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Innledning 
KLP og KLP-fondene (heretter kalt KLP) har besluttet at selskaper som får mer enn 5% av 

sine inntekter fra produksjon av pornografi skal utelukkes fra investeringene.  

 

Bakgrunn  
Per Mai 2019 besluttet styret i KLP å innføre et produktkriterie for utelukkelse av selskaper 
involvert i produksjon av pornografi. Bakgrunnen for vedtaket er at: 

 KLP ikke ønsker å tjene penger på investeringer i pornografi  

 Pensjonsmidler og sparepenger kan bidra til bærekraftig utvikling og positive 
samfunnseffekter ved å være investert i andre selskaper  

 De negative effektene av utstrakt bruk av pornografi rammer unge mennesker og 
sårbare grupper av befolkningen, og konsekvensene medfører negative 
samfunnseffekter.  

 
I tillegg skal det i KLP være plass til alle – også de som har sterkere preferanser enn 
felleskapet om hvordan pensjonen skal forvaltes. I prosessen med å vurdere innføring av nye 
kriterier for uttrekk har KLP lyttet til viktige interessenter, kunder og eiere.  
 

Begrunnelse 
Pornografi er i dag lett tilgjengelig gjennom internett og mediestrømmetjenester. Forskning 
på effekt av pornografi på enkeltpersoner og samfunnet er ikke entydige, men den indikerer 
at bransjen er forbundet med kvinneundertrykkelse, avhengighet og kan bidra til kroppspress 
og en feiloppfatning av seksualitet blant unge. Ungdommers bruk av porno i mangel på god 
seksualundervisning, og effektene av dette har vært mye omtalt den siste tiden.1 

                                                

1 https://www.adressa.no/meninger/2017/03/20/Det-er-ikke-rart-at-unge-s%C3%B8ker-til-porno-

14476130.ece 

https://www.sexogsamfunn.no/2016/porno-som-seksualundervisning/# 

https://www.nrk.no/sorlandet/xl/pornopensum-1.12733717 

https://www.adressa.no/meninger/2017/03/20/Det-er-ikke-rart-at-unge-s%C3%B8ker-til-porno-14476130.ece
https://www.adressa.no/meninger/2017/03/20/Det-er-ikke-rart-at-unge-s%C3%B8ker-til-porno-14476130.ece
https://www.sexogsamfunn.no/2016/porno-som-seksualundervisning/
https://www.nrk.no/sorlandet/xl/pornopensum-1.12733717
https://rom.klp.no/felles/konsernnyheter/nyheter/PublishingImages/Intranett/KLP-logo-ny.jpg
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Medietilsynets studie om barn og medier fra 2018 viser at 42% av ungdom i alderen 13 til 18 
år har sett porno på nett.2 
 
I Norge er utgivelse, salg og utbredelse av pornografi strengt regulert3. KLP er investert over 
hele verden og flere steder må ikke selskapene forholde seg til et slikt regelverk som kan 
bidra til å begrense de negative sidene ved pornografi. Enkelte rapporter viser også at 
pornografi kan være en viktig drivkraft bak den globale sexhandelen4. Pornoindustrien 
preges av utnyttelse av voksne og barn, og mange av de som utnyttes i prostitusjon utnyttes 
også i pornoindustrien. Koblingene er nære og menneskehandel kan også være en del av 
pornoindustrien. 
  
Med bakgrunn i dette har KLP besluttet å ikke investere i selskaper som får mer enn 5% 
inntekt fra produksjon av pornografi. 
 

Beslutning 
KLP og KLP-fondene har besluttet å ikke investere i selskaper som får mer enn 5% av sine 

inntekter fra produksjon av pornografi. 

 

 

 

 

 

                                                

2 Barn og medierundersøkelsen 2018, Medietilynet 

(https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/2018-barn-og-

medier) 

3 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-11#KAPITTEL_2-11 

4 Luzwick, Allison, Human Trafficking and Pornography: Familiar Bedfellows — Using the Trafficking 

Victims Protection Act to Prosecute Trafficking for the Production of Internet Pornography (September 

29, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2845510 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2845510,  

Rachel N. Busick, Blurred Lines or Bright Line? Addressing the Demand for Sex Trafficking Under 

California Law, 42 Pepp. L. Rev. 333 (2014) Available at: 

http://digitalcommons.pepperdine.edu/plr/vol42/iss2/4 

https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/2018-barn-og-medier
https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/2018-barn-og-medier
https://ssrn.com/abstract=2845510
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2845510

