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Sammendrag 

Tittel: Å møtes på midten. Kvinner med rus- og prostitusjonserfaring i møte med 

 hjelpeapparatet.  

Navn: Sarah Sangesland Warpe. 

Veileder: Hedda Giertsen 

Levert ved: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet. UIO. Våren 2011. 

 

Denne oppgaven er en kvalitativ studie som tar utgangspunkt i forskningsspørsmålet om 

hvordan kvinner med rus- og prostitusjonserfaring opplever møtet med hjelpeapparatet. På 

bakgrunn av oppgavens ønske om en virkelighetsnær tilnærming, bygger oppgaven på 10 

intervjuer. Jeg har intervjuet 6 kvinner med rus- og prostitusjonserfaring og 4 ansatte ved de 

tre ulike prostitusjonstiltakene Pro Sentret, Natthjemmet og Nadheim i Oslo. Nav, Lar og 

prostitusjonstiltakene er grener av hjelpeapparatet som kvinnenes erfaringer har blitt diskutert 

i lys av.  

Oppgaven er forankret i teorier som omhandler makt, og drøftningen som omhandler dette 

peker i retning av at maktforholdet mellom aktørene kan betraktes som skjevt. Informantene 

blir møtt av en velplassert gruppe i samfunnet når de oppsøker hjelp. Drøftningen peker i 

retning av at kvinnenes erfaringer preges av deres sosiale posisjon. Forståelsen av kvinnenes 

erfaringer og ytringer har blitt diskutert på bakgrunn av sammenhengen den forekommer 

innenfor. Med utgangspunkt i dette har det vært viktig å beskrive kvinnenes livssituasjon og 

spesielt deres forhold til prostitusjon, rus og penger. Oppgaven viser at kvinnene lever et 

kaotisk og flyktig liv som i stor grad preges av disse tre elementene. Kvinnene har hatt en 

ustabil oppvekst, og allerede i ung alder opplevde de at aktører og strukturer rundt dem ikke 

forhindret dem fra å falle utenfor ”det normale samfunn”. Hjelpapparatet blir i stor grad sett 

som et rekkverk, og kvinnenes erfaringer peker på at dette rekkverket både har bristet og 

brister enda. Kvinnenes møte med Nav og Lar bærer preg av regler, kontroll, krav og 

forventninger, som for kvinnenes bringer med seg flere konsekvenser. Den mest fremtredende 

er at de gjennom disse erfaringene forteller om brudd i tilliten, og da spesielt til Nav. Brudd i 

tillit innebærer i denne konteksten at de ikke har tiltro til at deres behov blir anerkjent, og at 

de derigjennom ikke opplever å få den hjelpen de trenger. Som følge av deres erfaringer med 

Nav og Lar forteller informantene om motløshet og frustrasjon. De forteller også om en sterk 
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stigmatisering i møtet med Nav og Lar, som legger sterke føringer for hvordan samspillet 

mellom aktørene arter seg. Møtene med prostitusjonstiltakene skiller seg på den andre siden 

betraktelig fra kvinnenes erfaringer med Nav og Lar, spesielt på bakgrunn av de ulike 

aktørenes kunnskap om kvinnens livssituasjon og behov. Kvinnene forteller om opplevelsen 

av å møte prostitusjonstiltakene på midten, i kontrast til hva de opplever at Nav og Lar gjør. 

Kunnskap er et tema som er meget sentralt for denne oppgaven, og da mer spesifikt samspillet 

mellom makt og kunnskap. Prosesser rundt klientgjørelsen er en stor del av kvinnene 

erfaringer knyttet til møtet med hjelpeapparatet, og bygger i stor grad på kategoriserings- og 

definisjonsprosesser som skjer i den forbindelse. Informantene er i stor grad avhengig av 

hjelpen Nav, Lar og prostitusjonstiltakene gir, og dersom hjelpen uteblir, hva blir 

alternativene og hvem skal de da henvende seg til?  
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1 INNLEDNING 

Man stigmatiserer fortsatt prostituerte og narkomane, folk gjør det hele tiden. Jeg 

forstår ikke hvorfor man ikke kan se mennesket foran seg og høre på hva hun har å si, 

og så ta en beslutning på grunnlag av personen og ikke hva man gjør. 

Medmenneskeligheten har blitt borte. Jo da, den eksisterer hos noen, men sitter fast 

hos enda flere... Hvordan møter man et menneske uten?(Maiken) 

Møter med samfunnets kontroll- og hjelpeapparat er utslagsgivende for mange, og spesielt 

gjelder dette for mennesker som befinner seg i sårbare og marginaliserte livssituasjoner. De er 

avhengig av å bli hørt og tatt på alvor for å få hjelp, og hjelpen knyttes i mange tilfeller 

direkte opp mot overlevelse. Kvinner med rus- og prostitusjonserfaring er en gruppe som er 

avhengig av hjelp, men årevis av dårlige erfaringer med hjelpeapparatet har satt dype spor. 

 

Da jeg begynte på min bachelorgrad i kriminologi for snart fem år siden ble jeg raskt 

interessert i temaer knyttet til marginaliserte og stigmatiserte grupper i møte med samfunnet. 

Etter et besøk på Pro Sentret følte jeg at noe falt på plass med tanke på hvilket felt innenfor 

kriminologien jeg ville fordype med i. Engasjementet for kvinner med rus- og 

prostitusjonserfaring førte til at jeg kontaktet Pro Sentret på bakgrunn av ønsket om å bli 

frivillig ansatt. Dette resulterte i at jeg jobbet der i to år, og gjennom dette lærte jeg meg mye 

om feltet og dets aktører, og ikke minst gav det meg muligheten til å bli kjent med kvinnene 

som besøkte stedet. Det er alle samtalene med dem som førte til tankene rundt denne 

oppgavens tema og ikke minst til mitt vedvarende engasjement for denne gruppen. 

Høsten 2009 skrev jeg en bacheloroppgave hvor jeg så på konsekvenser og utfordringer av 

kriminaliseringen av kjøp av sex. Bacheloroppgaven hadde følgende forskningsspørsmål: 

Hvilke utfordringer og konsekvenser bringer kriminaliseringen med seg, for kvinnene selv, 

hjelpeapparatet og håndheverne? Jeg valgte intervju som kilde til kunnskap om feltet, og 

valgte å intervjue tre lavterskeltilbud for prostituerte i Oslo, Nadheim, Natthjemmet og Pro 

Sentret. Alle informantene var personer som hadde daglig kontakt med prostituerte. Jeg 

intervjuet også en ansatt i politiets STOP-gruppe, og en person fra de prostituertes 

interesseorganisasjon (PION). Datamaterialet mitt pekte i retning av at kriminaliseringen 

utgjorde en tilleggsbelastning for kvinner i prostitusjonen, noe også nyere rapporter har vist 

til. Et moment jeg for øvrig spesielt la merke til var at hjelpetiltakene opplevde at kvinnenes 
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tillit til hjelpeapparatet opplevdes som svekket (Warpe 2009). Etter jeg var ferdig med 

bacheloroppgaven følte jeg meg ikke ferdig med temaet, det var enda mer som kunne sies om 

feltet, flere stemmer som burde blitt hørt og flere spørsmål jeg ville stille. Da jeg på 

masterstudiet bestemte meg for å begi meg ut på prostitusjonsfeltet igjen, føltes det veldig 

riktig og temaet ble rask bestemt på bakgrunn av erfaringene fra feltet.  

 

1.1 Masteroppgavens forskningsspørsmål 

Hvordan opplever kvinner med rus- og prostitusjonserfaring møtet med hjelpeapparatet? 

 

For å besvare dette spørsmålet ønsker jeg først å stille spørsmålet om hvilken livssituasjon, 

det vil si forutsetninger og behov kvinnene har forut for møtet. En beskrivelse og skildring av 

kvinnenes livssituasjon og bakgrunn vil tjene som en bakenforliggende kontekst før selve 

hoveddelen skal legges frem og diskuteres. Kvinnenes erfaringer med hjelpeapparatet vil 

knyttes til deres møter med Nav, Lar og prostitusjonstiltakene Pro Sentret, Natthjemmet og 

Nadheim. Valg av grener innenfor hjelpeapparatet, ble gjort på bakgrunn av hva kvinnene 

selv trakk frem i intervjuene som de mest sentrale aktørene på feltet. 

 

Oppgaven har fått navnet ”Å møtes på midten” på bakgrunn av kvinnenes møte med 

hjelpeapparatet. Dette har sitt utspring fra spørsmålet om hvorvidt kvinnenes livssituasjon og 

tilhørighet i en marginalisert gruppe legger føringer for møtet med hjelpeapparatet. Møtes 

kvinnene på midten, eller på hjelpeapparatets premisser? Hvem definerer de rammer 

hjelpeapparatet og kvinnene handler innenfor? Hvilken kunnskap innehar hjelpeapparatet om 

kvinner med rus- og prostitusjonserfaring, og legger dette føringer for et skjevt maktforhold 

mellom kvinnene og hjelpeapparatet?  For å besvare dette vil jeg trekke frem ulike teoretiske 

vinklinger, og gjennom en drøftning vil jeg belyse hva som enten vanskeliggjør eller gjør 

møtet enklere. Perspektivene på makt er brukt for å belyse ulike måter makten i møtet 

fortoner seg på. En annen vinkling å se tittelen på, er hvorvidt terskelen for å søke hjelp 

påvirkes av hvor langt unna hjelpen oppleves å være. Dersom man møtes på midten, kan både 

barrieren bli lavere, og hjelpen lettere tilrettelegges siden den baseres på kunnskap om den 

aktuelle brukergruppen. For å besvare oppgavens forskningsspørsmål har jeg valgt å intervjue 
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kvinner med rus- og prostitusjonserfaring og ansatte ved de ulike prostitusjonstiltakene i Oslo. 

Mine metodiske valg vil drøftes utførlig i oppgaven metodedel.  

 

1.2 Oppgavens kriminologiske og 

samfunnsmessige relevans 

1.1.2009 trådde strl. 202 a i kraft, en lov som på mange måter kan sies å ha hatt stor 

innvirkning på prostitusjonsfeltet både for kvinner og menn i prostitusjonen, for tiltakene, for 

det sosiale arbeidet generelt, for prioriteringer og ressursfordeling og for forskningen på feltet. 

Kriminaliseringen av kjøp av sex har fire formål. 

- Bidra til en holdningsendring i befolkningen 

- Redusere rekrutteringen av kunder 

- Redusere det totale markedet 

- Forebygge menneskehandel (Randers-Pehrson 2009). 

Kriminaliseringen av kjøp av sex er et underliggende element i kvinnenes livssituasjon, og 

kan sies å ha hatt stor innvirkning både på feltet i sin helhet og for de ulike grupper av 

prostituerte som selger sex på de ulike delene av markedet. Rapporter har pekt på at den 

synlige prostitusjonen har gått ned, først og fremst i Oslo (Randers-Pehrson 2009, Gerdts 

2009, Tveit og Skilbrei 2008). I sammenheng med denne oppgaven, er det gateprostitusjonen 

som er i fokus. Antall kvinner og menn på Strøket ble som nevnt ovenfor redusert etter 

kriminaliseringen, og antallet er i dag også redusert selv om det endrer seg alt etter som 

politiet prioriterer sin tilstedeværelse i de synlige arenaene for prostitusjon. Tilgangen på 

kunder har blitt mindre, utøvelsen har blitt mer diskret og forhåndsregler med tanke på hvor, 

når og hvordan tas sterkere med i betrakting. Innmarkedet, det vil si prostitusjonen som 

foregår fra leiligheter, på hoteller og institutter har blitt presset blant annet gjennom diverse 

aksjoner politiet har gjennomført (Tveit og Skilbrei 2008).  

Konsekvenser av kriminaliseringen har blitt diskutert blant annet i rapportene nevnt ovenfor, 

og det har blitt pekt på konsekvenser på et noe usikkert grunnlag siden loven enda er relativt 

ny. Noe rapportene samlet sett peker i retning av, er et moment som kan sees som et 
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vanskeliggjørende moment med tanke på denne oppgavens gruppe, og dette oppsummeres i et 

sitat hentet fra Tveit og Skilbreis kartlegging av markedet.  

Det har altså skjedd en forskyvning mellom de ulike delene av prostitusjonsmarkedet, 

og det er viktig å være klar over hvor fleksibelt prostitusjonsmarkedet og aktørene i 

det synes å være: Når deler av markedet kommer under press eller reguleringen 

endrer seg, forandres måten prostitusjonen praktiseres på (Tveit og Skilbrei 2008:66). 

Som Tveit og Skilbrei skriver ovenfor i sin rapport om prostitusjonens omfang, innhold og 

organiseringen tyder mye på at det har skjedd en forskyvning, noe som imidlertid er viktig å 

se i forhold til de ulike aktørene på markedet. De kvinner og menn som har større ressurser 

står sterkere gjennom å kunne tilby sine tjenester andre steder. For kvinnene i denne oppgaven 

som står svakere, stilles dette i et annet lys. Hvordan kan de norske kvinnene med ruserfaring 

forandre måten å praktisere prostitusjonen på?  Tveit og Skilbrei trekker frem i sin rapport at 

det er aktørene i gateprostitusjonen som har minst ressurser og som er mest marginaliserte, og 

disse kvinnene har tradisjonelt sett vært etnisk norske og vanskeligstilte kvinner med 

ruserfaring (Tveit og Skilbrei 2008). Etter årtusenskifte forandret imidlertid dette bildet seg 

betraktelig idet et økende antall utenlandske kvinner dukket opp. Fra 2001 til rundt 2004 

bestod disse i all hovedsak av kvinner fra Øst-Europa, men i 2004 begynte det også å komme 

kvinner fra afrikanske land, og da hovedsakelig fra Nigeria. Hvor har de norske kvinnene blitt 

av? Antall norske kvinner har blitt redusert, og det gis tre årsaker til dette. Disse knyttes til at 

flere mottar behandling fra Lar, at de norske kvinnene har blitt presset ut av markedet av de 

utenlandske kvinnene og til sist at de norske kvinnene har knyttet til seg flere faste kunder 

(ibid). Også Norli peker i Pro Sentrets årsrapport fra 2009 på at de norske kvinnene i 

gateprostitusjonen har blitt mindre og i tillegg mer usynlige for dem som hjelpetiltak (Norli 

2009). 

Andelen norske kvinner ble liten i forhold til antallet utenlandske kvinner, noe som også kan 

sies å ha påvirket både politikken på feltet, tiltakenes prioriteringer og hjelpeapparatets 

håndtering av situasjonen. Forskningen på norske kvinner med rus- og prostitusjonserfaring 

har ifølge Tveit og Skilbrei ikke blitt prioritert. 

De siste ti årene har forskningen som har blitt gjennomført på gateprostitusjon, kun 

handlet om de utenlandske kvinnene. Sammen med at de politiske bekymringene og de 

sosiale tiltakenes tilbud i økende grad har handlet om utenlandske kvinners 
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prostitusjon, ikke prostitusjon i seg selv, har de norske kvinnene forsvunnet ut av fokus 

(Tveit og Skilbrei 2008:68).  

Det sosiale arbeidet bygger på kunnskap om hvordan prostitusjonen ser ut og arter seg, og 

denne oppgaven kan forhåpentligvis både bringe med seg kunnskap og sette denne 

kunnskapen opp mot hjelpeapparatets utøvelse av sitt arbeid. Med andre ord ønsker jeg å 

skape et bidrag til kunnskapen om norske kvinner i gateprostitusjonen med tanke på deres 

møte med hjelpeapparatet, og spesielt siden det har det blitt pekt på at kvinnene opplever en 

redusert tillit til hjelpeapparatet. Hvordan skape en god relasjon mellom kvinnene og 

hjelpeapparatet? Møtet mellom de prostituerte og hjelpeapparatet har etter min mening ikke 

blitt satt tilstrekkelig i sentrum. Å se på hvordan prostituerte opplever møtet, er viktig både for 

deres liv i prostitusjon og for veien ut av prostitusjon spesielt siden flere må begynne å se etter 

alternativer.  

 

Med tanke på kriminologisk relevans berører denne oppgaven flere av kriminologiens 

nøkkeltemaer.  

Sentrale tema er møtet mellom mennesker og samfunnets kontroll- og hjelpeapparat, 

definisjoner av avvik og de ulike kontrollsystemenes virkemåte og selvforståelse
2
. 

På instituttet for kriminologi og rettssosiologi sin hjemmeside uttaler de at møter mellom 

mennesker og samfunnets kontroll og hjelpeapparat er et av hovedområdene. Oppgavens 

fokus på en marginalisert og stigmatisert gruppes opplevelser knyttet til møtet med Nav, Lar 

og prostitusjonstiltakene plasserer prosjektet innenfor dette. I tillegg hviler oppgavens 

teoretiske forankring i ulike måter å se maktutøvelse på gjennom et fokus på makt i forhold til 

både dominans, kunnskap, avmakt og motmakt. Oppgavens fokus mot sosiale definisjons- og 

kontrollprosesser hvor avvik produseres og reproduseres er også et stort tema innenfor faget.  

 

 

 

                                                 
2
 http://www.uio.no/studier/program/kriminologi-master/ Lesedato: 17.03.2011. 
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1.3 Foreliggende litteratur 

Hva med litteraturen på feltet? Hva vet vi og hva trenger vi svar på? Som sitatet hentet fra 

Tveit og Skilbreis rapport ”Mangfoldig marked” peker de på at de ikke anser kunnskapen om 

norske kvinner i prostitusjonen i dag som et særlig beskrevet tema. Et velkjent bidrag som 

omhandler denne gruppen ble skrevet for nærmere 25 år siden av Høigård og Finstad (1986). I 

boken ”Bakgater” skildres et nært møte med norske prostituerte kvinner, og et liv preget av 

prostitusjon, penger og rus. Med tanke på prostitusjonsfeltet sett i sin helhet, er feltet i dag på 

mange måter mer sammensatt idet at det finnes flere aktører enn norske rusavhengige kvinner, 

gutter og transseksuelle, som er de tre gruppene som beskrives i boken, på 

prostitusjonsmarkedet nå. Organiseringen av markedet blitt forandret, og i tillegg må aktørene 

nå forholde seg til kriminaliseringen (Tveit og Skilbrei 2008).  

 

Foreliggende litteratur på feltet bærer preg av å være rapporter og kartlegging av markedet 

som har kommet i kjølvannet av kriminaliseringen. Det er spesielt to aktører som har 

produsert disse, Utekontakten i Bergen og Pro Sentret i Oslo. Astrid H. Gerdts rapport om 

lokale konsekvenser av sexkjøpsloven i Bergen retter blikket mot flere nøkkeltemaer innenfor 

prostitusjonsfeltet, og gir både en kort kartlegging og en analyse av endringene på markedet 

siden kriminaliseringen (Gerdts 2010). Bergen kommuner gjennom Utekontakten har 

publisert flere rapporter som omhandler prostitusjonsfeltet, deriblant ”Walk on the wild side” 

som fokuserer på kvinner i gateprostitusjonen i Bergen og vold (Kilian og Lund 2002). Pro 

Sentret er den som kanskje har publisert mest om prostitusjonsfeltet, både gjennom 

kartlegging og mer spesifikke rapporter rettet mot temaer slik som vold og menn i prostitusjon 

samt årsrapporter med ulike temaer. Bjørndahl og Norli gav i 2008 ut en rapport om 

voldserfaringer til kvinner i gateprostitusjonen. Norli har også skrevet en rapport om 

hjelpeapparatets kunnskap om kommersiell utnytting av barn og konkluderte med at 

prostitusjon ikke var et tema sosialarbeiderne tok opp i samtalene med ungdommene (Norli 

2001). Nadheim og Natthjemmet publiserer også årsrapporter som er å finne på Kirkens 

Bymisjons internettsider.  

I tillegg har Tveit og Skilbrei gitt ut rapporten ”Mangfoldig marked” som omhandler 

prostitusjonens innhold, omfang og organisering (2008). De har i tillegg gitt ut rapporten 

”Prostitusjon i Norden” som berører flere nøkkeltemaer innenfor feltet, både kartlegging, 

sosialpolitisk vinkling og beskrivelser av ulike momenter knyttet til tiltakene på feltet 
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(Holmström og Skilbrei 2008). Av masteroppgaver er det spesielt en oppgave som har 

relevans for denne oppgaven, nemlig oppgaven ”Ute av syne, ute av sinn. Et innblikk i livet til 

ti norske kvinner med erfaring fra gateprostitusjonen i Oslo” (Burseth 2009).  

Litteratur som omhandler prostituertes møte med hjelpeapparatet er ikke i stor grad utbredt, 

og med tanke på samfunnsmessig aktualisering anser jeg det som viktig å se på feltet på nytt, 

spesielt med tanke på prostituertes møte med hjelpeapparatet. 

 

1.4 Avgrensning 

Prostitusjonsfeltet i dag er både omfattende og innholdsrikt, og inkluderer flere ulike grupper 

mennesker og livssituasjoner. Oppgavens overordnede tema hadde vært interessant å utforsket 

i sammenheng med andre grupper på prostitusjonsfeltet, men i denne oppgaven vil kun 

kvinner med rus- og prostitusjonserfaring fra gateprostitusjonen beskrives. For å gjøre 

prosjektet gjennomførbart kan ikke alle aktørene på prostitusjonsarenaen prioriteres. Det betyr 

at jeg ikke vil inkludere menneskehandel, trafficking og kvinner med prostitusjonserfaring 

som ikke har fast oppholdstillatelse i Norge i denne oppgaven. Dette på bakgrunn av at de 

ikke har de samme rettighetene og krav på sosialhjelp som norske statsborgere har. Kvinnene 

som skal beskrives utgjør kun en liten del av et stort og omfattende prostitusjonsmarked. Det 

er også viktig å ha i tankene at denne oppgaven er skrevet på grunnlag av intervjuer med seks 

kvinner med tilknytning til rus- og/eller prostitusjonsmiljøet, og oppgaven at kan ikke tjene 

som en komplett og uttømmende beskrivelse av denne problematikken.  

 

1.5 Oppgavens oppbygning 

Denne oppgaven er bygget opp rundt spørsmål om hvordan kvinner med rus- og 

prostitusjonserfaring opplever møtet med hjelpeapparatet. For å gjøre dette på en 

hensiktsmessig måte, innledes oppgaven med en beskrivelse av hjelpeapparatets rolle i 

kvinnenes liv sett på bakgrunn av deres livssituasjon, vilkår og behov. Med dette som en 

bakenforliggende kontekst som er ment som en kort beskrivelse av kvinnene i denne 

oppgaven, vil møtet med hjelpeapparatet beskrives. Først vil jeg beskrive kvinnenes møter 
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med Nav og Lar, for deretter å se på deres møte med prostitusjonstiltakene. Etter disse to 

beskrivelsene, vil jeg ta opp forskjeller og likheter mellom disse to delene av hjelpeapparatet.  

Oppgaven avsluttes med en drøftning hvor jeg diskuterer teoretiske perspektiver opp mot de 

temaene kvinnene tok opp i intervjuene. Men først og som en forlengelse av dette kapittelet 

skal oppgavens teoretiske forankring kort beskrives.  
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2 TEORETISK FORANKRING 

Som en forlengelse av avsnittet om oppgavens oppbygning, vil jeg nå kort gjøre rede for 

oppgavens teoretiske forankring. Et bakenforliggende argument som har blitt pekt på i 

tidligere forskning på møtet mellom system og klient, peker i retning av at det ofte foreligger 

skjeve maktforhold i disse møtene (jf. Järvinen og Mortensen 2005, Järvinen og Mik-Meyer 

2003, Guttormsen og Høigård 1978). Jeg vil hovedsakelig benytte meg av tre ulike teoretiske 

forankringspunkter for å belyse kvinnenes møte med hjelpeapparatet. Disse tre er valgt på 

bakgrunn av deres tanker om makt og maktutøvelse. Teoriene kan være med å belyse 

kvinnenes posisjon i samfunnet og interaksjonen som foregår mellom aktørene med tanke på 

temaer som stigmatisering, marginalisering og kategoriserings- og defineringsprosesser. Det 

er også hensiktsmessig å trekke inn tanker om hvordan kvinnene håndterer og mestrer disse 

møtene og erfaringene, og derfor vil også makt i sammenheng med motmakt og avmakt 

diskuteres. Kort sagt vil maktbegrepet sees i tre sammenhenger som kan være med på å belyse 

oppgavens forskningsspørsmål. 

Den første teoretiske forankringen bygger på Pierre Bourdieus verker. Et gjennomgående 

tema i hans verker omhandler makt og dominans, og gjennom hans tanker om sosialt rom, felt 

og kapitalbegrep åpnes det muligheter for å avdekke forhold rundt makt. Ifølge Bourdieu har 

vi alle en posisjon i det sosiale rom og denne posisjonen påvirker hvordan vi oppfatter verden 

(Prieur 2005). Hvert individs posisjon defineres gjennom hans eller hennes relasjon til andres 

posisjoner (Akvaag 2008). Det sosiale rom kan sees som fordelingen av ressurser, eller 

klassestrukturen i hele samfunnet. Det består av ulike objektive strukturer som 

samfunnsmedlemmer kan inneha, men dette avhenger av hvor mye og hvilken type ressurser 

og kapital de har (ibid). Den hierarkiske strukturen av posisjoner baseres på kapitalmengde, 

og sammensetning gir makt gjennom å være en ressurs som kan brukes til å oppnå fordeler i 

det sosiale liv. Økonomisk, kulturell og sosial kapital kan kombineres ulikt med tanke på 

mengde og sammensetning, men det vil alltid være en spesifikk type og sammensetning som 

er rådende og kan gi grupper makt (Aakvaag 2008). I denne oppgaven vil dette være 

interessant i to sammenhenger. På den ene siden vil dette drøftes opp mot kvinnenes sosiale 

posisjon i det sosiale rom, for så å se på hvilke konsekvenser dette kan få for møtet med 

hjelpeapparatet. På den andre siden arbeider ikke sosialarbeidere innenfor et tomrom. De 

arbeider i lys av deres sosiale posisjon, og innenfor en ramme hvor den enkeltes handlinger, 
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atferd og vurderinger skjer. Et av verktøyene vi alle benytter oss av preges av de 

klassifikasjoner eller definisjoner av verden vi gjør, og dette bringer oss over på et annet av 

Bourdieus begreper, nemlig doxa. Doxa beskriver den enigheten som hersker på et felt om 

hva som er den rette kapitaltypen og sammensetningen, og hva som er ettertraktede mengder 

og typer å strebe etter. Doxa er den kunnskapen vi ikke setter spørsmålstegn ved, med andre 

ord vår ”common sense” (Prieur 2006). Ved å se feltet og problematikken i sammenheng med 

Bourdieus begreper, vil jeg forsøke å løfte frem forhold rundt makt og maktutøvelse i 

sammenheng med kvinnenes sosiale posisjon i samfunnet. 

I forlengelsen av beskrivelsen ovenfor, er det naturlig også å trekke inn makt sett i 

sammenheng med kunnskap. Preges feltet av et samspill mellom makt og kunnskap? En 

oppfatning av hjelpeapparatet innebærer at det eksisterer en mengde holdninger, kunnskap, 

makt og verdier som farger arbeidet (Järvinen og Mortensen 2005). Kunnskap og makt henger 

ifølge Foucault sammen idet at sannheten defineres av dem som har makten, det vil si av dem 

som dominerer (ibid). Streben etter kunnskap er også en streben etter makt. Foucault mener at 

et kjennetegn ved det moderne samfunn er at makten eksisterer og stråler ut fra ”hårfine 

forgreininger” i samfunnet. Foucaults tanker om makt og kunnskap bygger blant annet på 

kategorien om ”den andre”. Den andre refererer til den som utelukkes fra å bidra i de 

dominerende diskurser, den andre er den som ikke har rett til å kommentere eller delta, og 

som i tillegg er objekt for disse diskursene. Med andre ord, ”den andre” beskrives av 

ekspertene, og kan ofte i kraft av dette tillegges en identitet som avvikende (Järvinen og 

Mortensen 2005). Disse sosiale identitetene er konstruert som det motsatte av normalitet, med 

andre ord, forestillingen om det som er annerledes avhenger av et normalitetsbegrep. Identitet 

er et interessant tema i forhold til kvinnene i oppgavens materiale, og dette er videre et tema 

som kan knyttes til avvik og stigmatisering. Dette bringer tankene til Foucaults begrep om 

sannhetsregimer, noe som vil si systemer og prosesser som differensierer de ”sanne” diskurser 

fra de ”falske” (Järvinen og Mortensen 2005). Disse sannhetene blir institusjonalisert og 

reprodusert i utdannelser som er forbundet med bestemte områder samt gjennom forskning. 

 Begrepet og fenomenet prostitusjon har en lang historie, og er et begrep med sterke 

emosjonelle og moralske undertoner. Hvordan de forskjellige aktørene innenfor 

hjelpeapparatet ser på og arbeider med prostitusjon er spørsmål også er sentralt for oppgaven. 

Viktige redskaper med tanke på hvordan sannhetsregimer oppstår og opprettholdes er de 



11 

 

registrerings- og kategoriseringsteknikker som klientene utsettes for gjennom bruk av 

journaler, rapporter, referater, handlingsplaner og statistikker (ibid).  

Årsaken til å benytte meg både av Bourdieus og Foucalts begreper er siden de på visse 

områder overlapper og komplimenterer hverandre, mens de også på utfyller hverandre. Dette 

blir synlig i den avsluttende drøftningen av teorien opp mot empirien mot slutten av 

oppgaven. 

Den siste vinklingen makt skal drøftes i sammenheng med, omhandler avmakt og motmakt. 

Klienter eller brukere av hjelpeapparatet og systemer generelt kan sies å befinne seg i en 

avmaktsposisjon, vil dette også vise seg med tanke på denne oppgavens informanter? Hva 

innebærer og karakteriserer begrepene avmakt og motmakt? I denne sammenhengen tas det 

utgangspunkt i Thomas Mathisen sitt arbeid rundt temaet, og han sammenfatter begrepet på 

følgende måte. 

Makten hviler på avmakten. Konkret vil det si at makten hviler på passivitet, på 

gjentakelsen av kjente handlingsmønstre ut fra mangel på kjennskap til alternativer, 

på at det at en ikke ser hva som er i ens interesse og hva ens problemer skyldes 

(Mathisen 1992:67) 

Gjennom denne oppgavens ulike temaer, og gjennom kvinnenes historier vil det vise seg spor 

av avmakt i møtet mellom kvinnene og hjelpeapparatet, og da i hvilke sammenhenger? 

Denne oppgaven vil forankres i teorier som omhandler makt i ulike sammenhenger. Ved å se 

på makt i sammenheng med dominans, kunnskap og avmakt ønsker jeg å tydeliggjøre 

kvinnenes møte med hjelpeapparatet fra flere ulike og komplimenterende sider. Møtet med 

hjelpeapparatet bærer preg av flere ulike momenter, og teorien slik den er beskrevet ovenfor 

vil diskuteres i et avsluttende kapittel som følger etter presentasjonen av kvinnenes møter med 

Nav, Lar og prostitusjonstiltakene.  
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3 METODE 

3.1 Metodiske valg 

Oppgavens forskningsspørsmål har vært utslagsgivende med tanke på metode og etiske 

vurderinger. Prostitusjonen og rusavhengigheten kvinnene lever med fører med seg 

stigmatisering og ekskludering fra samfunnet. Med andre ord: Kvinnene befinner seg i en 

utsatt og sårbar posisjon. I tillegg betraktes temaene i denne oppgaven som både sensitive og 

tabubelagte. Prostituerte kvinner og menn har en utstøtt status idet at mange av dem både 

selger seksuelle tjenester, har et rusmisbruk og er i større eller mindre grad avhengig av hjelp 

fra velferdssamfunnet. Det sensitive og tabubelagte overlapper hverandre. At gruppen anses 

som en sårbar gruppe fordrer til visse metodiske og etiske betraktninger.  

 

3.2 Kvalitativ eller kvantitativ metode?  

Hvilken metode er den mest hensiktsmessige å benytte seg av tatt oppgavens 

forskningsspørsmål i betraktning? Kvalitativ metode ble en naturlig innfallsvinkel med tanke 

på oppgavens tema idet at jeg fokuserer på kvinner med rus- og prostitusjonserfaring i møte 

med hjelpeapparatet. Kvalitativ metode kjennetegnes av en direkte kontakt mellom forsker og 

intervjuobjekt. Målsetningen med en kvalitativ tilnærming er å oppnå en forståelse av sosiale 

fenomener på bakgrunn av fyldige data om personer og situasjoner (Thagaard 2006). 

Intervjuet er et godt utgangspunkt for å få tilgang på informasjon om informantens 

synspunkter, hvordan de opplever sin livssituasjon og hvordan de forstår sine erfaringer 

(ibid). Oppgavens forskningsspørsmål bygger på et ønske om å se nærmere på hvordan 

kvinnene opplever møtet med hjelpeapparatet, og gjennom intervjuet ønsker jeg å løfte frem 

kvinnenes subjektive erfaringer med dette møtet.  

Når man forsker på mennesker som lever i en marginal og stigmatisert situasjon er faren å bli 

følelsesmessig revet med stor. Det kan være positivt å bli emosjonelt berørt idet at det øker 

engasjementet både for selve gruppen og forskningen. På den andre siden kan også 

inntrykkene fra intervjuer og møter med mennesker sette dype spor. Det er ikke uten grunn at 

forskning på sårbare mennesker eller grupper refereres til som forskning som kan knuse ditt 
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hjerte (Jacobsen, Jørgensen, Svendsen-Tune 2002). Sensitiv sosiologi tar sikte på å forstå og 

fange denne følelsen, og i tillegg gjøre det metodisk mulig å nærme seg mennesker i en sårbar 

situasjon. Essensielt for sensitiv sosiologi står metodologiske tilnærminger som på den ene 

siden ikke fører negative følger med seg for de som studeres, og på den andre side en metode 

som sikrer at best mulig innsikt i disse menneskenes liv kan oppnås (ibid). Tatt 

prostitusjonsfeltets tilgjenglighet og målgruppens livssituasjon i betraktning føltes det mest 

hensiktsmessig å velge en metode preget av direkte sosial kontakt. I tillegg til å intervjue 

kvinner, ønsket jeg også å øke min kunnskap og innsikt om prostitusjonstiltakene Pro Sentret, 

Nadheim og Natthjemmet, noe som også best lot seg gjøre gjennom intervjuet. 

 

3.2.1 Tilnærmingsmåte  

Med tanke på valgt forskningsdesign er det hensiktsmessig å plassere prosjektet med tanke på 

tilnærmingsmåte. Oppgaven støtter seg til en fenomenologisk tilnærming, noe som innebærer 

et fokus på beskrivelse av mennesker og deres erfaringer med, og forståelse av et fenomen 

(Johannessen, Tufte og Kristoffersen 2005). En fenomenologisk tilnærming kan sies å 

innebære 

(…) a sense of understanding social phenomena from the actors’ own perspectives, 

describing the world as experienced by the subjects, and with the assumption that the 

important reality is what people perceive it to be (Kvale 1996:52) 

 

Det sentrale innenfor denne tilnærmingen er individets perspektiv på verden. Med dette som 

utgangspunkt følger et forsøk på å beskrive detaljene og strukturene i informantenes historier 

gjennom bestrebelser på å oppfatte mangfoldet i deres opplevelser (Kvale 1996). Oppgavens 

tema bygger på et ønske om å få innsikt i kvinnenes beskrivelser og erfaringer med møtet med 

hjelpeapparatet. Med andre ord forsøke å få innsikt i deres verden eller virkelighetsforståelse. 

Det er i tillegg viktig å se møtet både gjennom kvinnenes og gjennom prostitusjonstiltakenes 

øyne, noe som også er et stikkord innenfor fenomenologien. Nok et viktig poeng innen denne 

tilnærmingsmåten er å se handlingen eller ytringen i lys av sammenhengen den forekommer 

innenfor. Det vil si at forskeren må strebe etter en forståelse av sammenheng, 

bakenforliggende faktorer og livssituasjon. Dette siste momentet har vært utslagsgivende for 

kapittel 4, nemlig beskrivelsen av kvinnenes livssituasjon og hjelpeapparatets rolle i 
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kvinnenes liv. For å forstå deres handlinger og ytringer må vi se på sammenhengen den 

forekommer innenfor. Oppgaven gir derfor en beskrivelse av rus og prostitusjonsmiljøet, dets 

aktører og en beskrivelse av hjelpeapparatet i form av Nav, Lar, Pro Sentret, Nadheim og 

Natthjemmet. Målet er å få en økt forståelse og innsikt i andres ståsted (Johannessen, Tufte og 

Kristoffersen 2005).   

 

3.3 Intervju som metode 

Hva karakteriserer det kvalitative forskningsintervjuet? 

The qualitative research interview attempts to understand the world from the subjects’ 

points of view, to unfold the meaning of peoples’ experiences, to uncover their lived world 

prior to scientific explanations (Kvale 1996:1). 

På bakgrunn av oppgavens valg av informantgruppe og ønsket om en virkelighetsnær 

beskrivelse, var det nærliggende å velge intervjuet som hovedkilde til kunnskap om feltet og 

dets aktører. Som allerede beskrevet er dette en adekvat måte å få innsikt i informanters 

subjektive beskrivelser, historier og erfaringer på. Kvale uttaler at det kvalitative 

forskningsintervjuet er en måte å forsøke å forstå verden fra informantenes ståsted, og få frem 

meningsinnholdet i menneskers erfaringer (Kvale 1996) noe som nettopp er et av ønskene 

med denne oppgaven. Ifølge Kvale er samtalen det grunnleggende elementet i interaksjonen 

mellom mennesker, og derigjennom være en naturlig inngangsport til kunnskap (ibid). 

 

Through conversations we get to know other people, get to learn about their 

experiences, feelings, and hopes and the world they live in (Kvale 1996:5). 

Til forskjell fra de daglige samtalene bærer forskningsintervjuet preg av å være en 

profesjonell samtale. Den profesjonelle samtalen har en struktur og et mål, og kjennetegnes 

både av å lytte og stille spørsmål som er bestemt på forhånd. Intervjusituasjonen bærer også 

preg av et annet forhold, idet at det er det forskeren som definerer og kontrollerer sitasjonen 

både med tanke på tema og gjennomføring (Kvale 1996). Aktørene innehar i kraft av dette 

ulike posisjoner.  
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En del av arbeidet rundt intervjuets struktur og gjennomføring, er å utarbeide en intervjuguide 

(Thagaard 2006). Intervjuguiden angir tema og rekkefølgen på spørsmålene i et intervju, og 

kan både være gjennomstrukturert eller kun inneholde temaer og forslag til spørsmål og deres 

rekkefølge (Kvale 1996). Det er som vi ser ulike måter å utforme et intervju på, og i denne 

oppgaven har jeg benyttet meg av en delvis strukturert intervjuguide (Johannessen, Tufte og 

Kristoffersen 2005). Det vil si at min intervjuguide har overordnede temaer, mens spørsmål 

og rekkefølge har variert i selve intervjusituasjonen. Dette ble gjort på bakgrunn av kvinnenes 

ulike forutsetninger og vilkår, og med henblikk på å ikke miste nyanser i historiene av syne
3
. 

Denne fleksibiliteten i intervjusituasjonen gjorde det mulig å knytte spørsmålene opp til den 

enkelte informant (Thagaard 2006).  En annen årsak til å velge en delvis strukturert 

intervjuguide er at jeg mener at menneskers erfaringer og tanker kommer best frem når de 

selv kan være med å bestemme hva som diskuteres i en samtale. 

 

3.3.1 Rekruttering og gjennomføring av intervjuene 

Jeg gjennomførte intervjuene i tidsrommet fra mars 2010 til  juni 2010, og til sammen 

intervjuet jeg ti personer. Rekrutteringen av informantene fra selve prostitusjonstiltakene ble 

gjort ved at jeg sendte en presentasjon av masterprosjektet og dets forskningsspørsmål til 

tiltakene
4
. Jeg hadde i forkant av masteroppgaven vært i kontakt med nøkkelpersoner ved 

både Nadheim, Natthjemmet og Pro Sentret da jeg skrev bacheloroppgaven min våren 2009. 

Allerede da var jeg innstilt på å skrive en master innenfor feltet, og snakket allerede da om at 

jeg sannsynligvis ville ta kontakt med dem igjen, noe som førte til at kontakten med de tre 

ulike sentrene var positiv fra tidlig i prosessen. 

Gjennomføringen av intervjuene med prostitusjonstiltakene ble gjennomført på de respektive 

stedene og da på informantenes kontor. Jeg brukte båndopptaker i alle intervjuene. 

Rekrutteringen av kvinnene ble en annerledes erfaring enn det jeg først hadde forestilt meg. 

Jeg valgte å rekruttere kvinnene fra Pro Sentrets varmestue på bakgrunn av at jeg har vært 

frivillig der i en periode på to år, og gjennom dette har jeg fått en god kontakt med de ansatte 

                                                 
3
 Se vedlegg 3. 

4
 Se vedlegg 2. 
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og en trygghet rundt selve arenaen for rekrutteringen. Min relasjon til Pro Sentret vil jeg 

inngående drøfte i et senere avsnitt. Det var en avstand i tid fra da jeg hadde sluttet som 

frivillig til jeg begynte rekrutteringen, noe som føltes som en trygghet i å ikke bli for sterkt 

assosiert med stedet. De ansatte hjalp meg i gang med å være døråpnere og gikk god for meg 

og mitt prosjekt, noe som viste seg å bli avgjørende for oppstarten på rekrutteringsfasen. Jeg 

hadde på forhånd tenkt at det var denne delen av datainnsamlingen som skulle bli enklest 

gjennomførbar både med tanke på at jeg kjenner miljøet godt, og at jeg har erfaring med 

oppsøkende arbeid i rusmiljøene gjennom arbeid som ekstravakt på Uteseksjonen og erfaring 

fra Pro Sentret som frivillig. Det viste seg imidlertid at dette skulle bli vanskeligere enn først 

tenkt. Min tidligere rolle på Pro Sentret som frivillig var ikke enkel å erstatte med rollen som 

student og forsker. Det var med andre ord vanskelig å legge fra seg hjelperollen og gå inn i en 

forskerrolle. Settingen i varmestua er rolig, og det sees på som en frisone av mange av 

kvinnene. Noen sitter og småsnakker, andre ser på tv og noen bare slapper av alene. Det å 

henvende seg til kvinnene i denne settingen opplevdes vanskelig nettopp fordi interaksjonen 

foregår på deres premisser.  

I denne fasen ble de ansatte ved sentrets hjelp uvurderlig. Etter et par intervjuer gikk også 

rekrutteringen bedre, noe som kan skyldes at jeg ble tryggere på min egen rolle og som 

konsekvens av dette ble jeg også sikrere på meg selv i intervjusituasjonen. I arbeidet med 

rekrutteringen benyttet jeg meg også av snøballmetoden for å komme i kontakt med kvinnene. 

En av informantene fortalte om meg og mitt prosjekt til et par av sine bekjente, og gjennom 

informantens hjelp fikk jeg to intervjuer.  

Når det gjelder situasjonen eller rammen rundt intervjuet foregikk alle intervjuene på Pro 

Sentret og på kontorer til ansatte som var gått hjem for dagen. Dette kan også tenkes å ha hatt 

konsekvenser for intervjuet og dets innhold, idet at dette er rom kvinnene vanligvis har møter 

med sine primære saksbehandlere ved sentret. 
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3.4 Informantene 

3.4.1 Valg av informantgruppe 

Utgangspunktet for utvelging av informanter i kvalitative undersøkelser er ikke en 

representativitet, men en hensiktsmessighet (Johannessen, Tufte og Kristoffersen 2005), noe 

som denne oppgavens informantgruppe kan sies å bære preg av. Jeg har intervjuet seks 

kvinner med tilknytning til rus- og/eller prostitusjonsmiljøet, og informantene er valgt på 

bakgrunn av et strategisk utvalg, noe som vil si at jeg på forhånd bestemte meg for hvilke 

nyanser jeg ønsket å inkludere i datamaterialet. Jeg har intervjuet kvinner som er mer eller 

mindre aktive i gateprostitusjonen, samt kvinner tilknyttet Lar. Ønsket om å inkludere kvinner 

fra dette miljøet som er i ulike faser i livet ble gjort på bakgrunn av et ønske om å få størst 

mulig innsikt i kvinnenes ulike livssituasjoner og deres møte og erfaringer fra hjelpeapparatet 

sett i lys av deres felles prostitusjonserfaring.  

Hvorfor jeg har valgt å fokusere på dem tydeliggjorde jeg i oppgavens innledning. Her vil jeg 

imidlertid gjøre oppmerksom på en annen side ved oppgavens informantgruppe. Oppgaven 

hadde trolig blitt ganske annerledes dersom jeg hadde rettet fokus på andre grupper innenfor 

prostitusjonsfeltet slik som nigerianske kvinner med prostitusjonserfaring sitt møte med 

hjelpeapparatet, menn i prostitusjon sine erfaringer fra møtet eller andre grupper.  

Dette er viktig med tanke på oppgavens generaliserbarhet. Generaliserbarhet handler om 

materialets gyldighet og vil si hvorvidt materialet kan heve seg over tid, sted og 

kontekstavhengige analyser (Johannessen, Tufte og Kristoffersen 2005). En målsetning er at 

studien skal kunne ha relevans utover dette prosjektet, og spørsmålet blir da om oppgaven kan 

si oss noe om prostituertes generelle møte med hjelpeapparatet? Idet at oppgaven er forankret 

i kvinner med rus- og prostitusjonserfaring, er det ikke mulig å trekke slike lange linjer. Det er 

imidlertid mulig at oppgavens nøkkeltemaer sett i lys av den aktuelle målgruppen kan peke i 

retning av noen tendenser. Denne oppgaven er ment å gi et bilde av norske kvinner med rus- 

og prostitusjonserfaring sine opplevelser med hjelpeapparatet knyttet opp mot et 

maktperspektiv. 
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3.4.2 Presentasjon av informantene 

Hva kjennetegner denne oppgavens informanter? Hovedkilden til kunnskap om feltet tar 

utgangspunkt i intervjuer med 6 kvinner med tilknytning til rus- og prostitusjonsmiljøet og 4 

personer fra tre prostitusjonstiltak i Oslo.  

 

Prostitusjonstiltakene: 

- En person fra Natthjemmet. 

- En person fra Nadheim. 

- To personer fra Pro Sentret. 

Jeg intervjuet to personer ved Pro Sentret, noe som kan tenkes å gi en skjevhet i 

datamaterialet. De to personene snakket imidlertid om ulike temaer knyttet til problematikken, 

den ene snakket mer om de praktiske sidene ved arbeidet , mens den andre samtalen handlet 

mer om stedets ideologi, målsetninger og arbeidsmetoder. Intervjuene med Nadheim og 

Natthjemmet dekker imidlertid begge disse sidene. Beskrivelse av prostitusjonstiltakene vil 

bli gjort utførlig i oppgavens hoveddel. Intervjuene med de tre tiltakene ble alle tatt opp på 

bånd, og varte i gjennomsnitt en og en halv time. 

Hvorfor valgte jeg å utelate ansatte fra Nav og Lar? Tidlig i prosjektperioden tok jeg et valg i 

forhold til hvem på feltet jeg skulle inkludere som informanter og så at tidsrammen og 

størrelsen på oppgaven ville gjort det vanskelig å inkludere intervjuer med flere grener av 

hjelpeapparatet. I ettertid føler jeg at dette er en siden av problematikken som hadde vært 

veldig interessant og hatt med. Oppgaven ville mest trolig hatt et annerledes innhold dersom 

intervjuer med Nav og Lar hadde blitt inkludert. Innsikt i deres tanker rundt arbeidet med 

kvinner og rus- og prostitusjonserfaring hadde vært særdeles interessant å sett i sammenheng 

med kvinnenes erfaringer.  
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Kvinnene: 

- Den eldste kvinnen er i midten av 60 årene, mens den yngste er i midten av 20 årene. 

- 5 av de 6 kvinnene er etnisk norske.  

- Alle kvinnene har prostitusjonserfaring. 

- 4 av de 6 kvinnene forteller om en rusavhengighet.  

 3 av disse 4 kvinnene mottar behandling fra Lar.  

- Alle kvinnene har kontakt med Nav med tanke på økonomiske ytelser. 

- Alle kvinnene benytter seg av Pro Sentrets helsetilbud. 

- Alle kvinnene har erfaringer fra minst to av lavterskeltilbudene Natthjemmet, Nadheim 

eller Pro Sentret. 

Informantsammensetningen innehar en klar hovedvekt av norske, rusavhengige kvinner med 

prostitusjonserfaring. De har alle erfaringer knyttet til Nav, Lar og prostitusjonstiltakene. 

Dette preger oppgavens ulike temaer betraktelig idet at deres historier og erfaringer med 

hjelpeapparatet i stor grad preges av en rusavhengighet. Den ene kvinnen har utenlandsk 

bakgrunn, men jeg velger på tross av dette ikke å trekke hennes erfaringer spesifikt frem som 

kontrast til de andre, da hun i store deler av sitt liv har levd i Norge. Hennes erfaringer 

fremstår ikke som annerledes enn de andre informantene som er etnisk norske. 

 

3.5 Nærhet og avstand - Min tilknytning til feltet 

Det er viktig å presentere mitt ståsted og tilknytning til prostitusjonsfeltet slik at du som leser 

kan vurdere mine tolkninger i forhold til dette. Det er ikke uten grunn jeg valgte Pro Sentret 

som døråpner for rekruttering av informanter. Jeg har arbeidet to år som frivillig i deres 

varmestue som fungerer som et pusterom for kvinner med prostitusjonserfaring i Oslo. Det er 

imidlertid to år siden jeg sluttet på Pro Sentret, og som sagt ser jeg denne avstanden i tid som 

en trygghet med tanke på hvor sterkt kvinnene assosierer meg med Pro Sentret. 

Prostitusjonsarenaen er en arena med hyppige utskiftninger, og nye kvinner kommer til 
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prostitusjonsarenaen både fra Norge og fra utlandet, noe som preger de besøkende på 

varmestua i stor grad. På nåværende tidspunkt arbeider jeg som ekstravakt på Natthjemmet, et 

akutt overnattingssted for kvinner med rus- og prostitusjonserfaring.  

Hvilke konsekvenser kan disse erfaringene fra prostitusjonstiltakene i Oslo ha for oppgaven? 

Siden jeg har jobbet på Pro Sentret og jobber på Natthjemmet er en naturlig konsekvens at jeg 

kjenner disse stedene bedre enn Nadheim. Spesielt idet at jeg kjenner til Pro Sentret og 

Natthjemmets regler, rutiner, normer og ideologi som deres arbeid rettes etter. Dette har 

imidlertid hatt en effekt idet at ønsket om å bli kjent med Nadheim har vært sterkt. Med denne 

ujevne tilknytningen til tiltakene har det vært ekstra spennende å fordypet meg i Nadheims 

arbeid, og ønsket om å fremstille de tre tiltakene med likt utgangspunkt har vært stort.  

Ønsket om et virkelighetsnært perspektiv har vært sentralt i denne oppgaven, og i tilknytning 

til dette er det dermed viktig å oppnå en nærhet til feltet. Avstand kan også være positivt idet 

at man fort kan bli blind og oppleve at feltet normaliseres. Jeg tenker imidlertid at en av 

styrkene med å kjenne til miljøet gjennom arbeid på feltet er at jeg stadig blir inspirert og 

motivert til å finne ut mer og til å ville skrive. Relasjonene til kvinnene og informantene fra 

lavterskeltilbudene har gjort meg sikrere på at dette er en del av feltet som det er viktig å 

fremheve. En fare ved denne nærheten ligger i at evnen til å se feltet analytisk kan reduseres 

gjennom at en avstand og fremmedheten til feltet kan skjerpe sansene (Prieur 2005). Prieur 

problematiserer liknende i hennes metodiske diskusjon knyttet til feltarbeidet hun 

gjennomførte i Mexico City blant homoseksuelle menn. Prieur bodde hos en av hennes 

informanter, og gjennom ham kom hun i kontakt med andre. Gjennom å tilbringe så lang tid i 

direkte nærhet til feltet hun studerte, utviklet hun en særlig nærhet til informantene. I 

sammenheng med krav om en viss avstand til feltet med tanke på analyse, trekker hun frem at 

en bred forståelse av informantenes livssituasjon innebærer en innlevelse som hun følte hun 

vanskelig kunne oppnådd uten nærheten.   

Prieur gjennomførte et feltarbeid mens jeg i denne oppgaven kun har intervjuet kvinner, men 

idet at jeg har erfaring gjennom arbeid på feltet, kan hennes diskusjon belyse nærheten til 

feltet som denne oppgaven kan sies å springe ut fra.  

Med tanke på nærhet til feltet, var det en side av dette som fungerte som en styrke i selve 

intervjusituasjonen. I mange av intervjuene med kvinnene følte jeg at nærheten ble testet idet 

at de ofte spurte om jeg kjente til de delene av hjelpeapparatet og tjenestetilbudet de snakket 
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om. Jeg har relativt god innsikt i lavterskeltilbud rettet både mot rusavhengige i Oslo, tiltak 

for kvinner med prostitusjonserfaring, og i tillegg kunnskap om ulike hospitser og væresteder. 

At jeg hadde vært innom og kjente til stedenes praksis, beliggenhet og historie var noe som 

ble en døråpner til historiene siden jeg kunne spørre mer konkrete oppfølgingsspørsmål da 

disse ble nevnt i intervjuene. Idet at jeg også er ganske ung overrasket jeg nok også noen av 

dem med at jeg visste mer enn de muligens hadde forventet. 

Et positivt trekk ved nærhet i intervjusituasjonen, trekker også Thagaard frem. Et moment hun 

diskuterer i sammenheng med forskerens nærhet til feltet og informantene sett i sammenheng 

med intervjusituasjonen, bygger på å ha tilstrekkelig kunnskap om informantenes situasjon. 

Dette er viktig for intervjuets flyt siden spørsmålene bør oppleves som relevante for 

informanten (Thagaard 2006). 

Når undersøkelsen foregår innenfor et miljø som forskeren kjenner godt i 

utgangspunktet, eller har deltatt i over lengre tid, reduseres den sosial avstanden 

mellom forsker og informant (Thagaard 2006:99). 

Thagaard skriver at for å etablere en tillitvekkende og positiv relasjon i intervjusituasjonen, så 

er det viktig at forskeren unngår å skape avstand til informanten.  Avstand kan være et stort 

problem idet at informanten ikke åpner seg og kan bli skeptisk til forskeren (ibid). I forhold til 

prostitusjonsfeltet, problematiserte også Høigård og Finstad dette i deres metodekapittel i 

”Bakgater” (1986). De diskuterte prostituertes ønske om å opprettholde en fasade på 

bakgrunn av prostitusjonens iboende tabu og sensitivitet. De argumenterte imidlertid for at 

deres nærhet til kvinnene de intervjuet og feltet mest sannsynlig reduserte denne avstanden og 

behovet for å opprettholde en slik fasade (Thagaard 2006). På bakgrunn i min tilknytning til 

feltet, ser jeg på nærheten til informantene og feltet som en av denne oppgavens styrker. 

Nærheten har mest antakelig hatt konsekvenser for intervjusituasjonen og relasjonen mellom 

meg og informantene. En av disse kan være at jeg har oversett nyanser som ikke er i samsvar 

med egne erfaringer eller forventninger.  

Hvilke konsekvenser kan min tilknytning til Pro Sentret tenkes å ført med seg med tanke på 

intervjusituasjonen? I og med at jeg rekrutterte informantene fra Pro Sentrets varmestue var 

jeg litt bekymret for at utkommet av intervjuet og temaene kvinnene fokuserte på skulle 

farges av dette. Jeg hadde tatt høyde for at kvinnene ville snakke mest om Pro Sentret i 

intervjuene, og var bevisst på å stille spørsmål knyttet til de to andre tiltakene. Det viste seg at 
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samtlige kvinner hadde erfaringer knyttet til alle stedene slik at bildet ble mer nyansert enn 

først forventet. 

Et av målene for oppgaven har som sagt vært å produsere en virkelighetsnær fremstilling av 

kvinnenes verden. En sosiologisk situasjonsfornemmelse kan sees som en god beskrivelse av 

arbeidet som er gjort rundt intervjuene. Dette er en evne som innebærer innlevelse, 

oppmerksomhet, en imøtekommende holdning og en følsomhet i kontakten med 

informantene. Essensen i dette begrepet kan sies å være at man bør klare å leve seg inn i 

informantenes liv for å få en fornemmelse av deres verden, de motiver, verdier, normer og 

regler som preger det aktuelle feltet. Fleksibilitet med tanke på situasjoner som kan oppstå 

under intervjuet er også viktig i denne sammenhengen, det vil si at man da klarer å være 

kreativ og rask til å finne en løsning på problemer som kan oppstå. I sum er dette av stor 

betydning for å klare å viderefortelle deres historier og tanker på en rettmessig måte 

(Jacobsen, Jørgensen, Svendsen-Tune 2002). Selv om en sosiologisk situasjonsfornemmelse i 

større grad er mest aktuelt når det er snakk om feltarbeid, har jeg likevel hatt bruk for disse 

tankene i møtet med kvinnene. Å være oppmerksom ovenfor kvinnene, sammen med å være 

imøtekommende og kreativ har vist seg nyttig med tanke på hvordan de opplever å snakke om 

deres livssituasjon. Å lese kroppsspråk og gjennom dette kunne gi kvinnene rom i 

intervjusituasjonen til å bestemme grensene selv, har vært viktig. I tillegg har det også vært 

sentralt å få dem til å føle seg trygge.  

 

3.6 Bearbeiding av datamaterialet 

Det var på mange måter en utfordring å begynne å analysere datamaterialet, spesielt siden jeg 

opplevde det som en nedtur å gå fra å være ute i felten til å sitte foran datamaskinen igjen. 

Etter hvert intervju transkriberte jeg så raskt det lot seg gjøre. I tillegg skrev jeg ned tanker og 

betraktninger både underveis og etter intervjuene slik at så lite som mulig av kunnskapen 

skulle gå tapt.  

Transkribering innebærer at datamaterialet går fra å være i muntlig form til skriftlig form og 

involverer at det blir en kunstig konstruksjon av en muntlig kommunikasjon (Kvale 1996). 

Oppgaven med å videreformidle tekst kan by på flere utfordringer blant annet idet at ord kan 

tillegges flere meninger. Materialet ble først tematisk organisert, det vil si at jeg 
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systematiserte og ordnet datamaterialet etter nøkkeltemaer slik at det ble lettere analyserbart. 

Deretter gikk jeg i gang med analysen og tolkningen. I denne prosessen støtte jeg på spørsmål 

om hvordan datamaterialet skulle leses. Skal det leses bokstavelig, fortolkende eller refleksivt 

(Johannessen, Tufte og Kristoffersen 2005)? Formålet med det kvalitative forskningsintervju 

kan sees som å ligge mellom en beskrivelse og fortolkning av temaene informantene tar opp 

(Kvale 1996). Mest nærliggende min oppgave og forskningsspørsmål er en blanding av 

fortolkende og refleksiv lesning. Fortolkende lesning innebærer at forskeren forsøker å vise 

hva han/hun tror dataene betyr og representerer, mens refleksiv lesning betyr at forskeren 

forsøker å forstå hvordan informantene fortolker og forstår det fenomenet forskeren studerer 

(Johannessen, Tufte og Kristoffersen 2005), med andre ord både beskrivende og fortolkende. 

En annen utfordring som tok en del tid å overkomme var tankene rundt hvordan jeg skulle 

videreformidle kvinnenes erfaringer og historier på en best mulig måte. Mange av kvinnen la 

vekt på hvor viktig oppgavens tema var for dem, og uttrykte en forventing om at den skulle 

kunne være til nytte for tiltakene. 

 

3.7 Etiske vurderinger 

All virksomhet som kan få konsekvenser for andre må bedømmes ut fra etiske standarder, og 

spesielt samfunnsforskningen siden denne så direkte berører menneskers liv og forhold 

mellom mennesker (Johannesen, Tufte og Kristoffersen 2005). I lys av oppgavens sensitive 

tematikk, er det lagt mye arbeid ned i de etiske vurderingene i forkant og under intervjuene 

med kvinnene både med tanke på medbestemmelse og autonomi, informert samtykke og 

integritet og personvern. Prosjektet er meldt inn og godkjent av Norsk 

samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD).  

Retten til selvbestemmelse og autonomi innebærer at deltakerne i et prosjekt skal kunne 

bestemme over egen deltakelse. Dette innebærer for det første at et uttrykkelig informert 

samtykke må foreligge. Informantene skal informeres om oppgavens formål, tema, målsetning 

og gjennomføring. I slike sammenhenger er det lurt at både informant og forsker skriver under 

på at informasjonen har blitt gitt og at den er forstått (Kvale 1996). Med det informerte 

samtykket ligger det også et krav om at informantene skal være inneforstått med at de kan 

trekke seg fra prosjektet når de måtte ønske det uten nødvendigvis å måtte gi forklaring på 
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hvorfor. Informasjonen må være tilstrekkelig slik at informantene vet hva de trenger om 

studien slik at de kan ta en avgjørelse om de vil delta eller ikke (Alver og Øyen 1997). I det 

informerte samtykket ligger det også et krav om et frivillig, informert samtykke fra de som 

skal forskes på. Å poengtere at samtykket skal være frivillig, gjøres her på bakgrunn av at 

forskning på mennesker med rusavhengighet bør vurderes i forhold til hvorvidt informantene 

er i stand til å ta avgjørelsen om samtykke (Høyer 2010). Høyer diskuterer i sin artikkel slike 

vurderinger rundt rusavhengigheten og spesielt i forhold til goder som gis i etterkant av 

deltakelsen. I denne oppgaven var deltakelsen ikke basert på gaver eller goder, kun på 

informantens engasjement og villighet til å fortelle om sin livssituasjon. Informantene anses 

ikke som ute av stand til å kunne ta beslutningen om å ville delta. Ingen av informantene var 

synlig ruset i intervjusituasjonen, slik at dette ikke ble en vurdering jeg trengte å ta. 

Informantene deltok med et sterkt ønske om at deres erfaringer knyttet til hjelpeapparatet 

skulle bli hørt. 

Informert samtykke knyttes også til erkjennelsen av at forskningen kan medføre skade eller 

negative virkninger for dem som deltar (Alver og Øyen 1997). Dette ble løst ved både å gi 

muntlig og skriftlig informasjon om prosjektet i form av en innledende samtale før intervjuet 

og gjennom et informasjonsskriv
5
. I informasjonsskrivet beskrev jeg prosjektets 

forskningsspørsmål, rammer og metode. Anonymisering er også et viktig aspekt ved etikk 

knyttet til gjennomføringen og publiseringen av oppgaven. Anonymisering følger prinsippene 

om integritet og personvern. En utfordring for forskere som benytter seg av kvalitative 

metoder og forsker på små og gjennomsiktigs miljøer vil kunne streve med, er å klare å holde 

informantene anonyme (Alver og Øyen 1997). Jeg har et relativt lite utvalg sett i den større 

sammenhengen, og dette har vært en utfordring siden historiene er detaljerte og tilhører en 

spesiell kontekst som er kjent for mange innenfor det samme miljøet. Å skulle belyse det 

nyanserte og varierte i folks vurderinger, holdninger og erfaringer, sammen med å bevare 

kravet om anonymisering ble i noen tilfeller en utfordring. Jeg valgte å anonymisere alle 

navn, stedsnavn, navn på institusjoner, hospitser, behandlingssteder og andre elementer i 

deres historier, noe informantene også fikk informasjon om.  

I tillegg brukte jeg tid på å opplyse om rutiner knyttet til bruk av båndopptaker. Jeg informerte 

om at jeg ville slette opptaket når det var transkribert, og at selve utskriften ikke ville bære 

                                                 
5
 Se vedlegg 1. 



25 

 

deres ekte navn. Kontaktinformasjonen ville oppbevares i en annen låsbar enhet som ikke 

ville være i direkte kontakt med selve intervjuene. Datamaterialet er behandlet, oppbevart og 

brukt i tråd med NSD’s retningslinjer. Det informerte samtykket ble skrevet under av alle 

informantene. Dette forbeholdet kan sees i forbindelse med det andre momentet som er viktig, 

nemlig respekten for privatlivets fred. Deltakerne må være sikre på at jeg som forsker ivaretar 

og bruker opplysningene på en konfidensiell og ikke-identifiserbar måte (Johannessen, Tufte 

og Kristoffersen 2005). 

Kan oppgaven få konsekvenser for informantene? Det er viktig å skille mellom opplevde, 

reelle negative virkninger eller skade, og den objektivt påvisbare skaden (Alver og Øyen 

1997). Det er en belastning å bli spurt om anliggender som man helst unngår å snakke om. 

Prostitusjon er et slikt tema, noe jeg fikk erfare i intervjuene med de kvinnene som hadde lagt 

eller prøvde å legge dette kapitlet i sine liv bak seg. I det at kvinnene fortalte at de ikke 

snakket om sin prostitusjonserfaring i møtene med hjelpeapparatet, føltes det også vanskelig 

for meg å spørre om anliggender knyttet til dette. Gjennom den løse intervjuformen kom 

imidlertid forhold knyttet til prostitusjonen likevel opp, men da oftest i sammenheng med 

andre temaer slik som for eksempel prostitusjon og rus, prostitusjon og økonomi eller 

prostitusjon og stigmatisering.  

Å vurdere risiko for skade er et sentralt tema innenfor etikk knyttet til forskning. Skade og 

negative virkninger innenfor samfunnsvitenskaplige fag er som oftest vanskelige å påvise, 

men ikke desto mindre tilstede (Johannessen, Tufte og Kristoffersen 2005).  Gjennom 

informert samtykke, anonymisering, hensyn til selvbestemmelse og autonomi tas 

forhåndsregler. I den innledende samtalen og i informasjonsskrivet la jeg ettertrykkelig vekt 

på at informantene ved enhver anledning kunne avslutte intervjuet velge trekke seg i ettertid. 

Jeg la også vekt på at intervjuene ville bli anonymisert og detaljer rundt deres person ikke 

ville være gjenkjennbart. De fikk også kontaktinformasjon slik at de kunne nå meg dersom de 

lurte på noe i etterkant.  

Nytteverdien i oppgavens tema var derimot noe som opptok informantene, og de ønsket å 

bidra med deres kunnskaper og erfaringer på tross av at det i noen tilfeller var vanskelig å 

snakke om.  
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4 HJELPEAPPARATETS ROLLE I 

KVINNENES LIV 

Hjelpeapparatet finnes ikke. Da må man ha veldig sterke krefter i bakhånd som kan 

drive på å presse dem (Line). 

Da jeg spurte Line om hennes erfaringer med hjelpeapparatet, svarte hun at hjelpeapparatet 

slik hun opplever det ikke finnes. Hjelpeapparatet for henne består primært av 

prostitusjonstiltakene og Nav, men også legevakten og fastlegen. Spesielt møtene med Nav 

har skapt en rekke følelser, og hun har ved flere anledninger ikke følt seg tatt på alvor eller 

trodd i møtene. Line er ikke alene når hun kobler den manglende kontakten med 

hjelpeapparatet opp mot hennes nåværende livssituasjon. De fleste informantene er bevisste 

på sin bakgrunn som prostituert og/eller rusavhengig i møtet.  

Dette kapittelet skal gi en beskrivelse av hjelpeapparatets rolle i kvinnenes liv sett på 

bakgrunn av deres livssituasjon, ressurser og vilkår. I dette kapittelet skal jeg først skal drøfte 

hjelpeapparatet sett som et rekkverk. Etter dette følger en beskrivelse av kvinnenes 

livssituasjon med tanke på tre elementer som preger deres liv i stor grad. Deretter skal ulike 

situasjoner i kvinnenes liv drøftes i sammenheng med dette og hvilke konsekvenser det 

bristende rekkverket fikk for kvinnene. Kapittelet vil avsluttes med en besvarelse av 

spørsmålet om hvilken rolle hjelpeapparatet spiller i deres liv med tanke på deres 

livssituasjon. 

 

4.1 Hjelpeapparatets rolle som rekkverk i kvinnenes 

liv 

Hjelpeapparatet, og spesielt Nav, Lar og lavterskeltilbudene Natthjemmet, Nadheim og Pro 

Sentret spiller en svært sentral rolle i informantenes liv. Line uttrykker i det innledende sitatet 

en opplevelse om at hjelpeapparatet ikke finnes, og dersom det skal fungere, så må man ha 

sterke krefter i bakhånd. Hva forteller dette oss om deres forhold og følelser knyttet til 

hjelpeapparatet?  
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La oss først ta et skritt tilbake og se på hjelpeapparatet rolle i en større sammenheng.  

”La oss tenke oss at det normale livsløp er en sti. Områdene utenfor stien markerer det 

sosiale avvik. For de fleste av oss fungerer vårt sosiale nettverk som et rekkverk på en 

slik normalitetens sti. Snubler vi, griper vi fast i rekkverket. Sosialklientene mangler 

dette rekkverket. Det betyr jo at det skal mindre til før de mister fotfeste og faller 

utenfor stien.” (Guttormsen og Høigård 1978:184).  

Rekkverk kan både sees på som strukturer eller aktører som støtter kvinnene på ulike måter i 

et forsøk på å holde dem innenfor ”det normale samfunn”. I denne sammenheng anses 

overgangene som krysningspunkter mellom ”det normale samfunn” og rus- og 

prostitusjonsmiljøet og disse kan karakteriseres som kritiske faser. Det er hensiktsmessig å se 

hjelpeapparatet som et rekkverk, spesielt siden det belyser grensen mellom hva som anses av 

samfunnet og hjelpeapparatet som en avvikende eller en normal livssti (Guttormsen og 

Høigård 1978).  Er dette et underliggende element i kvinnenes historier?  

De aller fleste av mine informanter brukte mye tid på å snakke om tiden før de begynte med 

rus og prostitusjon. Disse historiene bar preg av å representere kritiske perioder i deres liv. 

Overgangene kan sees som sårbare faser for kvinnene, og det er i disse overgangene at 

kontakten med hjelpeapparatet også er viktigst. Vi kan si at overgangene preges av sosiale, 

helserelaterte og økonomiske utfordringer, og mer spesifikt i denne sammenheng også av 

fattigdom, rusavhengighet og prostitusjon. Et element ved overgangene som ofte kan bli 

oversett er at de tjener som løsning på et problem eller en livssituasjon. Miljøets sosiale og 

økonomiske aspekt spiller en sentral rolle og kan sees som et ledd i en overlevelsesstrategi. 

Overgangen fra å være en etablert borger av ”det normale samfunn” til å bli assosiert med rus- 

og prostitusjonsmiljøet kan sees som en trinnvis prosess, og kan på mange måter 

sammenliknes med å krysse en lang bro mellom to punkter. Veien er lang, man kan snu, 

stoppe eller fortsette alt etter hva som skjer. Poenget er at denne første overgangen som 

kvinnene har opplevd tar tid og er ulik for alle. Overgangen mellom et liv i aktiv rus og 

prostitusjon til et liv i ”det normale samfunn” kan oppleves både lang og uoppnåelig, og er i 

seg selv en sårbar og kritisk fase i informantenes liv. At overgangene kan sees som en trinnvis 

prosess trekkes også frem av Høigård og Finstad i ”Bakgater” hvor de ser på tiden da deres 

informanter knyttet seg til prostitusjonsmiljøet (1986). Eksempler på slike utløsende faktorer 

kvinnene forteller om er overgrep, sykdom, tap av familie eller venner, å føle seg skjøvet på 
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utsiden, ensomhet eller skuffelser. Slike perioder har mange av oss vært igjennom, men for de 

fleste er det noen faktorer eller støttespillere som får oss opp på beina igjen. Hoveddelen av 

informantene forteller de ikke opplevde en slik støtte.  

Møtet med hjelpeapparatet utgjør en sentral del både før, under og etter informantenes liv i 

rus- og prostitusjonsmiljøet. De la spesielt vekt på tre temaer når de trakk frem hvorfor 

hjelpeapparatet spiller en sentral rolle, og hvordan møtet med dem ofte oppleves som 

vanskelig. Disse tre temaene preger både kvinnenes hverdag og deres møter med samfunnet 

og hjelpeapparatet. Før beskrivelsen av momentene kvinnene trekker frem fra selve møtet 

med hjelpeapparatet, er det hensiktsmessig for forståelsen av kvinnenes uttalelser å beskrive 

deres livssituasjon. Formålet med det følgende avsnitt er at det skal tjene som en kontekst når 

vi senere skal se på hvordan kvinnene erfarer møtet. 

 

4.2 Hva preger kvinnenes livssituasjon? 

 For å forstå bestemte ytringer og handlinger må man gå til den bredere kontekst, for 

å forstå den bredere kontekst må man forstå de mindre elementer den består av 

(Kalleberg 1996:35). 

Kvinnene i denne oppgaven lever alle forskjellige liv preget av deres erfaringer, 

forutsetninger, ressurser, oppvekst og sosiale nettverk. Gjennom intervjuene utskilte det seg 

noen temaer som synes viktig å tydeliggjøre før selve møte med hjelpeapparatet skal 

beskrives. Kvinnenes livssituasjon innehar tre elementer som vanskeliggjør både deres 

hverdag og møtet med samfunnet og hjelpeapparatet, og de tre består av deres forhold til 

prostitusjon, rus og penger. De kan både sees i sammenheng, separat eller som elementer som 

reproduserer og forsterker hverandre. Det er i denne sammenhengen vanskelig å skulle se på 

disse separat siden de i historiene til kvinne oftest overlapper hverandre. Kvinnene lever et 

flyktig og omflakkende liv, noe deres fortellinger om prostitusjon, rus og penger vitner om i 

stor grad. Fremstillingen som følger i det neste avsnittet vil derfor også være preget av dette. 
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4.2.1 “Man lever rett og slett et helt annet liv” 

Når man er veldig rusa og hekta på dop og sånn så.. og bruker det i mange år, da blir 

man jo.. ja… Man lever rett og slett et helt annet liv (Jeanette). 

”Et annet liv” er en beskrivelse flere av informantene refererer til i ulike sammenhenger. Som 

vi skal se nedenfor, spilte pengene den avgjørende rollen for Therese, mens for Jeanette var 

rusen utslagsgivende. For begge kvinnene tjente miljøet som en løsning på problemer og 

behov de ikke opplevde å få dekket andre steder i samfunnet. Hva kan vi si preger  kvinnenes 

opplevelse av å leve et annet liv? 

Jeg levde et dobbeltliv i begynnelsen, jeg hadde venner som ikke visste noe, og da å 

jobbe på gata… det var et dobbeltliv… det var slitsomt i lengden, du skulle jo skjule 

ting, redd for å bli sett. En indre uro. Jeg trengte penger og måtte jeg gjemme meg da 

jeg gikk nede på Strøket (Grete). 

Grete forteller om dobbeltlivet og den indre uroen knyttet til dette. Det illustrerer følelsene 

knyttet til prostitusjonsdebuten og hvordan rus, penger og prostitusjon knyttes sammen på et 

tidlig stadium. Dobbeltlivet beskrives som slitsomt, og behovet for å gjemme seg og frykten 

for å bli oppdaget preget Gretes tilværelse i stor grad. I tillegg til dette trekker hun også mer 

eksplisitt inn pengenes rolle. Hun var i en situasjon hvor rusavhengigheten hadde blitt større 

og ikke kunne dekkes alene kunne av hennes legale inntekt og hun ble dermed mer og mer 

avhengig av miljøet. Dobbeltlivet som tvinger seg på for kvinnene i denne situasjonen er ikke 

fremmed i annen forskning. Også Frantzen i sin studie av alenemødres møte med 

sosialkontoret trekker frem prostitusjon i tilknytning til å leve et dobbeltliv. Frantzen sier at 

livet blir delt i to, et offisielt liv med barn, venner og familie og et hemmelig liv med 

prostitusjon for å klare å forsørge familien (Frantzen 1988). Dette bringer med seg følelser av 

hemmeligholdelse, skam og skyld som kan være tungt å bære over tid. Sier flere informantene 

noe om denne første tiden og den bakenforliggende motivasjonen? 

Jeg kom hit fordi noen gode venninner sa at det var gode penger å tjene her... Du må 

tenke på at det er lette penger å tjene (Therese). 

Penger ble hovedårsaken til at Therese begynte med prostitusjon. En annen sammenheng å se 

dette sitatet på, kan man finne i Høigård og Finstads diskusjon om den trinnvise prosessen inn 

i miljøet via venninner som introduserer dem for miljøet og hvordan man utøver selve 
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prostitusjonen (1986). Det er ikke uproblematisk å leve et dette livet, noe som flere av 

informantene snakket om.  

Det er et fattig liv å leve slik, både på den ene og andre måten (Maiken).  

For å beskrive sin livssituasjon bruker Maiken ordene ”et fattig liv”. Hun fortalte både om 

økonomisk fattigdom, en ensomhet og et savn etter relasjoner til familie og venner. Å føle seg 

ensom kan i mange tilfeller stamme fra å føle seg ekskludert fra en gruppe, uten muligheter til 

å snakke om private anliggender, en følelse av å være annerledes og fremmedgjort fra 

menneskene rundt deg (Meyers 2008). Som vi har sett er følelsen å stå på utsiden og å leve et 

annet liv fremtredende i historiene, mangelen på relasjoner i det streite samfunnet depriverer 

dem fra store deler av normalt sosialt samfunnsliv. Å leve et annet liv innebærer for 

informantene både et annet innhold i hverdagen, en annen rytme, et annet nettverk men også 

på mange måter en ensomhet og en følelse av å være på utsiden. 

Det er mye penger, men for et liv.. Det anbefales ikke for å si det sånn. Jeg vil heller 

være fattig. Du blir spist opp vettu… (Grete). 

Grete peker på pengene og prostitusjonen, men også indirekte rusens innvirkning på dette 

forholdet. Livet er tøft, og Grete sier hun heller vil være fattig en å leve slik. Livet med rus og 

prostitusjon spiser deg opp. Med begrepet fattigdom menes en tilstand av vedvarende og 

alvorlig knapphet som kjennetegner mennesker, grupper eller hele befolkninger. Absolutt 

fattigdom vil si en tilstand hvor grunnleggende behov ikke dekkes (Kornes, Andersen og 

Brante 1997). Informantene i denne oppgaven trakk frem flere sider ved fattigdommen de 

opplever, både en form for sosial fattigdom og en mer materialistisk rettet fattigdom. 

… jeg har totusenåtte igjen å leve for etter husleia, og med det skal jeg betale 

regninger, reise, lege, medisiner og ikke minst leve normalt (Line). 

Line forteller her om hvordan hennes økonomi ikke strekker til, og hun er ikke alene om 

dette. Ingen av kvinnene i materialet forteller om en stabil og trygg økonomisk sitasjon, og det 

er dette som i hovedsak er motivasjonen til kontakten med Nav. Alle kvinnene som ble 

intervjuet mottar økonomiske ytelser fra Nav, og de opplever at pengene ikke strekker til.  

Det er en ond sirkel.. du vet.. lett tjente penger forsvinner desto raskere (Line).  
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Line trekker frem hvordan jaget etter penger til rus kan bli en ond sirkel. Kun en av kvinnene 

forteller at hun har oppsparte midler som en økonomisk trygghet, mens samtlige av de andre 

har erfaringer liknende Lines. Høigård og Finstad peker på i Bakgater at de fikk inntrykk av at 

kvinnene hadde en todelt økonomi (1986). Sosialpenger, trygd og legale inntekter brukes til 

det normale streite liv, mens penger tjent på prostitusjon brukes på dop, fest og klær. Poenget 

er at pengene som tjenes på prostitusjon kan sees som å nærmest brenne hull i lomma 

(Høigård og Finstad 1986). Alle informantene har erfart fattigdom hardt på kroppen, noe som 

i de fleste tilfeller ble en årsak til deres deltakelse i prostitusjonen. Også for veien ut av 

miljøet er det viktig å ha disse to formene for fattigdom i tankene. Med andre ord, å ha en 

bevissthet om at livet på gata innebærer et fravær av en stabil økonomi, men også en lengsel 

etter relasjoner, et hjem, en familie og venner. Denne måten å se på fattigdom på trekkes også 

frem i Guttormsen og Høigårds studie av sosialklienter, da de trekker frem både en mangel av 

sosiale nettverk, relasjoner og en ressursfattigdom (Guttormsen og Høigård 1978). 

Ressursfattigdommen viser seg igjen gjennom Thereses uttalelse om hennes syn på ”den onde 

sirkelen”. 

Penger er alt. Penger, penger, penger hele tiden. Det blir aldri nok penger, det er det 

som holder folk igjen i disse miljøene, og så lenge det er gode penger på gata, så 

finner du kvinner som selger, ikke sant? (Therese). 

Som vi ser trekker Therese frem pengene som hovedmotivasjon til prostitusjon, og så lenge 

det er marked for å selge sex, så vil prostitusjonen ifølge henne finne sted. Therese opplever 

at tilværelsen på Strøket preges av tanken om at penger er alt. Hun var før opptatt av hvordan 

pengene styrte dagene hennes sammen med stresset det førte med seg, men nå stiller hun 

spørsmålstegn ved dette. Jaget etter penger er ifølge Therese en faktor som holder folk igjen 

og som vanskeliggjør veien ut av miljøet. Som vi har sett kan jaget etter penger ha ulike 

årsaker. Det er to informanter i denne oppgaven som forteller de ikke har en rusavhengighet, 

hva bruker de pengene på? Den ene kvinnen trakk frem bolig, mens den andre kvinnen valgte 

å ikke uttale seg om dette. Årsaken for hovedvekten av informantene i mitt materiale hviler på 

behovet for rus, noe vi også ser i forskning på norske kvinner i gateprostitusjonen (bl.a. Tveit 

og Skilbrei 2008).  
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Å være prostituert betyr mye tid for å få penger. Spør du meg vil jeg heller være glad 

og happy, enn å ha ei Versacepute i sofaen. Jeg vil være fri, trenger ikke så mye 

(Therese). 

Therese reflekterer over hvordan jaget etter penger preger både henne, miljøet og resten av 

samfunnet. Hun stiller også spørsmålstegn ved hvor viktig det egentlig er i forhold til for 

eksempel helse og psykisk velvære. Det ligger et ambivalent forhold til penger, som på den 

ene siden sees som et statussymbol, og på den andre siden som en nødvendighet til å overleve. 

Forholdet til penger hevdes å endre seg etter prostitusjonsdebuten, at forholdet preges i større 

eller mindre grad av ”easy come, easy go” (jf. Holien 2009, Skilbrei 1998, Høigård og Finstad 

1986). Penger gjennomsyrer hele samfunnet, og suksess knyttes i stor grad til hvor mye 

penger man har. Dette er også gjeldende i rus- og prostitusjonsmiljøet (Smith-Solbakken og 

Tungland 2005). 

Som vi ser henger de tre elementene penger, prostitusjon og rus sammen på en måte som gjør 

det vanskelig å skulle løsrive dem fra hverandre. Gjennom kvinnenes historier utskiller 

imidlertid forholdet til rus seg som et noe mer atskilt element.  

Rusen har en sånn enorm makt at den tar fullstendig overhånd (Maiken).  

Maiken gir et bilde av hvordan det er på den andre siden, det vil si på innsiden av rusmiljøet, 

hvor dagene sentrerer rundt dopet gjennom hvordan man skal få penger, hvem som har det 

beste dopet og til hvilken pris. ”Heroin-mind” er et beskrivende ord på hvordan et liv med 

rusen kan bli. Man tenker på hvordan man skal få tak i det, selge det, kjøpe det, gjemme det, 

skyte det eller røyke det (Lalander 2003). Når rusen tar overhånd og tar den fort også 

overhånd over hverdagens innhold og prioriteringer.  

Når du var utpå så måtte du holde deg oppe 24 timer i døgnet, måtte pushe eller dra 

ned på Strøket. Det er en altfor høy pris å betale for den lille rusen du får. Du betaler 

veldig mye, ikke bare penger men også kropp og sjel (Anne). 

Anne og informantene ovenfor forteller om forhold rundt deres rusavhengighet som 

retningsgivende for deres livsførsel både med tanke på tid, sosiale nettverk og økonomi. 

Rusens innvirkning på kroppen setter ifølge Anne ofte dype spor, både på den fysiske og 

psykiske helsen. Anne opplevde at relasjoner til bekjente og venner utenfor rusmiljøet ble 

nedprioritert sammen med at kontakten med familien ble reduseret. En konsekvens av dette 
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blir oftest ensomhet, noe som også er et tema når man har lagt livet i rus- og 

prostitusjonsmiljøet bak seg. Anne trekker i tillegg frem et viktig element som preger 

rusmiljøets hverdag og understreker hva det vil si å være utpå, en livsførsel som også Smith-

Solbakken og Tungland beskriver i sin bok ”Narkomiljøet”. Der beskriver de spesielt en av 

informantenes hverdag og betegner det som et omflakkende liv (2005). I ”Bakgater” ser vi 

også spor av dette i Høigård og Finstads beskrivelser av sine informanters hverdag (1986). En 

av de første omveltningene i livet til en person som knyttes til miljøet er nettopp problemet 

med å få penger og tid til rus til strekke til.  

Hvilken rolle spiller prostitusjonen mer eksplisitt inn i denne sammenhengen? 

Prostitusjon er et spørsmål om penger (…) For de prostituerte kvinnene er 

prostitusjon en måte å skaffe penger på. Det er – som vi har sett – først etter mange 

betenkeligheter at de tar steget inn i prostitusjonen. Grunnen til at de trenger penger 

varierer (Finstad og Høigård 1986:77) 

Prostitusjonen spiller en sentral rolle i kvinnenes liv på flere måter. På den ene siden er 

kvinnene mer eller mindre avhengig av rus for å utøve prostitusjonen, og på den andre siden 

er de også mer eller mindre avhengige av prostitusjonen for å finansiere rusen. Koblingen 

mellom fattigdom, rusavhengighet og prostitusjon er av vesentlig betydning for flertallet av 

kvinnene i denne oppgaven. Prostitusjon er et spørsmål om penger, og det er ikke uten 

betenkeligheter kvinner og menn begir seg ut på prostitusjonsmarkedet. Larsson skriver i sin 

bok ”Könshandeln, om prostituerades villkor” at hovedvekten av prostituerte har en bakgrunn 

preget av økonomisk fattigdom (Larsson 1983). Ifølge Phoenix kan prostitusjon sees som en 

økonomisk handling, og prostituerte kan sees som økonomiske agenter. Hennes modell gir to 

mulige forklaringer for hvorfor kvinner velger prostitusjon som alternativ. Den ene trekker 

frem at kvinner velger prostitusjon fordi de ikke har andre måter å tjene penger på, mens det 

andre svaret hviler på at prostitusjon er en måte å tjene mer penger på enn i en jobb på det 

legale arbeidsmarkedet (Phoenix 1999). Forskning på feltet
6
 peker i retning av at det er 

pengene som i all hovedsak er årsaken til prostitusjon, om det så er å tjene penger til rus, eller 

om det er til andre ting. Penger utskiller seg for øvrig som et stort tema i kvinnenes historier. 

Penger kan gi en følelse av trygghet, samtidig som det også i rusmiljøet knyttes opp mot 

                                                 
6
 Høigård og Finstad 1986, Skilbrei 1998, Holien 2009 m.fl. 
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status og tilhørighet. Spørsmålet om penger er en faktor som trekker deg mot og holder deg 

fast i miljøet ligger også under mange av kvinnenes historier. 

Strøket er som et kredittkort. Man kan bare dra ned på Strøket og dra kortet. Man 

setter seg i en bil og tenker på penga liksom. Få det unnagjort og komme tilbake 

(Line). 

Line sammenlikner Strøket med et kredittkort, noe som sier noe om hvordan hun ser på 

Strøket. Sammenlikningen mellom Strøket og et kredittkort kan gi assosiasjoner til en 

tjenesteutveksling. En kontrast til dette synet viser seg dersom vi ser på kvinner som arbeider 

på innemarkedet og kvinner som arbeider på gata. Isabella Lund er en talsperson for 

prostituerte i Sverige samtidig som hun selv arbeider på innemarkedet. Det interessante med 

hva Lund uttaler i denne sammenhengen er at hun ser selve prostitusjonshandlingen som en 

kvalifisert tjenesteytelse, med andre ord profesjonell intimitet (Lund 2007). I kontrast til 

kvinnene i denne oppgaven er ikke en slik beskrivelse av selve prostitusjonen utbredt, og som 

Line uttaler bærer den seksuelle tjenesten mer preg av ønsket om å bli ferdig. Dette skillet kan 

ha noe med forskjellene mellom kvinner som arbeider på inne versus utemarkedet, sammen 

med at kvinner på innemarkedet sjelden har en utbredt rusavhengighet (Skilbrei 1998). Selv 

etter kriminaliseringen av sexkjøp utgjør Strøket en mulig arena for kjøp og salg av sex (Tveit 

og Skilbrei 2008). 

 

4.2.2 Elementene samles 

Beskrivelsen av kvinnenes livssituasjon bærer preg av flytende overganger mellom 

elementene prostitusjon, rus og penger. Det er vanskelig å løsrive temaene, spesielt siden 

prostitusjonen oftest blir brukt som et middel for å tjene penger til rus, og rusen gjennom sin 

evne til virkelighetsflukt kan gjøre prostitusjonen lettere å gjennomføre. Kvinnenes liv bærer 

preg av uro, ustabilitet noe også fremstillingen i avsnittet ovenfor viser. Å se på dette som 

momenter som opprettholder og forsterker hverandre kan være hensiktsmessig både for selve 

tiltakene, tilbudene og forståelsen av kvinnenes utgangspunkt når de møter hjelpeapparatet. 

Med andre ord, deres forhold til prostitusjon, rus og penger legger sterke føringer både for 

deres livssituasjon her og nå, og i møtet med hjelpeapparatet. Et liknende bidrag på feltet 

trekker frem en liknende drøftning. I Kolfjords bok om rusavhengige kvinner i Stockholm, 
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trekker hun frem at prostitusjonsutøvelsen henger sammen med at kvinner begynner på 

heroin, og bruker prostitusjon som et redskap til å finansiere dette. Kort sagt; rusavhengighet 

og prostitusjon opprettholder hverandre (Kolfjord 2003). Også Høigård og Finstad diskuterer 

forholdet mellom de tre, og trekker frem ulike sammenhenger mellom prostitusjon, penger og 

rus i deres bok ”Bakgater” (1986). Den første sammenhengen tar utgangspunkt i at 

prostitusjonen utøves for å finansiere et allerede etablert stoffmisbruk. Det vil si at 

prostitusjonen kan sees som en konsekvens av rusmiddelbruket. Den andre sammenhengen 

bygger på at misbruket blir en måte å døyve virkningene av et hardt prostitusjonsliv på. 

Misbruket blir en konsekvens av et prostitusjonsliv som i utgangspunktet hadde helt andre 

årsaker. Den tredje sammenlikningen vektlegger at prostitusjonen og misbruket er sidestilt. 

Begge to bidrar likeverdig til en vanskelig livssituasjon (Høigård og Finstad 1986). Fire av de 

seks informantene har erfaring fra både rus- og prostitusjonsmiljøet, og inntrykket fra dem er 

at miljøet kan karakteriseres som en egen verden, med et eget tempo, regler, normer for atferd 

og verdier. Økonomi og penger er en sterk motivasjon for å være på innsiden av miljøet, men 

i tillegg kan miljøet også gi en tilhørighet, en identitet, muligheter til å oppnå respekt, 

anerkjennelse, suksess og en sosial kontakt med andre mennesker (jf. Smith-Solbakken og 

Tungland 2005). Dette er elementer som også går igjen i annen forskning på rus- og 

prostitusjonsfeltet, blant annet i boken Hard Asfalt (Halvorsen 1986) og Bakgater (Høigård og 

Finstad 1986). Disse bidragene er eldre, men målgruppen er der som her, kvinner med rus- og 

prostitusjonserfaring.  

Denne koblingen er heller ikke ukjent for annen forskning på prostitusjonsfeltet. Boken 

”Making sense of prostituion” av Joanna Phoenix (1999) trekker frem forskjellige 

tilnærmingsmåter, eller forklaringsmodeller på prostitusjon som på flere måter passer inn i 

denne oppgavens problematikk. For det første vektlegger Phoenix sosial forskyving og 

kriminelle subkulturer for å forklare deres deltakelse i prostitusjonen. I denne sammenhengen 

fokuserer hun på kvinnenes forhold til og posisjon i det større samfunn. Et av spørsmålene 

som stilles i denne modellen er hvorvidt disse kvinnene skilles ut, eller kuttes fra legitime 

eller aksepterte sosiale forhold og institusjoner. Oppmerksomheten rettes mot graden av 

hvorvidt de har falt utenfor det som anses som normalt. Disse mønstrene så vi også i Høigård 

og Finstads drøfting i ”Bakgater” (1986). Har kvinnene falt ut av samfunnet allerede før de 

debuterte? Hvorvidt de har falt ut av det ”normale samfunn” allerede før de debuterte men 
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prostitusjon er av interesse, spesielt siden det kan være med på å peke i retning av kvinnenes 

posisjon i samfunnet.  

Phoenix beskriver også hvordan alle søker etter og utvikler måter man kan tilhøre u en 

subkultur.  

Jeg hadde en bror som hadde vært narkoman siden han var ti, han døde av overdose 

da han var 26 år. Vi holdt sammen. Så ble jeg jo nysgjerrig på hva han holdt på med, 

også blei jeg jo tatt imot av hans kamerater og venninner. Jeg ble godtatt. Jeg følte 

meg mer godtatt der enn i de streite miljøene. Det var det jeg følte, og det var det som 

tiltrakk meg, at jeg begynte med stoff og vanka med dem (Grete). 

Grete beskriver sine første erfaringer med rusmiljøet med noe som endelig falt på plass. Etter 

en barndom og ungdomstid uten å ha en følelse av å høre til, ble rusmiljøet og menneskene 

der en løsning. Endelig kunne hun være del av et miljø som så henne for den hun var, 

samtidig som miljøet også gav henne et sosialt nettverk. Grete forteller om en opplevelse av å 

bli mer godtatt der enn i de streite miljøene, noe som kan sees som en sterk motivasjonsfaktor 

i seg selv gjennom at vi alle søker tilhørighet og anerkjennelse. Det at det var hennes bror som 

introduserte henne til miljøet, kan i tillegg ha spilt en rolle med tanke på at barrieren ble 

lavere. Spesielt for ungdom som vokser opp under vanskelige familieforhold blir venner og 

gjengen av stor betydning, og venner kan på mange måter veie opp for den manglende 

kontakten med familie og utgjøre en trygg base når hjemmet svikter (Kolfjord 2003). Gretes 

historie illustrerer på mange måter dette. Smith og Solbakken skriver om ulike aspekter ved 

rusmiljøet, og de trekker nettopp frem ønsket og behovet for tilhørighet som en av årsakene til 

at man trekkes mot miljøet. Tilhørighet spiller en sentral rolle i alle menneskers liv, og alle 

søker etter og finner måter man kan tilhøre. I kontakt med et nytt miljø utvikler man roller og 

relasjoner knyttet til det aktuelle miljøet. I tillegg til en tilknytning bærer rollen med seg et 

nettverk, slik som i Gretes historie ovenfor.  

Å tilhøre et miljø eller en gruppe er en sentral faktor, og tilhørighet til et prostitusjonsmiljø vil 

ifølge Phoenix resultere i at prostitusjonen også normaliseres innenfor gruppen (Phoenix 

1999). Til sist trekker Phoenix frem en forklaringsmodell som vektlegger økonomi og 

fattigdom som faktorer som påvirker kvinnenes involvering i prostitusjon. Innenfor denne 

modellen sees prostitusjon som en økonomisk avgjørelse, med andre ord en økonomisk 

aktivitet. Dette hviler på en myk sosial determinisme som vektlegger de sosiale prosessene 
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som gjør prostitusjon til en levedyktig mulighet til å tjene penger på. Prostituerte presenteres 

her som økonomiske agenter, og modellen gir to svar på hvorfor kvinner velger prostitusjon. 

Den ene trekker frem at kvinner velger prostitusjon fordi de ikke har andre alternative måter å 

tjene penger på, mens det andre svaret hviler på at prostitusjon er en måte å tjene mer penger 

på enn i en jobb på det legale arbeidsmarkedet (Phoenix 1999). Phoenix sin beskrivelse av 

prostitusjon sett i sammenheng med økonomi sammenfatter også hva som har blitt beskrevet i 

dette kapittelet. Overgangen fra det normale liv til rusmiljøet kan sies å tjene som et middel 

for å mestre en tilstand av økonomisk nød. Dette blir svært synlig siden alle kvinnene i denne 

oppgaven kan sies å ha valgt denne løsningen. Prostitusjon har vært en levedyktig mulighet 

for kvinnene, men i dagens situasjon på prostitusjonsfeltet, har denne muligheten blitt 

utfordret. Andre alternativer søkes, og hjelpeapparatets rolle blir om mulig enda viktigere.  

Nå som vi har sett nærmere på kvinnenes livssituasjon, vil det på flere områder bli enklere å 

forstå deres utfordringer i møtet med hjelpeapparatet. Deres liv er på mange måter et 

omflakkende liv, noe som har fulgt dem allerede fra ung alder. Hvilke rekkverk trakk 

kvinnene frem i deres liv når de var unge? 

 

4.3 Rekkverk i form av familie, skole og institusjoner 

Hvilken rolle spiller rekkverket hjelpeapparatet utgjør i kvinnenes liv, og hvordan kan man se 

spor av dette gjennom deres erfaringer? Det er i overgangene hjelpeapparatets rolle er mest 

sentral og kritisk. Rekkverket skal forhindre at man faller hardt når man først faller slik som 

her når man holder på å falle utenfor det etablerte samfunnet og inn i rus- og 

prostitusjonsmiljøet. Hjelpeapparatet er i kraft av velferdssamfunnet en aktør som kan tilby 

ulike former for støtte i vanskelige situasjoner. De kan være preget av økonomiske, sosiale 

og/eller helsemessige utfordringer, og konsekvensene av at de ikke strekker til kan bli store. 

Dette kapittelet vil ikke kunne gi et klart svar på hvorfor noen faller utenfor, men heller peke 

på strukturer og aktører som spilte en avgjørende rolle i kvinnenes liv. Hvilke situasjoner eller 

ytre rammer trekker de frem? 
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4.3.1 Å bli kasta ut hjemmefra 

Å bli kasta ut hjemmefra er en faktor som for flere av kvinnene både ble en realitet som fikk 

direkte konsekvens for deres livssituasjon. 

Jeg begynte å gå til sosialkontor da jeg var 18 år cirka, og da husker jeg at jeg ble 

kasta ut hjemmefra, og da måtte jeg bo på hospits. Å bo på hospits er ingen dans på 

roser (Jeanette). 

Jeanette forteller om hvordan hennes forhold til familien slo sprekker, noe som førte til dårlig 

eller manglende kontakt med dem. I sitatet ovenfor ser vi konturene av en vanskelig oppvekst 

som endte med at Jeanette ble tvunget til å flytte ut hjemmefra og måtte bo på hospits. 

Familien er en del av alle menneskers rekkverk og utgjør en viktig aktør når man faller 

utenfor. Problemer i hjemmet er heller intet nytt innenfor litteraturen på feltet som omhandler 

norske kvinner med rus- og prostitusjonserfaring. 

Det er jenter fra arbeiderklasse og filleproletariat som rekrutteres til prostitusjon. 

Bakgrunnen er også preget av uregelmessige oppvekstforhold og vanskelig tilpasning 

til skole og arbeidsliv. Dette er etablert kunnskap i prostitusjonsforskningen (Høigård 

og Finstad 1986:41). 

Høigård og Finstad peker på uregelmessige oppvekstvilkår og vanskelig tilpasning til skole og 

arbeid når de diskuterer sine informanters vei inn mot rus- og prostitusjonsmiljøet (ibid). Hva 

sier informantene i denne oppgaven om deres erfaringer fra skolen? 

 

4.3.2 Skolen 

M: Var det noen som la merke til at du begynte med dop? Skolen kanskje? 

I: Nei. Skolen dreit i det. Jeg kutta ut skolen. I 7 – 8 – 9 klasse var jeg nesten ikke til 

stede. Moren og faren min visste ikke for skoleapparatet gav ingen beskjeder til dem. 

Jeg mista veldig mye i forhold til det. Mora mi så vel at det ikke gikk så bra, og tok 
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kontakt med ungdomsteamet BUP
7
. Det ble med en samtale. De trodde ikke det var 

noe (Anne).  

Anne forteller om erfaringer knyttet til skolen, og opplevde at skolen ikke plukket opp 

faresignalene knyttet til hennes atferd. Hun begynte å ruse seg i en alder av 15, og forteller at 

hun nærmest kuttet ut skolen i sammenheng med dette. På tross av hennes atferd og 

manglende tilstedeværelse forteller hun at skolen ikke tok kontakt med foreldrene, men at 

hennes mor var den som tok kontakt med Bupp
8
. I boken ”Kvinnors drogbruk och lagbrott” 

(2003) av Kolfjord trekker også hun frem sine informanters erfaringer med skolens 

manglende involvering. Skolen har et ansvar for å fange opp barn og unge som fra tidlig av 

viser tegn på å falle utenfor (ibid). Dette er imidlertid en helt egen diskusjon som jeg lar ligge 

på dette tidspunkt. Det sentrale er likevel å peke på at skolen spilte en viktig rolle med tanke 

på å falle utenfor rekkverket.  

 

4.3.3 Institusjonsopphold 

Et oppsiktsvekkende element ved informantenes bakgrunn er deres omfattende 

institusjonserfaring. Fem av de seks informantene har vært innom institusjoner helt fra ung 

alder, og oppholdene preges av lite stabilitet.  

Har vært inn og ut av institusjoner i 11-12 år (Jeanette). 

Jeanettes erfaring med institusjoner bærer preg av å ha vært en sentral del av hennes oppvekst 

og nåværende livssituasjon. Hun har vært innom et stort antall av institusjoner, og de aller 

fleste oppholdene beskrives ikke som vellykkede.  

Jeg var der i fem dager, rømte derfra ved første anledning (Grete). 

Heller ikke Grete opplevde oppholdene som vellykkede. I tillegg til dette kan institusjoner 

også bli en del av prosessen inn i et nytt miljø. Høigård og Finstad diskuterer hvorvidt deres 

                                                 
7
 BUP – barne og ungdomspsykiatri 

8
 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk. 
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informanter var utstøtt av det normale samfunn allerede før prostitusjonsdebuten, og i den 

sammenhengen sier de sier at 

”Dette er et viktig funn. Ikke bare fordi disse tallene forteller om unge som allerede er 

utstøtte fra det vanlige samfunn før de tar den første prostitusjonsturen. Men også 

fordi institusjonene viser seg å være viktige opplæringssteder for prostitusjon. (…) 

Hva er mer naturlig enn at de utveksler erfaringer om måter å overleve på?” 

(Høigård og Finstad 1986:43) 

Prosessen inn i et miljø bærer preg av formidling og læring av ferdigheter og normer. I 

”Bakgater” trekkes institusjonsopphold frem som en faktor som går igjen forut for 

prostitusjonsdebut. Dette og flere forhold rundt bakgrunn og oppvekstvilkår er med på, i følge 

Finstad og Høigård, å støte ut jentene fra det vanlige samfunn allerede før 

prostitusjonsdebuten (1986). At kvinnene allerede fra ung alder forteller om å føle seg på 

utsiden av samfunnet har vi også sett i denne oppgavens materiale. 

På mange måter kan en si at de fra en allerede ung alder beveget seg bort fra det normale 

samfunnsliv. Deres livssituasjon som tenåringer og ungdommer lå allerede da langt fra 

jevnaldrendes livssituasjon. Høigård og Finstad trekker også frem hvordan deres informanter 

synes å ha falt ut av det ”normale samfunn” allerede før prostitusjonsdebuten fant sted, og 

trekker frem bl.a. rus og institusjonserfaring som elementer som bidro til dette (ibid). 

Opplevelsen knyttet til institusjonsopphold preges av mange forskjellige følelser, av kontroll, 

lengsel, lettelse, savn og ensomhet. Det som trekkes frem som avgjørende for et oppholds 

suksess er ens motivasjon. 

For å slutte må man ha ønsket om å slutte. Man må jobbe for det, det kommer ikke 

rekende på ei fjøl, man må jobbe og det koster mye. Det koster mye tårer, men så får 

man mye mer igjen for det etterpå, men det ser man ikke når man begynner (Anne). 

Anne har lang erfaring fra institusjonsopphold og hun mottar i dag behandling fra Lar. Hun la 

vekt på i intervjuet at det er vanskelig når man er ung å være motivert til å slutte. Nå som hun 

har blitt eldre ser hun både hvor mye det kostet henne å slutte, men også hvor mye man får 

igjen for det i ettertid. 
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Historiene deres peker alle mot at rekkverket i form av de overnevnte ikke klarte å holde dem 

innenfor. Hva skjedde etter de hadde falt på utsiden, og hvilken rolle spilte hjelpeapparatet 

da?  

 

4.4 Hvilken rolle kan vi si at hjelpeapparatet spiller?  

Både med tanke på kunnskapen om kvinnenes livssituasjon, og med utgangspunkt i 

hjelpeapparatets rolle i deres liv, hvorfor ble og forblir kvinnene avhengig av støtte fra 

hjelpeapparatet? I denne sammenhengen kan det skilles mellom tre medvirkende 

årsaksfaktorer som kan være med på å belyse hjelpeapparatets rolle. Disse tre består av 

grunnleggende, betingende og utløsende faktorer (Rønning 1996). De grunnleggende 

faktorene er de krefter som skaper ulikhet mellom mennesker, og som deler mennesker i et 

sosialt og økonomisk hierarki. Med betingede faktorer menes forhold som øker risikoen for å 

måtte motta hjelp, slik som for eksempel ens plassering i samfunnsstrukturen. Utløsende 

faktorer innebærer mer eller mindre dramatiske hendelser som fører til et behov for hjelp, slik 

som hendelser knyttet til å miste jobben, bolig eller helse (Rønning 1996). Bidrar disse 

begrepene til å understreke hjelpeapparatets rolle i kvinnenes liv? 

Grunnleggende faktorer kan sees i informantenes oppvekstvilkår, forhold til penger og 

fattigdom. I begynnelsen av dette kapittelet ble det ved flere anledninger pekt på hvordan 

prostitusjonen, rusen og penger vanskeliggjorde deres livssituasjon. I tillegg var deres liv 

allerede fra ung alder preget av uro og lite stabilitet, og som diskutert kan informantene på 

mange måter sees som utstøtt fra samfunnet allerede før de fikk en tilknytning til rusmiljøet 

(Høigård og Finstad 1986). Videre med henblikk på betingende faktorer som øker risikoen for 

å måtte motta hjelp, kan både akutte hendelser trekkes frem, samt deres forhold til bolig, 

arbeid og rus.  

Jeg tenker hvorfor man begynner å ruse seg, det er en grunn, man begynner ikke bare 

for gøy.. Ja noen gjør det også, men man fortsetter oftest av en grunn. Det var det jeg 

gjorde, og det var der jeg skulle ønske noen så meg og hjalp meg (Maiken). 

Maiken snakker ovenfor om hennes tanker rundt hvorfor man begynner å ruse seg, og 

opplever at det oftest ikke er noe bestemt årsak til at man prøver rus, men at det derimot ofte 



42 

 

er en tungtveiende årsak til at man fortsetter. Med tanke på utløsende faktorer, det vil si mer 

spesifikke hendelser i deres liv som fører til et behov for hjelp, ser vi av kvinnenes historier 

blant annet deres behov for virkelighetsflukt etter overgrep. Det var i dette vendepunktet da 

årsakene til å fortsette å ruse seg ble for mange, at hun skulle ønske noen hjalp henne. Her ser 

vi også spor av en sårbarhet i overgangene og et behov for et hjelpeapparat som fanger 

mennesker i slike livssituasjoner opp. Når dette ikke skjedde i informantenes liv, ble miljøet 

på mange måter en løsning for informantene, og da spesielt med tanke på tilhørighet, tilgang 

på rus og som en økonomisk løsning. 

Da rekkverket rundt dem bristet økte også risikoen for behovet for hjelp. Problemet for 

informantene var at de ikke opplevde å få hjelp. Det at hjelpeapparatet som rekkverk i ung 

alder bristet, kan videre sees i retning av å utgjøre en betingende faktor i seg selv.  

Hjelpeapparatet er der, men kan ikke hjelpe om man ikke vil det selv. Kan ikke dytte 

på et menneske en avgjørelse om sitt eget liv hun ikke vil selv. Men når man vil ha 

hjelp, er disse tiltakene hjelp. De kan hjelpe (Therese). 

I motsetning til Line som innledet dette kapittelet, har Therese en annen syn på 

hjelpeapparatet. Hun sier at hjelpeapparatet er der, men at det ikke kan være til hjelp så lenge 

man ikke har et ønske om å bli hjulpet. I lys av kvinnenes livssituasjon, hvilken rolle kan vi si 

at hjelpeapparatet spiller? I tidlig alder ble rusen for de fleste av informantene en stor del av 

livet som påvirket deres forhold til familien, venner, skolen og møtet med hjelpeapparatet. For 

de to informantene som ikke har eller hadde et rusmisbruk, peker deres historier i retning av at 

pengene var det utslagsgivende. Elementer som var vesentlige for kvinnene i overgangene inn 

i rus- og prostitusjonsmiljøet kan både si noe om hjelpeapparatets rolle, og hvorfor møtet med 

hjelpeapparatet oppleves som det gjør.  

Kvinnene peker på flere situasjoner hvor møtet er viktig, både i form av de mer akutte 

situasjonene og i overgangene. Hjelpeapparatet er viktig for denne gruppen kvinner, og 

spesielt med tanke på deres livssituasjon, vilkår og forutsetninger som på mange måter kan 

sies  å vanskeliggjøre møtet for kvinnene. Guttormsen og Høigårds studie av sosialklienter 

(1978), som benytter seg av bildet av et rekkverk, og de trekker frem både en mangel på 

sosiale nettverk og relasjoner sammen med en generell ressursfattigdom når de analyserer 

deres informanters livssituasjon og deres møte med hjelpeapparatet. 
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Det er viktig å presisere at dette kapittelet er basert på informantenes historier, og deres 

forhold til prostitusjon, rus og penger og det kan stilles spørsmålstegn ved generaliserbarheten 

til andre kvinner i som er en del av miljøet. I møtet med det etablerte samfunn vil kvinnene 

enda bære med seg elementer fra livet i rus- og prostitusjonsmiljøet. I dette kapittelet har 

momenter knyttet opp mot hva kvinnene bærer med seg av livserfaringer blitt beskrevet. Nå 

og på bakgrunn av dette, skal møtet med Nav og Lar beskrives. På grunnlag av deres 

erfaringer fra livet generelt og med hjelpeapparatet spesielt, hvordan kan dette sies å påvirke 

kvinnenes erfaringer fra møter med hjelpeapparatet i form av Nav og Lar?  
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5 MØTET MED NAV OG LAR 

 

Denne gruppa opplever en gjensidig ”trøtthet” i sitt møte med hjelpapparatet. 

Sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten prioriterer dem ikke, og selv har de få eller 

ingen forventninger til systemet. Deres liv preges av kaos og et stadig jag etter penger 

og rusmidler, og de har vanskelig for å forholde seg til timeavtaler og kommunale 

åpningstider. Hjelpeapparatet kommer til kort med en gruppe som har vært mange år i 

systemet og hvor mye er prøvd. Både klienten og hjelpeapparatet kjennetegnes dermed 

ved en stor grad av hjelpesløshet og håpløshet (Hammergren 2009:40). 

Norske kvinner med rus- og prostitusjonserfaring er en marginalisert gruppe kvinner som på 

flere områder er avhengige av støtte fra hjelpeapparatet. Sitatet bekrefter mye av det jeg har 

pekt på med tanke på kvinnenes livssituasjon. Det er fem tiltak som skal beskrives i denne 

oppgaven, og de vil på bakgrunn av sine respektive ståsteder i hjelpeapparatets landskap deles 

inn i to grupper. Nav og Lar vil behandles først, og deretter skal prostitusjonstiltakene 

beskrives. Dette blir gjort på bakgrunn av tiltakenes ulike utgangspunkt, målsetninger og 

arbeidsredskaper. Hovedårsaken til inndelingen bygger kort sagt på at Nav og Lar er tiltak 

som preges av å være tilgjenglig for større brukergrupper, mens prostitusjonstiltakene retter 

sitt arbeid spesifikt inn mot oppgavens målgruppe. Til slutt vil jeg peke på temaer som er 

knyttet til nærhet og avstand til brukergruppen har stor betydning både for kvinnene og for 

arbeidet som gjøres på prostitusjonsfeltet.  

 

5.1 Nav 

Før Nav-reformen bestod velferdsforvaltningen i Norge av trygdeetaten, Aetat og 

sosialtjenesten, nå er disse tre tjenestene slått sammen til Nav. Navs arbeid bygger på fem 

hovedmål som skal være retningsgivende for arbeidet: 

- Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad 

- Et velfungerende arbeidsmarked 

- Rett tjeneste og stønad til rett tid 
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- God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov 

- En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.
9
 

 

Nav forvalter en tredjedel av statsbudsjettet og har til sammen 17 000 ansatte. Årlig besvares 

omkring 10 millioner telefonsamtaler og 22 millioner dokumenter (Lislerud 2010).  

 

5.2 Lar 

§ 1 i Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering (Lovdata FOR 2009-12-18 nr 1641) slår 

fast at 

Formålet med legemiddelassistert rehabilitering er å bidra til at personer med 

opioidavhengighet skal få økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til å endre sin 

livssituasjon gjennom bedring av vedkommendes optimale mestrings- og 

funksjonsnivå. Formålet er også å redusere skadene av opioidavhengigheten og faren 

for overdosedødsfall (Helsedirektorartet avdeling rusmidler 2010:3) 

 

Legemiddelassistert rehabilitering (Lar) er et tilbud til personer som er avhengig av heroin 

eller andre opiater. I 2010 ble det publisert en ny retningslinje for behandlingen. I denne ble 

det ytret et ønske om å normalisere og integrere Lar i helsetjenesten, sørge for at pasienter i 

LAR får et helhetlig behandlingstilbud, samt å bidra til at behandlingstilbudet som gis, er 

tilnærmet det samme i hele landet (Helsedirektoratet avdeling rusmidler 2010). Formålet er å 

bidra til en økt livskvalitet og at den enkelte får bistand til å endre sin livssituasjon gjennom 

en gradvis bedring av sitt opioidbruk sammen med å redusere faren for overdosedødsfall. Det 

mest brukte substituttet i Norge har vært Metadon, mens Subutex og Subuxone i tillegg 

brukes i økende grad. I følge Lar sine retningslinjer anbefales behandlingen organisert som et 

trepartsamarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, sosialtjenesten i kommunen og 

primærhelsetjenesten, med pasienten i sentrum (Helsedirektoratet avdeling rusmidler 2010).  

 

 

                                                 
9
 http://www.nav.no/Om+NAV/NAV Lesedato: 10.11.2010 
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5.3 Hva skjer i møtet med Nav og Lar? 

Møtet med Nav og Lar utgjør en stor del av kvinnenes rekkverk hovedsakelig i form av 

økonomiske ytelser gjennom Nav og tilgang på medisin gjennom Lar. Det er to deler av 

hjelpeapparatet kvinnene i stor grad er avhengige av, og møtet kan potensielt endre kvinnenes 

livssituasjon. Hvordan erfares møtene, og hvilke momenter trekker kvinnene frem som 

karakteriserende for kontakten? Hvilke følelser bringer møtet med seg, og hvilke 

konsekvenser kan dette få for kvinnene?  

 

5.3.1 Inn i systemet 

Hva forteller kvinnene om deres første møte med Nav og Lar? Ved å se på hvorfor kvinnene 

tok kontakt med Nav og Lar, kan det også ble lettere å forstå følelsene knyttet til deres vei 

videre inn i systemet og følelser knyttet til møtet. 

Jeg orka ikke mer, jeg var veldig langt nede. Hadde prøvd å ta selvmord, jeg var så 

veldig veldig langt nede. (Anne). 

 

Det var flere årsaker til at Anne valgte å søke opptak i Lar, men hovedårsaken var hennes 

psykiske og fysiske helse. Med andre ord, avrusning og Lar behandling var ikke et tema for 

Anne før helsen begynte å svikte, og avgjørelsen kan for henne sees i forbindelse med 

overlevelse.  

 

Det var mye som skjedde, og når jeg ikke klarte det alene, så da måtte jeg kaste inn 

håndkledet (Maiken). 

 

Maiken sammenlikner inntaket i Lar med ”å kaste inn håndkledet”, med andre ord som en 

siste utvei. De informantene som er i Lar forteller om et vendepunkt eller en dramatisk 

hendelse forut for ønsket om opptak i Lar. Begge sitatene ovenfor viser at kvinnene ikke orket 

mer, de var slitne både psykisk og fysisk. Hva med de forutledende årsakene til kontakt med 

Nav?  



47 

 

Når jeg kom for å levere nødhjelpa
10

 i skranken da følte jeg meg liten. Det er slitsomt 

å bli bruker av systemet. Mye rar behandling…(Jeanette)    

  

Jeanette oppsøkte Nav første gang på bakgrunn av en søknad om nødhjelp. Nødhjelp er en 

foranstaltning som først og fremst skal dekke utgifter til mat. Som vi ser både gjennom 

Jeanettes, Maikens og Annes fortellinger, knyttes overlevelse opp mot kontakten med disse 

grenene av hjelpeapparatet, noe som igjen kan være med på å forklare kvinnenes sårbarhet i 

dette møtet. Hva forteller kvinnene om hva som skjer videre i møtet? 

Å være i systemet... Det var ikke så slitsomt å jobbe som å ha med dem å gjøre. Det er 

lettere å jobbe (Grete).  

Grete beskriver møtet med Nav som slitsomt og sammenlikner arbeidet med å være 

sosialklient liknende en jobb. Setningen ”å være i systemet” kan sammenliknes med Jeanettes 

bevissthet rundt å bli en bruker av systemet. For Jeanette førte første møtet med skranken med 

seg en opplevelse av å føle seg liten. Bevisstheten rundt ”systemet” er interessant, og 

kontakten med Nav og Lar innebærer først og fremst at kvinnene blir klienter i et system. 

Denne prosessen inn i et system beskrives av Järvinen og Mik-Meyer (2003) som en 

klientgjøring. Hvilke prosesser leder til at en person går fra å være et individ til en klient? Er 

det et resultat av en kategoriseringsprosess? Ifølge Järvinen og Mik-Meyer (2003) handler 

klientgjørelse om en prosess som kjennetegner de fleste møter mellom individer og 

velferdsinstitusjoner. Det er en prosess hvor menneskelige problemer oversettes til et 

systemspråk hvor individets situasjon avklares ut i fra institusjonelt fastlagte diagnoser og 

forståelsesrammer hvor klientene så tilpasses kategorier (ibid).  

Å bli en bruker av et system betyr å underlegge seg en stor grad av kontroll, og for kvinnene i 

denne oppgaven kan det på flere måter sees som et møte med en annen verden. At møtet med 

Nav kan oppleves som slitsomt og føre til at man føler seg liten, peker også Frantzens studie 

av alenemødres møte med sosialkontoret på idet at hun sammenlikner sosialkontoret med en 

apparatjungel som man nærmest kan føle seg slukt av (1988).  

 Når man er i et system slik som jeg er i, så blir man så mye mer sårbar (Maiken).  

                                                 
10

 Nødhjelp refererer til akutt sosial/økonomisk hjelp, skal behandles innen 24 timer. 
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Maiken peker på hvordan hun føler seg sårbar som resultat av å være i et system, og hun 

refererer både til Nav og Lar i denne sammenhengen. Sårbarheten kommer av at hun både er 

avhengig av den økonomiske støtten gjennom Nav, men også av metadon fra Lar. Dersom 

hun ikke får denne hjelpen blir hennes hverdag raskt mer komplisert. Rekkverket som ble 

diskutert tidligere, inkluderer også aktører eller strukturer utenfor hjelpeapparatet. Som vi så 

var informantenes nettverk utenfor rusmiljøet begrenset. I begynnelsen av kapittel 4 uttalte 

Line at man må ha svært sterke krefter i bakhånd for mestre kontakten med hjelpeapparatet. 

Dette sammen med å knytte kontakten opp mot overlevelse, kan peke i retning av to mulige 

årsaker til sårbarheten rundt denne prosessen. 

Å bli en klient kan som vi skal se utover i oppgaven, knyttes til flere ulike momenter rundt 

kvinnenes erfaringer med møtet. Et av momentene er klientenes kontakt med 

saksbehandlerne, og det skal vi nå rette blikket mot. Hvordan foregår samhandlingen mellom 

dem og de ansatte i Nav og Lar? 

 

5.3.2 Samhandlingen i møtet 

Hva preges samhandlingen av? Dette spørsmålet kan være med på å belyse hvordan kvinnene 

erfarer relasjonen mellom dem og saksbehandlerne i møtet med Nav og Lar. Personene de 

møter innehar makt både til å definere møtets innhold, gjennomføring og utfall. Tydeliggjøres 

relasjonen og samhandlingen mellom aktørene ved å rette blikket mot regler, krav og 

forventninger som preger møtet? 

Å bli møtt med en slik byråkratisk tilnærming gjør ikke at folk renner ned dørene til 

sosialkontorene (Nadheim).  

Nadheim peker i intervjuet på at Nav har en sterk byråkratisk undertone, noe som kan påvirke 

både folks forventninger til og innholdet i møtet. Kvinnene brukte mye tid i intervjuene på å 

snakke om hjelpeapparatets regler og krav, og alle trakk disse momentene frem som spesielt 

vanskeliggjørende for relasjonen mellom dem og saksbehandlerne. Regler, krav og kontroll 

legges ifølge informantene på saksbehandlernes og hjelpeapparatets premisser, og en av de 

bakenforliggende årsakene til dette er tillit. 
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Det har blitt så ille, de kravene og alle reglene. Er du ufør så er du ufør mener jeg. 

Istedenfor å gjøre det greit, så skal de ha noe tilbake hele tiden. De gjør det 

unødvendig vanskelig (Line). 

Line er ufør og opplever kravene som en forlengelse av en mistenkeliggjøring av hennes 

tilstand.”Så skal de ha noe tilbake hele tiden” bygger ifølge Line på de vilkår og krav som må 

innfris for at et vedtak om for eksempel økonomiske støtte, skal gis eller ikke. Gjennom 

informantenes erfaringer rundt regler og krav kan vi skimte spor av saksbehandlerens makt 

over klientenes situasjon. 

Robert Pinker (i Guttormsen og Høigård 1978) ser på samhandling mellom klient og system 

som en byttemodell og trekker frem at alle sosiale systemer innehar systemer av utveksling. 

Denne utvekslingen er ikke jevn. Det vil si at det ikke forventes at sosialarbeideren skal gi noe 

av seg selv eller er avhengig av utfallet i møtet. Det er på den andre siden forventet at 

klientene skal være villige til å dele, og klientenes bidrag til møtet er problemer 

saksbehandleren kan bearbeide. Pinker betrakter videre denne ulikheten i bytter mellom 

aktørene som en kilde til stigmatiseringen som fremkommer møtet (ibid). Stigmatiseringen vil 

bli behandlet under et eget avsnitt senere i oppgaven. En konsekvens i tillegg til 

stigmatiseringen kvinnene forteller om, er motløsheten som følger av å måtte forholde seg til 

dette. 

 

 Jeg ble litt sånn ”Nei dette orker jeg ikke, jeg får ikke hjelp uansett” (Maiken). 

 

I møtet med Nav følte ikke Maiken at hun fikk den hjelpen hun trengte, uansett hvor hardt 

hun prøvde å innfri dem.  

 

 Hva er egentlig vitsen med å være en snill pike(Maiken)? 

 

Når hun ikke følte at hennes bestrebelse etter å innfri krav og regler ble sett, stilte hun 

spørsmålet om det i det hele tatt var noe vits å prøve. Det at informantene forteller om at de 

føler at deres arbeid med å innfri regler og krav ikke blir anerkjent kan, som Maiken forteller, 

føre til motløshet og til resignasjon. Dette vil kunne få alvorlige konsekvenser for kvinnene 

idet at hjelpen i verste fall uteblir. I forlengelsen til regler og krav forteller også kvinnene om 

en sterk kontroll koblet til tillit i møtet. 
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5.3.3 Kontroll og tillit 

Alt går på regler. De sier at det er til for å bygge opp tillit og skape relasjoner.. Men 

man prøver og prøver og tilliten uteblir. Da mister folk litt motet (Maiken). 

Tillit oppleves som essensielt for å få hjelp, og Maiken forteller om hennes opplevelser 

knyttet til de ansattes regler og krav i Nav og stiller spørsmål ved den bakenforliggende 

intensjonen om at dette skal skape tillit. Tillit mellom partene er viktig både for 

samhandlingen og gjennomføringen av hjelpen. Maiken er forøvrig ikke den eneste som 

trekker frem dette momentet. 

Spesielt i møtet med Lar trekkes konkrete kontrolltiltak frem av kvinnene når de forteller om 

sine erfaringer knyttet til møtet med hjelpeapparatet.  

 

Man er nødt til å bygge opp tillit med urinprøver. Der gjør jeg fortsatt, for å vise at 

jeg ikke har noe sidemisbruk. Nå har jeg kommet såpass langt at jeg kan hente en 

gang i uka, og kan drikke det hjemme, og urinprøve bare en gang i måneden (Anne).  

 

For å vise at hun ikke har sidemisbruk, må Anne gjennomføre urinprøver med jevne 

mellomrom. Kontroll og tillit henger tett sammen i behandlingen idet at Lar må få tillit til deg 

for at behandlingen skal kunne gjennomføres. Både uannonserte og annonserte tester blir 

foretatt med jevne mellomrom sammen med en kontroll over utlevering og inntak. Dersom 

kvinnene har et sidemisbruk blir det konsekvenser både for tilliten og behandlingen.  

 

Hvorfor forteller kvinnene om en sterkere opplevelse av kontroll gjennom Lar enn Nav? 

Järvinen og Mortensen fremhevet i sin bok ”Det maktfulde møde mellem system og klient” at 

klienter ofte uttrykker en tvetydighet i møtet med hjelpeapparatet. I dette legger de til grunn at 

makten fordekkes gjennom gode intensjoner om å hjelpe og støtte klientene på en best mulig 

måte (2005). Preger denne tvetydigheten Nav i større grad enn Lar idet at kvinne forteller om 

flere erfaringer knyttet Lar’s eksplisitte utøvelse av kontroll? Kontrollen kan sies å være mer 

synlig i Lar gjennom urinprøvene kvinnene forteller om. Disse prøvene fra Lar’s side er til for 

å utgjøre en type hjelp til klientene, mens kvinnene oftest trekker frem det motsatte. 

Kontrollen skal føre til tillit, og tillit skal skape en større frihet i behandlingen. Hva sier Lar 

selv om dette? 



51 

 

Norske Lar-sentre vurderer sine erfaringer slik at urinprøver kan ha en sentral rolle 

tidlig i behandlingen fordi dette øker muligheten for å begrense tilbakefall og arbeide 

med rusmestring. Brukes resultatet terapeutisk og ikke som grunnlag for 

straff/sanksjoner, kan det virke tillitsbyggende og være nyttig i arbeidet med 

rusmestring (Helsedirektoraret avdeling rusmidler 2010:69). 

 

Som vi ser tar forskriften av den grunn denne formen for kontrolltiltak opp. Urinprøver 

legitimeres ifølge retningslinjene til Lar gjennom at de anses å være den sikreste og beste 

måten å kontrollere inntak av rusmidler på (Helsedirektoratet avdeling rusmidler 2010). 

Urinprøvene brukes for å avdekke rusmiddelbruk, og videre for å kontrollere om de 

foreskrevne legemidlene tas som avtalt. At denne type kontroll også skal tjene for å øke 

pasientens sikkerhet nevnes også, og da spesielt med tanke på dosering. Retningslinjene 

vektlegger videre at urinprøvene kan fungere som et verktøy for pasienten å se utvikling over 

tid, og som et mål på fremgang i rehabiliteringen. Det presiseres at behandleren har ansvar for 

å legge til rette for at prøven skal gjennomføres på en forsvarlig måte, og at hensynet til 

diskresjon og verdighet skal ivaretas (Helsedirektorartet avdeling rusmidler 2010). Hvordan 

opplever informantene dette? 

 

Det er ikke så ålreit.. man sitter på toalettet og så står det en person slik (reiser seg 

opp og stiller seg helt ved siden av meg og ser ned på meg) så skal man ta en kopp 

under og ja.. også står personen slik. Det er ganske ydmykende, hele systemet. Men 

det kommer veldig an på hvem som er på vakt. Det føles ikke bra. Det er bare hele 

settingen og kontrollen (Anne). 

 

For Anne oppleves hendelsene knyttet til kontrollen som ydmykende, og sitatet ser vi at Anne 

ikke opplever at hensynet til diskresjon og verdighet blir ivaretatt. Denne ydmykelsen forteller 

flere av informantene om. 

 

Jeg henter en gang i uka, drikker en flaske om dagen. Først måtte jeg hente det på 

apoteket. Og da må du stå bak en slik skyvedør. Men folk vet hva du er der for 

(Maiken). 
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Maiken forteller om hennes opplevelser knyttet til å hente metadonet på apoteket, og det kan 

virke som om Maiken i likhet med Anne heller ikke opplever diskresjon og verdighet i 

sammenheng med kontrolltiltakene Lar utøver.  

 

Det er en del kontroll i hjelpen, spesielt med tanke på urinprøver og sånn småting som 

er helt urimelig (Anne). 

 

På spørsmål om det ikke ligger hjelp i kontrollen svarer Anne at hun ikke opplever hjelpen det 

slik og beskriver behandlingen som urimelig.   

 

Jeg er imot det på grunn av all kontrollen (Jeanette). 

 

Jeanette er rusavhengig men mottar ikke behandling fra Lar, og sitatet ovenfor er hennes svar 

på hvorfor. Hun trekker frem at kontrollen i behandlingen ene og alene er årsaken til at hun er 

skeptisk til å ta kontakt med dem. Kvinnenes erfaringer av kontrollen i Lar føre til motløshet 

slik vi så i Maikens uttalelser, eller i resignasjon slik som Line forteller om. Fremkommer det 

konsekvenser av kontrollen, kravene og forventningene som informantene trekker frem fra 

møtet? 

 

5.3.4 Mangel på tillit 

En konsekvens av kvinnenes erfaringer med hjelpeapparatets fokus på regler, krav og kontroll 

er brudd i tilliten. Tillit i relasjonen står i sentrum både for kvinnene og saksbehandlerne. For 

kvinnenes del vil dette innebære en tillit til at systemet vil støtte og hjelpe dem når de søker 

hjelp. Hva uttaler informantene i sammenheng med dette? 

Det er standby, ikke noe mer eller mindre enn det. Tilliten er og forblir brutt (Maiken). 

Maikens tillit til Nav og andres deler av hjelpeapparatet synes å avhenge mye av hvorvidt hun 

føler seg hørt, sett og ivaretatt. Hun føler ikke at hennes behov blir tatt på alvor, og 

karakteriserer situasjonen som standby. Flere av informantene forteller om opplevd mistillit 

og mistenkeliggjøring fra hjelpeapparatet. Kvinnene er i en sårbar posisjon hvor det i mange 
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tilfeller er av avgjørende betydning for deres liv og helse at de blir hørt, trodd og tatt på alvor. 

Hva fører slike brudd i tilliten mellom aktørene til? 

Man er så avhenging av at man blir hørt og man er så avhenging av at man blir trodd. 

Det er ganske slitsomt i en alder som gjør at man er såpass voksen at man vil klare 

seg selv Når man ikke blir trodd så er det veldig sårt… Og veldig vondt (Jeanette). 

Jeanette trekker frem nettopp avhengigheten av å bli hørt og trodd, og hvilke følelser hun 

opplevde da hun ikke ble det. Også Line og Anne forteller om møter med Nav og Lar preget 

av et ønske om å bli trodd og tatt på alvor. 

Når jeg begynte å åpne meg, og ikke da ble hørt… DA ble jeg sårbar. Man må ta tak i 

det når noen åpner seg, for meg var det en måte å strekke ut hånda på, men jeg fikk 

ikke noe videre hjelp og det syntes jeg har vært et minus fra hjelpeapparatets side 

(Anne). 

Det å ikke føle seg trodd kan med utgangspunkt i kvinnenes historier føre til skuffelser og 

motløshet. Disse opplevelsene rundt å føle seg som en taper og ikke føle seg verdt, kan ifølge 

Lander sees som en direkte konsekvens av å ikke oppleve å bli hørt og få hjelp (Lander 2003). 

For Line fikk disse følelsene en videre konsekvens. 

Når de ikke gidder å ta meg mer på alvor enn dette her, så gidder jeg ikke (Line).  

Da Line opplevde at hennes behov ikke ble tatt på alvor, resulterte dette i at hun gav opp 

kontakten for en tidsperiode. Dette er en konsekvens som kan få direkte følger for kvinnene 

gjennom at de ikke får den hjelpen de har krav på.  

Jeg føler de har latt meg for på lut og kaldt vann i så mange år (Anne) 

Utfallet av å ikke bli hørt og trodd belyses av Anne, og hun forteller at hun opplever at Nav 

har latt henne gått for lut og kaldt vann i flere år. Fem av de seks kvinnene trekker frem 

erfaringer knyttet til at tilliten til Nav og Lar har blitt brutt. Gjennom hjelpeapparatets regler, 

krav, kontroll og tillit ser vi spor av hvor premissene for samhandlingen ligger.  

Informantenes uttalelser kan fortelle oss noe om at deres tillit til Nav som en instans hvor de 

kan få hjelp i mer eller mindre akutte situasjoner, er lav eller i verste fall borte.  
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5.3.5 ”Det kommer veldig an på hvem som er på vakt” 

I forlengelsen og i tillegg til prosessen frem mot å få hjelp, forteller informantene om et annet 

aspekt ved møtet med Nav og Lar. 

Det kommer veldig, veldig an på hvem som er på vakt (Grete). 

Det Grete forteller om hennes møte med Nav kan peke i retning av et system preget av 

skjønnsutøvelse. Boken ”Street Level Bureaucracy” (Lipsky 1983) tar blant annet opp det 

sosiale arbeidets institusjonelle forankring sett fra “frontlinjearbeiderne” eller i dette tilfellet, 

saksbehandlernes eller førstelinjetjenestens side. Gjennom frontlinjearbeidernes personlig 

kontakt med klientene, preges arbeidet ifølge Lipsky av skjønnsutøvelse både med tanke på 

arbeidets innhold, mengde og kvalitet. Dette blir spesielt synlig med tanke på søknader om 

økonomisk støtte (Lipsky 1983). Spørsmålet om søknaden vil innfris eller ikke, er et spørsmål 

som avhenger betraktelig av saksbehandleren. Det kan ifølge Lipsky bli svært utslagsgivende 

for klienten og hans/hennes sak hvilken sosialarbeider hun eller han får, og hvilket forhold 

man har til vedkommende.  

Man blir underlagt et system som jeg føler er så forskjellig fra person til person.. Det 

er så forskjellig hvem man får og hva som blir gjort (Maiken). 

Maiken forteller hvor forskjellig behandlingen er på bakgrunn av hvem man møter, og 

dermed hva som blir gjort. Vil denne saksbehandleren tro deg? Både Grete og Maiken 

forteller om opplevelsen knyttet til skjønnsutøvelse i møtet, og belyser hvor avgjørende det er 

hvem som er på jobb og hvordan dette kan resultere i forskjellig behandling og oppfølging.  

Men jeg var heldigvis heldig med saksbehandleren min. Tilhørte bydel (…), og der var 

det veldig positivt. Veldig positivt (Jeanette). 

Jeanette var heldig med sin saksbehandler og fikk den hjelpen hun både hadde krav og bruk 

for. Spørsmålet er hvor personavhengig dette møtet var, eller om hun ville ha fått hjelp 

uavhengig av hvem hun møtte den dagen. Det er som vi nå skal se ikke alle som opplever å 

være heldige med sin saksbehandler. 
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5.3.6 ”Jeg har slåss for det” 

Jeg fikk noe fra Nav. Fikk det jeg hadde krav på, men jeg har slåss for det. Dem 

prøver alltid på noe på sosialkontoret. Det er mye dill rundt å få det man har krav på. 

Men ting ordna seg, fikk nødhjelp og sånn (Anne). 

Som vi ser bruker Anne ordet ”slåss” når hun beskriver prosessen frem mot å få hjelp. I følge 

Anne fikk det hun hadde krav på, på tross av at de ”alltid prøver seg på noe på 

sosialkontorene”. En måte å se denne kampen mellom klientene og de ansatte på, er å se på 

det som retten til å definere hvordan systemets hjelp skal ta seg ut og dermed også indirekte 

hvilke problemer klientene antas å ha (Järvinen og Mortensen 2005). Samspillet mellom de to 

aktørene bygger i sin idealform på en enighet, men denne enigheten kan være vanskelig å 

oppnå. Det er mulig at følelsen av å måtte slåss for hjelpen stammer fra denne konflikten.  

Forventningen fra saksbehandleren er en annen måte å se dette temaet på. Forventninger til 

livssituasjon og atferd er et tema kvinnene fortalte om. 

Man må ha mye elendighet rundt seg for å få hjelp (Anne). 

Anne opplever at hun bør ha mye elendighet rundt seg for å bli hørt og få hjelp. Informantene 

gir gjennom sine livshistorier et bilde av fattigdom, rus, prostitusjon, brutte relasjoner og 

ensomhet. Sitatet ovenfor retter fokus mot inntrykket om at jo mer elendighet man har rundt 

seg, desto bedre er det i møtet med hjelpeapparatet. Som vi så i avsnitt 5.2.1 opplever 

informantene veien inn i systemet preget av følelser knyttet til overlevelse. Guttormsen og 

Høigårds studie av sosialomsorgen trekker også frem liknende momenter knyttet til 

elendighet. En av deres informanter opplevde at han måtte brette ut sjela si for penger, og 

flere pekte på hvor utmattende det var å måtte fortelle sin livshistorie hver gang de skulle be 

om penger (Guttormsen og Høigård 1978). Pinker som har blitt diskutert tidligere i 

sammenheng med bytter i samhandlingen, trakk frem hvordan forventninger til aktørene i 

møtet mellom system og klient er forskjellige, noe vi også ser spor av i denne sammenhengen. 

Prosessen frem mot å få hjelp innebefatter også kontakt med flere ulike saksbehandlere, noe 

som beskrives som et forsterkende element med tanke på kvinnene opplevelser om å måtte 

slåss for hjelpen.  

På sosialkontoret eller NAV som det nå er.. vet jeg ikke hvor mange forskjellige 

saksbehandlere jeg har hatt. Det er noe å ha en saksbehandler som kjenner saken min, 
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slik at jeg slipper å fortelle livshistorien min om og om og om igjen.. Det beste er, 

tenker jeg, å ta opp historien på et bånd og de som da skal ha noe med meg å gjøre 

kan høre på båndet før jeg kommer (Maiken). 

Å måtte forholde seg til flere saksbehandlere i møtet med Nav kan sees som et fremtredende 

element innenfor diskusjonen om å måtte slåss for hjelpen. Maiken trekker frem at det er 

viktig å ha en person å forholde seg til som man har bygget opp en relasjon til en person 

kjenner til ens historie og nåværende situasjon. Å stadig måtte forholde seg til nye personer 

beskrives som slitsomt, og som et element som oppleves som vanskeliggjørende for 

relasjonen mellom informantene og Nav. I likhet med Maiken trekker Guttormsen og Høigård 

frem i sin studie denne forventningen om å måtte fortelle sin livshistorie med jevne 

mellomrom til ulike personer (1978). Samlet sett kan vi si at kvinnene ønsker en større 

kontakt med saksbehandlerne, og aller helst kun et lavest mulig antall saksbehandler å 

forholde seg til. Få av kvinnene føler seg involvert i arbeidet med deres behov, og mye av 

dette kan skyldes den stadige utskiftningen av sosialarbeidere. 

Jeg hadde ikke klart å slåss med Nav alene (Jeanette). 

Jeanette forteller at kampen frem mot å få hjelp av Nav har båret preg av å få hjelp utenfra, 

nærmere bestemt et av prostitusjonstiltakene. På samme måte som Anne beskrives prosessen 

frem mot å få hjelp som å måtte slåss for det. Denne diskusjonen beskrives ikke i like stor 

grad av kvinnene med henblikk på Lar. Det er for øvrig mulig dette ville vært annerledes 

dersom det var noen av informantene som ikke hadde fått opptak. Dette kan skyldes at alle 

kvinnene i utvalget som har søkt Lar har fått plass, sammen med at det er kontrolltiltakene 

beskrevet ovenfor som av den grunn også tar mest plass i deres erfaringer om Lar. I boken 

”Metadonmakt” av Evy Frantzen beskrives heroinavhengiges kamp for å få en plass i 

behandlingen. I hennes bok belyses også kravene, elendigheten, og kampen hennes 

informanter kjempet for å bli trodd og få plass (Frantzen 2001). 

Prosessen frem mot å få hjelp, mistenkeliggjøringen og kampen kvinnene forteller om, kan 

også påvirkes av forestillinger knyttet til kvinnenes rusavhengighet. Järvinen diskuterer i sin 

bok ”Det dårlige selskab” som omhandler misbruk, behandling og omsorg, at tunge 

rusavhengige ofte får et stempel på seg innenfor hjelpeapparatet som umotiverte og lite 

endringsvillige. Med denne forestillingen er det ifølge Järvinen fare for at de tunge 

rusavhengige nedprioriteres (Järvinen 1998a). Er det mulig det er dette vi ser et glimt av i 
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denne sammenhengen? De kvinnene som forteller mest om hvor vanskelig prosessen frem 

mot å få hjelp er, har eller hadde en rusavhengighet da de forsøkte å opprette kontakt.  

 

5.3.7 Prostitusjon er et ikke-tema 

Tar kvinnene opp deres prostitusjonserfaring i møtet med Nav og Lar? 

Aldri nevnt det til noen. Jeg synes det er nok å være narkoman. Prostitusjonsbiten er jo 

mer usynlig enn rusmisbruk. Bare som narkoman har jeg blitt dårlig nok behandlet, om 

ikke jeg skulle vært prostituert i tillegg (Anne). 

Det at kvinnene ikke forteller om sin prostitusjonserfaring kan være med på å illustrere hvor 

sterk forestillingene og stigmatiseringen rundt prostitusjon og prostituerte er i dag. Anne 

opplever at hun bare som narkoman har blitt dårlig nok behandlet, om ikke hun i tillegg skulle 

fortalt om hennes prostitusjonserfaring. Å stigmatisere betyr å tillegge en person eller en 

gruppe en rekke negative egenskaper på bakgrunn av bestemte kjennetegn (Kornes, Andersen 

og Brante 1997). I intervjuene kommer det opp flere ganger hvordan kvinnene unngår å 

fortelle om deres prostitusjonserfaring. Dette gjelder både familie, venner og bekjente, men 

også til det offentlige hjelpeapparatet. Dette er et viktig moment med tanke på at det kan føre 

til at kvinnene ikke føler de får den hjelpen de har behov for eller krav på.  

Jeg tror folk generelt i hjelpeapparatet har fordommer når det gjelder prostitusjon. 

Der er et ikke-tema..(Jeanette) 

Jeanette forteller at prostitusjon oppleves som et ”ikke-tema” i møtet med hjelpeapparatet, og 

i denne sammenhengen Nav. Informantene forteller alle om ”blikket” i ulike ordlag. Når vi 

møter fremmede er det førsteinntrykket som oftest er avgjørende og gjør det mulig for oss å 

skape forventninger om personens attributter og kategori (Becker 1963).  

Jeg fikk det blikket. Det blikket som betyr at jeg er tidligere narkoman. For hvis folk 

vet at jeg er eksnarkoman så tror de at jeg går å stjeler på rommene… når man er 

narkoman så er man tyv. Det er det man får på seg (Anne).  
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Anne forteller om hvordan hun opplever å bli tillagt egenskaper i kraft av å stemples som 

narkoman, og blikket trekkes frem som en synlig side av stigmatiseringen kvinnene erfarer. 

Hva tenker kvinnene om hvorfor, eller om bakgrunnen for denne behandlingen? 

Du er ikke på den høyeste prioritetsrangen da. Det er ikke sikkert de har samme 

respekten for deg som med andre mennesker….(Line).  

Line opplever at rusavhengige og prostituerte ikke er høyt oppe på ”prioritetsrangen”, og 

belyser graden av respekt hun føler hun får fra menneskene rundt seg. Usikkerheten rundt 

hvorvidt andre har respekt for prostituerte og/eller rusavhengige sitter dypt i henne. Hva kan 

konsekvensene av dette bli? 

Når man er narkoman så kan man vel ikke forvente noe annet(…) (Maiken) 

En av konsekvensene kan sies å være at man ikke forventer noe annet. Maiken setter på 

mange måter et likhetstegn mellom forventningen om å bli dårlig behandlet med at hun er 

rusavhengig. Hun snakker på bakgrunn av mange års erfaring med møter med hjelpeapparatet, 

og hun har flere ganger opplevd seg rammet av fordommer knyttet til hennes rusavhengighet. 

Hvilke konsekvenser har dette hatt for Maiken? 

Jeg følte meg som en taper, og ville ikke ha noe hjelp (Maiken). 

Maikens møte med hjelpeapparatet førte med seg at hun så på seg selv som en taper, mye på 

grunn av at hun opplevde seg som merket som rusmisbruker og prostituert og tillagt 

egenskaper hun ikke kunne kjenne seg igjen i. Informantene er ikke alene om å oppleve 

negative følelser i sammenheng med dette. Guttormsen og Høigård kobler sammen sosialhjelp 

og stigma i sin bok om sosialomsorgen i en velstandskommune, og forklarer denne koblingen 

med en følelse om å ha kommet til kort i livet (1978). Stigma og sosialhjelp er sterkt knyttet 

sammen og kan både føre til en barriere for å søke hjelp, og et stempel på dem som mottar 

hjelp. Å føle seg liten er en følelse som flere av informantene trekker frem. Stigmatiseringen 

og blikket kvinnene forteller om i møtet bringer med seg negative følelser. Å føle seg som en 

taper, å ikke føle seg noe verdt og å føle seg liten er tre temaer i denne sammenhengen, noe 

som senere i kapittel 8skal diskuteres i sammenheng med deres selvbilde og identitet.  
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5.3.8 Å mestre marginalisering 

I den sammenhengen er det fordelaktig å forklare begrepet marginalisering. Kan vi gjennom 

kvinnenes stigmatiserte posisjon i samfunnet anse dem som marginaliserte? Kort sagt kan vi 

si at marginalisering betyr utelukkelse fra normale livsmønster spesielt med hensyn til 

fattigdom og levesett (Clausen 1996). Marginalisering er ifølge Halvorsen et flerdimensjonalt 

begrep idet at et individ kan oppleve marginalisering både med tanke på arbeid, levekår 

(økonomi), kulturell, politisk og sosial marginalisering (Halvorsen 1996). Når en person er 

marginalisert på alle disse områdene brukes ordet sosial ekskludert. Halvorsen diskuterer i 

boken ”Mestring av marginalitet – å leve og overleve som sosialklient” hvordan man nettopp 

kan mestre denne tilværelsen. Årsaken til å trekke inn denne diskusjonen fra boken er på 

bakgrunn av at han velger å se marginale grupper i samfunnet ikke som passive ofre for 

samfunnskrefter, men som aktive aktører som forsøker å møte og løse deres vanskelige 

livssituasjoner. Begrepet mestring henspeiler seg på evnen til å overvinne eller tilpasse seg 

vanskelige livssituasjoner (Halvorsen 1996). Gjennom informantenes historier har vi sett 

mange eksempler på dette både gjennom deres kontakt med Nav og Lar, men også gjennom 

deres kontakt med prostitusjonstiltakene. 

I tillegg til å mestre marginalitet, er det fordelaktig også å trekke inn momenter informantene i 

denne oppgaven forteller om knyttet til situasjoner preget av avmakt og motmakt. Et av 

temaene kriminologien ofte ser på i sammenheng med marginaliserte grupper i samfunnet er 

makt, avmakt og motmakt. På bakgrunn av disse begrepene har blant annet Thomas Mathisen 

betraktet hvordan svakere stilte grupper i samfunnet preges av dette men også hvordan de kan 

gå sammen, utfordre makten og skape motmakt (Mathisen 1992).  

Jeg orker ikke å si noe mer til dem, av verken det ene eller det andre (Anne). 

For Anne har behandlingen hun har fått av hjelpeapparatet ført til en følelse preget av 

motstand. Motstanden kan sees på flere måter, men for henne har dette fått utslag i at hun 

velger å ta avstand og ikke si noe mer til dem. Som vi så tidligere springer dette ofte ut fra 

opplevelsen av møtet som en kamp, utallige møter med ulike personer og en sterk 

stigmatisering og forutinntatthet. Utad kan Annes atferd sees om lite fordelaktig idet at hun på 

mange måter har gitt opp, men for henne personlig kan dette oppleves som en aktiv handling 

innenfor en passiv ramme. 
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Makten er avhengig av avmakten for å opprettholdes, noe som ifølge Mathisen impliserer at 

det finnes et middel til å rokke ved makten, nemlig nøytralisering av avmakt (Mathisen 1993). 

Med andre ord, statens makt hviler på opprettholdelsen av befolkningens avmakt. En annen 

måte å se informantenes motmakt på i tillegg til motstanden beskrevet ovenfor, er å se på en 

mer aktiv motmakt. Å mestre situasjoner preget av marginalisering, har flere iboende 

fellestrekk med avmakt og motmakt. 

Jeg er ikke slik ”se på meg, jeg trenger hjelp, stakkar meg” (Jeanette). 

Jeanette i motsetning til Anne forholder seg ikke passiv til utøvelsen av makt som hun 

opplever. Å stille spørsmålstegn og tre ut av en passiv tilstand kan tjene som et eksempel på 

dette. 

Det skal jo være hjelp. Men da har du det med videre oppfølging og ettervern.. det finnes 

jo ikke oppfølging. Det finnes ikke i det hele tatt. De har jo lenge lett etter R’en i Lar, og 

jeg har ikke sett den. Har du?(Maiken) 

Tre av informantene stiller spørsmål ved hvor R’en i Lar er, et spørsmål som kan sees om en 

utfordring av maktforholdet Lar som behandlingstiltak utgjør. Ved å stille spørsmålstegn og 

engasjere seg trer man ut av den passivitetet som kjennetegner en avmaktsposisjon. 

 

Man må være forberedt og være oppdatert på sine rettigheter og hva man kan få hjelp 

til. Man må ha spørsmål til hjelpen, da er det lettere for hjelpen også. Altså, at man 

vet hva man trenger hjelp til og ikke bare si ”hjelp meg” (Therese). 

Denne kvinnen forteller at hun bestemte seg etter møtet med hjelpeapparatet for at det beste 

for hennes situasjon var å være oppdatert på hvilke rettigheter hun har og hva hun kan få hjelp 

til. For flertallet av de andre kvinnene i mitt materiale stiller dette seg i et annet lys. 

Rusavhengigheten blir som vi tidligere har sett, ofte en begrensning i møtet med 

hjelpeapparatet. På den andre siden kan heller ikke rusavhengigheten alene være en forklaring 

på at kvinnene ikke føler at de får tilstrekkelig opplysning, råd og veiledning fra sin 

saksbehandler. Frantzen viser at alenemødrene i hennes studie heller ikke opplevde at de fikk 

nok informasjon fra sosialkontoret (Frantzen 1988). 
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5.3.9 Sett fra de ansattes side 

Street-level bureaucracies encounter conflict and ambiguity in the tension between 

client-centered goals and organizational goals. (…) The ability of street-level 

bureaucrats to treat people as individuals is significantly compromised by the needs of 

the organization to process work quickly using the resources at its disposal (Lipsky 

1980:44). 

Selv om oppgaven ikke kan underbygge et slikt spørsmål ved hjelp av egen empiri, synes det 

likevel viktig å peke på noen trekk ved de ansattes arbeidssituasjon. Lipsky peker i sitatet 

ovenfor på at ansatte kan oppleve en spenning mellom klientsentrerte og organisatoriske mål 

(Lipsky 1980). Lislerud gav i 2010 ut boken ”Navet som knakk” og gir her et bilde av Nav-

reformens forløp og konsekvenser. I boken inkluderer han et kapittel som omhandler de 

ansattes erfaringer med Nav. Han forteller historien om Åse og Svein som begge har vært 

ansatt før, under og etter Nav-reformen. De forteller om et sterkt arbeidspress, store 

saksmengder og altfor lite tid. Åse forteller at ”vi blir målt på produksjon, ikke innhold” 

(Lislerud 2010:105), og hun etterlyser en større kontakt med klientene. De dagene som blir 

for tunge avsluttes ofte ved at hun gråter på toalettet før hun drar hjem, noe som illustrerer 

presset hun opplever gjennom arbeidsdagen. Svein uttaler at det ”alltid er prat om restanser, 

restanser, restanser – mengder og behandlingstid – hvor er spørsmålet om kvaliteten i møtet 

mellom brukerne og meg, og hvordan kan det bli bedre?” (Lislerud 2010:107). Som vi ser 

etterspør Åse og Svein en større kontakt med sine klienter på samme måte som informantene i 

oppgaven også etterspør mer tid med sine saksbehandlere. Med tanke på informantene 

stemmer dette overens med hvordan de opplever forhold rundt arbeidsmenger og 

kommunikasjon mellom Nav ansatte. 

Altfor store arbeidsmenger på hver person, og de kommuniserer ikke med hverandre – 

NAV er et stort svart hull (Line). 

Line sammenlikner Nav med et stort svart hull, noe som kan sees i retning av at hun anser 

selve systemet som aktøren som legger hindringer for arbeidet fremfor saksbehandlerne.  

Denne oppgaven har ingen egen empiri om hvordan ansatte i Nav og Lar stiller seg til å 

snakke med sine klienter om prostitusjonserfaring. Hvorfor er det slik at ansatte i 

hjelpeapparatet finner det ubehagelig å snakke om prostitusjon? Norli gjennomførte i 2001 en 

undersøkelse med temaet ”Ansatte i hjelpeapparatets kjennskap til, møte med og behov for 
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kunnskap om mindreårige som er utsatt for kommersiell seksuell utnytting” og tar her opp 

noen viktige poeng som kan være med på å belyse problematikken i denne oppgaven også. 

 

 (…) dette er et tema det ofte er vanskelig å snakke om, samt at de ansatte opplever å 

ikke ha tilstrekkelig med kunnskap om denne problematikken til å kunne ta det opp på 

en skikkelig måte. Videre gir respondentene utrykk for at de i liten grad opplever å 

kunne hjelpe, da de mangler tiltak (Norli 2001:48) 

Da jeg spurte informantene om hvordan de stilte seg til at ansatte i Nav eller Lar spurte dem 

om deres prostitusjonserfaring svarte blant annet Anne 

Jeg vet ikke, for noen kan det være godt å snakke om, men da må det være profesjonelt 

(Anne). 

For Anne selv er prostitusjonserfaringen enda for vondt å snakke om, men den dagen hun er 

klar vil hun at det skal være profesjonelt.  

Nei, de liker ikke å snakke om det. Holdningene er dårlige (Line) 

Line forteller at saksbehandlere ikke liker å snakke om det, og at det i tillegg eksisterer mye 

dårlige holdninger som skaper barrierer på begge sider med tanke på å ta temaet opp i møter. 

Det legges altfor lite vekt på prostitusjonsbiten. Lite ivaretatt av hjelpeapparatet. Det 

er mange som har problemer med det fortsatt, men det er jo et vanskelig tema å ta opp 

(Maiken). 

Maiken trekker frem at det legges altfor lite vekt på prostitusjonserfaringen, og at dette 

aspektet ved kvinnenes livssituasjon blir lite ivaretatt både i møtet med Nav og Lar men også i 

møtet med prostitusjonstiltakene.  

Med tanke på de ansatte innenfor Nav og Lar, er det et viktig moment som avslutningsvis bør 

trekkes frem. De ansatte kan sees som ansatte i en forvaltning hvor de gjennom 

organisasjonen utsettes for krav til effektivitet og produktivitet sammen med at de må 

overholde regler og bestemmelser som ofte endres jevnlig. I tillegg til dette, må de også 

forholde seg til klientenes krav. En av farene er å entydig oppfatte de ansatte innenfor 

hjelpeapparatet som vanskelige, mens de i mange tilfeller preges av å måtte forholde seg til de 

to sidene ved arbeidet skissert ovenfor (Larsen, Mortensen og Thomsen 2005). 
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I tillegg til momentene beskrevet ovenfor, må også klientenes rolle i saksbehandlernes 

hverdag trekkes frem. Med andre ord, hvilke maktmidler kan klientene kan spille på i møtet 

med hjelpeapparatet? Klienter kan ifølge Larsen, Mortensen og Thomsen være krevende, 

vanskelige og i noen tilfeller voldelige overfor personalet, noe som ikke vil komme eksplisitt 

frem i en intervjusituasjon (2005). Dette kan også tjene som eksempel på at det ikke kan 

finnes makt uten motmakt (Mathisen 1992). Med andre ord, kvinnene forteller i liten grad om 

sin atferd ovenfor saksbehandlere, kun hvordan de behandler dem.  

 

5.4 Avslutning - kvinnenes møte med Nav og Lar 

I denne delen av oppgaven har vi sett på ulike temaer knyttet til kvinnenes møte med Nav og 

Lar. Tråden fra kapittel 4 om kvinnenes livssituasjon og hjelpeapparatets rolle i deres liv kan 

med fordel trekkes kort inn her. På hvilke måter preger kvinnenes erfaringer og livssituasjon 

deres nåværende interaksjon med hjelpeapparatet? Kontakten med hjelpeapparatet, og spesielt 

Nav kan sees et møte med en struktur som består av tre deler; en terskel, en kø og en skranke 

(Rønning 1996). I denne sammenhengen er det spesielt utfordringer knyttet til tersklene som 

er av interesse tatt deres tidligere erfaringer i betraktning. Hvor stammer deres forventninger 

fra? 

Terskelproblemer kan også skyldes at en har kunnskap om hjelpeapparatet som er 

bygd på tidligere erfaring eller på kjennskap til kostnadene ved samhandling 

(Rønning, 1996:44)  

Kostnadene ved samhandling kan ifølge Rønning sees som stigmatiseringen som skjer av 

sosialklienter (ibid). Gjennom dette kapittelet har vi både rettet fokus mot årsaker til kontakt 

og erfaringer knyttet til hvordan det er å ta steget inn i hjelpeapparatet. Kvinnenes historier 

peker i retning av at de opplever en avhengighet til kontakten. Sårbarheten kan på mange 

måter sees i sammenheng med at kvinnene kobler møtet med Nav og Lar opp mot økonomisk 

nød. Dersom de ikke får hjelp, hvem skal de oppsøke og hva er alternativene? Vi har også sett 

at det å bli en klient og bli en bruker av systemet oppleves som slitsomt, og kvinnene 

likestiller arbeidsmengden med ”vanlig” arbeid. Prosessen frem mot å få hjelp beskrives som 

en kamp spesielt gjennom deres erfaringer knyttet til å måtte slåss for hjelpen. Som en 

konsekvens av dette forteller kvinnene om hvordan de både føler seg lite verdt og små, og 
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kobler dette til at de på mange måter ikke forventer noe annet grunnet deres rus- og 

prostitusjonserfaring. 

Vi har videre sett at møtet preges av å måtte forholde seg til flere personer og på bakgrunn av 

dette må de gjentatte ganger fortelle om sin elendighet. Kontrollen i møtet ble spesielt synlig 

gjennom kvinnenes historier knyttet til Lar og gjennom kvinnenes historier har vi fått høre om 

ydmykelser i møtet. Møtet oppleves samlet sett som vanskelig og i forlengelsen av dette ser vi 

at kvinnenes erfaringer i møtet preges av regler, krav og kontroll. Disse elementene står sterkt 

i møtet, og har konsekvenser i form av svekket tillit til systemet, og følelser knyttet til at 

kvinnene ikke opplever at deres behov og livssituasjon blir anerkjent og imøtekommet.  

Videre kan kvinnenes uttalelser peke i retning av at møtet preges av en sterk stigmatisering, 

både i kraft av deres rusavhengighet og prostitusjonserfaring. Prostitusjon beskrives både av 

kvinnene og av flere av informantene fra prostitusjonstiltakene som et ”ikke-tema” i 

hjelpeapparatet, noe fører med seg at kvinnene ikke gis rom til å snakke om det, og dermed 

kan det tenkes at mye verdifull hjelp og tiltak ikke blir igangsatt, nettopp på grunn av mangel 

på kunnskap. Ifølge Uggerhøy bør samspillet mellom saksbehandler og den som oppsøker 

hjelp bygge på kommunikasjon og atferden mellom dem bør bygge på klientens virkelighet, 

på forståelsen av klienten som et menneske, på engasjement og på det å kunne snakke 

ordentlig sammen. Det er ifølge Uggerhøy i de konkrete samtalene mellom sosialarbeider og 

klient hvor maktspillet foregår (Uggerhøy 2005).  

Et eksempel på at et godt samspill mellom kvinnene og Nav og Lar ikke oppnås, har vi sett 

gjennom informantenes historier om tillitsbrudd. Kvinnene opplever ikke i tilstrekkelig grad 

at de får den hjelpen de behøver når de søker hjelp, noe som fører til at kvinnene i større grad 

føler seg sårbare. Denne sårbarheten kan i verste fall føre til en desperasjon som kan ødelegge 

deres interaksjon med sin saksbehandler. Veien fra frustrasjon til desperasjon er kort. 

Prosessene rundt klientgjørelse, stigmatisering og kunnskap vil bli temaer i den mer 

inngående drøftningen i kapittel 8, og et utvalg av momentene vil diskuteres og knyttes opp 

mot oppgavens teoretiske forankring. Nå skal vi imidlertid rette blikket mot kvinnenes møte 

med prostitusjonstiltakene. Vil vi se de samme momentene i kvinnenes historier, eller er det 

andre forhold som blir gjeldende?  
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6 MØTET MED 

PROSTITUSJONSTILTAKENE 

Prostitusjonsforskningen og annen kunnskapsutvikling har i liten grad befattet seg 

med hva slags tjenestetilbud som finnes for mennesker som selger seksuelle tjenester, 

og hvilke verdigrunnlag eller ideologi de hviler på og hvilke konsekvenser dette har 

(Skilbrei og Renland 2008:167). 

Det er de sosiale tiltakene som utgjør det viktigste møtepunktet mellom kvinner og menn som 

selger sex og samfunnet (Skilbrei og Renland 2008). De sosiale tiltakene som rettes spesifikt 

mot prostitusjonsfeltet står kvinnene nærmest. Her tilbys kvinner og menn både hjelp til å 

forbedre livene deres her og nå, og hjelp med tanke på en fremtid uten prostitusjon. Omsorgen 

og hjelpen som tilbys av de tre tiltakene bygger på ulike ideologier som gir utslag i ulik 

praksis (Tveit og Skilbrei 2008). Dette er noe som vil tas opp i denne delen av oppgaven med 

sikte på å klarlegge eventuelle konsekvenser av arbeidet. Det er kun tiltakene situert i Oslo 

som vil beskrives her
11

.  

Dette kapitlet bygger på intervjuer med kvinner med rus- og prostitusjonserfaring, ansatte 

innenfor prostitusjonstiltakene og skriftlige kilder slik som informasjon fra tiltakenes 

nettsider, ulike rapporter og årsrapporter. I dette kapittelet vil kvinnenes behov i møtet med 

lavterskeltilbudene beskrives først, for deretter å se på hva som kjennetegner hvert av de tre 

tiltakene. Til sist vil likheter og forskjeller mellom de tre tiltakene med tanke på ideologi og 

praksis diskuteres. 

 

6.1 Hvilken hjelp etterspør kvinnene når de 

oppsøker prostitusjonstiltakene? 

Når henvender kvinnene seg til prostitusjonstiltakene? Det var fem ulike temaer eller behov 

som ble gjentatt i intervjuene med tanke på når informantene forteller at de bruker tiltakene.  

                                                 
11

 Et kort overblikk over tjenestetilbudet i øvrige deler av Norge finnes i rapporten ”Prostitusjon i Norden” av 

Skilbrei og Holmström (2008), side 214-216.  
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- Møtet med Nav 

Det er slitsomt å ha med NAV å gjøre. Jeg er veldig glad jeg har Pro Sentret og 

Nadheim, ikke klart det uten dem i ryggen. Jeg føler at de har mer respekt når de 

ringer fra pro på mine vegne. Jeg hadde ikke klart å slåss med NAV alene. Det sier 

ganske mye om systemet som skal kunne ta folk som de er. (Anne). 

Som vi allerede har sett i det foregående kapittelet om Nav, opplever informantene kontakten 

med Nav som slitsom. Anne og flere av dem som ble intervjuet, trakk frem Nadheim og Pro 

Sentret som viktige støttespillere i kontakten med Nav. Anne sier at hun følte hun fikk mer 

respekt av Nav da hennes kontakt fra Pro Sentret ringte på hennes vegne. Min informant fra 

Pro Sentret mente noe av årsaken til denne økte aksepten kunne ligge i at dersom noen går 

god for kvinnenes behov, anerkjennes og underbygges disse behovene som reelle. I 

sammenheng med hjelpen Anne får av prostitusjonstiltakene knyttet til hennes møte med Nav, 

retter hun også fokuset mot hvordan systemet i sin helhet møter mennesker. Dette peker både 

i retning av et underliggende moment som kan knyttes opp mot stigmatisering og mot 

følelsene det skaper hos kvinnene. Dette vil bli et tema senere i den avsluttende drøftningen. 

Det paradoksale er at kvinnene har behov for hjelp til å få hjelp av Nav som i utgangspunktet 

er en stor del av hjelpeapparatet.  

 

- Arbeid 

Det er mange som føler den jobb-biten er vanskelig, også er det jo flere år som bare er 

et sort hull. Det er ikke lett å få jobb etter å ha vært på kjøret i flere år, hva skal man 

fortelle? I mitt tilfelle var det 17 år uten å ha noe å vise til. Det er mange fordommer 

ut å går, veldig vanskelig å få jobb. Jeg er veldig privilegert, har fått hjelp gjennom 

venner og bekjente (Grete). 

Grete peker på hvor vanskelig både hun og hennes bekjente i miljøet opplever det er å få 

arbeid, og knytter dette direkte opp mot rusavhengigheten. Hva kan man si om det store hullet 

på CV-en? Hvordan vil arbeidsgiveren reagere, og vil hun/han ansette en tidligere 

rusavhengig? Grete fikk hjelp gjennom bekjente som gikk god for henne, men hva med andre 

som ikke har slike sosiale ressurser?  
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Å prate inngående med en person om hva jeg passer til, ikke det at jeg ikke skal finne 

ut av det selv, men snakke med en her som kjenner meg godt om hva jeg passer til og 

kan klare (Jeanette).  

I sammenheng med arbeid, trakk Jeanette frem verdien av å ha en tett relasjon til hennes 

kontaktperson på lavterskeltilbudet, og da spesielt i forhold til hva hun kan klare av kurs og 

aktiviteter. Hun er i en posisjon hvor hun ikke er i stand til å arbeide, men har likevel et ønske 

om å komme ut i aktivitet og kanskje jobbe deltid på lang sikt. Av prostitusjonstiltaket ønsker 

hun rådgivning og arbeidsrettede kurs. 

Det var overraskende lite som ble sagt om arbeid av informantene på spørsmål om fremtiden 

og alternativer til prostitusjon. Jeg har likevel valgt å inkludere det som ble sagt siden det 

tydeliggjør en viktig del av arbeidet på feltet. Dette tydeliggjør også en forskjell mellom 

norske kvinner med rus og prostitusjonserfaring og de utenlandske kvinnene på feltet med 

tanke på arbeid. Pro Sentret startet prosjektet Pro Start i 2009 (Pro Sentret 2009), mens 

Nadheim samarbeider med et firma for å kunne tilby alternativer til kvinner som ønsker seg ut 

i arbeidslivet. Informantene var i utgangspunktet positiv til dette, men få av dem kunne 

forestille seg at de kunne klare å nyttiggjøre seg av det. Det er mulig dette skyldes at mange 

av kvinnene i oppgaven er uføre. Derfor peker forhold rundt deres helse i retning av at en 

fulltidsjobb fort ville blitt problematisk.  

Det som imidlertid har kommet opp i intervjuene er forhold rundt kvinner med utenlandsk 

bakgrunn og deres ønske om å få komme ut i arbeid (jf. senere beskrivelse av Nadheim). Det 

er grunnlag til å stille spørsmål ved om svarene ville vært annerledes dersom oppgaven hadde 

sett på kvinner med utenlandsk bakgrunn. Kvinnene Nadheim er i kontakt med som har dette 

ønsket har oftest en utenlandsk bakgrunn. Hovedvekten av dem har ikke en rusavhengighet 

slik et klart flertall av de norske gateprostituerte har (Skilbrei, 1998). Dette er en faktor som 

spiller inn med tanke på om kvinnene rent helsemessig kan klare å jobbe. Igjen ser vi at 

kvinnenes bakgrunn og livssituasjon påvirker deres behov og forutsetninger i møtet med 

hjelpeapparatet både i form av Nav og Lar, men også prostitusjonstiltakene. I sammenheng 

med dette, synes det viktig å ha kunnskap om de ulike kvinnene på prostitusjonsfeltet både 

sett som en helhet og men henblikk på individene bak denne helheten. Nadheim og Pro 

Sentret har de siste årene økt sitt fokus på arbeidsmarkedstiltak rettet mot både norske og 

utenlandske kvinner, og tilbyr kurs av ulike slag for å øke kvinnenes kompetanse på 



68 

 

arbeidsmarkedet. En av årsakene til dette fokuset var at stadig flere av kvinnene etterspurte 

arbeid, samtidig som kvinnene opplevde problemer med å etablere seg på arbeidsmarkedet.  

 

- Bolig 

Å søke på leilighet, jeg hadde jo ikke noe sted å bo da, og… ja, i forhold til boliger og 

ikke minst søknader. De hjalp meg mer eller mindre hele veien (Jeanette).  

Jeanette forteller om hjelpen hun fikk til å lete og søke etter et sted å bo av et av 

prostitusjonstiltakene. Å se på annonser, snakke med eier, gå på visning, kontakte 

sosialkontoret angående eventuelt depositum og så videre, er bare noen få ting som må gjøres 

i forbindelse med bolig. For de kvinnene i denne oppgaven kan dette utgjøre en stor 

utfordring med tanke på deres livssituasjon. I tillegg forteller kvinnene om en stigmatisering, 

men denne gang i forbindelse med boligmarkedet både med tanke på rusavhengigheten, og 

med tanke på at de er sosialklienter. 

Vi leide steder, så jeg hadde sted å bo. Bodde privat og ordna alt selv, det er ikke så 

vanskelig når man ser grei ut. Det eneste som var vanskelig var når man hadde med 

sånn sosialgaranti, for da forstår jo folk at… de forstår at det er noe, at man er i 

systemet. At det er noe ved en, noe galt (Anne). 

Anne forteller her om en utfordring knyttet til boligmarkedet som er større enn hva 

prostitusjonstiltakene kan bistå med, nemlig fordommene knyttet til å være sosialklient og 

leietaker. Sosialgaranti vil si at sosialkontoret dekker depositumet. Fordommer og 

stigmatisering på boligmarkedet er et stort tema å gå inn på, men nevnes likevel for å vise at 

dette er nok en arena kvinnene opplever vanskeligheter knyttet til. 

 

- Tiltakenes rolle som en sosial arena 

Jeg tenker at prostitusjonssentret det er et sted hvor jeg kan gå uansett, der føler jeg ikke 

at jeg trenger gå her fordi jeg må ha hjelp, det er et sted hvor jeg bare kan komme og 

snakke om andre ting. Men også få hjelp dersom jeg ønsker det. Jeg kan være meg selv 

(Jeanette). 
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Av samtlige informanter trekkes tiltakenes rolle som en sosial arena frem. Behovet for å 

møtes og behovet for å føle et fellesskap fremstår som betydningsfullt. På spørsmål om hva 

som er det viktigst for informantene med tiltakene står samtalen klart i sentrum for 

hovedvekten av kvinnene. Dette er også et moment hvor kvinnenes erfaringer fra 

lavterskeltilbudene og Nav og Lar skiller seg vesentlig fra hverandre. En av styrkene ved 

dette, trekker Jeanette ovenfor. Hun sier hun opplever å kunne være seg selv i møtet med 

prostitusjonstiltakene, og at det er et sted hun kan gå selv om hun ikke trenger hjelp til noe 

konkret.  

Å snakke med noen uten fordommer, både om vanlige ting og om anliggender knyttet til rus 

og prostitusjon nevnes som sentralt. Styrken ligger i det at de kan snakke med noen som ikke 

er i samme situasjon, men som allikevel vet mye om livet de lever. Lavterskeltilbudene tilbyr 

kvinnene en arena hvor de både kan møte mennesker i liknende situasjoner som seg selv, og 

snakke med de ansatte. Verken Lar eller Nav nevnes av informantene som en arena hvor 

kvinnene føler de kan snakke om deres behov på deres premisser. I tillegg til dette kan 

samtalen også, slik vi har sett gjennom Norlis artikkel om hvorvidt prostitusjon er et tema i 

møtet med sosialomsorgen, være en svært vanskelig samtale å ta (Norli 2001).  

Særlig i gateprostitusjonen kommer folk med mye tung ”bagasje”, som rusmisbruk, 

omsorgssvikt og bostedsløshet, i tillegg til at de lider under stigmaet som 

prostitusjonen bringer med seg og de farlige situasjonene som kan oppstå i møtet med 

kundene (Skilbrei og Renland 2008:169). 

Skilbrei og Renland (2008) oppsummerer og underbygger både hva informantene har med seg 

inn i samtalen, og hva de videre har behov for å snakke om. Dette er temaer som fort kan bli 

en utfordring for dem som ikke har kunnskap om kvinnenes livssituasjon. 

Det er mye vold og voldtekter. Man lever jo ikke et trygt liv, man vet aldri hvem man 

setter seg inn i en bil sammen med og hvordan det kommer til å gå og om man kommer 

igjen liksom. Det som er viktig med pro tiltak er at man kan ha noen å prate om dette 

med (Grete). 

Å kunne prate med noen om farene som følger livet i rus- og prostitusjonsmiljøet trekkes frem 

av denne informanten som sentralt, og er også et ledd i å spre informasjon om farlige kunder 

til de andre kvinnene på Strøket.  
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- Helsehjelp 

Den legehjelpa jeg har fått her.. Slik at jeg ikke trengte å gå rundt og lure på om jeg 

har noen sykdommer. Undersøkt meg uten å trenge å være flau over det og.. Jeg har 

en fastlege som er grei, men jeg går likevel til Pro Sentrets lege når det er noe slikt 

(Jeanette).  

Pro Sentrets helsetilbud trekkes frem av alle informantene som et meget viktig tilbud. Både 

Pro Sentret og Natthjemmet har et helsetilbud, og dette tilbudet er gratis og man trenger heller 

ikke bestille time på forhånd. Pro Sentret har både leger og sykepleiere mens Natthjemmet 

kun har sykepleiere. Ifølge Pro Sentrets årsrapport (Pro Sentret 2009) vet en fjerdedel av de 

norske pasientene ikke hvem deres fastlege er, og bruker derfor helsetilbudet som deres 

fastlegekontor. Dette illustrerer hvor sentralt tilbudet står i kvinnenes liv. Kvinnene trekker i 

tillegg frem hvordan det oppleves som flaut å skulle oppsøke en vanlig lege for 

prostitusjonsrelaterte plager. Informantenes uttalelser og Pro Sentrets årsrapport peker i 

retning av at kvinnene oppsøker Pro Sentret for legehjelp knyttet til utøvelsen av prostitusjon, 

og/eller smittevern knyttet til rusavhengighet. Legene og sykepleierne som jobber har bred 

kunnskap om sin brukergruppe, noe som fører til at kvinnene føler seg trygge.  

 

6.1.1 Oppsummering 

Til nå har vi sett hva kvinnene selv trekker frem av behov i møtet med lavterskeltilbudene. 

Hjelp med tanke på problemer med Nav, arbeid, bolig nevnes, sammen med samtale og 

helsehjelp. Samtalene som finner sted på Pro Sentret, Nadheim og Natthjemmet synes spesielt 

viktige, både på grunn av deres uformelle og formelle karakter. Samtalens karakter bærer preg 

av å være en trygg arena hvor man kan møtes på midten. Som vi så trekker Jeanette frem at i 

dette møtet kan hun være seg selv, muligens i motsetning til hva hun føler i møtet med det 

øvrige hjelpeapparatet og samfunnet. De ansatte innehar, et moment som skal diskutere i 

større grad senere, en stor kunnskap om kvinnenes forutsetninger, behov og livssituasjon, noe 

som gjør møtet med dem muligens enklere å forholde seg til. Et annet element som vil bli 

diskutert senere, er hvilke ressurser de ulike grenene av hjelpeapparatet sitter inne med, og 

hvordan dette preger samhandlingen. 
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Neste del av oppgaven vil gi en beskrivelse av hver av tiltakene. Dette bygger på intervjuer 

med nøkkelpersoner innenfor tiltakene, intervjuer med kvinnene, samt rapporter og 

informasjon på hjemmesidene deres
12

. Hva kjennetegner de tre prostitusjonstiltakene? 

 

6.2 Natthjemmet. ”Å sette seg på hendene” 

Vi sørger for det normale folk tar helt naturlig, og som kvinnene ikke ser på som en 

selvfølge, nemlig en seng, dusj, mat og vask av klær (Natthjemmet). 

Natthjemmet har vært et tilbud til kvinner med rus- og prostitusjonserfaring i 20 år. 

Natthjemmet er en akutt overnattingsplass hvor dørene åpner klokken 22.00, og lukker 

klokken 10.00. Kvinnene som kommer hit arbeider eller har arbeidet som prostituerte, 

sammen med at et klart flertall av dem er rusavhengige. Gjennomsnittsalderen er 37,5 år. 

Arbeidet retter seg i stor grad etter et ”her og nå” perspektiv idet at arbeidet er 

skadereduserende og tilbudet er et lavterskeltilbud. Deres hovedoppgave er ifølge dem selv ”å 

sette seg på hendene” gjennom å ikke nødvendigvis igangsette tiltak men vente på at kvinnene 

selv skal etterspør hjelp (Kirkens Bymisjon 2009b).  

Natthjemmet er et sted som rommer kvinnene gjennom natten, og arbeidet kan sees som ledd i 

å gi kvinnene en større kontroll over sin livssituasjon.  

Når det gjelder Natthjemmet er det er kjempekoselig. Veldig varmt sted, når man kommer 

dit og er kjempe sliten er det ikke noe bedre enn det. Så er de der, og det er ganske 

utrolig. Det er et fint sted. Natthjemmet ikke er så mye åpent, men du får jo selvfølgelig 

også avtaler der hvis du vil (Anne).  

Anne forteller at hun opplever Natthjemmet som er åpent og varmt sted, og peker på 

tryggheten i å vite at de er der. Natthjemmet er åpent for overnatting hele året, og dette i seg 

selv kan fungere som en sikkerhet for kvinnene. I kraft av kvinnenes ustabile livssituasjon, er 

ikke alltid et trygt sted å sove en selvfølge. Minuset Anne trekker frem, er at hun skulle ønske 

de hadde utvidede åpningstider. 

                                                 
12

 En liste over internettadressene til tiltakenes hjemmesider er inkludert i litteraturlisten. 
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En av målsetningene i Natthjemmets arbeid er å øke kontrollen i kvinnenes liv gjennom å gi 

dem redskapene til det. Redskapene Natthjemmet står til rådighet med er primært en seng, 

dusj, mat, vask og samtaler. Gjennom å selge seksuelle tjenester kan kvinnene få kontroll på 

økonomien, og gjennom å ha et sted som Natthjemmet, kan de få kontroll over hvor de sover 

om natten. En annen måte Natthjemmet bidrar til å øke kontrollen i kvinnenes liv på er å være 

et sted å møtes og sosialisere med andre i samme situasjon. I tillegg til å dekke disse 

primærbehovene er det ansatte tilstede som kvinnene kan ha mer eller mindre formelle 

samtaler med. Natthjemmet forteller at de streber etter å være en aktør som er tilstede, både 

med tanke på fysisk rom og gjennom de ansatte med et mål om å ikke sette spesifikke krav til 

kvinnenes handlinger, atferd eller fremtidsplaner. Tilbudet er også gratis for kvinnene. 

Både Nadheim og Natthjemmet stedene er veldig ålreite steder. Jeg brukte 

Natthjemmet mye før, kjempe positivt. Klart man må være tidlig ute for å få plass. Men 

det har fungert for meg (Maiken).  

Natthjemmet er et sted man kan komme uten henvisning, noe som også impliserer at dersom 

man kommer litt sent, så kan det være fullt og man må gå igjen. 

Et element som også har blitt trukket frem er at Natthjemmet gjennom å være et akutt 

overnattingssted også møter kvinnene på en annen måte enn de andre tiltakene, møtet mellom 

de ansatte og kvinnene er nært og særegent nettopp fordi Natthjemmet sees på av flere av 

kvinnene nærmest som et hjem. Møtet med de ansatte trekkes også frem av kvinnene som har 

brukt stedet, og det beskrives positivt. Mange av kvinnene har dårlige erfaringer og kanskje 

ingen tillit til hjelpeapparatet, og da skal de, ifølge min informant på Natthjemmet, ikke 

igangsette ting, men først og fremst fokusere på å bygge relasjoner. 

Vi ser at det gir folk mot og håp, at det gir anerkjennelse og identitet, og vi tenker at 

der er vi i en nøkkelposisjon i Oslo som først og fremst ikke setter krav til tiltak, men 

til å være på lag med den andre, og tørre å sette oss ned sammen med den andre 

(Natthjemmet). 

Ved hjelp av relasjons- og tillitsbygging mener Natthjemmet at kvinnene selv retter fokuset på 

sin livssituasjon. Å være med på å bygge opp en trygghet rundt seg selv og sin identitet er 

viktige elementer i arbeidet, sammen med at arbeidet skal skje i kvinnenes tempo. 
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Medbestemmelse både med tanke på innhold, tempo og tid er sentralt i arbeidet, et innhold 

som også er beskrivende for hva de legger i å sette seg på hendene. 

 

- Skadereduksjon 

Natthjemmet retter sitt arbeid etter skadereduksjonsmodellen. Tanken om å sette seg på 

hendene og fokusere på relasjonsarbeid og tillitsbygging stemmer overens med et 

skadereduserende arbeid som et ledd i ubetinget hjelp fremfor som del av en kontrollpolitikk 

(Renland og Skilbrei 2008). Eksempel på hvordan Natthjemmet arbeider skadereduserende er 

for eksempel at de deler ut brukerutstyr til rusavhengige og kondomer og har en 

feltpleiestasjon med tanke på sårstell. Feltpleiestasjonen drives i regi av Rusmiddeletaten 

(RME). Kvinnene beskriver det å ha et helsetilbud som veldig trygt. Å ha et sted man kan få 

snakket med en sykepleier, få sårstell og råd roses av kvinnene. I tillegg til skadereduserende 

tiltak, arbeider også Natthjemmet opp mot å finne mer varige boalternativer for kvinnene. 

I intervjuet trakk informanten fra Natthjemmet frem tre nøkkeltemaer som ifølge dem preger 

prostitusjonsfeltet i stor grad.  

 

- Stigmatiseringsprosesser 

Natthjemmet pekte på samfunnets ønske om å kontrollere uønskede utvekster. Prostitusjon er 

ifølge informanten en av disse utvekstene. Effekter denne kontrollen har for kvinnenes liv og 

selvbilde er noe de forsøker å rette fokus mot. At prostitusjon sees som et sosialt problem som 

i tillegg har blitt indirekte kriminalisert, ser de på som problematisk idet at det stikker kjepper 

i hjulene for kvinnene og da spesielt deres kontroll over økonomien. Ved å uttale at 

prostitusjon har blitt indirekte kriminalisert, mener de når kjøperen i relasjonen kriminaliseres, 

rammer dette også kvinnene utøvelse av prostitusjonen i stor grad. 

Ifølge Natthjemmet blir marginaliserte mennesker som lever i utstøtning altfor lett sett på som 

et problem fremfor å sees på som et medlem av velferdssamfunnet. Dette vanskeliggjør 

arbeidet idet at de ikke føler seg sett og inkludert. Som beskrevet i foregående kapittel om 

kvinnenes møte med Nav og Lar ser vi at kvinnene opplever i liten grad å bli sett og tatt på 
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alvor. Dette er ifølge min informant fra Natthjemmet viktigere enn å igangsette tiltak, det er 

da de ser at kvinnene selv tar ansvar.  

 

- Kunnskap om gata 

Jeg tror at vi kan hjelpe dem som ønsker det, men jeg tror at på den måten gata regulerer 

seg på også påvirker hvordan kvinnene regulerer seg. Jeg tror at det som skjer på utsiden 

av behandlingen har like mye å si for hvordan ting blir. Altså, det er viktig å anerkjenne 

gatelivet og at det faktisk forandrer folk (Natthjemmet). 

Kunnskap om livet på gata trekkes frem som et sentralt moment i intervjuet, og da i 

sammenheng med møtet mellom kvinnene og hjelpeapparatet, enten det er i behandling eller 

om det er innenfor konteksten av et lavterskeltilbud. Gatelivet medfører både positive og 

negative elementer i livene deres. Som vi har sett spiller tilhørigheten en sentral rolle idet at 

den kan bringe med seg en følelse av å høre til, mestring, et fellesskap og en ramme hvor man 

kan sees og bli hørt (Smith-Solbakken og Tungland 2005). Det å ikke ensidig bedømme dette 

miljøet som negativt, og klare å se at det innehar elementer som holder kvinnene tilbake, 

trekker Natthjemmet frem som sentralt.  

 

- Fordommer og avmakt i hjelpeapparatet 

På spørsmål om fordommer og holdninger i hjelpeapparatet uttaler informanten ved 

Natthjemmet at hele sosialapparatet er bygget opp rundt skjønnsmessige vurderinger, noe som 

både kan sees på som positivt og negativt for brukergruppen. Den skjønnsmessige 

vurderingen bygger på flere elementer, både på systemets regelverk, normer, verdier og syn 

på marginaliserte grupper, men også i lys av personen selv og hans/hennes synspunkter. 

Hvordan opplever informantene dette i møtet med Natthjemmet? 

Noen å snakke med som ikke har fordommer (Maiken). 

Maiken vektlegger hvordan hun opplever kontakten med Natthjemmet, og dets ansatte, og 

trekker frem at dette er et sted hun oppfatter som lite fordomsfullt. Hun var opptatt av at det 

var en arena hvor hun kunne ta opp ulike temaer uten å være bekymret for reaksjonene. 



75 

 

Videre trekker Natthjemmet også frem forhold rundt avmakt i møtet med hjelpeapparatet. De 

vektlegger at også sosialarbeidere opplever mye avmakt i møtene. Ifølge Natthjemmet er en 

måte å håndtere denne avmakten på, å anerkjenne den og føle på det.  

Sosialarbeidere føler også avmakt i møtet. Det å kunne identifisere sin egen avmakt 

kan legge grunnlaget for at man da i alle fall har noe til felles med den andre som 

også er i en avmaktsposisjon (Natthjemmet). 

Problematikk rundt spørsmål om makt og avmakt kan være hensiktsmessig å se på i denne 

sammenhengen. Ifølge Mathisen hviler makten på avmakt. Konkret vil det si at makt hviler på 

passivitet, på gjentakelse av kjente handlingsmønstre og videre at man ikke av forskjellige 

årsaker klarer å se hva som er i ens egen interesse (Mathisen 1992). Dette vil bli et tema 

senere i oppgaven, hvor makt og avmakt settes opp mot kvinnenes opplevelser knyttet til 

hjelpeapparatet. 

Samlet sett handler Natthjemmet som institusjon mye om å se kvinnene og anerkjenne deres 

livssituasjon og behov. Det kan utad virke som om de ikke rent praktisk gjør så mye, men 

kvinnene i intervjumaterialet mitt som har erfaring fra Natthjemmet beskriver det som et 

viktig sted. Å ha et trygt sted å sove er for kvinnene et meget sentralt behov. Uten et sted som 

Natthjemmet ville de muligens vært mer avhengig av kunder og andre for overnatting. 

Gjennom Natthjemmet økes kvinnenes kontroll over natten. 

 

6.3 Nadheim.”We know the system” 

Nadheim er et senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring og drives av Kirkens 

Bymisjon. Arbeidet kan ifølge dem selv grovt deles inn i tre deler: individuell oppfølging, 

oppsøkende arbeid og sosialpolitisk arbeid. Det viktigste for Nadheim er den individuelle 

oppfølgingen med hver enkelt, noe som ifølge dem selv gjør arbeidet unikt og krevende. De 

har som mål å bistå brukerne ut fra deres egendefinerte behov og ønsker. Oppfølgingen består 

oftest av støtte med tanke på sosiale tjenester, spørsmål knyttet til bolig, arbeid, juridiske 

forhold, oppholds- og arbeidstillatelse, avrusning og behandling (Kirkensbymisjon 2009a). 

Gjennom det oppsøkende arbeidet ønsker de både å kartlegge de ulike prostitusjonsmiljøene 
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samt å etablere kontakt med dem de møter. Sammen med Pro Sentret deles uka opp, slik at de 

ikke går oppsøkende de samme dagene.  

Nadheims visjon er å skape reelle alternativer til prostitusjon, og arbeidsformidlingen er en 

måte de arbeider på for å imøtekomme dette. I tillegg ønsker de å legge til rette for veien ut av 

prostitusjonen, og et av redskapene her er behandling av traumer og fokus på psykisk helse. 

De har nettopp startet et tilbud rettet mot psykisk helse, og tilbyr gruppetimer med psykolog 

med jevnlige møter.  

Sammenliknet med Natthjemmet er Nadheims målgruppen yngre og består i hovedvekt av 

utenlandske kvinner. Dette fører med seg et større fokus på utenlandske kvinners rettigheter i 

det norske samfunn, og da spesielt i forhold hjelpeapparatet og arbeidsmarkedet. Mange av 

kvinnene de møter vet ikke hvor de skal henvende seg, i tillegg snakker ikke alle like godt 

norsk, noe som kan føre til kommunikasjonsproblemer mellom dem og hjelpeapparatet.  

Nadheim belyser at de utenlandske kvinnene har ulike utgangspunkt, noe som gjør arbeidet 

med hver enkelt forskjellig. Kvinner fra Romania og Bulgaria har rettigheter med tanke på 

arbeid og helse, mens kvinnene fra Nigeria kun har et 3 måneders turistvisum som ikke 

medfører noen former for rettigheter i forhold til økonomisk støtte eller helsetilbud (med 

unntak av akutt helsehjelp)
13

. At kvinnene også kan være ofre for menneskehandel preger 

arbeidet til Nadheim, noe som også har gitt utslag i et nytt prosjekt, Lauras hus, for kvinner 

med bakgrunn fra menneskehandel. Migrasjon og fattigdom er temaer som opptar Nadheim, 

og som i stor grad påvirker hvordan de arbeider på feltet. 

 

- En brobygger 

Individuell veiledning og oppfølging handler veldig mye om å prøve å hjelpe folk inn i 

systemene (Nadheim).  

Nadheim ser på seg selv som en brobygger mellom kvinnene og hjelpeapparatet. Å være en 

brobygger mellom brukerne og hjelpeapparatet står i sentrum, siden systemene ikke alltid 

oppleves av kvinnene som like tilgjengelige. En gang i uka har de oppfølgingsmøter hvor de 

tar opp og presenterer nye klienter, og diskuterer veien og hjelpen videre sammen med at 

                                                 
13 For mer utfyllende informasjon om rettigheter i denne sammenhengen, anbefales veilederen: ”Oppsøkende sosialt arbeid i 

et internasjonalt gatemiljø” Vollebæk 2010. 



77 

 

klienten tilknyttes en ansatt som da blir primærkontakten. En annen måte Nadheim fungerer 

som brobygger, er gjennom deres arbeid med kvinner på innemarkedet. Gjennom 

kontaktannonser på internett ringer de til kvinnene og presenterer seg selv og opplyser om 

deres tilbud. 

En tredje måte å imøtekomme ønsket om å være en brobygger mellom brukerne og 

hjelpeapparatet kan sees idet at Nadheim har ansatt en person med erfaring fra Nav. Denne 

personen har erfaring med introduksjonsprogrammet i forhold til arbeidstrening noe som 

passer bra siden arbeid står i fokus hos de fleste kvinnene. ”Give me a job” er den 

forespørselen de oftest får, og de har ifølge informanten min på Nadheim tatt et skritt for 

lettere å kunne guide kvinnene gjennom systemet.  

 

- ”Give me a job” 

Det er stor uvitenhet om hvordan arbeidsmarkedet fungerer (Nadheim). 

En av hovedutfordringene med tanke på hjelp knyttet til arbeid er ifølge Nadheim det forhold 

at kvinnene ikke har så mye erfaring om arbeidsmarkedets regler og normer, og bruker mye 

tid på å klargjøre forhold rundt arbeidsmarkedet for kvinnene. Et av problemene de ofte støter 

på er at mange av kvinnene de kommer i kontakt med ikke har oppholdstillatelse i Norge, og 

dermed blir også arbeidstillatelse problematisk. Men også for de kvinnene som har oppholds- 

og arbeidstillatelse er arbeid en utfordring, spesielt med tanke på å tilpasse seg det norske 

arbeidsmarked.  

De vet ikke hvor de skal henvende seg, og i tillegg snakker mange lite eller dårlig 

norsk. I tillegg synes de også at dette er flaut og vanskelig (Nadheim).  

Tatt kvinnenes livssituasjon i betraktning, kan arbeidsmarkedet ofte føles som en jungel av 

regler og normer for atferd, og det er her Nadheim ser sin rolle som brobygger og bindeledd. 

På samme måte som Natthjemmet, trekker også Nadheim frem at hjelpeapparatet har altfor 

lite kunnskap om livet kvinner med prostitusjonserfaring lever, og den sårbarheten det 

medfører. De trekker frem at sosialkontorene også med hensikt kunne være mer 

lavterskelorienterte idet at denne gruppen er sårbar og ofte veldig skeptiske til hjelpeapparatet.  
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Nadheim har startet et prosjekt hvor de har etablert kontakt med en arbeidsgiver som gir 

oppdrag til kvinner tilknyttet Nadheim. To kvinner har ved hjelp av dette prosjektet kommet 

seg ut i fulltidsarbeid. Det er kun lederen i firmaet som vet om kvinnenes 

prostitusjonserfaring, og navnet på firmaet skal ikke offentliggjøres. Dette er for å sikre 

kvinnene fra stigmatisering fra arbeidskolleger og arbeidslivet generelt. Det er ifølge 

informanten på Nadheim ingen lang kø av kvinner som ønsker seg ut i ordinært arbeid eller 

som er i stand til det. De har ambisjoner om å få fem kvinner inn i fulltidsarbeid i løpet av 

året, og anser dette som et realistisk mål.  

Som brobygger kan vi også se Nadheim fokus på å tilby kvinnene ulike kurs, noe som utgjør 

en viktig del av tjenestetilbudet, et tilbud kvinnene også er fornøyde med. 

Kurs, støtte og omsorg (Therese).  

Therese valgte å beskrive Nadheim med tre ord. Hun kom i kontakt med Nadheim gjennom 

deres tilstedeværelse på Strøket, og benytter seg i stor grad av deres kurstilbud.  

 

- Å definere en målgruppe 

I intervjuet trakk informanten min også frem utfordringen ved å være et lavterskeltilbud som 

retter seg inn mot en spesifikk gruppe. 

Vi har jo laget eller definert en målgruppe og indirekte definert ut andre som ikke 

passer inn i målgruppa, det er et av problemene når man arbeider lavterskel at man 

får noen som passer inn og noen som ikke gjør det.  

Å definere en målgruppe er nødvendig spesielt med tanke på ressurser. Med en målgruppe 

følger også redskaper, regler og rutiner i møtet med kvinnene og det øvrige hjelpeapparatet. 

Da bølgen av de utenlandske kvinnene kom måtte arbeidet redefineres, og ny kunnskap om 

ulike kvinners rettigheter og livssituasjon måtte produseres. Dette ble spesielt synlig for Pro 

Sentret og Nadheims del, mye på grunn av deres tilstedeværelse på gata gjennom det 

oppsøkende arbeidet. 
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6.4 Pro Sentret. ”Prostitusjon er en handling, ikke 

en egenskap” 

Har brukt Pro Sentret i 18 år, og har hatt veldig bra oppfølging. Personlig har jeg 

positive erfaringer med Pro. Jeg føler de har gjort så godt de har kunne for å hjelpe meg 

(Grete).  

Pro Sentret er et lavterskeltilbud og et riksdekkende kompetansesenter for prostitusjon 

lokalisert i Oslo sentrum. Pro Sentret er finansiert gjennom både statlige og kommunale 

midler, og har flere frivillige medarbeidere. Sentret er et tilbud til kvinner og menn med 

prostitusjonserfaring, og arbeidet rettes både mot individuell oppfølging, oppsøkende arbeid, 

helse, kurs, aktiviteter og politisk arbeid samt en varmestue hvor kvinnene kan spise og slappe 

av. Sentret driver individuell klientoppfølging der kvinnene blir tilknyttet en fast klientkontakt 

som følger dem så lenge de har behov for det. Utgangspunktet for dette arbeidet er den 

enkelte brukers ønske om råd og veiledning, og da spesielt økonomiske, juridiske eller sosiale 

og helsemessige spørsmål (Pro Sentret 2005a).  

Det som er viktigst generelt det er at vi holder fast ved en ideologi hvor det er et hvert 

menneskes frihet til å velge sitt eget liv som står i fokus. Det betyr at vi ikke stiller noen 

krav til at vedkommende må slutte verken med rus eller prostitusjon. De har like mye rett 

til å få hjelp, støtte og omsorg selv om de skulle ønske å være i prostitusjon eller rus (Pro 

Sentret). 

Med tanke på ideologisk standpunkt legger Pro Sentret vekt på frihet til egne valg, og at 

kvinnene ikke skal sees som ofre. De ønsker å erstatte myter og fordommer om prostitusjon 

med innsikt og kunnskap, og har som målsetning å arbeide for at samfunnet ikke skal 

stigmatisere prostituerte. Frihet til å ta egne valg over eget liv står i sentrum. De uttaler selv at 

de er der for å bry seg om og støtte kvinnene, selv om valgene kan sees som dårlige. Pro 

Sentret kommuniserer utad at de er for den prostituerte, men imot prostitusjon – en rolle som 

kan være vanskelig ifølge dem selv å få støtte på. 
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- Helsetilbudet 

Pro Sentret er i en unik posisjon idet at de har et godt etablert helsetilbud, noe som viser seg i 

at tilbudet er svært populært blant kvinnene. Informantene har vektlagt at møtet med 

helsetjenesten ved Pro Sentret er godt å ha, spesielt siden legene og sykepleierne kjenner til 

deres situasjon og hvilke plager de ofte sliter med. Hovedfokuset for tilbudet er seksuell - og 

reproduktiv helse sammen med rusrelatert helsearbeid og smitteforebygging (Pro Sentret 

2005b). Ifølge dem selv, og i tråd med det kvinnene selv sier, er et slikt tilbud meget viktig 

idet at kvinner og menn i prostitusjonen av ulike grunner ikke oppsøker deres fastlege i 

tilstrekkelig grad om helseforhold knyttet til prostitusjon. Årsakene til det kan være mange. 

Stigmatisering og fordommer i helsevesenet er en mulig årsak til at de ikke oppsøker dem. 

Arbeidet på Pro Sentret knyttet til helse bygger på respekt, åpenhet, tillit og tilgjenglighet. Det 

kreves ikke timeavtale, og tilbudet er gratis. 

 

- Det oppsøkende arbeidet 

Det oppsøkende arbeidet er en sentral del av arbeidet, og de er ute på gata to kvelder i uken. 

Målet er å opprette kontakt med nye kvinner, samt å opprettholde kontakter med eldre 

bekjentskaper for å kunne gi den hjelpen de trenger og ønsker. Kondomer og glidekrem er 

ifølge dem en god døråpner, og gir mulighet til å informere om Pro Sentrets tilbud. 

Observasjon av miljøet for å registrere endringer i gateprostitusjonen er også en del av 

arbeidet. Nyrekruttering av kvinner under 25 står særlig i fokus, sammen med at de forsøker å 

forebygge at disse unge kvinnenes prostitusjonskarriere fortsetter (Pro Sentret 2005a). De 

oppsøkende teamene er sammensatt av sosialarbeidere, sykepleiere og kulturformidlere samt 

studenter og praktikanter. Pro Sentret driver også oppsøkende arbeid på innemarkedet. 

 

- Pro Start 

Varmestua skal være et sted hvor folk skal bli sett, folk skal bli tatt vare på, folk skal bli 

fulgt opp, og de skal også få være med på å få bestemme hvordan utviklingen av stedet 

skal være (Pro Sentret). 
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Pro Sentret har en varmestue som er åpen mandag til fredag hvor avslapping, mat og samtale 

står i sentrum. Det har skjedd en vridning i arbeidet deres den siste tiden idet at de har skiftet 

fokus og innhold i det sosiale arbeidet på varmestuen. De startet i 2009 prosjektet Pro Start 

som består av tre deler; Athene skolen, Humlebo og Bikuben (Pro Sentret 2009). Navnet Pro 

Start er ment å gi signaler om både en ny giv i arbeidet samt mulighetene som de vil tilby sine 

brukere. Prosjektet har som mål å kunne treffe ulike mennesker der de er med fleksibilitet og 

lave terskler. På den ene siden står hjelp til å komme ut i ordinært arbeid gjennom Athene 

skolen i sentrum, mens på den andre siden finner man sosialt samvær i Humlebo. Midt 

imellom disse to finner en Bikuben som er et konkret alternativ til ”en tur på Strøket” 

gjennom kontant oppgjør for et par timers arbeid i regi av Pro Sentret. Bikuben samarbeider 

med arbeidslivet idet at bedrifter og enkeltpersoner kan gi oppdrag som kvinnene skal 

gjennomføre. Humlebo er navnet på den gamle varmestua, men også her er endringer 

igangsatt. En mer stabil krets av ansatte utgjør fundamentet og siktemålet er å skape stabilitet 

og trygghet i kvinnenes liv gjennom tilstedeværelse over lengre tid. Dette er et punkt de har 

fått kritikk for fra den eldre brukergruppen, nemlig at varmestua har blitt mer et 

gjennomgangssted hvor folk er raskt inn og ut etter et måltid, og hvor flyten av ansatte har 

vært for skiftende.  

Det var mye mer stabilitet her før, det var ikke så mye utskiftinger av personalet, mer 

latter og mer ja.. men misforstå meg rett, det er mange bra mennesker som jobber her i 

dag også, men steder forandrer seg. Det var jo vært mye kriging for å beholde stedet. Vi 

er i 2010 og ikke 92 så… Må følge tidene også. Aktørene på markedet har også forandret 

seg, slik det en gang var, noe jeg synes er litt synd, men tidene forandrer seg også 

(Maiken).  

Maiken forteller om hennes erfaringer med varmestua, og trekker frem nettopp forholdet 

rundt stabilitet. På den ene siden ser hun at forandringene på markedet generelt har fått 

naturlige ringvirkninger, men på den andre siden etterlyser hun stabiliteten som hun mener 

preget Pro Sentret før. Flere av kvinnene har fremmet et ønske om et sterkere samhold på 

varmestua både mellom kvinnene, og mellom dem og de ansatte. Det er mulig å se dette 

ønsket på bakgrunn av den hyppige utskiftningen av folk ellers i hjelpeapparatet, og da 

spesielt innenfor Nav. 
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Disse nye prosjektene har kommet i kjølvannet av kriminaliseringen, og med et økt fokus på 

at kvinnene skal gis alternativer til prostitusjon gjennom arbeidsrettede tiltak. 

 

- Prostitusjon og hjelpeapparatet 

Jeg tror det handler veldig mye om begrensninger, og om stigma, men det handler 

naturlig også om begrensninger hos hjelper også. Dette handler om at man går inn på 

et såpass vrient område som det å blande sex og penger (Pro Sentret). 

På spørsmål om det øvrige hjelpeapparatet mener min informant at forholdet mellom kvinner 

med prostitusjonserfaring og hjelpeapparatet preges av en taushet rundt temaet prostitusjon. 

At det er et ”ikke-tema” kan bero på flere elementer, både fordommer og at det kan føles 

ubehagelig for sosialarbeideren å snakke om det.  

Det burde sosialarbeidere trene på å gjøre, fordi når man ikke sier noe, så sier man 

vel så mye med det. Det gir et signal om at dette er ikke noe man snakker om, det 

vekker jo skyldfølelse og stigma som vedkommende må bære på (Pro Sentret). 

Prostitusjonserfaringen er for mange av kvinnene tungt å bære på, og flere sliter med det. 

Taushet er ifølge Pro Sentret ikke noe godt alternativ. Informantene er klar over dette, og tok 

opp i intervjuene at de skulle ønske de fikk flere anledninger til å snakke om det.  

Jeg har aldri fått hjelp på Pro sentret i forhold til prostitusjon eller til overgrep. Det 

er ingen som har spurt meg om det (Anne). 

I intervjuene med kvinnene stiller de mer spesifikt spørsmål om hvorvidt Pro Sentret er flinke 

nok til å ta opp og gi anledning for å snakke om temaer knyttet til prostitusjonserfaringen.  

 

- Offerperspektivet 

De ser ikke at vi prøver å normalisere menneskene som gjør noen valg som vi kan 

være uenige i. Men vi prøver ikke å normalisere prostitusjon som sådan, 

prostitusjonen er ikke et fenomen som alle i samfunnet ville ty til for moro skyld, vi ser 

det ikke som noe mål at prostitusjon skal bli så dagligdags at det er noe alle vil prøve, 
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vi tenker heller sånn at prostitusjon er noe noen tyr til fordi de andre alternativene er 

så dårlige (Pro Sentret).  

Deres hovedkritiker gjennom årene har vært Kvinnegruppen Ottar som hevder at de forsøker å 

normalisere prostitusjon. Offerdebatten, det vil si hvorvidt man anser kvinner i prostitusjon 

som ofre, er noe som opptar Pro Sentret. Å se på kvinner som ofre medfører ifølge dem 

tilbøyeligheten til å se på selgeren i prostitusjonen som uten mulighet til å ta egne valg. Ifølge 

Pro Sentret er en medfører kanskje en forståelse basert på et offerperspektiv medlidenhet, men 

ikke dermed likeverd (Pro Sentret 2005c). 

Vi legger vekt på at disse kvinnene ikke er ofre, at de ikke er objekter, men er subjekter 

i eget liv og har rett til å velge. Det betyr at de også har rett til å velge noe jeg kanskje 

synes er dumt, men like fullt har de er rett til det (Pro Sentret).  

Å plassere denne gruppen av kvinner og menn inn i kategorier som kjennetegnes av at de ikke 

er i stand til å ta egne valg fører entydig til negative følger idet at kvinnen tar større ansvar for 

eget liv når hun ansvarliggjøres. Pro Sentret arbeider for å tilskrive kvinner og menn i 

prostitusjon menneskelighet, subjektivitet og identitet. Momentet med at kvinnene tar større 

ansvar for eget liv når hun ansvarliggjøres, stemmer overens med hva Natthjemmet også 

legger til grunn for deres arbeid. 

Det at Pro Sentret kan synes å være det stedet med den mest uttalte ideologien kan muligens 

skyldes at det er dem, som på nåværende tidspunkt, er det tiltaket som er den mest aktive 

aktøren i den offentlige debatten av de tre.  

Den offentlige debatten jo en måte å være med på å prøve å knuse noen fordommer, eller 

åpne øynene til folk flest om at prostitusjon er noe man kan snakke om og noe man ikke 

skal føle seg skamfull om. Det skal forstås og ikke ties i hjel (Pro Sentret). 

Pro Sentret bruker også mye tid og ressurser på å skape og spre kunnskap om prostitusjon og 

forholdene rundt aktørene i Norge i dag. 
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6.5 Forskjeller og likheter mellom de tre 

lavterskeltilbudene 

Prostitusjonstiltakene spiller en sentral rolle i kvinnenes liv og hverdag. Det er steder som 

beskrives som fristeder hvor kvinnene kan komme, føle seg trygge og slippe de fordommer og 

mistillit som de opplever preger deres møter med samfunnet og hjelpeapparatet. De tre 

stedene utfyller hverandre på mange måter selv om de bygger på ulike ideologier og har ulike 

profiler utad. De sosiale tiltakene kan sees på ulike måter både med tanke på ideologi, praksis 

og som kunnskapsformidlere. Først i dette avsnittet skal de ulike tiltakenes ideologi og praksis 

diskuteres og sees i sammenheng med hvordan dette farger arbeidet, og hvilket ståsted de 

møter kvinnene fra. 

 

6.5.1 Ideologi og praksis 

Arbeidets tilnærminger kan ifølge Holmström og Skilbrei (2008) grovt sett deles i inn i to 

retninger. Den første retningen bygger på skadereduksjonsmodellen. Dette innebærer et mål 

om å støtte kvinner og menn i prostitusjonen der de er, redusere skader og informere om 

rettigheter uten nødvendigvis å fokusere på å hjelpe dem ut av prostitusjonen. Skadereduksjon 

kan beskrives som arbeid hvor man forsøker å redusere de fysiske, psykiske og sosiale 

skadene av en handling man finner problematisk. Dette gjør man gjennom å tilby praktisk 

hjelp eller samtaler ut fra en forestilling om at man bør hjelpe folk til å hjelpe seg selv 

(Skilbrei og Renland 2008). Den andre retningen ser på sosialt arbeid med utgangspunkt i 

synet om at prostitusjon er et uverdig og skadelig fenomen hvor hovedmålet er å hjelpe 

kvinner og menn ut av prostitusjonen (Holmström og Skilbrei 2008).  

Med utgangspunkt i denne inndelingen plasserer Holmström og Skilbrei Pro Sentret innenfor 

den første retningen, idet at de har en klar profil som et tiltak som primært er 

skadereduserende og rettighetsstyrkende. Det er brukerne selv som skal definere problemene 

hun eller han ønsker å få hjelp til, og i hvilket tempo hjelpen skal gis. De ser videre på 

Kirkens Bymisjon, og Nadheim som representerende for denne retningen. Bymisjonen har 

ifølge dem et klarere uttalt mål om å skape en alternativ fremtid uten prostitusjon enn det Pro 

Sentret har (2008). Et eksempel Holmström og Skilbrei trekker frem i denne sammenhengen 
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er at Pro Sentret har et helsetilbud som retter seg mot nåværende helseproblemer, mens 

Nadheim har et større fokus på det sosialfaglige arbeidet.  

Ifølge Holmström og Skilbrei viser også feltarbeidet de ulike stedene gjennomfører forskjeller 

med tanke på ideologi og praksis. Pro Sentret deler ut informasjonskort, kondomer og 

glidemidler og prioriterer å ta de lange samtalene på sentret, mens Nadheim er noe mer 

opptatt av at feltarbeidet skal preges av den gode samtalen og fokuserer mer på de 

problematiske sidene ved prostitusjon når de er ute og går felt (Holmström og Skilbrei 2008). 

Den gode samtalen som Nadheim refererer bygger på tillit og kunnskap, og ønsket om å få 

etablert en relasjon til kvinne slik at de ønsker å oppsøke Sentret ved en senere anledning. Der 

Nadheim spør kvinner og menn i prostitusjon om hva de trenger hjelp til, vil Pro Sentret 

ifølge Holmström og Skilbrei heller vente til vedkommende selv spør om hjelp (2008). En 

annen måte å se på innholdet i det oppsøkende arbeidet, er å se på stedenes beliggenhet. 

Nadheim har kontorer på Grønland i Oslo, og gjennom dette ser de det i større grad nødvendig 

å fokusere på å bygge relasjoner enn Pro Sentret i utgangspunktet trenger å gjøre med tanke 

på at de strategisk ligger i umiddelbar nærhet til prostitusjonsområdene i Oslo. Nadheim 

fortalte i intervjuet at de stiller krav til oppsøkerne idet at de må ha jobbet en viss stund før de 

får gå ute på gaten, mens Pro Sentret inkluderer blant annet studenter i det oppsøkende 

arbeidet. 

Et annet arbeid som ser på forskjeller mellom Pro Sentret og Nadheim er Cecilie Karlsens 

evaluering (Karlsen 1993). Hun gir først en inngående beskrivelse av de to tiltakene for 

deretter å drøfte likheter og forskjeller. Det første Karlsen ser på er tiltakenes organisatoriske 

utgangspunkt. Pro Sentret er både statlig og kommunalt støttet mens Nadheim er en del av 

Kirkens Bymisjon og støttes primært herfra. Dette legger føringer for arbeidet idet at ressurser 

til prosjekter må søkes etter, noe som igjen påvirker arbeidets innhold. Nadheim har en 

mindre stab enn Pro Sentret, og ifølge Karlsen fører dette både til en større nærhet mellom de 

ansatte og mellom de ansatte og brukerne. Videre trekker hun frem åpningstidene og peker på 

at Pro Sentret både har en mer fleksibel åpningstid og en mer sentral lokalisasjon enn 

Nadheim. Sammenliknet med Nadheim gir Pro Sentret ifølge henne også en mer utstrakt hjelp 

til kvinnene, og en hjelp som preges av å et annet ståsted enn Nadheim. Også Karlsen legger 

vekt på forskjellene med tanke på å arbeide mot prostitusjon. Mens Pro Sentrets arbeid i større 

grad kan karakteriseres som skadereduserende, tar Nadheim i større grad sikte på å hjelpe 

kvinnene ut av prostitusjonen (Karlsen 1993).  



86 

 

Hvorfor utelates Natthjemmet fra disse to arbeidene? Natthjemmet er en del av tiltakene rettet 

mot prostitusjon i Oslo, men inkluderes sjelden i beskrivelser liknende dem vi har sett på 

ovenfor. Natthjemmet står i en sentral posisjon som ikke bør utelates med tanke på de tette 

relasjonene de har med kvinnene som bruker stedet. Å være et sted som rommer kvinner om 

nettene fører til at de ifølge dem selv, blir kjent med dem på en helt annen måte.  Med 

utgangspunkt i diskusjonen ovenfor og i forlengelsen av Hölmstrøm og Skilbreis inndeling 

(2008), hvor plasserer de seg? Arbeidet er skadereduserende idet at de både deler ut 

brukerutstyr, kondomer og tidvis har et tilbud som dekker kvinnenes akutte helseproblemer 

primært med tanke på sårstell. Helsetilbudet på Natthjemmet beskrives som viktig på lik linje 

med hvor høyt kvinnene verdsetter tilbudet som Pro Sentret tilbyr. Natthjemmet fokuserer på 

relasjoner, og på samme måte som Pro Sentret blir beskrevet av Holmström og Skilbrei (ibid), 

ønsker de heller ikke å fremme ulike tiltak før kvinnene selv ber om det. På mange måter kan 

man plassere Natthjemmet nær skadereduksjonsmodellen på samme tid som de også er et 

lavterskeltilbud. 

 

6.5.2 Ulike mål, samme midler?  

Et spørsmål i denne sammenhengen er hva som regnes som godt arbeid, og på bakgrunn av 

dette, hva som anses som gode resultater. Bygger målet på at kvinnene skal ut av rus og 

prostitusjon, eller bygger det på at kvinnene skal ha det best mulig når de utøver prostitusjon? 

Dette leder oss videre til det neste spørsmålet, nemlig om det sosiale arbeidet kan sies å være 

preget av å ulike målsetninger, men tilnærmet samme midler. 

Med tanke på midler, eller redskapene som underbygger arbeidet, hva kan vi si er likt? På et 

ideologisk grunnlag er alle de tre stedene opptatt av å ha respekt for kvinnene og kvinnenes 

avgjørelser. De er alle steder som beskrives av kvinnene som fordomsfrie, som steder hvor 

man kan komme og være seg selv og slappe av. Tiltakene beskrives som frisoner som tilbyr 

både hjelp, støtte, omsorg og den gode samtalen. Videre bygger alle tre tiltakene på prinsippet 

om empowerment. Det kan oversettes med styrking eller myndiggjøring og er en 

ressursorientert tilnærming. Kort sagt skal brukernes erfaring og kunnskap om sitt eget liv 

være likeverdig med den profesjonelle kunnskapen. Relasjonen skal kjennetegnes av å være 

subjekt – subjekt og ikke subjekt – objekt. Dette kan sees som en balansegang i det sosiale 
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arbeidet som bygger på myndiggjøring gjennom prinsippet om ”hjelp til selvhjelp”. Det er et 

prinsipp som innebærer å utøve en makt over klientene gjennom å optimere klientens makt 

over seg selv (Villadsen 2005).  

 

Med tanke på hva tiltakene tilbyr mer praktisk av hjelp, tilbyr både Nadheim og Pro Sentret 

kurs og arbeidsrettet trening, de formidler kunnskap, individuelt tilpasset klientarbeid og de er 

tilstede i miljøene gjennom oppsøkende arbeid.  

På den andre siden skiller de seg fra hverandre med tanke på finansiering, tilgang på 

helsetilbud og tanker rundt skadereduksjon. Pro Sentret kan i større grad enn Nadheim sies å 

tilby et lavterskel, skadereduserende tilbud gjennom deres varmestue. En måte å se dette på er 

gjennom deres åpningstider. Ifølge Nadheims internettside har de kun åpen varmestue en dag 

i uken, mens Pro Sentret har åpent hver dag, mandag til fredag. Bortsett fra dette kan det på 

mange måter se ut til at de har tilnærmet samme midler, mens målet er ulikt. Hvilke mål har 

tiltakene med arbeidet? Nadheim har et sterkere uttalt mål om å skape alternativer til 

prostitusjon, og et større uttalt mål om å få kvinner og menn ut av prostitusjonen. Pro Sentret 

og Natthjemmet har også fokus på veien ut av prostitusjonen, men legger seg likevel gjennom 

sitt fokus på skadereduksjon nærmere den andre linjen.  

 

En måte å tydeliggjøre mål og redskaper/midler er å se dette i sammenheng med begrepene 

brannslukking og brobygging. Pro Sentret benytter seg av disse begrepene når de skriver om 

det sosiale arbeidet på feltet (Pro Sentret 2009). Med brobygging refererer de til arbeidet de 

gjør med å opprette kontakt mellom kvinnene og hjelpeapparatet, kontaktetablering og 

gjenopprettelse av kontakt. Med brannslukking dekkes mer akutte behov i et her og nå 

perspektiv (ibid). Samlet sett kan vi si at alle tiltakene innehar elementer av begge delene, dog 

noen mer enn andre. Alle stedene legger vekt på brobygging idet at de forsøker å hjelpe 

kvinnene i kontakten med hjelpeapparatet og andre deler av samfunnet slik som 

arbeidsmarkedet. Natthjemmet innehar det største elementet av brannslukking idet at de både 

dekker akutte behov med tanke på overnatting, utdeling av brukerutstyr, feltpleie og 

muligheter for å vaske klær og tilgang til mat. Ifølge Nadheim, legger de selv mest vekt på 

brobygging idet at de bygger broer både mellom kvinnene og hjelpeapparatet, 

arbeidsmarkedet og helsevesenet. Pro Sentret legger seg mellom Natthjemmet og Nadheim 

idet arbeidet strekker seg både over brannslukking gjennom skadereduserende tiltak slik som 

oppsøkende, utdeling av kondomer og brobygging gjennom deres arbeidsrettede tiltak.  
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En positiv konsekvens av deres ulikheter med tanke på profil, mål og arbeidsmetoder er at 

stedene utfyller hverandre. De ulike tiltakene appellerer til ulike mennesker og dermed til 

ulike behov. Informantene sier selv at de bruker enten det ene eller det andre stedet i større 

eller mindre grad, alt etter hvilken livssituasjon de befinner seg i. Samlet sett gir de tre 

tiltakene et tilbud til et vidt spekter av kvinner.  

Kan vi da si at arbeidet inneholder de samme midlene men har en noe ulik målsetning? På 

mange måter er det fristende å svare ja på dette spørsmålet, spesielt i lys av diskusjonen 

ovenfor med tanke på det sterke fokuset på å skape alternativer til prostitusjon om enn på noe 

ulikt grunnlag. Kan vi si at dette er en konsekvens av kriminaliseringen?  

 

6.5.3 En ny trend på feltet? 

Har det skjedd en endring på feltet med tanke på arbeidets innhold?  

Prostitusjonspolitiske diskusjoner og tilbudte tjenester henger således tett sammen 

(Skilbrei og Renland 2008:169). 

Kriminaliseringen av kjøp av sex brakte med seg endringer på feltet. Både rent praktisk, men 

også fra kvinnenes side, og fra et rent politisk ståsted. Prostitusjonsfeltets prioriteringer kan 

ikke sees løsrevet fra den større sammenhengen, og tiltakenes ulike fokus må betraktes i 

sammenheng med hvilke målgrupper som prioriteres og det politiske klimaet i samfunnet. 

Den økte bekymringen for menneskehandel og trafficking preger arbeidet på feltet i dag, og 

dette henger mye sammen med handlingsplanen mot prostitusjon hvor flere mål er knyttet opp 

mot nettopp dette (Oslo kommune 2011). Er ressurser til prosjekter knyttet til 

menneskehandel i større grad tilgjenglig, sammenliknet med ressurser til prosjekter rettet mot 

norske prostituerte? Norske kvinner med rus og prostitusjonserfaring er i dag en minoritet 

innenfor et sterk marginalisert felt. Det er av den grunn viktig å ikke glemme denne gruppen, 

for selv om antall norske kvinnene i gateprostitusjonen er lavere enn for eksempel antall 

utenlandske kvinner (Pro Sentret 2009), så er det like fullt en gruppe som trenger et stabilt 

rekkverk rundt seg. Flere av kvinnene i denne oppgaven henger igjen i miljøet og klarer ikke å 

komme seg videre og ut. De er i en posisjon hvor de ser feltet og registrerer forandringene på 

det, og som resultat av dette ofte føler seg forbigått.  
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Jeg følte i en periode at vi ble overkjørt på alt. Jeg vet ikke, de burde ha holdt oss litt 

mer oss. Jeg skjønner godt at de måtte gjøre mye for de utenlandske, men vi ble litt 

glemt. De kommer jo fra vanskelige kår, men vi bor jo her og trenger jo også hjelp! 

Bare tenk på de hvordan de rusavhengige har det!(Anne) 

Annes sitat beskriver mye av hva kvinnene så om deres tanker rundt feltet og prioriteringene, 

kort sagt at spesielt de rusavhengige kvinne glemmes. Samlet sett kan vi på mange måter se 

konturene av en trend hvor flere tiltak rettes mot arbeid, psykisk helse og aktivitet, med andre 

ord, å hjelpe kvinner ut av prostitusjon gjennom å skape alternativer. Fokuset på utenlandske 

kvinner har vært retningsgivende for dette. Sett i sammenheng med de norske kvinnene; har 

de forutsetningene for å klare å nyttiggjøre seg av alternativene som er tilgjenglige på feltet?  

Hvorfor en slik dreining i arbeidet har skjedd, er et vanskelig spørsmål å stille. Det er 

imidlertid mulig å trekke frem spørsmålet om av hvem  og hvorfor har dette blitt definert som 

et problem?  

Ett socialt problem är en kategori som har avgränsats och namngivits genom 

administritiva beslut, politiska ställningstaganden, offentlig debatt samt tidligare 

forskning och utredningsverksamhet (Järvinen 1998b:28) 

De utenlandske kvinnenes prostitusjon har i stor grad blitt definert som et problem både med 

tanke på administrative beslutninger, politiske avgjørelser og i den offentlige debatten. 

Poenget her er ikke å diskutere dette i sin helhet, men heller å peke på at denne oppgavens 

fokusgruppe ofte faller utenfor. Deres livssituasjon, behov og ressurser er ikke et stort tema i 

prostitusjonsdebatten i Norge i dag sammenliknet med debatten rundt menneskehandel og 

trafficing i prostitusjonsøyemed. Det innledende sitatet oppsummerer mye av feltets 

prioriteringer, nemlig at de politiske debattene og tjenestene som tilbys henger sammen. 

 

6.5.4 Har prostitusjonstiltakenes arbeid konsekvenser for 

kvinnene? 

Det sosiale arbeidet er det viktigste møtepunktet mellom samfunnet og kvinner og menn som 

selger seksuelle tjenester (Skilbrei og Renland 2008), og på bakgrunn av dette er det 

nødvendig å stille spørsmålet om arbeidet tiltakene utfører har konsekvenser for kvinnene? 
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Først, hva ligger i det sosiale arbeidet? Prostitusjonstiltakene utgjør en viktig arena for hjelp, 

støtte og omsorg, og deres arbeid som helhet inneholder både elementer av nulltoleranse og 

skadereduksjon. Prostitusjonstiltakene som væresteder utgjør i stor grad sosiale arenaer og 

fellesskap som legges til rette for kvinnene på deres premisser, og gjennom dette skapes en 

følelse av å være etterspurt og ønsket. Å ha forpliktelser og føle tilhørighet handler ikke kun 

om å unnslippe ensomhet, men mest ifølge Bourdieu om å bety noe for noen andre (Prieur 

2006). Stedenes tilstedeværelse har positive konsekvenser med tanke på den sosiale arenaen 

de kan sies å utgjøre, og hvordan de kan løfte opp og frem kvinnene som kommer dit. Ifølge 

informantene hindrer prostitusjonstiltakene dem på flere måter å falle helt utenfor med tanke 

på elementer knyttet både til bolig, arbeid og helse. Tiltakene er bindeledd mellom dem og 

samfunnet i stort, og bistår dem i deres møter med for eksempel Nav og Lar. Gjennom dette, 

hjelper tiltakene kvinnene med å ha en fot innenfor stien (jf. Guttormsen og Høigård 1978).  

Ifølge Meyers preges ens identitet eller selvbilde av ens relasjoner (Meyers 2008), og dette 

blir synlig spesielt når kvinnene oppsøker prostitusjonstiltakene. En annen måte å se 

konsekvenser av arbeidet på feltet på, illustreres av Therese. 

Jeg har tenkt på om stedene som støtter prostituerte.. om de bidrar til å holde kvinner i 

prostitusjon eller om de hjelper dem ut (Therese) 

Therese stiller spørsmålstegn ved prostitusjonstiltakenes tilgjenglighet har konsekvenser for 

veien ut av prostitusjonen. Vil tilstedeværelsen av disse tiltakene føre til at prostitusjonen blir 

enklere? For kvinnene personlig kan kontakten med prostitusjonstiltakene også få følger. 

Ifølge Nanette Davis (i Järvinen 1993) som studerte amerikanske gateprostituerte, identifiserte 

hun tre ulike levesett knyttet til dette; en hustler subkultur, en delt-verden kultur og en 

kriminell subkultur. Levesettet til kvinnene som levde i en hustler-subkultur kunne 

karakteriseres som fullt ut preget av prostitusjon og gatelivet generelt. Den andre gruppen 

kombinerte prostitusjon med familieliv og konvensjonelle jobber, og ifølge Davis hadde de 

internalisert prostitusjonskulturen på lik linje som arbeiderklassekulturen. Den tredje gruppen 

identifiserte seg selv primært med en kriminell subkultur, det vil si at deres sosiale nettverk 

hovedsakelig bestod av mennesker tilknyttet miljøet. Hvilke implikasjoner kan dette få for 

kvinnene i denne oppgaven? Peker Therese i retning av et viktig poeng med tanke på 

tilgjenglighet av prostitusjonstiltak og prostitusjon? Idet at tiltakene utgjør en viktig sosial 

arena for kvinnene, legger de også til rette for en sterkere tilhørighet til miljøet? Og videre i 
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denne sammenhengen, legger prostitusjonstiltak til rette for prostitusjonen, og som en 

konsekvens av dette til en forsterking av deres selvbilde som prostituerte? Et tidligere sitat fra 

Grete om hennes opplevelse av å bli registrert i møtet med et prostitusjonstiltak, er et 

eksempel på kategoriseringen som også skjer i møtet med prostitusjonstiltakene, men det kan 

også sees i sammenheng med identitet og selvbilde. I sammenheng med opplevelsene knyttet 

til å leve et dobbeltliv, vil det å opprette en kontakt med enten Pro Sentret, Natthjemmet eller 

Nadheim innebære et skritt bort fra det konvensjonelle livet. Disse stedene er sosiale arenaer 

for mennesker i liknende livssituasjoner, og man kommer i kontakt med andre. 

Klientgjøringen i sammenheng med identitet er altså sentralt både med tanke på makt, 

kunnskap og stigmatiseringsprosesser. Hva har identitet å si med tanke på kvinnenes 

erfaringer med hjelpeapparatet å gjøre? Et spørsmål i sammenheng med identitet er også 

hvem kvinnene ”velger” å komme som i møtet med Nav, Lar og lavterskeltilbudene. Hvilke 

mulige følger dette kan få for kvinnene vil diskuteres i kapittel 8, hvor vi også skal se 

nærmere på kvinnenes selvbilde og identitet i tilknytning til prostitusjonsutøvelsen og møtet 

med hjelpeapparatet. 

Samlet sett peker informantenes uttalelser i retning av at tiltakene er svært sentrale 

støttespillere for kvinnene. Hovedvekten av kvinnene i denne oppgaven roser tiltakene og hva 

de har gjort for dem gjennom deres lange tid i rus- og prostitusjonsmiljøet. Som nevnt hjelper 

tiltakene kvinnene med å holde en fot innenfor stien gjennom støtten de gir i møtene med 

Nav.  

 

6.6 Oppsummering av kvinnenes møte med 

prostitusjonstiltakene 

Det er en enorm varme på disse stedene som er helt utrolig, folkene som jobber her møtte 

meg uten å skjære grimaser over at jeg jobbet som prostituert. Og jeg kunne også komme 

hit og snakke om helt andre ting (Therese). 

Therese forteller om hennes generelle tanker om prostitusjonstiltakene slik hun opplever dem. 

Hun forteller om varmen hun møtte gjennom de ansatte, og opplevelsen av et sted hvor hun 

ikke ble møtt med fordommer på bakgrunn av hennes prostitusjonserfaring. Hun forteller 
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videre at hun også bruker stedet som en frisone eller en arena hvor hun føler hun kan snakke 

om andre ting enn prostitusjon og problemer relatert til hennes livssituasjon. Tiltakene kan 

sees som frisoner på flere måter. Det er frisoner som tilbyr alt fra samtaler, praktisk hjelp, et 

sosialt fellesskap, mat, en seng, arbeidstrening, kurs, traumebehandling eller en pause fra rus- 

og prostitusjonsmiljøet. De er også frisoner idet at her slipper kvinnene å skjule sin 

prostitusjonserfaring. Dette er noe samtlige av informantene gjør i større eller mindre grad, 

både for familie, venner, bekjente, Nav, Lar og helsevesenet. I tillegg er dette steder hvor man 

ikke nødvendigvis behøver å snakke om alt det negative i ens liv og heller snakke om vanlige 

ting. 

Kvinnene i oppgavens materiale har alle til felles at de har et forhold til Natthjemmet, 

Nadheim og/eller Pro Sentret og inntrykkene fra intervjuene er at stedene for informantene 

utgjør viktige baser preget av stabilitet og trygghet. I forhold til Nav og Lar, er disse tiltakene 

rettet direkte mot kvinner og menn med prostitusjonserfaring, og har gjennom denne 

posisjonen tilegnet seg en høy kunnskap om kvinnenes livssituasjon, behov og forutsetninger. 

I forhold til Nav og Lar møter lavterskeltilbudene kvinnene på en mer direkte måte og i større 

grad der de er, noe som fører til at kunnskapsnivået både om feltet, kvinnenes livssituasjon og 

behov er større. Det vil alltid være en viss avstand mellom hjelper og den som skal hjelpes på 

lavterskeltilbudene, men gjennom fokus på relasjonene håper de at avstanden likevel er 

mindre enn i de andre grenene av hjelpeapparatet.  

Det er viktig å ha i tankene at de ulike tiltakene spiller ulike roller for kvinnene med 

utgangspunkt i deres ulike liv og behov. Disse tre stedene utfyller hverandre med deres ulike 

fokus, arbeidsmetoder og tilbud. Kort sagt kan man si at det er ulike steder for ulike 

mennesker med ulike behov og barrierer for kontakt. Samlet utgjør tiltakene også et ytterst 

viktig rekkverk for kvinner og menn som arbeider eller har arbeidet som prostituerte. Hjelpen 

har vært avgjørende for mange av kvinnene i denne oppgaven, og spesielt da hjelpen knyttet 

til utfordringer i møtet med Nav. Å leve i en stigmatisert posisjon i samfunnet er noe kvinnene 

er bevisst, og bak disse opplevelsene ligger det en sårbarhet. Rekkverket rundt dem har bristet 

og oftest da de var unge.  

Å ha noen som man vet møter en uten fordommer, kan for mange bety mer enn en utbetaling 

fra Nav. Å bli sett, hørt og regnet med er bærende elementer for kvinnene, og det kan virke 

som om prostitusjonstiltakene er de stedene hvor kvinnene kan få disse behovene dekket. Et 
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av de mest sentrale momentene som kvinnene trakk frem rundt deres forhold til 

prostitusjonstiltakene er at tiltakene fungerer som bindeledd mellom dem og samfunnet. Sagt 

på en annen måte er prostitusjonstiltakene et rekkverk som spiller en sentral rolle i kvinnenes 

liv. 
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7 PROSTITUSJONSTILTAKENE 

VERSUS NAV OG LAR 

Prostitusjonstiltakene og Nav og Lar kan sees som to separate deler av hjelpeapparatet, 

spesielt idet at kvinnenes opplevelser av dem skiller seg fra hverandre på flere områder. Vi 

har til nå sett at det skiller seg fra hverandre med tanke på hvilken rolle de spiller i deres liv, 

hvilke behov kvinnene søker hjelp til å dekke, og videre hvordan kvinnene oppfatter 

hjelpeapparatets kunnskapsnivå. Det generelle inntrykket peker i retning av at kvinnene føler 

seg avhengig av hjelp og støtte fra begge gruppene innenfor hjelpeapparatet, og de kan alle i 

større eller mindre grad sies å utgjøre et rekkverk rundt dem.  

Nå skal vi først se nærmere på hjelpeapparat på bakgrunn av å utgjøre et hjelpens univers, for 

så å rette blikket mot kunnskapen hjelpeapparatet innehar om kvinnene og mulige 

konsekvenser dette kan få for arbeidet. Til sist skal vi se på prostitusjonstiltakene og Nav og 

Lar i sammenheng med kvinnenes livssituasjon. 

 

7.1 Et hjelpens univers? 

Det at makten hovedsakelig ikke oppfattes av de berørte partene som en utøvelse av makt, er 

ifølge Järvinen og Mortensen (2005) et typisk kjennetegnet ved saksbehandleres makt. Ifølge 

dem finnes det to begrunnelser for dette. Den første begrunnelsen bygger på et begrep som jeg 

anser som svært sentralt i oppgaven, nemlig begrepet ”hjelpens univers”. Jacques Donzelot, 

en Foucault-inspirert sosiolog utviklet begrepet for blant annet å skape en måte å tydeliggjøre 

fordekte maktforhold på (Järvinen og Mortensen 2005). Det sosialpolitiske området kan sies å 

utgjøre et ”hjelpens univers” hvor beslutninger sluttes på grunnlag av et ønske om å hjelpe 

klienten etter de beste intensjoner. De profesjonelle på området kan sies å være eksperter på 

hjelp, og deres profesjonelle forestillinger er forbundet med at de mener å vite hva som er best 

for klientene. Dette er en type makt som er vanskelig å bli oppmerksom på spesielt siden 

klienter møter grupper som ønsker å hjelpe dem til å leve et så godt liv som mulig (ibid).  

Den andre begrunnelsen i denne diskusjonen henger sammen med at systemrepresentantene 

både oppfatter seg selv og ofte oppfattes av andre som besittende av den riktige, nøytrale 
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og/eller beste fagviten på det aktuelle området. De forskjellige faggruppenes arbeid med 

klienter forstås ikke som uttrykk for makt, men som utøvelse av en profesjonell praksis som 

er styrt av deres kunnskap og erfaring (Järvinen og Mortensen 2005).  

I den større sammenheng kan hjelpens univers sees som en forlengelse av velferdsstaten, og 

bygger på at staten skal ta ansvar for befolkningens velferd innenfor områder som bolig, 

utdanning, familie, helse, sosialforsikring og arbeidsmarked (Kornes, Andersen og Brante 

1997). Velferdsstaten har et iboende ønske om å forsøke å skjerme svake og utsatte grupper 

fra markedsmekanismene i samfunnet (Rønning 1996). Velferdsstaten kan sies å ha et mål om 

å normalisere og utligne forskjeller mellom mennesker og bringe dem som har falt utenfor - 

innenfor samfunnets rammer igjen. Dette ble diskutert i oppgavens kapittel 4.1 hvor 

hjelpeapparatet ble sammenliknet med et rekkverk. Beslutningene innenfor hjelpens univers 

tas på bakgrunn av ønsket om å hjelpe klientene, og beslutningene hviler som sagt på 

saksbehandlernes beste intensjoner. På bakgrunn av dette kan maktutøvelsen i møtet oppleves 

av klientene som kamuflert, og ikke direkte som et maktinngrep. Spørsmålet vi kan stille på 

bakgrunn av kvinnenes erfaringer, er om Nav, Lar og prostitusjonstiltakene bærer preg av å 

være et hjelpens univers, og i så tilfelle, har dette konsekvenser for kvinnene?  

Både prostitusjonstiltakene og Nav og Lar kan sees i lys av dette. De er en del av et hjelpens 

univers som fatter beslutninger på bakgrunn av de beste intensjoner om å hjelpe klientene. 

Utfordringene ligger i at de ansatte, eller ekspertene på hjelp innehar forestillinger om hva 

som er den beste hjelpen. Dette er noe som preger deres utøvelse av yrket (Järvinen og 

Mortensen 2005). Et moment som for øvrig kan problematiseres er grunnlaget disse 

beslutningene tas på. Et moment som skiller de to delene av hjelpeapparatet fra hverandre er 

kunnskap. Som vi har sett tidligere trakk informantene frem og problematiserte 

saksbehandlernes kunnskapsnivå og det er også her en side ved de to delene av 

hjelpeapparatet blir synlig.  

 

7.1.1 “Man møtes på midten” 

Kunnskap kan på flere måter sees som avgjørende idet at hjelpen og tiltakene forankres i 

saksbehandlernes kunnskap og innsikt på feltet. Hvilken innsikt og kunnskap har Nav om 
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brukergruppenes behov og forutsetninger, i dette tilfellet kvinner med rus og 

prostitusjonserfaring? 

Vet liksom ikke om man skal ta dem helt alvorlig eller begynne å le litt av dem.. De vet 

jo ikke hva de holder på med i det hele tatt (Jeanette).  

Dette står i kontrast til hvordan informantene opplever prostitusjonstiltakenes kunnskap. 

Det er jo pro tiltaka som står jentene nærmest. De kjenner til miljøet og hvordan det er, 

og forhold til kunder og rus. Man møtes på midten (Line). 

Jeanette forteller at hun opplever at prostitusjonstiltakene møter henne på midten i kontrast til 

hva hun opplever Nav og Lar gjør. Prostitusjonstiltakene etterstreber et høyt kunnskapsnivå 

om sin brukergruppe både gjennom den nære kontakten de har med kvinnene gjennom sitt 

arbeid, og gjennom å skape kunnskap i form av forskning. Med andre ord, de møtes på midten 

mye på grunn av den virkelighetsnære kunnskapen tiltakene har. Kunnskapen Nav og Lar 

innehar, opplever ikke informanten er like høy. Det er noe som skaper en opplevd barriere 

mellom dem og Nav og Lar. Spesielt viser dette seg på hvordan kvinnene oppleves å møtes, 

hvilke tiltak som tilbys og fra hvilken kontekst arbeidet er forankret i. Forskjeller i kunnskap 

mellom de to delene av hjelpeapparatet kan sies å skape utfordringer både for kvinnene i selve 

møtet, men også med tanke på hjelpeapparatets forventninger til kvinnene.  

Line forteller ovenfor om hvordan hun oppfatter prostitusjonstiltakenes kunnskap 

sammenliknet med andre deler av hjelpeapparatet. Som vi ser trekker hun frem hvordan 

tiltakene har kunnskap om både miljøet, livssituasjon, rus og kunder, og gjennom dette møtes 

man på midten. Kunnskap er av stor betydning i møtet, og et element som kan få både 

positive og negative konsekvenser. Kunnskapen hjelperne har om sine brukergrupper kan 

være med på å farge arbeidet, spesielt dersom vi ser arbeidet i lys av begrepet ”hjelpens 

univers” hvor de gode intensjonene bygges nettopp på kunnskap og forestillinger om hva som 

er best for klientene (Järvinen og Mortensen 2005).  

Også i sammenheng med Lar trekker informantene frem kunnskap som et element som 

vanskeliggjør møtet. 

Ja.. også var det Lar da. De sitter der og påberoper seg kunnskap om rusmisbrukeres 

elendighet, også sier de at de har ekspertise. Det har de faen meg ikke (Line). 
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Line problematiserer Lar’s kunnskapsnivå, og opplever kunnskapen som lav og 

konsekvensene deretter som høye. Evy Frantzen problematiserer avstanden mellom 

stoffmisbrukere og myndighetene i sin bok ”Metadonmakt”. Frantzen anser avstanden som 

stor, noe som ifølge henne fører til lite adekvate tilbud (2001). 

”Man kan lage så mye narkotikapolitikk som man vil, men uten kunnskap om den 

virkeligheten gatefolket lever i, vil det være usikkert om resultatet fører til mer 

elendighet” (Frantzen 2001:11).  

Tidligere har vi sett at alle informantene som har en tilknytning til Lar uttrykte en kritisk 

holdning til systemet. Dette var hovedsakelig på grunn av Lar’s mangel på kunnskap om 

hvordan det er å leve et liv med rusmisbruk. Kvinnenes forutsetninger, 

virkelighetsoppfatninger og bakgrunn trekkes frem av informantene som viktige momenter å 

ta hensyn til i dette arbeidet.  

 De gidder ikke å skaffe seg kunnskap med det. Å vite litt mer om klientene sine og 

 forstå det hele litt bedre hadde hjulpet mye (Line). 

Lines opplever at saksbehandleres arbeid bærer preg av en manglende velvillighet til å lære 

mer om klientgruppene sine og etterspør en større nysgjerrighet. Å ikke kjenne hverandres 

historier kan få store konsekvenser. Når sosialarbeideren ikke har tilstrekkelig kunnskap om 

kvinner med rus- og prostitusjonserfaring generelt, hvordan skal hun eller han tilrettelegge 

arbeid og tiltak på en best mulig måte? Lite kunnskap kan føre til avstand og misforståelser, 

samtidig, som vi har sett tidligere i avsnittet om stigmatisering, kan det også være med på å 

underbygge fordommer og stereotyper (Meyers 2008).  

På bakgrunn av beskrivelsen og drøftingen av Nav og Lar versus prostitusjonstiltakene 

ovenfor med tanke på begrepet hjelpens univers og momentet om kunnskap, hva forteller 

kvinnene skiller de to fra hverandre? 
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7.2 Forskjeller og likheter 

Nedenfor følger en tabell som skisserer opp hovedforskjellene mellom kvinnenes møte med 

Nav og Lar og prostitusjonstiltakene. Dette er forskjeller informantene trakk frem i 

intervjuene. 

 

Prostitusjonstiltakene. 

 

Nav og Lar/samfunnet. 

Møter kvinnene der de er, i lys av rus- og 

prostitusjonserfaringen. 

Møter kvinnene som klienter. 

Tilbyr omsorg, samtaler og støtte. Tilbyr  ressurser i form av penger og substitutter 

(metadon, subutex etc.) 

Negative sanksjoner: Kan utestenge kvinnene 

x-antall dager fra stedene. 

Negative sanksjoner: Kan tilbakeholde penger og 

substitutter. Utestengning.  

Lavterskeltilbud. Stor takhøyde for deres 

livssituasjon. 

Regler, krav, forventninger og kontroll.  

Liten grad av kategorisering. Klientgjøring. 

Forholdsvis liten brukergruppe. Stor sammensatt brukergruppe. 

Høy kunnskap om kvinnenes livssituasjon. Liten kunnskap om kvinnenes livssituasjon. 

Få ansatte, fokus på stabilitet og relasjonen 

til kvinnene. 

Mange ansatte, høyt tempo og arbeidspress. 

 

Vi ser forskjeller med tanke på hvordan kvinnen opplever å bli møtt, på forventinger til møtet 

i form av hva de forventer av utbytte, og forskjeller med tanke på innholdet. Der kvinnene 

opplever seg møtt av regler, krav, forventninger og kontroll, møtes de av en stor ”takhøyde” 

av prostitusjonstiltakene. Et godt eksempel er rusen, hos Nav og Lar er rusfrihet, eller 

tilnærmet rusfrihet en forventning, mens hos prostitusjonstiltakene kan du komme som du er 

og kvinnenes gis rom til å komme ruset så lenge de ikke rent fysisk ruser seg der. En annen 

viktig forskjell med tanke på de ulike grenene av hjelpeapparatets arbeid, er forskjeller som 

bygger på hvilke ressurser de har. Prostitusjonstiltakene kan tilby samtaler, støtte, og omsorg, 

kurs, arbeidstrening og helsetilbud, mens Nav og Lar kan tilby penger og opiatsubstitutt. I 
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dette ligger det også som vi ser av tabellen ulike følger av tilbaketrekking av goder på 

grunnlag av sanksjoner. Kvinnene er i stor grad avhengig av den økonomiske støtten fra Nav, 

og det samme gjelder for dem som mottar behandling fra Lar. Konsekvensene av uteblivelse 

av støtte fra Nav og Lar får på mange måter større konsekvenser for deres liv her og nå, idet at 

kontakten med dem kobles opp mot overlevelse (avsnitt 5.2.1). Med andre ord kan vi si at 

relasjonen mellom kvinnene og dem blir annerledes mye på bakgrunn av dette, og ressursene 

legger føringer for møtet. I tillegg har spesielt Nav en stor og sammensatt brukergruppe som 

spenner fra barnefamilier, ungdommer og pensjonister til, som i dette tilfellet, kvinner med 

rus- og prostitusjonserfaring. Spesielt de ansatte i Nav kan sies å forholde seg til et krav om 

allsidighet i deres arbeid som legger begrensninger for hvilken kunnskap de kan klare å 

tilegne seg om de forskjellige grupper av mennesker de møter.  

En konflikt som ligger under flere av momentene som har blitt nevnt til nå, er konfliktene som 

kan oppstå mellom kvinnene er aktørene i hjelpens univers bygger på makten til å definere 

situasjonen, og derfor også hvilken hjelp som skal gis. Mik-Meyer diskuterer dette i 

sammenheng med begrepet ”omsorgens herredømme” og ser på kampen mellom klienter og 

ansatte med tanke på hva systemets hjelp skal inneholde og hva klientenes problemer antas å 

være (Mik-Meyer 2005). Igjen ser vi konflikter med tanke på innholdet i hjelpen, og 

kontrollen som oppleves som et ledd i dette. Når kvinnene etterspør økonomisk hjelp 

forventes det at de skal gi mye tilbake gjennom samtaler og rådgivning fra saksbehandlernes 

side. Den økonomiske hjelpen er ifølge Høigård og Guttormsen et underordnet mål i arbeidet, 

idet at støttevirksomhet og resosialisering også er et sentralt fokus i arbeidet (Guttormsen og 

Høigård 1978). 

En måte å se hvordan kvinnene erfarer forskjellene mellom Nav og Lar og 

prostitusjonstiltakene med tanke på konflikter som bygger på kunnskap, er å trekke inn deres 

livssituasjon. Idet at kvinnene som sagt kan sees som å være et klart mindretall i rusmiljøet, 

blir de også i mindretall innenfor de ulike behandlingsstedene og tiltakene på feltet. 

Prostitusjonstiltakene er kvinnetiltak med høy kompetanse på feltet, og arbeidet retter seg 

spesifikt inn mot selve prostitusjonserfaringen, men ikke alle kvinner i rusmiljøet besøker 

prostitusjonstiltakene og bruker dem på samme måte som dem i mitt materiale.  

Spørsmålet blir om andre tiltak og tilbud på rusfeltet tar høyde for kvinnenes bakgrunn 

livssituasjon? Er tiltakene farget av at menn er i flertall? Frelsesarmeen gav i 2007 ut en 
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rapport med navnet ”Kvinners behov” og stiller her spørsmålet om hvorvidt det er behov for 

en separat avdeling ved Gatehospitalet som kun skal være for kvinner
14

. Bakgrunnen for 

denne rapporten kom i kjølvannet av observasjonen knyttet til at kvinner skrev seg ut raskere 

enn menn, og ofte da før de var ferdigbehandlet. Formålet med rapporten er å få svar på om 

en endring i deres arbeid med kvinner, vil skape et bedre opphold og færre utskrivelser (Dyb 

2007)? Dette er en interessant diskusjon i sammenheng med denne oppgaven, og spesielt i 

tilknytning til diskusjonen om Lar. Erfarer kvinner i rusmiljøet andre utfordringer enn menn? 

Er behandlingen rettet spesifikt mot menn siden de er i flertall, og blir kvinnene skadelidende 

på grunn av dette? Undersøkelsen trekker frem fire årsaker til at kvinnene skriver seg ut før de 

er ferdigbehandlet: ”Egenskaper” ved kvinnene, forhold utenfor tilbudet, ”egenskaper” ved 

tilbudet og generelle kjønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Når de peker på egenskaper 

ved kvinnene fokuserer de på bagasje eller generelle problemer de bærer på som kan føre til at 

de avbryter oppholdet. Rapporten trekker frem skyld, skam, dårlig samvittighet med tanke på 

barn og familie, misbruk og overgrep knyttet til prostitusjonen som eksempler på slike 

egenskaper. Resultatet blir ifølge rapporten at all denne bagasjen blir vanskelig å håndtere når 

rusen blir borte. Forhold utenfor tilbudet, som er den andre årsaken som trekkes frem, bygger 

på positive og negative relasjoner som kvinnen har til andre. Relasjoner til mennesker både 

utenfor og innenfor rusmiljøet kan være elementer som trekker kvinnen i ulike retninger.  

Med tanke på egenskaper ved Gatehospitalet, fremgår det av undersøkelsen at kvinner har 

opplevd usikkerhet under deres opphold, og de trekker frem det mannsdominerte miljøet som 

en årsak til at de føler seg truet (Dyb 2007). Diskusjon om kjønn i denne sammenhengen 

hadde vært et interessant moment og tatt opp, men en dypere diskusjon faller dessverre 

utenfor oppgavens forskningsspørsmål i denne omgang.  

I dette kapittelet har jeg trukket frem forskjeller og likheter mellom Nav og Lar og 

prostitusjonstiltakene. En likhet ble trukket frem i sammenheng med begrepet hjelpens 

univers, og da spesielt forholdet rundt at de ansatte oftest handler på bakgrunn av gode 

intensjoner om å hjelpe klientene. Ulikheten viser seg derimot når blikket rettes mot de ulike 

midlene hjelpeapparatet har tilgjenglig. Nav og Lar arbeider med ressurser i form av 

økonomiske ytelser og substitutter, mens prostitusjonstiltakene er arenaer for blant annet 

                                                 
14

 Gatehospitalet er et tilbud til rusavhengige i Oslo. 

http://www.frelsesarmeen.no/pages/enhet_forside.aspx?nr=7134 Lesedato 01.04.11. 
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støtte og samtaler. Informantene har pekt på at de opplever å møtes på midten i møtene med 

prostitusjonstiltakene, mens dette ikke er tilfellet med tanke på Nav og Lar. 

Prostitusjonstiltakenes kunnskap om kvinnene dekker både deres livssituasjon, forhold til 

penger, rus og prostitusjon, til kunder og andre aktører innenfor feltet. Kunnskapen bygger på 

en tett relasjon til kvinnene. De ulike aktørene innenfor Nav og Lar og prostitusjonstiltakene 

ulike forståelsesrammer, midler og målsetninger og møter sine klienter deretter.  
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8 DRØFTING 

Spesielt kvinnenes møter med Nav og Lar pekte i retning av at det ligger elementer av makt 

bak møtet. Vi kunne i kapittel 5 lese om kvinnenes erfaringer med å bli underlagt et system og 

bli en klient, kvinnene fortalte om regler, kontroll og krav, forventninger og forestillinger. 

Informantene stiller spørsmål ved hvordan arbeidet innenfor Nav og Lar gjennomføres og 

føler seg ofte små i møtene. Hvor stammer disse følelsene fra? Hva kan klargjøre kvinnenes 

erfaringer med hjelpeapparatet? I denne avsluttende drøftningen vil to ulike vinklinger av 

makt og temaer i tilknytning til disse diskuteres. Vi skal først problematikken med 

utgangspunkt i makt og dominansforhold gjennom Bourdieus begreper om sosialt rom, felt og 

kapital. Deretter skal vi komplimentere dette ved å se på samspillet mellom makt og 

kunnskap. I forlengelsen av disse teoriene vil andre temaer tas opp og knyttes opp mot 

maktutøvelsen og kvinnenes erfaringer. Årsaken til å drøfte kvinnenes erfaringer i lys av disse 

to ulike begreper av makt, springer ut av påstanden om at makten i møtet mellom klient og 

sosialarbeider ofte kan sees på som fordekt, skjult eller kamuflert (Järvinen og Mortensen 

2005).  

 

8.1 Makt og dominans: Sosialt rom, sosialt felt og 

kapitalbegrepet 

Som tidligere beskrevet i den teoretiske forankringen berører Bourdieus verker makt og 

dominansforhold. En måte å se dette på er gjennom hans forståelse av samfunnet som et 

sosialt rom bestående av relasjoner mellom sosiale aktører som befinner seg i ulike 

posisjoner. Begrepene om sosialt rom, felt og kapital kan sees som relasjonelle nettopp fordi 

de beskriver relasjonelle fenomener (Rosenlund og Prieur 2006). Målet med å bruke nettopp 

disse begrepene, er å danne et bilde av kvinnenes posisjon i det sosiale rom sett i sammenheng 

med aktører innenfor hjelpeapparatets posisjon. 

Først, hva kjennetegner det sosiale rom? Samfunnet i stort består av ulike felt, og samlet sett 

utgjør disse feltene det sosiale rom. Et felt kan karakteriseres som en arena, institusjon eller 

sfære innenfor det sosiale rom (Aakvaag 2008). Videre er et felt relativt autonomt, selv om 

det også i større eller mindre grad oftest står i en form for avhengighetsforhold til de 
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samfunnsmessige maktformer, med andre ord, feltene er avhengige av bidrag fra makthaverne 

(Sestoft 2006).  Bidrag kan i denne sammenhengen både sees som anerkjennelse og ressurser i 

ulike former. Uteblivelse av disse bidragene kan prege feltet og dets medlemmer gjennom at 

aktørene innenfor står i fare for å falle på utsiden (ibid).  

Før vi skal diskutere dette vil jeg beskrive hva de ulike kapitaltypene innebærer. Økonomisk 

kapital skiller seg ifølge Bourdieu lite fra økonomenes begrep idet at penger, eiendom og 

gjenstander er det retningsgivende. Å inneha et høyt innhold av denne type kapital bringer 

med seg en sterk økonomisk makt. Kulturell kapital innebærer at man har tilegnet seg og 

mestrer den dominerende kulturelle koden i samfunnet. Dannelse og god smak er nøkkelord, 

sammen med utdanning, deltakelse i politikk, sosiale miljøer og så videre (Aakvaak 2008). Til 

sist innebærer sosial kapital å ha et solid sosialt nettverk rundt seg i form av familie, venner, 

kollegaer og bekjente. Denne type kapital gir makt gjennom at man kan mobilisere 

nettverkene dersom man ønsker å oppnå noe (ibid). Samlet sett kan vi si at kapital gir makt 

gjennom å være en ressurs som kan brukes til å oppnå fordeler i det sosiale livet. Symbolsk 

kapital er den siste kapitaltypen som innebærer at egenskaper innenfor de økonomiske, sosiale 

og kulturelle kapitaltypene gjenkjennes og tillegges verdi. Den symbolske kapitalen vil 

beskrives i større grad når den diskuteres opp mot kvinnenes erfaringer med hjelpeapparatet 

senere i dette kapittelet (Esmark 2006). 

Hvordan kan vi se kvinnenes livssituasjon og ressurser i sammenheng med kapitaltypene 

beskrevet ovenfor? Hvilken sosial posisjon innehar de i lys av det sosiale rom? Med tanke på 

økonomisk kapital har ingen av kvinnene i mitt materiale fast jobb og på bakgrunn av dette 

kan de ikke sies å ha en stabil inntekt. Økonomien avhenger ifølge kvinnene stort sett av 

sosiale ytelser fra Nav, men også av prostitusjon, pushing eller salg av = Oslo. I kapittel 4 ble 

Maikens økonomi beskrevet, og hun fortalte at etter alle regningene er betalt har hun lite igjen 

å leve ”normalt” for. Å leve normalt er et interessant utsagn idet at det peker på hennes 

forestillinger rundt hva et ”normalt” liv inneholder og hva ”normale” mennesker bruker sin tid 

og penger på i kontrast til hva hun opplever at hun har ressurser til. Gjennom uttalelsen stiller 

hun seg på mange måter utenfor det sosiale roms kapitaltyper og sammensetninger, samtidig 

som hun også er disse bevisst. Gjennom å utelukkes fra aktiviteter i kraft av hennes 

nåværende økonomiske kapital, blir det også vanskelig å akkumulere sosial og kulturell 

kapital siden disse henger tett sammen. Sett i sammenheng med det sosiale rom, peker dette i 

retning av at kvinnene innehar en lav mengde økonomisk kapital? Hva med den sosiale 
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kapitalen? Dette momentet synliggjøres gjennom kvinnene historier om en tilværelse av 

ensomhet og isolasjon når de velger å redusere kontakten med rus- og prostitusjonsmiljøet. De 

informantene som prøver å legge livet med rus og prostitusjon bak seg, besøker enda 

varmestua på Pro Sentret ofte på bakgrunn av ensomhet og vanskelighetene rundt å få nye 

bekjente utenfor miljøet. Med tanke på sosial kapital er det nettopp nettverkene man 

mobiliserer når man ønsker å oppnå noe. For mange av kvinnene som har en lang tid i miljøet 

bak seg, er det også prostitusjonstiltakene som utgjør deres sosiale nettverk i dette henseende 

og spesielt i deres møter med Nav. 

Vi holder oss borte fra miljøet, godt å komme videre. Det er heller ikke lett å få et nytt 

nettverk (Anne). 

Anne forteller hvordan hun opplever det sosiale aspektet ved det livet på utsiden av rus- og 

prostitusjonsmiljøet som vanskelig, noe som kan peke i retning av at hennes sosiale kapital og 

sosiale nettverk hovedsakelig er forankret i rus- og prostitusjonsmiljøet.  

Med tanke på kulturell kapital, henger denne typen ofte sammen med den økonomiske og 

sosiale idet at det klart er en fordel med slike ressurser når man skal tilegne seg kulturelle 

koder for smak og dannelse. Teater, kino, bøker, restaurantbesøk og kafébesøk krever både tid 

og penger, noe som vanskelig kan prioriteres dersom man er tilknyttet rusmiljøets 

altoppslukende verden. Kan vi si at kvinnene samlet sett innehar en lav økonomisk, sosial og 

kulturell kapitalmengde og sammensetning sett i sammenheng med det sosiale rom? Anne og 

Maiken forteller ovenfor om vanskeligheter med tanke på overgangen fra rus og 

prostitusjonsmiljøet til det ”normale” samfunn, og en måte å se vanskelighetene på er i lys av 

deres sosiale posisjon som preges av kapitalen de har. 

Hvorfor er det viktig med denne diskusjonen på bakgrunn av oppgavens forskningsspørsmål 

om hvordan kvinnene erfarer møtet med hjelpeapparatet? I denne oppgavens tilfelle kan vi si 

at de profesjonelle faggruppene og deres klienter innehar forskjellige posisjoner i det sosiale 

rom. Møtet i denne sammenhengen bærer dermed preg av å være et møte mellom en 

forholdsvis velplassert gruppering og en svakt plassert gruppering (Järvinen og Mortensen 

2005). Et eksempel fra litteraturen rundt rusavhengighet og sosial posisjon, finner vi i Landers 

forskning. I avhandlingen ”Den flygande maran” av Ingrid Lander (2003) tas historiene til 

åtte narkotikamisbrukende kvinner opp, og hun benytter seg av Bourdieus begreper og peker 
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på at behandlingsinstitusjoner, sosialtjenesten og andre aktuelle aktører syntes å behandle 

kvinnene ut fra deres posisjon i det sosiale rom (Lander 2003).  

Hvilken type og sammensetning av de ulike kapitaltypene kvinnene innehar vil påvirke 

kvinnenes sosiale posisjon. I de følgene avsnittene skal vi først diskutere dette opp mot det 

sosiale rom, for deretter å peke på forskjeller som kan være med på å skape vanskeligheter for 

kvinnene når de møter aktører innenfor hjelpeapparatet. Nå skal jeg ved å peke på kvinnenes 

egenskaper i lys av den økonomiske, sosiale og kulturelle kapitalen drøfte hvorvidt disse 

egenskapene gjenkjennes og tillegges verdi i det sosiale rom. Hvilke konsekvenser kan vi si 

dette får for kvinnene personlig og for deres møte med hjelpeapparatet? 

 

8.1.1 Kvinnenes kapital og sosial posisjon i rus- og 

prostitusjonsfeltet versus det sosiale rom 

I tillegg til egenskaper, kompetanse og verdier knyttet til rusmiljøet, må kvinnene på mange 

måter forholde seg til flere felt. De må forholde seg til samfunnet i stort, hjelpeapparatet, 

rusmiljøet og prostitusjonsmiljøet. I sammenheng med kvinnene i denne oppgaven, som må 

forholde seg til fire forskjellige felt, hvordan påvirker dette dem og deres forhold til dem? 

Tabellen nedenfor er et forsøk på å tydeliggjøre at kvinnenes ulike sosiale posisjoner i det 

sosiale rom bestemmes av hvor mye og hvilke typer økonomisk, kulturell og sosial kapital 

man innehar. Tabellen vil også peke på hvilken kapitaltype og sammensetning som er 

dominerende innenfor det sosiale rom og på det aktuelle feltet (Aakvaag 2008). 

 

Økonomisk kapital 

 

Sosial kapital 

 

Kulturell kapital 

 

Lav. Inntekt 

basert på 

økonomiske 

ytelser fra Nav. 

 

Høy. Inntekt 

basert på 

prostitusjon, 

pushing, 

og/eller inntekt 

fra salg av 

=Oslo. 

 

Lav. Liten 

kontakt med 

familie og 

venner. 

 

Høy. Stort 

nettverk i rus og 

prostitusjons - 

miljøet. 

 

Lav. Liten mye 

grunnet den 

lave 

økonomiske og 

sosiale 

kapitalen 

 

Høy. Høy 

grunnet deres 

økonomiske og 

sosiale 

feltspesifikke 

kapital. 
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Tabellen skisserer som vi ser opp kvinnenes kapital sett i forhold både til det sosiale rom og 

til rus- og prostitusjonsmiljøet sett som et felt. De kolonnene som er farget markerer deres 

kapitalmengder og sammensetninger sett med utgangspunkt i det sosiale rom. Som vi ser av 

tabellen, skiller kapitaltypenes innhold seg fra hverandre med tanke på hvilken verdi det 

tillegges i samfunnet i stort. Bak denne tabellen ligger også noen av årsakene til kvinnenes 

følelser av å være små, lite verdt og utenfor. Skillet mellom hvilke egenskaper eller 

kapitalsammensetninger som tillegges verdi kan sees som stort, og veien tilbake til det 

normale samfunn blir i lys av dette lang.  

Befolkningen er ifølge Larsen, Mortensen og Thomsen delt inn etter økonomiske, sosiale og 

kulturelle ressurser og forutsetninger (2005), noe som har vært et moment i diskusjonen rundt 

begrepene sosialt rom, felt og kapital. Kvinnenes posisjon i samfunnet kan sees som en 

bakenforliggende faktor som gjør møtet med hjelpeapparatet vanskelig, mens det på den andre 

siden gjør livet i rus- og prostitusjonsmiljøet enklere. Gjennom klientgjørelse og 

stigmatisering blir kvinnene skjøvet inn i et system preget av regler, rutiner og normer. De 

ansatte utøver en form for hjelp preget av gode intensjoner om å hjelpe kvinnene til å hjelpe 

seg selv, mens kvinnene ofte forteller om en mangel på kjennskap til alternativer til 

prostitusjon og rus. Kvinnenes utfordringer er på mange måter grunnlagt i deres avhengighet 

av hjelpeapparatet, og makten som ligger bak dette. Sosialarbeiderne sitter på makten til å ta 

beslutninger som får konsekvenser for kvinnenes økonomiske og sosiale nåværende situasjon 

og fremtid (ibid). 

En liknende problematikk diskuterer også Smith-Solbakken og Tungland (1997). Deres studie 

om unge stoffmisbrukeres kulturøkonomiske avhengighet inkluderer en diskusjon som bygger 

på rusavhengiges kapitaltyper og sammensetning, da sett i sammenheng med økonomi. De 

konkluderer med at overgangen fra en rusøkonomi til den ”streite” økonomien ofte oppleves 

som et moment som holder mange tilbake (ibid). Kan dette tenkes å gi utslag i det sosiale 

arbeidet på feltet? På samme måte som i tabellen ovenfor vil det som refereres til som 

fordelaktig i rusmiljøet være ufordelaktige i møtet med samfunnet. Kvinnenes møte med 

hjelpeapparatet og samfunnet bærer preg av at det man behersker, ikke tillegges verdi. På 

mange måter kan dette sees som ett av de bakenforliggende momentene som påvirker hvordan 

kvinnene erfarer møtet med hjelpeapparatet, både Nav og Lar og prostitusjonstiltakene. På 

samme tid påvirker dette også hvordan hjelpeapparatet og samfunnet møter dem, gjennom at 
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diskurser i tillegg produserer sosiale fakta, det vil si institusjoner og praksiser (Aakvaag 

2008).  

At tabellen peker i retning av en av årsakene til at kvinnene føler seg utenfor, kan i tillegg 

diskuteres ved å se på bakenforliggende faktorer for felleskap og tilhørighet. Kvinnenes høye 

feltspesifikke kapital kan peke i retning av en tilsvarende tilhørighet i rus- og 

prostitusjonsmiljøet. Ifølge Foucault er ikke fellesskap og tilhørighet noe som oppstår 

spontant. Diskurser gir representasjoner av fellesskapet, etablerer et ”vi” og grensene for det. 

Med andre ord kan tilhørighet fortelle oss noe om hvem som er utenfor og hvem som er 

innenfor (Aakvaag 2008). Dette fordi diskurser legger føringer for hva som er normalt og 

unormalt, akseptabelt og uakseptabelt, forventninger og krav og så videre. Med andre ord 

fastlegger diskursene hvordan virkelighet og samhandling defineres (ibid). Kvinnene 

oppsøker, i likhet med alle mennesker, miljøer hvor man opplever tilhørighet og samhold, 

men mest av alt anerkjennelse av ens egenskaper. I rusmiljøet tillegges egenskapene verdi, 

noe som på flere måter vanskeliggjør kvinnenes møte med hjelpeapparatet. I neste avsnitt skal 

vi se nærmere på kvinnenes feltspesifikke kapital for å avdekke bakenforliggende elementer 

som påvirker både hvordan kvinnene møtes av hjelpeapparatet og hvilke erfaringer kvinnene 

har fra disse møtene. 

 

8.1.2 Når egenskapene tillegges verdi – den feltspesifikke kapitalen 

Kan vi si at kvinnene i kraft av å være tilknyttet rus- og prostitusjonsmiljøet er en del av et 

avgrenset felt og gjennom dette kan sies å inneha en spesifikk kapital?  

Den viktigste forskjellen mellom det sosiale rom og et sosialt felt er at der posisjonene i det 

sosiale rom er basert på mengde og sammensetning av de generelle kapitaltypene økonomisk, 

sosial og kulturell kapital, bestemmes posisjonene på det sosiale felt av mengden av den 

feltspesifikke kapitalen en aktør besitter (Aakvaag 2008). Hvert felt har sin spesifikke 

kapitaltype, og feltets ytre grense er en grense hvor den feltspesifikke kapitalen slutter å ha 

innflytelse og ikke lengre gir fordeler. En av årsakene til dette er at det enkelte felt er relativt 

skjermet både fra andre felt og det sosiale rommet, og skyldes at det kun er feltets spesifikke 

kapital som gjelder (ibid). Et element ved å befinne seg innenfor et felt, og i tråd med 

Bourdieus begreper om dette, er de klare grensene mellom de ulike feltene. Grensene kan si 
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oss noe om hva som er normalt og avvikende, og den feltspesifikke kapitalen som er 

gjeldende innenfor ett felt, er nødvendigvis ikke det innenfor andre (Aakvaak 2008). Rus- og 

prostitusjonsmiljøet preges i tillegg av å være avgrenset fra omverdenen, og medlemmene 

innehar en spesifikk kapitaltype og derfor også en relasjonell posisjon i miljøet. Sett i 

sammenheng med begrepet om feltspesifikk kapital, gir dette kvinnenes kapitalmengder og 

sammensetning en ny verdi? Den feltspesifikke kapitalen, som vi så flere eksempler på i 

tabellen ovenfor og i kapitel 4, er ikke alltid kompatible med verdiene, egenskapene, 

holdningene eller atferden i det sosiale rommet i stort.  

I forhold til økonomisk kapital kan vi både se pengene og rusmidler som elementer i denne 

typen feltspesifikk kapital. Den sosiale kapitalen kan i dette tilfellet sees som deres nettverk i 

rusmiljøet, og dette nettverket er også veldig viktig for å klare å skaffe dop og holde seg 

oppdatert på informasjon med tanke både på hvem som har hva, hvem som er til å stole på, 

samt informasjon om Strøket og kunder. Varmestuene på de ulike prostitusjonstiltakene er en 

viktig arena for den sosiale kapitalen idet at disse utgjør et møtepunkt mellom kvinnene.  

Den kulturelle kapitalen kan sees i sammenheng med det å være gatesmart. Flere av 

informantene gav uttrykk for å inneha kompetanse og ferdigheter i hvordan å mestre et liv på 

innsiden av rusmiljøet, og dette gav assosiasjoner til begrepet gatekapital. I boken 

”Gatekapital” av Sandberg og Pedersen er dette et moment som er av stor betydning for 

bokens utgangspunkt, nemlig gutter involvert i kjøp og salg av hasj på Akerselva i Oslo 

(2006). I denne boken ser forfatterne på guttenes feltspesifikke kapital i sammenheng med 

ungdom tilknyttet hasjmiljøet på Akerselva. Sandberg og Pedersen definerer gatekapital som:  

”Kunnskap, kompetanse, ferdigheter, egenskaper og objekter som tilkjennes verdi i 

gatekulturen” (Sandberg og Pedersen 2006:83).  

Sett i lys av denne definisjonen kan også innholdet i kvinnenes tilhørighet til rus- og 

prostitusjonsmiljøet sies å karakteriseres av kunnskap, kompetanse, ferdigheter, egenskaper 

og objekter som sett i sammenheng med dette spesifikke miljøet tillegges verdi. Kvinnene 

viser gjennom intervjuene en inngående kunnskap om gata, rusmidler, relasjoner til andre i 

miljøet, om hvordan man selger sex og om ulike strategier med tanke på inntjening av penger. 

De kjenner til rusøkonomien, og har nettverk i miljøet med tanke på hvor man skal henvende 

seg for å få det man trenger. Gjennom deres mange erfaringer med de ulike grenene av 

hjelpeapparatet, har de også ervervet seg kunnskap om møtet med dem. På samme måte som i 
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diskusjonen i denne oppgaven, vektlegger Sandberg og Pedersen også at elementene som 

tillegges verdi på feltet, ikke alltid får samme verdi i samfunnet generelt, noe som kan skape 

stigmatisering, marginalisering, fremmedgjøring og/eller ekskludering (Sandberg og Pedersen 

2006). Deres feltspesifikke kapital kan på mange måter sies å være en medvirkende faktor i 

den stigmatiseringen og marginaliseringen kvinnene forteller om, både i møtet med samfunnet 

i stort og i møtet med Nav og Lar. Informantene innehar feltspesifikke ressurser og/eller 

kapitaltyper som de ikke kan trekke på i møtet med samfunnet i stort og heller ikke i møtet 

med hjelpeapparatet.  

Med feltbegrepet følger det også tanker om grenser mellom ulike felt, og grenser mellom et 

felt og det sosiale rom. Disse grensene være med å peke i retning av hva som anses som 

normalt og hva som betraktes som avvikende. Med andre ord vil det si at den feltspesifikke 

kapitalen som er gjeldende innenfor ett felt, ikke er nødvendigvis er det innenfor et annet eller 

i det sosiale rom (Aakvaak 2008). Kvinnenes feltspesifikke kapital både vanskeliggjør og 

letter deres livssituasjon på samme tid. For å bruke et velkjent bilde, kan det på mange måter 

sees et tveegget sverd som på den ene siden vanskeliggjør møtet, men det er også noe som 

kan gjøre livet på innsiden av miljøet enklere.  

I oppgaven har jeg brukt begrepet feltspesifikk kapital om kvinnenes ressurser og liv innenfor 

rusfeltet.  Habitus er et begrep som også bør drøftes opp mot dette. Habitus kan beskrives som 

et sett tillærte disposisjoner som gjør at vi handler på bestemte måter. Disposisjonene er 

kroppsliggjorte og inkorporerte og har både blitt til i praksis og orienteres mot praktiske mål 

(Prieur, 2006). Habitus betegner en sosialisert og strukturert kropp som har tillagt seg de 

strukturene i verden den lever i. Det sentrale her er at habitus også skaper felt ved å tillegge 

det som foregår innenfor feltet mening og verdi. Kvinnene gjennom sin feltspesifikke kapital 

har i tillegg en habitus farget av dette (ibid). Problemet med begrepet habitus er at det ofte gir 

inntrykk av å en treghet med tanke på forandring. Forandringen, og overgangen fra et felt til 

et annet innebærer også i sammenheng med begrepet habitus en treg overgang og forandring. 

Hvordan kan den feltspesifikke kapitalen ha innvirkning på kvinnenes møte med 

hjelpeapparatet? Det avgjørende for kvinnene og deres møte med hjelpeapparatet i tilknytning 

til kapitalbegrepet er hvorvidt deres kapital anerkjennes og det er mulig at det er dette 

kvinnenes følelser knyttet til å føle seg lite verdt i møtet stammer fra. Dette er essensen i 

Bourdieus begrep om symbolsk kapital, som kan være hvilken som egenskap som anerkjennes 
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og gis verdi ved at andre aktører er i stand til å gjenkjenne den (Esmark 2006).  Når og 

hvorvidt kvinnenes egenskaper anerkjennes er et viktig moment i denne oppgaven, og da 

spesielt siden dette er kunnskap om kvinnene som kan vise seg nyttig å ha kjennskap til i både 

en behandlingssituasjon gjennom Lar, og i møtet med Nav. Hvorfor etterspør kvinnene hjelp, 

hvilke behov har de, hvilke av kvinnenes ressurser kan hjelpeapparatet bygge på i arbeidet? 

Hva er godt sosialt arbeid? Hva skal til for at kvinnene skal endre sin oppfatning av 

hjelpeapparatet, og hva ligger bak deres erfaringer og utsagn i tilknytning med møtene? Dette 

er bare noe få spørsmål som belyses ved å se på kvinnenes egenskaper. Det neste spørsmålet 

som blir gjeldende her, er hvordan vi kan se hjelpeapparatets kunnskap. En måte å gjøre dette 

på er å trekke inn samspillet mellom kunnskap og makt. Hvordan henger disse to elementene 

sammen på prostitusjonsfeltet, og i forlengelsen av kvinnenes erfaringer med hjelpeapparatet? 

 

8.2 Kunnskap om kvinnene 

Et moment som kvinnene la stor vekt på i intervjuene var kunnskapen hjelpeapparatet hadde 

om dem og hvordan dette kan få konsekvenser for arbeidet som gjøres på feltet. Kunnskap har 

i kvinnenes historier blitt koblet til sosialarbeidernes kunnskap om dem og deres livssituasjon. 

Som vi så i avsnittet ”Man møtes på midten” stiller Line spørsmålet ved hjelpeapparatets 

kunnskap, og da i sammenheng med Lar og deres kunnskap om rusavhengiges elendighet 

mens Jeanette problematiserte Navs kunnskap. Klientrettet sosialt arbeid baseres på kunnskap 

om klientene som skal hjelpes, men hva er grunnlaget for denne kunnskapen? I forlengelsen 

av dette, hvem definerer hva som er god eller dårlig hjelp? Den makt som utøves i arbeidet 

finner sted på grunnlag av bestemte aspekter ved klienten, med andre ord kan hjelpen 

karakteriseres som en kategoriserende maktutøvelse (Villadsen 2005). Innfallsvinkelen om at 

kvinnene må forholde seg til ulike felt eller miljøer, illustrerer på mange måter hvor viktig 

kunnskapen er og da spesielt hvilken kunnskap de ulike aktørene har om hverandre og i 

forlengelsen av dette hvilke konsekvenser dette kan ha i møtet.  

Kunnskapen hjelpeapparatet og samfunnet har om oppgavens målgruppe påvirker hvilken 

hjelp og hvilke typer tiltak som tilbys. Kan kunnskap påvirke kvinnenes møte og deres 

erfaring med hjelpeapparatet? Som vi har sett opplever kvinnene det lave kunnskapsnivået 

som problematisk og de føler i tillegg ikke at de sosialarbeiderne innenfor Nav og Lar gjør en 
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innsats for å heve den. I den sammenhengen skal samspillet mellom kunnskap og makt med 

utgangspunkt i Foucault drøftes, for deretter å trekke frem mulige konsekvensene av dette. 

Opplysningsmyten om at moderniseringen innebar en frigjøring fra makt var for Foucault 

viktig å problematisere. Gjennom et fokus på samspillet mellom kunnskap og makt ville han 

vise at modernisering bringer med seg en fremvekst av nye og mer omfattende og intensive 

former for maktutøvelse (Foucault 1977). En måte å se dette på er å rette blikket mot møter 

mellom mennesker, og i denne sammenhengen mellom klienter og sosialarbeidere. Kunnskap 

og makt henger sammen idet at ”sannheten” defineres av dem som har makten. En streben 

etter kunnskap er en streben etter makt (Järvinen og Mortensen 2005). Saksbehandlere kan 

tenkes å inneha en stor mengde kunnskap farget av sin respektive arbeidsplass, om det så er 

innenfor Nav, Lar eller prostitusjonstiltakene. Hvordan påvirker denne kunnskapen arbeidet? 

Kan vi si at hjelpeapparatets kunnskap legger til rette for en utøvelse av makt? 

Hjelpeapparatet knytter store deler av sin praksis opp mot kunnskap om sine brukergrupper, 

og spesielt prostitusjonstiltakene har tilegnet seg dette både gjennom egen forskning og 

gjennom deres direkte kontakt med målgruppen. Påvirkes maktutøvelsen av aktørenes 

kunnskap om feltet?  

Det er for eksempel snakk om en makt som er basert på konstruerte sannheter om hva 

som er best for klientene, på profesjonenes problemdefinisjoner, på uformelle, mer 

eller mindre subjektive normer hos en gitt persongruppe om å ville yte hjelp, eller på 

andre forhold som ikke umiddelbart forstås som makt (Järvinen og Mortensen 

2005:10).  

I forlengelsen av kunnskap, så vi i kapittel 5 at informantene trakk frem at de opplevde en 

sterk grad av kontroll, krav og forventninger i møtet, og i tillegg at de ikke erfarte å bli hørt 

eller at deres behov og livssituasjon ble anerkjent i situasjonen. Bygger sosialarbeiderens 

hjelp på deres kunnskap om klientene? Et moment i sammenheng med kunnskap, er at 

beslutninger om hjelp også tas på bakgrunn av hva sosialarbeideren oppfatter som bra eller 

dårlig atferd og dette skjer i forlengelsen av den profesjonelle diskursen som på sin side ikke 

kan kobles fra samfunnets kulturelle forestillinger om godt/dårlig levesett, moral eller umoral. 

Sosialarbeideren arbeider på bakgrunn av kulturelle, rettslige og profesjonelle påvirkninger. 

De arbeider ikke i et tomrom og de møter mennesker, nettopp som mennesker. Et eksempel 

som kan illustrere dette kan hentes fra Kolfjords bok om ulike temaer knyttet til rusavhengige 
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kvinner i Stockholm sin livssituasjon. Her problematiserer hun blant annet skillet mellom de 

rusavhengiges livsverden og sosialarbeiderens forestillingsverden (Kolfjord 2003).  

Den paradoxala och komplexa verklighet i vilken socialarbetar utövar sitt yrke, ger 

den olika handlingsmöjligheter (Kolfjord 2003:229). 

Sosialarbeiderens arbeid og ideologi kan ifølge Kolfjord kollidere med klientenes 

virkelighetsoppfatning. Dette gjør hun i sammenheng med diskusjonen rundt kvinnenes møte 

med hjelpeapparatet (ibid). Kunnskap er som vi ser en viktig del av arbeidet hjelpeapparatet 

utøver, men hvordan kan vi løfte frem faktorene som ligger bak hjelpeapapratet og de ansatte 

innenfor sine forestillinger om kvinnene? En måte å løfte dette forholdet frem på er gjennom 

Foucaults begrep og diskusjon om ”den andre”. 

 

8.2.1 ”Den andre” 

”Den andre” er den som ekskluderes fra de dominerende diskurser og gis ikke talerett. 

Gjennom dette blir den andre også et objekt for disse (Järvinen og Mortensen 2005). ”Den 

andre” er den som blir beskrevet og som får en identitet som avviker på bakgrunn av 

ekspertenes kunnskap (ibid). Gjennom kvinnenes posisjon i det sosiale rom, og i lys av 

diskusjonen ovenfor, kan det være nærliggende å se kvinnene som ”den andre”. Viktige 

redskaper hjelpeapparatet benytter seg av i denne sammenhengen er registrering og 

kategoriseringsteknikker. Som vi har sett er dette et element informantene har fortalt om i 

intervjuene i forbindelse med deres erfaringer knyttet til å bli underlagt et system. Kunnskap 

og makt henger sammen, og den kunnskapen som skapes om klienter, om deres behov, 

livssituasjon og bakgrunn kan legge føringer for hjelpen (Järvinen og Mortensen, 2005).  

Hvordan blir man ”den andre”? I møtet med hjelpeapparatet, skjer det en prosess som kan 

karakteriseres som en klientgjørelse. Klientgjørelsen innebærer at individers behov og 

ressurser settes inn i en forståelsesramme og kategoriseres og defineres for å passe inn i 

sosialarbeiderens kontekst eller virkelighetsforståelse. Dette kan sees som å danne grunnlaget 

for den virkelighet eller verdenen kvinnene møter når de oppsøker hjelpeapparatet. Det 

handler ikke kun om at personer passiviseres og blir avhengig av velferdssystemet, det 

handler like mye om en prosess som kjennetegner de fleste møter mellom velferdssamfunnet 



113 

 

og individer. Det er en prosess hvor menneskelige problemer blir oversatt til et systemspråk, 

og på bakgrunn av dette blir enkeltindividers situasjon forklart ut fra institusjonelt fastlagte 

diagnoser og forståelsesrammer (Järvinen og Mik-Meyer 2003).  Kvinnenes erfaringer peker i 

retning av at de opplever møtet oppleves som vanskelig. Veien inn i systemet bærer preg av 

registrering, behovskartlegging og dokumentering, og møtet fører for mange av dem til 

motløshet. Som ”den andre” og gjennom definerings- og kategoriseringsteknikker kan vi se 

kvinnenes identitet i retning av å være sosialklienter, prostituerte og rusavhengige. Kunnskap 

og forestillinger er en av kildene til stigmatisering og stereotypifisering (Meyers 2008), et 

moment som ifølge informantene farger store deler av deres hverdag. Å møte hjelpeapparatet 

med en forventning om fordommer, stigmatisering og stereotypifisering kan prege møtet på 

flere måter. Spesielt med tanke på hvordan kvinnene møter sin saksbehandler, hvordan man 

tolker utsagn, hvilke tiltak som igangsettes og selve interaksjonen i møtet. Dette kan også 

påvirke saksbehandlerens atferd. 

Hvordan kan vi se dette i sammenheng med informantenes erfaringer fra møtet? Å se 

kategoriseringsprosessen som en maktutøvelse bygger på at det skjer en definisjon av den 

andres person, interesser eller behov. Dersom A definerer B som farlig eller fiendtlig, kan det 

føre til at visse handlinger blir legitime og rasjonelle (Sahlin 2001). Forestillinger om 

rusavhengige, kriminelle eller prostituerte kan betraktes som et resultat av forsøk på å 

klarlegge og løse problemer, handlinger og/eller bedømmelser innenfor en spesifikk ramme. I 

sammenheng med denne oppgaven, og kvinnenes erfaringer med hjelpeapparatet, blir 

spørsmålet hvem som definerer og avgjør hva som er ”den andres” interesser og behov. Også 

ifølge Lipsky er relasjonen mellom sosialarbeider og klient preget av en maktrelasjon, og i 

dette menes det at det skjer en sosialisering av klienten til å imøtekomme de ”riktige” 

forventninger i tråd med institusjonens prioriteringer og arbeidsmål (Lipsky 1983). I 

forlengelsen av dette tar hjelpen utgangspunkt i visse forestillinger som både kan føre med 

seg positive og negative ringvirkninger for klientene. Positive der hjelpen oppfattes som 

hensiktsmessig, negativ der hjelpen oppleves som kontroll og maktutøvelse.  

En måte å se dette på er å rette blikket mot hvordan sosialarbeidere ser på kvinner med rus- og 

prostitusjonserfaring. Hva påvirker våre holdninger og verdier med tanke på hvordan 

mennesker med rus- og prostitusjonserfaring møtes, og mer spesifikt, kan sosialarbeideres 

holdninger og verdier prege hvordan de møter kvinner med rus- og prostitusjonserfaring? Å se 
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kvinner med rus og prostitusjonserfaring som ”den andre” kan gi et verktøy til å avdekke 

kunnskap, makt og dominansforhold. Har forhold rundt dette vist seg gjennom oppgaven?  

Oftest er disse attributtene eller kategoriene oss ikke bevisst før vi møter en person eller stilles 

ovenfor en situasjon som aktiverer dem. Hva skjer i møtet med den fremmede? En teoretiker 

som skriver om en liknende tematikk er Bauman. Der Foucault beskriver trekk ved ”den 

andre”, beskriver Bauman hvordan samfunnet i stort håndterer ”de andre” eller ”de 

fremmede” som han kaller dem. Ifølge han forutsetter skillet mellom oss og dem også et skille 

mellom en utside og innside (Bauman 2006). Kan vi gjennom dette både skimte elementer av 

kvinnenes opplevelse av å leve et helt annet liv og deres opplevelser knyttet til å være på 

utsiden av samfunnet? Bauman skriver at denne fremmedheten må håndteres, og trekker frem 

to strategier samfunnet kan gjøre dette på. Den ene bygger på å spytte ut eller ekskludere de 

fremmede, og strategiene for å gjøre dette inkluderer å skape atskillelse, urbane gettoer eller 

selektiv adgang til rom eller selektiv utestenging fra å bruke dem. I tråd med Sandberg og 

Pedersens beskrivelse av gatekapital, trakk de frem hvordan den feltspesifikke kapitalen kan 

være en medvirkende faktor nettopp i prosesser rundt ekskludering, fremmedgjøring eller 

stigmatisering (2006). Den andre måten å håndtere fremmedhet trekker i retning av en 

utjevning eller normalisering av denne annetheten. Nav og Lar’s mål faller på mange måter 

inn under denne siste strategien idet at målet bærer preg av normalisering og ønsket om å 

hjelpe klienter tilbake på innsiden av samfunnet. Denne normaliseringen kan ifølge Foucault 

sees som fremveksten av disiplinen som en ny maktform som virker gjennom normalisering 

(Sahlin 2001). En måte å se dette på er igjen å trekke inn begrepet ”hjelpens univers” og 

sosialarbeidernes ønske om å hjelpe klientene med utgangspunkt i de beste intensjoner 

(Järvinen og Mortensen 2005).  

Normaliseringsprinsippet innebærer at individer skal hjelpes slik at de kan fungere i et 

normalt hverdagsliv gjennom å integreres sosialt med tanke på familie, nettverk, på 

arbeidsmarkedet og boligmarkedet (Larsen, Mortensen og Thomsen 2005). Et problem her er 

at denne gruppen klienter gjerne anses som ”tunge” klienter. Tunge klienter har komplekse og 

sammensatte problemer og behov som de trenger bred og langvarig hjelp for at hjelpen skal 

kunne fungere (Järvinen1998a). Paradokset viser seg imidlertid der hvor hjelpeapparatet 

fremdyrker selvbestemmelse og selvhjulpenhet i en klients situasjon som er preget av relativt 

få handlingsmuligheter (Larsen, Mortensen og Thomsen 2005). I likhet med dette trekker 

også Sahlin frem forhold der klientenes behov og fremtid konstrueres av sosialarbeiderne slik 
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at de faller innenfor klientenes ”virkelig interesser”. Mens motstand og kritikk tolkes som 

klientenes brist på innsikt eller vilje til å handle i egen interesse (Sahlin 2001). 

 

8.2.2 Stigmatisering – resultat av kunnskap? 

Stigmatisering er en  stor del av informantenes hverdag, og de forteller hvordan de opplever 

dette både i møtet med samfunnet og i møtene med hjelpeapparatet. Stigmatiseringen henger 

som både sammen med kvinnenes sosiale posisjon, samspillet mellom makt og kunnskap, 

identitet og følelsen av å være på utsiden. I avsnittet 5.2.7. ”Det er et ikke-tema” fortalte Anne 

om at hun aldri hadde fortalt noen i hjelpeapparatet om hennes prostitusjonserfaring. Bare på 

bakgrunn av hennes rusavhengighet opplever hun seg dårlig behandlet, om hun ikke i tillegg 

skulle fortalt om prostitusjonserfaringen. 

Hvor stammer stigmatiseringen fra? Når vi møter fremmede er det førsteinntrykket som oftest 

er avgjørende og gjør det mulig for oss å skape forventninger om personens attributter og 

kategori. Ifølge Goffman er stigma et forhold mellom attributter og stereotyper (Goffman 

1963). Med andre ord betyr det å tillegge noen kjennetegn eller egenskaper som henger 

sammen med våre oppfatninger. Stereotyper er ensidige, overdrevne og oftest fordomsfulle 

oppfatninger om individer innenfor en kategori. De er svært rotfaste og motstridende 

informasjon vil sjelden ha innvirkning, og en konsekvens av stereotyper er diskriminering 

(Kornes, Andersen og Brante 1997). Istedenfor å se og forholde seg til hver person vi møter, 

forholder vi oss til de forventningene vi har til kategorien vi tenker den aktuelle personen 

tilhører. Dette blir synlig i kvinnenes historier om blikket. Kvinner som er rusavhengige og 

som livnærer seg av prostitusjon er en gruppe som forteller om samfunnets ”blikk” i stor grad.  

Vi støtter oss til forventninger som blir til normative antakelser som i større grad er 

vanskeligere å forandre (Goffman 1963). Satt i system, og i lys av kvinnenes erfaringer med 

hjelpeapparatet, kan den sosiale kontrollen av avvik føre til en endret selvoppfatning hos 

avvikeren, og videre også til en endret omgivelsenes oppfatning av ham/henne i negativ 

retning (Guttormsen og Høigård 1978). Et annet forhold rundt stigmatiseringen kvinnene 

opplever knyttes opp mot å være en kvinne i rusmiljøet. Å være kvinne i en subkultur som 

rusmiljøet kan karakteriseres som, fører for kvinnene med seg et dobbelt stigma, både med 

tanke på å være rusmisbruker og prostituert, men også med tanke på at de møter 
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stigmatisering både innenfra subkulturen og fra samfunnet i stort (Høigård 1993). En annen 

implikasjon av stigmatiseringen og at den ofte innebærer en kobling mellom attributter og 

egenskaper, ble eksemplifisert gjennom Maikens uttalelser  om hvordan folk trekker linjer 

mellom å være narkoman og tyv. Dette er et eksempel på hvordan forventninger knyttes til 

kategorier. Dette er ifølge mine informanter utbredt, både med tanke på hvordan kvinnene 

behandles i møtet med Nav og Lar og hvordan de møtes på bolig- og arbeidsmarkedet.  

Hvordan påvirker prosessene rundt klassifikasjon, kunnskap og sosial kontroll individene 

innenfor prostitusjonen, og hvordan kan dette kobles opp til stigmatisering? Den sosiale 

kontrollens signifikans diskuteres også av Järvinen hvor hun kobler dette opp mot 

prostitusjon. Fenomenet prostitusjon kan ifølge henne sees som tett knyttet opp til både 

definisjonsprosesser, klassifikasjon og kontroll (Järvinen 1993). Definisjonsprosessen deler 

hun opp i tre deler, handling, reaksjon og interaksjon. Overført til prostitusjon og prostituerte 

innebærer konseptet for det første det seksuelle møtet (handlingen), for det andre samfunnets 

definisjon av og håndtering av prostitusjon (reaksjon) og til sist forholdet mellom dem som 

kontrollerer prostitusjon og de som kontrolleres (interaksjon)(ibid).   

Dette kan illustrere sammenhengen mellom stigmatisering, klassifikasjon, kunnskap og 

kontroll gjennom kvinnenes erfaringer av å bli behandlet annerledes i kraft av deres 

prostitusjon- og rus erfaring. Maiken fortalte tidligere både om en reaksjon og interaksjon. 

Hennes rusavhengighet reageres på gjennom hennes beskrivelse av ”blikket” fra omverdenen, 

og interaksjonen påvirkes gjennom hun opplever å bli tillagt egenskaper som tyv og kriminell 

på bakgrunn av dette.  

Et annet eksempel kan hentes fra kvinnenes opplevelser fra boligmarkedet. Anne fortalte 

tidligere om opplevelsen av å være sosialklient i møtet med boligmarkedet. Hun trengte en 

sosialgaranti
15

 med tanke på depositumet, men på bakgrunn av dette ”forstår jo folk at det er 

noe, at man er i systemet”, og gjennom at de har denne kunnskapen opplever Anne at 

mennesker trekker slutningen om at det er må være noe galt ved. Hva er prosessene bak dette? 

Samfunnet skaper midlene for å kategorisere personer og gjør det ved hjelp av attributter som 

tilfaller medlemmene av en gitt kategori (Goffman 1963). Anne og Maikens uttalelser 

illustrerer denne stigmatiseringen, og konsekvenser av dette kan knyttes til hvordan de 

forventes å møtes på bakgrunn av rus- og prostitusjonserfaringen.  

                                                 
15

 Sosialgaranti går ut på at sosialtjenesten stiller garanti for depositumsummen. 
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En annen måte å se stigmatisering på i sammenheng med klassifikasjon og 

kategoriseringsprosesser er å se på hva deres forstillinger og kunnskap er forankret i. Doxa 

kan oversettes med sentrale læresetninger eller antakelser, og kan sies å være den kunnskapen 

man handler ut i fra, og en mengde kunnskap man ikke er bevisst og tar for gitt (Prieur 2006). 

Hvordan kan vi så se dette i forhold med hjelpeapparatet? Doxa innenfor feltet av sosialt 

arbeid viser seg for eksempel i profesjonenes oppfattelse av sine funksjoner, partnere, 

definisjoner, forståelses- og forklaringsmodeller, problemløsningsmetoder, prognoser, mål og 

klientkategorier, men også holdninger, verdier og normer. Det avgjørende er at disse 

oppfattningene ofte virker så selvinnlysende at de ikke diskuteres (Järvinen og Mortensen 

2005). Når et felts doxa først er etablert, kontrolleres det ofte av konserverende krefter. Kan vi 

si at prostitusjonsfeltet og hjelpeapparatet er preget av innholdet i begrepet doxa? I så tilfelle, 

hvordan? De tre ulike prostitusjonstiltakene opererer ut fra sine definerte mål, midler og 

visjoner, og arbeidet, slik vi så i det forrige kapitlet, bærer preg av dette. Nav og Lar arbeider 

også innenfor en mengde kunnskap og holdninger både om sosialklienter og rusavhengige 

generelt, og kvinner med rus- og prostitusjonserfaring spesielt. Fordomsfulle holdninger og 

stereotypier bærer også preg av å være vanskelige å få bort, og begrepet doxa peker på at 

disse holdninger og verdier er selvinnlysende for oss noe som fører til at de ikke diskuteres. 

Informantene fortale om stigmatisering og dårlige holdninger ovenfor dem både innenfor Nav 

og Lar, men også fra samfunnet generelt. Stigmatiseringen av denne gruppen er utbredt. Hva 

forteller informantene om konsekvensene av dette? 

 

8.2.3 Hva kan stigmatiseringen føre til?  

Stigmatisering kan føre til at mennesker faller utenfor, og gjennom drøftingen av 

kapitalbegrepene ovenfor, ble det pekt på hvordan dette kan foregå. I tillegg kan 

stigmatiseringen ifølge Bauman, føre til at det oppstår et fellesskap av troende som forenes 

ved mål, midler, verdier og spesifikke typer atferd (Bauman 2006). En måte å se dette i 

sammenheng med stigmatisering og følelser knyttet til å være utenfor, er i lys av begreper om 

kultur og subkultur. Kultur gjør det ifølge Cohen mulig for mennesker å løse problemer som 

er skapt av sosiale strukturer, og et avgjørende trekk ved dannelsen av en subkultur bygger på 

en effektiv interaksjon mellom et visst antall aktører med liknende problemer. Ifølge Cohen 
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skapes kulturer som en respons til problemer som en gruppe individer møter (Downes and 

Rock 2007).  

People who engage in activities regarded as deviant typically have the problem that 

their view of what they do is not shared by other members of the society (Becker, 

1963:81). 

Subkulturer låner elementer fra den større kulturen og omgjør eller tilpasser dem til å passe 

innenfor subkulturens rammer. I rus- og prostitusjonsmiljøet ser vi at behovet for og ønsket 

om en stabil økonomi, et ønske som også preger den større kulturen, løses ved hjelp av 

alternative inntektskilder slik som prostitusjon og/eller pushing. Dette så vi eksempler på i 

tabellen i 8.1.1. Kvinnenes behov for virkelighetsflukt og behovet for å tilhøre er også 

elementer som kan sees å trekke dem mot dette miljøet. Der og da ble rus- og 

prostitusjonsmiljøet en arena hvor deres problemer og utfordringer kunne løses. I 

sammenheng med feltspesifikk kapital kan Beckers uttalelser rundt subkulturer som tilbyr 

spesifikke redskaper for å løse spesifikke problemer gi et svar på hvorfor den feltspesifikke 

kapitalen får en annen verdi sett i sammenheng med det sosiale rom. Problemene som oppstår 

som konsekvens av dette skillet viser seg når medlemmer i en subkulturs redskaper og 

løsninger på problemer ikke sees på som akseptable av de andre medlemmene i samfunnet. 

Dette berøres også gjennom sitatet i Beckers bok ”Outsiders” (Becker 1963). Kan dette i 

tillegg sees som et skille i oppfatninger mellom aktører med ulike sosiale posisjoner i det 

sosiale rom?  

En måte å belyse det på er å se på de sosiale gruppene i samfunnet. Et kjennetegn ved disse, er 

at gruppene lager regler som følges og håndheves i større eller mindre grad. Disse sosiale 

reglene definerer situasjoner og atferd som passer inn under dem, noe som skaper en situasjon 

hvor man kan si at noen handlinger er riktige og noen gale. Brudd på reglene sanksjoneres, 

både ved hjelp av formelle og uformelle reaksjoner. En person som faller slik på utsiden 

grunnet brudd på etablerte normer og regler vil ifølge Becker, bli sett på som en avviker eller 

en ”outsider” (Becker 1963). En annen måte å se på mulige årsaker til at kvinnene faller 

utenfor er å belyse de ulike elementene de selv trekker frem fra livene deres hvor rusmisbruk 

og prostitusjon er eksempler. 

Avvik er responser fra omverdenen, og sosial grupper frembringer dette ved å skape regler 

hvor overtredelse skaper avvik. Becker forklarer det slik:  
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”From this point of view, deviance is not a quality of the act the person commits, but 

rather a consequence of the application by others of rules and sanctions to an 

”offender” (Becker 1963:9).  

Hva kan stigmatiseringen føre til i møtet med hjelpeapparatet? Først er det viktig at man ikke 

tar det som en selvfølge at personer vi studerer eller møter i hverdagen som har blitt merket 

som avvikere, har brutt en eller annen form for regel, men istedenfor heller være 

oppmerksomme på at merkelappene også kan være skapt av andre. Hvorvidt en handling er 

avvikende avhenger med andre ord av hvordan andre reagerer på den (Becker 1963). I 

forlengelsen av dette, kan prostitusjon analyseres med utgangspunkt i identitet og selvbilde, 

med andre ord, i hvilken grad kvinner involvert i rus og prostitusjon ser på seg selv som 

rusavhengige og prostituerte. Et annet aspekt av dette er kvinnenes tanker rundt å søke 

sosialhjelp. Som vi har sett medfører kontakten med hjelpeapparatet, og spesielt Nav og Lar i 

denne sammenheng med seg spesifikke følelser hos informantene. Kvinnene forteller om 

følelser knyttet til å føle seg lite verdt, å føle seg som en taper og å føle seg liten. I den grad 

dette kan kobles opp mot selvbilde, kan vi også trekke en kobling til stigmatisering. 

Stigmatisering og selvbilde er to begreper som på mange måter handler om det samme 

(Solheim 1996). Å bli stigmatisert kan på flere måter sammenliknes med å miste 

selvrespekten, og i møter med hjelpeapparatet kan vi ifølge Solheim se spor av dette. Hvordan 

kan møtet med hjelpeapparatet sies å påvirke informantenes identitet og selvbilde? 

Hjelpeapparatet kan vere med på å forsterke, stadfeste eller redusere det stigma som 

klientar blir påførte frå omverda. Eventuelt kan hjelpeapparatet hjelpe klientar til å 

finne strategiar for koleis dei skal takle stigmatiseringa (Solheim 1996:129) 

I informantenes historier har vi i størst grad hørt om det første momentet, nemlig at 

hjelpeapparatet forsterker det stigmaet de erfarer fra omverdenen. I sammenheng med 

diskusjonen om sosial posisjon, kapital, kunnskap og marginalisering preges ”den andre” av 

ekspertenes kunnskap. Kvinnenes livssituasjon og møte med samfunnet og hjelpeapparatet er 

deler av deres virkelighet og hverdag, og hvert møte med hjelpeapparatet og samfunnet preger 

dem og gir dem nye erfaringer på veien. Hva forteller informantene om selvbilde knyttet opp 

til konsekvenser av møtet med hjelpeapparatet? 
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8.2.4 Identitet og selvbilde 

Jeg følte meg som en taper, og ville ikke ha noe hjelp. Den følelsen hadde jeg hatt 

lenge, og den var vel preget av det som hadde skjedd.. det er ikke noe som slipper 

taket. Man føler seg ikke noe verdt. Jeg har jobba med det mange år (Anne).  

Ens levde liv, erfaringer og historier preger hvordan vi handler i verden i større grad enn vi 

ofte tenker det gjør. Hva vi gjør, tenker og hvordan vi interagerer med andre, hvor vi er, hva 

vi snakker om og hvem vi er sammen med – er alle momenter som påvirker oss og vår 

identitet. Svaret på spørsmålet ”Hvem er jeg?” utgjør vår kjerne (Meyers 2008).  

Ifølge Järvinen er en vanlig oppfatning innenfor litteraturen at kvinners identitet som 

prostituert blir større jo tettere hennes kontakt med andre aktører i miljøet er (Järvinen 1993). 

Dette kan få flere utfall, enten kan individer i større eller mindre grad velge å ta avstand fra 

miljøet, slik vi så gjennom blant annet Gretes beskrivelser av hennes dobbeltliv. På den andre 

siden varierer identiteten som prostituert sammen med kvinners sosiale relasjoner på utsiden 

av prostitusjonen (Järvinen 1993). For kvinnene i denne oppgaven blir dette siste momentet 

vanskelig, idet at de fleste av dem føler og har følt seg fra ung alder på utsiden av samfunnet. 

Desto lengre ens deltakelse i et miljø er, jo færre blir kontaktene og de sosiale rollene på 

utsiden av miljøet (ibid). Stigmatisering kan gjennom dette sees om å føre til en endring i 

selvbilde og identitet. Innenfor den sosiale interaksjonismen og G.H. Meads utvikling av 

begrepet sees atferd som bestemt av individets definisjon av seg selv, samfunnet han eller hun 

lever i og den situasjonen individet har i dette samfunnet. Overført på kriminologien kan det å 

bli utpekt som for eksempel kriminell, eller avvikende føre til en endring i selvbilde (Hauge 

2001). Ifølge klassiske interaksjonistiske teorier, er dette en av de mest fundamentale 

elementene i en fremvoksende identitet som avviker (Järvinen 1993). I denne sammenheng 

kan vi skimte spor av en slik endring i selvbilde og identitet i kvinnenes historier? I møtet 

med Nav får de merkelappen som sosialklienter, i møtet med prostitusjonstiltakene registreres 

de som prostituerte og i møtet med Lar - rusavhengige. Hvordan påvirker møter med steder og 

relasjoner til mennesker vår identitet? I kraft av å oppsøke prostitusjonstiltakene og det 

forholdet at de opplever seg selv som avhengig av hjelp fra Nav og Lar, fører for mange av 

informantene til en følelse av å stå på utsiden av samfunnet. Kan vi se dette som at kvinnene 

får en identitet som outsider? Fordommer, stempling, irettesettelser, sanksjoner og 

bedømmelser bidrar til å gi individer deres sosiale identitet eller en tildeling av positiv eller 
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negativ symbolsk kapital (Prieur 2006). Det var mange uttalelser i intervjuene som direkte 

berørte hvordan det var å være narkoman og prostituert i møtet med samfunnet. 

Konsekvensene av dette ble for mange en følelse av annerledeshet. Gjennom å være 

narkoman og prostituert føler mange av dem at de har alt mot seg og at møter med andre 

mennesker utenfor rus- og prostitusjonsmiljøet blir vanskelig.  

 

8.3 Avsluttende betraktninger  

Det underliggende i denne drøftningen har vært at det foreligger et element av makt i møtet, 

en maktutøvelse som i større eller mindre grad er skjult eller ikke er aktørene bevisst. Disse 

ulike vinklingene har vært med på å tydeliggjøre utfordringene sett fra kvinnenes ståsted og 

pekt i retning av bakenforliggende konsekvenser.  

I dette kapittelet har kvinnenes erfaringer fra møtet med hjelpeapparatet først blitt drøftet med 

utgangspunkt i begrepene sosialt rom, felt og kapital. Gjennom dette ble et bilde av kvinnenes 

sosial posisjon løftet frem blant annet i sammenheng med begrepet feltspesifikk kapital. 

Gjennom å se på kvinnenes sosiale posisjon, kapitalmengde og sammensetning, har vi sett 

blant annet at kvinnene i møtet med hjelpeapparatet, blir møtt av en relativt velplassert 

gruppering i samfunnet. Drøftningen peker i retning av at kvinnenes erfaringer preges av 

deres sosiale posisjon. Maktforholdet mellom aktørene kan betraktes som skjevt. 

Saksbehandlerne har makt til å definere både møtets innhold, utførelse og sluttresultat, mens 

kvinnene ikke har andre bidrag enn ”problemer” med seg inn i møtet. 

Ressursene kvinnene har med seg i møtet er begrensede, og drøftningen av dette pekte i 

retning av at kvinnene i stor grad er bevisste på grensene mellom feltene. Informantene føler 

seg i stor grad på utsiden, og deres feltspesifikke kapital har blitt sett som et 

vanskeliggjørende moment i møtet. På samme måte som de føler seg på utsiden, opplever de 

på samme tid å være på innsiden av rus- og prostitusjonsmiljøet. I denne sammenhengen gis 

deres kapital verdi, og gjør deres liv i rus- og prostitusjonsmiljøet enklere. 

Samspillet mellom makt og kunnskap har stått sentralt i drøftningen, og spesielt på hva 

kunnskap kan føre til av konsekvenser for kvinnene. Med tanke på kunnskap om kvinnenes 

virkelighet eller tilknytning til rus- og prostitusjonsmiljøet kan hjelpen ta flere veier dersom 
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prostitusjonserfaringen blir kjent for sosialarbeideren. Enten kan hun/han se det som en brist i 

kvinnenes liv, som et resultat av økonomisk nød eller andre årsaker. Dersom saksbehandleren 

anser problemet som av en økonomisk art, vil hjelpen mest sannsynlig ta form av personlig og 

økonomisk støtte. Dersom prostitusjonen sees som vegring til vanlig arbeid eller som uttrykk 

for noe annet liknende kan mer disiplinerende midler igangsettes (Koch 1987). Poenget er å 

understreke at kunnskap og forestillinger om innholdet i, og årsakene til kvinnenes 

livssituasjon, kan påvirke hjelpens innhold og utfall. 

Ved å se på kvinnene som ”den andre” har kunnskapen både Nav og Lar og 

prostitusjonstiltakene innehar blitt synliggjort. Kunnskap både om fenomenet prostitusjon og 

den prostituerte og en bevissthet rundt egne følelser og fordommer er av sentral betydning for 

arbeidet både innenfor Nav og Lar, men også innenfor prostitusjonstiltakene.  

Jeg tror at det som skjer på utsiden av behandlingen har like mye å si for hvordan ting 

blir. Altså, det er viktig å anerkjenne gatelivet og at det faktisk forandrer folk 

(Natthjemmet). 

Som Natthjemmet peker på har rusmiljøet sin egenverdi, en verdi som innebefatter både en 

relasjon til et miljø og til medlemmene innenfor. Ifølge min informant på Natthjemmet er det i 

en behandlingssituasjon viktig å anerkjenne gatelivet og den feltspesifikke kapitalen som 

særpreger rus- og prostitusjonsmiljøet. Symbolsk kapital innebærer at egenskaper gjenkjennes 

og tillegges verdi (Esmark 2006). Gatelivet og den feltspesifikke kapitalen kan trekkes frem 

som farget av dette, men da innenfor rus- og prostitusjonsmiljøet. Av samfunnet i stort vil 

disse egenskapene ikke inneha særlig stor grad av symbolsk kapital.  

I informantenes historier har temaet stigmatisering blitt trukket frem gjennom hele oppgaven. 

Stigmatiseringen informantene opplever får konsekvenser både med tanke på kvinnenes 

selvbilde og hvordan de på bakgrunn av dette møter hjelpeapparatet. Stigmatiseringen har blitt 

sett på bakgrunn av kliengjøring, kategoriserings- og definisjonsprosesser som hjelperne 

benytter seg av i sitt arbeid. Gjennom disse redskapene defineres klientens behov, vilkår og 

mer spesifikt hva som er god eller dårlig hjelp. Klientgjøringen som skjer når kvinnene 

oppsøker hjelpeapparatet, bærer preg av å være en prosess som forklarer individers situasjon 

ut fra institusjonelt fastlagte forståelsesrammer. Kunnskap spiller en sentral rolle i dette, og 

stigmatiseringen har blitt drøftet i tilknytning til sosial posisjon, samspillet mellom makt og 

identitet.  
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Perspektivene på makt i denne fremstillingen er brukt for å belyse kvinnenes erfaringer fra 

møtet med hjelpeapparatet. På samme tid er det viktig å være oppmerksom på at diskusjonen 

ville blitt annerledes med andre perspektiver. Fokuset på Bourdieu og Foucault og deres 

tanker om fordekt eller skjult makt kan ta fokuset bort fra omfanget av synligere tvangsmidler 

i møtet mellom kvinnene og hjelpeapparatet. Heller ikke all maktutøvelse kan karakteriseres 

som en dårlig maktutøvelse, og tankene bak kontrollen er oftest basert på gode intensjoner om 

å hjelpe klientene, enten det er i Nav eller Lar. Et viktig poeng er å være bevisst skillet 

mellom system og person, noe også kvinnene reflekterer over. 
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9 AVSLUTNING 

Hvordan opplever kvinner med rus- og prostitusjonserfaring møtet med hjelpeapparatet?  

Jeg prøver å skille de to verdenene fra hverandre (Maiken).  

Maiken forteller om hvordan hun opplever vanskeligheter rundt møtet mellom de to 

verdenene, det vil si rus- og prostitusjonsmiljøet og hjelpeapparatet/samfunnet. I intervjuene 

fortalte flere av kvinnene om en opplevelse knyttet til å være på utsiden, og sitatet peker i 

retning av en bevissthet og en sårbarhet rundt dette forholdet. Som vi har sett har kvinnene en 

oppvekst preget av ustabile relasjoner til skole, hjem, andre institusjoner og aktører og 

gjennom dette opplevde flertallet av dem å falle utenfor allerede fra ung alder. Det samfunnet 

ikke klarte å gi dem, kunne et annet miljø bidra med. De gled fra en tilværelse i det ”normale 

samfunn” til trinnvis å bli knyttet til rus- og prostitusjonsmiljøet. Her fant de løsninger på 

ulike problemer knyttet både til virkelighetsflukt og et sted å kunne tilhøre. Gjennom den 

økende tilknytningen ble også båndet til det normale samfunn, eller samfunnet i stort gradvis 

kuttet. Kvinnene har en sterk tilhørighet til rus- og prostitusjonsmiljøet, noe vi kan se i deres 

historier om stigmatisering og tanker rundt å være på utsiden av det ”normale samfunn”. De 

bærer i større eller mindre grad med seg elementer fra dette inn i møtet. Kan vi si at deres 

bakgrunn påvirker møtet, og i så tilfelle, hvordan?  

Man får jo hele tiden høre at man bærer på en ryggsekk med noen steiner i, ikke sant, 

og så lenge man ikke tømmer den ryggsekken for noen steiner, så blir den ryggsekken 

ganske tung å bære etter hvert (Jeanette) 

Kvinnene bærer på en tung bagasje preget av en lang tid med rus, prostitusjon og utallige 

møter med aktører fra hjelpeapparatet. Jeanette peker på en viktig side både ved hennes 

livssituasjon, og ved hjelpen. I kraft av hennes livshistorie, opplever hun at problemene 

hennes ofte samles opp istedenfor at de løses. Som konsekvens blir ryggsekken svært tung å 

bære. Det er et viktig poeng at kvinnene opplever møtet med hjelpeapparatet med en 

bakenforliggende kontekst eller livshistorie som preger både kontakten med hjelpeapparatet 

og interaksjonen mellom aktørene. Flere av informantene kobler nettopp deres bakgrunn opp 

mot hvorfor de opplever fordommer, stigmatisering og maktrelasjoner i møtet. For å forstå 

deres handlinger og ytringer må sammenhengen den forekommer i løftes frem, derfor har 

kvinnenes livserfaringer blitt trukket frem som en rød tråd gjennom oppgaven. 
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Alle informantene fortalte at de ikke forteller om sin prostitusjonsbakgrunn i møtet med Nav 

og Lar, mye på grunn av at de frykter å bli behandlet annerledes. Problemet blir da at hjelpen 

ikke tilpasses etter de faktiske forholdene, og faren for at de ikke klarer å nyttiggjøre seg av 

hjelpen blir større. I tillegg kan stigmatiseringen kvinnene opplever i møtet med 

hjelpeapparatet føre til en endring i selvbilde i retning av at de ikke forventer god behandling i 

kraft av det livet de lever. Samlet sett kan vi si at rekkverket og rammene rundt kvinnene er 

bristende både med tanke på økonomi, bolig, arbeid og helse Dette er kunnskap som er viktig 

i møtet. Ida Koch sier i sin bok om unge med prostitusjonserfaring og sosial arbeid, at et godt 

prinsipp i det sosiale arbeidet rettet mot denne gruppen, er penger og bolig først, dernest 

sjelesorg (Koch 1987). For kvinnene som har levd store deler av sitt liv uten stabile rammer er 

dette en etterlengtet tilværelse, en tilværelse som kan utgjøre et godt utgangspunkt for videre 

arbeid med å klare å komme seg ut av rus- og prostitusjonsmiljøet.  

Kvinnene i denne oppgaven står i en livssituasjon langt borte fra hva den aktuelle 

saksbehandler kan forestille seg. Derfor er det hensiktsmessig å ta i betraktning at 

informantene opplever møtet på bakgrunn av sin livssituasjon, forutsetninger og ressurser, 

med andre ord fra deres posisjon i samfunnet. Som vi har sett legger dette føringer for møtet 

med hjelpeapparatet, både på godt og vondt. Et moment som har gått igjen i oppgaven er 

kunnskap. Gjennom møtene med kvinnene har jeg ved ulike anledninger fått inntrykk av at 

møtet, spesielt med Nav og Lar kan sammenliknes med å måtte forholde seg til en annen 

kultur med sine skikker, kotymer og normer for atferd og regler for interaksjon. Som vi har 

sett gjennom kvinnenes beskrivelser av deres møte med hjelpeapparatet, er det nøkkeltemaer 

som går igjen. Sosial posisjon, kontroll, normalisering, kunnskap og stigmatisering utgjør 

essensen i disse temaene, og preger kvinnenes erfaringer i stor grad. Å møte hjelpeapparatet 

på bakgrunn av deres omflakkende og flyktige liv kan føre med seg flere utfordringer både 

med tanke på tilgjengelighet, tid og sted, og de ulike arenaene som rus og prostitusjonsmiljøet 

versus hjelpeapparatet kan sies å utgjøre en sentral rolle i deres erfaringer. Deres sosiale 

posisjon preges av deres tilhørighet i rus- og prostitusjonsmiljøet, noe som igjen kan peke på 

årsaker til at deres møte med hjelpeapparatet oppleves som vanskelig. Miljøet kan sees 

avgrenset fra det sosiale rom, eller samfunnet i stort, og fra andre felt, noe som letter deres 

deltakelse innenfor rusfeltet, men gjør møtet med andre felt eller samfunnet i utfordrende. 

Oppgavens tittel ”Å møtes på midten” samler på mange måter trådene i oppgavens tematikk. 

Møtet vanskeliggjøres gjennom makten, kontrollen, stigmatiseringen, kategoriseringen og 
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normaliseringen. Disse faktorene gir ikke kvinnene den stødige plattformen møtet med 

hjelpeapparatet kan sies å skulle utgjøre. Det er viktig å kunne møtes på midten nettopp på 

bakgrunn av kvinnenes sterke følelse av å være på utsiden. Det at kvinnene føler seg på 

utsiden, stemmer ikke overens med hva hjelpeapparatets hovedoppgave kan sies å være. 

Hjelpeapparatet skal være en aktør som skal trekke mennesker som er på utsiden – innenfor 

igjen. Kvinnene i denne oppgaven møter hjelpeapparatet på bakgrunn av behov som kan 

knyttes til overlevelse. De er avhengig av hjelpen, både av de økonomiske ytelsene gjennom 

Nav, av behandlingen de får i Lar og hjelpen og støtten de mottar fra prostitusjonstiltakene. 

Prostitusjonstiltakene beskrives av kvinnene som bindeledd mellom dem og samfunnet, og en 

aktør som i stor grad hjelper dem med å holde en fot innenfor rekkverket. Apparatet rundt 

dem i form av skolen, familie og institusjoner har sviktet fra tidlig alder, og man kan på 

mange måter si at de har tilbrakt store deler av livet på utsiden av samfunnet. Gjennom dette 

er tilliten til at de skal få hjelp når de spør om hjelp lav, men idet at de har få andre 

alternativer, prøver de jevnt å opprettholde kontakten. Nav og Lar spesielt tilbyr kvinnene 

alternativer de i liten grad klarer å nyttiggjøre seg av, noe som fordrer til spørsmålet om 

hjelpen oppleves utilgjengelig. Det at kvinnene på sin side ikke velger å fortelle om sin 

prostitusjonserfaring, legger også føringer for hjelpen idet at tiltak som kunne vært iverksatt 

ikke blir det.  

Med tanke på videre forskning på feltet i forlengelsen av denne oppgavens tematikk, hadde 

det vært veldig interessant og gjennomført en studie som inkluderer sosialarbeidere innenfor 

Nav og Lar. Stemmer det at deres kunnskapsnivå er så lavt som informantene i denne 

oppgaven forteller om? Hvilke tanker gjør de seg om kvinner med rus- og 

prostitusjonserfaring og hvilke erfaringer har de? Hva anser de som god hjelp og hvordan 

bedømmer de selv sitt arbeid? Det hadde også vært interessant å sett problematikken i lys av 

andre grupper på feltet, og da utenlandske kvinner, både nigerianske, polske, thailandske og 

andre. Menn med prostitusjonserfaring bør også inkluderes i en slik drøftning.  

Avsluttende vil jeg si at kvinnenes historier og erfaringer fra møtet med hjelpeapparatet peker 

i retning av at møtet i de fleste tilfeller ikke kan karakteriseres som en suksess. Kvinnenes 

sosiale posisjon i samfunnet vanskeliggjør møtet med hjelpeapparatet i stor grad. I de fleste 

tilfeller, møter kvinnene en velplassert gruppe hjelpere som i liten grad verken kjenner til 

deres livssituasjon eller til prostitusjonsproblematikk generelt. Problemet her er at 

hjelpeapparatet i kraft av å være et sikkerhetsnett og rekkverk for befolkningen i Norge, skal 
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kunne evne å møte mennesker der de er, når de trenger hjelp. For kvinnenes del kunne det 

arbeidet vært bedre tjent med å fokusere på deres funksjonsnivå fremfor kategori eller 

merkelapp. 

Som vi så i avsnittet som omhandlet mestring av marginalisering, har kvinnene en stor 

overlevelsesvilje. De er ressurssterke mennesker, men deres egenskaper og ressurser blir ikke 

alltid tillagt verdi. Kvinnene kan karakteriseres som overlevere noe vi har sett mange 

eksempler på gjennom oppgaven. Når de ikke føler seg ivaretatt og hørt i møtet med Nav, 

søker de hjelp hos prostitusjonstiltakene. Når økonomien svikter, finner de løsninger på det og 

trekker på deres feltspesifikke kapital. Kvinnene har ressurser, problemet som oppstår, 

oppstår på bakgrunn av at egenskapene og ressursene ikke anerkjennes i møtet med 

samfunnet. Hvor går det galt, og hvorfor faller kvinnene i denne oppgaven både utenfor 

samfunnet og hjelpeapparatet? En årsak kan være at det nettopp er mennesker som jobber 

innenfor velferdssystemet. Med andre ord, det er mennesker som møter mennesker. Vi har 

gjennom denne oppgaven sett flere eksempler på forestillinger og fordommer som kvinnene 

opplever å møtes med. Saksbehandlere er også ansatte innenfor et system, og da i størst grad 

innenfor Nav og Lar. De arbeider ikke innenfor et tomrom, de arbeider i forlengelsen av 

systemets regler, krav og forventninger til produktivitet og effektivitet og under presset som 

klientene legger på dem. I tillegg til dette er også de ansatte preget av sine egne holdninger, 

verdier og forestillinger rundt kvinner med rus- og prostitusjonserfaring. Når system og klient 

møtes er det på bakgrunn av flere faktorer, både bevisste og ubevisste, som legger føringer for 

møtet og i den sammenheng også hvordan kvinnene erfarer dem.  

Helt til slutt vil jeg trekke frem et sitat som fanger opp hvor lett et møte mellom to mennesker 

kan få et uheldig utfall, men også hvordan et slikt møte kan gjøres til noe positivt. Det er 

mulig å endre sine holdninger, og en av kildene til endring er å våge å sette seg ned og snakke 

med menneskene vi møter. Gjennom nysgjerrighet, kontakt og kunnskap blir avstanden 

mellom mennesker kortere, og holdninger og stereotyper kan utfordres og erstattes.  

Hvor, om ikke i andre menneskers dom; en hovedkilde til uvished og utryghed, men 

også en hovedkilde til sikkerhet, tryghed, bekræftelse (Prieur 2006:68). 
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Vedlegg 

1.  Informasjonsskriv til kvinnene: 

Har du lyst til å være med på et intervju? 

Jeg heter Sarah Sangesland Warpe og holder på med min avsluttende masteroppgave i 

kriminologi ved Universitetet i Oslo. I den forbindelse er jeg veldig interessert i å komme i 

kontakt med kvinner som har lyst til å fortelle om sine erfaringer med hjelpeapparatet. 

Oppgavens tema er hvordan kvinner med rus- og prostitusjonserfaring opplever møte med 

hjelpeapparatet. Jeg vil gjerne høre om erfaringer fra møtet med hjelpeapparatet, og da 

primært Nav, Lar og prostitusjonstiltakene. Jeg ønsker å stille spørsmål om hvordan du 

opplever hjelpen du får fra disse delene av hjelpeapparatet, om du føler seg ivaretatt, og så 

videre.  

Jeg ønsker å utvide den generelle kunnskapen om hvordan dette møtet arter seg, og for å få 

det til er jeg avhengig av dine historier, erfaringer og kunnskap.  

Det er frivillig å være med og du har hele tiden mulighet til å trekke deg når som helst uten å 

måtte begrunne det nærmere. Under intervjuet vil jeg bruke båndopptaker dersom du 

samtykker. Intervjuene vil behandlet konfidensielt. Navnet ditt vil erstattes med et fiktivt 

navn, slik at det ikke er mulig å kjenne deg igjen i det ferdige datamaterialet. Opptak og 

datamateriale vil slettes når prosjektet ferdigstilles i 2011. Jeg vil sette stor pris på om du vil 

være med og bidra med dine erfaringer i oppgaven min. 

Jeg tar sikte på at intervjuet tar cirka en time, og vi blir enige om tid og sted sammen. Dersom 

du har lyst til å være med, eller lurer på noe i tilknytning til intervjuet, ta kontakt med meg på 

telefon (…), eller send en mail til (…).Du kan også kontakte min veileder Hedda Giertsen ved 

institutt for kriminologi og rettsosiologi på telefonnummer (…). 

Studien er meldt til Personvernombundet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste A/S. 

Med vennlig hilsen Sarah Sangesland Warpe 
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Samtykkeerklæring. 

Jeg bekrefter at jeg har mottatt informasjon om studien, og ønsker å stille opp på et intervju. 

Jeg har blitt informert om anonymisering av datamaterialet, forhold rundt taushetsplikt og 

frivilligheten knyttet til deltakelse i prosjektet.  

 

Signatur. 

............................................. 

 

 

2. Informasjonsskriv til prostitusjonstiltakene 

Forespørsel om å delta i intervju i forbindelse med masteroppgave. 

Jeg heter Sarah Sangesland Warpe og er masterstudent i kriminologi ved Universitetet i Oslo. 

Hovedtemaet for oppgaven er hvordan kvinner med rus- og prostitusjonserfaring erfarer møtet 

med hjelpeapparatet. Jeg ønsker å inkludere erfaringer knyttet til Nav, Lar og legevakten, 

sammen med erfaringer fra prostitusjonstiltakene. Jeg er interessert i å se nærmere på dette 

møtet nettopp fordi det er så viktig for både livet i prostitusjon, for tiden på vei ut, og for livet 

etter prostitusjonen. Jeg ønsker å stille spørsmålstegn ved kunnskap, holdninger på 

prostitusjonsfeltet, og hjelpetiltakenes ideologiske grunnlag for det sosiale arbeidet.  

Spørsmålene vil dreie seg om meninger og erfaringer fra møter med hjelpeapparatet og 

lavterskeltilbud i Oslo, kvinnenes livssituasjon og hva som anses som viktige tiltak for veien 

ut av prostitusjon. I tillegg ønsker jeg å stille spørsmål rundt kvinnenes livssituasjon med 

tanke på tiden etter kriminaliseringen av kjøp av sex (§ 202a).  

Jeg ønsker jeg å intervjue 5-10 personer fra rus- og prostitusjonsmiljøet, og ansatte som har 

direkte kontakt med prostituerte kvinner fra Nadheim, Natthjemmet og Pro Sentret. 

Dersom du ønsker å stille opp på et intervju, er det viktig å understreke at opplysningene vil 

bli behandlet konfidensielt. Opplysningene anonymiseres og opptakene slettes når oppgaven 
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er ferdig, innen utgangen av 2011. Jeg kommer ikke til å samle inn personidentifiserende 

opplysninger slik som person- og fødselsnummer eller adresse, navnet ditt vil bli erstattet av 

et pseudonym slik at det ikke skal være mulig å kjenne deg igjen i oppgaven. Det er frivillig å 

være med og du har mulighet til å trekke deg når som helst underveis uten å måtte begrunne 

dette nærmere. 

Under intervjuet vil jeg bruke båndopptaker og ta notater mens vi snakker sammen. Intervjuet 

vil ta omtrent en time, og vi blir sammen enige om tid og sted. 

Dersom du har lyst å være med på intervjuet, er det fint om du skriver under på den vedlagte 

samtykkeerklæringen og sender den til meg. Hvis det er noe du lurer på kan du ringe meg på 

(…), eller sende en e-post til (…). Du kan også kontakte min veileder (…) ved institutt for 

kriminologi og rettsosiologi på telefonnummer (…).  

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste A/S.  

 

Med vennlig hilsen  

Sarah Sangesland Warpe. 
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3. Intervjuguide. 

 

Tema: Kontakt med hjelpeapparatet. 

- Hvilke erfaringer har du med hjelpeapparatet?  

- Når var du sist i kontakt med hjelpeapparatet? 

 

o Hva var din situasjon da du tok kontakt? 

o Hvor/med hvem? 

o Følte du deg hørt og ivaretatt? 

o Hvis nei: Hvorfor ikke? Hva tenker du kunne vært gjort annerledes? 

o Hvis ja: På hvilken måte da? 

o Føler du det er en barriere å ta kontakt? 

o Hvis ja: På hvilken måte da? 

 

- Kan du fortelle meg om en situasjon hvor du følte deg godt ivaretatt i møtet med 

hjelpeapparatet? 

- En situasjon hvor du ikke følte dette? 

- Er det vanskelig å oppnå en god kontakt med ansatte i hjelpeapparatet? 

- Hva synes du kjennetegner en god sosionom? 

 

 

Tema: Møte med Nav og Lar. 

- Hvordan vil du karakterisere din kontakt med Nav? 

- Hvis kontakt med Lar, hvordan opplever du kontakten med dem? 

- Deler du din prostitusjonserfaring, eller unnlater du å fortelle det?  

- Hvis ja: hvorfor? 

- Hvis nei: Tror du det har innvirkning på relasjonen mellom deg og saksbehandler?  

-  

 

Tema: Prostituertes møte med prostitusjonstiltakene. 

- Hvilke av de tre tiltakene Pro Sentret, Natthjemmet og Nadheim benytter du deg av og 

hvorfor? 

 

Om Pro Sentret. 

- Bruker du Pro Sentret aktivt? 

- Hvorfor tok du først kontakt med dem? 

- Hvilke erfaringer har herfra? 

- Hva er viktig med Pro Sentrets arbeid? 

 

Om Nadheim. 

- Har du kontakt med Nadheim?  
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- Hvorfor tok du kontakt med dem?  

- Hvilke erfaringer har du derfra? 

- Hva er viktig med Nadheims arbeid? 

 

Om Natthjemmet. 

- Har du brukt Natthjemmet?  

- Hvilke erfaringer har du derfra? 

- Hva er viktig med Natthjemmets arbeid? 

 

Generelt. 

- Skiller stedene seg fra hverandre, i så fall på hvilke måter da? 

- Har stedene forandret seg? 

- Utfyller de hverandre? 

 

 

 

Tema: Kriminaliseringen av sexkjøp. 

- Har kriminaliseringen av sexkjøp påvirket deg? 

- Hvis ja: På hvilke måter da? 

- Hvis nei: tanker om hvorfor. 

- Hva tenker du om tiden fremover med tanke på prostitusjonsmarkedet? 

- Hva tenker du om tiden fremover med tanke på å slutte med prostitusjon? 

 

- Hva tenker du er viktig for deg med tanke på hjelpeapparatets rolle for deg i 

fremtiden? 
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