato 27.2.2020] 
27 «Politiet reagerer mot «Barnas Trygghet»: - Provoserer frem lovbrudd» Bodø Nu, 1.6.2017 

https://tv.nrk.no/serie/innafor/MDDP12100117/04-12-2017
https://www.facebook.com/pg/Barnastrygghet/about/?ref=page_internal
https://litteraturhuset.no/arkiv/hva-slags-politi-onsker-vi-oss/
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Barnas Trygghet, til å ta direkte kontakt med politiet, fremfor å ta loven i egne hender. Det 

samme gjorde politiadvokat Kristine Knutsen-Berge, som i tillegg understrekte at «Det er politiet 

som skal etterforske straffbare forhold».28 Og hun utdypet: «For å ivareta rettssikkerheten til de 

involverte er det politiet som skal etterforske. Dersom privatpersoner går inn og gjør dette, er 

det stor fare for at bevis forspilles eller slettes. Dersom politiet allerede jobber med saken, kan 

innblanding fra andre ødelegge pågående etterforskning.» En tredje kritisk røst fra politiet var 

Grete Lien Metlid, leder for seksjon for vold- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt. Hun 

uttalte at de har gitt klar beskjed om at de ikke kunne støtte gruppas virksomhet. Hun 

oppfordret gruppa og andre til å tipse politiet, men ikke drive privat etterforskning.29 Også Kari-

Janne Lid, seksjonsleder for seksuallovbrudd i Oslo politidistrikt var kritisk til denne formen for 

privat rettshåndhevelse: «Det er ikke en rettsstat verdig. Det er et borgervern som går langt 

utenfor lovverket på hva man kan tillate seg som privatperson», og videre: «Vi kan ikke komme 

dit at det er fritt frem til å jakte og dømme hvem man vil».30 

Også blant politikerne var meningene delte. Hårek Elvenes (H), daværende medlem av 

Stortingets justiskomité, så i 2016 med bekymring på at privat rettshåndhevelse kan komme til å 

bli brukt på stadig nye områder i samfunnet: «Da får vi forhold som ikke er en rettsstat 

verdig.»31 Også Kjell Inge Ropstad (KrF), var bekymret, og mente det bør tas en prinsipiell 

vurdering på det: «Vi ønsker ikke å komme i en situasjon hvor private driver med 

etterforskning» (s.s.). 

Liv Gustavsen (Frp), varamedlem i Stortingets justiskomité, støttet imidlertid gruppens 

virksomhet. Hun uttalte «At det finnes en rekke mennesker som ønsker seksuell kontakt med 

mindreårige og barn er et alvorlig problem, og som medlem av justiskomiteen mener jeg at vi må 

ta i bruk alle de ressursene vi har tilgjengelig i kampen for å stoppe dette, og «Barnas Trygghet» 

gjør en viktig og god jobb, og de samler god dokumentasjon i sine saker som politiet kan dra 

nytte av. Jeg mener politiet bør samarbeide med slike grupper».32  

Den første tiden hendte det at politiet konfiskerte deres telefoner og kamera når de kom til de 

såkalte «konfrontasjonene»: «Vi opplevde politiet som ekstremt arrogante. De gav uttrykk for at 

vi ikke kunne tråkke i politiets arbeid, og at det vi drev med var ulovlig. De opptrådte veldig ufint 

syntes jeg», uttalte en av talspersonene etter en pågripelse i Drammen i 2017.33 I en annen 

sammenheng uttalte de at «Vi vet jo godt at politiet ikke liker oss. De mener jo at de har monopol 

på all etterforskning. Aller helst ser de jo at vi legger ned og slutter med dette. Samtidig gjør vi jo 

ikke noe ulovlig, så da bør det jo være greit. Enten er du innenfor, eller så er du utenfor 

lovverket. Hvis de mener vi har gjort noe galt, så bør de anmelde oss.»34  

Oppsummerende så ser vi at en del kritikere har påpekt at Barnas Trygghet opptrer som 

selvoppnevnt politi på nett. Denne kritikken aktualiserer spørsmålet om hva private kan og bør 

gjøre for å avdekke og bekjempe kriminalitet. Det er allerede mange andre enn politiet som 

driver det man kan kalle polisiær virksomhet, også når det gjelder etterforskning, for eksempel 

                                                             
28 «Politiet nekter for samarbeid». Bergensavisen, 28.4.2017. 
29 «-Kan gå veldig galt». Dagbladet, 25.3.2017. 
30 «Jakten på en potensiell overgriper». Nrk.no, 4.12.2017 
31 «Krever svar fra justisministeren om pedojegeres virksomhet». Dagbladet, 24.12.2016 
32 «Medlem av justiskomiteen synes det er greit at gruppen Barnas Trygghet går «langt over streken» i 
jakten på pedofile. Raumnes, 1.3.2018 
33 «Tipser om barneovergrep – reagerer på politiets oppførsel». Nrk.no, 14.2.2017 
34 «Politiet reagerer mot «Barnas Trygghet»: - Provoserer frem lovbrudd» Bodø Nu, 1.6.2017 
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forsikringsselskaper og NAV.35 Utgangspunktet er forbud mot privat håndhevelse i Politilovens 

§2636, som slår fast at ingen andre institusjoner eller organisasjoner, verken offentlige eller 

private, kan utøve politimyndighet eller drive annen organisert virksomhet som ligger i 

kjerneområdet av politiets arbeidsfelt: «Det er forbudt for andre enn politiet å organisere eller 

delta i privat virksomhet som har som formål å opprettholde offentlig ro og orden eller drive 

andre former for alminnelig rettshåndhevelse på offentlig sted.» Imidlertid er ikke 

bestemmelsen til hinder for at private kan drive «politilignende» virksomhet, slik det er 

beskrevet i pl. § 26, 2. ledd: «Forbudet i første ledd er ikke til hinder for at det etableres vakthold 

som tilsikter å beskytte person eller eiendom eller verne om naturen. Forbudet er heller ikke til 

hinder for at en arrangør av allment tilgjengelig sammenkomst eller tilstelning etablerer 

vakthold for å opprettholde ro og orden under arrangementet.» Den enkelte borger har med 

andre ord en viss rett til å utøve privat rettshåndheving gjennom regler om nødverge og lovlig 

selvtekt.37 I tillegg har privatpersoner en viss rett til å ta i bruk tvangsmidler, for eksempel å 

pågripe en person som mistenkes for å ha begått en straffbar handling. Det er imidlertid mer 

uklart om den organiserte formen for privat rettshåndheving som virksomheten til Barnas 

Trygghet representerer, utgjør en overtredelse av forbudet mot å opprette private 

politiorganisasjoner eller politiordninger, jfr. Politilovens § 26.  

I senere tid har samarbeidet mellom Barnas Trygghet og politiet endret seg. «Det hadde klart 

vært en fordel om det utelukkende var trente politietterforskere som drev med dette arbeidet, 

men når det nå har utartet en slik praksis er politiet pliktig til å ta imot anmeldelser på lik linje 

med andre saker», uttalte politiadvokat Siri Ross Wessel i mai 2019.38 Dahlgren i Barnas 

trygghet hevder at samarbeidet har blitt bedre, blant annet fordi de har sluttet å offentliggjøre 

navn og bilde av mistenkte.39 De lar nå politiet vurdere om det innsamlete materialet er nok til 

en pågripelse: «- Sammen med krimvakta i Oslo, så ble vi enige om at vi skal ha kontakt med 

politiet før vi foretar konfrontasjon og at de skal sette spillereglene for den. Så vi gjør aldri en 

konfrontasjon uten at politiet er informert i forkant», uttaler Dahlgren i september 2019.40 De 

har også en mer tilbaketrukket rolle i konfrontasjonene: «- I dag har vi en helt annen rolle. Som 

regel snakker vi ikke med overgriperne selv, men tar bilder på avstand når politiet pågriper».41 

Denne praksisen hevder Halnes og Ugelvik ligger tett opp til politiagentvirksomhet, og de 

etterlyser en avklaring av hva som etter norsk rett er en samarbeidspartner – eller agent – for 

politiet.42 

Et annet eksempel på tett samarbeid mellom politiet og Barnas Trygghet finner vi i en dom fra 

2018, der en mann dømmes for oppbevaring av overgrepsbilder samt seksuelt krenkende atferd. 

                                                             
35 Gundhus, H. O. & Larsson, P. (2007). Policing i et norsk perspektiv. I H. O. Gundhus, P. Larsson & T.-G. 
Myhrer (Red.), Polisiær virksomhet: Hva er det - hvem gjør det? (s. 11-30). Oslo: Politihøgskolen. 
Lomell, H. M. (2014). Polisiær virksomhet utenfor politiet. I P. Larsson, H. O. I. Gundhus & R. Granér (Red.), 
Innføring i politivitenskap (s. 255-272). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 
36 Lov om politiet (Politiloven) LOV-1995-08-04-53 
37 Auglend, R. L. & Mæland, H. J. (2016). Politirett (3. utg.), s. 1269. Oslo: Gyldendal. 
38 «Lurt i offentlig gapestokk» Budstikka, 11.5.2019 
39 «Ble lurt da han planla overgrep mot 14-åring» Fremover, 24.1.2019 
40 «Løp inn 6000 kroner til Barnas Trygget: - Barn skal måtte passe seg for trafikk, ikke pedofile.» 
Romerikes blad, 29.9.2019. 
41 «Bruker fritiden på sexchatting for å avsløre voksne overgripere» Østlandets blad, 27.9.2019 
42 Halnes, Yasmine og Synnøve Ugelvik, «Privat provokasjon. Strafferettslige og straffeprosessuelle 
konsekvenser av privatpersoners utfordrende etterforskningsvirksomhet.» I Tidssskrift for strafferett, årg. 
19, nr 3-2019, s. 258-287. 
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Representanter for Barnas Trygghet blir bekymret for at mannen forgriper seg mot egne barn, 

etter at han hevder dette i en chat med en av deres fiktive profiler. De melder fra til politiet, som 

ber dem om å «holde han varm»: «- og vi holdt det derfor gående frem til politiet pågrep han. 

Her var det godt samarbeid med politiet og de var på med én gang. Det er ikke alltid tilfelle», 

forteller de. Det viste seg at han ikke hadde barn, men han var tidligere dømt for overgrep mot 

flere barn samt oppbevaring av overgrepsmateriale.43  

Det finnes en rekke etterforskningsmetoder og tvangsmidler som det kun er politiet som lovlig 

kan bruke. Auglend og Mæland slår fast at «Det kan ikke aksepteres at private etterforskere 

omgår de reglene som politiet er nødt til å forholde seg til mht. mistenktes rettigheter».44 

Samtidig viser rettspraksis at nettopp det at Barnas Trygghet opptrer på egne vegne og ikke 

politiets, gir dem et større handlingsrom. Det bringer meg over til neste avsnitt, nemlig 

spørsmålet om Barnas Trygghet provoserer fram lovbrudd heller enn å avdekke dem. 

4 PROVOKASJON? 
Barnas Trygghet lager falske profiler på ulike nettsteder for å avsløre potensielle overgripere. 

Gjennom disse falske eller fiktive profilene gjør de seg tilgjengelig for potensielle overgripere, de 

kommuniserer med de som tar kontakt og de avtaler møte. Innebærer dette at de 

fremprovoserer en straffbar handling som ellers ikke ville blitt begått? Det er det flere som har 

hevdet. Politiet går tidlig i 2016 ut og advarer mot virksomheten til Barnas Trygghet: «Dette 

liker vi ikke i det hele tatt. Dette er jo ren provokasjon, og det er i utgangspunktet ikke lov i 

Norge».45 

Handlingsprovokasjon innebærer i etterforskningssammenheng at politiet fremkaller (eller 

«tilskynder») eller på annen måte er involvert i at det blir begått et bestemt lovbrudd, mens 

bevisprovokasjon brukes for å fremskaffe bevis i straffesaker.46 Grunnvilkåret for lovlig 

politiprovokasjon er at politiet gjennom provokasjonshandlingen ikke må fremkalle en straffbar 

handling som ellers ikke ville ha blitt begått. .47  Her legges det betydelig vekt på hvem som tok 

initiativ til handlingen. Hvis politiet tok initiativ til den straffbare handlingen, er utgangspunktet 

at grunnvilkåret ikke er oppfylt, mens det blir godtatt hvis politiet påvirket tidspunkt, sted eller 

måten lovbruddet ble utført på.  

I tillegg må politiets bruk av provokasjon være proporsjonal. Provokasjon må begrenses til 

alvorlig straffbare handlinger, og kun når andre metoder er utilstrekkelige. Videre kan ikke 

etterforskningsmetoden benyttes hvis den medfører et uforholdsmessig inngrep. Endelig må 

provokasjonsmetoden være besluttet og gjennomført på en forsvarlig og dokumenterbar måte.48 

Hva så med Barnas Trygghets virksomhet, kan den betegnes som provokasjon slik flere kritikere 

har gjort, og er den i så fall lovlig eller ulovlig?  I de sakene Barnas Trygghet har vært involvert i, 

                                                             
43 «Pedo-jegere» avslørte mann på Haugalandet. Hauganytt, 22.12.2017. 
44 Auglend og Meland, s. 1306. 
45 «Politiet kritisk til sexfeller på nettet» Nrk.no 9.2.2016 
46 Gröning, L., E. J. Husabø og J. Jacobsen (2016). Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk fremstilling av 
norsk strafferett. Oslo: Fagbokforlaget, 546. 
47 «Infiltrasjon og provokasjon som etterforskningsmetode – vederlag til politiets kilder» Rundskriv nr. 
2/2018 fra Riksadvokaten. RA-2018-2, s. 3. Se også Gröning, Husabø og Jacobsen, s. 547-549, Andenæs, s. 
259-360, Halnes og Ugelvik, s.262-265. 
48 S.s. 
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kan man tenke seg flere mulige varianter av provokasjon. For det første kan det tenkes at deres 

blotte tilstedeværelse med en profil som gir seg ut for å være mindreårig på et nettsted med 18-

årsgrense kan trigge personer til å foreslå handlinger de ellers ikke hadde foreslått. I debatten 

rundt Barnas Trygghets virksomhet har flere også vært bekymret for en annen type 

provokasjon; at de fiktive profilenes tilstedeværelse og manglende avvisning av seksualisert 

kommunikasjon vil kunne trigge overgrep mot andre barn. Flere har påpekt at det at Barnas 

Trygghet oppretter fiktive profiler av mindreårige som så  - mer eller mindre passivt – 

kommuniserer med potensielle overgripere, kan føre til seksuelle overgrep mot andre: «For 

eksempel kan man tenkte seg at en slik langvarig chatting med seksuelt innhold med en pedofil 

lett vil kunne føre til at han begår overgrep mot andre barn han har tilgang til selv om han ikke 

forsøker å møte den han har chattet med», uttalte Beate Brinch Strand, leder for påtaleavsnittet 

ved seksjon for volds- og seksuallovbrudd.49 Også andre er bekymret for at Barnas Trygghets 

tilstedeværelse på sosiale medier og chattekanaler, og særlig  det at de ikke avviser seksualisert 

prat og/eller bryter kontakten med vedkommende, kan trigge overgrep mot andre barn og unge 

offline. 

 

For det tredje er det spørsmål om innholdet i samtalen, og særlig om den falske profilen (det vil 

si personer tilknyttet Barnas Trygghet) aktivt har foreslått å møtes eller oppmuntret til 

seksualisert kommunikasjon. Har mennene blitt forledet eller lurt til å foreslå seksuell omgang? 

Svaret avhenger av hvordan samtalen har foregått, og om Barnas Trygghet via sine fiktive 

profiler og kommunikasjon på nett fremprovoserer eller tilskynder straffbare handlinger som 

ellers ikke ville blitt begått. Barnas Trygghet har ved flere anledninger innrømmet at de i starten 

ikke tenkte over om det var de selv eller motparten som foreslo å møtes og/eller utføre 

seksuelle handlinger. De var også mer aktive i den seksualiserte kommunikasjonen.  

Også domstolen finner i en av sakene produsert av Barnas Trygghet at tiltalte var utsatt for «en 

planlagt tilskyndelse» og «privat provokasjon». I denne saken hadde representanten fra Barnas 

Trygghet vært aktiv, både med å foreslå at de kunne møtes og at «hun» kunne overnatte hos 

tiltalte: «Jeg kan godt sove med deg om du vil det». «Hun» responderte også uten unntak positivt 

på meldinger av seksuell karakter.  

Denne saken førte først til frifinnelse i Sør-Trøndelag tingrett50 og deretter til fellende dom i 

Frostating lagmannsrett51. Mens tingretten frifant fordi de mente mannen hadde blitt utsatt for 

en ulovlig privat provokasjon, mente lagmannsretten at mannen var utsatt for «en planlagt 

tilskyndelse», men at han «utvilsomt ville ha gjennomført møtet med fornærmede og hatt 

seksuell omgang med henne, om hun hadde vært en virkelig person».52 

Dommen skiller mellom provokasjon i regi av politiet og provokasjon i regi av private. Dersom 

politiet, gjennom etterforskning med provokasjonstilsnitt, aktivt fremkaller en straffbar 

handling som ellers ikke ville ha blitt begått, er det begått feil ved rettergangen. En slik feil vil få 

konsekvenser for skyldspørsmålet, og etter norsk rettspraksis skal en slik feil fra politiets side 

lede til frifinnelse. Privat provokasjon kan derimot ikke behandles på samme måte, det vil si som 

                                                             
49 «Politiet om pedojegeres virksomhet: - Kan føre til overgrep mot andre barn» Dagbladet, 23.1.2017 
50 Sør-Trøndelag tingrett TSTRO-2016-73565 
51 Frostating lagmannsrett LF-2016-106879 
52 «Krever svar fra justisministeren om pedojegeres virksomhet». Dagbladet, 24.12.2016 
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feil ved saksbehandlingen, fordi det jo nettopp ikke er politiet som fremprovoserer lovbruddet. 

Privat provokasjon kan imidlertid være i strid med retten til rettferdig rettergang, jfr. Shannon 

mot Storbritannia.53 I motsetning til i saker der det påvises feil ved rettergangen, er imidlertid 

terskelen for frifinnelse på dette grunnlaget høy. Den som tilskynder den straffbare handlingen 

kan bli dømt for medvirkning, men uten at dette fritar gjerningspersonen for straffansvar. For at 

tiltalte skal kunne frifinnes på grunn av privat provokasjon, må tiltalte ikke bare være blitt 

forledet til en handling han ellers ikke ville ha begått, det kreves i tillegg at det etter en 

totalvurdering vil virke støtende og i strid med den alminnelige rettsfølelse å straffedømme den 

som har blitt lurt.54 Lagmannsretten kommer derfor frem til at tiltalte skal straffedømmes for 

forholdet, da et slikt utfall etter deres syn verken fremstår som støtende eller i strid med den 

alminnelige rettsfølelse. Lagmannsretten har lagt stor vekt på at hensynet til det rettsgodet som 

er beskyttet, det vil si å beskytte barn mot seksuelle overgrep, er så sterkt at det ikke kan føre til 

frifinnelse.  

Dommen får kritikk, både fra politikere og jurister. Hårek Elvenes (H) mener saken reiser et 

prinsipielt spørsmål: «Jeg er veldig nysgjerrig på tankesettet som ligger til grunn for at personer 

kan narre eller forlede andre personer ut i kriminalitet uten at det får konsekvenser».55 Han ber 

Justisministeren ta initiativ til å se på om lovverket i tilstrekkelig grad forhindrer at personer 

begår en straffbar handling de ikke ville ha foretatt, med mindre de ble satt i en situasjon hvor 

det var mulig: «Politiet kan ikke benytte seg av slike metoder. Her har man benyttet seg av slike 

metoder indirekte.»  

Også Marius Dietrichson, leder i forsvarergruppen i Advokatforeningen, kritiserer dommen. Han 

er kritisk til at påtalemyndigheten og domstolene ukritisk tar imot bevis fremskaffet av private 

organisasjoner: «Hvis dette er lov her, hva gjør man da i andre liknende saker? Hva gjør man i de 

situasjoner hvor Odins Sønner eller andre halvmilitære organisasjoner engasjerer seg mot andre 

i samfunnet? Kanskje mot de med en annen etnisitet eller mot andre mer ressurssvake. Og hvor 

de prøver å pådra disse en straffesak for en handling de ennå ikke har begått, men som de vil 

lure eller lokke disse til å begå. Skal man også her ta imot bevisene?»56 

Dietrichson mener at retten slår fast at private aksjonister kan bruke metoder som ikke en gang 

politiet får bruke: «Det er et prinsipp like gammelt som rettsstaten selv, at ingen bør straffes for 

handlinger de har blitt overtalt, lokket eller lurt til å begå».57 Også Hans Fredrik Marthinussen, 

professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, er kritisk: «Vi vil åpenbart stoppe overgrep 

mot barn. Spørsmålet er om vi ender opp med å dømme noen for en handling de ikke ville ha 

foretatt med mindre de ble satt i en situasjon hvor det var mulig».58  

Dommen og debatten i etterkant fører til endringer i Barnas Trygghet sin fremgangsmåte. De 

innrømmer selv at saken inneholdt mye provokasjon, og for å tilpasse seg regelverket gjør de 

følgende endringer: De tar ikke lenger initiativ til kontakt, men venter passivt på at mennene tar 

kontakt. Når mennene begynner å skrive om sex eller i en seksualisert tone, svarer de ikke 

tilbake i samme tone, men mer nøytralt. De oppfordrer ikke lenger til å møtes, men venter til 

                                                             
53 Shannon mot Storbritannia, 6. april 2004. Appl. No. 67537/01 
54 HR-2011-02105-A (sak nr. 2011/964), avsnitt 44. 
55 «Krever svar fra justisministeren om pedojegeres virksomhet». Dagbladet, 24.12.2016 
56 «Krever svar fra justisministeren om pedojegeres virksomhet». Dagbladet, 24.12.2016 
57 «Dømt etter pedojegeres avsløring» Dagbladet, 20.12.2016 
58 «Filmes og henges ut» Dagbladet 20.12.2016 



 12 

mennene gjør det.59 I en dom fra Oslo Tingrett i 2018 der en mann dømmes til fengsel i 90 dager 

for besittelse av overgrepsbilder mot barn samt for forsøk på grooming, kommer retten til at 

handlingen ikke var framprovosert av Barnas Trygghet: Tiltalte var den aktive parten, han stod 

for «grisepraten», og det var også han som tok initiativet til at de skulle treffes.60 

I en utførlig analyse av de juridiske dimensjonene ved Barnas Trygghets virksomhet, viser 

Halnes og Ugelvik at reguleringen av virksomheten er mangelfull, og at det er behov for en 

rettslig avklaring av om Barnas Trygghet skal anses som en samarbeidspartner, eller agent, for 

politiet.61 De stiller spørsmål ved om det hyppige, om enn ambivalente og tidvis motvillige 

samarbeidet med politiet gjør at Barnas Trygghet i realiteten kan sies å drive 

politiagentvirksomhet. Bevis fremskaffet av private aktører som arbeider planmessig og med 

samme siktemål som politiet, bør behandles etter tilsvarende regler i retten som gjelder for 

politiet, konkluderer de. 

Å straffedømme en som er forledet av politi eller politiagent vil på sikt kunne svekke tilliten til 

politiet. Halnes og Ugelvik er kritiske til den gjentatte bruken av bevis ervervet av Barnas 

Trygghet og hevder at dette strider mot de etiske retningslinjene som pålegger 

påtalemyndigheten å opptre objektivt og upartisk og sørge for at uskyldspresumsjonen ivaretas. 

Men, som de påpeker, virker det som at hensynet til kriminalitetsbekjempelse, og da i 

særdeleshet bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn, overskygger grunnleggende 

rettsstatsprinsipper. 

Oppsummerende ser vi at når det gjelder spørsmålet om privat provokasjon, er skepsisen stor, 

både blant advokater, politikere og ikke minst politiet. Imidlertid har retten strukket seg langt i å 

godta Barnas Trygghets metoder, selv før de endret fremgangsmåte og ble mer passive og 

tilbakeholdne. Etter tilpasningene ser det ut til at deres virksomhet aksepteres av retten. De 

behandles som private aktører og ikke politiagenter, og dette får konsekvenser for 

bevisvurderingen. 

5 DIGITAL GAPESTOKK? 
Et sentralt element i Barnas Trygghets popularitet er videoene som publiseres på sosiale medier. 

Disse inneholder opptak fra de de kaller «konfrontasjoner», det vil si de møtene de har med 

mennene som har chattet med de fiktive profilene. I en rekke videoer kan vi se representanter 

fra Barnas Trygghet som går bort til menn som står og venter på et offentlig sted. I enkelte 

tilfeller blir de oppsøkt hjemme. Mennene blir konfrontert med hva de har avtalt med den fiktive 

profilen, og de blir også ofte konfrontert med ting de har skrevet i chatten. Hvis mennene prøver 

å gå, følger oftest Barnas Trygghet etter mens de filmer. Ofte ser vi også politiet ankomme og 

pågripe mannen. Representantene fra Barnas Trygghet fremstår i disse videoene som 

anklagende og pågående, de er ute etter en slags «tilståelse» og er ofte tydelig agiterte. I en av 

videoene sier de for eksempel ting som «Du er noen av de drøyeste jeg har pratet med på den 

nettsiden her. Er du klar over det?», «Det er sykt, er du klar over det?» og «Hva skal du si til kona 

di når du kommer hjem?»62 

                                                             
59 «Lokker nettovergripere i fella» Dagbladet, 12.3.2017 
60 Oslo Tingrett, dom 5.1.2018 17-152875MED-OTIR/08 
61 Halnes og Ugelvik. 
62 «Krever svar fra justisministeren om pedojegeres virksomhet». Dagbladet, 24.12.2016 
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Den første tiden la de ut filmene uten sladding og anonymisering, og de offentliggjorde også 

navn og bosted. I tillegg ringte de også i en rekke tilfeller til familiemedlemmer og arbeidsgivere 

og fortalte om chatten og konfrontasjonen. I en sak ringte de mannens samboer og begrunnet 

dette med at «Hun skal være klar over hva hun har i hus».63  

Gruppens følgere på Facebook har vært svært begeistret for disse videoene, de har blitt «likt og 

delt» i stort omfang. I kommentarfeltene kommer sterke reaksjoner, hatefulle ytringer, tips til 

andre om å se videoene samt sterk støtte til gruppens arbeid. En av de usladdete videoene, som 

gjelder en sak som senere ble henlagt av politiet, ble sett nærmere 3 millioner ganger på 

Facebook før den ble fjernet.64  

Media har også bidratt til å skape oppmerksomhet rundt videoene. I lokalaviser blir sakene slått 

stort opp, ofte ledsaget av sladdete bilder fra videoene, for eksempel «Bodømennene flørtet med 

mindreårige på nett – her lokkes de i fella»65, «Her konfronteres mannen som ville ha sex med 

13-åring»66 og «Se video: Straffedømt pedofil avtalte sex-treff med 11-åring»67. I tillegg til video 

og bilder fra konfrontasjonene, er skjermbilder fra chatteloggene populært. Disse blir også 

hyppig brukt som illustrasjon i nyhetssakene, for eksempel «Her tror mannen at han chatter 

med en 13-åring»68 og «Håndballdommer sex-chattet med «mindreårig»69. 

I begynnelsen ble videoene publisert usladdet, noe som resulterte i sterk kritikk fra både politi, 

politikere og advokater. Politiadvokat Julie Dalsveen kalte det en offentlig gapestokk,70 og Beate 

Brinch Strand, leder for påtaleavsnittet i seksjon for vold- og seksuallovbrudd i Oslo 

politidistrikt uttalte at «Det å henge ut vedkommende i sosiale medier bærer også preg av straff 

og i en rettsstat er det domstolen som idømmer straff for seksuallovbrudd og ikke den enkelte 

borger.»71  Forsvarsadvokat Arve Røli beskrev virksomheten deres på følgende måte: «De 

framprovoserer, etterforsker og dømmer, og gjennomfører faktisk straff ved uthengning».72  

Uthengingen på sosiale medier møtte også kritikk fra domstolen. I Frostating-dommen står det 

at «Lagmannsretten finner grunn til å uttrykke sterk misbilligelse overfor denne formen for 

privat rettshåndhevelse med påfølgende offentliggjøring på ulike nettsider – før saken har blitt 

etterforsket av politiet og saken eventuelt iretteført for domstolene. Det har karakter av en 

offentlig gapestokk».73 I denne saken la Barnas Trygghet ut videopptak samt bilde av tiltalte, 

hvor han også ble navngitt, samme dag som møtet fant sted. Lagmannsretten skriver videre at de 

har «vært i tvil om straffen burde gjøres betinget under henvisning til at tiltalte har blitt uthengt 

på YouTube og Facebook, og de dramatiske personlige konsekvenser dette har hatt for ham.» De 

endte allikevel med å dømme ham til fengsel i 36 dager, med den begrunnelse at «disse forhold 

likevel ikke er så tungtveiende at det kan reageres med en betinget fengselsstraff», og at tiltaltes 

forsøkshandling er for grov. 

                                                             
63 «Mann trodde han skulle møte 13-åring for sex» nrk.no 25.2.2017 
64 «Lokker nettovergripere i fella». Dagbladet, 12.3.2017 
65 I Bodø Nu, 1.6.2017 
66 I tv2.no, 20.5.2018 
67 I Akershus Amtstidende, 6.8.2019 
68 I Finnmark Dagblad, 7.3.2017 
69 I Østlands-Posten, 7.5.2018. 
70 «Tryggere Barn: Svarer på kritikken» Glåmdalen, 12.1.2018 
71 «Politiet om pedojegeres virksomhet: -Kan føre til overgrep mot andre barn» Dagbladet, 23.1.2017 
72 «Filmes og henges ut». Dagbladet, 20.12.2016 
73 Frostating lagmannsrett LF-2016-106879 
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Denne konklusjonen brukes i senere dommer, blant annet i en dom i Oslo Tingrett fra 2018.74 I 

denne saken hadde Barnas Trygghet sladdet tiltaltes ansikt i videoen som ble publisert på deres 

Facebook-side, men tiltalte forklarte for retten at han ble gjenkjent av naboer og har sett seg 

tvunget til å flytte. Personer i hans omgangskrets har også opplevd stor belastning på grunn av 

uthengingen og gjenkjenningen. Tingretten henviser til Frostatings vurdering og konklusjon, og 

konkluderer med at «Retten ser heller ikke i vår sak tilstrekkelig grunnlag for at uthengingen 

bør gi utslag ved straffutmålingen.» Til tross for kritikk fra domstolene har uthengingen, både 

før og etter at Barnas Trygghet begynte å sladde video og bilder, ikke fått konsekvenser for 

straffutmålingen. 

Kritikken får allikevel Barnas Trygghet til å endre praksis. De fjerner gamle videoer som ikke er 

sladdet, og de begynner å sladde videoer. Sladdingen viser seg imidlertid ofte å være 

utilstrekkelig, og Kari Janne Lid, leder for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, viser til at selv 

sladdete videofilmer har skapt problemer for familiene til mennene som har blitt filmet.75 Også i 

programmet «Innafor»76 som ble vist på NRK innrømte en representant fra Barnas Trygghet at 

en utleier som tok kontakt med dem fikk bekreftet identiteten til en som var sladdet på en av 

videoene. 

Barnas Trygghet har blitt dømt to ganger for denne delen av sin virksomhet. En av gruppens 

grunnleggere, Stian Kalsnes, ble i mai 2016 idømt en bot på 6000 kroner for å ha publisert en 

video hvor han stemplet en mann som pedofil.77 Etter dommen skrev han på Facebook: «Da har 

man fått sin første straff for å hjelpe til i samfunnet!» Og videre: «Hvis det er prisen for å ta 

sånne folk, så er det verdt det.» (s.s.) I løpet av kort tid samlet støttespillere inn penger til å 

betale boten. 

I november 2017 ble Kalsnes dømt til fengsel i 75 dager for brudd på Straffelovens § 266 «for 

ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens 

fred», Åndsverksloven § 54 bokstav b «for å gjengi eller vise offentlig fotografi uten samtykke av 

den avbildede», samt Legemiddelloven §31 for å ha brukt narkotika.78 Kalsnes er på dette 

tidspunktet ikke lenger med i Barnas Trygghet. Fem av mennene som ble utsatt for uthenging på 

Barnas trygghets sider, usladdet og med navn, anmeldte Kalsnes for krenkelse av privatlivets 

fred.  

Av de fem som gikk til sak, ble tre pågrepet av politiet. Det ble opprettet sak i fire av de fem 

sakene. To ble senere henlagt etter bevisets stilling, en fikk et forelegg, mens en ble idømt 

fengselsstraff. Det var med andre ord kun to av de fem som ble dømt. 

I dommen framgår det at filmene ble spredd og sett av mange, inkludert familie, venner og 

kollegaer av mennene. En av filmene ble delt over 17 000 ganger på ett døgn, en annen hadde 

2,5 millioner visninger på YouTube. Selv om videoene ble fjernet, dukker de opp med jevne 

mellomrom, noe som setter i gang nye runder med pågang fra både kjente og ukjente og nye 

påkjenninger for mennene og deres familier. 

                                                             
74 Oslo Tingrett, dom 5.1.2018 17-152875MED-OTIR/08 
75 «Barnas Trygghet vi endre kontroversielle videometoder i pedofilijakten». Nrk.no, 6.12.2017 
76 https://tv.nrk.no/serie/innafor/MDDP12100117/04-12-2017  [Lesedato 19.9.2018] 
77 «Hokksund-mann avslørte pedofile: Må selv møte i retten» Eikerbladet, 9.11.2017 
78 Kongsberg og Eiker tingrett, 14.11.2017. TKOEI-2017-127185 

https://tv.nrk.no/serie/innafor/MDDP12100117/04-12-2017
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Publiseringen av filmene fikk store konsekvenser for alle fem, blant annet trusler, hærverk, 

sjikanering og voldsepisoder. En av mennene ble kastet ut hjemmefra og deretter skilt. Han 

mistet kontakt med familien og har bodd i bobil siden filmen ble lagt ut. Publiseringen gikk også 

hardt inn på døtrene. En annen mistet jobben, kona ble spyttet på i butikken, og huset ble utsatt 

for hærverk. En tredje ble angrepet med balltre og slått i kjeven. Han ble også truet med pistol. 

Konas bil ble utsatt for hærverk og datteren fikk problemer på skolen. Han har flyttet utenlands. 

En fjerde ble skilt og mottok mange trusler på Facebook. En femte ble utstøtt av familie, 

omgangskrets og idrettsmiljøet. Han hadde på domstidspunktet vært sykmeldt siden 

uthengingen. Selv om verken tiltalte eller andre fra Barnas trygghet stod bak eller støttet disse 

reaksjonene, medvirket han til å utløse det retten kaller en offentlig lynsjestemning.  

Retten er særlig opptatt av å sende et allmennpreventivt signal ved å gi en streng reaksjon (75 

dagers fengsel, hvorav 45 betinget). Den strenge reaksjonen skal understreke det problematiske 

i at privatpersoner «gjennom publisering på internett forhåndsdømmer mennesker i saker som 

ikke har vært behandlet i rettsvesenet». 

Selv om Barnas Trygghet har endret praksis og sladder bilder og forvrenger stemmer, er det 

fortsatt mange som blir gjenkjent. I starten mente de at mennene må tåle å bli gjenkjent, og at 

publiseringen og den eventuelle gjenkjennelsen uansett ikke er «straff», men «avsløring»: «Det 

er en domstol som må dømme dem. Jeg avslører dem bare», uttalte Kalsnes i en 

radiodokumentar i 2016, før dommen.79 I Tv-dokumentaren i 2017 etter dommen er tonen mye 

av den samme, selv om Barnas Trygghet nå anonymiserer. De mener fortsatt at publiseringen av 

«konfrontasjonene» ikke kan kalles straff, men når de blir bedt om å kommentere det at mange 

fortsatt blir gjenkjent, svarer de: «Det får de ta. Det blir den straffa de får for å chatte.»80 Senere 

modererer de seg ytterligere, og i et intervju i 2019 hevder de at «hvis vi legger ut noe i dag, så 

er det gått igjennom av politiet og sladdet så godt som det lar seg gjøre».81 Allikevel blir mange 

gjenkjent og identifisert, enten i kommentarfeltene eller på støttespillernes egne Facebook-

sider. Disse bildene spres raskt, og selv om bildene blir slettet og personer som legger ut 

usensurerte bilder risikerer politianmeldelse, er det ikke vanskelig å finne usensurerte bilder og 

kontaktinformasjon på mennene i etterkant av at Barnas Trygghet legger ut nye saker.82 

Vi har nå sett hvordan politiet, domstoler, politikere og andre har forholdt seg til Barnas 

Trygghets inntog i den norske offentligheten og kriminalitetsbekjempelsen. Mens de har 

overveldende støtte blant sine følgere på sosiale medier, har de møtt kritikk, både for å gjøre 

politiets arbeid, for å fremprovosere lovbrudd, og for å henge ut mistenkte lovbrytere på nett. 

Som vi også har sett, har Barnas Trygghet til en viss grad kommet kritikken i møte ved å endre 

praksis på enkelte områder, først og fremst ved å bli mer passiv i kommunikasjonen med 

potensielle overgripere og ved å sladde videofilmene og bildene de legger ut på sosiale medier. 

Men selv etter disse tilpasningene er det åpenbart at deres virksomhet representerer en 

utfordring for politiet og for rettsstaten. I neste del av artikkelen vil jeg vise de sosiale og 

                                                             
79 «Jakten på barneovergriperne» NRK P3.no, 21.4.2016 
80 Ref Innafor 
81 «Løp inn 6000 kroner til Barnas Trygghet: - Barn skal måtte passe seg for trafikk, ikke pedofile.» 
Romerikets blad, 29.9.2019 
82 «’Kjør på ham’, skrev politikeren om pedofil på frifot: - Ubetenksomt av meg». Sarpsborg Arbeiderblad, 
8.8.2019. 
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rettslige dimensjonene ved virksomheten til det som i internasjonal litteratur kalles digitale 

vigilanter.83 

6 DIGITALE VIGILANTER 
Selvoppnevnte «pedojegere» på nett har en relativt lang historie med tanke på hvor kort tid 

internett har eksistert som en allment tilgjengelig teknologi. Den amerikanske gruppen 

«Perverted Justice» begynte å opptre som mindreårige på nett så tidlig som i 2002. Når voksne 

menn tok kontakt og samtalen ble seksuelt eksplisitt, avslørte de sin egentlige identitet, ringte 

familie, naboer og arbeidsgivere og kontaktet politiet.84 Gruppen samarbeidet tett med TV-

kanalen NBC og politiet om å lage programmet Dateline NBC: To Catch a Predator i perioden 

2004-2007. Deler av programserien ble sendt på TV Norge i 2008 under tittelen Jakten på en 

overgriper.  

To Catch a Predator var et realityprogram som gikk ut på å lokke potensielle overgripere i en 

felle, det vil si å avtale å møte dem i et hus der TV-stasjonen hadde installert kameraer. Når 

mennene møtte opp, ble de konfrontert av en programleder og tvunget til å svare på en rekke 

spørsmål før de slapp ut og ble møtt av uniformert og bevæpnet politi. Det hele ble filmet og 

senere brukt i programmene. Programmet var svært populært inntil et selvdrap i kjølvannet av 

en sak snudde opinionen. Mannen som tok sitt liv hadde hatt en seksualisert kommunikasjon 

med en av de falske profilene, men han ønsket ikke å møtes. De oppsøkte allikevel huset der 

mannen bodde og konfronterte han, hvorpå han skjøt seg. Hans søster ble tilkjent 105 millioner 

dollar i erstatning fra NBC, reklameinntektene stupte, kritikken raste og programmet ble til slutt 

tatt av lufta.85 

Varianter av To Catch a Predator har også blitt produsert i andre land. Et eksempel fra 

Skandinavia er dansk TV3s programserie Børnelokkerne.86 

Stig Kalsnes, grunnleggeren av Barnas Trygghet, har fortalt at hans store forbilde var en britisk 

mann som kaller seg «Stinson Hunter». Hunter ble kjent for å opprette, etter modell fra 

Perverted Justice, falske profiler på chatteforum og datingsteder for å lokke menn til å møtes for 

seksuell omgang. I motsetning til Perverted Justice publiserte Hunter selv «konfrontasjonen» på 

sosiale medier med full identifikasjon av mennene. Hunter var den første som begynte å bruke 

sosiale medier til å legge ut navn og bilde eller video på mistenkte overgripere, og han har blant 

annet har blitt portrettert i dokumentaren The Paedophile Hunter87. Hunter bisto Kalsnes i 

etableringen av Barnas Trygghet, og deres virksomhet var i startfasen på flere områder en 

blåkopi av Hunters virksomhet.  

De siste årene har omfanget av slike grupper økt kraftig i mange land. Det finnes ingen samlet 

oversikt over grupper av selvoppnevnte «pedojegere». I 2018 ble det anslått at det finnes 

omkring 75 slike grupper i Storbritannia, med navn som «Letzgo Hunting», «Guardian Angels», 

                                                             
83 Trottier, D. (2017). Digital Vigilantism as Weaponisation of Visibility. Philosophy & Technology, 55-72. 
https://doi.org/10.1007/s13347-016-0216-4 
84 Kohm, S. A. (2009). Naming, shaming and criminal justice: Mass-mediated humiliation as entertainment 
and punishment. Crime, Media, Culture, 5(2), 188-205. https://doi.org/10.1177/1741659009335724 
85 Kohm 
86 http://www.tv3.dk/bornelokkerne [Lesedato 25.2.2020] 
87 https://www.channel4.com/press/news/paedophile-hunter [Lesedato 23.5.2020]  
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«Huntz 2 Exposure», «Catching Online Predators», «Net Justice», «Dark Justice» og «Justice Will 

Be Served».88 De arbeider alle med å avsløre overgripere, men arbeidsmåten varierer. De fleste 

legger ut navn og bilde på sosiale medier, ofte med skjermbilder av kommunikasjonen, andre 

leverer dette til politiet, og så er det også en god del som forsøker å lokke de potensielle 

overgriperne til å møtes, slik også Barnas Trygghet har blitt kjent for, med påfølgende 

«konfrontasjon» og publisering av video på nett.  

Også i Norge har vi sett eksempler på at andre har forsøkt seg som «pedojegere». I en dom 

avsagt i Oslo tingrett i mai 2019 ble tre menn dømt for trusler og utpressing. I stedet for å melde 

fra til politiet og legge ut video på nett, truet de med at filmen ville bli publisert dersom den 

antatte overgriperen ikke betalte et større pengebeløp.89 

Omfanget av grupper i Storbritannia har blitt så stort at det har oppstått konkurranse dem 

imellom og også interne stridigheter og uro. En av lederne for gruppen «Huntz 2 Exposure» har 

selv blitt avslørt som tidligere dømt for flere tilfeller av seksuelle overgrep mot barn, og mange 

av medlemmene i de ulike gruppene har opptil flere dommer mot seg.90 Politiledelsen er ikke 

nådig i sin karakteristikk av «pedojegernes» virksomhet: «The vast majority of them are self-

serving, publicity seeking individuals, you can tell by the tactics they use that they're more 

interested in their own notoriety.»91 Den senere tid har politiet også begynt å rettsforfølge 

gruppenes deltakere, blant annet for voldsbruk i forbindelse med de såkalte 

«konfrontasjonene».92 

Det har også kommet avsløringer om svært tvilsom metodebruk fra tidligere medlemmer. En har 

fortalt at det for det første var langt færre menn som tok kontakt med henne enn det som 

kommer fram i media, og at hun fikk råd fra andre om å være langt mer provokativ for å lure 

mennene til seksualisert kommunikasjon og møte: «The questions were very specific and 

designed to get incriminating answers. The decoys worked in such a way as to trap the person 

into giving an answer.» Hun beskriver virksomheten som vært tvilsom, og hun har flere 

eksempler på at gruppen hun var en del av nærmest presset frem lovbrudd i frustrasjon over 

manglende resultater.93 Da hun trakk seg ut av gruppen, ble hun selv gjenstand for trakassering 

av gruppens medlemmer.  

Også i Storbritannia har det vært selvdrap i kjølvannet av en såkalt «konfrontasjon», det ble i 

2019 anslått at minst åtte menn hadde tatt livet sitt i kjølvannet av å ha blitt stemplet av 

pedojegere på sosiale medier. I 2017 tok en 43-årig mann sitt liv etter å ha blitt konfrontert av 

en gruppe som kaller seg «Trap».94 Lederen av Trap har senere blitt domfelt for falsk anklage 
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mot en mann han navnga på sosiale medier som en pedofil. Senere kom det fram at det var hevn 

for at mannen hadde snakket nedsettende om hans søster.95 

Eksemplene fra Storbritannia, men også dommen fra Oslo tingrett, viser at det ikke er uten 

grunn at rettsstater holder en armlengdes avstand til borgerverngrupper. Slik 

vigilantevirksomhet har iboende hevn- og voldsaspekter som lett kommer ut av kontroll. 

Mange som engasjerer seg i disse gruppene har selv blitt seksuelt misbrukt som barn. Også en 

studie av den amerikanske gruppen Perverted Justice viste det samme.  Virksomheten som 

«pedojeger» opplevdes for mange som frigjørende og en måte å bearbeide egne 

offeropplevelser.96 Også en av medlemmene i Barnas Trygghet har fortalt om hvordan han som 

barn ble seksuelt misbrukt av en person i nærmiljøet som alle hadde tillit til. Han jobber i Barnas 

Trygghet «for at ingen barn skal måtte oppleve det samme som meg», og forteller videre at «for 

hver eneste person som havner bak lås og slå som følge av jobben vi gjør, får jeg stadig mer av 

mestringsfølelsen tilbake.» 97 

For et offer for seksuelt misbruk kan det å bli «pedojeger» oppleves som et oppgjør mot et 

rettsvesen og/eller behandlingsapparat som sviktet dem: «More often than not, hunting is an 

outlet for this personal pain, a method of ensuring that others don’t suffer the same experience, 

and a way of hitting back at the law enforcement and care systems that failed them.»98  

Mange av de digitale vigilantene er uttalt kritiske til prosessuelle kjøreregler og tydelig inspirert 

av populærkulturens beskrivelser av politiarbeid. Både i sakene Barnas Trygghet har vært 

involvert, samt i studier av andre «pedojegere» og «digitale vigilanter», ser man at deres 

oppfatning av politiarbeid ligner mer på hva som vises på film og tv-serier enn hvordan 

politietterforskning foregår i praksis.99 En studie viste at en viktig drivkraft var ønsket om å 

bidra til den type avslutning eller avklaring (closure) som dominerer i tv-serier og filmer om 

politietterforskning: Saken er i praksis oppklart når pågripelsen skjer, ofte etter et avhør der den 

mistenkte motvillig har blitt presset til en tilståelse av en aggressiv og pågående etterforsker. De 

fleste tv-serier og filmer som handler om politietterforskere slutter med tilståelse og pågripelse. 

I virkeligheten er det nå arbeidet begynner for etterforskere og påtalejurister. 

Politietterforskning handler i stor grad om å kvalitetssikre ulike spor og systematisere 

informasjon i etterkant av en pågripelse, men i forkant av en eventuell tiltale. En illustrasjon på 

denne motsetningen mellom myter og realiteter fikk vi etter at Barnas Trygghet i 2018 

publiserte en video av en pågripelse i Kongsvinger. Videoen ble fjernet først etter 8 timer. På den 

tiden hadde det kommet mange kommentarer, noen navnga den pågrepne, andre var klart 

hatefulle. Politiadvokat Julie Dalsveen reagerte sterkt på filmingen og publiseringen: «- Det er 

problematisk når vi er i initialfasen av en etterforskning. Det er ugreit at vitner legger ut video 

av vårt arbeid. Vedkommende er siktet, men det betyr ikke at vedkommende er dømt eller at vi 
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har konkludert etter et kvarter. Det er ikke slik vi arbeider når vi skal forsøke å finne faktum i en 

straffesak.»100 

Man kan si at mens mange av de selvoppnevnte digitale vigilantene – og deres tilhengere – ser 

på en «avsløring», «konfrontasjon» og pågripelse som avslutningen på sitt arbeid, så vil en 

politiutdannet etterforsker og påtalejurist i større grad se på dette som begynnelsen. Eller som 

Dahlgren hevdet på debattmøtet på Litteraturhuset 12. november 2019: «Vi gjør forarbeidet, og 

så gjør politiet etterarbeidet».101 

Det at en sak oppfattes som ferdig oppklart og at det kun er «etterarbeid» som gjenstår på 

pågripelsestidspunktet, kan skyldes at folk flest ikke kjenner til realitetene i politietterforskning, 

for eksempel kvalitetssikring og -vurdering av bevis. For en etterforsker og påtalejurist vil 

sentrale spørsmål være å vurdere eventuell provokasjon, og om det kan bevises at den siktede 

står bak meldingene. Folk flest ser noen skjermbilder fra en chat, kanskje sammenkoblet med en 

videofilm av en konfrontasjon, og opplever saken som krystallklar, og at ytterligere 

etterforskning er unødvendig. I kommentarfeltene er det mange eksempler på kritikk av politiet 

når de henlegger, og også sterk kritikk av at filmene sladdes, for eksempel en som skriver «Æsj! 

Synd ansikt er sensurert. De ekle grisene der fotjener å bli hengt ut offentlig og satt i 

gapestokken som før i tia. Så vi alle kunne fått straffe dem på hver vår måte!»102 

Et annet grunnleggende krav i politietterforskning er objektivitet. Politi og påtalemyndighet 

plikter å forholde seg objektive og upartiske i saken og behandle den siktede som uskyldig inntil 

det motsatte er bevist. Det innebærer at de plikter å samle og sikre bevis som peker mot uskyld 

så vel som skyld.103 Et tilsvarende objektivitetskrav er det ingen som pålegger digitale vigilanter. 

Selv om skjermbildene og videoene som publiseres og/eller overleveres politiet kan fremstå 

som både uredigerte og ekte, så er det viktig å være klar over at det alltid er en produsent og en 

regissør bak fremstillingene. Historiene som publiseres passer alltid inn i et script som passer 

organisasjonen og får dem til å fremstå i best mulig lys. De har ingen interesse av å publisere 

informasjon som sår tvil om skyld eller organisasjonens fremgangsmåter. 

Med internett generelt og sosiale medier spesielt har de digitale vigilantene fått sin egen arena 

for ikke bare å «etterforske» men også «dømme», med en digital versjon av gapestokken, og en 

folkelig parallell til statens rettsapparat og domstoler. På spørsmål fra en journalist om hvem 

som har gitt Barnas Trygghet rett til å gjøre dette, svarer Dahlgren «Ingen har gitt oss retten til 

det, og jeg ser heller ikke at vi trenger noen rett til å beskytte barna våre. Det eneste vi gjør er å 

verne om det kjæreste vi har, og det føler jeg at vi har all rett til».104  

Offentlig uthenging er et sentralt aspekt ved virksomheten til digitale vigilanter. Kombinasjonen 

av avsløring og uthenging er for mange selve essensen ved fenomenet.105 Målet er ikke bare å 

avsløre eller identifisere en mistenkt, men å anklage personen offentlig og gjerne ydmyke dem 

ved å konfrontere dem med bevis samtidig som det hele offentliggjøres. Uthengingen er en 
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blanding av informasjon, underholdning og straff, og for den som utsettes for det er den ikke 

bare uønsket, den er i tillegg intens og varig.106 Med uthengingen og de konsekvensene den 

medfører spiller det kanskje ikke så stor rolle om det blir en dom i tillegg, målet er allerede nådd 

for pedojegerne og konsekvensene allerede store for både den uthengte og hans familie.  

I motsetning til rettsstatens politi og domstoler, inviteres publikum til å delta aktivt, både ved å 

spre bilder og informasjon, og ved å si sin mening om både de påståtte lovbryterne, om 

vigilantene og om politi og domstoler. En kikk på Barnas Trygghets Facebook-side illustrerer at 

publikum ikke lar seg be to ganger. Kommentarene er gjennomgående svært positive til Barnas 

Trygghet og svært negative mot de som avbildes. I tillegg er kommentarfeltene fulle av negative 

beskrivelser av politi, domstoler og straffenivå. En skriver: «Har ingen tiltro til det norske 

rettssystemet. Dette er direkte skammelig! Tusen takk for at dere er med på å gjøre barna våre 

litt tryggere i denne store stygge verden som er skapt.» Bildene og filmene bekrefter for deres 

støttespillere at deres arbeid er viktig, nødvendig og effektivt.  

7 MOTARBEIDE ELLER SAMARBEIDE? 
Som gjennomgangen over har vist, har Barnas Trygghet blitt mer stuerene siden oppstarten. De 

har blitt mer passive i sin kommunikasjon med potensielle lovbrytere, de sladder bilder og 

videoer og offentliggjør ikke lenger navn på mistenkte. De publiserer ikke lenger alle sakene sine 

på nett etter eventuell «konfrontasjon» og pågripelse. De overleverer chattelogger til politiet, og 

lar nå også politiet i større grad avgjøre om møtet skal gjennomføres. På disse møtene er de også 

mer passive og tilbakeholdne enn før og lar politiet i større grad spille hovedrollen. Tilsvarende 

endringer har vært observert i enkelte av pedojeger-gruppene i Storbritannia.107 Noen grupper 

har blitt mer profesjonaliserte, de forsøker å tilpasse seg prosess- og beviskrav, og de søker 

aktivt samarbeid med politiet, samtidig som de tar avstand fra de andre gruppene.108  

Spørsmålet er om, og i så fall hvordan, politiet skal samarbeide med slike grupper. Svaret kan 

være prinsipielt eller pragmatisk.109 Det prinsipielle standpunktet har kommet tydelig frem i 

kritikken mot Barnas Trygghet som er blitt gjennomgått over. Det handler om å opprettholde 

politiets monopol på etterforskning av straffbare handlinger, og holde en armlengdes avstand av 

hensyn til rettssikkerheten. Et mer pragmatisk standpunkt har i liten grad vært fremme i 

debatten i Norge. Ett unntak er stortingsrepresentant og medlem i justiskomiteen Liv 

Gulbrandsen (FrP), som i Stortingets spørretime i mars 2018 stilte følgende spørsmål til 

daværende justisminister Sylvi Listhaug (FrP): «Vil justisministeren legge til rette for at private 

organisasjoner i større grad skal kunne samarbeide med politiet?»110 Hun begrunnet blant annet 

spørsmålet med at «Organisasjonen Barnas Trygghet jobber med å stoppe overgrepsmenn på 

nett og mobil. De gjør en fantastisk jobb som ikke politiet har tid og mulighet til.» I svaret peker 

justisministeren for det første på at «Norsk politi har lang og god tradisjon for å arbeide tett med 
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andre aktører», men det er likevel «rom for utvikling og styrking». Hun understreker allikevel 

følgende: «Når det gjelder etterforsking av straffbare handlinger, er det imidlertid både krav til 

objektivitet og til hvordan bevis kan innhentes. Dels dreier dette seg om ivaretakelse av 

grunnleggende rettssikkerhetsgarantier for alle involverte, og dels om krav til fremgangsmåter 

og prosedyrer som sikrer at bevis kan anvendes i en straffesak. Dette setter rammer for hvordan 

politiet kan arbeide med andre aktører.» Som vi ser, er det offisielle standpunktet inntil videre at 

grupper som Barnas Trygghet skal holdes på en armlengdes avstand. 

Samtidig blir slike grupper stadig vanskeligere å ignorere. De kommer i økende grad til politiet 

med i deres øyne ferdig etterforskede og oppklarte straffesaker. En kartlegging fra Storbritannia 

viser at omkring halvparten av grooming-sakene som ble ført for retten i 2017 inneholdt 

bevismateriale fremskaffet av slike grupper.111 Antallet anmeldelser har økt voldsomt siden 

2015, men kartleggingen viser samtidig at mange av sakene henlegges på grunn av mangel på 

eller for dårlig kvalitet på bevisene. Den norske kriminalstatistikken har ikke egne tall for 

grooming-anmeldelser, disse sakene er slått sammen med andre seksuallovbrudd i diverse-

kategorien «annet eller uspesifisert seksuallovbrudd».112 Seksjon for ID-registre på Kripos har 

på min forespørsel funnet anmeldelsestall for grooming, og de viser en viss økning i perioden 

Barnas Trygghet har operert; 18 i 2015, 33 i 2016, 38 i 2017 og 25 i 2018, til sammen 114 

anmeldelser. Av disse er 72 avgjort: 21 har ført til dom, 1 påtaleunnlatelse, mens resten henlagt, 

de fleste på bevisets stilling. Tendensen i Norge er med andre ord den samme som i 

Storbritannia: De fleste anmeldelsene for grooming henlegges på bevisets stilling. 

I Storbritannia har det, på grunn av det store omfanget av slike grupper, vært foreslått å 

innrullere enkelte av dem – etter en nøye utvelgelsesprosess – som assistenter for politiet. Da er 

det en politiutdannet som styrer operasjonene og bevissikringen. Nhan og Broll113 argumenterer 

for at både omfanget av og kjennetegnene på kriminalitet som begås på digitale plattformer er 

slik at tradisjonelt politi ikke er i stand til å håndtere det. Huey114 argumenterer for 

nødvendigheten av «sivilt politi» som samler og overleverer informasjon om potensielle online-

lovbrytere til politiet. 

Det er imidlertid ikke sikkert at disse gruppene har interesse av å bli redusert til assistenter for 

politiet. Selv om de støtter og deler politiets mål, er de ofte grunnleggende kritiske til deres 

oppgaveutførelse: «a criticism of state performance, alongside an alignment with state 

objectives».115 Dette gjør at forslag om å innrullere slike grupper i ordinær politivirksomhet kan 

bli vanskelig. Noe av drivkraften og også appellen til disse gruppene er å overskride de 

begrensningene som rettsstaten har lagt på politiet i kriminalitetsbekjempelsen. En 

representant for «Net Justice» uttaler: "They’ve talked about making special constables, but I’m 

not sure. Working with the police – yes. Working for the police – no. With the same red tape they 

have we’d become inefficient. We can do what we do because we’re not the police."116 
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Barnas Trygghet kan ved første øyekast se ut som en «snillere» versjon av fenomenet 

pedojegere, sammenlignet med gruppene i Storbritannia: De produserer straffesaker som 

politiet får overlevert til videre behandling i rettsapparatet. Denne mer passive rollen har blitt 

forsterket i perioden, men i oppstarten var rollene nærmest omvendt. I den første tiden hadde 

politiet en slags statistrolle i Barnas Trygghets videoer, de kom inn mot slutten og pågrep 

personen som hadde blitt «konfrontert».  I en sak fra 2017 avtalte Barnas Trygghet med politiet 

at de skulle vente med å pågripe mannen til etter «konfrontasjonen». Dahlgren forteller: «- 

Politiet ventet noen hundre meter unna, mens vi ringte på døra.» Etter «konfrontasjonen» rykket 

politiet ut til adressen og pågrep mannen mens Barnas Trygghet filmet det hele. «- Dialogen med 

politiet har vært meget god», sa de etterpå.117 I en annen sak fra 2017 forteller de at «For oss er 

det viktig å få snakke med dem vi har utvekslet meldinger med, nettopp for å forklare hva vi 

holder på med. Rett og slett for å si til dem, at dette må de slutte med.»118 Disse eksemplene viser 

at for Barnas Trygghet ble iscenesettelsen av «konfrontasjonen» og publiseringen av videoene 

sett på som viktigere enn møtet med politi og rettsvesen. Samtidig er det oppsiktsvekkende at 

politiet fant seg i å spille annenfiolin i disse sakene. 

Flere forskere har vist til hvordan politifamilien stadig utvides, og i våre samfunn eksisterer det 

et mangfold av polisiære virksomheter (‘plural policing’), ikke én politivirksomhet.119 De 

polisiære aktørene har forskjellige virkemidler til rådighet, men i tillegg kan de også ha 

forskjellige mål med sin virksomhet.120 Ved første øyekast kan målet med virksomheten til 

Barnas Trygghet og politiet se identisk ut: Kriminalitetsbekjempelse. Ser man nærmere på 

virksomheten, trer imidlertid forskjellene tydelig frem. Man sier ofte, i høytidelige 

sammenhenger, at politiet er rettsstatens voktere. De skal være objektive, ikke partiske. For 

eksempel plikter de i etterforskningen av straffbare forhold å innhente bevis som taler både for 

den siktedes skyld og uskyld. De utgjør statens sivile maktapparat, men de skal også sikre 

borgernes rettigheter. Politiet tjener offentligheten. Barnas Trygghet har ikke en slik 

dobbeltrolle. De er ikke rettsstatens voktere, deres virksomhet er åpent partisk. I tillegg er de 

avhengige av donasjoner fra støttespillere som krever synlige resultater, gjerne dokumentert 

ved publisering av «konfrontasjoner». Dette er og blir et grunnleggende og vedvarende problem 

ved virksomheten til selvoppnevnte rettshåndhevere. 

8 BARNAS TRYGGHET? 
Selv de mest profesjonaliserte og forsiktige pedojegere vil med sin aktivitet påvirke politiets 

prioriteringer på måter som potensielt ikke bare truer en demokratisk og ansvarlig styring av 

politiets ressurser, men som også kan svekke det mer langsiktige arbeidet med å bekjempe 

seksuelle overgrep mot barn. Erfaringer fra Storbritannia viser at pedojeger-gruppene 

oversvømmer rettsapparatet med anmeldelser av mindre alvorlig karakter fordi gruppenes 

avhengighet av suksess, donasjoner og oppmerksomhet tvinger dem til å fokusere på de enkle 

sakene som gir resultater.121 De har andre prioriteringer og agendaer enn rettsapparatet. De 
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sakene de produserer er ikke nødvendigvis de sakene politiet og domstolene bør bruke 

ressurser på. Slik risikerer de selvoppnevnte rettshåndheverne å bli en trussel mot den 

kriminaliteten de ønsker å bekjempe, ved å overlesse rettsvesenet med dårlige og mindre 

alvorlige saker som politiet må bruke ressurser på i stedet for de mer alvorlige sakene.  

Pedojeger-grupper har det til felles med andre digitale vigilanter at de skaper mange saker, men 

få fører til oppklaring og dom: “Whilst criminal justice may draw upon information that 

websleuths provide, it seems that they often label websleuths as problematic: doing more harm 

than good; opening rather than closing cases; lacking understanding of procedural constraints; 

harming the criminal justice process; and having the potential to negatively affect suspects, 

victims and others affected by cases”.122  

Avslutningsvis er det også viktig å minne om at de aller fleste som forgriper seg på barn er en 

person som barnet kjenner; foreldre, søsken, familie, naboer, eller personer som jobber med 

barn. Offline grooming er et langt større problem en online grooming. Studier har avdekket at i 

nærmere ni av ti tilfeller er overgriper en person som barnet kjenner. 123 Ved å la Barnas 

Trygghets aktiviteter diktere politiets ressursbruk risikerer vi at både myndighetenes og 

befolkningens oppmerksomhet og ressursbruk dreies vekk fra det største problemet – offline 

grooming – over på det minste problemet – online grooming. Barnas Trygghets iscenesettelse av 

problemet i offentligheten kan øke barns utsatthet for seksuelle overgrep, ved at deres 

tilhengere får et fordreid bilde, både av hvor barn er mest utsatt for overgrep, og hvem som 

utgjør den største trusselen mot barnas trygghet. 
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