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Forord 
Vi har vært gjennom et spennende og utfordrende semester, siden vi begynte prosjektet 18. 
januar 2007. Prosjektet har vært i regi av Humanistisk Prosjektsemester, et arbeidslivsrettet 
prosjektsemester på Universitetet i Oslo. Vi er fire studenter med forskjellige fagbakgrunner 
som har vært ytterst relevant for å gjennomføre prosjektet; vi har bakgrunn fra kjønnsstudier 
og utviklingsstudier, og fordypninger i kriminologi, psykologi og historie.  
 
Vi vil takke alle som har bidratt til at vi har lykkes med dette prosjektet. 
En stor takk til alle våre informanter, som tok seg tid fra en travel hverdag for å prate med 
oss. Dere har gitt oss en god innsikt i et svært mangfoldig felt. 
 
Takk til alle ansatte på Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning, som har vært veldig 
imøtekomne og hjelpsomme. En spesiell takk til vår kontaktperson Trine Lynggard som har 
kommet med lesetips og hatt jevnlige oppfølgingsmøter med oss. 
 
Takk til Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKK) og spesielt Beatrice Halsaa som har 
hjulpet oss med faglige spørsmål. Takk til masterstudentene ved SKK, Helga Eggebø og Solveig 
Laugerud som tok seg tid til å diskutere med oss i innspurten av sin egen masteroppgave.  
 
Takk til prosjektansvarlig ved Humanistisk prosjektsemester; Berit Thorbjørnsrud, som har 
gitt oss mye kunnskap om prosjektarbeid, delt inspirerende historier fra din egen forskning, 
og vært vårt støttepunkt gjennom hele arbeidsprosessen.  
 
Sist men ikke minst vil vi takke Marit Haldar, førstelektor ved Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo, som har vært vår veileder gjennom dette prosjektet. 
Hun var engasjert i prosjektet fra første sekund. Å vite at hun har hatt tro på oss har vært en 
stor inspirasjon! Det er første gang vi gjennomfører et så stort prosjekt og hun har kommet 
med gode faglige innspill gjennom hele prosjektet. Vi er spesielt takknemlige for at hun mot 
slutten tok seg tid til å gi oss veiledning når hun samtidig ga sensur til andre studenter. Tusen 
takk Marit!  
 
 
 

Oslo, 1. juni 2007 
 
 

Karianne Sørbø,  
Ingvild Magnæs Gjelsvik, 

Magnhild Ravnskog Nilsen og 
Trude-Katrine Solberg 
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Sammendrag 
 
På oppdrag fra Nordisk Institutt for kvinne og kjønnsforskning og i regi av Humanistisk 
Prosjektsemester ved Universitetet i Oslo har vi undersøkt ulike oppfatninger av prostitusjon 
blant fagmiljøer som arbeider med prostitusjonstemaet i Norge. Vi har valgt å gjennomføre 
dette ved å intervjue forskere, representanter fra departementer og direktorater, representanter 
for organisasjoner og en representant fra Oslo kommune. Alt i alt har vi dermed bakgrunn i 20 
informanter. Vi har gjennomgående fokusert en del på språk, nærmere bestemt på hvilke 
begreper informantene bruker om aktørene i prostitusjonssystemet, når de snakker om 
hvordan de arbeider med prostitusjonsspørsmål. Dette valget foretok vi fordi språk var viktig 
for informantene, fordi vi også inkluderer medias søkelys på problemstillingen og fordi det til 
og med viste seg å være et problematisk aspekt i flere sammenhenger. Gjennom å høre 
informantenes fortellinger om prostitusjon i Norge har vi avslutningsvis kunnet dele inn 
stoffet i flere hovedperspektiver. 
 
Når det gjelder arbeidet med prostitusjon i Norge, fant vi at dette er veldig preget av det økte 
fokuset på menneskehandel. Også når det gjelder vårt prosjekt og vår fremgangsmåte, må 
arbeidet med prostitusjonstemaet dermed ses i lys av dette fokuset.  
Den siste tiden har det meste av forskningen som er blitt gjort på prostitusjon vært i 
forbindelse med menneskehandel. Organisasjonene har kommet med flere og mer tilpassede 
tilbud til utenlandske kvinner, og myndighetene gjør i all hovedsak sitt arbeid med 
prostitusjon gjennom regjeringens handlingsplan mot menneskehandel; Stopp 
menneskehandel 2006–2009.  
 
Mens de fleste organisasjonene jobber på det vi kan kalle et mer lokalt nivå, er det tydelig at 
myndighetenes økte fokus på de utenlandske prostituerte har gått på bekostning av de norske 
prostituerte. Sammen med politiet kan de se ut til å tiltrekkes av alvorlighetsgraden i disse 
sakene. Samtidig er dette helt reelle problemstillinger, både sett at norsk prostitusjon faktisk 
har minsket, og at den utenlandske har økt kraftig de siste årene. Det økte fokuset på 
menneskehandel er med andre ord høyst aktuelt og et viktig fokus.  
 
Mange av våre informanter mener det er for lite fokus på menn i arbeid med 
prostitusjonsproblematikk. Samtlige hevder det er for liten kjennskap til og brukes alt for lite 
ressurser til å arbeide med menn som prostituerer seg, og også kundene som kjøper sex - som 
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i all hovedsak er menn. Vi håper og tror at spørsmål som er blitt tatt opp og reflektert over 
gjennom denne rapporten, kan bidra til et økende fokus omkring dette. På denne måten kan 
menn være minst like mye i fokus som kvinnene i det videre arbeidet med prostitusjon, både i 
det teoretisk- og det praktisk-rettede arbeidet. 
 
Det brukes mange ulike begreper når det snakkes om prostitusjon i Norge. Flere av disse kan 
være ladede og til tider stigmatiserende. Ladede begreper gjør at det kan være vanskelig å 
snakke om teamet og gamle begreper må skiftes ut med nye som ikke gir samme 
assosiasjoner. I vårt møte med informantene la de ulik vekt på språkets betydning i arbeidet, 
men samtlige informanter viste en eller annen grad av refleksjon over de vanligste begrepene 
som finnes og brukes omkring temaet. Dette gjaldt som oftest begreper brukt generelt om 
prostitusjon; i det offentlige, av andre som arbeider med og rundt det og lignende. Enkelte var 
også i stor grad opptatt av hvilke begreper de selv tok i bruk, og hva det ville si med dette.  
Vi kunne sammen i all hovedsak konstantere at språk er et komplisert aspekt innenfor 
prostitusjonsfeltet, ved at de fleste så på det som et problematisk område – kanskje til og med 
som et forstyrrende element i arbeidet.  
 
Vi ser at det er mange ulike perspektiver på prostitusjon og menneskehandel i fagmiljøet som 
jobber med prostitusjonsspørsmål i Norge. Offerperspektivet er blant annet mye omdiskutert, 
og det er stort fokus på graden av frivillig/ufrivillighet i prostitusjon og menneskehandel for 
prostitusjon. Det er stor konsensus i fagmiljøet om at prostitusjon er et samfunnsproblem, at 
det er noe de ønsker å bekjempe. Ulikhetene ligger snarere på løsningsnivå, nærmere bestemt 
ved at de har ulike måter og tilnærme seg problematikken på. Det er med andre ord enighet 
om mål, men mindre enighet om middelet som skal brukes for å nå dette målet. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunnen for prosjektet 

Stadige endringer i samfunnet gjør at vi alltid har behov for ny og oppdatert kunnskap. Det har 

skjedd store forandringer i prostitusjonsmarkedene nasjonalt og internasjonalt plan de siste 

årene. Globalisering, fattigdom og mer åpne grenser er noe som har bidratt til dette i 

verdenssammenheng. Den største endringen på nasjonalt plan i Norge har vært debatten om 

kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester. Da vi begynte med prosjektet i januar 2007, var 

vi ikke klar over hvor aktuelt temaet prostitusjon kom til å bli gjennom prosjektperioden. 

Debatten om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester har pågått i mange år, men i løpet 

av vår prosjektperiode gikk både Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet sine landsmøter 

inn for kriminalisering og siden Senterpartiet vedtok dette i Stortingsgruppen i 2006, betyr det 

at utformingen av lovendringen etter all sannsynlighet snart vil begynne. For å kunne sette i 

gang bedre og mer tilpassede sosiale, rettslige og politiske tiltak for å jobbe mot prostitusjon og 

menneskehandel krever dette bedre kunnskap på området. Denne rapporten er et resultat av et 

ønske om mer omfattende kunnskap om holdninger til prostitusjon i Norge. Vi har i dette 

prosjektet tatt for oss forskjellige oppfatninger om prostitusjon som finnes i fagmiljøet som 

arbeider med temaet.  

 

Vår oppdragsgiver er Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK), og prosjektet er 

gjennomført i regi av Humanistisk prosjektsemester på Universitet i Oslo. Prostitusjon i Norge 

er en pilotundersøkelse for et nordisk forskningsprosjekt Prostitusjon i Norden som starter i 

august 2007. NIKK har fått i oppdrag Nordisk Minister Råd å gjennomføre dette prosjektet. 

Erfaringene og kunnskapen fra vårt prosjekt kan nå brukes i videre undersøkelser og analyser 

av holdninger i Norge og Norden. 

 

1.2 Presentasjon av oppdragsgiver 
NIKK er et tverrnordisk kunnskaps- og informasjonssenter for kjønns- og likestillingsforskning. 

Instituttet ble opprettet i 1995 av Nordisk Ministerråd, som det eneste transnasjonale instituttet 

innen feltet kjønnsforskning. NIKK er finansiert av Nordisk Ministerråd og tilhører 

Universitetet i Oslo. Instituttet samarbeider med nasjonale forsknings-, informasjons- og 
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dokumentasjonsenheter og fungerer som en plattform for kjønnsforskning i de nordiske 

landene.  

 

1.3 Tema, problemstillingen og avgrensinger 

Vår hovedproblemstilling er: Hvilke oppfatninger av prostitusjon finnes i ulike fagmiljøer som 

arbeider med temaet i Norge? Denne problemstillingen er relativt vid, og for å avgrense den 

har vi jobbet primært ut fra fem underproblemstillinger: 

 

• Hvordan arbeider og samarbeider de ulike fagmiljøene med temaet prostitusjon?  

• Hvilke oppfatninger har de ulike miljøene til myndighetenes arbeid med prostitusjon og 

medias fremstilling av temaet? 

• Hvilke begreper bruker fagmiljøet når aktørene i prostitusjonssystemet beskrives?  

• Hvilke perspektiver og oppfatninger er fremtredende rundt fenomenet prostitusjon i 

fagmiljøet?  

• Hva og hvor mye er det blitt skrevet om prostitusjon i norske aviser i løpet av en fastsatt 

periode? 

 

Prosjektoppdraget fra NIKK var å kartlegge folk sine holdninger til prostitusjon i Norge i dag. 

Vi valgte å løse dette ved å rette fokuset fagmiljøene som arbeider med temaet i Norge. Dette 

fordi disse sitter med mye kunnskap og informasjon, og de representerer forskjellige syn og 

oppfatninger til prostitusjon.  

 

I utvalget av representanter for de som arbeider eller har arbeidet med prostitusjon i Norge har 

vi i hovedsak valgt ut tre miljøer med forskjellige innfallsvinkel til prostitusjon i Norge. Disse 

tre miljøene er:  

 

• Forskere som har forsket på prostitusjon i Norge 

• Organisasjoner som jobber med prostitusjonsproblematikken direkte eller indirekte 

• Myndigheter, da representanter fra departementer og direktorater som gjennom sin 

stilling arbeider med temaet prostitusjon 
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Vi har i tilegg utført en frekvensanalyse av ni norske aviser i perioden 01.10.2006 til 31.03.2007. 

Ut i fra denne kan vi si noe om hva og hvor mye som skrives om prostitusjon og hvem som 

utaler seg.  

 

1.4 Oversikt over rapportens oppbygging 

Vi har delt opp rapporten i sju kapitler. Etter innledningen kommer kapittel to hvor vi redegjør 

for de begrepene vi bruker i rapporten, og gir en kort beskrivelse av prostitusjon i Norge i dag. 

Kapittel tre inneholder en redegjørelse for metodiske valg og etiske vurderinger. I kapittel fire 

tar vi for oss hvordan det arbeides med prostitusjonsspørsmål i dag, hvordan fagmiljøene 

samarbeider i og utenfor sitt eget miljø, og hvordan myndighetenes arbeid blir sett på. Det 

finnes mange begreper om aktørene i prostitusjonssystemet og i kapittel fem gjør vi en 

begrepsanalyse av begrepene våre informanter fra fagmiljøet bruker. I kapittel seks har vi 

samlet perspektivene vi har kunne skimte gjennom informantenes fortellinger. I det siste 

kapittelet oppsummerer vi og kommer med avsluttende kommentarer.  
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2 Grunnlag 

2.1 Begrepsavklaringer 

Prostitusjon er et felt med mange begreper som er tabubelagte, noen mer enn andre. Dette har 

ført til at vi i denne rapporten har måttet ta stilling til om vi velger å bruke noen begreper 

konsekvent, eller om vi velger å bruke forskjellige begreper som omhandler det samme. I 

denne sammenheng har vi valgt å bruke forskjellige begreper, som vi har hørt i bruk av 

fagmiljøet. Det blir brukt mange ulike begreper når det snakkes om prostitusjon, og det er 

viktig å være klar over hvilke meninger og betydninger som ligger i ordene. Vi kommer tilbake 

til begrepsbruken blant våre informanter i kapittel fem, men ønsker først å avklare ord og 

begreper vi bruker i denne rapporten. Det kan enkelte ganger være problematisk å analysere 

begreper og samtidig ta de i bruk, men slik vil det nødvendigvis være i en begrepsanalyse.  

 

I hovedsak knytter vi “prostitusjon” opp mot norsk lovgivning. Straffelovens § 202 definerer 

prostitusjon på følgende måte: “Med prostitusjon menes i denne bestemmelsen at en person har 

seksuell omgang med en annen mot vederlag”. Prostitusjonssystemet er organisering av 

prostitusjon, dette begrepet innebefatter de utøvende aktørene i prostitusjonen og 

prostitusjonsmarkedet. Vi bruker ordet “prostituert” på en person som yter seksuelle tjenester. 

Andre begreper på denne aktøren er “selger”, “kvinner i prostitusjon” eller “kvinner med 

prostitusjonserfaring”.  

 

Menneskehandel defineres som “den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller 

annen utilbørlig atferd utnytter en annen person [...]”, jamfør straffelovens § 224. 

Menneskehandel er et generelt begrep som omtaler mer enn kun prostitusjonshandlingen, og 

innlemmer blant annet tvangsarbeid og organsalg. Menneskehandel i denne rapporten betyr 

menneskehandel med prostitusjonsformål. I våre intervjuer har informantene våre snakket om 

menneskehandel, det har vært en underliggende betydning at det er for prostitusjon. Av den 

grunn har vi og valgt å bruke begrepet “menneskehandel”. Ut ifra våre intervjuer har vi tolket 

menneskehandel som en norsk oversettelse av ordet trafficking. Siden noen av våre 

informanter også brukte dette begrepet, har vi og valgt å ta det i bruk. I forhold til 

menneskehandel er det snakk om “kvinner utsatt for menneskehandel” eller “ofre for 

menneskehandel”. Disse to uttrykkene benytter vi oss av, sammen med uttrykket “personer 

utsatt for menneskehandel” og “traffikerte”.    
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Innenfor prostitusjon finnes det en som kjøper seksuelle tjenester, og begreper vi har brukt for 

å omtale denne aktøren ert “kunde”, “kjøper” og “kundegruppen”. Begrepet “kundegruppen” er 

eksempelvis ment som en samlebetegnelse på kundene, men det betyr ikke at det ikke er 

mangfold i innenfor denne gruppen.  

 

Det er til tider snakk om en tredjepart innenfor prostitusjonssystemet. Begreper vi har brukt om 

denne aktøren er “organisator”, “hallik” og “bakmann”. Organisator er et begrep som vi fikk 

høre i et av intervjuene, og har valgt å bruke dette fordi vi synes det fungerer som en 

samlebetegnelse på tredjeparten. “Halliken” referer til den som legger til rette for andres 

prostitusjon. “Bakmannen” er en betegnelse på aktøren som er med på å organisere 

menneskehandelen gjennom å for eksempel rekruttere, forflytte eller huse personer utsatt for 

menneskehandel. Her er det viktig å påpeke at bakmannen ikke er en mann i alle tilfeller.  

  

Når vi bruker begrepet “fagmiljøet”, mener vi de personer som har arbeidet med eller arbeider 

med prostitusjonsproblematikk. Med arbeider mener vi personer som gjennom sin arbeidsplass 

og sin stilling jobber med temaet. Under dette prosjektet har vi intervjuet forskere, ansatte i 

departementer og direktorater, personer som jobber i organisasjoner, samt en representant for 

Oslo kommune. Når vi bruker ordet fagmiljø i denne rapporten, er disse vi referer til.  

 

Det vanligste skillet er mellom “innendørs- og utendørsprostitusjon”, et analytisk skille vi også 

bruker i denne rapporten. Inneprostitusjon blir betegnet som en mindre synlig form for 

prostitusjon, for den foregår i leiligheter, bordeller, massasjeinstitutter osv. Uteprostitusjon 

eller gateprostitusjon, som vi i hovedsak bruker i denne rapporten, er den formen som folk flest 

kanskje forbinder med prostitusjon. Denne type er mer synlig nettopp i gatebildet og kommer 

til syne ved at prostituerte gjerne står på faste steder, for eksempel gatehjørner “strøket”, for å 

få tak i kunder. I tillegg til inne- og uteprostitusjonen, bruker vi inne- og utemarkedet om 

samme fenomen.  

 

Vi har valgt å anvende begrepet etnisitet. En etnisk gruppe er i denne sammenheng et felleskap 

av mennesker som regner seg som kulturelt like. Når vi har beskrevet ulike etnisiteter i denne 

rapporten, vil det derfor si grupper som ses på av andre og seg selv som kulturelt forskjellige. 

Nigerianske og østeuropeiske kvinner inngår for eksempel i forskjellige etniske grupper.  
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2.2. Prostitusjon i Norge 

Prostitusjonsmarkedet i Norge er i endring. Dette skyldes særlig at det er kommet mange 

utenlandske kvinner på det norske prostitusjonsmarkedet. Pro Senteret har registrert en 

nedgang i norske prostituerte, både fra innemarkedet og gateprostitusjonen (Pro Senteret 

2007:8). En forklaring på nedgangen kan i følge informantene være at de utenlandske 

prostituerte har utkonkurrert norske rusmisbrukere som selger seksuelle tjenester. Norske 

prostituerte på gata har vært rusavhengige og gjennomsnittsalderen har vært høy, dermed har 

det vært lettere for unge og rusfrie utenlandske kvinner å utkonkurrere norske kvinner (Pro 

Senteret 2007:8). De norske kvinnene i prostitusjonen kan grovt deles inn i to grupper. Den ene 

gruppen består av rusmiddelavhengige, i hovedsak injiserende heroinbrukere. Den andre 

gruppen består av kvinner som prostituerer seg på innemarkedet. I 2006 registrerte Pro Senteret 

360 norske kvinner i prostitusjon (2007:6). Utenlandske kvinner i prostitusjon i Norge kommer 

fra forskjellige land. Den utenlandske prostitusjonen domineres av kvinner fra Øst-Europa og 

Nigeria, da henholdsvis 348 prostituerte fra Øst-Europa og 409 fra Nigeria (Pro Senteret 

2007:6). “Det er Kripos som har ansvaret for den detaljerte oversikten over 

prostitusjonsmarkedet. [...] Det er en minkende andel norske kvinner og økende andel 

utenlandske kvinner. Pro Senteret og Nadheim har tall på utemarkedet, og det stemmer godt 

overens med våre tall” (Politidirektoratet). Det er grunn til å anta at en betydelig andel av de 

utenlandske kvinnene i prostitusjonen er eller har vært utsatt for menneskehandel (Pro Senteret 

2007:3).   

 

I Norge skiller man i hovedsak mellom innendørs- og utendørsprostitusjon. 

Utendørsprostitusjon eller gateprostitusjon kan defineres ut ifra at kontakten mellom selger og 

kjøper skjer i det offentlige rom (Pro Senteret 2007:4). “Norge er nummer en på 

gateprostitusjon i forhold til Sverige, Danmark og Nederland. Gata er sett på som heroin- og 

rusmisbrukernes arena” (Oppsøkende organisasjon). Gateprostitusjon er utbredt i noen av de 

største byene i Norge. En av våre oppsøkende organisasjoner forteller at det i Oslo, Bergen og 

Stavanger er faste gater for prostitusjon. I andre norske byer kan prostitusjon foregå på 

forskjellige områder og i ulik grad. Majoriteten av gateprostitusjonen er i Oslo, og majoriteten 

av gateprostituerte i Oslo er av utenlandsk opprinnelse (Pro Senteret 2007). I følge Pro Senteret 

sin årsrapport Året 2006 (2007) har det i løpet av 2006 vært en svak økning i gateprostitusjonen.  

 

Innemarkedet består av ulike arenaer, blant annet massasjeinstitutt, leiligheter, hoteller og 

barer. Til tross for at gateprostitusjonen er mer synlig rent fysisk, er det mye som tyder på at 
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informantene våre sitter inne med mye kunnskap om innendørsprostitusjonen i Norge. “Det er 

veldig mange kvinner innendørs. Vi prøver å lage jevnlige oversikter over miljøet. Det er en ny 

trend blant gateprostituerte å annonsere i tillegg. Det er også noen menn som hjelper kvinnene 

å annonsere” (Oppsøkende organisasjon). Innemarkedet betegnes som det største markedet av 

våre informanter. Fagmiljøet har anslått at 1/3 av prostituerte befinner seg på utemarkedet, 

mens 2/3 er på innemarkedet, jamfør for eksempel Nadheim (2005:3). Generelle trekk ved 

innendørsprostitusjonen kan være; prisene er høyere enn på gata og ønsker å fremstå som mer 

eksklusive og luksuriøse (Nadheim 2005:22). Skillet mellom utemarkedet og innemarkedet ser 

ut til å ha blitt mindre, særlig utenlandske kvinner opplever at skillet mellom ute- og 

innemarkedet er minimalt (ibid.). Samtidig er det nå blitt mer vanlig at kvinner i 

inneprostitusjonen benytter seg av andre arenaer, enn tidligere (Pro Senteret 2007:5). 

 

2.2.1 Dagens lovverk 

Norge har et lovverk som tilsier at det er ulovlig å drive med hallikvirksomhet, 

menneskehandel og å kjøpe seksuelle tjenester fra mindreårige. I straffelovens kapittel 19 om 

seksualforbrytelser finner vi § 202, som omhandler hallikvirksomhet og definerer prostitusjon. 
 
§ 202. Den som 
 a) fremmer andres prostitusjon eller 
 b) leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon  

eller utviser grov uaktsomhet i så måte, 
straffes med bøter eller fengsel inntil 5 år. 
 

Den som i offentlig kunngjøring utvetydig tilbyr, formidler eller etterspør prostitusjon, straffes 
med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. 

Med prostitusjon menes i denne bestemmelsen at en person har seksuell omgang eller handling 
med en annen mot vederlag  (Straffeloven, § 202) 
 

I samme kapittel finner vi lovforbudet mot å kjøpe seksuelle tjenester av personer under 18 år.  
 

§ 203. Den som mot vederlag har seksuell omgang eller handling med en person under 18 år, 
straffes med bøter eller med fengsel inntil 2 år. 

Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld, med mindre aktsom god tro foreligger  
(Straffeloven, § 203) 
 

Det er disse to paragrafene i norsk lov som omhandler prostitusjon. Det norsk lov tilsier er at 

det er ulovlig å fremme andre sin prostitusjon og å leie ut lokaler til andres prostitusjonsformål. 

I tillegg til dette er menneskehandel ulovlig. Dette er nedfelt i straffelovens kapittel 21 som 

omhandler forbrytelser mot den personlige frihet.  
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§ 224. Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en 
person til 
 a) prostitusjon eller andre seksuelle formål, 
 b) tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging, 
 c) krigstjeneste i fremmed land eller 
 d) fjerning av vedkommendes organer, 

eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med 
fengsel inntil 5 år. 

 
På samme måte straffes den som 
 a) legger forholdene til rette for slik utnyttelse eller forledelse som nevnt i første ledd ved å 

anskaffe, transportere eller motta personen, 
 b) på annen måte medvirker til utnyttelsen eller forledelsen, eller 
 c) gir betaling eller annen fordel for å få samtykke til utnyttelsen fra en person som har 

myndighet  
over den fornærmede, eller som mottar slik betaling eller annen fordel. 

 
Den som begår en handling som nevnt i første eller annet ledd mot en person som er under 18 år, 

straffes uavhengig av om vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd er 
anvendt. Villfarelse om alder utelukker ikke straffskyld, med mindre ingen uaktsomhet foreligger i 
så måte. 

Grov menneskehandel straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er 
grov, skal det særlig legges vekt på om den som ble utsatt for handlingen, var under 18 år, om det 
ble brukt grov vold eller tvang eller om handlingen ga betydelig utbytte. Villfarelse om alder er uten 
betydning, med mindre ingen uaktsomhet foreligger i så måte  (Straffeloven, § 224)  
 

Det er disse tre paragrafene i norsk lov som er gjeldende i forhold til prostitusjon og 

menneskehandel. Derimot kan overtredelser av lovforbudet mot menneskehandel medføre 

straffeforfølgelse med hjemmel i andre lover enn bare § 224. Dette skyldes at menneskehandel 

er organisert kriminalitet og at det kan være andre overtredelser i forbindelse med denne typen 

kriminalitet. Annet lovverk som kan være gjeldende er blant annet straffelovens § 222, som 

omhandler tvang til å utføre handlinger, § 223, som gjelder frihetsberøvelse, § 225 som 

omhandler å bevirke eller medvirke til slaveri, og § 227, som er gjeldende for personer som 

truer med en straffbar handling. I tillegg finnes det en bestemmelse i straffelovens kapittel fem, 

om betinget dom og om grunner til at straffen kan settes ned eller forhøyes, som sier at hvis 

den straffbare handlingen er utøvet som et ledd i en organisert kriminell gruppe, så forhøyes 

maksimumsstraffen til det dobbelte, men ikke mer enn fem år, jamfør § 60a. Dette er i 

hovedsak det lovverket som kan benyttes i forhold til prostitusjon og menneskehandel per i 

dag.  

 

2.2.3 Handlingsplanen Stopp menneskehandelen 

Siden 2003 har det kommet tre handlingsplaner mot menneskehandel i Norge; Handlingsplan 

mot handel med kvinner og barn 2003–2005,  Handlingsplan mot menneskehandel 2005–2008, 
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og gjeldene handlingsplan mot menneskehandel: Stopp menneskehandelen 2006–2009. Den 

siste er utarbeidet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og 

likestillingsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og 

politidepartementet og Utenriksdepartementet. Justis- og politidepartementet har hovedansvaret 

for å koordinere regjeringens innsats mot menneskehandel.  

 

Justisminister Knut Storberget sier innledningsvis i Stopp menneskehandelen at regjeringen 

gjennom denne handlingsplanen skal legge til rette for en koordinert og samordnet innsats for å 

stoppe menneskehandel og for å sikre ofrene bistand og beskyttelse. Han sier at 

handlingsplanen har som mål å få alle engasjerte i bekjempelse av menneskehandel og få 

kundene til å avstå fra og være kunder  (Stopp menneskehandelen:1) Storberget poengterer 

også at menneskehandel for prostitusjon er det dominerende feltet i denne planen, men at det 

også rettes fokus på barneperspektivet samt organhøsting og tvangsarbeid. Selve 

handlingsplanen består av ni kapitler som omhandler regjeringens ønske om å styrke innsatsen 

mot menneskehandel, hovedmål og tiltak for å oppnå dette, samt en utredning om hva 

menneskehandel er. Den inneholder 37 tiltak, hvor 18 er nye, mens de resterende er en 

videreføring og en styrking av arbeid som allerede er i gang. De ulike tiltakene går i hovedsak 

på forebygging av menneskehandel ved begrensing av rekruttering og etterspørsel, bistand og 

beskyttelse til ofre for menneskehandel, barn som er ofre for menneskehandel, avsløring og 

straffeforfølgelse av menneskehandlerne, styrking av kunnskap og tverrfaglig samarbeid og til 

sist styrking av internasjonalt rammeverk og samarbeid.  
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3 Metode 
 
Metode er en nødvendig – om ikke tilstrekkelig – forutsetning for å kunne gjøre et seriøst 
undersøkelses- og forskningsarbeid  (Holme og Solvang 2003:13). 
 

Vi har under hele arbeidet med dette prosjektet ønsket å gjøre et godt forskningsarbeid, og det 

har derfor vært viktig å ta de mest hensiktsmessige metodevalg. Vi har satt oss godt inn i de 

ulike former for metode og hvordan utføre disse, for så godt som mulig kunne oppfylle de 

metodiske krav.  

 

3.1 Valg av metode 
 
Ved å utforske og redegjøre for oss selv og forskningsrelasjonen, legger vi ikke bare grunnlaget for 
våre kunnskapskrav, men også et grunnlag for kunnskapsutvikling  (Widerberg 2001:29) 
 

Problemstillingen skal bestemme valg av metode (Holme og Solvang 2007). Vår 

prosjektbeskrivelse gav rom for både kvalitativ og kvantitativ metode og vi valgte å bruke en 

kombinasjon av disse, en såkalt triangulering (Thagaard 2002:17). Vi benyttet oss av parallell 

kvalitativ intervjuing og kvantitativ tekstanalyse, noe som gjorde at vi kunne utnytte og forene 

de forskjellige formene for data. Disse påvirket hverandre gjensidig og bidro til et bredere 

kunnskapsbilde. 

 

“Innenfor kvalitative metoder er det forskerens forståelse eller tolkning av informasjoner som 

står i forgrunnen, for eksempel tolkning av meningsrammer, motiver, sosiale prosesser eller 

sammenhenger” (Holme og Solvang 2003:73). Vårt mål med dette prosjektet var å finne 

oppfatninger om prostitusjon i fagmiljøene som arbeider med dette. Vi ønsket å gi en mest 

mulig helhetlig fremstilling for å få økt forståelse og kunne se både åpenbare og mer skjulte 

sammenhenger. Kvalitativ metode var velegnet i denne sammenheng. Videre gir denne 

tilnærmingsmåten muligheten til en større nærhet til informantene og større fleksibilitet i 

undersøkelsesopplegget (Thagaard 2002:27). Ved å bruke kvalitativ metode fikk vi muligheten 

til å endre underproblemstillinger, og enkelte spørsmål i intervjuguidene våre. Et eksempel er 

at offerperspektivet kom tydeligere frem ettersom antallet intervjuer økte. Vi ble dermed mer 

bevisste på dette og hadde flere eksplisitte spørsmål om offerollen. Det ga også rom for 

individuelle tilpassinger. Ofte hadde informanten mange interessante synspunkter om et tema, 
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men mindre på et annet. Da benyttet vi oss av muligheten til å fokusere på det vi mente ville 

bidra til å finne et nytt perspektiv i vår analyse, og heller legge litt mindre vekt på andre deler.  

 

“En retningslinje for kvalitative intervjuer er at antall informanter ikke bør være større enn at 

det er mulig og gjennomføre dyptpløyende analyser” (Thagaard 2002:57). Vi hadde et relativt 

omfattende utvalg med dybdeintervjuer hvor vi intervjuet 20 personer. Dette vil si at vi har 

mye datamateriale og har skaffet oss veldig mye informasjon. Vi ønsker her å poengtere at 

dette er en empirisk og ikke en teoretisk drøftende rapport. Vi har i hovedsak tatt utgangspunkt 

i empirien vi har samlet gjennom intervjuene og medieanalysen, mens annen teori og empiri er 

brukt til å bygge opp om vår analyse. Vi ønsker også å opplyse om at sitater og utsagn fra 

informanter står i kursiv, mens referanser fra teori og annet bakgrunnsmateriale står i 

anførselstegn “ ”. At vårt intervjumateriale er såpass stort, har gitt oss muligheten til å gå dypt i 

perspektiver, samt å få bredde på materialet. Likevel kan et så stort materiale føre til at deler 

kan ha blitt underanalysert. Dette gjorde at vi fikk god trening i å fokusere på, og trekke frem 

de viktigste poengene og perspektivene, og samtidig sørge for bredden i analysen vår. Hvor 

mange informanter en har, må også vurderes i forhold til et metningspunkt (Thagaard 2002:56). 

Dette vil si når vi har punktet hvor det er begrenset hvor mye mer relevant informasjon vi får. 

Thagaard påpeker at utvalget da kan betraktes som tilstrekkelig stort (ibid:56). I slutten av 

intervjuperioden vår opplevde vi at det ikke kom fram flere perspektiver eller oppfatninger, og 

vi så da at vi hadde et stort nok utvalg. Størrelsen på utvalget er også avhengig av hvor mange 

kategorier utvalget skal representere (ibid:56). Vi har i hovedsak delt inn i fire kategorier; 

forskere, organisasjoner, myndigheter og kommunerepresentanter. Vi har intervjuet seks 

forskere og representanter fra tre departementer, to direktorater, sju organisasjoner og Oslo 

kommune. Vi har et jevnt utvalg av informanter fra kategoriene, med unntak av kategorien 

kommunerepresentant, hvor vi kun intervjuet en person. Dette var fordi vi har lagt vekt på Oslo 

i vår undersøkelse og det var derfor fordelaktig å få med perspektivene til denne representanten 

fra kommunen.  

 

Vi har også gjort en medieundersøkelse, der vi undersøkte hvor mye og hva som har blitt 

skrevet om prostitusjon i norske medier fra oktober 2006 til mars 2007. Vi benyttet oss her av 

kvantitativ metode fordi denne er mer strukturert og standardisert. Denne metoden gav oss 

muligheten i å ta i bruk et stort materiale, og vi tok utgangspunkt i hele ni norske aviser. Vi 

utnyttet dermed fordelen av å være fire personer, som gjorde at vi kunne gjøre en så 

omfattende medieundersøkelse. Ved å bruke kvantitativ metode på medieundersøkelsen kunne 
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vi også generalisere i større grad, og til en viss grad tallfeste informasjonen. Gjennom 

frekvensanalyse kan vi se tendenser og ved hjelp av tall klarere se eksempelvis hvem som 

uttaler seg hyppigst i media. Vi knyttet dette opp til våre informanters oppfatninger av 

fremstillingen i media, og fikk utnyttet trianguleringen til å få mer informasjon. 

 

3.2 Kvalitativ metode 

Det finnes ulike tilnærmingsmåter til bruk av kvalitativ metode, hvorav de vanligste er direkte 

observasjon, direkte deltaking, informant og respondentintervju og dokumentanalyse (Holme 

og Solvang 2003). Vi har i hovedsak brukt ekspertintervju av personer som selv står utenfor 

selve “handlingen” vi studerer, men som i kraft av sin posisjon har mye informasjon om det 

som fenomen. Vi har konsentrert oss om personer som arbeider med prostitusjons-

problematikken og som gjennom sitt arbeid og sine stillinger har mye kunnskap om fenomenet 

prostitusjon.  

 

3.2.1 Utvalg av informanter 

Å velge ut informanter er et avgjørende element i prosjekter, og vårt prosjekt er ingen 

unntagelse. For å kunne få best mulig informasjon om ulike oppfatninger om prostitusjon, var 

det viktig for oss å komme i kontakt med personer som har mye med temaet å gjøre og vi 

anvendte derfor strategisk utvalg. Dette vil si at vi har valgt ut informanter som har 

kvalifikasjoner som er strategiske i forhold til vår problemstilling (Thagaard 2002:53). Alle vi 

har intervjuet arbeider eller har tidligere arbeidet med temaet prostitusjon, og ble valgt ut på 

bakgrunn av deres høye kunnskapsnivå. Vi gjorde derfor grundig forarbeid før 

intervjuperioden for å kartlegge hvem som er mest sentrale i arbeidet med prostitusjon, og de 

ulike måtene disse arbeider på. Dette gjorde at vi lettere kunne finne representanter fra ulike 

miljø og posisjoner, for å få en så stor variasjonsbredde i materialet som mulig. Siden vårt mål 

var å finne ut hvilke oppfatninger som finnes i fagmiljøet var det viktig å få tak i informanter 

med forskjellige perspektiver og holdninger for å få en så helhetlig fremstilling som mulig. Vi 

har lagt vekt på å studere ulike perspektiver, men har ikke prøvd å eksempelvis skaffe et visst 

antall som er mot kriminalisering og like mange for. Dette hadde ikke hatt noen hensikt i og 

med at vi kun ønsker å kartlegge ulike og sammenfallende oppfatninger og å si noe om 

variasjonen og bakgrunnen for disse. Vi kan likevel ut i fra de kvalitative intervjuene si noe om 

hvor vi oppfatter tyngden ligger.  
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Av vårt opprinnelige utvalg var det seks personer som vi ikke fikk intervjuet av ulike årsaker. 

Dette utgjorde likevel ikke noe hull i intervjumaterialet vårt, fordi de ofte henviste oss videre 

til andre som hadde et lignende kompetansegrunnlag. Vi vil her poengtere at vi i all hovedsak 

fikk de informantene vi ønsket og er veldig takknemlige for at så mange stilte opp og var 

villige til å dele sin kunnskap med oss.  

 

3.2.2 Geografisk utvalg 

Geografisk har vi valgt å hovedsakelig ta utgangspunkt i Oslo. Dette er fordi Oslo er 

hovedstaden og den byen i Norge med størst konsentrasjon av prostitusjon og følgende med 

flest opprettede tiltak for prostituerte og prostitusjonskunder. Det kom tidlig frem at en 

geografisk avgrensing var nødvendig, da vi verken har tid eller ressurser til å dekke hele eller 

større deler av Norge.  

 

Det er også i Oslo myndighetene holder til, og de offentlige vedtakene blir gjort. Selv om 

prosjektet vårt handler om prostitusjon i Norge, ser vi på vårt utvalg som representativ nok for 

å kunne si mye om oppfatninger i fagmiljøet i Norge. Vi har eksempelvis intervjuet 

representanter for organisasjoner og enkeltpersoner som jobber både nasjonalt og internasjonalt 

med temaet. I tillegg har den kvantitative medieundersøkelsen hvor aviser fra de største byene i 

Norge er representert, vært en bidragsyter til at vi har kunnet si noe om hvor mye og hva som 

blir skrevet om prostitusjon på nasjonal basis.  

 

3.2.3 Våre informanter 

Vi har valgt å intervjue representanter med ulike innfallsvinkler til arbeid med temaet 

prostitusjon. Dette for å få en viss bredde i utvalget, og ulike innfallsvinkler betyr i mange 

tilfeller ulike perspektiver og opparbeidet “kunnskapsbagasje”. Vårt informantutvalg består av 

personer fra myndighetene, forskere, personer som arbeider i organisasjoner og en kommune-

representant. 

 

I kategorien personer fra myndighetene har vi representanter fra Justis- og politidepartementet, 

Barne- og likestillingsdepartementet og Utenriksdepartementet, Politidirektoratet og Sosial- og 

helsedirektoratet. Justis- og politidepartementet var selvsagt blant disse, fordi det er dette 
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departementet som sitter med hovedansvar for koordineringen av myndighetenes arbeid med 

prostitusjon og menneskehandel. Barne- og likestillingsdepartementet så vi på som 

hensiktsmessige å intervjue på bakgrunn av at de har ansvar for informasjonskampanjen som er 

en sentral del i regjeringens handlingsplan mot menneskehandel, Stopp menneskehandelen 

2006–2009. Fokuset på menneskehandel har de siste årene økt kraftig og dette blir ansett som et 

internasjonalt problem – flere av tiltakene dreier seg om et styrket internasjonalt samarbeid mot 

menneskehandel, dermed hadde vi også interesse av å intervjue Utenriksdepartementet. Vi 

kontaktet også Sosial- og helsedepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Disse 

henviste oss videre til Sosial- og helsedirektoratet som de mente vi ville dra mer nytte av å 

snakke med. Flere av departementene har vært med i utformingen og implementeringen av 

handlingsplanen, men vi har plukket ut de mest sentrale.  

 

Vi intervjuet representanter fra to direktorater; Sosial- og helsedirektoratet som nevnt ovenfor, 

og Politidirektoratet. Politidirektoratet utfører mer av det praktiske arbeidet under Justis- og 

politidepartementet og er svært sentral i myndighetenes arbeid med prostitusjon. Sosial- og 

helsedirektoratet har mye kunnskap om temaet ut i fra et helseperspektiv.  

 

Forskere syntes vi var en selvsagt gruppe når det kommer til arbeid med prostitusjonsspørsmål 

i Norge. Disse bringer inn ny viten om prostitusjon og menneskehandel for prostitusjon, og har 

en annen og mer teoretisk tilnærming til fenomenet. Vi har intervjuet seks forskere fra ulike 

forskningsinstitusjoner i Norge. Vi har prøvd å få tak i forskere som dekker flere ulike spektre 

av prostitusjonsforskning i Norge.  

 

Organisasjonene representerer det mer praktiske arbeidet med prostitusjon og menneskehandel 

med prostitusjonsformål. Innad i organisasjonene finnes et mer flerfoldig syn på prostitusjon 

som fenomen enn vi ofte ser fra utsiden. Informantene i denne kategorien er vant til å arbeide 

aktivt å kjempe for sine synspunkter, og de mest konkrete og handlingsrettede argumentene og 

tiltakene finner vi nok dermed her. Vi har prøvd å få til et mest mulig representativt utvalg for 

organisasjonenes arbeid med prostitusjon i Norge og spesielt Oslo. Vi har derfor intervjuet sju 

organisasjoner som representerer ulike bidrag til dette praktiske arbeidet. Disse arbeider med 

ulike tilnærmingsmåter, har forskjellige strategier i sitt arbeid og ofte flere funksjoner. Vi 

bestemte oss for å dele de organisasjonene vi intervjuet inn i tre kategorier ettersom hvordan de 

jobber. De tre kategoriene er; oppsøkende, trafficking og indirekte organisasjoner. 

Organisasjonene under oppsøkende driver i hovedsak oppsøkende arbeid, trafficking jobber 
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med menneskehandel og indirekte organisasjoner jobber med prostitusjon og menneskehandel 

mer indirekte. Kategoriene er utdypet mer under “kategorisering av informanter”.  

 

3.2.4 Intervjusituasjonen 

 
Kvalitativ intervjuing er en svært krevende datainnsamlingsteknikk  (Holme og Solvang 2003:95) 
 

Vi har gjennom dette arbeidet fått erfare hvor krevende informantintervju kan være, men vi har 

også opplevd at denne formen for datainnsamling er veldig interessant og spennende. 

Intervjuene vi har foretatt har vært tidkrevende – selve intervjuingen har vart fra en time til to 

og en halv timer. Mange av intervjuene har også krevd at vi har måttet sette oss grundig inn i 

de ulikes arbeid og funksjoner i forkant for å kunne stille sentrale spørsmål. Det kvalitative 

intervjuet krever også at intervjueren er opplagt og skjerpet under hele intervjuet. Dette var 

viktig for at vi skulle få med oss hva som ble sagt, samt stille gode oppfølgingsspørsmål. I 

dette prosjektet var det ikke så nødvendig å bygge opp et tillitsforhold til informantene, fordi 

de fleste vi intervjuet er vant med å uttale seg om temaet. Likevel var det viktig å få til en god 

dialog og en god flyt i samtalen, slik at vi best kunne få inntrykk av ulike oppfatninger og 

synspunkter. 

 

Vi gjorde intervjuene i perioden 28.02.2007 til 16.04.2007. Vi var alltid to som gjennomførte 

intervjuene sammen, hvorav den ene hadde hovedansvaret for å notere mens den andre 

konsentrerte seg om å stille spørsmål. Denne arbeidsfordelingen fungerte godt, til tross for at 

grensene mellom intervjuer og skriver varierte alt etter hvor strukturerte de enkelte intervjuene 

var. Etter intervjuet satte vi oss ned så fort som mulig for å diskutere og skrive mer utfyllende 

intervjunotater, slik at så lite som mulig skulle gå i glemmeboken. 

 

Konteksten rundt intervjuene er viktig. “Forhold som tid, sted, personers plassering, hvor 

opplagt man er og selve den tekniske fremgangsmåten (for eksempel bruk av båndopptaker) vil 

ha mye og si for atmosfæren under intervjuet” (Holme og Solvang 2003:102). Våre intervjuer 

har i hovedsak blitt gjennomført på informantens arbeidssted. Dette har både hatt positive og 

negative effekter. Det positive er at vi på denne måten har fått et lite innsyn i hvor og hvordan 

det arbeides med prostitusjon, ved for eksempel å besøke sentre som har direkte tilbud til 

prostituerte. Når det kommer til negative effekter, ble settingen i intervjuene med 

departementer og direktorater noen tilfeller mer formell, som gjorde at det enkelte ganger 
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kunne være vanskeligere å spore oppfatninger. Det har likevel vært veldig greit å intervjue 

informantene på deres egne kontor, da vi sjelden ble forstyrret og de hadde tilgang til 

dokumenter og lignende som de kunne vise oss.  

 

Siden de fleste av intervjuene varte godt over en time fikk vi mange opplysninger som til tider 

var vanskelig for den som noterte og få ned på papir. Den siste tiden tok vi derfor i bruk 

diktafon for å være sikre på og få med oss det viktigste. Det viste seg å være nyttig å bruke 

diktafon selv om vi fortsatte å notere under hele intervjuet. På denne måten er det også enklere 

å få gode sitater. Likevel oppdaget vi at stemningen kunne bli mer formell ved bruk av diktafon 

og at enkelte informanter dermed vurderte litt mer hva de skulle si og ikke si. Enkelte 

intervjuer vi tok opp med diktafon ble i stor grad transkribert fordi informantene ønsket å få 

gjennomsyn av den skriftlige versjonen etterpå. Vi lærte dermed hvor krevende transkribering 

er og i de fleste tilfeller hvor vi hadde tatt i bruk diktafon valgte vi å bruke denne mer som en 

backup for å kunne utdype viktige poenger om det behøvdes. Vi ønsket også at det samlede 

intervjumaterialet skulle være mest mulig likt utformet og håndterbart.  

 

Det har ikke bydd på avgjørende problemer at vi har brukt diktafon på noen intervjuer og ikke 

på andre; meningen var i hovedsak å skulle få opplysninger om oppfatninger – noe som i de 

fleste tilfeller ikke var vanskelig å spore under våre relativt omfattende intervjuer. Vi benyttet 

oss også av fordelen av å være to, da den ene kunne konsentrere seg om å ta gode og detaljerte 

notater, mens den andre kunne være lyttende, spørrende og observant på bruken av ulike 

begreper. Noen av de mer formelle enhetene vi intervjuet ønsket å få gjennomsyn av våre 

notater fra deres intervjuer og komme med endringer. Vi hadde forståelse for dette, i og med at 

de snakker på vegne av sin stilling og sitt departement eller direktorat, og det å oppfølge kravet 

bød ikke på noen ekstra problemer ut over den tiden det tok. Vi mener det heller ikke det ga 

noe særlig utslag i analysedelen at noen informanter har foretatt rettelser og andre ikke, siden 

vi har tatt gode notater hele veien og mener vi har fått tak i hovedessensen av oppfatninger hos 

samtlige informanter.  

 

De fleste intervjuene ble gjort med kun en informant til stede, men vi hadde også enkelte 

intervjuer med to og et med tre informanter. Selv om det til tider var vanskeligere å notere 

under intervjuer med flere enn en person, oppdaget vi også flere positive sider ved denne 

intervjusituasjonen. Det oppstod for eksempel flere interessante diskusjoner og flere aspekter 
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kunne komme frem. Det var også interessant for vår analyse å se at det finnes ulike 

oppfatninger innenfor samme miljø og blant nære arbeidskolleger.  

 

3.2.5 Intervjuformer 

Alle intervjuene med unntak av et telefonintervju, var “ansikt til ansikt”-intervjuer. Vi ønsket i 

hovedsak å ikke gjøre telefonintervjuer, men informanten ble vurdert som en viktig 

kunnskapskilde og vi så det som en styrke for prosjektet å gjennomføre dette intervjuet. 

Fordelen med telefonintervju er at det ofte er mer effektivt og mindre tidkrevende. I tillegg får 

en mer presise svar. Et negativt aspekt ved mer presise svar, et at disse kan komme i veien for 

den grad av refleksjon og utdyping som vi opplevde på de andre intervjuene. Ved 

telefonintervju kan det være vanskeligere å skape en avslappende atmosfære som gjerne preger 

ansikt-til-ansikt-intervju, og man får heller ikke mulighet til å tolke eventuelle kroppsuttrykk. I 

denne intervjusituasjonen var det samme person som intervjuet og noterte, noe som gjør det 

mer krevende og vanskeligere å få gode notater. Vi syntes likevel at materialet fra dette 

intervjuet var anvendelig og informativt for vår analyse. I dette tilfellet hadde vi vært i kontakt 

med informanten på telefon tidligere, og dette gav oss blant annet mulighet til å lage en mer 

tilpasset intervjuguide. 

 

Vi brukte intervjuguider til samtlige intervjuer, men disse hadde variert struktur avhengig av 

hvem intervjusubjektet var. Når vi intervjuet forskere og organisasjoner brukte vi 

halvstrukturerte intervjuer. Dette vil si at vi hadde en intervjuguide som i mindre grad var 

standardisert og mer fleksibel. Dette gjorde vi fordi vi syntes det var hensiktsmessig å ha en så 

åpen dialog som mulig, og at de synspunktene som kom til uttrykk skulle være et resultat av 

undersøkelsespersonenes egen forståelse og kunnskap. Ulempen med denne formen for 

intervjuing er at det er en viss fare for avsporinger fra hovedtemaet, og en kan lett få litt for 

mange digresjoner. I disse tilfellene var det viktig for intervjueren å holde seg strengere til 

intervjuguiden og sørge for å få dekket de viktigste punktene i intervjuguiden. Dette klarte vi i 

all hovedsak bra.  

 

Når det kom til representanter fra departementene og direktoratene hadde vi en mer strukturert 

form på intervjuene. Vi regnet med at vi her ville få et større tidspress, samt at de ville være 

mer formelle og dermed kreve større standardisering. I tillegg ønsket vi å se på hvordan de 

forskjellige departementene behandler temaet prostitusjon i forhold til handlingsplaner og 
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holdningskampanjer, og det lønte seg derfor å ha fastsatte spørsmål – og mange og 

gjennomtenkte oppfølgingsspørsmål. Det viste seg likevel at mange av disse intervjuene i 

praksis ikke ble så strukturerte som vi hadde planlagt, for ofte kom det ny og interessant 

informasjon fram, noe som var hensiktsmessig å ta seg tid til å få forklart eller utdypet. Vi ser 

ikke på dette som et problem, men heller som en styrke i analysen vår.  

 

3.2.6 Dokumentanalyse 

I vår analyse har vi også brukt andres empiriske arbeid og politiske dokumenter. 

“Dokumentanalyse skiller seg fra data forskeren har samlet inn i feltet ved at dokumentene er 

skrevet for et annet formål enn det forskeren skal bruke dem til” (Thagaard 2002:59). Vi har 

blant annet lagt stor vekt på regjeringens handlingsplan Stopp menneskehandelen, hvor vi har 

sett på i hvilket omfang ulike begreper er brukt og prøvd å innholdsbestemme dokumentet og 

analysert dette. Det vil si hva regjeringen har satt fokus på, og hvilke former for handling 

ønskes det? Vi har valgt å analysere handlingsplanen fordi den gir retningslinjer om hvordan 

myndighetene skal arbeide med problematikken rundt menneskehandel med 

prostitusjonsformål. Det var i tillegg en god forberedelsesmåte før intervjuene.  

 

3.2.7 Bruk av teori 

Vi har brukt og forholdt oss til andres forskningsarbeid og teori underveis i prosjektet. Vi 

sørget tidlig å få en oversikt over hva som var skrevet og hvilken forskning som har blitt gjort 

på området. Vi plukket deretter ut de arbeidene vi mener er mest relevante for dette prosjektet, 

og spesielt i forhold til vår problemstilling. Siden dette er en empirisk oppgave bruker vi i 

hovedsak teorien til å bygge opp om funnene våre. Vi har i tilegg brukt teorien som et 

bakgrunnsmaterialet for å et innblikk i sentrale perspektiver, som gjorde at vi kunne utforme 

bedre og mer anvendelige intervjuguider. Gjennom denne teorisamlingen skaffet oss også 

kjennskap til store deler av fagmiljøet, og hvilke personer det ville være mest interessant og 

snakke med.  

 

Vi har sett på makt i forhold til kunnskap, og det har i denne sammenheng vært nærliggende å 

bruke Foucault som et redskap til denne forståelsen. Foucault er opptatt av at ingen “eier” 

makten, men at maktutøvelsen er knyttet opp til produksjon og reproduksjon av kunnskap og 

gjennom diskurser (Sandmo 1999:80,87–88,94). I tillegg er prostitusjon nært knyttet til temaet 
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seksualitet, et tema han gjorde en grundig historisk analyse av i boken Seksualitetens historie, 

bind 1: Viljen til viten (1976:1995).  

 

3.3 Kvantitativ metode 

Kvantitativ metode er, i motsetning til kvalitativ metode, mer standardisert og mindre fleksibel. 

Dette gir oss fordelen av å håndtere store mengder data og kunne tallfeste disse (Kjeldstadli 

1992:229). Vi har i hovedsak vært ute etter å få en tallfestet oversikt: Hvor mye har det vært 

skrevet om prostitusjon i norske aviser i perioden oktober 2006 til mars 2007? Hvor mange av 

disse artiklene er nyhetsartikler eller kronikker? Hvor mange handler om prostitusjon og hvor 

mange omhandler menneskehandel for prostitusjon? I sin bok Fortiden er ikke hva den engang 

var påpeker Knut Kjeldstadli at slike opptellinger ikke bare kan bekrefte og avkrefte 

fenomener, men også avdekke mønstre som ikke er helt åpenbare (ibid:231).  

 

3.3.1 Medieundersøkelsen 

Vi har undersøkt ni aviser; Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidene, Dagbladet, 

Dagsavisen, Fædrelandsvennen, Klassekampen, Nordlys og Verdens Gang. Avisartiklene var 

fra perioden 01.10.2006 til 31.03.2007, altså en halvårsperiode. Artiklene fant vi ved å bruke 

søkemotoren Atekst. Atekst er den mest omfattende norske databasen med tekstarkiv av norske 

aviser, og er eid av Nordens ledende mediearkivselskap, Retriever.  

 

For å få så mange artikler knyttet opp til temaet vårt som mulig, gjorde vi et såkalt feltsøk og 

søkte på følgende fire ord; prostitu*, menneskehand*, traffick* og hore*. Vi søkte også på 

sexarbeid* men her dukket det ikke opp noen aktuelle artikler. Vi tar høyde for at noen 

relevante artikler kan ha unnsluppet vår undersøkelse, men vi anser sannsynligheten som liten 

siden vi søkte på fire svært relevante ord. Da vi startet denne undersøkelsen hadde vi ca. 1200 

artikler som vi fordelte mellom oss fire gruppemedlemmer. Kun 390 av disse viste seg å være 

aktuelle. Dette var fordi at mange omhandlet prostitusjon i utlandet, noe som ikke var relevant 

for vår undersøkelse. Vi tok heller ikke med filmer og bøker som ble omtalt, med mindre de 

hadde en nær relevans med vårt prosjekt. Mange av de samme artiklene kom også opp ved 

flere av våre ordsøk, så vi sørget for å ikke disse kom inn i skjemaet vårt flere ganger. 

Redskapen for å gjennomføre selve undersøkelsen var et avkrysningsskjema som så slik ut: 
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Figur 1 Avkrysningsskjema til medieundersøkelsen 

 

Vi skilte mellom artikler skrevet om prostitusjon og artikler om menneskehandel for 

prostitusjon. Informantene hjalp oss å sette ned disse kategoriene ved å bekrefte et skille 

mellom disse, og vi fikk gjennom dem inntrykk av at det skrives mer om menneskehandel for 

prostitusjon enn om prostitusjon. Vi ønsket derfor å bruke medieanalysen til å verifisere eller 

falsifisere disse hypotesene. Dette kalles beskrivende statistikk noe som vil si at vi har sett etter 

sentrale tendenser i materialet (Kjeldstadli 1992). Det er dette vi i hovedsak har ønsket med 

denne undersøkelsen. Vi satte kun kryss når det eksplisitt ble skrevet om temaet. Vi laget 

ytterligere fire temakategorier; kriminalisering, kriminalsak (sak under etterforskning eller 

under rettsbehandling), kunde eller annet. Dette var for å kunne si litt mer om innholdet i 

artiklene, og vi hadde en hypotese om at mange av artiklene ville kunne gå under disse 

temaene. Å sette artiklene inn i under kategorier viste seg likevel å være komplisert, fordi 

majoriteten gikk under kategorien “annet”. Vi hadde håpet å kunne lage nye kategorier under 

denne, men det var en stor spredning i temaer under kategorien “annet” så selv om vi kunne 

kategorisere noen sammen, forble majoriteten under den spredte kategorien “annet”. Dette 

kunne være kunne alt fra refleksjonsperioden til rasisme eller diskusjon om prostitusjon er 

arbeid, noe som også sier noe om hvor mangfoldig temaet prostitusjon kan være. Det har ført 

til at det har vært noe vanskeligere for oss å se tendenser.  

 

Siste avkrysningsdel på medieanalyseskjemaet dreide seg om hvem som uttaler seg i pressen. 

Her delte vi inn i tolv kategorier; redaksjon, journalist, statsråd, myndigheter (departement eller 

direktorat), forsker, ressursperson, politiker, politi/påtalemyndighet, prostituert/offer, advokat, 

hallik og annet. Dette var enklere kategorier å plassere funnene inn i, og kategorien “annet” ble 

ikke så uoversiktig som under temakategorien “annet”. Skjemaet ble videreutviklet og 

oppgradert underveis ettersom vi så at det inneholdt enkelte feil og mangler. Vi gjorde notater 
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ved siden av skjemaet, og noe som gjorde at vi kunne lage nye kategorier. Vi brukte 

forsøksartikler for å teste ut skjemaet på forhånd, før vi satte i gang for alvor. Dette ga oss en 

effektiv start i denne fasen av arbeidet med undersøkelsen. 

 

En utfordring under denne type analyse er at gruppen består av fire forskjellige personer som 

kan tolke, vurdere og kategorisere på ulike måter. Dette kan ha ført til at vi har plassert 

tilsynelatende like artikler under ulike kategorier. Vi reflekterte på et tidlig stadium over hva 

som skulle gå under de ulike kategoriene, og tok opp problemer og usikkerheter vi støtte på i 

plenum. Dette vil si at vi har hatt en felles forståelse av vurderingene så godt det lar seg gjøre. 

Vi tok også stikkprøver for å sjekke med hverandre om vi hadde plassert de ulike artiklene i 

samme kategorier. At vi var fire stykker under dette arbeidet er derfor med å styrke vår 

reliabilitet og etterprøvbarhet.  

 

Datamateriale ble så lagt inn i Excel, et regnearkprogram. Dette forenklet opptellingen og 

bearbeidingen og gjorde at vi lettere kunne sammenligne dataene. Vi kunne for eksempel raskt 

finne ut i hvilke måneder det ble skrevet mest og hvem som utalte seg oftest.  

 

3.4 Forskerrollen – lærlingerollen 

Når vi tok til med arbeidet, var vi helt nye i forhold til feltet. Dette har ført til at vi har vært 

underlegne når gjelder kunnskap, og nysgjerrige ovenfor våre informanter. Vi ønsket å lære 

mest mulig om temaet, og søkte dermed å utnytte denne posisjonen best mulig. I forhold til 

fagmiljøet hadde vi automatisk en rolle som lærlinger. Denne posisjonen har vi prøvd å utnytte 

for å få en annen innsikt enn profesjonsmiljøet selv sitter inne med. Vi har hatt et spørrende og 

nysgjerrig utgangspunkt for samtalen med informantene og vi er mindre “hjemmeblinde” i 

fagkulturen enn hva forskere og fagpersoner vi intervjuet er.  

 

Lærlingemetoden finner vi innenfor kvalitativ metode. Definisjonen av lærlingerollen varierer 

mellom kulturer. Begrenset til vår kultur finner vi følgende definisjon; “the role of the 

interested person who wants to learn” (Berreman 1968:347 i Wadel 1991:34). Lærlingerollen er 

svært egnet til å imøtekomme kulturelle verdier som ligger bak bestemte måter å gjøre ting på 

(Wadel 1991:34).  
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Lærlingerollen er en tidsbegrenset rolle (Wadel 1991:36). Etter hvert som intervjuene forløp, 

fikk vi mer kunnskap og hadde dermed antakelser til hva svarene kunne inneholde. Samtidig er 

prostitusjonsfeltet et felt som det er vanskelig å få oversikt over. Det er mange oppfatninger og 

forskjellige måter å forholde seg til prostitusjon på, og gjennom dette korte prosjektet er vi ikke 

blitt utlærte på feltet. Våre informanter har mer kunnskap enn oss, og på denne måten har 

lærlingerollen vært veldig kunnskapsgivende.  

 

3.5 Behandling av data og analyse 

Etter å ha gjennomført tjue intervjuer, startet prosessen med å behandle de dataene vi hadde 

samlet inn. Dette var en tidkrevende prosess, hvor vi blant annet kategoriserte informantene 

våre og lagde kategorier som skulle forenkle analyseprosessen av intervjuene.  

 

3.5.1 Kategorisering av informanter 

Vi har hatt flere diskusjoner rundt hvordan vi skal gi tilkjenne informantene våre i rapporten; 

bruk av navn, organisasjonsnavn eller anonymisere helt? Vi har som nevnt delt 

organisasjonene inn i oppsøkende, trafficking og indirekte organisasjoner. Disse kategoriene 

anonymiserer informantene våre tilstrekkelig, men sier likevel noe om hva slags type arbeid de 

gjør. Det gir også en mer oversiktig og ryddig rapport. Det var vanskelig å navngi kategoriene, 

siden flere av organisasjonene driver med flere former for arbeid. Vi endte opp med tre 

kategorier til organisasjonene; “oppsøkende organisasjoner”, “organisasjoner som jobber med 

trafficking” og “indirekte organisasjoner”. Oppsøkende organisasjoner er organisasjoner som 

jobber med oppsøkende arbeid i gateprostitusjonen og på innemarkedet. Organisasjoner som 

jobber med har hovedfokuset på menneskehandelsproblematikken. Den siste kategorien kalte 

vi indirekte organisasjoner, og denne kategorien var vanskeligst å navngi. Organisasjonene 

innen denne kategorien har flere funksjoner som går på kryss og tvers, og det var derfor 

vanskelig å plassere deres arbeid innenfor en klar kategori. Det som var tydelig var at disse 

organisasjonene hadde en annen og mer indirekte arbeidsmetode i forhold til både oppsøkende- 

og trafficking-organisasjonene.    

 

I forhold til det offentlige og myndighetenes arbeid valgte vi å bruke navnene på de 

departementene og direktoratene vi har intervjuet, men ikke navnet på de enkelte 

representantene. Våre informanter fra direktoratene og departementene uttalte seg i kraft av sin 
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stilling, og snakket om hvordan departementene og direktoratene arbeider med prostitusjon. Vi 

har sett det som lite hensiktsmessig å anonymisere direktoratene og departementene, fordi de 

ulike departementene og direktoratenes tilnærming til temaet prostitusjon sier mye om hvilket 

perspektiv de har i arbeidet. 

 

Den siste informantkategorien er forskere. Selv om disse som tidligere nevnt kommer fra 

forskjellige forskingsinstitusjoner, og har gjort forskjellig type forskning, på ulike deler av 

prostitusjon, var det likevel naturlig å plassere disse i samme kategori.  

 

Grunnen til at vi har valgt en slik måte å kategorisere informantene på er for å få en mest mulig 

oversiktlig rapport. Samtidig er det sentrale i vår rapport å se ulike oppfatninger og 

perspektiver, ikke hvem som sier hva. Derfor mener vi at selv om fagmiljøene kjenner 

hverandre godt og deler av materialet av denne grunn kan være gjenkjennbart, er det ikke vår 

hensikt å “henge ut” verken organisasjoner, forskere eller myndigheter. Det viktige for oss er å 

få frem de forskjellige fortellingene og perspektivene ved prostitusjonsmiljøet. Å skrive en 

rapport som ville være så anonymisert at informantene våre ikke kunne gjenkjent seg i den, 

ville vært heller ugunstig og mot forfalskning. Det ville også vært en lite informativ rapport og 

vi ville hatt lite å gi tilbake til miljøet.  

 

3.5.2 Analyseprosessen av intervjuene 

Vi startet bearbeidingen av intervjuene ved å lese gjennom de hver for oss, for deretter å skrive 

notater om hva vi la spesielt merke til og hva vi fant mest interessant. Thagaard skriver at det 

kan være hensiktsmessig å “utarbeide en sammenfatning av informasjon om de viktigste 

temaene i materialet” (2002:133). Etter å ha gjort dette, diskuterte vi dette sammen for å finne 

likheter og forskjeller ved de punktene vi individuelt hadde trukket ut som interessante. Denne 

prosessen gav oss grunnlag i forhold til å begynne å kategorisere intervjuene.  

 

I starten hadde vi sju kategorier; media, handlingsplan, aktørene, organisasjoner, fortellinger, 

perspektiver og annet. Etter å ha diskutert dette nærmere ble vi enige om at det kunne bli 

vanskelig å skille mellom fortellinger og perspektiver. Av den grunn ble vi enige om å kun 

kalle det for perspektiver, som inkluderer både fortellinger og perspektiver. Kategoriseringen 

ble foretatt med fargekoding i intervjutekstene. Dette førte til et mer effektivt analysearbeid 

under selve skriveprosessen. 
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Ut ifra de daværende kategorier, bestemte vi oss for at rapporten skulle ha tre analysekapitler; 

1. hjelpe- og tiltakssiden, 2. begreper brukt om aktørene i prostitusjonssystemet og 3. 

perspektiver. Inn under hvert av disse kapitlene skal vi ha en del som omhandler media, som 

underbygges med materiale fra medieundersøkelsen, og en del som omhandler regjeringens 

handlingsplan mot menneskehandel (2006–2009). 

 

3.6 Etiske vurderinger 

Etiske retningslinjer for forskning krever at forskeren utviser redelighet og nøyaktighet i sin 

forskning (Thagaard 2002:22). Innen forskning, og da særlig kvalitativ forskning, er det en 

nærhet mellom forsker og informant. Denne relasjonen er viktig for forskningen, men fører 

også med seg et etisk ansvar for forskeren (ibid:22). Det etiske ansvaret kan deles opp i tre 

hovedprinsipper; informert samtykke, konfidensialitet og konsekvenser. Disse tre vil vi nå gå 

nærmere inn på.  

 

3.6.1 Informert samtykke 

I følge det etiske ansvaret som ligger hos forskere kreves det et frivillig og informert samtykke 

fra informanten (Alver og Øyen 1997:109). Informasjon angående hvem vi var, hvem vi 

representerte og prosjektets formål ble sendt ut på e-post sammen med informasjon om 

samtykke og muligheten til å trekke seg når informanten selv ønsket det og på hvilket som 

helst grunnlag uten nærmere forklaring. Etter et par dager tok vi kontakt per telefon og spurte 

om vedkommende kunne tenke seg å stille til intervju. Ved samtykke til intervju har 

informanten sagt ja til at dataene som kommer frem kan brukes.  

 

3.6.2 Konfidensialitet  

Informantene har krav på at forskeren behandler informasjonen konfidensielt (Thagaard 

2002:24). Det viktigste i denne sammenheng er å hindre at forskningsmaterialet ikke blir brukt 

på en slik måte at det skader informantene. 

 

Anonymisering er et sentralt punkt under konfidensialitet. Fagmiljøet som arbeider med 

prostitusjon i Norge er et miljø der de fleste kjenner til hverandres meninger og kunnskaper, 
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noe som førte til at vi var usikre på i hvor stor grad vi skulle anonymisere. Våre informanter 

uttaler seg ofte om tematikken i det offentlige rom, og er klare på sine meninger. Vi opplevde 

som nevnt at noen av våre informanter ønsket å anonymiseres, og bestemte oss dermed som 

skissert tidligere for at vi kunne lage kategorier på organisasjonene, omtale forskere som 

forskere, og la representantene for departementene og direktoratene representere de respektive 

arbeidsplassene. 

 

3.6.3 Konsekvenser 

Thagaard sier at “forskeren må vurdere hvordan deltagere kan beskyttes mot uheldige 

virkninger av å være med i forskningsprosjektet” (Thagaard 2002:26). Siden mange av våre 

informanter ikke legger noe særlig skjul på det de mener, og at vi mener de er blitt tilstrekkelig 

anonymisert i vår rapport, mener vi at vi har overholdt våre etiske retningslinjer.  
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4 Hjelpe- og tiltakssiden 

4.1 Arbeid med prostitusjonsspørsmål i Norge 

Det er flere ulike aktører som jobber med prostitusjonsspørsmål i Norge i dag. Vi skal her gi en 

kort redegjørelse for hvordan departementer og direktorater, forskere og organisasjoner 

arbeider med prostitusjon, i tillegg vil vi se på hvordan disse aktørene samarbeider innad i egne 

miljøer g deres syn på hverandres arbeid. Dette vil vi gjøre rede for ved hjelp av det empiriske 

materialet vi har samlet inn gjennom intervjuene. Vi vil her gi en presentasjon av hvordan det 

jobbes med temaet for prostitusjon i Norge, for så å skrive om hvordan de ulike fagmiljøene 

samarbeider med hverandre. Ulike oppfatninger og perspektiver endrer seg over tid, noe som 

påvirker hvordan arbeidet med prostitusjonsproblematikken i Norge utføres. Vi har også valgt 

å ta med våre informanters meninger om myndighetenes arbeid, lovverket og handlingsplaner, 

noe som an være med på å si noe om ulike oppfatninger til prostitusjon og arbeidet med 

prostitusjon i Norge.  

 

4.1.1 Departementer og direktorater 

Det er i dag Justis- og politidepartementet som har ansvar for koordineringen av 

myndighetenes del av prostitusjonsarbeidet. Denne delen av arbeidet er nært knyttet opp til 

menneskehandel og handlingsplanen 2006–2009 omhandler i hovedsak menneskehandel for 

prostitusjon. De fleste av departementene er deltakende i dette arbeidet. Det er blitt opprettet 

samarbeidsorganer i forbindelse med oppfølgingen av handlingsplanen og det holdes også 

tverrdepartementale møter. En koordinasjonsenhet “Koordinerende enhet mot 

menneskehandel” (KOM), har blitt opprettet og fungerer som en møteplass hvor mange 

enkeltdirektorater blir koordinert og ledet av politidirektoratet. Det er også blitt nedsatt et 

sekretærutvalg fra alle involverte departementer som følger prosessen (Barne- og 

likestillingsdepartementet).  

 

4.1.2 Forskere 

Det finnes flere forskere som forsker på prostitusjon, men få av disse har likevel prostitusjon 

som sitt hovedforskningsområde. Mye av forskningen på prostitusjon gjøres sammen med 

andre temaer som for eksempel menneskehandel eller migrasjon. Forskning som er gjort på 
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prostitusjon i Norge er ikke geografisk begrenset til Oslo, det finnes for eksempel også 

forskning foretatt blant annet i Bergen, Stavanger og Finnmark (Skilbrei og Tveit 2007, 

Stenvoll 2002). Forskerne er som oftest knyttet til forskningsinstitutter og får oppdrag fra staten 

eller organisasjoner. Det har blitt opprettet et nettverk for forskere som forsker på prostitusjon i 

Norden kalt “Nettverk for prostitusjonsforskning i Norden”. Nettverket består av forskere fra 

Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland, og har arrangert flere seminarer rundt om i 

Norden. Nettverket ble opprettet for det formål å bringe forskningen frem, og påvirke hvordan 

prostitusjon blir satt på dagsorden (Nettverk for prostitusjonsforskning i Norden 2004: URL). 

 

4.1.3 Organisasjoner 

Det er mange ulike organisasjoner som arbeider med prostitusjon i Norge, og disse arbeider på 

ulike måter og på flere nivåer. Organisasjonene tilbyr blant annet fysiske og psykiske 

helsetilbud, sosiale tiltak, oppholdssteder, juridisk hjelp, nettforum for kunder, 

beskyttelsesmottak for kvinner utsatt for menneskehandel, krisetelefoner, internasjonal bistand 

samt informasjon og holdningsskapende arbeid. Med få unntak jobber organisasjonene i 

hovedsak utelukkende med kvinner i prostitusjon. Selv om mange av organisasjonene har ulike 

fremgangsmåter og perspektiver på sitt arbeid med prostitusjon, fikk vi se at mange av de 

organisasjonene som jobber med prostitusjon i Norge i dag samarbeider og henviser til 

hverandre. Dette fikk vi bekreftet under intervjuene: “Ja, vi samarbeider […]. Vi formidler hva 

slags tilbud de har og de gjør det samme med oss”(Oppsøkende organisasjon).  

 

Det er også blitt dannet et nettverk mot prostitusjon og menneskehandel, Nettverk mot 

prostitusjon og menneskehandel, som har representanter fra flere land i Norden, men i all 

hovedsak består nettverket av norske kvinneorganisasjoner. Grunnsynet i dette nettverket er at 

prostitusjon er vold mot kvinner og at prostitusjon og menneskehandel er betinget av et 

samfunn med manglende likestilling. Nettverket ønsker kriminalisering av kjøp av sex, og 

mener dette vil endre menns holdninger (Nettverk mot prostitusjon og menneskehandel 2004). 

 

4.2 Samarbeid mellom miljøene 

Vi har nå vist hvordan de ulike arbeider med temaet prostitusjon og at det finnes flere 

samarbeidsenheter og nettverk hvor personer innenfor samme kategorier (myndigheter, 

forskere eller organisasjoner) i fagmiljøet jobber sammen. Videre har vi fått inntrykk av at de 
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ulike aktørene påvirker hverandre og samarbeider i stor grad. Et eksempel på dette er det 

tverrfaglige samarbeidsforumet for bistand og beskyttelse for ofre for menneskehandel i Oslo 

kalt Oslo-piloten. Denne består av representanter fra politiet, utlendingsmyndighetene, 

helsetjenester, barnevernstjenester og organisasjoner. En representant fra Sosial- og 

helsedirektoratet beskriver Oslo-piloten sin rolle på følgende måte:  
 
Denne [Oslo-piloten] samlet alle aktørene og Grünerløkka sosialkontor fikk “friske penger” for å 
kunne være i stand til å gi sosialstøtte til ofre for menneskehandel. Disse skulle ivareta ofrenes 
behov for livsopphold. Målet er jo å få dem til å slutte å prostituere seg, men hva skal de da leve 
av? La oss si at Nadheim plukker opp en prostituert i menneskehandel og personen blir sluset inn i 
et prosjekt. Personen vil få mer bistand enn det sosiale systemet kan gi. Oslo piloten diskuterer 
strategier for bolig, livsopphold og alle utgifter man måtte ha  (Sosial og helsedirektoratet) 
 

Gjennom vårt prosjekt har vi fått inntrykk av at det er en god dialog mellom departementer og 

mange av organisasjonene. Flere av organisasjonene var aktive med innspill til blant annet 

høringer da handlingsplanen ble utarbeidet. “Vi var på banen da handlingsplanen ble laget. Vi 

kom med innspill og deltok på arbeidsseminar” (Trafficking-organisasjon). 

En representant for en indirekte organisasjon sier: “Det virker på meg som det eksisterer et 

godt forhold mellom aktørene [i hjelpearbeidet]. I tilegg virker det som om det er et nært 

samarbeid mellom politikken og fagmiljøet”. En annen representant fra samme organisasjon 

mente derimot at: “Velferdstilbudet er bygd opp nedenfra. Det er blitt tilfeldig plassert og det 

er huller. Det eksisterer ikke noe ”grundig” analyse om hvor hjelpeapparatet skal ligge, og 

hvor de skal få penger fra”.  

 

Et departement fremhever viktigheten av myndighetene og organisasjonene når det gjelder 

tilrettelegging av forhold og å sette sammen rammebetingelser. Informanten gir uttrykk for at 

det er et samspill mellom organisasjon og stat. Dette samarbeidet blir bekreftet av en 

oppsøkende organisasjon:  
 
Ja, i forhold til departementene blir vi hørt. Menneskehandel har blitt et så aktuelt tema, og 
politikerne ønsker å vise at de tar ansvar. De ønsker å ha et fokus på virkeligheten, så de snakker 
med oss som jobber tett med det. Jeg er faktisk overrasket over at vi er så tilstede blant politikerne  
(Oppsøkende organisasjon) 
 

En talsperson for Helse- og sosialdirektoratet har også et veldig positivt syn på måten 

organisasjonene balanserer egne synspunkter og tjenestene de har.  
 
Jeg har stor respekt for de som jobber med dette. De er flinke til å skille mellom egne ideologiske 
standpunkter og tjenestene de tilbyr. Mange av tiltakene er til dels religiøst, ideologisk eller helse- 
og sosialfaglig forankret som ved Krikens bymisjon, Pro senteret og Pion. Men de skiller dette godt 
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fra hverandre. Man må kaste sine egne oppfatninger og ta utgangspunkt i den reelle virkeligheten. 
Jeg synes at de i stor grad klarer dette  (Sosial- og helsedirektoratet) 
 

Forskningen og organisasjonene påvirker også hverandre i stor grad. Dette nevnes i nettverket 

for prostitusjonsforskning i Norden.  
 
I Norge og Sverige har man hatt en sterk tradisjon for en kritisk feministisk prostitusjonsforskning 
med et fokus på makt. Denne forskningen har til dels sprunget ut fra problemer identifisert av 
sosialarbeidere i kontakt med prostituerte, og mye dokumentasjon har også blitt utført av 
sosialarbeidere  (Järvinen 1991) (URL: Nettverk for prostitusjonsforskning i Norden). 
 

Gjennom intervjuene av forskere fant vi også ut at noen forskere i stor grad benyttet seg av de 

organisasjonene som jobber med prostitusjon i Norge i dag, for å skaffe seg datamateriale og 

informanter. Noen forskere kan være tilknyttet eller ansatt i en organisasjon for å drive 

forskningen. Pro Senteret som er en kombinasjon av hjelpetiltak og kompetansesenter er et 

godt eksempel på samarbeid mellom forskere og sosialarbeidere. Vi har også inntrykk av at 

departementer og forskere også samarbeider i stor grad. Forskning blir blant annet finansiert av 

Justis- og politidepartementet gjennom tidligere handlingsplaner. I et intervju med Justis- og 

politidepartementet får vi vite at denne forskningen er blitt god mottatt og brukes til å utvikle 

tiltak.  
 
Det er tydelig at de [nigerianske] ikke vil hjem. Rapportene til Skilbrei er bestilt herfra, og de har 
undersøkt hvor de kommer fra og mulig hjemreise. Det er en prosess. Vi har inngått en avtale om 
retur av 20 kvinner. […] Vi har et eget returprogram til Nigeria, hvor det skal brukes penger på at 
de som ønsker å reise tilbake kan reise hjem. Det er et godt tiltak som det er viktig å sette i gang  
(Justis- og politidepartementet). 
 

Representanten fra Justis- og politidepartementet påpeker i denne forbindelse at det viktig å 

bruke organisasjonene i arbeidet med retur av nigerianske kvinner. “Vi trenger hjelp fra Pro 

senteret og Nadheim til å lage en god policy for at kvinnene blir kjent med tilbudet” (Justis- og 

politidepartementet). 

 

4.3 Endring av fokus i arbeid 

Den økende prosenten av prostituerte som er trafikkerte i Norge har endret myndighetenes, 

forskernes og organisasjonenes fokus og arbeid med prostitusjon. En av organisasjonene vi 

snakket med er opprettet på bakgrunn av den økende menneskehandelsproblematikken. De 

andre organisasjonene uttrykte at deres arbeid hadde forandret seg som følge av dette. Det er i 

økende grad utenlandske kvinner som benytter seg av de ulike tilbudene til organisasjonene, og 

det er kommet flere tilbud til utenlandske kvinner som norskkurs, datakurs osv. En representant 
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for en oppsøkende organisasjon sier de har fått kritikk av de norske kvinnene for å ha glemt 

dem i forhold til de utenlandske kvinnene, noe som sier noe om at fokuset i arbeidet er blitt 

endret.  

 

Myndighetenes arbeid som omhandler prostitusjon er som tidligere nevnt kanalisert gjennom 

handlingsplanen, Stopp menneskehandelen 2006–2009. Det finnes ingen egen handlingsplan 

som kun omhandler tiltak mot prostitusjon, noe som viser at myndighetene i all hovedsak 

jobber med prostitusjon gjennom menneskehandelstematikken. Det faktum at det har tydelig 

blitt mer fokus på menneskehandel for prostitusjon i myndighetenes arbeid er noe 

informantene våre poengterer. “For det første så har det jo kommet tre stykker 

[handlingsplaner] på tre år, det er fascinerende” (Oppsøkende organisasjon).  

 

En talsperson for Sosial- og helsedirektoratet utdyper dette fokusskiftet.  
 
Før 2000 var det mye fokus på rus og det var marginalisert til gatemarkedet og noe innemarked. 
Fra statlig hold var det fokus på smittevern. Men så kom det et skifte i oppmerksomhet fokus og 
behov. Man begynte og se endringer i med nye grupper som kommer inn. Pro Senteret så at det 
trengtes noe der de var på gatenivå, og at det var langt mer enn et helsetilbud de trengte. Det ble 
mer fokus på menneskehandel, og hvem som var offer for dette. Den første handlingsplanen kom i 
2003 hvor Oslo var episenter for utenlandske kvinner kom inn. Man antok at mange av disse var 
utsatt for menneskehandel og ønsket derfor to ting: Avstraffelse av bakmennene og forpliktelse til å 
ta vare på de som er utsatt for menneskehandel  (Sosial- og helsedirektoratet) 
 

“Prostitusjonsforskningen kan sies å gå i rykk og napp i Norden, ofte knyttet til forandringer i 

prostitusjonsmarkedet og til mediadebatter om fenomenet” (Nettverk for prostitusjonsforskning 

i Norden 2004 URL). Økt menneskehandel og fokus på dette speiles naturlig nok også i 

forskningen. Forskningen har siden 2000 i stor grad omhandlet menneskehandel for 

prostitusjon med særlig fokus på kvinner fra Nigeria og Øst-Europa. Det har også vært større 

sjanse for å få finansiert både forskning på og arbeid med menneskehandel i forhold til andre 

tema. En forsker bekrefter dette: “forskning på menneskehandel gir mer penger.”  

 

4.3.1 Mangel på kunnskap, ulike fokus og tiltak 

Der hvor det viser seg å være stor konsensus blant våre informanter, både forskere, 

organisasjoner, departementer og direktorater, er når det mangel på faktakunnskap om noen 

elementer av prostitusjonssystemet og menneskehandelsproblematikken. En organisasjon som 

driver med indirekte arbeid mente for eksempel det var lite fokus på helse. “I debatten savner 

jeg å løfte opp helseperspektivet. Vi mangler forskning som sier noe om helseskadene.” Videre 
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ble det nevnt av en forsker: “Mange møter en jente der [Thailand] som de drar på ferie til noen 

ganger i året, som de ser på som kjærester, og sender penger til resten av året. Men tilfellet er 

at hun gjerne har mange sånne kjærester. Det burde gjøres mer forskning på sexturisme.” En 

av grunnene til dette kan være som nevnt at forskning på menneskehandel gir mer penger. 

Likevel utalte en representant fra Justis- og politidepartementet viktigheten av forskning: 

“Prostitusjon er et samfunnsfenomen som det er viktig å forske på” (Justis- og 

politidepartementet).  

 

Et annet tema er mangelen på kunnskap og fokus på menn i prostitusjon. “Jeg er litt lei av at 

man kun tenker kvinnelige prostituerte når man snakker om kategorier av ofre innenfor 

menneskehandel. Kvinner er én kategori […]. Du har også mannlige prostituerte” 

(Politidirektoratet). En indirekte organisasjon påpeker det samme. “Forskning på dette 

området [menn i prostitusjon] er et svart hull” (Indirekte organisasjon). En forsker bekrefter 

dette forskningshullet og sier: “Det finnes ikke noe forskning på menns salg av sex i Norge. 

Det finnes bare noe internasjonalt” (Forsker). At det er lite fokus på menn i prostitusjon kan vi 

også se under organisasjonenes arbeid og hjelpetiltak. Av de tre oppsøkende organisasjonene vi 

var i kontakt med hadde to av dem tidligere hatt et tilbud for menn i prostitusjon, som nå er 

lagt ned. Dette vil ikke si at de ikke lenger tar imot menn som ønsker å benytte seg av deres 

tilbud. “Vi har et par brukere som henger igjen fra tidligere. Vi treffer kanskje transvestitter på 

gata, og vi nekter de selvfølgelig ikke adgang […]” (Oppsøkende organisasjon). En annen 

oppsøkende organisasjon innrømmer de har lite kunnskap om menn i prostitusjon, og at dette 

kan ha blitt overkjørt da trafficking ble mer fremtredene. “Vi vet lite om menn, vi kjenner kun 

de som kommer til oss. Mye av den delen av tiltaket ble borte når det begynte og komme 

utenlandske kvinner.” En tredje oppsøkende organisasjonen bekreftet at de hadde tilbud til 

både kvinner og menn. “Ja, det er bare for kvinner og menn. Men det var kun en mann som 

kontaktet oss i fjor” (Oppsøkende organisasjon). Informanten reflekterte videre angående 

årsaker til dette. “Det kan skyldes at det mannlige miljøet et mer isolert og avsidesliggende. 

Mange kan oppfatte at tilbudet er bare for kvinner” (Oppsøkende organisasjon). Vi har under 

dette prosjektet ikke funnet noe statistikk på antall menn som prostituerer seg og det kan derfor 

være vanskelig si om hvorvidt det er et mangelfullt tilbud til menn eller ikke. Men som en av 

våre informanter påpeker: “I et kontaktblad var det 17 menn som annonserte, og det viser at 

markedet er større en man tror” (Oppsøkende organisasjon).  
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Mangel på tilbud til menn gjelder også menn som er utsatt for menneskehandel. På spørsmål 

om det finnes tilbud for menn utsatt for menneskehandel svarte en representant for en 

trafficking-organsisasjon: “Nei, men det finnes egne tiltak for barn. […] En gutt på 17 år får 

hjelp fordi han er under grensen. Men for en gutt på 22 er det vanskeligere” (Trafficking-

organisasjon). 

 

Det påpekes også av flere informanter at det er for lite fokus på kundene i prostitusjon. “Det er 

mye taushet rundt kjøperne” (Forsker). En annen forsker svarer følgende på om det er nok 

fokus på kunden:  
 
Ja og nei. Det er et bra fokus, men mest i forholdt til kriminaliseringsspørsmålet. Men alene er det 
ikke et inntak til å forstå hvorfor folk driver på med det. Burde prøve å forstå hvorfor en del menn i 
dag kjøper sex. Det er mange ulike kategorier menn som kjøper sex, men ulik bakgrunn- og de har 
ulike holdninger til kjønn som en del av det  (Forsker). 
 

En annen forsker mener for lite fokus, og de negative oppfatninger knyttet til kunden er en 

hindring i arbeidet med å begrense etterspørselen.  
 
Det arbeides kun med kvinner i forbindelse med prostitusjon. Menn blir sett på som noen 
grisepelser. De signalene vi får fra menn er at de ønsker å slutte med å kjøpe sex. […] Dette er en 
parallell til vold mot kvinner. Der er behandlingstilbudet for menn manglende. Det er kun tilbud til 
kvinner. Hvordan skal man da stoppe at vold blir gjentatt? (Forsker). 
 

En representant fra en oppsøkende organisasjon bekrefter at kunden ikke er inkludert i deres 

arbeid med prostitusjon, men informanten utrykker likevel et ønske om tilbud til kunden. “Vi 

har ikke fokus på kunden, det er kvinnene i prostitusjon som er hovedfokuset vårt. Vi har rett 

og slett ikke kapasitet til dette. Men sosialpolitisk sett ønsker vi gjerne at det skal være et tilbud 

til kunden” (Oppsøkende organisasjon).  
 

 

4.4 Myndighetenes arbeid 

4.4.1 Lovverket og implementering av lovverket 

Når det gjelder dagens lovverk i Norge har vi som nevnt hallikparagrafen § 202 og 

menneskehandelsparagrafen § 224. Det er også denne våren kommet flertall i regjeringen om å 

innføre et lovforbud mot kjøp av sex. Da vi i perioden 28.02.2007–16.04 2007 intervjuet de ulike 

profesjonsmiljøene som arbeider med prostitusjonsproblematikk var det mange som mente at 

vi har et godt nok lovverk i Norge i dag. Lovverket omfatter menneskehandlere, halliker samt 
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forbud mot kjøp av sex fra barn under 18 år, jamfør Straffelovens § 203. Det er heller 

implementeringen av lovene mange ikke var like fornøyde med. “Den [lovgivningen] er helt 

grei. Men det er vanskelig å få noen felt for hallikvirksomhet og menneskehandel. Det er 

implementeringen som er problematisk” (Oppsøkende organisasjon). En annen oppsøkende 

organisasjon utrykker det samme: “Norge burde ikke gjøre noe med lovgivningen, la oss bruke 

loven for å ta hallikene og bakmennene”. Flere av forskerne bygget også opp om det samme 

synet. “Vi mangler ordentlige saker i Norge. Vi har [saker i] Trondheim, men i Oslo har vi ikke 

ennå hatt en stor sak. Politiet ønsker et par saker for å sette en presidens.” Flere ønsker altså å 

se at lovene bli tatt i bruk i større grad. En av våre informanter utrykker i den forbindelse en 

viss skepsis til politiet i forhold til lovgivningen: “Den [lovgivingen] er et kompromiss. Den er 

god nok, men den er vanskelig å håndheve. Det kan hende det har forandret seg, men jeg synes 

det har vært liten vilje hos politiet til å håndheve lovverket” (Kommunerepresentant). En 

representant fra Justis- og politidepartementet forsvarer politiet i et intervju, og sier at politiet i 

Oslo har vært i en vanskelig situasjon. 
 
Det har kommet mange prostituerte fra mange forskjellige land og mange av dem er ofre for 
menneskehandel. Politiet får mange klager på hvordan de oppfører seg og hvor de er, enten det er i 
bolig, by eller offentlig område, og politiet sliter med sitt. De ønsker et forbud, men får heller ikke 
det lovverket de ønsker. Så de må gjøre det beste ut av det, og det har vært med blanda hell  (Justis- 
og politidepartementet). 
 

Justis- og politidepartementet påpeker også at siden nyttår har de på nytt prøvd å finne en 

hensiktsmessig måte å arbeide med menneskehandel på. En spesialtilpasset gruppe kalt STOP-

gruppa er blitt dannet og trådte i kraft 1. januar 2007. Denne gruppen er en spesialenhet knyttet 

opp til seksjon for organisert kriminalitet, som skal ta for seg menneskehandelsproblematikken. 

“De har mange nok folk til å gjøre noe med det, og presset gjennom en prioritering innad i 

politiet. Det er en spennende utvikling og det er en god start” (Justis- og politidepartementet). 

Politidirektoratet påpeker at det har blitt gjort mye holdningsarbeid i politiet. 
 
I første omgang måtte vi ta en runde på holdninger i politiet, og det må man ha i alle etater. […] 
Holdningsprosesser er viktig for at politiet skal vite hva man ser etter, og gjenkjenne fenomenet. 
[…] Å få etatene og politiet, ja hele samfunnet til å forstå at dette er grovt organisert kriminalitet 
[…] og grunnen til at vi må ha et fokus på dette nå er at det øker så enormt i omfang  
(Politidirektoratet). 
 

Politidirektoratet uttrykker også at lovverket i forhold til menneskehandel og prostitusjon i dag 

er godt nok til å få noen dømt. “Det skal veldig lite til for å ta en person i hallikvirksomhet. Å 

legge til rette for andres prostitusjon er hallikvirksomhet; det er ikke vanskelig å dømme med 

dette.” 
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4.4.2 Kriminalisering 

Mange av våre informanter mener at vi har et godt nok lovverk i Norge, men fagmiljøet er delt 

når det kommer til kriminalisering av sexkjøp. Kort tid etter at vår intervjuperiode var over ble 

det flertall i regjeringen for å få en lov mot kjøp av sex i Norge, og alt tyder på at vi får et 

lovforbud. Forslag om lovforbud ble tatt opp først på Sosialistisk Venstreparti og deretter på 

Arbeiderpartiets landsmøte, og på begge møtene ble det flertall for å skaffe et lovforbud mot 

kjøp av sex. Senterpartiets stortingsgruppe gjorde et tilsvarende vedtak i 2006. Argumentene 

for loven har vært mange, blant annet at det vil bidra til å endre folks holdninger til kjøp av 

sex, med andre ord bidra til en normativ endring. Videre går argumentene på at loven vil 

minske rekrutteringen. I tillegg vil etterspørselsiden minske og det vil følgelig bli færre som 

selger.  

En representant fra en indirekte med prostitusjon gjorde rede for sitt personlige syn på 

kriminalisering slik:  
 
Det har blitt færre som er trafikkert inn til Sverige. Sverige er ikke attraktivt for trafficking. Norge 
er det. Sverige sier som nasjon, dette er ikke ok! Prostitusjon er definert som vold mot kvinner. En 
kan si at en lov ikke er nok, men lov har en forebyggende effekt, men selvsagt skal det litt mer til  
(Indirekte organisasjon). 
 

En annen organisasjon som jobber med trafficking mener at et lovforbud vil føre til at: “Færre 

kvinner vil debutere og det vil bli mindre gateprostitusjon. […] Det vil også bli færre kunder. 

Jo mer tilgjengelig, jo mer sannsynlig er det at man benytter seg av det og bruker det.” 

Informanten legger til at en lov i seg selv ikke er nok. “Vi må i tilegg til å ha en lov hoste opp 

tiltak for de prostituerte, som utdanning, opplæring, jobb osv. Formålet er ikke å straffe 

kunden, men å endre holdninger.”  

 

Argumentene mot er også mange. Det viktigste argumentet mot kriminalisering av kjøp av sex 

er at prostitusjonen mer eller mindre vil bli fjernet fra gatebilde og heller “gå under jorda” og 

blir dermed vanskeligere å gjøre noe med. En informant fra en oppsøkende organisasjon mener 

et lovforbud ikke vil hjelpe.  
 
Det er bedre å prøve å få til et mer åpent samfunn, istedenfor å bruke kriminalpolitiske tiltak. 
Gjennom et mer åpen samfunn, så kan det være større tillitt mellom kvinnene og politiet, eller andre 
offentlige instanser. Det hadde ikke blitt bedre for kvinnene med en strengere lov. Man blir ikke 
kvitt prostitusjon  (Oppsøkende organisasjon). 
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Argumentet som går ut på at prostitusjon vil gå mer under jorda ved et lovforbud er omstridt. 

Vårt inntrykk i denne sammenheng er at alle er enige i at det vil føre til mindre synlig 

gateprostitusjon i første omgang. Noen mener at en direkte konsekvens av dette derfor vil være 

at en større andel av prostitusjonen blir flyttet til innemarkedet. Dette blir kritisert av de som er 

for kriminalisering. 
 
En kan si at kvinnene går under jorda, men der er de allerede og det må man forvente at de alltid 
kommer til å være. Man må “ofre” noen kvinner for at ikke alle kommer i den situasjonen. Det 
høres litt kynisk ut, men det er satt på spissen (Indirekte organisasjon) 
 

Argumentet for at det blir vanskeligere for politiet å ta grep blir kritisert av en trafficking-

organisasjon. “Hvis inneprostitusjonen øker må jo politiet klare å avdekke dette. Kundene 

finner jo frem!” 

 

Det er viktig å poengtere at når det gjelder kriminaliseringsdebatten så er det ikke bare stor 

uenighet mellom, men også innad i de ulike miljøene, eksempelvis i en og samme 

organisasjon. En representant fra en oppsøkende organisasjon poengterer nettopp dette når vi 

spør om organisasjonen er for eller mot kriminalisering av kunden. “Hm – Det er jo 

forskjellige meninger innad, så jeg kan bare prate for meg selv.” Noe som har vist seg 

interessant i denne debatten er at Justisminister Knut Storberget har uttalt at han er imot 

kriminalisering. Dette viser at det også har vært stor uenighet blant politikerne. Storberget er i 

mot kriminalisering av samme grunn som andre sentrale representanter på denne siden av 

debatten, nemlig at prostitusjonen vil innta mer skjulte former.  

 

Noe som er helt sikkert er at et lovforbud vil endre organisasjonenes arbeid med prostitusjon, 

men det er usikkert hvordan. En informant fra en oppsøkende organisasjon mener et lovforbud 

vil gjøre deres arbeid vanskeligere.  
 
Ja, da vil mange vegre seg for å ta kontakt, for da blir det en link til prostitusjon. Bare se på Sverige 
hvor politiet ønsker å ta kunden med buksa nede, kondomet på og glidekremen klar. Derfor blir 
mange sosialarbeidere i Sverige en forlengelse av politiet  (Oppsøkende organisasjon). 
 

4.4.3 Handlingsplanen 

Myndighetenes arbeid mot menneskehandel og prostitusjon, og særlig den nåværende 

handlingsplanen Stopp menneskehandelen er mye omdiskutert i profesjonsmiljøene rundt 

prostitusjon. En av våre informanter utrykker sin skepsis til myndighetenes arbeid med 

prostitusjon i Norge i dag på følgende måte: 
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Det er vanskelig å få tak i hva de egentlig gjør. Hva pengene egentlig går til. Når vi har spurt har vi 
ikke fått gode svar. Bakrapporteringen – om hva som skjer er for dårlig. Det stilles krav til oss – at 
vi rapporterer det vi gjør – men de har ikke det. På UDIs sider sto det at det skulle gjøres en 
årsrapport for hva som er gjort i forhold til handlingsplanen. De skulle begynne 8. mars i fjor, og 
det skulle være ferdig 30. oktober. Nå er det 8. mars igjen, og det er ennå ikke ferdig. De har dårlige 
metoder. Det må etterspørres. Det ser så fint ut med handlingsplanene, men det følges ikke opp  
(Trafficking-organisasjon). 
 

Andre ser ut til å ha en helt annen oppfatning: “Det er systematisk og bra oppfølging av 

handlingsplaner” (Indirekte organisasjon). 

 

Vårt inntrykk etter intervjuene er likevel at flertallet av våre informanter mener 

handlingsplanen er litt for lite konkret og at det kan være vanskelig å ta den i bruk. “Det er det 

samme med handlingsplanen [som med lovgivningen]. Det står mye bra, men det å bruke den 

er vanskelig” (Oppsøkende organisasjon). En annen organisasjon som driver med indirekte 

arbeid uttrykte også et ønske om at handlingsplanen burde være mer konkret. 
 
Utforming av nasjonalpolitikk er vanskelig å få til i praksis. Vi må presse de til å komme med tiltak, 
lovfeste etc. Men det er mye bla-bla, men de har ikke integrert dette i forskifter og tiltak. De lager 
bare forskrifter. Jeg vil ha lovfesta det som står i handlingsplanen  (Indirekte organisasjon). 
 

En forsker mener myndighetene har feil perspektiv i sitt arbeid med prostitusjon og 

menneskehandel.  
 
Det er mye prat. Fokuset de har er et såkalt renovasjonsperspektiv, de vil ha det vekk. De er opptatt 
av synligheten, og vi ser ofte at politikere mest av alt er opptatt av å få det ut av syne for at ikke 
turistene skal få øye på dem osv. Jeg mener vi må tåle ubehagelighetene dette fører med seg. Jeg 
blir provosert når enkelte politikere går ut i media og sier at de nigerianske prostituerte er så 
voldsomt aggressive, ikke lar menn gå i fred osv. Jeg synes ikke så veldig synd på de mennene som 
går nedover Karl Johan  (Forsker). 
 

Det har vært et ønske fra noen organisasjoner om å utvide refleksjonsperioden som nå er på 6 

måneder til forskjell fra de 45 dagene det var tidligere (Stopp menneskehandelen 2006:4). 

Likevel kommer det frem at det kan være vanskelig for organisasjoner å ta i bruk tiltakene.  
 
Det er vanskelig å garantere kvinnene noe. Eller vi kan ikke garantere kvinnene noe. Det står for 
eksempel i handlingsplanen at det åpnes for at kvinnene kan få barna sine hit etter 
refleksjonsperioden. Men det er masse forbehold, og myndighetene må avgjøre om myndighetene i 
hjemlandet kan ta vare på barna. For eksempel er det vanskelig for politiet i Norge og kunne si at 
politiet i EU-land, som for eksempel Bulgaria, ikke er skikka til å ta vare på barna  (Oppsøkende 
organisasjon). 
 

Mange har vist seg svært positive til ROSA-prosjektet som ble opprettet i 2005 i forbindelse 

med tiltak til handlingsplanen Handel med kvinner og barn 2003–2005. Dette prosjektet, som 
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ligger under Krisesentersekretariatet, arbeider for å gi bistand og beskyttelse til kvinner utsatt 

for menneskehandel. Prosjektet går i dag under tiltak 10 i den gjeldende handlingsplanen og 

skal gjennom en evaluering av myndighetene i år. “ROSA prosjektet har bidratt til mye 

kunnskap” (Trafficking-organisasjon). Justis- og politidepartementet utrykker også en veldig 

positiv holdning til ROSA:  
 
Det er vi som har ROSA-prosjektet - det er vårt prosjekt. Vi overfører pengene direkte. […] Basert 
på evalueringa av dette vil vi fortsette å utvikle våre tiltak, slik at det blir mer ROSA eller finne 
andre løsninger. Det som står vårt hjerte nærmest nå er ROSA  (Justis- og politidepartementet). 

 

4.4.4 Holdningskampanje 

I handlingsplanen ser vi et økt fokus på begrensing av rekruttering og etterspørsel. Dette vil 

regjeringen gjøre blant annet ved hjelp av en treårig informasjonskampanje hvor allmennheten 

i utgangspunktet er målgruppen, mens det ligger et særlig fokus på sexkjøpere og potensielle 

sexkjøpere. Med dette ønsker de å påvirke menns holdninger til kjøp av seksuelle tjenester og 

bidra til økt kunnskap om menneskehandel. Kampanjen ble lansert i juni 2006 og det er Barne- 

og likestillingsdepartementet som har ansvar for denne. I et intervju med Barne- og 

likestillingsdepartementet fikk vi inntrykk av at de var positive til kampanjen. De var godt i 

gang med arbeidet og hadde fått positive tilbakemeldinger fra sine samarbeidspartnere, men 

påpekte samtidig at det ikke er noe lett arbeid.  

 

Flere vi har intervjuet har vist seg skeptiske til holdnings- og informasjonskampanjer. Mange 

sier de har lite tiltro til slike kampanjer og mener at de ikke gir noen særlige resultater. “Det 

prates og lages holdningskampanjer, og jeg har selv vært der og vet at er det noe som ikke 

funker, så er det holdningskampanjer” (Forsker). En representant fra Sosial- og 

helsedirektoratet utrykker den samme skepsisen.“Det er gjort forsøk på å endre folks seksuelle 

motivasjon. Forbud, bøter etc. Har ikke gjort nevneverdig effekt. […] Jeg har begrensa tiltro 

til rene holdningskampanjer” (Sosial- og helsedirektoratet).  

 

Noe vi synes er interessant er at en representant fra Justisdepartementet også er kritisk til 

holdningskampanjen. “ […] holdningskampanjer er som regel dømt til å mislykkes. Man når 

ikke de rette personene gjennom dem. Det er et skudd i blinde. Noen ganger treffer man, men 

som regel ikke. […] Treffer kanskje, så vi prøver” (Justis- og politidepartementet). 
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Noe som har vært spesielt omstridt i forhold til handlingsplanen og informasjonskampanjen er 

nettsiden; sexhandel.no. Sexhandel.no er et anonymt nettforum for prostitusjonskunder og 

andre som vil diskutere problematikken, som styres av Ressurssenter for menn (Reform). 

Sexhandel.no ligger under tiltak nummer tre i handlingsplanen, hvor formålet er å få en debatt 

og opplysning om prostitusjon og menneskehandel (Stopp menneskehandelen 2006). Barne- og 

likestillingsdepartementet gav uttrykk for at de er fornøyde med forumet og at det har ført til 

økt kunnskap, likevel er flere skeptiske til forumet.  
 
Jeg skjønner ikke hvorfor Reform ble trukket inn i gjennomføringen av handlingsplanen. De har 
ikke jobba med det før og jeg forstår ikke websiden. De jobber ikke forebyggende, de møter kun de 
som kjøper sex  (Trafficking-organisasjon). 
 

Den samme informanten mente også myndighetene ikke gjør en god nok jobb når det gjelder 

etterspørselsiden. “Myndighetene satser på et vist nivå, men følger ikke opp. I den siste 

handlingsplanen sier de at de skal se på etterspørselsiden. Men det blir lite konkret. De sier 

kun at de skal utrede” (Trafficking-organisasjon). 

 

En forsker svarte på spørsmålet om hvordan myndighetene jobber på følgende måte: “Jeg 

synes egentlig ikke de gjør noe særlig. Jeg er veldig skeptisk til denne nettsida de har da for 

eksempel sexhandel.no, hvor horekundene liksom kan snakke fritt og det gjør de ” (Forsker). 

 

4.4.5 Holdningsskapende arbeid 

Noe som viser seg å være et paradoks er at selv om mange er kritiske til regjeringens 

holdningskampanje, driver alle organisasjonene vi har intervjuet med holdningsarbeid, og 

ønsker å være holdningsskapende. En representant fra en oppsøkende organisasjon bekreftet at 

de vil være en holdningsskapende institusjon. “Ja det ønsker vi. Vi har kontakt med en av 

aktørene [kvinner i prostitusjon]. Det er jo et felt omgitt av masse holdninger.” En annen 

oppsøkende organisasjon pekte på viktigheten av formidling av kunnskap, på spørsmål om 

organisasjonen ønsket å være holdningsskapende.  
 
Ja, det vil vi i forhold til å se det mangfoldige og nyanserte. Vi har fokus på kompleksiteten. Stigma 
rammer hardt, en prostituert kan ikke akkurat fortelle hvordan dagen på jobben har vært. Mange 
kvinner vil ikke anmelde vold, for da kommer det frem at du er prostituert. Da blir man kategorisert, 
og politiet tror kanskje ikke på det. Hvis man har barn, så tenker barnevernet at en god mor ikke 
jobber med prostitusjon. Derfor ønsker vi å formidle seriøs kunnskap  (Oppsøkende organisasjon). 
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På spørsmål om hvilke holdninger rundt fenomenet en representant for en oppsøkende 

organisasjon synes å registrere, lød svaret som følger:  
 
Når jeg sier jeg at jeg jobber her, så er det enten sensasjon eller stakkars deg. Men prostitusjon er 
definitivt noe som pirrer. Men jeg tenker at dette burde folk vite noe om, og jeg blir sjokkert hver 
gang jeg hører høyt utdannede mennesker si at de prostituerte er enten tvunget eller rusa. Og det 
har skjedd mange ganger. I tilegg så har man jo den prostituerte som offer. Det er litt tvetydig offer 
egentlig. Du er offer fordi du selger kroppen din, men samtidig er du en trussel mot samfunnet. For 
eksempel de nigerianske blir sett på som en trussel, som skulle splitte familier og ødelegge for 
mange norske menn. Prostitusjon er forbundet med fordømmelse og stigma. Seksualiteten er 
kommersiell og står på forsiden på tabloidavisene  (Oppsøkende organisasjon). 
 

Noen mente at ulike holdninger er tilstede innenfor ulike grupperinger. “Det er miljøbestemt. 

Det er mange stereotype oppfatninger om hvem som er kjøperen, som for eksempel at det er 

lastebilsjåføren som kjøper. Det bør diskuteres hvem som er kjøperne” (Trafficking-

organisasjon).  

 

En fellesnevner her er at mange mener det florerer en del ukorrekte oppfatninger til blant annet 

prostitusjon, prostituerte og kunden, som ofte fører til stigma og myter. De aller fleste i 

fagmiljøet ytret derfor et ønske om mer og seriøs informasjonsoverføring i samfunnet generelt.  

 

4.6 Hvem sine stemmer blir hørt i media? 
 

Vi ønsker jo å bruke mediene for å nå ut til flest mulig  (Indirekte organisasjon). 

 

Flere av organisasjonene forteller at de bruker media bevisst; både ved å skrive og ved å være 

aktive informanter. Mens en informant fra en oppsøkende organisasjon forteller at de alltid 

stiller villig opp; at “de ringer, vi bringer” og at “jeg prøver å fore dem med all informasjon 

jeg har, og gi dem historier med nyanser”, forteller en annen fra en organisasjon som jobber 

med trafficking at de jobber hardt for å skjerme de kvinnene media ønsker kontakt med. 

 

Informantene våre har ulike oppfatninger om hvem som har en synlig stemme i media og hvem 

som ikke har det. Noen peker på at organisasjoner som er avhengige av å være synlige for å få 

støtte til virksomheten sin – blir synlige. En forsker peker på at politiet og de som har laget 

handlingsplanene har vært mye i media i det siste. Men en person og organisasjon går igjen; 

Liv Jessen og Pro Senteret.  
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Pro Senteret med Liv Jessen bruker media bevisst. Dels fordi det trengs for å få støtte – særlig med 

hensyn til å vise resultater trenger de å være synlig. Liv Jessen er særlig flink til dette, hun har holdt 

senteret oppe i tjue år. Dels fordi de ønsker å synliggjøre prostitusjon […] Hun er en dame med 

mye makt og har satt fokus på ting  (Forsker). 

 

En annen forsker mener at “de [mediene] formidler jo informasjon fra organisasjoner og 

forskning, men de gjør i en tabloid svart/hvittforestilling, en begrenset formidling for å få ting 

ut”. Dette støttes av synet til en indirekte organisasjon: “Det er ikke mange som leser 

forskningsrapporter og handlingsplaner”. Samtidig kommenterer en fra en av organisasjonene 

som jobber med trafficking at “det forskere skriver på, er ikke det som kommer fram til den 

store allmennheten”. Informantene våre forteller viktigheten av å synes, for å nøytralisere det 

media skriver, for å gjøre media til gode holdningskapere, for å få frem forskning og for å få 

mer støtte til sine prosjekt.  

 
Figur 2 Diagrammet viser hvor mye ulike fagmiljø kommer frem i media i alt og hvor mye de snakker om 

prostitusjon i forhold til menneskehandel for prostitusjon 

 

Vi antok at mange av våre informanter ville fremstå som aktive samfunnsstemmer i media, og 

ble overrasket da vi fant andre resultat; den institusjonen som har fått en stemme i media flest 

ganger er politi og påtalemyndighetene som har vært i media 81 ganger. 49 av disse omhandler 

menneskehandel for prostitusjon og de fleste fant sted mellom oktober og desember. I denne 

perioden var det en hallik- og menneskehandelsrettsak i Trondheim i oktober og november 

2006.  
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Politikere har også vært ganske synlige i media; de har kommet til orde 60 ganger i 41 

nyhetsartikler og 14 kronikker eller debattartikler. Først og fremst har de diskutert og uttalt seg 

om prostitusjon, som 49 av artiklene omhandler, men de har også vært opptatt av 

menneskehandel for prostitusjon – som 15 av artiklene omtaler. 

 

Av de gruppene vi har snakket med er det ressurspersoner som har vært mest synlig i media. Vi 

har ikke telt hvor ressurspersonene kommer fra, men behandlet de som en gruppe. Gruppen 

ressurspersoner har publisert 8 kronikker eller debattinnlegg, og er informanter i 46 

nyhetsartikler. I alt kommer de til syne 67 ganger, mest i perioden november til januar. 

Aftenposten er den avisen som bruker ressurspersoner mest som informanter, 19 ganger, tett 

etterfulgt av Bergens Tidende (16) og Dagsavisen (13) mens de andre avisene ligger jevnt på 

ca. 3. Ressurspersonene har hovedsakelig diskutert prostitusjon 44 ganger og kun 25 av 

artiklene har omhandlet menneskehandel for prostitusjon. To av artiklene omhandlet både 

prostitusjon og menneskehandel for prostitusjon. 

 

Forskere har fått en stemme i 15 artikler; 8 nyhetsartikler og 6 kronikker eller debattartikler. De 

har hovedsakelig kommet til syne i perioden november til januar. De har diskutert prostitusjon 

11 ganger og menneskehandel for prostitusjon 3 ganger. Bergens Tidende er avisen som oftest 

har brukt forskere som informanter; 5 ganger. 

 

Myndigheter og statsråder har uttalt seg til media 29 ganger. 1 representant fra myndighetene 

har skrevet en kronikk/debattartikkel, statsrådene kun i nyhetsartikler. 8 artikler handler om 

prostitusjon, mens 22 artikler handler om menneskehandel for prostitusjon. 
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5 Begreper brukt om aktørene i prostitusjonssystemet 
Innenfor et felt som i så stor grad inneholder debatter og holdninger, vil det nødvendigvis være 

en mange begreper i omløp. I kapittel 4 tok vi for oss hvem som inngår i fagmiljøet. I dette 

kapittelet tar vi for oss hvilke begreper fagmiljøet bruker når de snakker om aktørene i 

prostitusjonssystemet, fordi ordvalgene bidrar til å tydeliggjøre informantenes posisjoner, 

innfallvinkler og perspektiv. Vi unnslipper ikke selv de forestillinger og konnotasjoner 

begrepene har – og det kan være problematisk å analysere begreper og samtidig ta de i bruk. 

Men slik vil det nødvendigvis være i en begrepsanalyse, og vi synes det er interessant å 

synliggjøre begreper som tas i bruk i fagmiljøet. 

 

5.1 Kjennetegn og begreper 
 
Selger og kjøper er selvsagte [aktører], og så har man vanligvis en tredjepart som da enten er 
menneskehandleren eller halliken. Den direkte sjefen, annonsøren eller utleieren kan være 
eksempler på måter å være hallik på, det kommer an på hvordan man tolker hallikparagrafen  
(Forsker). 
 

De aktørene som først og fremst blir nevnt av våre informanter når vi snakker om prostitusjon, 

er prostituerte eller selgere, og kundene eller kjøpere. Disse to kommer tydeligst frem når det 

er snakk om kjøpet og salget av seksuelle tjenester. Det kommer likevel frem at det er den 

prostituerte kvinnen som er mest synlig i prostitusjonen, da vi får flest detaljerte 

karakteristikker av henne mens det er mangel på kjennetegn ved kunden, som kan være “hvem 

som helst” (Kommunerepresentant). I tillegg til kjøper og selger er det i flere tilfeller en 

tredjepart som gjør økonomisk fortjeneste av prostitusjonen; disse kalles enten organisatorer, 

menneskehandlere eller halliker.  

 

5.1.1 Prostituerte 

 
Det finnes menn som selger og det finnes også kvinner som profiterer på salg av sex, men generelt 
er selgeren en kvinne, kjøperen er en mann og dem profiterende er en mann  (Oppsøkende 
organisasjon). 
 

Informantene våre opererer med mange begreper når de snakker om de som selger seksuelle 

tjenester, hovedsakelig snakkes det om de norske eller de utenlandske. Når informantene føyer 

til formuleringen “ja, det kan være mannlige også”, synliggjøres det usynlige kjønnet i 
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begrepet “prostituert” – nemlig kvinnen (Pedersen 2004:9). Noen begreper virker mer 

stigmatiserende enn andre.  

 

Historisk har det vært mange navn på prostituerte. Gjennomgående har vi i vår kultur knyttet 

ord som konnoterer annerledeshet og avstand til kategorien “prostituert”. Ord som hore eller 

skjøge er eksempel på ord som ikke lenger er i bruk hos informantene våre. Informantene våre 

bruker kun ordet “hore” for å fortelle at de ikke liker ordet. Ordet skjøge har blitt brukt i et 

intervju, men da i historisk sammenheng. 
 
Jeg bruker ikke ordet hore noe særlig. Jeg er også prega av de derre skamgreiene, jeg mener jo 
virkelig at prostitusjon er fælt, og helt jævlig for de damene. […] Dette er et veldig sterkt 
skambelagte tema, og dette skambelagte fester seg også ved de som peker på at dette er et problem 
og de som vil gå inn å gjøre noe med det […] Veldig mange bruker ord sånn uten å tenke over det, 
jeg tenker mye på det og jeg tenker mye på at jeg ikke bruker ordet hore  (Forsker). 
 

Denne informanten peker på en viktig grunn til at enkelte ord ikke legitimt blir brukt; 

skammen. Feltet synes så skambelagt at alt som inngår i det, selv ordene, blir beheftet med 

negative konnotasjoner. Den stadige utskiftningen av ord i skambelagte felt kan være et uttrykk 

for innhentes av skammen og avviket det representerer, og et ønske om å bedre statusen til 

feltet. Flere informanter bekrefter dette; de forteller at de ønsker å nyansere inntrykkene av 

prostitusjon og at produksjonen av nyord inngår i dette. Men gir ikke dette ordene en enorm 

makt? Og siden de nye ordene også blir befestet med skam; betyr ikke dette at ordene ikke har 

den ønskede makten? Den samme forskeren bruker ordet horekunde.  
 
[Horekunde er et] svært etablert ord, men det handler om at det er noe stygt; det kan sammenlignes 
med husbråk, vold. Prostitusjon er blod, gørr, sæd og vold. Mange av disse trenger ikke være noe 
fælt hver for seg, men [det handler om] sammensetningen av disse. Jeg er for at vi skal snakke om 
prostitusjon slik det er og jeg synes det er jævlig. Jeg bruker ordet horekunde fordi jeg synes det er 
et godt ord, og jeg vil ikke på en måte gjøre prostitusjon til noe bedre det er. Vi har ikke noe annet 
godt norsk ord. Rett og slett  (Forsker). 
 

Informanten har ellers et reflektert forhold til ordene som blir brukt, men ser ikke at bruken av 

begrepet horekunde også virker tilbake på den prostituerte. “Horekunde” viderefører begrepet 

“hore”. En forsker er opptatt av bruken av ordet “horekunde”, og bruker Kvinnegruppa Ottar 

som et eksempel: 
 
Ottar bruker for eksempel ordet horekunde, men liker ikke begrepet hore. Horekunde beskriver jo 
noe om dama. Men de vil snakke grisete om de mennene som kjøper. Det er helt schizofrent. De 
bruker jo da begrepet hore likevel. De har et problemet er. Ottar stempler de prostituerte gang på 
gang. Stempler de som horer, noe problematisk. Dette er ikke gunstig for de prostituerte  (Forsker). 
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Kristvik hevder at “‘Prostituert’ er eit diskrediterande ord i seg sjølv. Det peikar på eit moralsk 

avvik, eit brot på kulturelle normer” (2003:246). Kristvik henviser videre til Goffmann og 

skriver at: 
 
Prostitusjonsmerkelappen [legg] til rette for distansering og framandgjering. Den prostituerte er 
Annleis. Lagnaden hennar treng ikkje affisere vanlege kvinner. Vanlege reglar for respekt blir 
ugyldige  (Goffmann 1956 i Kristvik 2003:245). 
 

Å bruke de foran prostituerte henspiller behovet for å ytterligere distansere seg fra prostituerte. 

En forsker hadde i sin forskning et “ønske [om] å gå inn å se på denne ‘oss og de andre’, det 

er ‘de derre damene i prostitusjonen’” for at folk skulle slutte bruke begrepet. Samtidig bruker 

hun selv begrepet de prostituerte. 

 

Hun, kvinnene eller jentene viser til at de fleste prostituerte er kvinner, og blir særlig brukt av 

informanter som har kontakt med prostituerte i sitt daglige arbeid. Av disse ser det ut til at 

betegnelsen jentene er mest kritisert i eget felt, dette på grunn av at jenter blir sett på som en 

nedsettende omtale. En av organisasjonene som jobber med trafficking kommenterer 

ordbruken; “‘jenter’ viser en ovenfra og ned holdning”. I dagligtale referer “jente” til barn 

eller ikke myndig kvinne. Ved å snakke om prostituerte som “jentene” fratas kvinnene sin 

autonomi, mener kritikerne av begrepet. 

 

Sexarbeider eller offer?  

Begrepet sexarbeider ble tatt i bruk som et alternativ til ordet prostituert i et forsøk på å 

utfordre avstanden mellom prostituerte og “vanlige kvinner” (Kristvik 2003:248).  
 
Slik gjorde dei det klart at sal av seksuelle tenester ikkje kan reduserast til eit spørsmål om avvik frå 
normer for sømmeleg kvinneleg åtferd, men må sjåast som ei form for transaksjon eller 
industriverksemd som går føre seg og spelar seg ut på ein større marknad med eit mangfald av 
agentar. Tilbodet svarer til ein etterspurnad  (ibid:248). 
 

Informantene som bruker begrepet sexarbeider, bruker det ikke som en anerkjennelse av sex 

som et arbeid på lik linje som annet arbeid. 
 
[– Du definerer ikke salg av sex som arbeid, men bruker ordet sexarbeider? Hvorfor?] 
– Mange innenfor sexindustrien definerer selv prostitusjon som arbeid og organiserer sin hverdag 
etter det. Det er viktig å høre på hva folk selv sier. De gjør det for å finansiere sine rusbehov, 
barnehager, studier, fine biler etc. så det ligner på arbeid. I utlandet heter det jo commercial 
sexworkers  (Helse- og sosialdirektoratet). 
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Offeret er motpolen til sexarbeideren og blir brukt om kvinner i prostitusjon og personer som 

har blitt menneskehandlet. Informantene våre er uenige om offeret finnes, og om det finnes – 

hvem er det? Noen av informantene våre bruker offer om prostituerte generelt. Disse 

informantene betegner ikke nødvendigvis prostituerte eksplisitt som offer, men implisitt ved å 

snakke om prostitusjon som vold mot kvinner. Om kvinner i prostitusjon er ofre eller ikke har 

lenge vært omdiskutert. Offerperspektivet kommer vi tilbake til i kapittel 6. Noen informanter 

bruker kun begrepet offer om mennesker som har blitt menneskehandlet, de snakker om offer 

for menneskehandel. Selv dette er omdiskutert. Andre informanter er opptatt av at selv de som 

har kommet til Norge ved å bli smuglet inn av menneskesmuglere – er ressurssterke 

mennesker. “Kvinnene er ikke offer – de er ressurssterke – de har kommet seg hit – de ville 

vært sterke selv om de ble i sitt eget samfunn” (Forsker). 

 

Norske og utenlandske kvinner i prostitusjon 
 
De norske kvinnene er ofte i prostitusjon i sammenheng med rusproblemer, enslige mødre hvor 
økonomien ikke strekker til, som for eksempel er lei av å aldri ha noe ekstra  (Oppsøkende 
organisasjon). 
 

De norske kvinnene er hovedsakelig blitt karakterisert som slitne, eldre, rusmisbrukere, utslåtte 

eller syke, eller så driver de norske en mer luksustype eskortetjenester. Informantene våre 

minner oss på at det er kompleksitet og variasjon, og at denne beskrivelsen selvsagt ikke er 

dekkende for hele sannheten. “Bildet er veldig sammensatt. Det finnes for eksempel norske 

kvinner som selger sex, selv om de ikke må” (Forsker). En annen forteller at “jeg har opplevd 

at det er noen [prostituerte] som har gjort det for sexen” (Oppsøkende organisasjon). 

Motsetningene gateprostituerte og luksusprostituerte blir lite brukt. De brukes i hovedsak når 

informantene våre forteller om illusjoner som finnes samfunnet blant annet at gateprostituerte 

er de som må og luksusprostituerte er de som ikke må. 

 

De utenlandske kvinnene blir enten beskrevet som ofre for fattigdom og deretter 

menneskehandel og prostitusjon, eller handlende kvinner som jobber for å komme seg ut av 

egen fattigdom. Faktorer som trekkes inn er blant annet kvinnens økonomiske situasjon; 

eksempelvis gjeld, familieansvar, kultur, etnisitet og valgmuligheter.  
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Nigerianske kvinner har en helt annen bakgrunn, som dreier seg om familieansvar og det å reise ut 
– som er en risiko – er en måte å møte disse forventningene på. Kvinners ansvar i familien er en slik 
forventning. Den økonomiske nøden er både større og annerledes i Nigeria, både i forhold til Øst-
Europa og Norge. For de østeuropeiske kvinnene kan det være mer en blanding av økonomisk nød 
og ønske om “det gode liv”  (Forsker). 
 

Den utenlandske prostitusjonen har blitt mer synlig på grunn av blant annet afrikanske 

prostituertes kultur, annerledes atferd og hudfarge, i tillegg har prostitusjonen foregått på 

sentrale og svært synlige steder i norske storbyer, eksempelvis Karl Johans gate i Oslo. I dag er 

det flere utenlandske prostituerte på gatemarkedet i Oslo enn det er norske prostituerte (Pro 

Senteret 2007:4). Denne utviklingen av færre norske og flere utenlandske har tilsynelatende ført 

til en endring i beskrivelsen av aktørene. Under intervjuene har endringen i 

prostitusjonsmarkedet blitt beskrevet i forbindelse med synligheten av norske prostituerte i 

forhold til utenlandske prostituerte. Fokuset ligger i dag mye på menneskehandel, både 

trafikkerte og bakmennene. Den tradisjonelle fortellingen om prostituerte kvinner og halliker 

nevnes sjelden. Hovedtrekkene i utviklingen på det norske prostitusjonsmarkedet blir beskrevet 

følgende: 
 
[Prostituerte] har i hovedsak vært norske kvinner, men markedet er i forandring. I løpet av de siste ti 
årene har det kommet mange utenlandske kvinner blant annet fra Nigeria, og på innemarkedet er 
det ofte thailandske kvinner. Det har skjedd en viss endring i sammensetningen på markedet. Det er 
grunn til å tro at flere norske kvinner har fått andre tilbud og støtte til å komme seg ut av 
prostitusjonen. De er i alle fall redusert i forhold til utenlandske kvinner på gata  (Forsker). 
 

Informantene våre er opptatt av at de utenlandske kvinnene ikke er en ensartet gruppe, men at 

de kommer fra ulike steder og har forskjellig bakgrunn. Det de har til felles at de kommer til 

Norge for å tjene penger. En informant beskriver utenlandske kvinner på prostitusjonsmarkedet 

i Norge slik: 
 
De kommer fra Nigeria, Bulgaria, Romania, Estland og Albania. Så langt har jeg ikke møtt noen 
mindreårige hvis de snakker sant. De blir ofte utnyttet i hjemlandet før de blir sendt ut i Europa. 
Mange av dem har barn i hjemlandet som oftest bor med deres foreldre og i noen tilfeller hos 
mannen eller mannens foreldre. De har lite skolegang, men de som kommer fra de baltiske landene 
kan ha noe mer. Noen av dem har til og med universitetsutdannelse. De fra Bulgaria er ofte 
sigøynere og romanifolk. De kommer fra et mer spesifikt og definert område. I Romania er de ofte 
fra forskjellige steder. De fra Estland er gjerne 30–40 år, og de fra sørøst-Europa er ofte i 20-årene. 
De er ofte utsatt for mye vold, og er blitt banket av ektemenn eller familie. Det er veldig mye 
fattigdom, og de er i en veldig vanskelig økonomisk situasjon  (Oppsøkende organisasjon). 
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Unge og menn 

De begreper som blir nevnt i forhold til unge og menn i prostitusjonen er gutteprostituert, 

mannlig prostitusjon, menn i prostitusjon og unge bytter sex. I forhold til disse to gruppene 

snakker våre informanter om manglende kunnskap, dette gjelder særlig menn i prostitusjon. 

Det at unge bytter sex mot vederlag betegnes som kjent kunnskap. Våre informanter 

begrepsfester fenomenet med å snakke om bevisste valg. En forsker forklarer at: 

“Ungdommene hadde vanskelig for å forstå at det å inngå bytter er noe annet enn bevisste 

valg. Deres forståelse er at ungdom i Norge ikke kan bli tvunget til det. Det kan ikke være en 

situasjon der ungdom i Norge ikke har en annen mulighet” (Forsker). Den samme forskeren er 

opptatt av at det er flere gutter under 18 som har solgt sex enn jenter i samme aldersgruppe. 

Uttrykket “bytte av sex” blir brukt om dette fenomenet, som vi blir fortalt at ungdommen selv 

bruker. Begrepet “prostitusjon” benyttes ikke av ungdom selv, de anser det kun som et bytte 

mot for eksempel mobiltelefoner eller lignende.  
 
Diskusjonen knyttes til ungdomsfeltet, og om det finnes ungdomsprostitusjon i Norge? Det handler 
om hva de voksne og hjelpeapparatet ser på som prostitusjon. Det at noen unge inngår forhold til 
eldre mennesker og får alt fra hus til stoff, er noe mange ungdommer vil blånekte på at er 
prostitusjon. Det er mye gråsoner i forhold til dette  (Forsker). 
 

I forhold til utenlandske unge i prostitusjon, snakker et fåtall av våre informanter om disse som 

ofre for menneskehandel eller barn utsatt for menneskehandel. Denne problemstillingen blir 

betegnet som et marginalt problem av et departement, men samtidig påpeker talspersonen at 

det er en manglende oversikt i forhold til barn utsatt for menneskehandel og derfor kan være 

mørketall (Barne- og likestillingsdepartementet).  

 
Blant annet har Willy Pedersen skrevet at unge gutter selger oftere sex enn unge jenter. I tillegg til unge 

gutter, så er det en del rusmisbrukere som er menn i prostitusjon. [...] Menn som selger sex selger ofte til 

andre menn. Det som det vites litt om er at mannlig prostitusjon nok er lite organisert i forhold til det 

kvinnelige prostitusjonsmarkedet. Dette er et tema som er enda mer tabubelagt enn kvinnelig 

prostitusjon. Det er å anta at det foregår på homofile utesteder, saunaer og klubber, men som sagt det 

vites ikke mye på dette området  (Indirekte organisasjon). 

 

I forhold til menn i prostitusjonen er det få av våre informanter som beskriver med konkrete 

begreper. “Det er jo ikke noe vi ser. Når vi får rapporter fra for eksempel Pro Senteret, så 

handler de om hvem jentene er, men vi vet ikke noe særlig hvem mennene er. Den mannlige 

prostituerte er ikke synlig på gaten. Det har kanskje noe med kjønnsrollemønster å gjøre, det 

er lettere å identifisere kvinnene” (Kommunerepresentant). Mannlig prostitusjon blir hos de 
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fleste av våre informanter begrepsfestet som lite synlig, og at det eksisterer for lite kunnskap. 

En forsker beskriver mannlige prostituerte og forteller oss: “Dette er nyansert. Her finner vi alt 

fra øst til vest, til fattig og rik – i det hele tatt hele spekteret” (Forsker).  

 

5.1.2 Kundene 

 
Kundene er alt fra Jørgen Hattemaker til Kong Salomo  (Oppsøkende organisasjon) 
 

Kunde er det vanligste begrepet hos informantene våre. Andre varianter av begrepet er 

prostitusjonskunde eller kjøper. Ordet horekunde ble laget en gang på 1980-tallet for å 

synliggjøre at kunden ikke var hvem som helst, men en som kjøpte en tilgang til en annens 

kropp; det skulle fungere stigmatiserende på kjøpet (Nilsen 2007:2). Begrepet er fremdeles 

vanlig, men omstridt.  

 

Mange av informantene våre er enige om at kundene er de såkalte hvem som helst. Dette viser 

blant annet til at de kan være menn i alle aldre, av alle nasjonaliteter og i alle yrkesgrupper. Det 

kan samtidig vise til at det ikke er noen enkle kjennetegn på kundene; som igjen støtter opp om 

teorien om “den usynlige kundegruppa”. 
 
I forhold til alder, sosiale lag og sivil status, er det veldig spredt. Det er ikke mer sexkjøp blant noen 
grupper. Man liker å tro at det er 50 år gamle feite menn med lav utdannelse, men det er ikke noe 
grunnlag for å tro dette. Sexkjøpere finnes overalt, både i minoriteter og majoriteter uavhengig av 
kulturell bakgrunn  (Indirekte organisasjon). 
 

Kundene kan være hvem som helst; brødre, fedre, ektemenn, naboer, bekjente. Vi får beskjed 

om at det ikke er lett å sette kjennetegn på kunden fordi det er så stort mangfold. “I Norge så 

er det ikke bare kvinnene med prostitusjonserfaring som har lav status, det er også kunden. 

Men det er en vesentlig forskjell på det. Kvinnen er prostituert, mens mannen kan forlate rollen 

som kunde når han er ferdig” (Oppsøkende organisasjon). Anne-Maria Marttila, en 

prostitusjonsforsker fra Finland, mener samtidig at kunden har mulighet til å være usynlig og 

anonym på markedet. Dette skyldes at kjøperne hovedsakelig er menn, og derfor har en 

maktposisjon i forhold til prostituerte (Marttila 2005:37). “Det å kjøpe seksuelle tjenester kan 

være situasjonsbestemt, som for eksempel menn på arbeidsreiser” (Indirekte organisasjon). 

Barne- og likestillingsdepartementet viser til en undersøkelse som sier at unge forretningsmenn 

har best kjennskap til prostitusjonsmarkedet i Øst-Europa, muligens fordi de reiser mye.  
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5.1.3 Organisatorene 

 
Det finnes jo mange myter om halliker, og det er klart det ofte er en viss organisering. De 
utenlandske kvinnene er for eksempel ofte avhengige av en organisator. Men her er det flytende 
grenser. Det mange ofte glemmer er jo at det er også er kvinner som er halliker. På de Thailandske 
stedene er det ofte kvinner som styrer. Vi har Bente Lyon som er en kjent kvinnelig hallik […].Før 
ble ofte kjærestene til de prostituerte dømt, for å utnytte kjæresten sin for penger. Det som er mest 
interessant i dag er at disse hallikmytene fortsatt lever i beste velgående.(Forsker). 
 

Organisatorene er alt fra de som organiserer en reise for eksempel til Norge – 

menneskehandlere – til hallikene som organiserer selve sexkjøpet. Dette er ikke en vanlig 

benevnelse, men den er blitt brukt av et fåtall informanter. Bakmenn er den vanligste 

benevnelsen på menneskehandlere blant informantene. Dette synliggjør at det som regel er 

snakk om menn som har denne posisjonen, samtidig usynliggjør det at en del bakmenn er 

kvinner. En av forskerne snakker om menneskehandel for prostitusjon som mafiavirksomhet. 

Informanten fra Politidirektoratet følger opp dette med “hvis du kan bevise at de er organiserte 

kriminelle nettverk, så er det selvfølgelig mafialignende”. Forflytting av mennesker over 

landegrenser krever internasjonale nettverk, og vi blir fortalt at medlemmene av disse 

nettverkene rommer både norske og utenlandske personer.  
 
Det er ofte madammene som arrangerer reisen. De har ofte vært her lengre og organiserer de 
andre. Vi vet ikke i hvilken grad de styrer over andre prostituerte, men man betaler gjerne disse for 
info, for å skaffe et sted å bo, og man gir gjerne gaver til madammen. Madammen dealer litt på 
vegne av andre  (Forsker). 
 

Begrepet madammen virker noe mindre kjent, men brukes av informanter med god kjennskap 

til nigerianske prostituerte. Madammene er kvinnelige halliker som leder en gruppe mot en viss 

andel av deres fortjeneste. Vi får også vite at østeuropeiske kvinner oftest har en hallik. En 

oppsøkende organisasjon forteller om den gangen Liv Jessen spurte en russisk kvinne om hun 

hadde hallik. “Kvinnen hadde svart: – hva tar du meg for? Selvfølgelig har jeg det! Blant de 

østeuropeiske kvinnene står du lavt på rangstigen hvis du ikke har en hallik”.  

 

En informant fra en oppsøkende organisasjon forteller at “den sleske amerikanske, Hollywood-

halliken er ikke et bilde av en vanlig hallik i Norge. Det er en stereotypi som er ikke 

virkelighetsrelatert”. Hallikene kan være kjæresten, men en forsker referer til Hallikparagrafen 

som definerer annonsørene av prostitusjon og/eller utleier av lokale der det foregår prostitusjon 

som halliker (jf. Straffelovens § 202). Hun setter dette på spissen og kommenterer: “I følge 
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lovteksten som sier ‘forbudt å leie ut’ vil om man trekker den langt nok gjøre Obos til landets 

største hallikvirksomhet”.  

 

5.2 Handlingsplan 

Det er ikke beskrivelser av aktørene som er essensielt ved handlingsplanen, men det er 

tiltakene om å forebygge, beskytte ofrene, redusere etterspørselen og straffeforfølge 

menneskehandlere som er målet. Tidligere har vi sett på hvordan våre informanter har omtalt 

aktørene. I denne delen vil vi se nærmere på om begrepene som blir brukt om aktørene i 

handlingsplanen, er de samme som våre informanter har brukt? 

 

Begrepet “offer” eller ofre blir brukt 121 ganger i handlingsplanen. Denne begrepet beskriver 

personer utsatt for menneskehandel. Dette kan vise at dette begrepet er det regjeringen mener 

er best egnet til å beskrive denne aktøren innenfor menneskehandel.  

Andre ord handlingsplanen bruker i omtalen av personer som er utsatt for menneskehandel, er 

nesten utelukkende “kvinner”/ “kvinnene” (57 ganger), “barn” (97 ganger) og “mindreårige”. 

“Kvinner og barn” blir i noen tilfeller brukt som et uttrykk. “Menn” som prostituerte eller som 

er utsatt for menneskehandel skrives det om i innledningen og fem ganger senere i 

handlingsplanen.  

 

“Jenter” nevnes en gang i forbindelse med mindreårige jenter. Dette begrepet blir altså ikke 

brukt på samme måte som resten av fagmiljøet bruker og kritiserer det. I et eksempel brukes 

begrepene “kvinnen” og “henne”. Denne personliggjøringen kan gi et nærmere forhold til 

personene teksten omhandler. I handlingsplanen blir “unge kvinner” og “utsatte kvinner” 

omtalt. “De prostituerte kvinnene” blir brukt to ganger. Som vi har vært inne på tidligere er 

bruken av ordet “de” foran prostituerte med på å vise avstand. I tiltak åtte blir denne avstanden 

mellom prostituerte og samfunnet spesielt tydelig. Der står det: “Egenorganisering og 

interessearbeid er et viktig virkemiddel for å bidra til å styrke de prostituerte kvinnenes sosiale 

rettigheter og deltagelse i samfunnet”. “Utnyttet i prostitusjon” brukes to ganger i 

handlingsplanen. Begrepet viser til kvinner som ikke frivillig prostituerer seg. Selv om 

handlingsplanen handler om menneskehandel og derfor er mest opptatt av utenlandske kvinner 

nevnes begrepene “Utenlandske prostituerte” eller “utenlandske kvinner i prostitusjon” kun fire 

ganger.  
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Både kundene og organisatorene blir satt navn på i handlingsplanen, men de blir navngitt 

betydelig sjeldnere og ordforrådet er mindre. Kjøperne er omtalt totalt tolv ganger. “Kjøper” og 

“kunde” blir oftest omtalt. Andre ord som blir brukt om kunden er “prostitusjonskunder”, 

“kunde”, “sexkjøpere”, “potensielle kjøpere”. “Hallik” blir omtalt tre ganger, hvorav to ganger 

er i et sitat fra en trafikkert jente. Andre navn på organisatorene er “bakmenn”, 

“menneskehandlere”, “gjerningsmennene” og “personer som er involvert i menneskehandel”. 

Organisatorene blir i alt nevnt 20 ganger. 

 

5.3 Media 

5.3.1 Informantenes syn på hva og hvor mye som skrives i media 
 
[– Hva synes du om hvordan media behandler temaet prostitusjon og menneskehandel?] 
– Generelt gjør de det med ganske stor sensasjonshungrighet og lite kunnskap  (Forsker). 
 

Informantene våre er opptatt av mange sider ved mediedekningen av prostitusjon og 

menneskehandel for prostitusjon. Tema som går igjen er ordbruken, stereotypene, overskriftene 

og medias funksjon i forhold til å spre informasjon og kunnskap.  
 
Hvis en prostituert fremstilles i media, så blir det enten en solskinnshistorie eller en skikkelig 
lidelseshistorie. Dette er et lite nyansert syn, og mediene virker ikke opptatt av å nyansere temaet  
(Indirekte organisasjon). 
 

De fleste informantene våre er kritiske til svart/hvitt-bildene og stereotypene media ofte 

presenterer når de omtaler prostitusjon og menneskehandel. En informant fra en oppsøkende 

organisasjon mener at “media gir ofte et skjevt bilde. Det er bare de kvinnene med gode 

erfaringer som blir fremstilt. Det som er poenget er at for kvinnen så er det et valg mellom pest 

og kolera, de er arbeidsklassens døtre. […] Prostitusjon bygger på illusjoner om at kvinnen er 

umettelig på sex og at hun nyter det”. Informantene våre forteller oss om hvordan spesielt bruk 

av ordet hore, men også ord som offer, strøm, flom og epidemi bidrar til å produsere og 

reprodusere myter og stereotyper. En informant mener dette er uheldig og sier: “Dette blir 

trusselbilder i språket” (Indirekte organisasjon). 

 

En oppsøkende organisasjon viser til hvordan media misbruker både ord og bilder: “Det er 

veldig sensasjonelt og tabloidisert. Det er ofte snakk om offer, og i forhold til trafficking så blir 

det alltid illustrert med en dame bøyd inn i en bil”. Kun et par informanter beskriver tendensen 

i media som nyansert, men selv de har eksempel på oppslag som er unyanserte. En av forskerne 
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vi har pratet med sier at “det er mye forskjellig mediedekning. Men mye lander ned i 

stereotyper – måten en illustrerer prostitusjon, bildebruken, som slår i hjel forsøk på 

nyansering i teksten”. 
 
Temaet blir fremstilt mye, og det har vært særlig fokus på menneskehandel. De nigerianske 
kvinnene har fått veldig mye oppmerksomhet, dette skyldes sannsynligvis at disse er de mest synlige, 
siden de har stått på Karl Johan  (Oppsøkende organisasjon). 
 

Media har spilt en stor rolle når det gjelder å bringe kunnskap om menneskehandel ut til det 

norske folk. Men, det skrives mindre om menneskehandel enn prostitusjon. Kanskje er det slik 

at, som en informant spør, når man ikke får så mange enkeltsaker blir det generelt og vagt – og 

da blir det kanskje ikke så interessant? Og det er ikke lett å få enkeltsakene; organisasjoner som 

har daglig kontakt med kvinner som har kommet til Norge gjennom menneskehandel, vil ikke 

utsette kvinnene for belastningen med media. En organisasjon som jobber med trafficking sier:  
 
Media kontakter i hovedsak oss som en informasjonskilde. De ringer gjerne og vil ha et offer, men 
vi ønsker å skjerme kvinnene. De betaler jo ingenting for hjelpen de får, så vi vil skjerme dem så de 
ikke tror at de må “betale tilbake” for hjelpen de har fått ved for eksempel og stille opp til et 
intervju  (Trafficking-organisasjon). 
 

Informantenes ønske til media er mer kompleksitet og mangfold, som er det motsatte av 

medias nåværende fremstilling. En forsker forteller at “rapporten [om de nigerianske 

kvinnene] ble blåst opp av mediene. Men denne interessen avtok da de fant ut at bildet var mer 

komplisert”. Også Politidirektoratet er opptatt av mangelen på mangfold i medias dekning: 

“Det er et komplekst felt. Det er ikke enten eller. Media vil ofte ha enkle svar, er de 

nigerianske prostituerte ofre for menneskehandel eller er de aggressive lykkejegere? – og det 

finnes ikke enkle svar på det”.  

 

5.3.2 Frekvensanalyse av begreper brukt i media 

Informantene våre er uenige om hvor mye som er skrevet det siste halvåret om prostitusjon; 

noen mener det er veldig mye, andre mener det er lite og noen legger vekt på at det har gått i 

bølger. I vår gjennomgang fant vi 390 artikler som omhandlet prostitusjon eller 

menneskehandel for prostitusjon. Av disse handlet 221 saker kun om prostitusjon og 156 saker 

kun om menneskehandel for prostitusjon. 13 handlet eksplisitt om både prostitusjon og 

menneskehandel for prostitusjon 
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Figur 3 Diagram som viser hvor mye det skrives om prostitusjon i forhold til menneskehandel for 

prostitusjon 

 

Nigerianske prostituerte og menneskehandel for prostitusjon er et gjennomgående tema når 

informantene våre forteller om media. Vår frekvensanalyse viser at det skrives mer om 

prostitusjon enn menneskehandel for prostitusjon. Dette var for oss et overraskende funn, etter 

intervjuene satt vi igjen med motsatt inntrykk. Vi har ikke skilt mellom nasjonalitet i 

kategorien prostitusjon, så vi vet ikke forholdet mellom hvor mye avisene skriver om norske og 

utenlandske prostituerte. 53 kronikker eller debattinnlegg handler om prostitusjon, og det er 

skrevet 13 redaksjonelle kommentarer om prostitusjon. Når det gjelder menneskehandel for 

prostitusjon er situasjonen en annen; det er 8 kronikker eller debattinnlegg og kun 1 

redaksjonell kommentar.  

 

I følge flere av våre informanter burde vi sett en økning i artikler om prostitusjon og 

menneskehandel for prostitusjon i månedene desember, da Storberget la frem handlingsplanen, 

og i januar da Fafo-rapporten (Skilbrei og Tveit 2007) om de nigerianske prostituerte ble lagt 

frem. Det gjelder til en viss grad desember; denne måneden ble det skrevet 49 nyhetsartikler, 

men i november ble det skrevet 78 og i oktober 56. At november og oktober er de to månedene 

med mest skriving om prostitusjon og menneskehandel kan ha en sammenheng med at det var 

en menneskehandelsrettssak i Trondheim det månedsskiftet.  
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Figur 4 Grafen viser hvor mye det skrives om prostitusjon i forhold til menneskehandel for prostitusjon 

per måned 

 

Når det kommer til hvem som uttaler seg i media viste vår medieundersøkelse at prostituerte 

kommer til orde seg 17 ganger; hovedsakelig i Aftenposten. Ofre for menneskehandel uttalte 

seg 15 ganger; hovedsakelig til Adresseavisen. Kunden fikk en stemme i 5 nyhetsartikler. 

Halliken uttalte seg i totalt 3 artikler i løpet av perioden. Disse tre sakene er ikke kriminalsaker, 

så det er ikke tiltalte halliker som uttalte seg. Tiltalte [i menneskehandelssaker] uttaler seg i 

totalt 8 artikler, henholdsvis tre ganger i oktober og fem ganger i november. Av disse er 2 

bakgrunnsartikler, resten ulike former for nyhetsartikler. I alt kommer aktørene i 

prostitusjonssystemet til orde i media 48 ganger. 

Prostituert Offer for menneskehandel Kunde Hallik

 
Figur 5 Kakediagrammet viser hvor mye aktørene i prostitusjonssystemet kommer til orde i forhold til 

hverandre 
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6 Perspektiv 
Med perspektiver mener vi hvordan forestillingene er ordnet gjennom fortellinger, i forhold til 

innhold, forløp og struktur (Frønes 2001:90). Vi vil i dette kapitelet prøve å samle de 

oppfatningene som viste seg mest sentrale under vårt arbeid. Innledningsvis vil vi starte med 

hvordan informantene tar stilling til selve definisjonen av prostitusjon og menneskehandel, og 

se nærmere på hva dette skillet representerer. Det er viktig for oss å skille mellom hva 

informantene forteller oss om sitt eller organisasjonen de representerer sitt perspektiv, og i 

tillegg hva de forteller oss om hva de tenker er “generelle” holdninger som finnes i samfunnet. 

Enkelte ganger er grensene flytende. Videre vil vi gjennomgå de ulike perspektivene på 

prostitusjon og menneskehandel og hvordan disse kommer til uttrykk, noe som leder frem til 

det vi har kalt kompleksitets- og mangfoldsforståelsen i dagens samfunn. Hvordan 

fortellingene er vår kilde til å si at det eksisterer stor variasjon på feltet. Avslutningsvis, finnes 

det en annen fortelling bak den offentlig aksepterte? (Alver og Øyen 1997:57). 

 

6.1 Hva er prostitusjon og hva er menneskehandel? 
 
Det er en klar dikotomi – to klare motpoler – da blir det vanskelig å ha en edru diskusjon med alle 
perspektiver. Det er uttrykk for ulike strømninger i samfunnet, som syn på menneskehandel; om de 
[som er utsatt for menneskehandel] er ofre eller ikke. Både Jessen og Smaadahl er begge feminister, 
men er på hver sin side, og disse synene kan vi se i samfunnet. De har ulikt syn på individets frihet 
versus individets krav på beskyttelse  (Forsker). 
 

Som en sentral del av kartleggingen av oppfatningene i fagmiljøet, spurte vi innledningsvis om 

en definisjon på hva prostitusjon og menneskehandel er. Om ikke alle vil skille mellom disse, 

kan vi likevel påstå at det finnes en klar språklig distinksjon mellom begrepene. 

Hovedtendensen i denne defineringen er at de fortalte oss om menneskehandel ut i fra et 

juridisk perspektiv – mesteparten ved hjelp av å referere til gjeldende norsk lovverk eller FNs 

definisjon av menneskehandel i den såkalte Palermoprotokollen. Defineringen av prostitusjon 

starter som oftest med at det handler om kjøp og salg av seksuelle tjenester, men under begge 

definisjoner flyter det litt og det er det vanskeligere å skimte en eksakt definisjon ut over de 

nevnte. Svaret på hvorfor det er tidkrevende å beskrive kan ligge nettopp i det at det er 

komplekse og historiske fenomener, det henger sammen med så mye annet og er derfor et 

flerdimensjonalt fenomen som det igjen hersker mange ulike holdninger til. Holdninger som 

igjen påvirkes både av medias fremstilling, myter og forestillinger som fortsatt eksisterer. I 
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tillegg kommer de internasjonale hensyn, som kommer til uttrykk når det er snakk om 

menneskehandel eller trafficking. “Jeg var i New York på seminar, og der ble trafficking 

definert som noe som skjer både innenfor og over landegrenser” (Indirekte organisasjon). 

Menneskehandel er et relativt nytt begrep. “For tre år siden var det ingen som visste hva det 

[menneskehandel] var engang” (Oppsøkende organisasjon). Politidirektoratet peker derimot på 

at det ikke nødvendigvis er et nytt fenomen i Norge, men at vi først nå begynner å vite hva vi 

leter etter. “Som man roper i skogen får man svar. Du kan ikke se menneskehandel hvis du ikke 

vet hva du skal se etter.” Det er også viktig å se informantenes utsagn i forhold til hvor de 

arbeider og hvem de dermed snakker på vegne av: 
 
Vi vil alltid ha varianter av hva mennesker mener prostitusjon er. Vi har blant annet en rapport som 
viser at unge gutter og jenter bytter sex, men sier selv at de ikke prostituerer seg. Du vil alltid ha 
ulike oppfatninger om det, men politiet som politi må jo faktisk forholde seg til loven  
(Politidirektoratet). 
 

Videre er menneskehandel per i dag forbudt ved lov, mens kjøp av sex foreløpig ikke er det. 

“Det [menneskehandel] er noe som er godt organisert, det er prostitusjon gjennom 

organisering. Bakgrunnen for dette er fattigdom og nød, så frivillighet og tvang er ikke viktig i 

denne sammenheng” (Indirekte organisasjon). På denne måten frigjør begrepet 

menneskehandel oss fra å diskutere graden av frivillig og ufrivillig, og på denne måten kan en 

sette et analytisk skille mellom frivillig og ufrivillig parallelt med skillet mellom prostitusjon 

og menneskehandel. På den annen side ser vi hos våre utvalgte informanter stor grad av 

refleksjon angående frivilligheten når det kommer til menneskehandel også, mens her er de 

ytre aspektene mer fremtredende i uttalelsene – hvor tvang er nøkkelordet i beskrivelsen. 
 
Det [prostitusjon] har jeg ikke tenkt på å definere før. Å selge sex for penger. Gateprostitusjon er 
opplagt prostitusjon. Der er det ikke noe gråsone. Ekteskap med thailandske eller russiske kvinner; 
er det prostitusjon? Er det utnyttelse? Av hvem? Ekteskapsmigrasjon er ikke prostitusjon. Alle 
ønsker seg en lykkelig fremtid  (Forsker). 
 
[Menneskehandel] Vi følger Palermo-protokollen. Menneskehandel er kidnapping eller tvinging 
eller forleding eller å utnytte andres sårbare posisjon for å bringe dem til et annet land for 
utnyttelse; å frakte noen fra A til B. Tvinging eller utnytting. Grensen mellom menneskehandel og 
menneskesmugling er tynn. Bakmennene vet for eksempel at kvinnene må prostituere seg for å 
betale tilbake  (Forsker). 
 
Ja trafficking er en tvangssituasjon. Det er mennesker som tvinger andre mennesker. Det er 
tvangsarbeid  (Oppsøkende organisasjon). 
 
Men hva er tvang? Når det gjelder tiltak er der vanskelig å se hvem som er ofre og hvem som ikke 
er det. Alle har fått hjelp til å komme hit. De nigerianske kvinnene ser ikke på seg selv som ofre for 
menneskehandel. Men alle kan trenge hjelp til tilbakevending. Alle er like sårbare. Det typiske er 
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Lilja 4ever-filmen, men det er tilfeller som oftest ikke finnes. De fleste vil bli hjulpet, men hvis de 
hadde hatt mulighet til en annen jobb ville de tatt den  (Forsker). 
 

6.2 Kjønn og makt: (Er prostitusjon vold mot kvinner?) 
 
Og dette handler også om en større setting – det handler om synet på kvinner og menn, om 
forholdet mellom kvinner og menn. Derfor er det at jeg ser på prostitusjon som noe relasjonelt. Det 
handler ikke bare om det som skjer mellom aktørene i selve prostitusjonen, men handler faktisk om 
hele samfunnet og hvordan vi forstår det i et samfunn  (Forsker) 
 

Å se på prostitusjon som noe relasjonelt, forteller informanten oss videre, innebærer å se på det 

som noe som skjer mellom mennesker i et samfunn. Å sammenligne eventuelle lover på dette 

feltet med andre lover i samfunnet blir vist som et eksempel. “Vi har begrensninger i 

samfunnet til hva man kan gjøre. Man kan for eksempel ikke gå over gata her på det utestedet 

der å røyke inne, men man kan gå hvor som helst å kjøpe en dame” (Forsker). 
 
Kundene […] er svært skeptiske til kriminalisering. Det er en debatt […] som hete€r: “Bør 
sexkjøpere organisere seg politisk?” Noen kunder mener at de burde organisere seg, for å fremme 
sin egen sak. Det kan være viktig for å hindre endringer i lovverket. Den største fienden til 
sexkundene på forumet er den svenske modellen med lov mot kjøp av sex  (Indirekte organisasjon). 

 
 
Sverige er et land vi gjerne sammenligner oss med på det politiske plan (Justis- og 

politidepartementet). Man ser i Norge en interaksjon mellom organisasjonene og bevegelsene 

(eksempelvis kvinnebevegelsen) og det politiske systemet. Dette var også tilfellet i forbindelse 

med innføringen av forbud mot kjøp av sex i Sverige i 1999. Siden våre informanter er alt fra 

såkalte lavterskeltilbud til dem som sitter med ansvaret for regjeringens handlingsplan, er 

denne interaksjonen et interessant aspekt å se nærmere på. Årsaken til at kriminalisering av 

sexkjøp ble innført i Sverige, kan vi lese i Helga Eggebøs semesteroppgave (2004), er at den 

svenske kvinnebevegelsen hadde opparbeidet seg definisjonsmakten, som gjorde at det dermed 

ble en akseptert holdning at prostitusjon nettopp er vold mot kvinner. Sammen med tendensen 

til en konsensusorientering i det svenske samfunnet skulle denne definisjonen komme til å bli 

den politiske tolkningsrammen for prostitusjon i Sverige (Westerstrand 2002:47 i Eggebø 

2004:1). På bakgrunn av vårt datamateriale kan vi ikke si at vi har sett denne form for 

konsensusorientering. Snarere har vi kunnet skimte et mønster av tanker som peker på de 

positive sidene ved uenighet, debatt og diskusjon, noe som vi vil gå nærmere inn på 

avslutningsvis i dette kapitelet. Først vil vi gjennomgå ulike argumenter og utsagn som 

omhandler hvorvidt prostitusjon kan sees på som vold mot kvinner. En følge av denne 
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definisjonen blir lett et offerperspektiv, noe som leder oss videre til hvordan informantene 

snakker om prostituerte som offer og hvor mye de har reflektert rundt dette begrepet. 

 

Definisjonen av prostitusjon som vold mot kvinner innebærer et potensial for handling og 

dermed endring. Siden 1970-tallet har prostitusjon vært et offentlig definert sosialt problem i 

det norske samfunnet og dermed noe som må bekjempes, og vi har per i dag en lov under 

utarbeiding – nemlig en lov som skal forby kjøp av seksuelle tjenester – som et tiltak for denne 

bekjempelsen. Ut i fra flere av intervjuene vi foretok kunne vi skimte et ønske om lengre 

refleksjonsperiode for å få en veloverveid avgjørelse angående kriminaliseringsspørsmålet. En 

del av årsaken til at de gir utrykk for dette – i tillegg til de personlige, ideologiske eller 

prinsipielle årsaker – er at Norge burde avvente sin beslutning til det har blitt fremvist klare 

resultater fra Sverige. Dette hevder en talsperson fra Justis- og politidepartementet er svært 

tidkrevende: “Ting tar tid. Det tar mange år før en har et sammenhengende [lov]system”.  
 
Det viktigste er å endre holdninger. Vi vet at kundene er hovedsakelig menn, og at menneskehandel 
snart er den største økonomien i verden. […] Jeg mener at meningen bak en kriminalisering er å 
endre holdninger, ikke å straffe kundene (Oppsøkende organisasjon). 
 

Overnevnte sitater viser det vi har valgt å kalle den normative effekten, som tar utgangspunkt i 

det sentrale argumentet fra tilhengerne av et lovforbud; nemlig at en lov først og fremst vil ha 

en normativ og dermed holdningsskapende effekt. “For å gå litt tilbake til spørsmålet om 

kriminalisering, så er det kun ment som et virkemiddel i forhold til å endre holdninger. 

Prostitusjon er et onde” (Oppsøkende organisasjon). Som nevnt tidligere er 

holdningskampanjer noe vi ofte blir fortalt at har liten eller ingen effekt.  

Når prostitusjon blir definert som vold mot kvinner unngår man et skille mellom såkalt frivillig 

og tvungen prostitusjon: det er usannsynlig å tenke vold som noe frivillig. 

 

Et annet aspekt ved denne definisjonen (vold mot kvinner) er at den synliggjør den strukturelle 

makten menn som gruppe har ovenfor kvinner. “Sexkjøp er et resultat av et patriarkalsk 

samfunn der menn som gruppe har makt over kvinner” (Eggebø 2004:5). Kjønnsperspektivet er 

gjennomgående i intervjuene, men det varierer i hvor stor grad informantene har reflektert over 

hva slags kjønnsperspektiv de har og hvordan dette kommer til uttrykk. Der hvor dette 

perspektivet er mest synlig er hos forskere og organisasjonsarbeidere. 
 
Å prøve å late som om dette ikke har noe med kjønn å gjøre det blir for meg tåpelig. I bunn av hele 
problematikken – det handler om forholdet mellom kjønnene, det handler om en 
kjønnsproblematikk. De sterkeste motstanderne av kriminalisering vil ikke snakke om dette i et 
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kjønnsperspektiv. […] Hvis du snakker i Nederland så snakker de om at det er menn som kjøper og 
kvinner som selger, fordi det er sånn det ser ut i all hovedsak. Og det å da snakke om det i 
kjønnsnøytrale former blir for meg å prøve å tilsløre dette  (Forsker). 
 
Det [kjønn] er veldig sentralt. Det finnes menn som selger sex, det finnes også kvinner som 
profiterer på salg av sex. Men generelt er selgeren en kvinne, kjøperen er en mann og den 
profiterende er en mann. I et samfunn med full likestilling så ville ikke prostitusjon eksistere. Eller 
jo, det ville kanskje eksistere, men ha en helt annet utstrekning  (Organisasjon). 
 

Vi er interessert i hvordan informantene mener kundene stiller seg til spørsmålene om 

likestilling i forhold til prostitusjon og kjøp av sex.  
 
Og så prøvde jeg å skrive litt om hvordan disse mennene plasserte seg inn i en likestillingsdiskurs. 
Det var dette jeg syntes var vanskeligst. Det var mange fortellinger. Noen hadde dårlig samvittighet 
og følte seg ydmyket fordi de brøt med et likestillingsideal. Noen hadde en motstandsdiskurs – de 
mente at feminister og staten definerer hvordan menn er og menns seksualitet – og de finner seg 
ikke i denne undertrykkinga av menns naturlige måte å være menn på. Alle var klar over at det å 
kjøpe sex passet veldig dårlig med idealet om likestilling i et samfunn. Det tredje synet var at dette 
ikke er relevant for dette med likestilling. “Jeg har ikke noe dårlig syn på kvinner selv om jeg kjøper 
sex av noen kvinner som vil.” Et premiss for at disse mennene skal definere seg selv som normale 
og ikke slemme menn er at de skiller mellom ulike former for prostitusjon  (Forsker). 

 

6.2.1 Kunnskap om kundegruppen 

 
Men for meg er også prostitusjon knyttet til vold mot kvinner. Dette betyr ikke at menn ikke kan bli 
kjøpt, men det handler mer om at det alltid er menn som kjøper – og dette er et faktum uavhengig av 
hvem det er som blir kjøpt  (Forsker). 
 

Som vi har kommet inn på tidligere påpeker informantene at det tydeligste forskningshullet 

innen temaet prostitusjon finnes innenfor forskningen på menn, både når det gjelder kunder og 

mannlige prostituerte. Målet for denne kunnskapen er forebygging, for å kunne fokusere på 

etterspørselen behøves det kunnskap om kundene. “Vi prøver å få til kampanjer på menn, og 

jeg skulle ønske det var mer fokus på menn. Men de er ikke så spennende, de er ikke 

trafikkerte. Men de er viktige i arbeidet med forebygging” (Indirekte organisasjon). Flere 

forteller oss videre at de tiltakene som er forsøkt gjort ut i fra et forebyggende aspekt kan ha 

både fordeler og ulemper. “Jeg tror det er lite å hente ved å lage tiltak rettet mot menn som 

ikke er med på å styre deres egen motivasjon til å ikke kjøpe sex” forteller en talsperson for 

Sosial- og helsedirektoratet. Det er her blant annet snakk om Reforms nettside som ble 

opprettet i 2006; sexhandel.no, hvor hensikten er å få menn til å diskutere seg i mellom om kjøp 

av sex. På denne måten fungerer nettsiden som et av flere tiltak for å skaffe mer kunnskap om 

hvordan kundegruppen tenker.  
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Jeg skjønner ikke hvorfor Reform ble trukket inn [i gjennomføringen av handlingsplanen], de har 
ikke |jobba med det før og jeg forstår ikke websiden. De jobber ikke forebyggende, de møter kun de 
som kjøper sex  (Organisasjon). 
 

Skepsisen behøver ikke å bety at informantene er i mot tiltakene som er blitt gjort, men at de 

snarere er skeptiske til måten de er blitt utført på. Fra en annen informant innen kategorien 

myndigheter finner vi for eksempel også følgende uttalelse:  
 
En del av de gamle holdningskampanjene er litt gammelmodige, litt uklart rettet. Det har vært et 
fokus på unge menn – at de skal tas før de kjøper første gang. Men jeg vet ikke om det er en 
imponerende strategi å snakke med 18-åringer på gymnaset. […] Det viser seg at hvis en ikke 
forbyr noe så er det et langt lerret å bleke å motivere folk – det viser all erfaring  (Justis- og 
politidepartementet). 
 

Linda Sannesmoen (2007) uttaler etter å ha utgitt en masteroppgave om kvinnehandel at hun 

opplevde et stort endringspotensial hos kundene hun snakket med, og mener dialog med 

etterspørselsiden er nødvendig framfor eksempelvis kriminalisering. Denne uttalelsen viser 

større tro på endring blant menn enn for eksempel følgende uttalelse fra en av våre forskere: 

“Kanskje vi faktisk bare må leve med at et visst antall menn i Norge kjøper sex hvert år. Vi må 

kanskje bare leve med det”.  
 
Altså, noen grunner til å kjøpe sex kan skyldes lavt selvbilde, lite sosiale nettverk og dårlig 
sosialisering – men dette gjelder ikke alle menn som kjøper sex. De som kjøper sex er menn med 
mange forskjellige roller  (Indirekte organisasjon). 
 

Mannsforsker og tidligere sosialarbeider Sven-Axel Månsson (NIKK 2006) diskuterer blant 

annet hvilken betydning økt kundekunnskap har for det sosiale endringsarbeidet i henhold til 

menn. Han har blant annet studert ulike potensielle årsaker til menns sexkjøp og deler ut i fra 

dette selve handlingen inn i hovedsakelig to aspekter; den individuelle og den 

samfunnsmessige dimensjon (Månsson 2005:25). Hensikten er ikke her å skille mellom disse, 

men snarere å få frem viktigheten av å analysere den komplekse sammenhengen mellom disse 

to nivåene. Han beskriver flere individuelle motiver for kjøp av sex og knytter dem opp til 

samfunnsmessige aspekter. På individnivå finner vi for eksempel mannens lengsel etter noe 

annet; en annen kvinne, en annen seksualitet, en annen rolle i det seksuelle spillet, eventuelt 

opplevelsen av bristende selvbilde, seksuell frustrasjon og så videre. På samfunnsmessig nivå 

er det snakk om seksuelle normer og kjønnsspesifikk normativitet (ibid:25). Den mest 

grunnleggende forståelsen i samfunnet som har bidratt til å legitimere menns kjøp av sex 

historisk sett, er nettopp inntrykket av menns sterke og nærmest “ustyrlige” seksuelle behov. 

“Män har […] av tradition ansetts ha behov av ett mångsidigt sexualliv för sin fysiska hälsas 

skull” (ibid:26). Videre setter han ulike samfunnsnormer opp mot hverandre, eksempelvis ved 
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at normer som finnes i et mannsdominert samfunn om å ha mange ulike seksuelle erfaringer for 

noen kan være like sterk som normer som tilsier at det er skamfullt å kjøpe sex. På denne 

måten får vi et mer nyansert bilde av kundens motiv for å kjøpe sex, og ser at motivene ikke er 

endimensjonale og kun styres av seksuelle behov. Månsson demonstrerer ved dette at det å 

skulle nyansere bildet av aktørene i prostitusjon kan gjøres på flere nivåer. “Male sexuality was 

described through a prism of biological determinism” (Luht 2005:61). Kristiina Luht har 

foretatt to holdningsundersøkelser i Estland, hvor dette var et av de sentrale funnene innen 

oppfatninger om kunden. Under vårt arbeid syntes vi det mest sentrale ved omtale av dette 

temaet var ubestemmeligheten; måten informantene snakket om kundene som hva som helst og 

hvem som helst – mangelen på karakteristikker foruten stereotypiene.  
 
I forhold til aldre, sosiale lag, status – så er det veldig spredt. Det er ikke noe mer sexkjøp blant 
noen grupper. Man liker å tro at det er femti år gamle feite menn med lav utdanning, men det er 
ikke noe runnlag for å tro dette. Sexkjøpere finnes overalt, både i minoriteter og i majoriteter 
uavhengig av kulturell bakgrunn  (Indirekte organisasjon). 

 

Kunden som alt mulig 
“Historisk sett utgjør fokus på sexkjøperen et perspektivskifte både innen sosialpolitikk, rettssystem og forskning i 

de nordiske land” (Vedlegg 1: NIKKs prosjektbeskrivelse 2007:2). 

 

Når vi snakker om kundene i prostitusjon er svært ofte en innledende kommentar fra 

informantene at menn har strukturell makt over kvinner i samfunnet. “Denne strukturelle 

ulikheten preger både vår tankegang og samfunnets mange institusjoner” (Jessen 2005:5). 

For å kunne snakke om makt på en reell måte er det nødvendig å skille mellom makt på 

strukturelt og individuelt nivå. Definisjonen vold mot kvinner henspeiler seg på at menn 

innehar en strukturell makt i samfunnet som gjør menn som gruppe overordnet kvinner. Det 

som er viktig å peke på er at denne strukturelle makten ikke nødvendigvis gir den enkelte mann 

en følelse av makt. Dette skillet er viktig sett at menns voldsutøvelse mot kvinner ofte kan 

være et resultat av menns individuelle følelse av avmakt, snarere enn en følelse av makt.  

“Dette komplekse forholdet mellom strukturell makt og individuell avmakt er nok viktig i 

forhold til menns stemmer også mer generelt” (Skarsaune i Sørbø 2007:2).  

 

Det faktum at vi har vanskelig for å finne karakteristikker som går igjen på sexkjøperen er med 

på å opprettholde inntrykket av at disse mennene inngår i en slags usynlig kundemasse. Luht 

skriver at det var enda vanligere blant hennes informanter å ikke nevne kundene i det hele tatt i 

diskusjonene om prostitusjon (Luht 2005:61). Under intervjuene våre nevner informantene 



 

62 
 

svært ofte kunden innledningsvis ved å forklare prostitusjon som fenomen, følgende; 

prostitusjon er kjøp og salg av seksuelle tjenester. På denne måten starter informantene ved å 

vise (indirekte) at han eller hun mener at kunden er en like stor del av prostitusjonshandlingen. 

Dette kan vise til det nordiske perspektivskiftet som nevnes i sitatet innledningsvis. I tillegg 

kan diskursen om kunden variere mellom ulike land. Omtalen av kunden varierer derimot i stor 

grad blant informantene, og enkelte ganger kunne vi tydelige se preg av fagmiljøets tendens til 

å “tenke vekk sin egen posisjon”. Et av de tydeligste eksemplene på dette fant vi da to av våre 

informanter ga oss svar som slett ikke inkluderte menn. 

 
[– Hva er prostitusjon? ] 
– Prostitusjon er salg av seksuelle tjenester. Enkelt og greit. 
[Og et annet: 
– Hvilke aktører vil du trekke frem som arbeider med prostitusjon i Norge i dag? ] 
– Pro Senteret… ROSA-prosjektet, Kirkens Bymisjon, Natthjemmet… og Nattergalen… PION… ja, 
det får være disse. 
  

Dette betyr selvsagt ikke at de gjeldende informantene mener at prostitusjon forekommer uten 

kunder, eller at det forebyggende arbeidet mot prostitusjon i dag foregår uten eksempelvis 

Reform. 

 

Informantenes ønske om fokus på kunden kan dreie seg om forebygging, oftest for kvinnens 

skyld. Enkelte hevder også at prostitusjon er like skadelig for mennene som kjøper sex. Vi spør 

dermed, på hvilken måte er prostitusjon skadelig for sexkjøperne? Følgende får vi inndelt 

kundene i to hovedkategorier, hvorav den ene representerer de menn som ønsker seg GFE 

(GirlFriend Experience), og mener det kan oppstå følelser mellom prostituerte og kunden. 

Mennene som inngår i kategori nummer to representerer snarere motsetningen av dette, 

følgende menn som vil ha det enklest mulig; kun det seksuelle og ingen forpliktelser. 
 
Begge disse kategoriene er enkle løsninger. De som kjøper for omsorg, lærer jo at omsorg og 
nærhet kan kjøpes mens den andre gruppen lærer at det går an å kjøpe seg fri fra forpliktelser. 
Dette blir snarveier for kjøperen, som bare lurer seg selv. Det at kvinner er tilgjengelig i 
prostitusjon, gir menn lov til å gi opp. Så lenge det går an og kjøper har penger, så trenger man 
ikke kjempe for det man vil ha  (Organisasjon). 
 

Avslutningsvis beveger samtalen seg inn på maktubalansen mellom kjønnene som prostitusjon 

bidrar til å opprettholde; en maktubalanse som også er ufordelaktig for menn. 
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6.2.2 Et verdig offer 

 
Det med verdige ofre og angrende syndere er svært viktig, fordi det ut i fra disse synspunktene blir 
lettere å hjelpe, ved å synes synd på  (Organisasjon). 
 

Når offerbegrepet først ble tatt i bruk, representerte det for mange en lettelse. Cecilie Høigård 

beskriver det som en analytisk lettelse på grunn av at det skapte plass for å snakke om de 

undertrykkende aspektene ved seksualisert vold (Høigård 1993:52). Vi ønsker her å drøfte 

hvilke fremtidsutsikter offerbegrepet har. Hva åpner det opp for, og hvilke grenser setter det?  

Først og fremst vil vi se på hva informantene sier om hvorvidt prostituerte selv ser på seg selv 

som offer. 
 
Nei, de ser ikke på seg selv som offer. Det er ikke det de vil prate om. Handler mye om fattigdom. 
De snakker om når tingene begynte å forandre seg. Mor eller far døde, venninna gifta seg så de 
kunne ikke lenger bo sammen. Da får man gjerne et tilbud om hjelp å tar i mot dette. Visste du at du 
skulle i prostitusjon? Er du tvunget er du et verdig offer. Hvis du visste det kan du takke deg selv  
(Organisasjon). 
 

På den ene siden tydeliggjøres maktforholdet mellom kjønnene i forståelsen av undertrykkelse, 

på den annen side inngår blant annet prostitusjon dermed i en struktur som gjør kvinnene til 

ofre – og følgende menn som overgripere. “It was liberating, and yet it was also 

uncomfortable” (ibid:52). Liv Jessen beskriver blant annet hva som skjedde i overgangen når 

prostitusjon ble “plassert inn i” den nyere tids forståelse av maktstrukturer. Herfra mener 

Jessen “ideen om at prostitusjon er vold mot kvinner” stammer (Jessen 2005). Jessen 

poengterer viktigheten av tilskrivelsen av prostituertes subjektivitet, handlekraft og 

menneskelighet, og mener vi i dag burde arbeide med prostitusjonsspørsmål med utgangspunkt 

i vår humanistiske tradisjon. En av våre informanter uttrykker noe av det samme:  
 
Vi […] stoler på at kvinnene kan ta egne valg, og bestemme hvordan de vil ha livet sitt. […] 
Menneskesynet er viktig. Alle er verdifulle. Alle er subjekter, og hun har rett til å prostituere seg 
hvis hun vil. Prostituerte er ikke de andre, men har rett til å velge det å være et subjekt  
(Organisasjon). 
 

Dette er mye av grunnlaget for at eksempelvis Pro Senteret har en klar profil mot 

kriminalisering, selv om det også her er et variert bilde. Innad i denne organisasjonen, som de 

fleste andre, hersker det ulike meninger om prostituerte som handlende subjekter eller ofre. 

Vi vil i hovedsak ta utgangspunkt i informantenes utsagn ut i fra enkelte teoretiske 

perspektiver. Dette gjør vi med forbehold om at offerbegrepet har ulike tolkningsutganger og at 

resonnementet dermed avhenger av informantenes forståelse av offerbegrepet. 

Offerperspektivet kan i intervjuene komme til uttrykk på følgende måter: gjennom bruken av 
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selve begrepet offer, gjennom omtalen av aktørene i prostitusjonssystemet eller informantenes 

direkte og indirekte refleksjoner rundt det å være offer. Hvor mye handlekraft tilskriver 

informantene prostituerte? I hvilke termer beskriver de prostitusjon som frivillig eller 

ufrivillig? 
 
Folk vet lite om det. Alle har et bilde om Lilja 4-ever. Det ser ikke sånn ut. Her har mediene et stort 
ansvar. De spiller på dikotomien om evig hore eller madonna, om de er kyniske utbyttere som 
forfører mennene og tar pengene eller som de er uskyldige ofre. Realiteten er heller en blanding  
(Forsker). 
 
Det går et skille mellom Pro Senteret og Krisesentrene i den offentlige debatten, spesielt når det 
kommer til syn på offer. Pro Senteret har en definisjonsmakt, og står på at kvinnene ikke er ofre. 
[…] prostituertes rettigheter; at man ikke skal se ned på dem – som ofre, mens Krisesentrene ser på 
prostitusjon som mannlig vold mot kvinner; alle kvinner i prostitusjonen er ofre  (Forsker). 
  

Hvor går grensen mellom frivillig og ufrivillig? 

 
Det er mye illusjoner innenfor prostitusjon. For kjøperen er vel den største illusjonen at kvinner 
velger å jobbe i prostitusjon. Noen kjøpere tenker seg at kvinnen egentlig hadde andre 
jobbmuligheter, men at hun selv ønsker å jobbe som prostituert  (Organisasjon). 
 

Offerbegrepets hensikt var, som nevnt, å rette søkelyset mot maktforholdet mellom kjønnene; å 

bidra til å tydeliggjøre det faktum at det fantes en maktubalanse mellom ulike mennesker i et 

samfunn. Samtidig tok det skylden bort fra “offeret”, som tidligere var selvforskyldt slike 

problemer, og plasserte den hos det som dermed blir overgriperen. Etter hvert ser vi at 

offerbegrepet har fått såpass mange negative konnotasjoner at det kan være grunn til å se 

nærmere på den enkeltes bruk av begrepet. Å være hjelpesøkende er å gå inn i et 

avhengighetsforhold. Hvor mye har informantene våre reflektert rundt dette med offer, og 

hvordan bruker de begrepet?  

 

Offer ser ut til å forstås ut fra dikotomien offer eller frivillig. Graden av frivilling – ikke 

frivillig er lang og har mange nyanser. Det hersker likevel en enighet hos samtlige informanter 

om at de fleste prostituerte tilhører ufrivillighetssiden i større eller mindre grad. I en 

organisasjon som driver oppsøkende virksomhet tegner informanten en lang linje i luften som 

skal symbolisere linjen mellom frivillig og ufrivillig.  

“Tvunget – vet hva de går til – velger det selv. De fleste er mest på denne [ufrivillig] siden, de 

færreste velger det helt selv. Men det er en glidende overgang langs denne linja, ikke klart 

oppdelt” (Organisasjon).  
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Prostitusjon i seg selv er ikke tvangsarbeid. Begrepet frivillighet er et dårlig begrep. Det foreligger 
alltid et ønske om økonomisk gevinst bak. […] Det er ulike lag som jobber i prostitusjon. Det er 
noen som ikke vil jobbe med det, noen som synes det er helt greit og noen som har 
profesjonsstolthet. Derfor mener jeg at frivillig/tvang blir merkelig i denne sammenhengen. Det er 
klart valget ikke ligger så høyt, det er ikke snakke om å velge å bli professor i kriminologi eller 
sosiologi, eller prostituert. Mange jobber som prostituerte når de trenger litt ekstra penger. Jeg 
kjenner ingen som har takket nei til en styrejobb for å jobbe som prostituert  (Organisasjon). 
 

Poenget med å tegne opp denne linjen var å vise nyansene og spekteret av noe som mange 

fortsatt i dag har et endimensjonalt bilde av. “[…] flertallet gjør det ikke frivillig og det er 

veldig komplekst” (Oppsøkende organisasjon). De fleste tilhører siden av ufrivillighet eller 

tilnærmet ufrivillig, som innebærer alt i fra tvang til manglende muligheter og en dårlig 

situasjon i utgangspunktet. Som vi har nevnt tidligere ser mange organisasjoner på det å gå ut å 

nyansere bildet av prostituerte (eller andre aktører i prostitusjonssystemet) nærmest som en 

plikt. Dette støttes opp blant annet av følgende informanters uttalelser: “Svart/hvitt bildene av 

prostituerte er viktige å nyansere” (Forsker). Det er som oftest på bakgrunn av medias ensidige 

fremstilling informantene nevner dette, men også på grunn av at mytene og forestillingene 

viser seg å sitte godt fast i oss. “Myten om horen og madonnaen lever i beste velgående” 

(Organisasjon). Hvorvidt dette sier noe direkte om folks holdninger til prostitusjon skal vi ikke 

gå nærmere inn på her, men vi synes å se en tendens til at fagmiljøet tenker at folk trenger å 

minnes på nyansene i prostitusjonen med hyppige mellomrom. Dette kan bidra til å bekrefte 

inntrykket av at mytene og forestillingene lever i beste velgående.  
 
På 80-tallet, da de første massasjeinstitutta kom i Oslo, har jeg lest i litteraturen at det var mye 
oppslag som omtalte det som bygde opp under forestillingene om at dette var luksusprostitusjon 
med helt andre typer kvinner som hadde valgt dette frivillig og tjente seg søkkrike. Men i dag er jeg 
usikker  (Forsker). 
 

Offer for menneskehandel er et vanlig uttrykk. Dette viser til ordlyden av 

menneskehandelsparagrafen § 224 og Palermo-protokollen og er på denne måten en legitim 

definisjonsmåte. Enkelte velger å kalle det “utsatt for” menneskehandel, som kan vise til en 

mer indirekte offerberetning. På myndighetsplan og det politiske plan kommer det til uttrykk 

en stor interesse for bruk av offerbegrepet. Den siste handlingsplanen Stopp Menneskehandelen 

(2006) har en tydelig offerberetning som innledning. Vår talsperson fra Justis- og 

politidepartementet uttrykker tilfredshet med denne på grunn av påvirkningskraften den har i 

forhold til politikerne og deres innsats. Dette bekrefter teorien om det verdige offer som 

handler om at en må være et tilstrekkelig tydelig offer om en skal kunne regne med å få hjelp. 
 
Det spiller ingen rolle hvordan man kom inn i prostitusjon. Alle er ofre fordi de ikke kommer seg ut 
igjen. Men er gjerne sånn at mer man er slått, jo mer verdig offer. […] jo mer verdig offer jo mer 
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støtte får du. Folk får også mer lyst å hjelpe de verdige ofrene. Er den prostituerte høylytt og 
usjarmerende får folk mindre lyst til å hjelpe. Det er enklere å hjelpe søte små ofre som sitter å 
gråter  (Organisasjon). 
 

Nils Christie (1986) har flere definisjoner på det verdige offer: Offeret er svakt, og i et 

respektabelt ærend. Konteksten, stedet hvor offeret befinner seg, er et sted offeret ikke kan 

klandres for å være på det gjeldende tidspunkt. Overgriperen var stor og sterk, en ukjent og 

ikke i noe personlig forhold til offeret (Christie 1986:19). Vi kan selv reflektere hvorvidt 

prostituerte passer inn under disse definisjonene av det verdige offeret i dag. “Kvinnen i 

prostitusjon utsatt for menneskehandel er det ideelle offeret” (Organisasjon). Når det gjelder 

prostitusjon uten menneskehandel som bakgrunn, er det vanskeligere for informantene å si i 

hvilken grad prostituerte er offer. Den allmenne forståelsen blant folk er at prostitusjon er 

ufrivillig, mener en forsker vi har snakket med. Dette divergerer samtidig fra hvordan våre 

informanter mener prostituerte selv ofte fremstiller sin situasjon. “Det er ingen som vil stille 

seg i en posisjon som ufrivillig” (Forsker).  
 
Hva er et offer? Hvordan identifisere et offer? […] Hvem er ofrene, hva slags hjelp trenger de og 
hva slags hjelp kan vi tilby? […] De fleste ser ikke på seg selv som offer for menneskehandel. 
Mange av kvinnene ser ikke sin situasjon i et offerperspektiv. “We are free women.” […] Derfor må 
folk forstå mekanismene. Det er mye vold, trusler og drap. Vi har et tilfelle hvor vi fikk høre om 
drap. Men det er svært få ofre som vil identifisere seg selv som offer  (Organisasjon). 
 

Begrepet frivillig blir likevel brukt av mange kunder, blir vi fortalt av informanter som arbeider 

med kundegruppen. Mye tyder på at kundene bruker, eller snarere misbruker, 

frivillighetsbegrepet for å legitimere sexkjøp. En forsker kaller det en nøytraliseringsstrategi 

og minner om at frivillig er et mye misbrukt begrep i denne sammenheng. 
 
[…] prostituertes rettigheter; at man ikke skal se ned på dem – som ofre. Mens Krisesentersentrene 
ser på prostitusjon som mannlig vold mot kvinner; alle kvinner i prostitusjonen er ofre  (Forsker). 
 

Her blir vi fortalt om et skille på feltet i synet på offeret, og selv om gjeldende informant synes 

hjelpetiltakene gjør en kjempejobb, kommer det frem som overnevnte sitat også kan vise, at de 

ulike aktørene som arbeider med prostitusjon har et noe divergerende syn på offerrollen. En 

annen forsker forteller samme historien, med en noe mindre direkte formulering; “de har ulike 

syn på individets frihet versus individets krav på beskyttelse” (Forsker). 

 

Problematikken angående frivillig–ikke-frivillig diskursen ser per i dag ut til å bære preg av at 

ingen kan si helt klart i hvilken grad prostituerte styres av tvang eller frivillighet. Når det 

gjelder menneskehandel forteller ordlyden i loven at disse er tvunget og utnyttet. Allikevel ser 
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vi en slags evig søken etter “de verdige ofrene”, og på dette området har vi kanskje sett et slags 

verdiskifte blant politi, politikere og myndigheter. Vi blir fortalt at prostitusjon var en sak som 

for bare kort tid siden hadde relativt lav status blant disse gruppene. “Men nå er det blitt 

organisert kriminalitet og er mer tøft” (Organisasjon). Med menneskehandelsproblematikken 

på dagsorden ser vi med andre ord en langt høyere innsats for å ville hjelpe. Her er det åpenlyst 

at menneskehandel er av alvorligere grad, en del av et større samfunnsproblem i form av 

kriminelle nettverk hvor det selvsagt trengs ekstra innsats. I samtale med Justis- og 

politidepartementet ytrer vi vår noe amatørmessige metafor “jomfru i nød”, og får til svar: 

“Godt poeng. Det er en del som tenker litt mer kynisk på det, men skal du få til noe på 

prostitusjonssiden må du lage litt stereotypiske bilder” (Justis- og politidepartementet). Den 

største konsensusen blant informantene var at frivillighetsdiskursen var den største myten som 

fantes innen feltet. “Prostitusjon bygger på illusjoner om at kvinnen er umettelig på sex og at 

hun nyter det” (Organisasjon). “Det er mye illusjoner innenfor prostitusjon. For kjøperen er 

vel den største illusjonen at kvinner velger å jobbe i prostitusjon. Noen kjøpere tenker seg at 

kvinnen egentlig har andre jobbmuligheter, men at hun ønsker selv å jobbe med prostitusjon” 

(Organisasjon). 

 

6.3 Kunnskap og makt 
 
“Kunnskap er makt” […]. Og det vet vi jo alle. Men at det pågår, og alltid har pågått, en kamp om 
kunnskapen, det vil si hva vi definerer som kunnskap, er mindre kjent  (Widerberg 2001:20). 
 

Vi tok fatt på dette prosjektet med det utgangspunktet at personene vi intervjuet innenfor feltet 

er de med kunnskap om det, og i tråd med Foucault har vi dermed valgt å se denne kunnskapen 

i forhold til ulike former for makt. Utvalget av informanter sitter inne med teoretisk eller 

praktisk rettet kunnskap på en eller deler av områdene innen prostitusjon og menneskehandel. 

Makt kan bidra til å konstruere sannheter som får status som objektive, og blir dermed 

normdannende. Dette gjør det aktuelt for oss å se nærmere på definisjonsmakt, og samtidig 

diskutere kunnskap i forbindelse med makt. 

 

Definisjonsmakt og kunnskapens tilknytning til maktutøvelsen 
 
Et grunnleggende poeng hos Rawls er at individenes oppfatninger av hva de ønsker og hva de anser 
som et godt samfunn, er svært påvirkelig. Her ligger en omfattende mulighet til bruk av makt ved å 
forme deres preferanser  (Engelstad 1999:11). 
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Foucaults maktforståelse handler om diskurser, og mindre om enkeltaktører som innehavere av 

makt. Likevel vil vi se nærmere på hvordan informantene snakker om feltets varierende 

definisjonsmakt. Fagmiljøets definisjonsmakt lar seg vanskelig plassere hos de enkelte 

aktørene som arbeider med problemstillinger angående prostitusjon. Likevel kan vi se ut i fra 

intervjuene at noen markerer seg tydeligere i feltet enn andre. Dette fremkommer enten av 

informantenes utsagn om seg selv eller omtalen av andres posisjon. En definisjon av 

prostitusjon i sosiologisk leksikon er skrevet av en av våre informanter. Dette må være det 

tydeligste eksemplet vi har sett på en rent teoretisk definisjonsrett innenfor eget felt. Videre 

finner vi at det eneste søkeresultatet som dukker opp når en søker på “prostitusjonsteori” i 

søkemotoren www.google.com er en tekst utgitt av Pro Senteret; Jessen (2005). Flere av 

informantene forteller om sentre, organisasjoner og/eller enkeltpersoner som dominerer, og 

dermed har en form for definisjonsmakt. “Pro Senteret har en definisjonsmakt, og står på at 

kvinnene ikke er ofre – de er jo ikke pinglekvinner” (Forsker). Det har og blitt nevnt at lederen 

for Pro Senteret er “en dame med mye makt” (Forsker). Tross denne påståtte 

definisjonsmakten ser vi at svært mange snakker om “ofrene” både når det gjelder prostituerte 

og menneskehandlede kvinner. Denne omtalen av prostituerte og menneskehandlede som offer, 

skaper også et skille mellom fagmiljøet og prostituerte selv, som sjelden presenterer seg selv 

som ofre. Utsagnet “de fleste ser ikke på seg selv som offer for menneskehandel” divergerer 

for eksempel fra antakelsen om at de fleste menneskehandlede kvinners situasjon er ufrivillig 

og de er utsatt for tvang i større eller mindre grad. Et aktuelt spørsmål her er om ikke 

offerbegrepet er blitt en såpass dominerende diskurs i samfunnet, at det er vanskelig å ta i bruk 

andre begreper. Et eksempel på dette er setningen: “Men det er svært få ofre som identifiserer 

seg selv som offer” (Organisasjon). Det er en konsensus at verken prostituerte selv eller 

organisasjonene vil at prostituerte skal fremstilles som offer. Allikevel synes offerbegrepet så 

veletablert at det er vanskelig å komme utenom i mange tilfeller.  

 

Når det gjelder makt velger vi å se på dette ut i fra en viktig oppdeling, nemlig oppdelingen av 

“makt over” noe og “makt til” å gjøre noe (Engelstad 1999:11). Flere av informantene gir 

uttrykk av at eksempelvis handlingsplanens tiltak er for mye ord og for lite handling. Feltet vi 

har intervjuet sitter ikke med en såkalt herredømmemakt, men representerer snarere et nettverk 

av relasjoner hvor vi ser tydelige samhandlingselementer. Ut i fra den gjeldende oppdeling har 

dermed vårt felt en potensiell makt til, gjennom blant annet handlingsevne og felles kunnskap. 

Denne kunnskapen er på den annen side ikke alltid like felles, og kan hende er det akkurat her 

bremsen for makt til handling ligger? 
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Problemet er at de har gjerne fortsatt å definere debatten, og da blir det sånn at hvis Pro Senteret 
går ut og fremstår som et nasjonalt kompetansesenter på menneskehandel så blir det litt feil – de 
jobber med kvinnene i prostitusjon – og noen av kvinnene i prostitusjon er ofre for menneskehandel  
(Politidirektoratet). 
 

I følge Foucault er samfunnets maktutøvelse tett knyttet til utviklingen og forvaltningen av 

kunnskap. Vårt informantutvalg går inn under denne definisjonen siden vi har intervjuet 

henholdsvis forskere og fagpersoner som nettopp produserer og viderefører kunnskap om 

prostituerte og prostitusjon som fenomen i både forskning og gjennom kunnskapsforvaltning. 

Samhandlingen mellom kunnskapsproduksjonen og de ulike sentre, organisasjoner og 

myndigheter er tydelig i de fleste sammenhenger. Unntaket, og den tydeligste kontrasten som 

kommer frem av intervjumaterialet er debatten om kriminalisering. Denne viser en klar 

divergens mellom informantene angående hvordan en bør løse et sosialt problem. Samtidig er 

det konsensus at det er et sosialt problem, noe som viser en grunnleggende verdibasert enighet 

hvor de fleste er enige om målet for deres arbeid – men uenige angående midlene for å nå det. I 

tråd med Foucaults tenkning ser vi dermed også flere utfall av utøvelsen av makt, henholdsvis 

makt som noe begrensende og samtidig produktivt. Prostitusjonsfeltets dominerende 

kunnskapsutvikling kan ha gitt enkelte definisjonsmakt på deler av dette feltet. Denne 

definisjonsmakten kan bidra til handling og kan med andre ord stå for både makt som noe 

skapende og produktiv, men og som noe begrensende. “[…] makten ligger i språket, i 

samarbeidet mellom frie mennesker, i argumentets bindende kraft eller i aksepterte 

samfunnsmessige normer” (Engelstad 1999:12). 

 

6.4 Økonomiske perspektiver 
 
Først og fremst handler prostitusjon om handel. Altså, det handler om penger. Om å kjøpe seg 
tilgang til et annet menneske. Og da mener jeg ikke nødvendigvis kjøpe et annet menneske for 
penger, dette kan være andre tjenester, materielle ting osv  (Forsker). 
 

Det økonomiske vederlaget ved prostitusjon blir betegnet som den viktigste grunnen til at 

personer prostituerer seg, jamfør blant annet Høigård og Finstad (1986:77). Det at prostitusjon 

omhandler økonomisk vederlag i så stor grad, kan forklare hvorfor så mange omtaler 

fenomenet i et markedsperspektiv. Måten prostitusjon omtales på i vårt datamateriale viser 

også klare hentydninger til denne økonomiske terminologien. Dette er sentrale perspektiver 

som er med på å gjøre prostitusjonen til et motsetningsfylt og mangfoldig tema. Det handler for 

eksempel om sammenkoblingen av seksualitet og penger. “For folk flest er dette et vanskelig 
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tema, det er et tema med mye stigma og fordommer. Sex og penger skal aldri blandes” 

(Organisasjon). 

 

Prostitusjon kan blant annet oppfattes ut fra disse to økonomiske perspektivene; fattigdom som 

en grunnleggende årsak til at det finnes prostitusjon, og markedsperspektivet som i større grad 

består av en terminologi som legitimerer prostitusjon og enkeltes ønske om “et fritt marked”. 

Dette er to perspektiver som er ulike, men likevel inngår i hverandre. Det kan se ut som om 

markedsterminologien er så dominerende at markedsperspektivet ikke kan skilles totalt fra 

andre perspektiver. Markedsspråket kan enkelt kobles til det kapitalistiske samfunnet vi lever i, 

og ut i fra dette perspektivet kan kjøp og salg av seksuelle tjenester virke som en legitim 

beskrivelse. Tross informantenes påminnelser om at det er mye mer komplekst enn dette, synes 

markedsterminologien å være det mest dominerende språket – og dermed innenfor dette 

begrepsapparatet feltet snakker i dag.  

 

6.4.1. Fattigdom 

“Prostitusjon er ikke nevnt i regjeringens handlingsplan mot fattigdom” blir vi fortalt av en 

talsperson for Sosial- og helsedirektoratet. Det stemmer at det av gjeldende handlingsplan ikke 

fremkommer en eksplisitt sammenheng mellom fattigdom og prostitusjon, likevel nevnes det 

som et av flere tilfeller – da under barnearbeid (Kamp mot fattigdom 2002: 56, 66). Fattigdom 

er et avgjørende og nærmest selvsagt aspekt ved det å være prostituert. Informantene våre 

snakker om både manglende muligheter og økonomisk dårlig stilte kvinner og menn. 
 
Økt likestilling og respekt for kvinners rettigheter er en forutsetning for fattigdomsbekjempelse for 
store befolkningsgrupper. Fattigdomsbekjempelse handler i stor grad om forbedret helse og 
utdanning, politiske rettigheter og økonomiske muligheter for kvinner  (Kamp mot fattigdom 
2002:66). 
 

Regjeringens handlingsplan mot fattigdom (2002) omhandler fattigdom på global basis, med 

særlig fokus på utviklingsland. Med tanke på det økte fokuset på menneskehandel med 

prostitusjonsformål er det bemerkelsesverdig at prostitusjon ikke er nevnt i større grad. 

Årsaken til dette kan være at handlingsplanen ble lansert i 2002, da menneskehandel ikke var 

like utbredt og fokusert på i samme grad som det er i dag. I tillegg til regjeringens 

handlingsplan mot fattigdom, finnes Stortingsmelding nr. 6 (2002–2003): Tiltaksplan mot 

fattigdom. Tiltaksplanen omhandler fattigdomsbekjempelse i Norge. Denne tar heller ikke opp 

prostitusjon eksplisitt, mens den omtaler både barn, innvandrere, flyktninger, 
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uførepensjonister, bostedsløse og rusmiddelmisbrukere. Gjennom forskningstradisjonen 

innenfor prostitusjon er det blitt presentert kunnskap om sammenhengen mellom prostitusjon 

og økonomi, likevel kan vi ut av de nevnte dokumentene skimte lite oppmerksomhet rettet mot 

sammenhengen mellom disse to aspektene.  
 
Fattigdom forbindes i alminnelighet med at personer har en uakseptabel levestandard grunnet store 
økonomiske og materielle mangler. Fattigdomsbegrepet som forskere benytter knyttes oftest til en 
økonomisk mangelsituasjon som får store konsekvenser for personers levevilkår  (Tiltaksplan mot 
fattigdom 2002–2003:7). 
 

I overnevnte utdrag finner vi den definisjonen på begrepet “fattigdom” regjeringen benytter seg 
av i dagens tiltaksplan mot fattigdom. Når det gjelder utenlandske kvinner i prostitusjon er 
fattigdom ofte det som gjør at kvinnene er i en sårbar situasjon og lettere kan bli utnyttet.  

 
Vi skjønner ikke fattigdom. Jeg er selv uopplyst i forhold til dette. Det som er normalt å snakke om i 
Norge som for eksempel bensinpriser og lignende, har ikke andre engang tilgang til i sine hjemland. 
Vi forstår ikke fattigfolk. Hvorfor en kvinne kan knytte seg til kriminelle og reise til Norge eller 
utlandet å selge sex? Dette skjønner vi ikke  (Organisasjon). 
 

Situasjon og kulturell bakgrunn er sentralt, for eksempel nigerianske kvinner som kommer fra et 
land med mye korrupsjon, kriminalitet og vold (Carling 2005:33). Utenlandske kvinners sårbare 
situasjon kan gjøre det enklere for menneskehandlere å utnytte seg av deres situasjon. Mange 
kvinner kommer seg ut av fattigdommen og får “hjelp” til å komme seg til Europa. Kvinnene blir 
dermed utnyttet til å betale ned den store gjelden dette fører med seg ved å prostituere seg.  
 
For å oppsummere kan det sies at økonomi og overlevelse er et felles grunnlag for norske og 
utenlandske prostituerte. Gjennom våre intervjuer har vi hovedsakelig blitt presentert for 
prostitusjon som en overlevelsesstrategi, hvor bakgrunnen er mangelen på alternative muligheter. 
En oppsøkende organisasjon beskriver tre grunner til at kvinner prostituerer seg: “Det er mange 
grunner. For det første er det mangel på alternativer, for det andre er det en overlevelsesstrategi 
og en tredje grunn kan være at de velger det, men det har noe med mulighetene å gjøre det og”. 
 

6.4.2. Markedsperspektiv 

Det markedsliberalistiske språket starter allerede med omtalen “kjøp og salg av seksuelle 

tjenester”. Ut ifra et samfunnsøkonomisk ståsted, er det samspillet som skjer gjennom kjøp og 

salg som kalles et marked (Bojer 2004:354). Det å betegne prostitusjon som en tjeneste er å 

benytte seg av økonomiske begreper. Ved å betegne prostitusjon som et marked, er det mulig å 

trekke konklusjonen at det kan legaliseres som arbeid. Det er ingen av våre informanter som 

ønsker en legalisering. “Vi er imot legalisering og oppretting av bordeller og offentlige 
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bordeller, men det vi ønsker er bedre rettigheter for prostituerte. Og det ser vi jo en klar 

tendens til at i land med legalisert virksomhet er det lettere å diskutere rettigheter” 

(Oppsøkende organisasjon). Det er uenighet om blant fagmiljøene som jobber med prostitusjon 

angående å definere prostitusjon som arbeid. Ingen offentlig instans vil definere prostitusjon 

som arbeid. Dette begrunnes med at prostitusjon ikke gir noen sosiale rettigheter eller 

skatterettigheter (Barne- og likestillingsdepartementet). Samtidig forteller en oppsøkende 

organisasjon at det finnes prostituerte som har blitt utsatt for vold fra kunder, som er blitt 

tilkjent erstatning for tapt arbeidsfortjeneste i Borgarting Lagmannsrett. Dette kan fortelle noe 

om at dette med koblingen mellom sex og arbeid er et vanskelig tema å forholde seg til.  
 
Det kommer helt an på hvilket nivå man er på. Kvinnene selv sier de skal på jobb eller jobbe en 
time. Men det er jo forskjell på jobb og arbeid. Et annet nivå er å se på det i forhold til om 
prostitusjon skal legaliseres som arbeid. Jeg vil ikke at det skal legaliseres som arbeid. Det blir jo 
det samme som å kriminalisere. Det er to strategier for å få kontroll over prostitusjon  
(Organisasjon). 
 

Dette viser at kvinnene i prostitusjonen anser det som en type jobb. Derimot mener denne 

oppsøkende organisasjonen at det er en forskjell på hva prostituerte anser som en jobb og det å 

legalisere prostitusjon som arbeid. Det er forskjellige nivåer å snakke om jobb og arbeid på. En 

av vår forskerne vi snakket med mente derimot at seksuell omgang ikke kan forstås verken som 

jobb eller arbeid. 
 
Det [prostitusjon] er noe fundamentalt annerledes, det er noe mye mer intimt og personlig ved 
seksualitet. […] Det er mye mer følelse enn noe man kan holde opp som en fysisk ting. Det er noe 
med at du låner ut intimiteten din, på en måte. Det er ikke til salgs. Mennesker er ikke til salgs. Det 
er det som gjør oss til mennesker  (Forsker). 
 

Ut ifra våre intervjuer ligger altså uenigheten om prostitusjon definert som arbeid på 

forskjellige nivåer. En forsker reflekterer rundt begrepet arbeid, og minner oss om at det er en 

tendens i vårt samfunn å tenke arbeid som et utelukkende positivt begrep. I dag er arbeid viktig 

for samfunnets medlemmer ved at det er en form for sosial status å være en ressurs for 

samfunnet, men slik har det ikke alltid vært. Tvert i mot preges historien av mange former for 

arbeid som er langt i fra positivt, som for eksempel slavearbeid, barnearbeid og lignende – som 

vi er motstandere av, men likevel kaller arbeid (Forsker). På denne bakgrunn ser det ut til å 

være mulig å omtale prostitusjon som arbeid i enkelte sammenhenger, samtidig med at ingen vi 

har snakket med ønsker å definere prostitusjon som legalt arbeid. Et marked forbindes ofte med 

legitim fortjeneste innenfor samfunnsøkonomiske rammer. Derimot forteller en organisasjon 

som jobber indirekte med prostitusjonsproblematikk at mange kunder tenker på prostitusjon 

med utgangspunkt i et markedsperspektiv.  
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Kundene er ofte skeptiske til at prostitusjon kobles opp mot makt og kjønn. Det hersker en 
autoritetsskepsis blant kundene. De har et mer markedsliberalistisk syn, de mener at det 
[prostitusjon] er frie valg og at alt foregår på et marked. Alt som ikke er direkte skadelig skal være 
tillatt på et marked  (Organisasjon). 
  

Flere hevder at en del av det komplekse og uforståelige ved prostitusjonen som fenomen ligger 

i at penger blir innblandet i seksualiteten, det blir med andre ord et forstyrrende element i vår 

seksualitetsforståelse. Prostitusjon ser i dag ut til å være svært vanskelig å forklare uten å ta i 

bruk markedstermer. Sexindustrien, prostitusjonsvirksomheten, sexarbeidere, omløp og 

produksjon er blant de begrepene som går igjen både på feltet og for øvrig i samfunnet. Media 

er med på å påvirke språket rundt prostitusjonsfeltet. Mediespråket henter begreper fra “det 

kommersielle markedet,” som kan bidra til en normalisering og en naturalisering prostitusjon 

(Lynggard 2002:17). Språket kan være med på å påvirke oppfatninger. Det er mange som 

kritiserer begrepsbruken innenfor prostitusjonsfeltet, men det er rettet lite kritikk mot den 

utbredte bruken av markedsterminologien. Det å bruke disse termene behøver ikke å 

tilkjennegi prostitusjon i form av et markedsperspektiv, men det kan blant annet føre til at det 

kan tolkes i en normaliserende retning. På den annen side kan det bidra til å belyse de negative 

aspektene ved fenomenet, ved for eksempel nettopp menneskehandel som synliggjør at en får 

penger i bytte mot mennesker. 

 

Begrepet menneskehandel forbindes med organisert kriminalitet – gjerne internasjonalt, og er 

en form for kriminalitet med høy strafferamme. Gjennom intervjuene er menneskehandel brukt 

synonymt med trafficking. Menneskehandel synliggjør at penger er inne i bildet, og samtidig 

forteller det noe om hva slags type handel som foregår; nemlig handel med mennesker. I dette 

begrepet ligger ordet “handel”, som er en klar markedsterm, og som får negative assosiasjoner 

når det knyttes til mennesker. Det er selvfølgelig en viktig forutsetning at det innenfor 

menneskehandel er mennesker som er “varen”. Det blir for eksempel omtalt som en svært 

lønnsom aktivitet i et av intervjuene våre, og informanten sammenligner det med 

narkotikahandel. “Narkotikalasten kan en bare få penger for en gang, men et menneske kan en 

få penger for hver eneste dag i lang tid (Politidirektoratet). 

 

6.5 Kompleksitet og mangfold 
 
Jo mer man setter seg inn i temaet, jo mindre enkelt blir det å kategorisere  (Organisasjon). 
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“Ingen foreteelse i prostitusjon har kun en åpenbar betydning” (Jessen 2005:1). Vi ønsker altså 

å se dette behovet for å påpeke kompleksiteten i sammenheng med samfunnets økende tendens 

til å tenke komplekst. Dette ønsket om å stadig påpeke kompleksitet har vi her valgt å kalle en 

kompleksitet og mangfoldsdiskurs; det stadige ønsket forøvrig i samfunnet om å vise 

mangfold, nyanser og kompleksitet på alle områder. Denne diskursen ser ut til å gjelde også 

når det gjelder prostitusjonstemaet. Her skal vi ikke ta stilling til hvor komplekst prostitusjon 

som fenomen faktisk er, men snarere belyse ytterligere en av de aller tydeligste tendensene i 

samtalene med fagmiljøet som arbeider med prostitusjon i Norge i dag. Empirien, teorien og 

samfunnsdebatter som pågår er sammenlagt med på å vise oss konturene av kompleksiteten de 

snakker om. Vi stiller dermed ikke spørsmål ved om det er komplekst, men trekker ut det 

faktum at samtlige av våre informanter ser ut til å tenke innenfor denne diskursen. “Bildet er 

veldig sammensatt” (Forsker). Begreper som hele linja og hele spekteret er med på å 

demonstrere hvor stort og mangfoldig det er. “Den faglige definisjonen på prostitusjon er sex 

for penger. Men det er mer komplisert enn som så” (Forsker).  
 
Da kan folk sette likhetstegn mellom kvinner i tvangsprostitusjon og menneskehandel, og da 
glemmer vi menn, barn, eldre mennesker, de som er i tvangsarbeid, tigging – det er viktig å få med 
nyansene  (Forsker). 
 

Vi kan med andre ord skimte et ønske om å synliggjøre eller snarere tydeliggjøre 

kompleksiteten. Vi har nå sett dette i sammenheng med et generelt fenomen, noe som med 

andre ord vil si at vi ikke antar at dette gjelder eksplisitt innenfor prostitusjonsfeltet. Når vi for 

eksempel har bedt informantene snakke litt om debattmønstrene i Norge er det en tendens at de 

påpeker de positive sidene ved å ha en slik diskusjon som vi har gående. Det er bra å være 

uenige! Dette mener vi understreker at fagmiljøet ser prostitusjon innen en 

kompleksitetsramme. 
 
Alle prosjekter vil trampe i bedet til andre. Pro Senteret har hatt en ideologisk profil […], og det er 
et syn på prostitusjon som ideologisk sett kanskje strider mot Krisesentersekretariatets. Men det går 
an å leve med, det er greit med uenighet og konflikt. Man motarbeider ikke hverandre i den 
forstand. Det er greit med konflikt. Det er viktig at folk sier i fra om de mener noe er rett eller galt. 
Jeg vil ikke si at det er noe problem. Vi utfordres kanskje heller litt lite? (Justis- og 
politidepartementet). 
 

Dette er et syn som går igjen hos andre informanter. Ønsket ser ut til å være at en diskuterer 

meninger for og i mot før en tar avgjørelser – i fare for å rett og slett foreta feil avgjørelser. 

Men avgjørelsen tok Arbeiderpartiet den 22. april, og måten diskusjonen endret seg på kan 

blant annet synliggjøres ved en sexkjøpers utsagn på sexhandel.no samme dag: “Dette er ikke 

lenger en debatt” (“Krypto” 22.04.2007). 
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“Alt henger sammen med alt” 
 
Aldri har jeg vært borti noe så fylt med paradokser og motsetninger som nettopp temaet prostitusjon  
(Jessen 2005:1). 
 

Det neste steget er dermed å forsøke å få oversikt over det komplekse, ønsket om å se helheter 

og sammenhenger er fremtredende. “Det blir som andre komplekse samfunnsproblem. Det er 

vanskelig å vurdere helheten” (Justis- og politidepartementet). Når fokuset etter alt å dømme 

øker på kompleksitet og mangfold, gir dette nødvendigvis også et økt behov for å se en 

sammenheng. At sammenhengene ved økt kompleksitet får økt betydning, er en tendens vi ser 

hos informantene. Selve rapporten kan analyseres inn i denne antakelsen, sett at oppgaven går 

ut på å kartlegge et felt som er stadig mer komplekst. Samtidig bidrar vi selv – ved vårt ønske 

om å skaffe mest mulig flerdimensjonale oppfatninger om temaet – til å gjøre feltet ytterligere 

komplisert. “Jo mer man observerer og jo mer empiri man samler inn, jo større tenderer nemlig 

variasjonene og kompleksiteten til å bli” (Widerberg 2001:21). “Menneskehandel er konseptet 

på toppen. Konseptet bak menneskehandelsbegrepet går langt tilbake til den hvite 

salvehandelen, og dette har ført oss frem til i dag” (Helse- og sosialdirektoratet). Her kan vi se 

et behov for en hierarkisering, samt en historisk fremstilling av temaet. “Det er mange måter å 

se det på. […] Det er et stort felt å ha oversikt over” (Indirekte organisasjon). 

 

6.6 Handlingsplanen – myndighetenes perspektiv 

Handlingsplanen Stopp menneskehandelen, viser flere ulike perspektiver på menneskehandel 

for prostitusjon. Dette ser vi allerede i Knut Storbergets innledning hvor han skriver: “Kampen 

mot handel med kvinner og barn representerer en langsiktig satsning, ikke minst når det gjelder 

å redusere de bakenforliggende årsakene som fattigdom, konflikter, skjev sosial fordeling og 

marginalisering” (Stopp menneskehandelen 2006:1).  

 

Offerperspektiv 

Handlingsplanen åpner med en klar offerberetning om en nigeriansk kvinne som er utsatt for 

menneskehandel, som kommer, til Italia og må selge sex istedenfor å arbeide på restaurant slik 

hun hadde forespeilet (Stopp menneskehandelen 2006:2). Dette er den typiske offerberetningen; 

om en kvinne som ble lovet noe annet og deretter lurt inn i prostitusjon. Underveis i 

intervjuperioden har vi blitt fortalt om nyansene og spekteret som finnes i de ulike prostituerte 
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og menneskehandledes situasjoner, og det såkalte “Lilja 4-ever-bildet” som representerer 

lidelsesperspektivet har fått nye dimensjoner. Begrunnelsen for denne klare offerberetningen i 

dagens gjeldende handlingsplan kommer i form av politisk påvirkning. “Det er en forenkling, 

ting settes på spissen. Dette er et politisk dokument. […] Da må man ta frem store ord for å 

vekke folk” (Justis- og politidepartementet). En del av offerperspektivets hensikt i 

handlingsplanen ser ut til å være å sørge for bistand og beskyttelse til ofrene: “Å ta vare på 

ofrene er en hovedmålsetting i regjeringens innsats” (ibid:10). Menneskerettigheter er en viktig 

komponent her, og handlingsplanen påpeker at menneskehandel innebærer grove brudd på 

disse.  

 

Kjønn og makt 

Forholdet mellom kjønn og makt blir påpekt under intervjuene med våre informanter, og dette 

kommer også frem i handlingsplanen. “Handel med kvinner for utnyttelse i prostitusjon er ofte 

basert på utnyttelse av kvinnenes tradisjonelt svake stilling og underordning av menn som vi 

finner i mange samfunn” (Stopp menneskehandelen 2006:7). Regjeringen knytter dette opp mot 

fattigdom. 
 
I land med store sosial skiller og utbredt fattigdom, er kvinner og barn ofte tapere i kampen om 
arbeid og inntekt. De befinner seg nederst på rangstigen og er i særlig risiko for å blir utsatt for 
menneskehandel. Manglende likestilling mellom kjønnene og noen menns oppfattninger av at de har 
“rett til å” skaffe seg sex samt at de ser på kvinner og barn som en “forbruksvare”, er forhold som 
bidrar til menneskehandel  (Stopp menneskehandelen 2006:7). 
 

Maktforholdet mellom bakmennene/ hallikene og kvinnene blir også påpekt i planen: “Det er 

viktig å merke seg at frykt for utsendelse, sanksjoner mot familie eller redsel for å bli sosialt 

utstøtt på hjemstedet utgjør viktige forutsetninger for bakmenn og hallikers mulighet til å utøve 

kontroll over kvinnene” (ibid:6). 

 

Regjeringen legger vekt på likestillingsperspektiv når det gjelder å begrense rekruttering.  
 
[…] i samsvar med vår nasjonale politikk som forutsetter at likestillingsaspektet skal være en del av 
våre politikkområder, og gjenspeiles også i vår utviklingspolitikk slik den er uttrykt i den norske 
strategien for kvinne- og likestillingsorienterte utviklingssamarbeid  (ibid:8). 

 

Markedsperspektivet og handlingsplanens syn på kunnskapsforvaltning 

Som tidligere nevnt blir menneskehandel og prostitusjon ofte beskrevet i markedstermer, og 

handlingsplanen er intet unntak fra denne begrepsbruken. Dette kan vi se tydelig når 
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regjeringen beskriver menneskehandel som følgende: “Menneskehandel er profittmotivert 

kriminalitet som er betinget av et marked som etterspør mennesker som ‘forbruksvarer’ for 

utnyttelse i prostitusjon” (Stopp menneskehandelen 2006:7). 

 

Regjeringen legger gjennom den treårige informasjonskampanjen vekt på kunnskap om 

prostitusjon og menneskehandel: 
 
Gjennom denne bredt anlagte informasjonskampanjen vil regjeringen søke å bidra til økt kunnskap 
om hva menneskehandel innebærer for enkeltindivid og samfunn samt øke kunnskapen om 
sammenhengen mellom prostitusjon og menneskehandel  (ibid:8) 
 

Her kan vi samtidig se et skille mellom individ og samfunnsperspektiv. I handlingsplanen 

trekker regjeringen frem hvor skadelig prostitusjon er for enkeltindivider, ved for eksempel å 

trekke frem offerberetninger. Det ses også på som et samfunnsperspektiv hvor det er et resultat 

at kvinners stilling og patriarkatet. 

 

Etterspørsel og kunde 

Som en del av utviklingen med arbeid med prostitusjonsspørsmål i dag retter handlingsplanen 

større fokus på etterspørsel og på kunde. “Må handlingsplanen og debatten vekke oss alle i 

kampen mot menneskehandel – og ikke minst få kundene til å avstå fra å være kunder” (Stopp 

menneskehandelen 2006:1). Dette utdypes nærmere under begrensing av etterspørsel. 

“Regjeringen [ønsker] gjennom kampanjen å påvirke menns holdninger til kjøp av seksuelle 

tjenester. Målet er å hindre førstegangskjøp og stoppe fortsatt etterspørsel gjennom 

holdningsendring hos etablerte kunder” (ibid:8). Dermed kommer kunden tydelig frem og 

regjeringen anerkjenner at kunden er en viktig del av prostitusjonssystemet.  

 

Økonomiske perspektiver kommer til uttrykk gjennom at handlingsplanen fremhever at 

etterspørsel og store muligheter for profitt opprettholder grunnlaget for menneskehandelen. 

Etterspørsel etter kvinner og barn for seksuell utnyttelse er en betingelse for det kriminelle 

sexmarkedet og prostitusjonskunder kan dermed bidra til å understøtte organisert slavehandel 

(ibid:8). 

 

Myndighetene viser også at de holder seg innenfor en kompleksitetsdiskurs, når Knut 

Storberget i innledningen skriver: “I kampen mot menneskehandel er det ingen enkle løsninger. 
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Årsakene til menneskehandel er kompleks. Virkemidlene må derfor være mange og spenne 

vidt” (ibid:1). 

 

Regjeringen skiller også på menneskehandel og menneskesmugling.  

 
Det kan være […] likheter mellom menneskehandel og menneskesmugling, men det er også en viktig 

forskjell da intensjonen med menneskesmugling er ulovlig grensepassering, mens formålet med 

menneskehandel er at ofrene skal utnyttes etter at de har ankommet landet de er ført til. Menneskehandel 

krever ikke en grensepassering, den kan også skje innenfor et lands grenser  (Stopp menneskehandelen 

2006:5). 

 

 

6.7 Media 

6.7.1 Perspektiv i media 

Denne interessen kan i neste omgang vise seg i perspektivene media møter temaet med.  

Vi møter flere perspektiv i medias dekning av prostitusjon. I følge Lynggard (2001) viser for 

eksempel Dag Stenvoll (2002) at frykt er en viktig mediediskurs når det gjelder 

menneskehandel for prostitusjon over landegrenser; frykten for organisert kriminalitet, frykten 

for smitteoverføring og spesielt frykten for moralsk og sosialt sammenbrudd (Lynggard 

2002:11). Dette er ikke noe som opptar våre informanter i stor grad når de snakker om media, 

men frykten for smittsomme skammen som er knyttet til prostitusjon er sentralt i flere 

intervjuer. 

 

Informantene er i hovedsak opptatt av at all presse er like ille, men et par er opptatt av å 

nyansere. En informant fra en oppsøkende organisasjon viser til pressedebatten etter artikkelen 

“Ullevål horeby” (VG 15.06.2006) og mener at pressen dermed er opptatt av perspektiv og hva 

som formidles. En av forskerne vi pratet med mener de ulike redaksjonene har sine egne bilder 

av prostitusjon og aktørene innen prostitusjonssystemet. Dette bekreftes ytterligere ved 

fortellinger om redaksjoner som har avvist forslag om reportasjer og saker som inneholder 

bilder som divergerer fra det de bruker å formidle. Den mannlige prostituerte er et eksempel på 

et bilde som ikke enkelt får innpass i dagens mediebilder. Dette bildet bryter nemlig med det 

vante bildet av prostitusjon. “Men avisenes fremstilling er jeg skeptisk til, og her har det ikke 
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noe å si om det er Dagsavisen eller Klassekampen eller hva som helst altså. De er alle useriøse 

på sin måte” (Forsker). 

 

Makt- og kjønnsperspektiv 

At prostitusjon berører vår seksualitet kan være en medvirkende årsak til medias interesse for 

prostitusjon. En informant sier: “Sex er et tema som selger, det kan virke sexy med 

prostitusjon” (Organisasjon). 
 

Selv om Aftenposten her har latt “ofrene” slippe til med sine stemmer, tror vi altså ikke helt på dem 

fordi hele oppslaget har en paternalistisk overtone. Det understrekes ikke minst med billedbruken: 

tydelig forfrosne unge jentekropper uten hoder i en klynge på et gatehjørne – og over dem et bilde 

av en stram mannlig politioffiser i uniform med pondus og hendene på ryggen; en visualisering av 

det Bourdieu kaller “naturalisering av den mannlige dominans”  (Lynggard 2002:19). 

 

I vår medieundersøkelse så vi at informantene i stor grad var aktører rundt 

prostitusjonssystemet; politi og påtalemyndighet, sosialarbeiderne, politikere og ekspertene. En 

av våre informanter bygger opp under dette: “Media er ofte ikke interessert i kvinnene” 

(Organisasjon). Lynggard har undersøkt hvordan media fremstiller prostitusjon ut i fra et makt- 

og kjønnsperspektiv. Hun mener at når “vi […] lar sosialarbeidere og eksperter stadig slippe til 

og snakke på vegne av ‘de prostituerte’ eller ‘disse kvinnene’, risikerer vi å bidra til ytterligere 

usynliggjøring og marginalisering av kvinnene” (2002:19). Flere av informantene våre er også 

opptatt av kjønn og makt i den offentlige debatten; de diskuterer hvem som er synlige og hvem 

som er usynlige; og dermed blir glemt. De diskuterer stereotypene som henger fast i 

kjønnsroller – hvordan de inkluderer og ekskluderer. 

 

Naturalisering 

Lynggard (2002) viser til egne diskursanalyser av norske medier og til nordiske og europeiske 

undersøkelser når hun hevder at mediene bygger opp om en naturalisering eller normalisering 

av prostitusjon. Hun poengterer noe vi har observert i vår medieanalyse;  
 

At årsaksforholdet eller den samfunnsmessig bakgrunn sjelden trekkes inn i mediedekningen kan 

også ha sammenheng med den journalistiske sjangeren dette tema presenteres i, nemlig den 

kriminalpolitiske nyhetssjangeren med relativt korte nyhetssaker om anvendelse av lovverk, 

politirazziaer eller intervju med politikere og sosiale distanser. En sjelden gang utvides 
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nyhetsartikkelen til en sosialreportasje der journalisten har gjort et raskt dypdykk ned i gatejungelen 

og beskriver hva han/hun ser og opplever i denne underverdenen  (2002:4–5). 

 

Flere av informantene våre har det samme inntrykket; at det skrives mye om kriminalsaker når 

det skrives om prostitusjon. Mens noen mener det skrives mye om menneskehandel, mener 

andre at det burde være mer fokus på det. Men samtidig sier flere at det ikke skrives så mye om 

prostitusjon. En informant sier “det vil aldri bli nok” når vi spør om media dekker for mye 

eller for lite (Organisasjon).  

 

Vår undersøkelse viser at dette er både et korrekt og ikke korrekt bilde. I de 9 avisene vi har 

undersøkt finnes det gjennomsnittlig 2 artikler daglig om prostitusjon og menneskehandel for 

prostitusjon. Mens det i perioden ble skrevet 85 artikler i Bergens Tidende, ble det skrevet 9 i 

Fædrelandsvennen. I de to landsdekkende avisene Verdens Gang og Dagbladet ble det skrevet 

henholdsvis 31 og 41 artikler; altså gjennomsnittlig hver fjerde og sjette dag.  

 

Når vi daglig kan lese om prostitusjon i den samme rammen av kriminalstoff kan det være med 

på “bidra til å konstruere prostitusjon som en ‘normal’ del av samfunnskriminaliteten og 

prostitusjon som en naturlig levevei for (en del) kvinner” som Lynggard hevder (2002:5). Det 

kan også føre til likegyldighet og avstand hos leserne (Alba 2002 i Lynggard 2002:5). En 

informant mener at “det vil aldri bli nok” (Indirekte organisasjon). I denne sammenhengen blir 

denne tanken skummel, hvis det ikke samtidig settes krav til hvor søkelyset ligger på, hvem 

som siteres og hvordan det skrives. Likegyldigheten som skapes gjennom mediedekningen 

bekreftes av en litt oppgitt kommentar fra en informant: “Man kunne ha bytta prostituert med 

Al-Qaida uten at noen hadde reagert” (Organisasjon). 

 

6.7.2 Media som holdningsskaper 

 

– Hvem har størst påvirkning på folks oppfatninger? 

– Mediene. Det er de som når ut til folk. De formidler jo informasjon fra organisasjoner og 

forskning, men de gjør i en tabloid svart/hvittforestilling, en begrenset formidling for å få ting ut. 

Mange har den holdningen at prostitusjon ikke har noe med oss å gjøre. Det kunne ikke skjedd med 

oss selv. Vi skylder på sosial urettferdighet, noe som gjør det mer behagelig for oss å tenke på den 

måten. Vi ønsker at det skal være langt fra oss og ikke komme nær. Det er litt tilsvarende for fattige 

og narkomane. Det blir en slags eksotifiering; å få det til å være noe annet – noe ‘jeg kunne aldri 
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gjort det [prostituert meg]’ – det er derfor viktig å allmenngjøre det, forskningen skal forklare 

hvorfor og hvordan  (Forsker). 

 

Flere av informantene våre er opptatt av media som skapende og formende av holdninger og 

hvor stor makt og ansvar de dermed har. Det er media som bestemmer hvor fokus skal settes. 

Dette gjør de ved å bestemme hvor mye som skal skrives, hvilke ord som brukes og hvem som 

er kilder. “Det er media som styrer hvordan det blir fremstilt. Derfor former media 

oppfatningene” sier kommunerepresentanten. Noe informantene våre synes er problematisk 

med dette, er at reportasjene er overflatiske, eller svart-kvitt og at det ikke blir noe dypdykk 

ned i stoffet. En av informantene våre mener at: “Men så kommer det aldri ned til det 

dybdespørsmålet om etterspørsel som forutsetning. Noen ganger kommer de kanskje ned til det 

sosiale problemet, men ikke lenger ned enn det” (Forsker). Men blir det nødvendigvis bedre av 

et dypdykk? Lynggard skriver at “En sjelden gang utvides nyhetsartikkelen til en 

sosialreportasje der journalisten har gjort et raskt dypdykk ned i gatejungelen og beskriver hva 

han/hun ser og opplever i denne underverdenen” (2002:5). Så lenge dypdykket ikke innebærer 

et annet språk og andre informanter, vil dypdykkene kunne bidra til å befeste eksisterende 

myter og holdninger. 
 

Media har faktisk et medansvar [i holdningsdebatten], det har noe med ordbruken – med fokuset. 

Det er faktisk mer vanlig å bruke betegnelsen hore fortsatt, eller å snakke om kvinner som selger 

seksuelle tjenester eller ofre for menneskehandel – og belysning av den biten der. Det er noe med 

begreper de bruker, hvilke temaer som blir vektlagt. I en menneskehandelssak vil forsvarerne til de 

tiltalte alltid snakke om at kvinnene gikk frivillig til det, at hun visste at hun skulle prostituere seg, 

og de vil kjøre på dette – dette blir ofte vektlagt i media i stedet for det som er vanskeligere og mer 

kompleks å belyse – som de kompliserte tingene som sårbar situasjon og forledelse. Det er et 

komplekst felt. Det er ikke enten eller. Media vil ofte ha enkle svar, er de nigerianske prostituerte 

ofre for menneskehandel eller er de aggressive lykkejegere? – og det finnes ikke enkle svar på det  

(Politidirektoratet). 

 

Flere informanter diskuterer det samme. Kommunerepresentanten mener at media har en 

overflatisk fremstilling og et schizofrent språk. “Pressen vipper mellom den tabloide siden som 

handler om den forferdelige prostitusjonen, og på kommentarsiden som handler om 

offerrolletenkingen”. En av forskerne er bekymret fordi hun mener at omtalen av nigerianske 

kvinner som aggressive lykkejegere “har vært sterkt opinionsdannende og vært med på å gjøre 

folk mer villig til å akseptere ‘renovasjonstiltak’”.  
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En informant fra en organisasjon som jobber med trafficking viser til den positive delen som 

kan ligge i medias rolle:  
 

[Media er gunstige holdningsskapere] hvis du har et balansert media […] Men dessverre er det 

sånn at det forskere skriver på ikke er det som kommer fram til den store allmennheten. Å ha media 

som samarbeidspartnere kan få fram forskningen på en god måte. 
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7 Oppsummering 
I denne rapporten har vi diskutert hvordan de ulike fagmiljøene arbeider og samarbeider rundt 

temaet prostitusjon, hvilke oppfatninger de ulike miljøene har til myndighetenes arbeid med 

prostitusjon og medias fremstilling av temaet, hvilke begreper fagmiljøene bruker og hvilke 

oppfatninger som råder. Vi har også ønsket å studere hva og hvor mye utvalgte norske medier 

har skrevet om prostitusjon.  

 

Det er hovedsakelig fire hovedfunn. Årsaken til at vi har dette som et oppsamlende funn 

avslutningsvis i rapporten er at vi under intervjuperioden så den klare tendensen i feltet til å 

beskrive prostitusjon som noe svært komplekst og mangfoldig. Grunnen til at vi har grepet fatt 

i dette er ikke at vi på noen som helst måte betviler problemstillingenes kompleksitet på feltet, 

men finner det interessant å kople det til noe som kan se ut til å være en rådende diskurs i 

dagens samfunn. Denne diskursen råder i tillegg ikke kun i de øverste forskningsinstitutter som 

arbeidet på et mer teoretisk plan, men snarere på samtlige tilnærmingsmåter. Vi har altså 

diskutert dette i lys av kompleksitetsdiskursen for øvrig i samfunnet, og trukket frem hvordan 

og hvorfor informantene kan se ut som å snakke innenfor denne sammen diskursen. Det er 

videre flere grunner for hvorfor vi finner dette punktet interessant. Det er nemlig også en klar 

konsensus blant informantene om at dette mangfoldet som inneholder så mye debatt og 

uenighet er noe som er positivt. Det noe positivt for regjeringen, for forskningen og for 

prostitusjonssystemet. Det viktig å bra å problematisere, å være uenige og å skape debatt; dette 

driver arbeidet videre og er dermed en positiv faktor. Det er nærmere bestemt ingen av våre 

informanter som trekker fram noe negativt aspekt ved denne uenigheten på feltet. Men hva går 

uenigheten på feltet ut på? Har vi også stilt spørsmål ved i dette arbeidet. At feltet er oppdelt og 

at det regjerer ulike meninger og oppfatninger har vi forstått som en mer eller mindre selvsagt 

oppfatning, men vi skulle arbeide med fagmiljøet en stund før vi forstod uenighetenes karakter. 

Uenighetene går først og fremst ut på hvordan å bekjempe prostitusjon som det 

samfunnsproblemet det er per i dag, og dette er det stor fokus på. Allikevel kan enigheten som 

og i svært stor grad preger feltet komme i skyggen. Som det dermed kommer frem av dette 

arbeidet, er enigheten noe av det vi er mest interessert i å trekke frem sammen med det faktum 

at det finnes debatt og diskusjon, for å klargjøre og gjøre oppmerksom på at enigheten på 

samme måte som uenigheten kan være med på å drive arbeidet fremover. Alle vi har intervjuet 
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er enige om at prostitusjon er et samfunnsproblem, at det er et omfattende problem som angår 

alle, men de er uenige om veien å gå for å bekjempe det.  

n som vi synes er de viktigste fra vår analyse som vi vil trekke frem i denne oppsummeringen 

avslutningsvis.  

 

Informantene snakker for det første om en tilbudsside og en etterspørselside. Allikevel finnes 

det flest karakteristikker av tilbudssiden blant de utsagnene vi har fått. Dette kan vi blant annet 

se ut fra hvilke begreper som tas i bruk når informantene omtaler aktørene i selve 

prostitusjonen; blant annet ved at det finnes og brukes flere ord på selgeren enn på kjøperen. 

Kundegruppen er en gruppe som begynner å bli noe mer synlig i forskningen, men det gis 

samtidig utrykk for at det er ennå er alt for lite fokus på disse blant våre informanter. I tillegg 

til et manglende fokus finnes det følgende også få tilbud til menn i prostitusjon, og det samme 

gjelder og kunder som kjøper sex. Dette er det enighet om at sier noe om kjønnsdimensjonene i 

dette systemet, og at det er mer fokus på kvinner enn menn.  

 

For det andre har vi hatt et fokus på medias rolle og innvirkning på arbeidet med 

prostitusjonsspørsmål. Dette være seg medias rolle som holdningsskaper, medias 

definisjonsmakt, og rent teknisk mediedekningen av temaet. Denne delen av undersøkelsen har 

resultert i vårt fokus på svart-hvitt fremstillingen som temaet blir utsatt for, som også tydelig 

gir utslag for hvordan representantene for fagmiljøet velger å arbeide med det. Vi finner flere 

tegn på at informantene innehar svært negative innstillinger til medias fremstilling av saker. 

Allikevel ser de viktigheten av dekningen, og flere sier også at de bruker media bevisst i sitt 

arbeid. Problemet mener de allikevel ligger i hvordan sakene blir fremstilt, og hvilket inntrykk 

det gir av prostitusjon og prostituerte. Deres hovedkritikk er at medias fremstillinger bidrar til å 

opprettholde det svart-hvitt bildet som mange har av fenomenet, og at media behøver å bli mer 

nyansert. 

 

For det tredje synes vi at informantenes refleksjoner over offer og offerbegrepet er særlig 

interessant. Offerbegrepet viser seg å være svært ladet i de fleste sammenhenger, og det 

snakkes ofte om det i sammenheng med hvorvidt prostitusjon er frivillig eller ufrivillig.  

Et ”verdig offer” er blant det som blir trukket frem her, og vi har i forskningen på 

prostitusjonssystemet måttet sette oss godt inn i den teoretiske definisjonen, hvordan et offer 

blir vurdert juridisk og i det øvrige samfunnet samt hvordan det kan forstås, for å bedre tolke 

innholdet i de utsagnene vi har fått angående dette. Hva skal til for at noen kan kategoriseres 



 

85 
 

som et verdig offer og hvor stor grad av frivillighet ligger i dette begrepet? Er det at en person 

blir tvunget over landegrenser for å måtte selge sex og gi pengene til en bakmann eller hallik 

tvang, eller er det en mangel på muligheter? De fleste av våre informanter er enige om at det en 

situasjon som svært få har ønsket seg inn i, men graden av ufrivillighet er det uenighet om. 

Dette fører oss over til vårt fjerde hovedfunn som dreier seg om kompleksitet og mangfold. 

 

Under intervjuperioden så den klare tendensen i feltet til å beskrive prostitusjon som noe svært 

komplekst og mangfoldig. Grunnen til at vi har grepet fatt i dette er ikke at vi på noen som 

helst måte betviler problemstillingenes kompleksitet på feltet, men finner det interessant å 

koble det til noe som kan se ut til å være en rådende diskurs i dagens samfunn. Denne 

diskursen råder i tillegg ikke kun på forskningsinstitutter som arbeidet på et mer teoretisk plan, 

men snarere på samtlige tilnærmingsmåter. Vi har altså diskutert dette i lys av 

kompleksitetsdiskursen for øvrig i samfunnet, og trukket frem hvordan og hvorfor 

informantene kan se ut som å snakke innenfor denne sammen diskursen. Det er videre flere 

grunner for hvorfor vi finner dette punktet interessant. Det er nemlig også en klar konsensus 

blant informantene om at dette mangfoldet som inneholder så mye debatt og uenighet er noe 

som er positivt. Det er noe positivt for regjeringen, for forskningen og for 

prostitusjonssystemet. Det er viktig og bra å problematisere, å være uenige og å skape debatt; 

dette driver arbeidet videre og er dermed en positiv faktor. Det er nærmere bestemt ingen av 

våre informanter som trekker fram noe negativt aspekt ved denne uenigheten på feltet. Men i 

dette prosjektet har vi stilt spørsmål om hva går uenigheten på feltet går ut på. At feltet er 

oppdelt og at det regjerer ulike meninger og oppfatninger har vi forstått som en mer eller 

mindre selvsagt oppfatning, men vi skulle arbeide med fagmiljøet en stund før vi forstod 

uenighetenes karakter. Uenighetene går først og fremst ut på hvordan man bekjemper 

prostitusjon som det samfunnsproblemet det er per i dag, og dette er det stor fokus på. 

Allikevel kan enigheten som og i svært stor grad preger feltet komme i skyggen. Som det 

dermed kommer frem av dette arbeidet, er enigheten noe av det vi er mest interessert i å trekke 

frem sammen med det faktum at det finnes debatt og diskusjon, for å klargjøre og gjøre 

oppmerksom på at enigheten på samme måte som uenigheten kan være med på å drive arbeidet 

fremover. Alle vi har intervjuet er enige om at prostitusjon er et samfunnsproblem, at det er et 

omfattende problem som angår alle, men de er uenige om veien å gå for å bekjempe det. 
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Vedlegg I: Prosjektbeskrivelse 

 

 

 

 

 

“Prostitusjon i Norden” 
Prosjektbeskrivelse for Humanistisk prosjektsemester våren 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Om Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK) 

NIKK - Nordisk institut for kvinde- og kønsforskning er et tværnordisk kundskabs- og 
informationscenter for køns- og ligestillingsforskning. NIKK er placeret ved Universitetet i 
Oslo og er finansieret af Nordisk Ministerråd (NMR). 

Virksomhed og formål 

NIKK danner brohoved mellem nordisk kønsforskning og ligestillingspolitik. 
NIKKs virksomhed foregår i aktiv dialog med de nordiske ligestillingsministre (MR-JÄM) 
samt embedsmandskomiteen for ligestilling (ÄK-JÄM). 

NIKK bidrager til at gennemføre det nordiske samarbejdsprogram for ligestilling: ”Med fokus 
på køn er målet et ligestillet samfund” (2006-2010). 
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NIKKs virksomhed udgør to virksomhedsområder: 

Projekter og arrangementer: 

NIKK initierer, koordinerer og udfører projekter som har til formål at belyse vigtige 
ligestillings- og kønspolitiske problemstillinger. Dette inkluderer forsknings- og 
udviklingsprojekter, udredninger, oversigter og rapporter. 

Forskningsformidling og information: 

NIKK formidler nordisk kønsforskning og ligestillingsarbejde primært via NIKKs 
hjemmeside og NIKK magasin. Dertil kommer generel informationsvirksomhed. NIKKs 
personale udfører tillige ekspertopdrag, holder foredrag og publicerer artikler. De 
videnskabelige tidsskrifter NORA: Nordic Journal of Women´s Studies og Nordic Journal of 
Masculinity Studies er midlertidigt forankrede på NIKK. NIKK har et tæt samarbejde med de 
nationale forsknings-, informations- og dokumentationsenheder i de nordiske lande. 

 

Bakgrunnen for prosjektet 

Det har skjedd store endringer i prostitusjonsmarkedene i de nordiske land og internasjonalt 

de siste årene. Økt globalisering, store forskjeller mellom rike og fattige land og åpning av 

grensene mot tidligere Sovjetunionen og Øst-Europa er blant forklaringene på den økte 

menneskehandelen for prostitusjonsformål. Utenlandsk prostitusjon og menneskehandel for 

prostitusjon krever ny kunnskap og nye sosiale, rettslige og politiske tiltak innen 

prostitusjonsområdet. Flere av de nordiske landene har i tillegg til å forsøke og begrense 

rekruttering til prostitusjon også rettet fokus på etterspørselen. Med etterspørsel menes her 

særlig menn som kjøper sex. Historisk sett utgjør fokus på sexkjøperen et perspektivskifte 

både innen sosialpolitikk, rettsystem og forskning i de nordiske land.  

 Det er allmennpolitisk enighet i de nordiske land om at handel med kvinner og barn for 

prostitusjon er et alvorlig brudd på menneskerettighetene og at tiltak må settes inn for å 

beskytte ofrene og å bekjempe denne kriminaliteten. Samtidig er det ikke politisk enighet i 

Norden – verken innen det enkelte land eller mellom landene – i synet på prostitusjon som 

fenomen og spesielt hvorvidt kjøp av sex bør kriminaliseres. Mens sexkjøp ble forbudt i 1999 

i Sverige, har tilsvarende lovforslag i Danmark, Finland, Island og Norge og de selvstyrte 

områdene ikke blitt vedtatt. I Finland har man i 2006 innført forbud av sexkjøp fra ofre for 

menneskehandel. I alle de nordiske landene har kriminaliseringsforslag skapt mye offentlig 

debatt. 

Offentlig prostitusjonspolitikk i de nordiske land har siden 1970-tallet hatt som 

utgangspunkt at prostitusjon er et sosialt problem som krever sosialpolitiske tiltak. Parallelt 
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har prostitusjon til en viss grad blitt sett på som et uttrykk for manglende likestilling mellom 

kjønnene fordi dette medvirker til at kvinner havner i prostitusjon og til at menn utnytter deres 

problemer. Ulike andre forklaringsmodeller på fenomenet prostitusjon har likevel lange 

tradisjoner og eksisterer parallelt i den offentlige debatten og i opinionen.  

 

Kunnskapsbehov og bruksområde 

Likestillingsministrene i de fem nordiske land har på denne bakgrunn besluttet at det i 2007-

2008 skal gjennomføres et nordisk forskningsprosjekt Prostitusjonen i Norden i de nordiske 

landene og de selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland. NIKK har fått i oppdrag å 

gjennomføre forskningsprosjektet, som vil begynne i mai 2007. Prosjektet tilhører 

innsatsområdet under Kjønn og Makt, ett av de to prioriterte hovedområder for det nordiske 

likestillingssamarbeidet Med fokus på køn er målet et ligestillet samfund 2006-2010. 

Prosjektet er samtidig en del av NMRs helhetsorienterte innsats i bekjempelsen av 

menneskehandel og en oppfølging av anbefalingene fra den nordisk-baltiske kampanjen mot 

handel med kvinner fra 2002-2003.  

 

Prosjektet ”Prostitusjon i Norden” har tre satsingsområder: 

1. Prosjektet søker å samle oppdatert kunnskap om hvordan prostitusjon og menneskehandel 

for prostitusjonsformål blir håndtert rettslig og gjennom sosiale tiltak i de nordiske 

landene og hvilke konsekvenser disse tiltakene kan tenkes å ha på omfanget og innholdet i 

prostitusjonen og menneskehandel for prostitusjonsformål. 

2. Prosjektet vil samle kunnskap om omfanget av prostitusjon og menneskehandel fra 

politiet, sosialtjenester og andre involverte instanser og diskutere ulike måter som benyttes 

til å beregne omfanget.  

3. Prosjektet vil kartlegge og diskutere kvinners og menns holdninger til kjøp av sex. 

 

Det er innenfor det tredje satsingsområdet NIKK foreslår et samarbeid med Humanistisk 

prosjektforum, der studentene vil konsentrere seg om kunnskap om Norge. HumPro prosjektet 

vil fungere som et pilotprosjekt, og erfaringene og kunnskapen fra dette pilotprosjektet kan 

tjene som et grunnlag for undersøkelser og analyser av holdninger i de øvrige land i Norden.    
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Spørsmål oppdragsgiver ønsker besvart 

Prostitusjon er et fenomen som historisk alltid har engasjert offentligheten og som vekker 

sterke følelser ikke minst fordi det ofte forbindes med moral, seksualitet og kjønnsroller. 

Holdninger i den generelle befolkningen, både kvinners og menns holdninger, er vesentlige 

for utbredelsen av prostitusjon og menneskehandel for prostitusjon. Ikke minst er menns 

holdninger til det å kjøpe sex viktige, fordi det hovedsakelig er menn som kjøper sex. 

Prostitusjon finnes fordi noen er villige til å kjøpe sex, og denne etterspørselen er grobunnen 

for at det også finnes menneskehandel for prostitusjon. Alle de nordiske landene har et fokus 

på å bevisstgjøre menn om fenomenet menneskehandel og hvordan sex-kjøpere er med på å 

opprettholde et marked som gjør dette mulig. 

 

Aktuelle problemstillinger i undersøkelsen av holdninger:  

– Hvilke holdninger/forestillinger/forklaringsmodeller i forhold til prostitusjon og partene i 

den formidles i det offentlige rom, og hvilke ser ut til å være dominerende? 

– Trekkes likestillingsargumenter inn når menn og kvinner diskuterer sexkjøp, og hvordan 

slår disse argumentene ut? 

– Skilles det mellom prostitusjon og menneskehandel for prostitusjon?  

– Holdninger til lovgivning og sosial tiltak på området: 

– Bør prostitusjon og/eller kjøp av sex forbys? 

– Bør ofrene for menneskehandel få permanent opphold i Norge? 

– Hvilke sosiale tiltak bør settes inn?  

 

Disse spørsmålene (og andre spørsmål) søkes besvart ved hjelp av (1) gruppe- og individuelle 

intervjuer med representanter for ulike målgrupper (2) analyser av framstillinger av 

prostitusjon/menneskehandel i utvalgte norske medier og (3) analyser av norske myndigheters 

holdningskampanjer om sexkjøp.  

1) Det vil ikke være ressurser til å lage representative meningsmålinger, men intervjuer med 

informanter kan gi en indikasjon på holdninger i forskjellige miljøer og gi en oversikt over 

sentrale argumenter i diskusjonen om prostitusjon og menneskehandel.  



 

viii 
 

2) Med analyser av framstillinger av prostitusjon og partene i den i utvalgte norske medier 

mener vi at studentene kan ta for seg utvalgte mediers måter å dekke temaet på, med tanke på 

hvilke begreper som anvendes, hvordan aktørene i prostitusjonen framstilles, hvordan sakene 

vinkles og hva som trekkes inn som relevant. Medienes framstillinger er på den ene siden et 

mål på hva som er akseptable normer og verdier i et samfunn. På den andre siden er mediene 

den viktigste offentlige arena for meninger og debatt om et fenomen. Samtidig er mediene en 

viktig kunnskapskilde og premissleverandør for opinionsdannelse og for politiske 

beslutninger.  

3) Med analyser av norske myndigheters kampanjer mener vi at studentene bør studere 

innholdet i brosjyrer, nettsteder og informasjonskampanjer for å si noe om hvilke perspektiver 

og antakelser om partene i prostitusjonen som ligger til grunn for informasjonen.  

 

Organisering 
Oppdragsgiver 
Nordisk institutt for kvinne og kjønnsforskning – NIKK 
Tel: +47 22 85 89 21 
Fax: +47 22 85 89 50 
E-post: nikk@nikk.uio.no 

Postadresse 
NIKK 
PB 1156 Blindern 
NO-0317 Oslo 

Besøksadresse 
Sognsveien 70, 4. etg (vis-à-vis Ullevål stadion) 
 

Kontaktperson 

Informasjonsrådgiver Trine Lynggard, faglig kontaktperson på NIKK, tlf 22 85 87 14 
trine.lynggard@nikk.uio.no  

Kontorsjef Tone Vold-Johansen, administrativ kontaktperson på NIKK, tlf 22 85 87 13 
tone.vold-johansen@nikk.uio.no  

 

Oppdragsutfører 

Det faglige arbeidet utføres av fem studenter ved Humanistisk Prosjektsemester, UiO. 
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Faglig ansvarlig veileder: 

Førstelektor sosiologi 
Marit Haldar  
Jobb: 22 84 45 73 
Mob: 97 74 03 92  
marit.haldar@sosiologi.uio.no 
http://www.forskning.no/personer/1147346575.95 

 

Prosjektansvarlig 

Prosjektleder Humanistisk Prosjektforum: Berit Thorbjørnsrud, tlf.: 22 85 81 96, 
b.s.thorbjornsrud@ikos.uio.no 

Prosjektkoordinator Humanistisk Prosjektsemester: Kristina Skåden.: 22 85 83 82,  
kristina.skaden@ikos.uio.no 

 

Instituttleder ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Arne Bugge Amundsen, 
instituttleder. 

 

Fremdrift 
Oppstartssamling for studentene ved Humanistisk Prosjektsemester gjennomføres 18. januar 
2007. Oppdragsgiver presenterer prosjektet for studentene. Prosjektstart er umiddelbart etter 
oppstartssamlingen, og prosjektgruppens første møte hos oppdragsgiver vil gjennomføres i 
uke 4. Tidspunkt for gjennomføring av en muntlig presentasjon av prosjektresultater for 
oppdragsgiver avtales nærmere mellom oppdragsgiver og prosjektgruppa. 

 

Ferdigstillelse av prosjektrapporten: 6. juni, 2007 

Muntlig eksamen: 18. og 19. juni, 2007 (Med forbehold om mulig datoendring). 

Oppdragsgivers frist for innsigelser på prosjektrapporten: 13.juni, 2007. 

Kontorer 
Studentene vil ha tilgang til ett kontor og møterom hos NIKK i Sognsveien 70. 

Finansiering 
30 000,- kr finansieres av NIKK.  
Andre utgifter til prosjektet, som for eksempel kopiering, reise utenfor Stor-Oslo, utsending 
av spørreskjemaer og fokusgrupper, dekkes av oppdragsgiver, forutsatt av oppdragsgiver og 
prosjektgruppe er enige om at dette er nødvendig. 
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Vedlegg II: Kontrakt mellom NIKK og UiO 
 

 

 

 

Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning - NIKK Institutt for kulturstudier og  

Tone Vold - Johansen  orientalske språk 

Pb 1156, Blindern Postboks 1010 Blindern 

0317 Oslo 0315 Oslo 

 Telefon: 22 85 59 43 

 Telefaks: 22 85 48 28  

Dato: 07.01.2007 E-post: henvendelser@ikos.uio.no 

Deres ref.:  

 
Vår ref.: krsk 06/15318 

Nettadresse: http://www.hf.uio.no/ikos 

 
 

 

 

Avtale om prosjektsamarbeid våren 2007 mellom 

Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning - NIKK 

og Humanistisk prosjektsemester, 

Universitetet i Oslo 

 

 

§ 1 Målsetning for prosjektet 

• Prosjektet gjennomføres generelt med et tosidig formål: Det skal tjene som en 
læringsarena for studentene og prosjektresultatene skal ha en nytteverdi for 
oppdragsgiver.  

 

§ 2 Kostnader 

• Oppdragsgiver betaler kr. 30.000,- for oppdraget ved Humanistisk Prosjektsemester. 
Beløpet dekker delvis studiets driftsutgifter. Utgifter ut over dette (som kreves for 
gjennomføringen av prosjektet), for eksempel til reiser og materiell, må dekkes av 
oppdragsgiver. Dersom prosjektarbeidet krever reisevirksomhet utenfor Oslo-området, 
må utgifter for studentdeltakerne til dette dekkes av oppdragsgiver. 

• Universitetet sender faktura på prosjektavgiften etter prosjektstart. 
 

§ 3 Kontaktpersoner  

• Oppdragsgiver skal ha en kontaktperson med spesielt ansvar for dialogen med 
studentgruppa. 
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• Opprettelse av styringsgruppe, referansegruppe, spesielle kontakt- og ressurspersoner 
må tilpasses både det enkelte prosjekt og organisasjonen hos oppdragsgiver. Spesielle 
forutsetninger eller ønsker i denne sammenheng skal inngå i prosjektbeskrivelsen. 

 

§ 4 Fagansvar og iverksettelse  

• Utkast og tema for prosjektarbeidet utarbeides i egen prosjektbeskrivelse. 
• Prosjektleder og prosjektkoordinator har ansvar for å utarbeide prosjektbeskrivelsen i 

samarbeid med oppdragsgiver. Humanistisk Prosjektsemester legger vekt på at 
avgrensningen av mandatet for prosjektgruppa er tilstrekkelig åpen, slik at 
prosjektgruppa selv kan delta i presisering og konkretisering av 
spørsmålsstillinger/oppdrag når prosjektgruppa etableres. 

• Prosjektleder og prosjektkoordinator har ansvar for å skaffe faglig veileder til 
prosjektet. 

• Det er prosjektgruppas ansvar å planlegge og gjennomføre prosjektet i samråd med 
oppdragsgiver, veileder og prosjektleder/prosjektkoordinator.  

• Prosjektgruppa er ansvarlig for å holde oppdragsgiver informert om prosjektarbeidets 
milepæler og status. 

• Prosjektperioden varer fra og med 18. januar til og med 19. juni 2007. 
• Ved slutten av prosjektperioden skal gruppa presentere resultatet av sitt arbeid for 

oppdragsgiver i form av en skriftlig rapport og muntlig presentasjon av prosjektets 
hovedfunn. Muntlig presentasjon vil normalt bli holdt i løpet av juni 2007. 

• Gruppas frist for levering av rapporten settes til 6. juni. 
 

§ 5 Oppdragsgivers forhold til studentene 

• Dersom det er ønskelig kan oppdragsgiver inngå avtale med studentene om 
taushetsplikt om forhold som oppdragsgiver anser som konfidensielle.  

• Oppdragsgiver kan ikke selv velge hvilke studenter som skal være med i 
prosjektgruppa. Prosjektleder og prosjektkoordinator for prosjektsemesteret 
bestemmer sammensetningen av gruppene med utgangspunkt i studentenes 
kompetanse og ønsker. Det er imidlertid åpent for at oppdragsgiver kan komme med 
generelle ønsker ut fra faglige begrunnelser.  

• Det er vesentlig at oppdragsgiver i så stor grad som mulig stiller kontorplass til 
rådighet for studentene i arbeidsperioden ved prosjektstedet. Oppdragsgiver bør legge 
forholdene til rette slik at studentene kan oppholde seg i virksomheten utover ren 
møteaktivitet. Dette av praktiske arbeidsmessige grunner, og for at studentene skal bli 
kjent med oppdragsgivers virksomhet. 

• Dersom det skulle bli aktuelt for oppdragsgiver å ansette noen av studentene, skal dette 
først skje etter at prosjektgruppa har gjennomført sin eksamen. Denne forpliktelsen fra 
oppdragsgivers side skal sikre gruppas habilitet under gjennomføringen av det 
forskningsbaserte prosjektoppdraget, samt sikre likebehandling av studentene.  

 

§ 6 Opphavsrett og tilgjengelighet av rapporten 

• Studentene i prosjektgruppa har opphavsretten til rapporten (jf. åndsverksloven). Dette 
innebærer at eventuelle endringer må avtales med rapportens forfattere. 

• Oppdragsgiver har krav på tre eksemplar. Ytterligere opplag må betales av 
oppdragsgiver selv.  
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• Universitetets skal ha et nærmere angitt antall prosjektrapporter (til eksamensarbeid, 
bibliotek og lignende).  

• Humanistisk prosjektsemesteret legger til grunn at rapporten skal være offentlig 
tilgjengelig, og den utarbeides med dette for øye. Rapporten gjøres ikke offentlig 
tilgjengelig før den er godkjent av Universitetet i Oslo og av oppdragsgiver. 
Ytterligere begrensninger må avtales særskilt. 

 

§ 7 Mislighold av avtalen / oppsigelse av kontrakten / tvist 

• Ved tvist om forståelsen av denne avtalen eller om prosjektgruppes gjennomføring av 
oppdraget, plikter partene å søke og å finne en minnelig løsning på tvisten. 

 

 

 

Oslo/dato: Oslo/dato:  

 

 

Tone Vold - Johansen Ragnhild Rebne 

Kontorsjef Administrativ leder 

NIKK Inst. for kulturstudier og orientalske språk 
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Vedlegg III: Skjema til mediaanalyse 
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Vedlegg IV: Intervjuguider 
IV a) Halvstrukturert intervju 
Bakgrunn 

– Hvor lenge har du jobbet på her? 

– Hva slags bakgrunn/utdanning har du? 

– Hva slags forskning har du gjort i forbindelse med prostitusjon i Norge? el. 

Hva slags arbeid driver denne organisasjonen med? 

 

Kartlegging: 

– Hvem er prostituerte? 

– Hvem er prostituerte som har vært utsatt for menneskehandel?  

– Hvor kommer de fra? 

– Hvordan og hvor jobber prostituerte? 

– Hvordan ser du for deg prostitusjonssystemet? 

– Hva tenker du om prostitusjonens variasjon mellom de ulike norske storbyer? 

– Hvem er menn i prostitusjon?  

– Hvem er kunden? 

 

Oppfatninger 

– Gjennom din forskning/ditt arbeid innenfor prostitusjon hva slags oppfatninger rundt 

fenomenet ser du som fremtredene? 

 

Menneskehandel og prostitusjon 

– Hva er prostitusjon? 

– Hva er menneskehandel? 

– Hva er menneskehandel for prostitusjon? 

– Er det forskjell på menneskehandel og menneskehandel for prostitusjon? 

 

Organisasjoner 

– Hvilke organisasjoner som jobber med prostitusjon og menneskehandel vil du trekke frem 

som fremtredende?  

– Hvordan vil du plassere disse organisasjonene i forhold til hverandre når det gjelder for 

eksempel synet på de prostituerte, offer eller kriminalisering? 
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– Hva synes du om kriminaliseringsdebatten?  

 

Hvordan ser du på lovgivningen for prostitusjon i Norge? 

Hvordan mener du myndighetene jobber med prostitusjon og menneskehandel? 

 

Hvordan mener du media behandler temaene prostitusjon og menneskehandel? 

– Hvordan bruker dere media? 

 

Hva tror du har størst påvirking på vanlige folks oppfatinger av prostitusjon og 

menneskehandel? 
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IV b) Strukturert intervju 
Bakgrunn: 

1. Hvor lenge har du jobbet i departementet/direktoratet? 

2. Hvordan er din stilling knyttet til å følge opp innholdet i handlingsplanen?  

 

Departementet/direktoratet : 

3. Hva slags arbeid gjør departementet/direktoratet i forhold til prostitusjon i Norge? 

4. Har departementet/direktoratet vært med på utformingen av handlingsplanen, og i tilfellet 

hvordan? 

a. Bakgrunn for nye tiltak, og hvorfor beholdt de gamle? 

5. Hva synes departementet/direktoratet om innholdet i den siste handlingsplanen? 

a. Dekker den det den skal dekke? 

b. Anvendelig i det praktiske arbeidet? 

6. Hvilke tiltak i handlingsplanen har dere ansvar for, og hvordan følger dere opp disse? 

 

Prostitusjon og menneskehandel: 

7. Hvordan definerer departementet/direktoratet prostitusjon? 

8. Hvordan definerer departementet/direktoratet menneskehandel? 

9. Er det forskjell på prostitusjon og menneskehandel for prostitusjon? 

 

Arbeid med prostitusjon i Norge: 

10. Hvordan synes departementet/direktoratet det arbeides med prostitusjon i Norge? 

11. Hvilke organisasjoner og/eller enkeltpersoner vil departementet/direktoratet trekke frem som 

fremtredende i arbeidet med prostitusjon i Norge? 

 

Kriminalisering: 

12. Hva er departementet/direktoratet sin holdning til lovgivningen i Norge? 

13. Hva er departementet/direktoratet sin holdning til kriminaliseringsdebatten? 

 

Folks oppfatninger: 

14. Hva tror dere bidrar mest til folks oppfatninger av prostitusjon, er det media, debatter, 

lovgivning, politi, kampanjer, eller annet? 

 

Medias rolle: 

15. Hvordan bruker departementet/direktoratet media i forhold til temaene prostitusjon og 

menneskehandel? 
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Vedlegg V: Vår broskyre til informantene 

 

 


