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Sammendrag 

Forfattere: Karin Tøssebro Berg og Raquel Dagar Ellingsen 

Tittel: Det handler om nåtiden. En kvalitativ studie om ofre for menneskehandel i Oslo. 

Hovedveileder: Nora Sveaass 

Biveileder: Sissel Reichelt 

 

Bakgrunn: De siste årene har menneskehandel fått økt oppmerksomhet både internasjonalt 

og her i Norge. Parallelt er det etablert internasjonale avtaler om å bekjempe menneskehandel 

og tilby ofre for menneskehandel bistand og beskyttelse (Lee, 2011). På tross av denne økte 

oppmerksomheten mot feltet, har ofrenes egen stemme i liten grad kommet frem. 

Forskningsspørsmål: Vi har ønsket å undersøke hvordan ofre for menneskehandel har det i 

tiden etter utnyttelse. Fokuset i studien har vært på hvordan de selv opplever livene sine her 

og nå, hva de er opptatte av og hvordan de håndterer hverdagen sin. Studien har hatt en 

eksplorerende og åpen tilnærming. Vi har ønsket å øke forståelsen for hvordan det er å være 

dem, i deres situasjon. Dette som et bidrag til arbeidet som gjøres for å hjelpe denne gruppen 

i Norge. 

Metode: Studien bygger på selvstendig innhentet materiale. Vi gjennomførte kvalitative 

intervjuer med ofre for menneskehandel i Oslo, som vi fikk kontakt med via ulike hjelpetiltak 

som støtter ofre for menneskehandel i tiden etter utnyttelse. Totalt intervjuet vi seks 

informanter, i fem av intervjuene med bruk av tolk. Det empiriske materialet ble transkribert 

og siden analysert med en fenomenologisk tilnærming. 

Resultater: Analysen resulterte i de tre overordnede kategoriene beskrivelser av meg, 

beskrivelser av forholdet til andre og beskrivelser av mestring. De overordnede kategoriene 

består av totalt åtte underkategorier, som var sånn kjenner jeg meg, å forstå seg selv, 

ankerfeste, kontakt med nye mennesker, noe å gjøre, å passe inn, religion hjelper og håp for 

fremtiden. Dette var temaer som fremstod som særlig viktige i intervjuene med informantene. 

Konklusjon: Våre funn tyder på at ofre for menneskehandel bruker ressursene de har for å 

skape seg et liv og en hverdag de kan trives med. Samtidig er det flere forhold som 

kompliserer situasjonen, særlig at det er vanskelig å forholde seg til fortiden, den uvisse 

fremtiden og det at de har så få holdepunkter i nåtiden. Vi mener at man kan bidra til at de får 

et bedre utgangspunkt for å bygge opp livene sine ved å hjelpe dem med å bygge bro til 

fortiden og fremtiden. 
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Forord 

Som frivillig i Røde Kors har Karin gjennom de siste årene blitt kjent med flere personer som 

har vært utsatt for menneskehandel i Norge. Dette har vekket en generell interesse for denne 

gruppen, hvem er de, hva har de opplevd og hvilke rettigheter har de i Norge. Særlig hvordan 

denne gruppen har det og hvordan de blir ivaretatt når de først har blitt identifisert som ofre 

for menneskehandel. Denne interessen var bakgrunnen for dette prosjektet. 

 

Gjennom engasjerende samtaler over flere år har vi fått en felles interesse for denne gruppen, 

og det siste året har vi fått muligheten til å lære mer om den. Samtalene med informantene til 

denne oppgaven har vært utrolig givende og lærerike, og vi avslutter prosjektperioden med en 

fornyet interesse.  

 

Vi retter en stor takk til informantene som har snakket med oss. 

 

Takk til Nann og Veronica ved NAV Grünerløkka, ROSA-prosjektet, Frelsesarmeen Filemon 

og Rett til å bli sett Oslo Røde Kors. 

 

Takk til våre veiledere Nora Sveaass og Sissel Reichelt for entusiasme, verdifulle innspill og 

tilgjengelighet gjennom prosjektperioden. 

 

Takk til Psykologisk institutt for Studentstipend, som har gjort at vi har kunnet benytte 

profesjonelle tolker. 

 

Og takk til Harald og Patrick for god mat gjennom prosjektperioden.  
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1 Innledning  

1.1 Presentasjon av tema  

“Handel med mennesker innebærer brudd på menneskerettighetene og er en krenkelse av 

menneskets verdighet og integritet” (Europarådet, 2005). De siste årene har menneskehandel 

fått økt oppmerksomhet både internasjonalt (Lee, 2011) og her i Norge. Dette har synliggjort 

et behov for mer kunnskap om hva menneskehandel egentlig er; hvordan skjer det, hvem 

skjer det med og hva som er konsekvensene. 

 

I løpet av de siste årene har flere hundre personer fått bistand og beskyttelse som ofre for 

menneskehandel i Norge (Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel [KOM], 

2017). Det er gjort lite forskning som undersøker hvordan de som er utsatt for 

menneskehandel har det i tiden etter utnyttelse. Særlig mangler det forskning som løfter disse 

individenes perspektiver og opplevelser av hvordan det er å være dem og bygge et liv etter de 

store belastningene de har opplevd (Yea, 2017). 

 

I denne studien ønsker vi å utforske hvordan ofre for menneskehandel har det i tiden etter 

utnyttelse. Vi har valgt å fokusere på voksne, identifiserte ofre for menneskehandel som 

tilbys bistand og beskyttelse fra norske myndigheter. For å bli kjent med informantenes 

perspektiver og egenopplevelser benytter vi oss av en eksplorerende tilnærming der 

kvalitative intervjuer blir vår metodiske innfallsvinkel. Vårt mål med denne studien har vært 

å øke forståelsen for hvordan det er å være dem, i denne situasjonen. Vi har vært opptatte av 

å kunne utvikle kunnskap som kan bidra til arbeidet som gjøres for å hjelpe denne gruppen i 

Norge. 

 

1.2 Plan for oppgaven 

I dette kapittelet vil vi beskrive nødvendig bakgrunn for studien. Vi vil si noe om hva 

menneskehandel er, beskrive rammeverket for støtte til ofre for menneskehandel, redegjøre 

for forskningen som er gjort på feltet, samt presentere forskningsspørsmålene. Neste kapittel 

tar for seg metoden, og redegjør for hvordan vi har gjennomført studien samt metodiske valg 

vi har gjort. I kapittelet om resultater vil resultatene av analysen beskrives. Diskusjonen blir 

avrundingen av oppgaven og tar for seg hvordan vi forstår resultatene, samt hva vi mener 

disse betyr for feltet. 
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1.3 Tematisk bakteppe 

1.3.1 Begrepsavklaring 

Det finnes mange ulike forståelser og beskrivelser av hva menneskehandel er, innenfor 

forskingen så vel som i den offentlige debatten (Davidson, 2017; Lee, 2011). Det nærmeste vi 

kommer en internasjonalt anerkjent definisjon av menneskehandel er formulert i United 

Nations Protocol to Prevent, Supress and Punish Trafficking in persons, kjent som 

Palermoprotokollen (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2004). Her er 

trafficking in persons definert som: 

 

... rekruttering, transport, overføring, husing eller mottak av personer, ved hjelp av trusler 

om bruk av vold eller bruk av vold eller andre former for tvang, av bortføring, av bedrageri, 

av forledelse, av misbruk av myndighet eller av sårbar stilling eller av å gi eller å motta 

betaling eller fordeler for å oppnå samtykke fra en person som har kontroll over en annen 

person, med sikte på utnytting. Utnytting skal som et minimum omfatte utnytting av andres 

prostitusjon eller andre former for seksuell utnytting, tvangsarbeid eller tvangstjenester, 

slaveri eller slaveriliknende praksis, trelldom eller fjerning av organer, 

 

Videre spesifiseres det at samtykke fra et offer for menneskehandel er uten betydning der 

noen av midlene nevnt over er brukt. Hvis den som er utnyttet er under 18 år anses det som 

menneskehandel selv om ingen av de midlene nevnt over er brukt. 

 

Denne forståelsen av hva menneskehandel er har vært utgangspunktet for utformingen av de 

fleste nasjonale definisjoner. Tilslutningen til protokollen var grunnlaget for at vi fikk et eget 

forbud mot menneskehandel i det norske rettssystemet, og ordlyden er utformet med 

utgangspunkt i definisjonen gitt av FN protokollen. I Norge er det vanlig å bruke den 

juridiske definisjonen av menneskehandel gitt av straffelovens § 257: 

 

Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd tvinger, 

utnytter eller forleder en person til 

a) prostitusjon eller andre seksuelle ytelser,  

b) arbeid eller tjenester, herunder tigging,  

c) krigstjeneste i fremmed land, eller 
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d) å samtykke til fjerning av et av vedkommendes indre organer,  
  

Videre presiserer lovteksten i tråd med Palermoprotokollen at når den som utnyttes er under 

18 år, så regnes handlingen som menneskehandel uavhengig av om vold, trusler, misbruk av 

sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd er anvendt. 

 

Når vi referer til ofre for menneskehandel, så snakker vi om personer som har blitt utsatt for 

de handlingene som er beskrevet i definisjonene over. Det kan være personer som har blitt 

identifisert som mulige ofre for menneskehandel, og det kan være personer som av ulike 

grunner ikke har blitt identifisert, men som blir eller har blitt utnyttet på samme måte.  

 

I offentlige dokumenter, nasjonale og internasjonale, så brukes betegnelsen offer om denne 

gruppen, og vi velger å gjøre det samme. I noen miljøer er det vanlig å bruke betegnelsen 

overlever for å understreke at de som har kommet seg ut av en menneskehandel situasjon er 

sterke og handlekraftige individer. Vi er ikke uenig i denne holdningen selv om vi i denne 

sammenhengen velger (og syns det er riktig) å kalle dem for offer for menneskehandel. 

 

1.3.2 Det internasjonale rammeverket 

Det er flere menneskerettighetskonvensjoner som er relevante for Norges arbeid mot 

menneskehandel. Her vi vil nevne de to som omhandler menneskehandel spesielt.  

 

Palermoprotokollen er det eneste globale instrumentet i arbeidet mot menneskehandel. 

Protokollen ligger under FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet, og 

har som formål å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og 

barn. Konvensjonen og tilleggsprotokollene ble signert av Norge i 2003 og forplikter oss 

særlig når det gjelder de strafferettslige sidene ved menneskehandel (Brunovskis, Tveit, & 

Skilbrei, 2010; Stang & Sveaass, 2016; UNODC, 2004). 

 

Når det kommer til beskyttelse av ofre for menneskehandel, er Norge bundet av Europarådets 

konvensjon om tiltak mot menneskehandel fra 2005. I følge konvensjonen skal 

medlemslandene «vedta de lover eller treffe andre tiltak som er nødvendig for å bistå ofre 

med deres fysiske, psykiske og sosiale rehabilitering (Europarådet, 2005).  
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1.3.3 Tendenser i antall identifiserte ofre 

Det er stor kontrovers når det gjelder å forsøke å estimere antall ofre for menneskehandel (Di 

Nicola, 2007; Gallagher, 2017). Vi velger her å gjengi beskrivende statistikk om identifiserte 

ofre for menneskehandel, for å si noe tendensene i denne populasjonen. Vi er med dette klare 

over identifiserte ofre for menneskehandel er en annen populasjon enn ofre for 

menneskehandel, siden det ikke er tilfeldig hvem som kommer i kontakt med hjelpesystemet 

(Tyldum & Brunovskis, 2005). 

 

FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) gir ut rapporter om menneskehandel på 

verdensbasis annethvert år, sist utkomne utgivelse er fra 2016. Her beskrives det at det 

mellom 2012 og 2014 ble oppdaget 63 251 ofre for menneskehandel fordelt på 106 land. 

Basert på et underutvalg på 17 752 har man kunnet si noe om kjønn og alder i gruppa. 51% 

var kvinner, 20% jenter, 21% menn og 8% gutter (UNODC, 2016, s. 23). En overvekt av 

identifiserte ofre – omlag 70% – er jenter eller kvinner, og i overkant av en fjerdedel er barn. 

 

Kjønnsfordeling og utnyttelsesform blant ofre som identifiseres kan variere i ulike regioner. 

Eksempelvis i regionen Øst-Europa og Sentral-Asia er over halvparten av de som 

identifiseres menn (UNODC, 2016, s. 24), noe som klart skiller seg fra 

verdensgjennomsnittet. UNODC oppsummerer at for Vest- og Sør-Europa er ofrene som 

identifiseres oftest kvinner, de fleste kommer fra Sørøst-Europa etterfulgt av personer fra 

subsaharisk Afrika, og utnyttelsesform er hyppigst av seksuell karakter. Vest- og Sør-Europa 

omtales som et område som i stor grad er destinasjon for ofre for menneskehandel (UNODC, 

2016, s. 71). Menneskehandlerne er oftest utlendinger, og man ser en sammenheng i 

statsborgerskap mellom menneskehandlere og ofre (UNODC, 2016, s. 73). 

 

Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) rapporterer hvert år hvor mange 

antatte ofre for menneskehandel som mottar bistand fra myndigheter og hjelpetiltak i Norge 

(KOM, 2017). I norsk sammenheng finnes det for øvrig ikke noe nasjonalt system for 

innrapportering av saker, noe som innebærer at tallene ikke er sikre. Det er likevel denne 

statistikken myndigheter og andre aktører innen feltet baserer seg på og derfor velger vi å 

gjengi tall fra KOM for å beskrive gruppen identifiserte ofre for menneskehandel i Norge. 
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KOM har beregnet at 262 personer mottok bistand i 2016, som identifiserte ofre for 

menneskehandel (KOM, 2017). Det har også blitt innrapportert at 35 voksne personer avslo 

tilbudt hjelp, i denne forbindelse angir KOM selv at det reelle tallet antakelig er høyere 

(KOM, 2017, s. 29). Blant de 262 som har mottatt bistand er 125 fra Nigeria, 14 fra Romania, 

11 fra respektive Pakistan og Bulgaria og 9 fra Filippinene (KOM, 2017, s. 31). Totalt er 42 

nasjonaliteter representert, kun de 5 mest frekvente er gjengitt her. 197 av de 262 er kvinner 

over 18 år, hvorav 173 har blitt utnytta i prostitusjon, 13 i tvangsarbeid og 11 i en form for 

kombinasjon (KOM, 2017, s. 30). 46 menn fikk i 2016 bistand som antatte ofre for 

menneskehandel, 38 av disse hadde blitt utnytta i tvangsarbeid og tvangstjenester, 7 i 

prostitusjon, mens for 1 var utnyttelsesform uavklart. 18 mindreårige ofre fikk bistand, 

hvorav 9 var jenter og 9 gutter. Noen ble utnytta i prostitusjon, andre i tvangsarbeid og 

tvangstjenester. Det bør bemerkes at mindreårige ofre ikke kan takke nei til bistand (KOM, 

2017, s. 26). 

 

1.3.4 Rett til bistand og beskyttelse i Norge 

Personer som er identifisert som ofre for menneskehandel har rett til bistand og beskyttelse 

etter Europakonvensjonen (KOM, 2017, s. 42). I Norge er det ikke én instans som har 

ansvaret for å identifisere mulige ofre og sette dem i kontakt med relevante hjelpetiltak. Dette 

ansvaret deles av alle yrkesgrupper som gjennom sitt arbeid kan komme i kontakt med denne 

gruppen, som politi, helsepersonell eller arbeidstilsyn (KOM, 2017). Formålet med dette er å 

bidra til at flere ofre for menneskehandel fanges opp og tilbys hjelp.  

 

Dersom myndighetene vurderer at det er rimelig grunn til å tro at en person er eller har vært 

utsatt for menneskehandel har vedkommende rett til bistand og beskyttelse. Det er ikke 

tydelig definert hva det vil si, men det kan innebære informasjon om rettigheter og 

hjelpetilbud, juridisk bistand, nødvendige sikkerhetstiltak, trygg og tilpasset bolig, penger til 

livsopphold, aktivitetstilbud og/eller arbeidsrettede tiltak, bistand til trygg retur til 

hjemlandet, og midlertidig arbeids - og oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel 

(KOM, 2017, s. 42). Det er ulike sektormyndigheter som tar stilling til om vilkårene for 

rettighetene er oppfylt, som politi, utlendingsforvaltningen, helsemyndighetene, arbeids – og 

velferdsforvaltningen med flere, og det er individuelle vurderinger som ligger til grunn for 

hvilken hjelp den enkelte faktisk får (Brunovskis, 2016; Sønsterudbråten, 2013).  
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De fleste som identifiseres som mulige ofre for menneskehandel i Norge er 

tredjelandsborgere og velger derfor å søke om oppholdstillatelse. I første omgang søker de 

fleste om det som kalles refleksjonsperiode eller begrenset oppholdstillatelse for ofre for 

menneskehandel (KOM, 2017).  

 

Refleksjonsperiode er en seks måneders arbeids – og oppholdstillatelse uten rett til fornyelse. 

Formålet med tillatelsen er å tilrettelegge for at personen skal kunne bryte med miljøet bak 

menneskehandelen. For å få innvilget refleksjon legges det vekt på om det foreligger 

holdepunkter for at vedkommende er utsatt for menneskehandel, og at vedkommende er 

innstilt på å motta hjelp og følge opp de tiltak som tilbys (KOM, 2017, s. 43). 

 

Begrenset oppholdstillatelse er en tillatelse som kan gis for inntil 12 måneder med mulighet 

for fornyelse. Formålet med tillatelsen er å tilrettelegge for at straffeforfølgning av 

menneskehandlere kan finne sted. Vilkårene for å få en slik tillatelse er at personen har brutt 

med miljøet bak menneskehandelen, forholdet er anmeldt, etterforskning eller straffesak mot 

menneskehandlerne er påbegynt, og at politi anser utlendingens tilstedeværelse i Norge som 

nødvendig for å få saken gjennomført (KOM, 2017, s. 44). Verken refleksjonsperiode eller 

begrenset oppholdstillatelse gir grunnlag for varig opphold i Norge.  

 

Ofre for menneskehandel har i likhet med andre migranter rett til å søke om asyl i Norge. For 

å få innvilget asyl, må de oppfylle vilkårene for beskyttelse. Dersom disse vilkårene ikke er 

oppfylt, vurderes det om søkeren fyller vilkårene for oppholdstillatelse til vitner i sak om 

menneskehandel (KOM, 2017, s. 45). Der vedkommende ikke har vitnet i retten vurderes 

vilkårene for oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn. I realiteten skal det 

mye til for å innfri vilkårene for varig oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel i Norge 

(Stang & Sveaass, 2016). 

 

Kvaliteten og omfanget av assistansen den enkelte blir tilbudt vil avhenge av ressursene i den 

kommunen de oppholder seg i og egenskaper hos de hjelperne de møter (Brunovskis mfl., 

2010). Ofre for menneskehandel i Oslo har ulike botilbud. En del bor i bokollektiv som er 

spesielt tilrettelagt for ofre for menneskehandel eller på krisesenter. Andre bor i egen bolig 

gjennom NAV eller på asylmottak. Når det gjelder aktivisering finnes det få tilbud som er 

tilrettelagt for denne gruppen. Et eksempel er kurs i make-up og negledesign på Tone Lise 

Akademiet, og et annet er tre måneder arbeidspraksis i hotellkjeden Choice. Kommunen kan 
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også tilby ulike former for kvalifiserings – eller sysselsettingstiltak. Det viser seg imidlertid 

at mange sliter med å nyttiggjøre seg av disse mer generelle tilbudene, og de skreddersydde 

tiltakene med tett oppfølging ser ut til å fungere mye bedre (Sønsterudbråten, 2013).  

 

Når det gjelder helsehjelp har personer med oppholdstillatelse i Norge i utgangspunktet 

tilgang til fastlegeordningen og mulighet til å bli henvist til spesialisthelsetjenesten. Av ulike 

grunner ser man at det er vanskelig for denne gruppen å få benyttet seg av disse tjenestene. 

Det er for eksempel svært få som i realiteten får tilbud om psykologisk behandling i det 

offentlige systemet (Brunovskis mfl., 2010; KOM, 2017).  

 

1.3.5 Historiene bak menneskehandelen 

Vi mangler fremdeles en tilstrekkelig forståelse av hvordan personer havner i 

menneskehandel, hva de opplever i løpet av utnyttelsen og hvordan de kommer seg ut av det. 

Menneskehandel er komplekst, med mange variasjoner. Flere argumenterer mot å gi 

forenklede bilder av hva menneskehandel er, da det finnes flere eksempler på at dette kan 

skade arbeidet med disse menneskene mer enn det gagner (Yea, 2017). Vi vil forsøke å gi et 

bilde av hvordan menneskehandel kan se ut, uten for mange forenklinger. Vi baserer oss her 

på studier som er gjort i ulike verdensdeler. Studiene har undersøkt menneskehandel som er 

grenseoverskridende og vært oppmerksomme på gangen i menneskehandelen, eksempelvis 

hva som skjer i rekruttering, utnyttelse og liknende. Noen forskere har snakket med ofre for 

menneskehandel i europeiske land, i en periode der de relativt nylig har kommet seg ut av 

den (Akinyoade & Gewald, 2015; Bjerkan, Dyrlid, Nikolic-Ristanovic, & Simeunovic-Patic, 

2005; Brunovskis & Surtees, 2007; Brunovskis mfl., 2010; Skilbrei, Tveit, & Brunovskis, 

2006). To studier er gjort på den meksikanske grensa til Amerika med ofre fra Mexico 

(Goldenberg mfl., 2015; Rocha‐Jimenez mfl., 2018). Andre studier er gjort med ofre som har 

kommet hjem igjen fra menneskehandel (Jones, Engstrom, Hilliard, & Sungakawan, 2011; 

Meyer, Robinson, Abshir, Mar, & Decker, 2015; Reda, 2018; Silverman mfl., 2007; 

Simkhada, 2008). De fleste studiene har snakket med ofre utnyttet i prostitusjon, og to studier 

har inkludert tvangsarbeid og tvangstjenester (Meyer mfl., 2015; Reda, 2018).  

 

Utgangspunktet for at disse menneskene reiser er ganske likt utgangspunktet for andre 

migranter. Migrasjonsruter og ruter for menneskehandel overlapper ofte (UNODC, 2016, s. 

57), folk reiser fra steder med vanskelige kår for å komme til steder de tror er bedre. Det 
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finnes tilfeller hvor ofre har blitt neddopet og kidnappet (Silverman mfl., 2007), men de fleste 

reiser frivillig. Fattigdom er det vanligste svaret på hvorfor; mange har ikke utdannelse eller 

jobbmuligheter der de bor og reiser for å bedre sin eller familiens økonomiske situasjon. For 

flere er det og slik at beslutningen om å dra foranlediges av vanskelige familieforhold, som 

ved konflikt eller mishandling, eller spesifikke negative hendelser som dødsfall og 

samlivsbrudd. I enkelte tilfeller har personen blitt kastet ut hjemmefra eller blitt forlatt slik at 

situasjonen krever at personen tar grep for å forsørge seg selv (Bjerkan mfl., 2005). 

 

De fleste får hjelp til å ordne med reise og jobb av noen de kjenner fra før. For noen er dette 

personer de kjenner svært godt, som en venn, en kjæreste eller et familiemedlem (Bjerkan 

mfl., 2005; Rocha‐Jimenez mfl., 2018), mens det for andre dreier seg om mindre nære 

personer, som bekjente av familien eller viktige personer i lokalmiljøet. Mange betaler en del 

penger for å få ordnet dokumenter og transport, mens andre av ulike årsaker får inntrykk av at 

de ikke trenger å betale (Meyer mfl., 2015). Begynnelsen på menneskehandelen ligger ofte i 

dette med betaling for tjenester knyttet til migrasjon. Beløpene som kreves er gjerne store 

sammenliknet med de økonomiske midlene personene disponerer, noe som gjør at de 

opparbeider seg gjeld. Flere får heller ikke vite at løpende utgifter forventes tilbakebetalt, før 

pengene allerede er brukt på dokumenter, bestikkelser, mat og annet (Jones mfl., 2011). For 

noen tar reisen relativt kort tid, kanskje en uke eller en måned, mens for andre tar reisen mye 

lenger tid. De som drar fra subsaharisk Afrika til Europa reiser ofte etappevis over flere år, 

hvor utgiftene som samles opp til slutt er enorme (Skilbrei mfl., 2006). 

 

Ved ankomst blir situasjonen sjelden slik de har sett for seg. Arbeidsforholdene er svært 

annerledes enn forventet, ofte med ekstremt lange dager, kjefting, trusler og kummerlige og 

usikre lokaler (Meyer mfl., 2015). Arbeidsoppgavene er annerledes, noen hadde kanskje sett 

for seg å servere i restaurant, men blir isteden satt til å vaske. Andre blir overrasket over 

forventninger til hvilke seksuelle tjenester de skal utføre (Akinyoade & Gewald, 2015). Flere 

har hatt inntrykk av å skulle jobbe i helt andre yrker, men havner isteden på fiskebåt (Meyer 

mfl., 2015) eller i prostitusjon (Simkhada, 2008). 

 

Så hvorfor drar de ikke bare? I noen sammenhenger er ofre fysisk innesperret (Jones mfl., 

2011; Reda, 2018), men veldig mange har åpen dør og blir heller holdt av ulike former for 

tvang. Mange har opparbeidet seg stor gjeld, men står uten mulighet til å betale på annet vis 

enn ved å fortsette i den jobben de har fått. Ofre har sjelden oversikt over akkurat hvor mye 
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de skylder. Tilbakebetalingen skjer ved at et ukjent beløp blir trukket fra en lønn på ukjent 

størrelse. Dette betyr at utnytterne både har oversikt og kontroll på tilbakebetalingen. Noen 

ofre bærer likevel på et håp om å tjene penger. Hvis de jobber hardt og betaler gjelden er det 

mulig at de blir en av de som lykkes (Jones mfl., 2011; Skilbrei mfl., 2006). 

 

Flere opplever trusler om å bli skadet hvis de drar eller slutter å jobbe. Mange har selv 

opplevd vold fra menneskehandlerne, eller vært vitne til eller hørt om vold mot andre ofre, 

noe som gjør disse truslene troverdige. Andre får trusler om at hvis de ikke betaler vil noen 

de er glad i bli skadet eller drept. Menneskehandlerne har ofte kontakter i lokalmiljøet 

hjemme, noe som gjør også disse truslene troverdige. En annen forklaring på hvorfor de ikke 

«bare drar» er at flere har komplekse forhold til sine menneskehandlere. De er ikke bare er 

mennesker som har utnyttet dem, men også mennesker som bryr seg om dem og gir dem mye 

støtte (Bjerkan mfl., 2005). Mange har blitt isolert fra sine gamle nettverk i mange år 

(Skilbrei mfl., 2006), slik at menneskehandleren som har vært med hele veien kan være blant 

de viktigste menneskene i livet. Forskning som har undersøkt psykologisk kontroll i 

fangenskap viser at å ødelegge offerets selvtillit i relasjonene til andre og isolere henne, gjør 

henne mer avhengig av sin overgriper for å møte menneskelige behov, slik at ofre begynner å 

se menneskeligheten i sin overgriper (Herman, 1997). 

 

Hvorfor søker de ikke hjelp? Ofrene vet ofte ikke om de er i landet på lovlig grunnlag eller 

ikke. Noen har blitt fratatt identitetspapirene sine (Akinyoade & Gewald, 2015), mens andre 

er usikre på om papirene deres er «bra» (Skilbrei mfl., 2006). Dette gjør at mange vegrer seg 

for å ta kontakt med politi eller myndigheter i frykt for å bli kastet ut av landet. Noen vet om 

mulighetene for å søke hjelp fra myndighetene, men vurderer at dette ikke vil hjelpe på deres 

situasjon (Brunovskis & Surtees, 2007). Noen ofre er involvert i kriminell aktivitet, slik at de 

er redde for å bli straffeforfulgt. 

 

Det er naturlig å tenke seg at hvordan ofre kommer ut av menneskehandelen henger sammen 

med hva slags type tvang som har holdt dem. En norsk studie viser at noen ofre får hjelp til å 

skjønne at situasjonen ikke er akseptabel ved hjelp av landsmenn de møter i tilfeldige 

sammenhenger. De beskriver at mange ofre er alene i med sine problemer, slik at de er helt 

avhengig av disse tilfeldige møtene for å få hjelp (Brunovskis mfl., 2010). 
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1.4 Forskning på menneskehandel 

Både før og etter at internasjonale enigheter rundt det juridiske rammeverket kom på plass 

har man forsket på ulike aspekter ved fenomenet menneskehandel. Forskningen på 

menneskehandel begynte rundt år 1990 (Miller & Lyman, 2017), og siden har flere ulike 

fagfelt undersøkt temaet. En oversiktsartikkel hevder forskningen i feltet hovedsakelig 

kommer fra fagfeltene samfunnsvitenskap, rettsvitenskap og medisinsk epidemiologi 

(Gozdziak & Bump, 2008). I den eksisterende litteraturen har vi ikke funnet noen studier som 

er tilsvarende eller liknende vår studie. Det kan likevel ikke utelukkes at slike studier finnes. 

Siden forskningen vi gjengir ikke har vært direkte relevant for vår studie vil vi trekke lite av 

litteraturen videre inn i diskusjon. Vi vil i det følgende gi en kort oversikt over noen spørsmål 

som har vært undersøkt i forskningen på menneskehandel, for å vise hvilke tilnærminger som 

har vært sentrale i feltet. 

 

I 2002 ble det gjort en forskningsoppsummering på oppdrag av IOM (Kelly, 2002). 

Oppsummeringen påpekte at vektlagte spørsmål til da hadde vært a) å estimere problemets 

størrelse, b) å kartlegge reiseruter for menneskehandel (opprinnelsesland, transittland og 

reisemål), c) å dokumentere rekrutteringsmåter, d) å utforske tvang- og maktmidler samt 

impliserte menneskerettighetsbrudd, og e) å evaluere lovverk og politisk rammeverk. 

Konklusjonen var likevel at mange av de overnevnte spørsmålene forble ubesvarte i 

forskningen, både på grunn av metodiske utfordringer og en tendens til å gjennomføre studier 

«fort og gæli» i situasjoner der det haster å få tak i informasjon (Kelly, 2002). Et av de mer 

utdypede områdene var årsakene til menneskehandel – sårbarhetsfaktorer for at 

menneskehandel skjer – og samsvar i forskningsfunn ble påpekt. Derimot var estimater av 

problemets omfang mer usikre, og lite var kjent om ofre og gjerningsmenn (Kelly, 2002). 

 

Siden har det skjedd mye i forskningsfeltet. Mange har ønsket å finne svar på hvor mange 

tilfeller av menneskehandel som finnes, hvor mange ofre det dreier seg om og hvor mye 

penger som ligger i menneskehandelen (Di Nicola, 2007). Estimatene som eksisterer per nå 

kritiseres likevel hyppig, både på grunn av metodiske svakheter i måten å estimere på 

(Gallagher, 2017), men også på grunn av ukritisk bruk av estimatene (Yea, 2017). Flere 

forfattere etterspør nye og bedre metoder (Di Nicola, 2007; Tyldum, Tveit, & Brunovskis, 

2005), mens andre stiller spørsmål nytten av slike tall og om det ikke er en avsporing i 

bekjempelsen av menneskehandel (Dottridge, 2017; Feingold, 2017). 
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Det pågår stadig diskusjoner rundt hvordan menneskehandel skal forstås. Mens feltet 

tidligere var mer opptatt av hvordan prostitusjon og menneskehandel hang sammen som 

fenomener, har flere forfattere den senere tiden vært opptatte av hvordan menneskehandel, 

tvangsarbeid og slaveri henger sammen (Weitzer, 2015). Dette kan ha sammenheng med en 

økende oppmerksomhet omkring menn som utnyttes i menneskehandel og i andre 

utnyttelsesformer enn prostitusjon. Flere forfattere har påpekt at kvinner og barn som utnyttes 

i prostitusjon har vært viet mesteparten av oppmerksomheten i empirisk forskning og 

teoretisk forståelse (Lee, 2007; Okech, Choi, Elkins, & Burns, 2018; Zimmerman & Kiss, 

2017). På tross av utvikling i feltet skrives det fremdeles om kvinner og prostitusjon knyttet 

til hvordan man skal forstå menneskehandel. Et eksempel på nyere artikler med denne 

vinklingen er «Inequality of women as a factor influecing migration from countries of origin 

to the United States and its implications for understanding human trafficking» (Noyori-

Corbett & Moxley, 2016), som ser på hvilke mekanismer som får kvinner til å migrere 

nordover til USA og hva slags implikasjoner dette får for forståelsen av menneskehandel. Et 

annet eksempel er «Female Sex Trafficking: Conceptual Issues, Current Debates, and Futures 

Directions» (Meshkovska, Siegel, Stutterheim, & Bos, 2015) som blant annet undersøker 

hvordan menneskehandel med kvinner i seksuelle tjenester henger sammen med generelt 

sexarbeid og prostitusjon. 

 

Som nevnt har man lenge kjent til risikofaktorer for menneskehandel, ofte kalt årsaker til 

menneskehandel. Disse ble i 2005 oppsummert til å være fattigdom og mangel på muligheter, 

familieoppløsning og et ønske om å komme seg bort, det å være kvinne, å bo i et land preget 

av konflikt eller ustabilitet, globalisering og migrasjon, samt etterspørsel (Tyldum mfl., 

2005). Forfatterne påpekte her at fokuset i undersøkelsen av årsaker i stor grad hadde vært på 

hva som bidrar til tilførsel av ofre for menneskehandel, og lite på hva som skaper 

etterspørselen i markedet, men at dette var i endring. Det er for øvrig flere som mener dette 

fremdeles i dag (Miller & Lyman, 2017). 

 

Etterhvert har flere vært opptatt av å evaluere programmene og tiltakene som ble iverksatt 

etter internasjonale avtaler (som Palermoprotokollen) for å få slutt på menneskehandel. Et 

eksempel er en studie som konkret har undersøkt virkningen av enkelte tiltak rettet mot å få 

slutt på menneskehandel etter at Palermoprotokollen kom på plass (Smith, 2011). Deler av 

menneskehandelfeltet har som nevnt hatt et juridisk fokus. Et eksempel på denne vinklingen 
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er en studie som undersøker hvordan menneskehandelsaker blir oppdaget i Norge, samt 

politiets rolle i dette arbeidet (Bjelland, 2017). Et annet eksempel er en studie som 

undersøker effektiviteten av europeisk lovverk ved å sammenlikne praksis i saker fra den 

europeiske menneskerettighetsdomstolen med praksis i Storbritannia (Chaudary, 2011). Her 

ser vi at forskere har undersøkt hvordan lovverket både på nasjonalt og europeisk nivå 

fungerer i bekjempelsen av menneskehandel. 

 

I forbindelse med internasjonale avtaler om bekjempelse av menneskehandel ble det iverksatt 

tiltak for at ofre skulle få hjelp, noe flere har etterspurt evalueringer av (Kelly, 2002; Tyldum 

mfl., 2005). Flere forfattere har ønsket å vurderere ulike intervensjoner som brukes for å bistå 

ofre, og en oversiktsartikkel fra 2017 gir innblikk i vanskene knapphet på empiriske studier 

medfører (Dell mfl., 2017). Forfatterne ønsket å gå systematisk til verks, ved å se på studier 

som hadde evaluert en form for intervensjon som ble tilbudt ofre for menneskehandel etter at 

de hadde kommet ut av utnyttelse. De opprinnelige inklusjonskriteriene innebar at studiene 

måtte ha en kontrollgruppe til sammenlikning, men dette ble endret underveis siden så få 

studier møtte dette kriteriet. Likevel endte oversiktsartikkelen opp med å inkludere kun seks 

studier, slik at meta-analysen som var planlagt ikke ble noe av grunnet for få 

engelskspråkelige studier (Dell mfl., 2017).  

 

Flere studier peker på en knapphet på empiriske studier i dette forskningsfeltet slik det ser ut i 

dag. En systematisk gjennomgang fra 2008 fant at av 218 tidsskriftartikler om 

menneskehandel var kun 39 empiriske (Gozdziak & Bump, 2008). En oversiktsartikkel fra 

2018 over forskning på menneskehandel i fagfeltet sosialt arbeid fant at 62% av artiklene var 

teoretiske eller konseptuelle, mens kun 38% var empiriske. Blant de empiriske artiklene 

brukte 75% en kvalitativ tilnærming. Forfatterne i denne studien peker på at per nå er 

empirisk forskning det mest ukjente terrenget i arbeidet mot menneskehandel (Okech mfl., 

2018).  

 

I 2003 ble artikkelen «The health risks and consequences of trafficking in women and 

adolescents. Findings from a European Study» publisert. Studien undersøkte psykisk og 

somatisk helse hos ofre for menneskehandel, samt kartla noen typer opplevelser ofre kunne 

ha som innebar risiko for helseplager (Zimmerman mfl., 2003). Siden har liknende studier 

vært gjort i ulike land, med kvinner, menn og mindreårige (Cwikel, Chudakov, Paikin, 

Agmon & Belmaker, 2004; Kiss mfl., 2015; Turner-Moss, Zimmerman, Howard & Oram, 
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2014). En meta-studie viser noen viktige funn fra denne tilnærmingen: ofre for 

menneskehandel har svært høy prevalens av depresjon (52%), angst (50%) og post-

traumatisk stresslidelse (32%) (Ottisova, Hemmings, Howard, Zimmerman, & Oram, 2016). 

En studie undersøkte forekomst av kompleks PTSD hos asylsøkere med traumatiske 

erfaringer og fant at 3 av 15 personer med bakgrunn som ofre for menneskehandel hadde 

klinisk signifikante symptomer (Kissane, Szymanski, Upthegrove, & Katona, 2014). Noen 

studier indikerer at rusmisbruk blant ofre for menneskehandel er høyere enn i et tilfeldig 

utvalg (Oram, Khondoker, Abas, Broadbent, & Howard, 2015; Servin mfl., 2015). I tillegg 

har man funnet at ofre for menneskehandel forteller om fysiske helseplager som vondt i 

hodet, vondt i ryggen, magesmerter, slitenhet og hukommelsesvansker, plager som både kan 

ha somatiske og psykiske forklaringer (Ottisova mfl., 2016). 

 

Flere av studiene som har undersøkt helse har i tillegg spurt om ofre har opplevd spesifikke 

hendelser som kan medføre risiko for helseplager, og hatt et spesielt fokus på vold. 

Prosentandelene av ofre som forteller om erfaringer med vold varierer fra 24% opp til 90% 

(Ottisova mfl., 2016). Selv om tallene viser stor variasjon, synes det godt dokumentert at 

svært mange ofre for menneskehandel har opplevd fysisk vold. For å oppsummere 

tendensene fra overnevnte studier kan det sies at mange ofre for menneskehandel har 

diagnostiserbare psykiske lidelser, som antakelig vil påvirke dem i deres hverdag også etter at 

de er ute av utnyttelsen. I tillegg har mange ulike fysiske plager som kan tilskrives både 

organiske og psykiske forklaringer. I lesingen av litteraturen får vi inntrykk av at helse 

undersøkes på denne måten for å få et innblikk i omfanget av helseutfordringer i gruppen, 

slik at disse menneskene kan få hjelp med sine helseplager. Vi forstår dette som i tråd med en 

medisinsk forståelsesmodell av helseplager, der pasienter har diagnostiserbare utfordringer 

som de så kan få behandling for. I denne sammenheng vil vi nevne at det finnes flere mulige 

forståelsesmodeller av psykisk helse og psykologisk behandling. 

 

Ulike forskere og autoriteter innen feltet har utviklet retningslinjer og programmer for 

hvordan møte ofre for menneskehandel. Oss bekjent er ingen av disse modellene utviklet på 

bakgrunn av empirisk kunnskap om gruppen. Flere har brukt kunnskap fra grupper som 

beskrives som liknende, blant annet migranter, flyktninger og torturofre (Zimmerman & 

Borland, 2009). Andre har brukt kunnskap fra traumefeltet i utformingen av tiltak (Dell mfl., 

2017). Noen har hatt mer teoretisk forankrede tilnærminger eksempelvis basert på økologiske 

modeller (McIntyre, 2014). 
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1.5 Forskningsspørsmål 

I denne studien har vi ønsket å undersøke hvordan ofre for menneskehandel har det i tiden 

etter utnyttelse. Gruppen vi har valgt å fokusere på er personer som har blitt identifisert som 

ofre for menneskehandel i Norge, og som har fått innvilget midlertidig arbeids- og 

oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel. Dette er en periode der de tilbys bistand og 

beskyttelse fra norske myndigheter. Vårt mål med denne studien har vært å øke forståelsen 

for hvordan det er å være dem i denne situasjonen. Dette som et bidrag til det arbeidet som 

gjøres for å hjelpe denne gruppen i Norge. 

 

En mangel i forskningsfeltet på menneskehandel er brukerperspektivet (Yea, 2017). Vi har 

derfor ønsket å løfte frem ofre for menneskehandel sine perspektiver og egenopplevelser. Det 

har vært viktig for oss å ha en åpen tilnærming for å bli kjent med hva ofrene selv er opptatte 

av. Vi har derfor valgt en eksplorerende tilnærming der kvalitative intervjuer blir vår 

metodiske innfallsvinkel. 

 

For å belyse problemstillingen har vi valgt å fokusere på hvordan denne gruppen i Norge 

opplever livene sine her og nå, hva de er opptatte av samt hvordan håndterer hverdagen. 
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2 Metode 

2.1 Valg av forskningsdesign 

Vi har ønsket å undersøke hvordan personer som har vært utsatt for menneskehandel har det i 

tiden etter utnyttelse, hva de er opptatte av og hvordan de forstår sin situasjon i dag. Kvale 

peker på intervjuets egnethet når det gjelder å forstå meningen ved sentrale temaer fra 

informantenes livsverden (Kvale, 2007, s. 11), og med dette utgangspunktet har vi valgt å 

gjøre kvalitative intervjuer for å belyse våre spørsmål. Vi har videre valgt en åpen og 

utforskende tilnærming, der formålet er å utdype temaer informantene selv trekker frem, 

heller enn å få besvart spørsmål om spesifikke temaer som vi har antatt er viktige. Samtidig 

erkjenner vi at kunnskap skapt i konteksten av et forskningsintervju skapes i samspillet 

mellom mennesker (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 49), slik at vår forforståelse vil være en del 

av denne. 

 

Vi har valgt å bruke en fenomenologisk innfallsvinkel for å analysere materialet. Vi har 

trukket på flere forfattere, men særlig Smith sin fortolkende fenomenologiske analyse 

(Interpretative Phenomenological Analysis, IPA) har vært en viktig rettesnor for hvordan vi 

har gått frem i analysen. IPA har sitt teoretiske utspring fra fenomenologi, hermeneutikk og 

ideografi (Pietkiewicz & Smith, 2014). Fenomenologi, hermeneutikk og ideografi er alle 

begreper hentet fra vitenskapsfilosofien. Under vil vi forsøke å forklare kort hva dette betyr, 

med vekt på hvorfor vi har valgt det. 

 

Fenomenologi setter individers opplevelse i sentrum for å komme frem til sann kunnskap 

(Teigen, 2004, s. 311), mens det hermeneutiske perspektivet forutsetter at menneskers 

opplevelse av verden alltid vil være fortolkende (Willig, 2013, s. 40), slik at tilgjengelig 

kunnskap for mennesker nødvendigvis vil basere seg på deres tolkning. Vi har ønsket å 

undersøke ofre for menneskehandels opplevelse, og ser deres egne beretninger som best 

egnet til å gi oss innblikk i denne. For oss var det da naturlig å velge et analytisk perspektiv 

som ivaretar denne intensjonen, slik vi oppfatter at en fenomenologisk hermeneutikk bidrar 

til. Videre tenker vi ikke at vi får et direkte innblikk i våre informanters verden ved å snakke 

med dem, vi erkjenner at det vi har tilgang på er våre egne forståelser av våre informanters 

forståelser av deres verden – en dobbel hermeneutikk (Smith, 2009, s. 3). Det ideografiske 

perspektivet er opptatte av å løfte frem variasjon og særtrekk, slik at kunnskapen består i 
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både det som er felles og det som er individuelt, ved opplevelsene som deles med oss. Vårt 

prosjekt plasserer seg ikke innen noen lang forskningstradisjon, slik at det å løfte frem 

variasjoner og kompleksitet virker viktig for å bidra med ny empirisk kunnskap som kan øke 

forståelsen. 

 

2.2 Informanter 

Vårt utgangspunkt har vært at vi ønsker å snakke med personer som er identifisert som ofre 

for menneskehandel i Norge. Selv om dette er en relativt liten populasjon i utgangspunktet, så 

er det flere punkter vi har vært opptatt av i rekrutteringen av informanter. For det første var 

det nødvendig at informantene ble fulgt opp av ett eller flere av hjelpetiltakene i Oslo. Både 

fordi vi det var viktig for oss at de var i et system som kunne ivareta dem, og fordi vi ønsket å 

bidra med kunnskap om hvordan hjelpere kan hjelpe enda bedre, som gjorde det naturlig å 

snakke med de som er i hjelpesystemet i dag. For det andre var det viktig hvor i prosessen 

informantene befant seg. Vi ønsket for eksempel ikke at de helt nylig hadde kommet seg ut 

av menneskehandelsituasjonen. Samtidig ønsket vi heller ikke at de skulle ha kommet så 

langt i prosessen at de har fått varig opphold og blitt bosatt i en kommune. I tillegg ønsket vi 

å rekruttere informanter fra flere/begge kjønn og ulike utnyttelsesformer for å reflektere noe 

av bredden i gruppa.  

 

Vi har brukt følgende overordnede prinsipper for å velge ut våre informanter: 

 være over 18 år 

 være i kontakt med og motta bistand fra hjelpetiltakene i Oslo 

 ha midlertidig begrenset arbeids – og oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel 

 

2.2.1 Rekruttering av informanter 

Rekruttering av informanter gjorde vi gjennom fire hjelpetiltak som jobber med ofre for 

menneskehandel i Oslo: ROSA-prosjektet, NAV Grünerløkka sosialtjeneste Oslopiloten, 

Filemon Frelsesarmeen og Rett til å bli sett Oslo Røde Kors. Representanter fra disse 

prosjektene fikk muntlig informasjon om prosjektet der vi understreket viktigheten av å 

videreformidle særlig to aspekter ved vår forespørsel; frivillighet – at det ikke ville få 

konsekvenser om de ikke ønsket å delta, og at informantene ikke ville bli bedt om å snakke 

om historien sin med menneskehandel i intervjuene. I tillegg fikk de et informasjonsskriv 
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utformet for samarbeidspartnerne og kopi av samtykkeskrivet (se appendiks 1). Vi ble satt i 

kontakt med de personene som takket ja til deltakelse i forskningsprosjektet.  

 

2.2.2 Utvalget 

I det endelige utvalget var det seks informanter. Det var fire kvinner og to menn. Tre var fra 

afrikanske land, to fra land i Europa og en fra et asiatisk land. Alder varierte mellom 22 og 35 

år, to i begynnelsen av 20 åra, to i slutten av 20 åra og to i midten av 30 åra. Når det gjelder 

utnyttelsesformer hadde tre vært i prostitusjon, to i arbeid og en i en kombinasjon av 

prostitusjon og andre tjenester. Alle hadde midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse med 

begrunnelse i menneskehandelen, og mottok tilbud fra ulike hjelpetiltak i Oslo. Det var 

vanskelig å få tak i hvor lenge informantene hadde vært i Norge og hvor lenge de hadde 

mottatt bistand i Norge. Vi fikk imidlertid inntrykk av at de fleste hadde oppholdt seg i Norge 

uavbrutt eller med jevne mellomrom over flere år, før de ble identifisert som ofre for 

menneskehandel. 

 

2.3 Intervjuer 

2.3.1 Utvikling av intervju- og temaguide 

Det var to hovedhensyn vi tok i utviklingen av intervjuguiden. Det ene var å utvikle spørsmål 

som kunne bidra til å besvare våre forskningsspørsmål. Det andre var å utvikle en 

intervjuguide som gjorde det mulig for oss som intervjuet å ivareta informanten på best mulig 

måte.  

 

I tråd med forskningsspørsmålet ønsket vi å legge hovedfokuset på hvordan informantene 

opplever livene sine her og nå. Vi ønsket at intervjuspørsmålene skulle gi informantene 

anledning til å snakke relativt fritt om livene sine nå, og gi dem muligheten til å trekke frem 

det de selv er opptatt av nå og for tiden fremover. For å få til dette var det viktig med åpne og 

tydelige spørsmål, som var lett for både tolk og informant å forstå. Det var også viktig for oss 

å finne spørsmål som kunne lede til konkrete erfaringer som kan gjøre det lettere å få frem 

nyanser og opplevelser (Kvale & Brinkmann, 2015). I tillegg ønsket vi spørsmål som i 

utgangspunktet er ganske ufarlige slik at informantene selv kan styre hvor detaljert og hvor 

sensitiv informasjon de ville dele.  
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Med bakgrunn i disse hensynene begynte vi å utvikle en intervjuguide med utgangspunkt i 

livsformsintervjuet slik det er beskrevet av Hanne Haavind (1987, s. 92–93). I denne 

intervjuformen ber man informantene om å fortelle om gårsdagen, både hva som konkret 

skjedde, men også hvordan de opplevde det som skjedde. For å få tak i dette bruker man 

spørsmål som «hva skjedde så?», «hvordan gjorde du det?», «hva gjorde at du gjorde sånn?», 

«hvordan ble det for deg?». Løpende tid er det organisende elementet, med åpning for at 

intervjuer og informant kan vie mer eller mindre oppmerksomhet til ulike erfaringer gjennom 

dagen. Denne intervjumetoden gir en tydelig ramme samtidig som den er åpen i formen. 

Dette tenkte vi kunne gi informantene anledning til å snakke relativt fritt omkring konkrete 

erfaringer, og det ville gi dem mulighet til å fokusere på det som er viktig for dem – slik vi 

ønsket.  

 

Som en forlengelse av livsformsintervjuet hadde vi noen flere spørsmål som vi ønsket å stille. 

Først, om den dagen de har beskrevet var det de ville kalle en vanlig dag for dem, så hvordan 

en dårlig dag kan se ut, hvordan en god dag kan se ut, spørsmål om hvordan livet deres ville 

sett ut hvis flokene var løst, og hvordan de ser for seg sin egen fremtid.  

 

I denne typen intervju er det veldig mange muligheter for å spørre videre. Vi utviklet derfor 

en temaguide som rettesnor for hvilke områder vi kunne fokusere på i videre spørring. Det 

var likevel viktig for oss at temaguiden bare var i bakhodet, og ikke hindret oss i å følge 

interessen i øyeblikket, det de var opptatt av og tema som vi ikke hadde ventet. Eksempler på 

temaer var «sosialt nettverk», «ressurser og støtte», «håndtering av vansker».  

 

Endelig intervju- og temaguide legges ved (appendiks 2). Intervjuguiden består av følgende 

hoveddeler: 

 Innledning 

o Informasjon om hva vi skulle snakke om 

o Tegne opp ei tidslinje som vi kunne bruke som visuell hjelp gjennom 

intervjuet 

o Demografiske spørsmål  

 Livsformsintervjuet 

 Spørsmål om gode og dårlige dager, og fremtiden 
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2.3.2 Gjennomføring av intervjuer 

I de første intervjuene var begge studentene til stede for å bli samstemte i hvordan intervjuene 

skulle gjennomføres. Vi var altså fire personer tilstede; informant, tolk, intervjuer og 

medhjelper. Den åpne formen på intervjuet gjorde at medhjelperen kunne komme med 

spørsmål utenifra, litt som en reflektør i metoden reflekterende team (Andersen, 1990).  

 

Intervjuene ble gjennomført et sted informantene selv hadde fått velge. Dette ble gjort for at 

informantene våre skulle føle seg trygge i intervjusituasjonene, og vi tror at det bidro til 

nettopp det. I tillegg valgte noen informanter steder de kjente godt og som vi ikke kjente, som 

fikk den følgen at de kunne vise oss rundt siden de var på hjemmebane. Vi opplevde dette 

som fint, da vi ellers tok mye av styringen i samhandlingen. 

 

Forskerne, tolken og informanten kom hver for seg. Noen informanter ankom alene, mens 

andre fikk følge av en kontaktperson eller liknende til intervjuet. Samtalen ble innledet av at 

tolken presenterte sin rolle, før informasjon om prosjektet ble gitt. Det skriftlige samtykket til 

deltakelse ble innhentet, før intervjuet begynte. Vi innhentet separat samtykke for lydopptak, 

og understreket at det ikke var nødvendig med lydopptak for å være med på intervjuet. I 

forkant var vi usikre på om noen kunne oppfatte det som utrygt at vi ville ta opp intervjuet, 

men alle samtykket til dette. 

 

Hvert intervju tok omtrent to timer. I løpet av intervjuet serverte vi kjeks og frukt. Vi tok 

pause i alle intervjuene utenom ett. Informantene fikk en boks melkehjerter som en takk for 

at de bidro. Dette fortsatte vi med gjennom intervjuene, uten at det ble forespeilet på forhånd.  

 

Bruk av tolk 

Det var viktig for oss at informantene fikk mulighet til å snakke et språk de kunne godt, og vi 

ønsket derfor å bruke tolk i intervjuene. Det første intervjuet ble likevel gjennomført uten 

tolk, da vi fikk informasjon om at informanten var svært god i engelsk. Det viste seg likevel 

at det var mye vi ikke forstod, og alle de senere intervjuene ble gjennomført med tolk. I 

intervju med kvinnelige informanter hadde vi kun kvinnelige tolker. I noen tilfeller var dette 

tilfeldig, mens andre hadde et eksplisitt ønske om dette. I fire av intervjuene var tolken til 

stede i rommet, mens et intervju ble gjennomført med telefontolk etter informantens ønske. 

Alle tolkene hadde tolkeutdanning, og tre var statsautoriserte tolker. For to av språkene var 
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det ikke tilgjengelig statsautorisert tolk i Oslo. I forkant av intervjuene fikk tolkene 

informasjon om at intervjuet som skulle foregå var et forskningsintervju og fikk tilsendt kopi 

av samtykkeskrivet og intervjuguide.  

 

Når det gjelder erfaringer med bruk av tolk, viser vi til delkapittel 2.7 om begrensninger.  

 

Transkripsjon 

Intervjuene ble tatt opp med en lydopptaker. Fra lydopptakene transkriberte vi intervjuene. 

Man mister en del informasjon i denne prosessen, og vi ønsket at den som hadde gjennomført 

intervjuet skulle transkribere for å forsøke å ivareta mest mulig informasjon. Hvert intervju 

ble tilstrebet transkribert ferdig før et nytt ble påbegynt transkribert. 

 

Det første intervjuet ble transkribert på engelsk. De andre intervjuene ble gjennomført med 

tolk og er derfor transkribert på norsk. Informantene uttrykte seg direkte på sitt språk, det vi 

hørte og transkriberte er det som ble sagt på norsk. 

 

2.4 Analyseprosess 

Som tidligere nevnt trakk vi på flere forfattere i utformingen av analysen. Vi har tilstrebet å 

være transparente, og beskriver i det følgende i grove trekk hvordan vi gikk frem under 

analysen og hvem vi lånte ideer fra i de ulike fasene. I analysen ønsket vi ikke å ha for mange 

forhåndsdefinerte kategorier, i tråd med tanken om en eksplorerende studie, slik at funnene 

kunne være åpne for det som trådte frem av det empiriske materialet. Samtidig anerkjente vi 

at vi kom med forberedte hoder etter å ha jobbet med prosjektet mer enn halvannet år før 

analysen ble påbegynt. 

 

Innledningsvis ønsket vi å bruke Malteruds systematiske tekstkondensering, samtidig som vi 

var åpne for at den metoden kunne være utfordrende. Første steg i metoden innebærer 

gjennomlesing av materialet for så å komme opp med foreløpige temaer som intuitivt vekker 

interesse (Malterud, 2017). Vi lurte på om det var for tidlig i prosessen for oss å skulle 

komme opp med temaer, selv foreløpige, men forsøkte likevel å gjøre dette hver for oss. Ved 

sammenlikning oppdaget vi at vi hadde identifisert svært ulike type temaer, slett ikke epler og 

bananer, heller epler og hummere. 
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Deretter bestemte vi oss for å gå veien om å skrive ut en fortettet versjon av teksten for å 

kunne utkrystallisere temaer. Formen på den fortettede versjonen var inspirert av Hills 

kjerneideer (2012), mens prosessen videre ble inspirert av fortolkende fenomenologisk 

analyse (Pietkiewicz & Smith, 2014).  

 

I arbeidet med analysen ønsket vi å få frem hvordan informantene opplevde og ga mening til 

livet her og nå, gjennom beskrivelsene av gårsdagen satt opp mot en mer vanlig hverdag og 

dager som var spesielt gode eller dårlige. Vi rettet oppmerksomheten mot opplevelser vi 

oppfattet som viktige, og tankene og forståelsene informantene selv hadde av disse. 

 

Vi fordypet oss i hver av informantene, og brukte de fortettede transkripsjonene som 

utgangspunkt for å få tak i overordnede temaer for hver enkelt. Etter at vi hadde temaer for 

hver enkelt diskuterte vi oss frem til felles kategorier vi mente var viktige for gruppa som 

helhet. 

 

Vi kom opp med åtte slike kategorier, som vi delte inn i tre overordnede kategorier. 

Hierarkisk vist ser resultatene slik ut: 

I. Beskrivelser av meg 

a. Sånn kjenner jeg meg 

b. Å forstå seg selv 

II. Beskrivelser av forholdet til andre 

a. Ankerfeste 

b. Kontakt med nye mennesker 

III. Beskrivelser av mestring 

a. Noe å gjøre 

b. Å passe inn 

c. Religion hjelper 

d. Håp for fremtiden 

 

Den videre prosessen bestod i at vi skrev ut innholdet for de ulike kategoriene. Vi satte fokus 

på det som var felles for mange, men også på opplevelser som var unik for den enkelte, i tråd 

med det ideografiske perspektivet IPA har som utgangspunkt. Med nesten ferdigutskrevne 

kategorier gikk vi tilbake til transkripsjonene og fant frem sitater vi mente var særlig 

illustrerende eller viktige. 
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2.5 Refleksivitet 

Kunnskap som oppstår i samhandling mellom mennesker blir nødvendigvis påvirket av begge 

parter. Under vil vi si noe om hvordan vi tenker at vi som personer har påvirket hva slags 

resultater vi har kommet frem til. Dette er ikke en uttømmende liste, men et forsøk på å løfte 

noen av de sentrale elementene. 

 

Karin har som nevnt kjennskap til gruppen fra sin rolle som frivillig i Røde Kors. Hun har 

truffet alle informantene enten før eller i løpet av prosjektperioden i forbindelse med sosiale 

aktiviteter i Røde Kors. Denne koblingen til informantene har både positive og negative sider, 

slik vi ser det. Gjennom prosessen har vi opplevd at det er viktig for samarbeidsaktørene våre 

at en av oss har erfaring med gruppen og dermed kjenner til kultur, stil, kommunikasjonsform 

og generelt er klar over sårbarheter som informantene kan ha og temaer det kan være spesielt 

vanskelig å snakke om. Det fremstår òg svært viktig for informantene at deres 

kontaktpersoner vet hvem en av forskerne er og kan formidle at de har tillit til at vi vil ivareta 

dem og det de deler på en god måte. Det har i tillegg virket som om informantene har satt pris 

på at de vet hvem en av oss er fra før. Vi har opplevd denne gjensidige kjennskapen som 

positiv i alliansebyggingen, samtidig som det å treffes i ulike roller og kontekster kan virke 

begrensende for utviklingen av informasjon i intervjuene. 

 

På det tidspunktet vi gjorde intervjuene var vi i slutten av profesjonsstudiet i psykologi, noe 

som vil si at vi hadde forsøkt oss som klinikere i møte med mennesker. Vi snakket på forhånd 

om hvordan et forskningsintervju blir annerledes enn en klinisk samtale, vi skulle åpenbart 

ikke utøve virket som kliniske psykologer i møte med informantene. Samtidig er det 

vanskelig og kanskje ikke formålstjenlig å legge fra seg ferdigheter man har i å snakke med 

mennesker. Det er heller ikke helt lett å legge bort de kliniske brillene. Når informantene våre 

fortalte om vanskelige tanker merket vi at det er vi veldig gode på å spørre mer om. Samtidig 

visste vi at studien ville skifte kurs hvis vi la vekt på det kliniske fokuset. Vår erfaring fra det 

klinisk rettede studiet har nok gitt oss mye god informasjon i intervjuene, men også annen 

informasjon enn det vi ville fått ellers. 

 

Uten at vi har spurt direkte om temaet har religion blitt tatt opp av flere av våre informanter, 

som noe viktig i deres hverdag. Begge studentene er ateister og vi har merket i 

gjennomlesningen av transkripsjonene at det fremstår ganske tydelig at vi ikke helt har visst 
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hva vi skulle spørre om når informantene har snakket om religion. Noe av det samme har kan 

hende skjedd i vår analyse av temaet, vi har vanskelig for å være komplekse i tankegangen 

rundt noe vi selv ikke har mye erfaring med. Kvale beskriver at i spenningsfeltet mellom å 

kjenne til fenomenet som beskrives og å være uten forutgående antakelser finner man en 

«kvalifisert naivitet» (Kvale, 2007, s. 12). Vi tror at forskere som er noe mer åndelige selv 

kunne ha hatt en mer kvalifisert naivitet i møte med beskrivelsene knyttet til religion, mens vi 

primært hadde naivitet. Kanskje finnes det dypere og mer komplekse sammenhenger her enn 

dem vi har analysert oss frem til. 

 

2.6 Etiske betraktninger 

Tidligere ofre for menneskehandel er en sårbar gruppe mennesker, og i planleggingen av 

prosjektet har det vært flere særlige hensyn å ta i tillegg til mer generelle forskningsetiske 

hensyn. 

 

Vi sendte inn en vurdering til REK (regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk), på grunn av usikkerhet rundt hvorvidt prosjektet ville ansees som 

helseforskning eller samfunnsforskning. REK vurderte at prosjektet ikke kunne betegnes som 

helseforskning (appendiks 3). Vi fikk tilrådning fra NSD (Norsk senter for forskningsdata) 

om at prosjektet kunne gjennomføres (appendiks 4). For å få en vurdering av de etiske 

aspektene ved prosjektet sendte vi inn samtykkeskriv, prosjektbeskrivelse, intervjuguide og 

vurderingene fra NSD og REK til Forskningsetisk komite ved Psykologisk institutt. De 

godkjente prosjektet (appendiks 5). I beskrivelsene til NSD og intern etisk komite har vi 

løftet frem noen drøftinger av etiske aspekter ved studien. Under beskrives noen av disse 

drøftingene og andre avveininger vi har gjort i løpet av prosjektperioden. 

 

2.6.1 Frivillig, informert samtykke 

Informasjon om prosjektet og innhenting av samtykke 

Den første informasjonen informantene fikk om prosjektet fikk de via våre kontaktpersoner i 

de ulike organisasjonene. På forhånd hadde vi et møte med disse der vi redegjorde for 

formålet, gangen i intervjuet og svarte på spørsmål de hadde. Det var særlig to ting vi 

understreket i dette møtet; viktigheten av at et samtykke til deltakelse i forskning skal være 

frivillig og at informantene ikke ville måtte snakke om sin historie med menneskehandel i 

intervjuet. I tillegg fikk de kopi av samtykkeskrivet som de kunne bruke i forbindelse med 
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rekrutteringen. Vi gjennomgikk informasjonen, på nytt, i forkant av intervjuene med tolk til 

stede, for å forsikre oss om at informasjonen skulle være tydelig gitt og forstått. Det var 

vanskelig for oss å være sikre på at informantene fikk med seg all informasjonen beskrevet i 

samtykkeskrivet. Vi fikk likevel indikasjoner på at de var opptatte av gjennomføringen av 

selve intervjuet, i form av at flere kommenterte på at det at vi ikke skulle spørre om tiden 

med menneskehandel var årsaken til at de hadde bestemt seg for å bli med på prosjektet. Vi 

informerte tydelig om at de kunne trekke seg når som helst. Det var ingen som gjorde dette. 

 

Reell frivillighet 

Vi har fått tilgang til våre informanter via kontaktpersoner hos ulike hjelpeorganisasjoner. 

Backe-Hansen beskriver at ved rekruttering av deltakere som er barn eller fra sårbare grupper 

vil rekruttering ofte skje gjennom slike portvakter, og at en ved å gå denne veien oppnår økt 

sannsynlighet for at informantene ivaretas (Backe-Hansen, 2011, s. 213). Å gå veien om 

kontaktpersoner var for oss et aktivt valg. Karin hadde kjennskap til og kontakt med personer 

som kunne være aktuelle informanter i prosjektet. Vi vurderte det likevel slik at hvis vi tok 

direkte kontakt ville det være vanskelig for potensielle informanter å takke nei, på grunn av 

kontakten med Karin. Vi kunne antakeligvis fått flere informanter hvis vi hadde gjort det 

annerledes, men ikke vært like sikre på frivilligheten i samtykket. 

 

2.6.2 Oppfølging etter intervjuet 

Basert på vår forforståelse og kunnskap om ofre for menneskehandel, var vi forberedte på at 

det kunne fremkomme informasjon i intervjuene som ville tilsi at vi burde ta kontakt med 

hjelpeapparatet rundt informanten. 

 

Vi gjorde dette etter ett av intervjuene. Vi tok kontakt med informanten, spurte om vi kunne 

få lov til å videreformidle noen generelle inntrykk vi hadde fått etter intervjuet til 

vedkommendes kontaktperson i hjelpeapparatet. Etter muntlig samtykke kontaktet vi 

kontaktpersonen, og videreformidlet våre bekymringer om det som var blitt fortalt uten å gå i 

detalj. 

 

2.6.3 Nytte og risiko 
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I forskning bør man veie mulige fordeler opp mot mulig risiko for deltakerne. Vi vil si noe 

om hva vi tenker er nytten ved studien, og drøfte risikable elementer med bruk av Siebers 

beskrivelser fra 1992 for å gjenkjenne slike, som beskrevet av Backe-Hansen (2011). 

 

Nytte 

I vårt avsnitt om forskning på feltet oppsummerer vi at det i forskningen finnes lite 

tilgjengelig kunnskap om narrativ, brukerperspektiv og egenopplevelser om vår gruppe. Et 

sentralt poeng har i denne sammenhengen vært at vår undersøkelse potensielt kan frembringe 

ny og viktig kunnskap som vil kunne gagne norske myndigheter og hjelpere som befatter seg 

med gruppa, og i neste omgang også individer fra gruppa selv. Samtidig vet vi at det ligger en 

forsinkelse i når denne hjelpen vil kunne inntre, som innebærer at nytten er for gruppen ofre 

for menneskehandel som tar imot hjelp heller enn for de individene som har vært våre 

informanter. 

 

Risiko 

Psykologisk. Vi forventet at det ville være utfordrende for våre informanter å snakke om tiden 

med menneskehandel. Samtidig var vi klar over at flere av intervjuene de gjennomgår som en 

del av prosessen med myndighetene i Norge har fokus på nettopp dette. Derfor var vi 

oppmerksomme på at de på grunn av tidligere intervjuerfaringer ville kunne føle press til å 

fortelle oss masse om historien og saken sin. Vi ønsket derfor å sette rammer som 

tydeliggjorde at de selv kunne sette grenser for hva de ville snakke om, og si ifra hvis det var 

noe de ikke ville utdype. Dette gjorde vi ved muntlig å kommunisere det i intervjuene, og ved 

hjelp av tidslinjen illustrere at vår interesse primært lå i nåtid og fremtid. 

 

Fremstilling. Å skrive oppgave der man har forsket på sårbare mennesker om deres situasjon, 

når man selv sitter som fagperson med kunnskap og makt, kan fort bli til en prosess der man 

reduserer den andre og betrakter dem som helt annerledes enn sånn som vi er («othering»). 

Det har vært viktig for oss at fremstilling av informanter og resultater gjøres på en respektfull 

måte og at vi får vist at våre informanter er mennesker som prøver å få til menneskelige 

prosjekter, samtidig som de også er sårbare individer. 

 

Mulig bruk av våre funn. Det finnes alltid en mulighet for at forskning avdekker kunnskap 

som så brukes på andre måter enn det som var forskernes intensjoner (se for eksempel 

Tjernshaugen, 2016). Med dette som bakgrunn har vi valgt å være forsiktige i vår fremstilling 
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av informasjon som kan få utilsiktede konsekvenser for informantene eller gruppen de 

tilhører.  

 

2.6.4 Konfidensialitet 

Taushetsplikt 

Som psykologstudenter har vi taushetsplikt og er bundet av «Etiske prinsipper for nordiske 

psykologer». I tillegg skal vi som forskere ivareta informantenes personvern. Som tidligere 

beskrevet har vi brukt tolker i gjennomføringen av intervjuene. Profesjonelle tolker har 

taushetsplikt som en del av sin rolle på samme måte som psykologer. Det var derfor 

avgjørende for oss å ha midler til å bruke profesjonelle tolker. Dette fikk vi dekket av Norges 

Forskningsråd gjennom studentstipend fra Psykologisk Institutt.  

 

Anonymisering 

Respekten for anonymitet av våre informanter har vært meget viktig for oss. Det finnes 

relativt få tidligere ofre for menneskehandel i Norge. Kunnskapen som kommer frem må 

kunne gjøres uten at noen av informantenes identiteter avdekkes for bakmenn, hjelpere eller 

andre. Ofte vil man i kvalitativ forskning anonymisere informanter ved å gi de et pseudonym. 

Vi har vurdert at våre informanter likevel vil kunne bli gjenkjent. Sitatene presenteres dermed 

uten kobling til den enkelte og alle informantene omtales med hunkjønn for at mennene ikke 

skal kunne følges gjennom resultatene. 

 

2.7 Begrensninger 

Både ytre omstendigheter og valg vi har gjort kan ha påvirket resultatene i studien. I den 

kvalitative tradisjonen bruker man sjelden begrepene reliabilitet eller validitet, men heller 

begreper som troverdighet og pålitelighet. Man skal drøfte gyldigheten av kunnskapen som er 

funnet (Kvale & Brinkmann, 2015). Vi vil under si noe om hva vi mener kan ha påvirket 

påliteligheten til funnene våre. 

 

2.7.1 Informasjonen vi har fått 

Intervjuform 

Slik vi ser det er det fordeler og ulemper med ulike intervjuformer, og valg av intervjuform 

vil ha konsekvenser for den samtalen som utvikles mellom informant og intervjuer, og for 

den informasjonen man sitter igjen med. Intervjuene vi har gjennomført har vært relativt 
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strukturerte i formen, samtidig som det har åpne spørsmål. I tillegg har vi valgt en 

intervjuform der vi ikke stiller direkte spørsmål om det vi lurer på, for eksempel «Hvordan 

har du det om dagen?» og «Hva er viktig for deg i den situasjonen du er i nå», men vi snakker 

om hverdagen og fremtiden for å komme inn på temaer som kan informere 

forskningsspørsmålet.  

 

Åpne spørsmål kan gjøre det mer krevende for informanten å komme på hva man skal svare 

og velge ut det som er relevant. For enkelte vil det være krevende å ta denne styringa, 

samtidig som dette er noe av styrken i et åpent intervju. Intervjuformen gjør også at hvert 

enkelt intervju kan bli ganske forskjellig fordi retningen intervjuet tar er avhengig av det 

informant og intervjuer sammen blir opptatt av. I tillegg kan vi ha gått glipp svar som 

informanten kunne ha gitt ved mer direkte spørsmål.   

 

Vi har snakket med informantene på ett tidspunkt om hvordan de har det i den situasjonen de 

er i nå. Dette er bare et lite utsnitt av livet deres i Norge, og vi får begrenset kunnskap om 

hvilke prosesser de er i over tid og hvilke behov de har i ulike perioder. I tillegg vil dagsform 

og andre omstendigheter kunne ha noe å si for hvordan de snakker om seg og sitt akkurat den 

dagen vi intervjuer dem.  

 

Det de forteller  

Vi har intervjuet en gruppe mennesker som av ulike grunner kan være forsiktige med å gi 

andre tillit og ha behov for å beskytte seg og passe på hva de forteller om seg selv til andre. 

Dette både fordi de har blitt utnyttet av andre mennesker og kan ha opplevd at deres tillit har 

blitt misbrukt, men også fordi informantene fortsatt lever i en svært usikker tilværelse og vet 

at de er i Norge på «lånt tid». Det er da naturlig at informantene er selektive i hva de forteller 

til oss i intervju.  

 

Informantenes kultur kan også ha mye å si for hva de snakker med oss om. Det kan for 

eksempel variere hvilken tradisjon de har for å snakke med andre om personlige ting, og 

hvordan de tenker om og omtaler psykiske plager. I tillegg vil den selvrepresentasjonen 

informanten har overfor oss kunne ha mye å si for den informasjonen vi får – om det er å 

løfte frem de mestrende eller sårbare delene av seg.  

 

Bruk av tolk 
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Kvaliteten på tolkingen er veldig viktig i selve intervjusituasjonen og for troverdigheten til 

vårt materiale (Kjelaas, 2016). Det er vanskelig for oss å vurdere hvor godt våre intervjuer 

ble tolket, men vi har likevel noen tanker om dette. Vi hadde gode erfaringer med tre av 

tolkene, og mer blandede med to. Først og fremst oppfattet vi at de to hadde vansker med å 

oversette fra tolkespråket til norsk. Lengre sekvenser fra informanten ble til korte sekvenser 

med svært enkel og til dels dårlig norsk. I et av intervjuene der informanten snakket noe 

norsk korrigerte også informanten det som ble tolket. Noen ganger spurte også tolken om 

informanten visste hva enkelte ord het på norsk. Et annet problem var at begge disse tolkene 

hadde en tendens til å snakke på vegne av seg selv og ikke informanten med formuleringer 

som «hun sier at …» eller «det hun prøver å si er at …». Disse punktene til sammen gjør at vi 

er usikre på hvor presist disse intervjuene er tolket, og dermed svekkes troverdigheten til 

denne delen av materialet. 

 

Et annet problem er at det i Norge ikke finnes tolker som har formell kompetanse til å 

oversette til og fra nigeriansk pidgin. Dette var det foretrukne språket til en av våre 

informanter og vi tok derfor kontakt med UDI for å høre hvordan de løser dette problemet. 

De kunne fortelle at de i intervju med personer fra Nigeria bruker engelsktolk som har 

erfaring med å tolke for personer fra Nigeria. Vi valgte derfor å bruke en av de 

engelsktolkene som UDI anbefalte. Vi opplevde denne tolken som en glimrende engelsktolk, 

men som informanten uttrykte etter intervjuet: «Dette var bortkasta penger – dama snakker jo 

ikke pidgin». Resultatet av dette var at informanten måtte snakke engelsk, og fikk dermed 

ikke uttrykt seg på det språket hun er mest fortrolig med. Dette gjelder også for det første 

intervjuet der vi ikke brukte tolk.  

 

2.7.2 Utvalget 

I denne studien har vi ønsket å snakke med personer som er identifisert som ofre for 

menneskehandel og som mottar bistand fra hjelpetiltakene i Oslo. Som beskrevet i 

innledningen kan denne gruppen i utgangspunktet skille seg noe fra de som er ofrene for 

menneskehandel, men som ikke er identifisert eller som har takket nei til hjelp.  I tillegg kan 

vi se for oss at det har skjedd en form for seleksjon i forbindelse med at ansatte i ulike 

hjelpetiltak har videreformidlet vår forespørsel som deltakelse (Redalen, Ellingsen, Studsrød, 

& Willumsen, 2013). For det første er det naturlig at de spør enkeltpersoner som de har god 

kontakt med. Det kan være ulike grunner til at en hjelper og en bruker får god kontakt, for 
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eksempel så har forskere brukt ordet «offerkapital» for å beskrive forholdet mellom 

egenskaper hos «ofre» og den hjelpen de får (Bjerkan mfl., 2005, s. 151). For det andre kan 

det tenkes at de har tenkt på hvilke informanter som vil egne seg for et slikt intervju. Både 

hvem som vil være i stand til å gjennomføre intervjuet og hvem som vil være gode 

representanter for gruppen, eventuelt personer med spesielle historier eller perspektiver.  

 

Det endelige utvalget besto av seks informanter. Grunnen til dette antallet er at vi ikke ble 

satt i kontakt med flere informanter enn dette. Vi mener at vi har fått fram ulike og viktige 

perspektiver i denne studien, men tror også at det kunne vært positivt med enda flere 

informanter. 
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3 Resultater 
Vi har gjort en studie der formålet har vært å finne ut hvordan tidligere ofre for 

menneskehandel har det i tiden etter utnyttelse. Vi har lagt vekt på å få innblikk i det de er 

opptatte av nå og fremover, og særlig hvordan de opplever livene sine her og nå. Idet vi har 

vektlagt noe, har vi sett bort ifra noe annet. Intervjumetoden vi har brukt kan gi oversikt over 

hvordan hverdagen ser ut når det gjelder struktur, aktiviteter og rutiner, men dette har ikke 

vært vårt fokus. Vi har tatt utgangspunkt i opplevelser gjennom hverdagen for å analysere oss 

frem til nyanserte og rike beskrivelser av hvordan informantene har det i intervjuets nåtid. 

Temaene vi har kommet frem til kan ordnes i tre hovedkategorier: 1) beskrivelser av meg og 

mitt, 2) beskrivelser av forholdet til andre og 3) beskrivelser av mestring. Under vil vi 

beskrive kort hva disse kategoriene handler om før resultatene legges frem i sin helhet. 

 

Beskrivelser av meg og mitt rommer beskrivelsene informantene gir av hvordan de selv har 

det, og tar i tillegg inn forståelsen deres av hvorfor de har det som de har det. Generelt har de 

det ikke så bra, og samtidig bruker mange fortiden og opplevelsene de har hatt til å gi mening 

til slitet de opplever nå. Beskrivelser av forholdet til andre inneholder ulike måter 

informantene møter og er i kontakt med andre mennesker, samt hva slags forbindelser de 

forteller om i verden. Beskrivelser av mestring er kanskje den mest blandede 

hovedkategorien, fordi informantene har flere ulike måter å mestre på. I denne 

hovedkategorien er det fire underkategorier: 1) mestring som handler om noe å gjøre, 2) 

mestring ved å passe inn og finne sin plass, 3) mestring ved bruk av religion og 4) mestring 

ved håp for fremtiden. 

 

3.1 Beskrivelser av meg 

3.1.1 Sånn kjenner jeg meg 

På et vis er beskrivelsene av hvordan de har det hverken spesielt mangfoldige eller 

oppsiktsvekkende. Mange vi snakket med opplever at de har det dårlig, generelt sett. Dette er 

likevel et funn som må vises frem, både fordi det er viktig i seg selv, men også fordi det blir 

bakteppe for hvordan de forstår seg selv. 
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Nesten alle forteller at de tenker mye, og at dette følges av vonde og overveldende følelser. 

Hva de tenker på varierer, men særlig tanker om fortiden kan trenge seg på, selv om de 

forteller at de prøver å unngå disse. 

Jeg liker ikke at det er stille. (…) Jeg liker ikke at det er stille eller å være alene, det 

er derfor jeg har lyst til å høre på ting eller være med andre mennesker. Fordi ja, da 

kommer alle de tankene om det som jeg opplevde i livet mitt. (…) Hvordan livet mitt 

kan bli i fremtiden, alt er så rotete, det er litt vanskelig. Når det er stille kommer alle 

de tankene tilbake. 

Tanker om fortiden kan komme sammen med andre bekymringer, også om fremtid. En 

forteller om å tenke aller mest på hele livet. 

Greia er livet mitt. (…) Ja, livet mitt vet du. Jeg tenker ikke på saken. Jeg tenker på 

hvordan jeg skal få livet mitt bedre igjen, hvordan skal jeg bli en vanlig person igjen. 

For ei som har det fint grunngis dette illustrerende nok med at hun ikke tenker på fortid eller 

bekymrer seg for fremtiden. Vonde tanker følges av vonde følelser, og er med på å forme 

hvordan dagene blir. 

 

For noen er det ikke bare tankene som er vanskelig, men heller generelt hvordan de har det i 

livene sine nå. Det fortelles om at ingen dager er lykkelige, og noen har vanligvis ikke noe å 

glede seg over i livene sine. Ei forteller at hun har det bra, men legger samtidig til: 

Hvis du hadde spurt moren min ville hun svart annerledes (…) ja, hun har jo sitt 

perspektiv også kjenner hun meg godt. 

Noen forteller om å være mye slitne, og en poengterer at dette ikke er som å være sliten etter 

jobb, men heller mentalt sliten. Flere tenker så mye at de sover dårlig. En forteller at hun 

prøver hardt å sove, også når hun tenker mye. En sover godt og skulle gjerne sovet mer, 

forteller hun. Noen forteller om gode dager, som kan bety en god følelse når man våkner, å 

kunne gjøre gode ting for seg selv – som å trene og å ha fokus på gode ting i livet og 

fremtiden. 

 

Enkelte dager er mye dårligere enn andre dager, forteller noen. Disse dagene kan innebære 

kaos, fastlåste tanker, isolasjon, gråt, å falle helt sammen, ville ha lyset av og ikke gjøre noen 

ting, fortelles det. En informant beskriver episoder der hun blir helt satt ut og får masse 

negative følelser. 

 

3.1.2 Å forstå seg selv 
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Informantene beskriver på ulike vis hvordan de gir mening til det de nå opplever. Det virker 

som de alle hver for seg har brukt mye tid på å forstå og prøve å sette i system tidligere 

erfaringer og opplevelser de har i dag. Når de beskriver dagens vonde tanker og overveldende 

følelser, følger det ofte med en forklaring på at det de opplever i nåtid kommer av deres 

erfaringer fra fortiden. En informant formidler dette tydelig i sin fortelling om sjefen: 

Han gjorde meg sånn. Jeg var ikke sånn før. 

Denne forståelsen av at de nå har det vanskelig på grunn av det som har skjedd med dem, er 

det flere som deler. De opplever at de er endret på grunn av den belastningen de har vært 

gjennom. Noen av informantene forklarer at det er jo grenser for hvor mye man skal tåle. De 

har tålt så mye så lenge, men det kommer til et punkt der det blir for mye. Dette forteller de 

stort sett om i forbindelse med at de beskriver plager som de opplever i hverdagen, som å 

tenke mye og å sove dårlig. 

Som del av kontrakten mellom oss og informantene avtalte vi at de ikke trengte å snakke om 

tiden i utnyttelse, og vi understreket at det ikke i første rekke var dette vi ønsket å snakke 

med dem om. Samtidig anerkjente vi for dem at vi visste at de har blitt utnyttet i arbeid eller 

salg av seksuelle tjenester, og at de har opplevd mye vanskelig i den forbindelse. Alle 

informantene formidlet i intervjuene at de satte pris på å slippe å snakke om tiden i utnyttelse, 

og viste dette ved ikke å snakke om det som skjedde i denne perioden. Det vi imidlertid 

merket var at de refererte mye til denne tiden for å forklare hvorfor de har det som de har det 

i dag. De fleste benevnte perioden da ved enkeltord eller uttrykk og pekte på tidslinjen for at 

vi som intervjuere skulle skjønne hva de refererte til. Sitatene under viser noen måter å 

benevne det på. 

Jeg har opplevd veldig mye. Jeg har fått … jeg hadde jo mange vanskeligheter i livet 

mitt, så jeg kunne bare sove veldig kort på grunn av det. Kroppen min ble vant til det, 

tror jeg. 

Når du først er i det problemet merker du ikke at det er stress for deg, men etter at det 

har gått en viss tid, da skjønner du når du får det på avstand, da føler du deg helt 

sliten kroppslig. (…) Du forsøker å gjøre ditt beste for å komme ut av situasjonen, 

men etter hvert merker du hvor slitsomt det har vært. 

I: Jeg … jeg kjenner ikke jentene her. 

K: Du kjenner dem ikke så godt? 

I: Nei. Men jeg er veldig redd for folk, vet du. 

K: Å. Hvorfor? 

I: Du vet, det som skjedde med meg. 

K: Åja. 
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En felles forståelse av hva det innebærer å ha blitt utsatt for menneskehandel ga informantene 

mulighet til å fortelle om hva opplevelsene har gjort med dem uten å måtte beskrive det som 

skjedde. Samtidig forstår vi av denne måten å snakke på at de helst vil slippe å snakke om 

tiden i menneskehandel. Å snakke om menneskehandelen er ubehagelig og gir mange vonde 

følelser. Generelt snakker informantene nesten ikke om menneskehandelen i livene sine, 

forteller de, heller ikke til mennesker som er dem nære. 

 

Et par av informantene baserer seg på å holde ekstra stor avstand til det vonde de har vært 

gjennom. En har som utgangspunkt at hun egentlig har det ganske fint og opplever lite plager. 

Hun forklarer at hun som person er mest i nuet, tenker lite på fortid og fremtid, slik at 

fortiden hennes ikke preger opplevelsen av nåtiden. Samtidig oppstår situasjoner hvor hun 

blir nødt til å tenke på eller fortelle om tiden i utnyttelse, men siden dette er veldig belastende 

unngår hun det så langt det går. Det hender også at hun blir uforklarlig overveldet av mange 

følelser, og det kan det ikke utelukkes at dette henger sammen med opplevelsene i fortiden, 

forteller hun. En annen informant starter i motsatt ende, ikke med opplevelsen, men med det 

at hun har funnet Gud. Hun forklarer at Gud hjelper henne å glemme alt negativt, at han 

sørger for at alt ordner seg, og at hun derfor har det bedre enn noensinne, og at livet bare 

kommer til å bli bedre. 

 

En av informantene beskriver noe ganske annet. Hun opplever mye forvirring og strever med 

å forstå situasjonen sin. Hun forsøker virkelig å gi mening til de vanskene hun nå opplever, 

både i hverdagen og under intervjuet, men får det ikke helt til. For oss fremstår det som at jo 

mer hun forsøker å finne sammenhenger, jo mer sammenblandes fortid og nåtid. Hun 

overveldes av negative følelser og en opplevelse av kaos. Dette knyttes også til den 

usikkerheten som skapes da hun mentalt ikke har forlatt det gamle miljøet til det fulle.  

 

3.2 Beskrivelser av forhold til andre 

3.2.1 Ankerfeste 

Å ha et anker festet et sted betyr gjerne at det finnes et stabilt punkt, et punkt man kan binde 

seg til og henge litt fast i. Mennesker kan føle at de knytter seg til og er sammenbundne med 

både steder og grupper av mennesker. Mange vil eksempelvis si at de hører til på et hjemsted, 

er knyttet til familien sin, vennene sine eller kanskje på jobb. I møte med våre informanter får 
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vi inntrykk av at mange har seilt rundt uten ankerfeste en stund, og at de prøver å finne en 

liten klippe eller en liten sprekk de kan henge fast i så de ikke driver så mye rundt. Vi 

oppfatter ankerfestene mange forteller om som øyeblikksopplevelser heller enn varige 

tilstander. Likevel tyder beskrivelsene på at disse opplevelsene er viktige og har betydning i 

våre informanters liv. 

 

Tilknytning til hjemland kan være et slikt feste. En av informantene opplevde at ting som 

minner om hjemlandet gir en følelse av å være hjemme. Hun oppsøker musikk og serier 

derfra. Å se på seriene og høre på musikken gir henne en god følelse. Hun forteller videre at 

menneskene hun har blitt kjent med her i Norge er mennesker hun har møtt i kirka, som også 

er fra hjemområdet. 

 

Noen av informantene forteller om kontakt med familien på en måte som gjør at vi skjønner 

at de kanskje er slike ankerfester. For en av informantene er det å snakke med mor det første 

og siste hun gjør hver dag. De trenger ikke å snakke lenge, men å se moren smile er det som 

holder henne gående, slik hun beskriver det. En annen har lengre samtaler med mor hver dag. 

Mor kjenner henne godt, og var den eneste som har visst om alt det vanskelige som skjedde 

hele veien. 

 

De samme som forteller om tett kontakt med familie i hjemland forteller også om å ha funnet 

seg nye fellesskap her i Norge. En har funnet seg venner både på jobb og skole, og 

beskrivelsene hennes av vennene er at de liker å tulle, og er som henne. En annen bor 

mesteparten av tiden hjemme hos to venner, og beskriver hvorfor. 

I: Det er hoome sweet home, sier vi. 

K: (…) hva er det som gjør at det er home sweet home? 

I: Fordi, for det meste er jeg sammen med to av mine beste venner, eller – hvis jeg 

hadde vært alene hadde jeg ikke sagt home sweet home. 

 

Ikke alle ankerfester er like gode. En forteller om et feste som befinner seg i 

menneskehandel-miljøet. Hun tar avstand ved å unngå situasjoner der hun kan møte den 

gamle sjefen. Samtidig er dette vanskelig på grunn av gode venner i miljøet. Et ankerfeste 

hun har hatt kan ikke brukes på samme måte lenger, og hun blir stående uten et sted å feste 

seg i. Det er ikke rart at å ta avstand er vanskelig. 
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En plages av at hun ikke egentlig har noe ankerfeste, slik hun beskriver det. Hun har ikke 

noen familie, ingen å ringe. For henne er deltakelsen i en lunsj på jobb svært viktig. 

K: Syns du at det er fint å snakke med kollegaene dine, eller har du lunsj med dem? 

I: Ja, hver fredag har vi gratis lunsj! 

K: Ja, gratis? 

I: Ja! (smiler) 

K: Å, så fantastisk! 

(…) 

I: Vi sitter rundt et stort rundt bord, som dette (demonstrerer). 

K: Liker du det? 

I: Ja! Ja! Ja! 

 

Hun er i en utviklingsprosess, jobber med å finne seg stabile punkter i livet, og i fortellingen 

hennes spiller små hendelser på arbeidsplass og bosted en rolle. 

 

En har deltatt i et religiøst fellesskap med tilknytning til hjemlandet den siste tiden. Selv om 

hun ikke har vært deltaker så lenge har dette ankerfestet blitt en stor del av livet. Hun forteller 

at hun tilbringer mye tid der og at mange av aktivitetene hun gjør i hverdagen har en 

tilknytning til dette festet. Hun uttrykker glede over å ha funnet et sted hun kan være del av 

på en så altomfattende måte, vi skjønner at å finne et slikt feste har vært kjempeviktig i 

hennes fortelling. 

 

3.2.2 Kontakt med nye mennesker 

Festepunkter er nødvendig for å få et ankerfeste, men hva slags type anker som kastes ut har 

mye å si for hvor ofte festet får satt seg, og ikke minst hvor det setter seg. For en som kaster 

ut en rett pinne som anker hjelper det ikke hvor mange klipper og sprekker som passeres, 

pinneankeret vil likevel ikke feste seg. En som kaster ut et anker med en god mothake trenger 

ikke så mange klipper eller sprekker, allerede ved første anledning kan mothaken ta tak. 

 

Ulike arenaer kan bety ulike måter å forholde seg til andre på. En kan fint snakke med alle på 

jobben, særlig om praktiske ting, mens hjemme på bostedet holder hun seg for seg selv og vil 

ikke snakke med noen av de andre som bor der. En har fått flere venner i kirka, som hun både 

snakker med på telefon og ser i helgene, samtidig som hun ikke vil se noen av de andre 

elevene på skolen i andre sammenhenger enn på skolen. Det kan være personlige grunner til 

slike valg om hvor man søker kontakt, men det kan også handle om uskrevne regler for hvor 
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det er greit å sette mothaken ut. Flere forteller at det finnes noen normer for hvor mye man 

forteller om seg selv på bostedene, der flere ofre for menneskehandel bor. Nesten alle 

kvinnene beskriver at det er vanlig å fortelle lite om seg selv i flere miljøer de omgås i. 

Særlig er mange forsiktige med å dele personlig informasjon, fortelles det. 

 

Ingen av informantene forteller sin historie om menneskehandel til mennesker de møter i 

livene sine nå. Noen forteller at de ikke vil at andre på jobb og skole skal vite om historien. 

En forklarer dette med at hun vil møtes og blitt sett på som en helt vanlig elev. En annen 

uttrykker at hun vil møte andre som en vanlig og ordentlig person. Alle forteller at det er 

ubehagelig å snakke om fortiden, og en påpeker at ubehaget gir god grunn til ikke å ta det 

opp med nye mennesker. Mange forteller likevel om at de generelt ikke forteller om 

personlige ting til andre. 

 

Noen forteller om erfaringer med å stole på og fortelle som kanskje kan forklare hvorfor de 

ikke vil dele. En informant kan gi oss innblikk i en slik erfaring. Hun forteller at hun stolte på 

sjefen og det endte med så mye slemt at hun nå er redd for mennesker og ikke stoler på folk. 

En annen forteller om at hun har delt alt med en person, men at denne personen synes det ble 

for mye og har brutt kontakten. 

 

En kan bli usikker på om folk hun møter har kjennskap til det gamle miljøet hennes. Hun har 

særlig mistro til andre fra prostitusjonsmiljøet som opptrer uhøflig og virker lite 

vennligsinnede. Hun er redd de kanskje kjenner den gamle sjefen hennes. Mistroen til ofre fra 

prostitusjonsmiljøet deles av en annen informant, som beskriver dette som grunn til å holde 

avstand til jentene på bostedet. Begge forteller samtidig om å snakke mye med personalet på 

bostedet, slik at vi forstår det som en mistillit mot personer fra det spesifikke miljøet, heller 

enn generell mistillit.  

 

Til tross for mange fortellinger om motstand mot å dele personlig informasjon, har 

informantene snakket med oss på en måte vi har opplevd som åpen. De grunngir det på litt 

ulike måter. En trekker frem at kontaktpersonen hennes liker oss. En annen gir uttrykk for at 

hun jo kjenner Karin. Flere forklarer at det er fortiden og tiden med menneskehandel de synes 

det er vanskelig å snakke om, og siden de visste at vi ville snakke om nåtid og fremtid var det 

greit å snakke med oss. Flere formidler at det er godt å få snakke om andre ting enn deres 

erfaringer fra tiden i utnyttelse. 
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I: (…) Det jeg ikke har lyst til er å fortelle historien om livet mitt. 

K: Ja, mener du det var bra vi ikke spurte om fortid? 

I: Ja, for i hvert eneste intervju jeg har vært blir jeg bare spurt om fortiden min. Og 

det er ikke sånn at noen er interessert i å vite hva jeg gjør nå og videre. 

 

3.3 Beskrivelser av mestring 

3.3.1 Noe å gjøre  

Å ha noe å gjøre i hverdagen beskrives som viktig av alle. Vi får forklart tre ulike måter dette 

blir viktig på. For noen kan det å være i aktivitet fremme positive følelser som trivsel, 

stolthet, mestring eller glede, andre har en bevissthet om at det å ha noe å gjøre er bra for 

dem, mens andre igjen trenger noe å gjøre for å distrahere seg bort fra tankene sine. Det 

varierer mellom informantene hvilken forklaring de bruker for å forklare behovet for 

aktivitet, og ofte bruker de ikke bare en forklaring, men en kombinasjon av flere. 

Ja, jeg bare setter på musikk jeg. Jeg elsker musikk! Noen ganger synger jeg, for å drepe 

smerten, for å få den bort. (…) Å synge bryter alltid smerten ned i meg. 

 

Trivsel ved noe å gjøre 

Mange beskriver at de trives med aktivitetene de driver med, at ting de skal gjøre fungerer 

som positivt tidsfordriv å fylle dagene med. Flere trives spesielt godt i arbeidspraksis, der de 

har oppgaver de beskriver som meningsfulle, som de får til godt. Enkelte beskriver jobben de 

gjør med en form for stolthet. 

K: Og når du er så sliten, var det sånn "wow dette er mye å gjøre" eller sånn, "nei 

dette er greit"? 

I: Det var greit. Jeg hadde utstyret jeg trengte, så. Jeg kom til å fikse det. 

K: Så du vasker rommene? 

I: Ja, jeg vasker de godt. 

K: Du vasker alt? 

I: Ja, jeg gjør det fint og spesielt for folk. 

 

Samtidig har ulike personer ulike ønsker og ressurser. Enkelte forteller at de alltid har likt å 

gå på skole, så å kunne gjøre det her var bra, mens for andre viste det seg for krevende, slik at 

negledesign passet mye bedre. 

 

Flere beskriver positive følelser i forbindelse med noen helt spesifikke aktiviteter. En får god 

følelse av å høre på musikk, en elsker og blir i godt humør av å være sammen med barnet sitt, 
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en forteller at hun får en god følelse av å være sammen med sine to beste venner og en får en 

god følelse av å be. For en kan de fleste aktiviteter gi glede, forutsatt at det er en god dag.  

R: Jeg lurer på hvis du skulle sett for deg en dag som var veldig, veldig bra, hvordan 

ville denne dagen vært? 

I: Hvis det er en vanlig dag og hvis jeg er i veldig godt humør da kan jeg lage mat og 

vaske og ta vare på meg selv, gå på gym og gjøre forskjellige ting for meg selv. 

(…) 

R: Hva slags type ting kan gi deg en god følelse? Ting man kan gjøre. 

I: Ja, det eneste som plager meg er å være hjemme, ellers gjør alle aktiviteter meg 

glad. Forskjellige aktiviteter, jeg kan ikke bare si en. 

 

Det å ha noe å gjøre er bra 

Flere informanter forteller at de liker å ha noe å gjøre og at det bidrar til at de har det bra. En 

informant går ikke på skole eller i praksis, men er med på alle andre organiserte aktiviteter 

som hun har tilgang på, fordi hun liker å ha noe å gjøre. Noen fyller også opp dagene med 

aktiviteter de selv tar initiativ til, som ikke er organisert av andre. Dette kan være trening, gå i 

kirken, møte venner fra hjemlandet, titte i butikker, lese matoppskrifter, se på TV, høre på 

musikk, gjøre lekser eller ordne i leiligheten – helt "vanlige ting". En forklarer at muligheten 

til å ha noe å gjøre har mye å si for hvor hun velger å bo.  

R: Kan jeg spørre hvorfor du ikke bor på bostedet ditt? 

I: Der skjer det jo ingenting. Det er ikke noe å gjøre der, dessuten er det et godt 

stykke unna. Det er kjedelig. 

 

Flere informanter forteller at de legger opp til en hverdag med en del aktiviteter fordi de har 

lagt merke til eller mener at det er bra for dem. Å ha noe å gjøre, gjør at de har det bedre i 

hverdagen. 

 

Det å gjøre noe som distraksjon 

Nesten alle informantene har behov for å bli distrahert fra de plagene de har. Mange opplever 

at det å være opptatt med noe på skolen, på jobb eller i andre aktiviteter fungerer godt som 

slik distraksjon. Når det skjer mindre rundt dem, benytter også de fleste seg av andre former 

for stimuli som film, musikk og opptak av gustjenester for å unngå å kjenne på stress eller bli 

fanget av minner og bekymringer. 

 

Det varierer hvor avhengige informantene er av slik distraksjon for å ha det greit. En jobber 

så mye at hun blir ordentlig sliten hver dag, med en klar begrunnelse. 
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Når du ikke gjør noe på dagen i det hele tatt, så har du mer fokus på problemene, på 

de tingene som gjør deg sliten. Og da blir du mer sliten enn når du er på jobb. 

En annen forteller at hun er helt avhengig av å ha på lyd på kvelden og natta for å få pause fra 

hodet. 

K: Men da lurer jeg på en ting. Er det sånn at du ligger og ser på filmen helt til du 

sovner? 

I: Ja, heh (…) hvis jeg kjenner at jeg begynner å bli slapp sånn så kan jeg bare ligger 

å se på, så bare skrur jeg den av, så sovner jeg. 

K: Prøver du noen gang å legge deg uten film? 

I: Nja, det er vanskelig for meg. Til og med da jeg ikke hadde telefon – telefonen min 

var ødelagt – så det var vanskelig for meg å få sove. 

(…) 

K: Men om søvnen. Når du skal sovne og ikke har den, hva er det, tror du, som gjør at 

du ikke får sovne når du ikke har den? 

I: Fordi da tenker jeg på alt, folk som har såret meg, da begynner jeg å tenke. Når jeg 

har telefon så ser jeg på film og da tenker jeg ikke så fælt. Når jeg har telefon så 

legger jeg til og med ikke merke til, det her, at jeg er så nervøs og stressa, som om jeg 

ikke er hel liksom. 

 

For noen er vonde følelser, minner og tanker så vonde at distraksjon ved hjelp av aktiviteter 

blir svært viktig. Andre igjen beskriver at distraksjon fra plagsomme tanker er en positiv 

sideeffekt av aktiviteter og underholdning som de ellers trives med. 

 

Det er ingen tvil om at det å ha noe gjøre i hverdagen er viktig for informantene. Aktiviteter 

bidrar til at de får det bedre og hjelper på en del av de plagene mange opplever. Samtidig 

legger vi merke til at aktivitet og distraksjon er de strategiene informantene oftest nevner. 

Med tanke på hva slags type plager det er snakk om, samt mengden plager, fremstår dette noe 

magert. 

 

3.3.2 Å passe inn 

Informantene beskriver ulike måter å finne sin plass i hverdagen og blant andre mennesker. 

Flere er opptatte av å møte verden i en rolle som reflekterer at de er helt vanlige folk, som 

alle andre. Dette kan forstås som en måte å finne sin plass i sosiale sammenhenger, som på 

jobb. Andre ser ut til å finne sin plass gjennom å være annerledes. Hvilken variant de velger 

får konsekvenser for hvordan de lever livene sine. 
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For de som vil fremstå som "vanlige" er det viktig at nye mennesker kan bli kjent med dem i 

en rolle som ikke har noe med menneskehandelen å gjøre. Rollene kan eksempelvis innebære 

å være et medlem av kirken, en elev på norskkurs eller en arbeidstaker/student i jobbtrening. I 

disse rollene beskriver informantene at de opplever å delta på lik linje med andre. 

R: Jeg lurte på om det er noen av de på skolen du også møter utenom? 

I: Nei, det er ingen. 

R: Det er ingen. 

I: Nei, ingen. 

R: Ehm, okey. Kan jeg spørre hvorfor det? 

I: Nei, sånn er det. Når vi er på skolen arbeider vi sammen. Men når vi er ferdige på 

skolen går vi sammen til bussholdeplassen, men vi har aldri utvekslet telefonnummer 

eller ringt. Vi gjør ikke det. (…) De vet ingenting om meg. (…) For meg er det bedre 

hvis de kjenner meg som jeg er nå, som elev. 

 

Vi får inntrykk av at denne muligheten betyr mye for dem. I disse sammenhengene gjør 

informantene flere ulike ting for å bli sett på som en helt vanlig person. Særlig unngår de å 

fortelle personlige ting som knytter dem til menneskehandel. En begrunner dette valget med 

at hun som individ er mer enn det som har skjedd med henne. Gjennom intervjuene er disse 

informantene også opptatt av å formidle til oss at de er "normale". Hvis de snakker om vonde 

erfaringer eller psykiske plager, legger de vekt på at de ikke alltid har vært sånn og at det er 

ikke sånn de egentlig er. 

 

Vi ser at det å søke det vanlige bidrar med både struktur og innhold til hverdagen. Dagene 

sentreres rundt hverdagsaktiviteter som å stå opp, stelle seg, dra til skolen, trene, lage middag 

og legge seg, en struktur som ser ut til å fungere godt for mange. Samtidig er det noen 

ulemper ved å skulle fremstå "vanlig", når det står i kontrast til det de har opplevd gjennom 

menneskehandel. Flere beskriver at de opplever å måtte skjule en del av seg og sin historie 

for å få til rollen som vanlig på en vellykket måte. Å ha denne hemmeligheten krever noe 

aktivt fra informantene, og for noen vanskeliggjør dette kontakt med andre. 

R: Så du, det er ikke sånn at du gjerne vil være med de andre og spise? 

I: Nei, for det meste liker jeg å være alene og gjøre jobben min. 

R: Mm, hvorfor det? 

I: Jeg føler meg bedre da, jeg vet ikke. Jeg har ikke lyst til å få så mange spørsmål, 

når folk begynner å spørre – det blir løgn etter løgn. Det blir nesten som om du må 

komme frem med en løgn, da er det bedre å gå istedenfor å fortsette med løgn. 
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En av informantene snakker annerledes om det å passe inn blant de andre. Hun beskriver seg 

selv som annerledes, og forteller at hun passer best sammen med andre «gærninger». Der 

hvor hun jobber, på en tilrettelagt arbeidsplass, opplever hun at folk er som henne. Hun 

passer inn, noe hun opplever som svært positivt. En annen virker fortrolig med rollen som 

offer for menneskehandel, og hennes beskrivelser tyder på at hun finner en form for 

tilpasning i det. Hun oppsøker all den hjelp og støtte hun kan få fra omgivelsene, kirken, 

kontaktpersoner i hjelpeapparatet, frivillige, tolken, og andre hun kommer i kontakt med. Det 

å kunne dele sin historie og på et vis representere denne gruppen med mennesker beskrives 

som noe styrkende for henne. 

 

De som har funnet sin plass ved å være annerledes ser ut til å trives godt med dette. Samtidig 

ser vi noen ulemper ved å identifisere seg sterkere med annerledes-grupper. Begge beskriver 

hjelpesystemet som en stor del av livet, og forholder seg mer passivt til hva som skjer videre. 

Å ville være vanlig gir driv og motivasjon disse informantene går glipp av. Hun som 

omfavner rollen som offer ser også ut til å miste noe av strukturen og meningen i hverdagen 

sin. Hun trekker det selv frem, og påpeker at det meste som skjer i hennes hverdag er det ikke 

verdt å huske på engang.  

 

3.3.3 Religion hjelper 

Informantene som kommer fra Europa nevner ikke religiøs tro eller ritualer i intervjuene. De 

andre informantene snakker om religion som en viktig del av hverdagen ved at de oppsøker 

kirken, religiøs musikk, opptak av gudstjenester fra hjemlandet, og ber bønn. Det beskrives 

som en helt naturlig del av hverdagen, og som noe som gir mye glede. Informantene 

oppsøker trossamfunn med medlemmer som kommer fra samme kultur som dem selv. På den 

måten blir det også en møteplass der de kan snakke sitt morsmål med folk som har felles 

erfaringer med å flytte fra en kultur til en annen. Noen beskriver det også som positivt at 

kirken minner om og kobler dem til hjemlandet. 

 

Flere beskriver også hvordan religiøs tro og ritualer kan være til hjelp. Gudstjenester med 

preken og sang kan gi en opplevelse av glede, styrke og håp. Personlig bønn kan gi en følelse 

av lettelse, og en beskriver hvordan prekener gir fokus og hjelper i egen utvikling. En 

beskriver også at hun glemmer seg selv i bønn og får en følelse av å høre til. En annen 
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beskriver samtaler med Gud og forklarer at Gud vet alt så til han kan hun åpne seg helt, 

klage, snakke fra seg og dele alle følelser.  

 

I tillegg til å oppleve det positive og hjelpsomme så er det noen som også beskriver et mer 

komplisert forhold til tro. For en informant ser vi at forholdet mellom naturreligion og troen 

på Gud er frustrerende. For henne representerer naturreligionen noe negativt og truende fordi 

den brukes av bakmenn som maktmiddel, og troen på Gud er noe som kan beskytte henne 

mot dette. For en annen spiller troen en viktig rolle når hun har det vanskelig, men samtidig 

vekker disse periodene en tvil på Guds eksistens.   

 

3.3.4 Håp for fremtiden  

Alle informantene snakker om muligheten for å få et bedre liv i fremtiden, og uttrykker en 

opplevelse av å være på vei til noe bedre. På spørsmål fra oss tillater de seg å tenke på 

hvordan fremtiden kan se ut. De beskriver stabile liv med jobb, eget bosted, og for noen 

ektefelle og egne barn. Flere er tydelige på at de ikke trenger å oppnå noe spesielt, bare et 

helt vanlig liv med helt vanlige problemer. Ingen av informantene beskriver mer inngående 

hvordan et bedre liv skal se ut, eller hvordan de skal komme seg dit.  

I: Så jeg kan ikke være lykkelig, vet du, i den situasjonen. 

K: Så når du bygger et nytt liv nå, for fremtiden din, og du skal få et bedre liv, 

hvordan skal du gjøre det? 

I: (sukker) Jeg vet ikke. Jeg … En dag vil kanskje tanken komme til meg. 

K: Tanken vil komme? 

I: Ja, det er det jeg ber for. 

 

Av ulike grunner er det vanskelig å planlegge hvordan de skal komme seg fra der de er nå, til 

dit de ønsker seg i fremtiden. En forteller at det er en lang vei hun skal gå, og det er et stort 

steg for henne å begynne å tenke på hvordan den reisen skal se ut. Noen er ganske tydelige på 

at det føles meningsløst å begynne på et fremtidsprosjekt når alt er så avhengig av om de får 

opphold i Norge eller ikke. De opplever at livet er satt på vent til de vet hvilke muligheter 

som finnes.  

 

Det varierer mellom informantene hvor stabilt fremtidshåpet er. Noen av informantene forstår 

vi som ganske trygge på at det kommer til å ordne seg for dem, og de forteller at de ikke 

bekymrer seg over hvordan fremtiden vil bli. 
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I: Jeg har tro på at det vil gå bra. (…) Jeg vil studere videre og skaffe meg en jobb 

(…) men jeg må lære meg språket først. (…) 

R: Så hvordan tenker du at du kommer til å få jobb? 

I: Det blir vel en løsning på det! 

 

Hos andre får vi inntrykk av at håpet om en bedre fremtid er skjørt, og at dårlige dager og 

våkne netter ofte kommer med mye bekymring og uro for hvordan fremtiden egentlig vil bli. 

Min store drøm er å gå på skole, fortsette på skolen og så få min egen jobb. (…) Det 

gjør meg veldig glad å kunne hjelpe andre mennesker, så hvis jeg blir sykepleier kan 

jeg gjøre det enda bedre. (…) For å være ærlig, selv om jeg har et stort ønske vet jeg 

ikke hvordan det blir neste år, jeg har ikke peiling på det. (…) Det er litt vanskelig å 

tenke fremover, fordi man kan drømme samtidig som man ikke vet hva som skjer. (…) 

Ingen av drømmene mine har blitt oppfylt ennå, så jeg kan ikke si det skal jeg bli. Jeg 

kan ikke si noe mer om det. 

 

Gjennom intervjuene forstår vi at flere av informantene klamrer seg fast til håpet om en bedre 

fremtid, like mye som de egentlig tror på at noe bedre er i vente. Flere beskriver at de har 

nådd grensen for hva de kan tåle. At de nå er helt avhengige av det går deres vei. Vi forstår at 

flere av informantene er helt avhengige av å holde troen på fremtiden levende – for hva 

skulle alternativet være? Dette er en måte å mestre livet på, å holde seg gående. 
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4 Diskusjon 
Vi har analysert intervjuene og kommet fram til noen overordnede kategorier. I det følgende 

vil vi bruke resultatene til å diskutere hvordan vi kan forstå det de formidler, i lys av annen 

relevant empiri og teori. 

 

Vi har snakket med mennesker som er i en veldig spesiell situasjon. Det som står frem fra det 

de forteller er at de mobiliserer alt for å få til nåtiden, og alt tyder på at de holder seg til det 

som er her og nå for å mestre hverdagen. Samtidig er det å forholde seg til fortiden og 

fremtiden ikke så greit. Vi ønsker her å løfte frem hvordan informantene forholder seg til 

disse ulike tidsperiodene, og vil gi plass til både det de snakker om og det de ikke snakker 

om. 

 

4.1 Det som ikke snakkes om  

Det mest iøynefallende for oss er ikke hva de snakker om, men hvordan de snakker når de 

snakker om fortid, nåtid og fremtid. Når de beskriver livet sitt her og nå, er informantene 

engasjerte, de beskriver med mange ord, får frem nyanser, kontekst og setter oss inn i deres 

opplevelse. Det er annerledes når informantene tar fortiden med inn i samtalen. Da sier de 

kun det som skal til for at vi som intervjuer skal skjønne litt hva de mener, og de finner ord 

som fungerer som erstattere for det de ikke vil benevne. Menneskehandelsituasjonen omtaler 

de konsekvent som «problemet», «det som skjedde», «du vet» eller tilsvarende varianter. På 

lignende måte gjelder også dette for fremtiden. De bruker få ord når de beskriver hvordan de 

ønsker seg eller ser for seg tiden fremover. Det virker abstrakt for dem, tomme overskrifter 

som skole, jobb, leilighet. 

 

Informantene vil ikke snakke om erfaringer fra menneskehandelsituasjonen, og de bruker 

mye tid og krefter på å holde fortiden på avstand. Likevel er det som fortiden gjennomsyrer 

livene deres. Det blir som et spøkelse som aldri blir omtalt, men som alltid er der. Denne 

måten å forholde seg til fortiden på kan vi kjenne igjen fra flere studier på ofre for 

menneskehandel til prostitusjon. To studier som både trekker på erfaringer fra de som jobber 

med gruppen og fra ofrenes egne historier, beskriver også at svært få snakker om erfaringer 

knyttet til menneskehandelsituasjonen (Bjerkan mfl., 2005; Zentner, 2011). Hverken med 

venner, nær familie, eller med hjelpere – de ønsker ikke å snakke om det. En av studiene 
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finner også at informantene bruker enkeltord som erstattere for å omtale det de har opplevd. 

På samme måte som det vi har observert beskriver denne studien hvordan det som personene 

ikke klarer å snakke om likevel er veldig tilstede i intervjuene og i tilværelsen forøvrig 

(Zentner, 2011).  

 

Det kan være ulike grunner til at de ikke orker å snakke om det som har skjedd. I vårt utvalg 

finner vi at de som har vært i prostitusjon ikke vil fortelle familie eller andre om «det som har 

skjedd». Vi forstår at de ikke ønsker at andre skal vite «det» om dem og de vil ikke at det skal 

farge måten andre ser på dem. På den måten kan vi tenke oss at det å ikke fortelle kan 

fungere som en håndtering av et stigma og skam over det de har blitt utsatt for. Fra en serbisk 

kontekst beskriver Bjerkan at redsel for stigmatisering og fordommer gjør at mange av 

kvinnene hemmeligholder det som har skjedd, og hvordan stillheten i seg selv blir et problem 

(2005).  

 

Det er også naturlig å forstå måten de forholder seg til fortiden på som en konsekvens av de 

belastende hendelsene de har opplevd (Herman, 1997). Alle informantene til denne studien 

bruker mye tid og krefter på å holde fortiden på avstand. Ikke bare ved å la være å snakke om 

det, men også ved å distrahere seg fra egne tanker om fortiden. Likevel forstår vi at de 

opplever at fortiden trenger seg på, og det beskrives en følelse av overveldelse, smerte og 

kaos, som noen erfarer at setter dem helt ut av spill. Dette indikerer at de strever med å 

håndtere minnene fra fortiden. Det å ikke forholde seg til det som har vært kan på den måten 

ha som funksjon å holde minnene på avstand, og dermed bevare en viss kontroll. 

 

Fremtiden er ikke noe de på samme måte uttrykker at de ikke vil snakke om, men vi 

observerer likevel noe av den samme vansken med å tenke på og beskrive den tiden som 

kommer. Fremtiden er jo helt uviss for informantene. De vet ikke hvor lenge tilbudene og 

rettighetene de har i dag vil vare, og heller ikke hvor lenge de får bli i Norge. De uttrykker 

ikke direkte redsel for å bli sendt hjem, men vi skjønner at å få bli er viktig og at de er 

bekymret for om de får det. Studier som har undersøkt hva ofre for menneskehandel tenker 

om å dra tilbake til hjemlandet, trekker frem nettopp det at mange er bekymret for om de 

risikerer å bli sendt tilbake til eget land (Bjerkan mfl., 2005). Samtidig er det lite de selv kan 

gjøre med dette, de er prisgitt andres beslutninger, noe som gjør det til en bekymring de ikke 

kan løse. I denne konteksten, med en svært uviss fremtid, er det ikke rart det at å forholde seg 

til fremtiden blir vanskelig. 
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4.2 Mestring i hverdagen 

Informantene ønsker å få seg et bedre liv, mens det de strever for her og nå er å få en bedre 

hverdag. Samtidig er det tydelig at de har veldig lite å bygge på. De har kommet seg bort fra 

en forferdelig situasjon, og med det forlatt alt de hadde. Nå står de på bar bakke, uten 

nettverk, familie eller andre ankerfester i Norge. Oppå det orker de ikke å forholde seg til sin 

egen historie, så tidligere erfaringer og seire blir heller ikke noe de kan bygge på. De svever 

med begge beina i lufta.  

 

Det de ikke snakker om gir oss et bilde av at forholdet til fortiden er vanskelig for 

informantene og at fremtiden er uviss. Med dette bakteppet er alt de står igjen med nåtiden, 

og den griper informantene tak i med begge hender. Samtidig gjør uvissheten at de havner i 

det kan kalle for en limbo, en overgangsfase som blir vedvarende eller med uviss varighet. 

Man vet ikke hva som kommer, det er vanskelig å forberede seg eller legge planer. Man blir 

på en måte låst fast i en situasjon der det er lett å miste fotfestet, rett oss slett på grunn av 

usikkerheten på hva som vil komme og som de i liten grad kan påvirke gjennom egne 

handlinger. Denne situasjonen har mange likhetstrekk med det asylsøkere beskriver når de 

venter på svar på asylsøknaden sin (Brekke, 2004). De vet ikke når svaret kommer – og de 

vet ikke hva det inneholder. Flere av informantene påpeker at det føles meningsløst å skulle 

planlegge for fremtiden når de ikke har noe kontroll over den. Å ikke se poenget med å 

planlegge for fremtiden, vil nødvendigvis spille tilbake på her og nå-tilværelsen. 

 

Handlingsorienterte mestringsstrategier  

Det som likevel står mest frem i her og nå-situasjonen er at informantene klamrer seg fast i 

det i tilværelsen de har tilgang på og bruker det for det det er verdt. For noen er det skole og 

arbeidspraksis, mens for en er fellesskapet i kirken det hun har. Fordi de ikke har så mye 

annet å gjøre blir disse arenaene veldig betydningsfulle og det står frem som det viktigste 

som skjer i løpet av en dag. Det å ha et sted å gå til ser dessuten ut til å fungere stabiliserende 

ved å gi struktur til hverdagen ved at dag blir forskjellig fra kveld og ukedag forskjellig fra 

helg. Det gir forutsigbarhet å ha noe fast å gå til, et sted der de er ventet, et sted de vet de kan 

være, et sted der de treffer andre mennesker. En tidlig studie fra arbeidsforskningen trekker 

frem hvordan arbeid vanligvis fyller slike funksjoner, som å gi dagen tidsstruktur, utvide 

sosialt nettverk, bidra til økt status og knytte individet til kollektive mål (Jahoda, 1997). Det 

ser ut til at informantene fyller funksjonene arbeid vanligvis har med de stedene de har 
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tilgang på, noe som kan gi mening til at de virkelig holder tak i disse stedene. Viktigheten av 

slike aktiviteter vises blant annet i en studie der det ble dårligere psykososialt miljø etter at 

norskundervisningen ble fjernet fra asylmottak, som ble satt i sammenheng med at beboerne 

mistet det som var meningsfylt i hverdagen sin og det som bidro til stabil døgnrytme (Berg 

mfl., 2005). 

 

Det at de deltar gir også mulighet for opplevelser av fellesskap, stolthet, mestring, følelsen av 

å ha en funksjon og noe meningsfullt å drive med, selv om mye er øyeblikksopplevelser 

heller enn varige tilstander. Det at de er forbigående og ikke varige kan være med på å gjøre 

dem betydningsfulle, men også ved at informantene gir disse positive øyeblikkene mye plass 

får de betydning i hverdagen. Antonovsky skriver om hvordan personer med en innstilthet til 

å finne mening i hverdagen ofte opplever mer sammenheng i sin egen tilværelse (‘sense of 

coherence’) (2012). Opplevelse av sammenheng i tilværelsen har vist seg å ha en positiv 

sammenheng med individers helse i en svært bred forstand, blant annet ved at personer med 

høy grad av opplevelse av sammenheng har bedre psykisk og fysisk helse, i tillegg til at de 

får det mindre dårlig i stressende situasjoner (Eriksson & Lindström, 2006). Informantenes 

forstørring av små øyeblikk kan ses som en måte å bruke det de har til å gi mening til 

hverdagen, noe som i lys av Antonovskys ideer er en svært ressurssterk måte å håndtere 

tilværelsen. 

 

Det at de tviholder på det lille de har i tilværelsen kan vi forstå ut ifra informantenes 

kontekst. For det første har de få holdepunkter i livet som bidrar til stabilitet og mening i 

tilværelsen, og som kan fungere som et utgangspunkt for å få et bedre liv. For det andre er det 

ikke sånn at de arenaene som de nå benytter seg av nødvendigvis vil vare. På lang sikt er det 

jo sånn at de fleste ikke får varig oppholdstillatelse i Norge, men også i deres nåværende 

situasjon er det sånn at skoletilbud og praksis sjelden varer lengre enn noen måneder. 

 

Foruten disse aktivitetene, som bidrar positivt i informantenes liv, er det ganske tomt. Og i 

tomheten invaderes informantenes liv av minner og bekymringer fra fortid og fremtid. Måten 

de håndterer dette på er ved å fylle fritiden med «noe å gjøre», og slik lykkes de ofte med å 

distrahere seg bort fra det vonde. Distraksjon, å flytte oppmerksomheten over på noe annet, er 

en reguleringsstrategi vi lærer tidlig, som brukes av voksne så vel som barn til å regulere 

egen tilstand og egne emosjoner (Rothbart & Sheese, 2006). Rothbart og Sheese påpeker at 

det ikke alltid er en effektiv strategi for å håndtere emosjonelle reaksjoner, siden man ikke 
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glemmer kilden til stress selv om man fokuserer på noe annet (2006). I mangel på andre 

strategier bruker likevel informantene denne strategien til å regulere egen tilstand hele tiden. 

Dette blirr en sårbar strategi, også fordi distraksjon ikke passer i alle situasjoner, for 

eksempel ved behov for hvile. Videre gjør det noe med hverdagen at de er så redde for at det 

blir tomt. De bruker mye krefter på å gjøre ting bare for å gjøre noe, heller enn å finne 

aktiviteter som gir glede eller mening. Slik blir målet gjennom dagen å distrahere seg, heller 

enn å oppsøke gleder, eller andre ting som kan gi påfyll til hverdagen. 

 

De har lite, men de utnytter det de har til det ytterste for å mestre hverdagen, og det ser ut til 

at strevet de holder på med faktisk lykkes i å holde dem gående. Samtidig er det sårbart, og 

det er ikke mange endringer som skal til før de mangler det de trenger for å takle tilværelsen. 

De holder pusten og håper at det de har ikke forsvinner. 

 

De unngår å åpne seg for andre mennesker 

Informantene vil ikke dele personlige temaer med andre, eller at andre skal vite noe særlig 

om dem og flere unngår situasjoner der de må snakke om seg selv. Dette kan skyldes ulike 

ting. Det ikke å ville åpne seg for andre kan handle om at de ikke ønsker å forholde seg til 

historien sin, slik det er beskrevet i det som ikke snakkes om. Å unngå å åpne seg kan da være 

en måte å sikre seg mot, redusere risiko for, å få spørsmål om fortiden. For andre kan det ikke 

å dele handle om lav eller manglende tillit til andre. Vi forstår begge disse måtene å forholde 

seg til andre som måter å beskytte seg på, og flere av informantene trekker frem at de unngår 

kontakt med andre nettopp for å beskytte seg selv. I tillegg kan vi tenke oss at de er vant med 

å dele lite med andre fra tiden i mennskehandelmiljøet. De har vært i en situasjon der de har 

blitt utnyttet og det er naturlig å tenke seg at de har måttet være forsiktige med hva de fortalte 

til andre for å beskytte seg selv. Selv om de ikke er i denne situasjonen lenger har det 

antakeligvis tidligere hatt en viktig funksjon, slik at denne måten å være på har blitt en vane. 

 

Det å unngå å snakke om seg og sitt med andre gjør det vanskelig å ta kontakt med og snakke 

med andre, som igjen gjør det vanskelig å bli kjent med nye mennesker. Nye bekjentskaper 

kunne vært utgangspunkt for relasjoner og fellesskap informantene kunne fått en tilhørighet i, 

som de ellers mister muligheten til. Vennskap eller andre nære relasjoner er svært viktig for 

psykologisk velvære (Baumeister & Leary, 1995). For enslige mindreårige asylsøkere i 

Norge fant man at sosial støtte og venner hadde positiv innvirkning på psykisk helse og 

psykologisk tilpasning (Oppedal & Idsoe, 2015), noe som sannsynligvis vil kunne gjelde for 
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ofre for menneskehandel også. Ved å unngå å åpne seg for andre går de også glipp av mange 

situasjoner som potensielt kan gi glede og påfyll i hverdagen, som middager, bursdager og 

fredagspils. 

 

4.3 Veien videre 

I Norge har ofre for menneskehandel rett til bistand og beskyttelse, og det finnes flere ulike 

hjelpetiltak som driver med oppfølging av denne gruppen. Avslutningsvis i denne 

diskusjonen vil vi derfor trekke på de generelle tendensene i vårt materiale for å peke hva 

som kan være nyttig for ofre for menneskehandel som er i tilsvarende situasjon som 

informantene til denne studien. 

 

Noe av det denne gruppen mangler er stabilitet, kontinuitet, forutsigbarhet, og noe eller noen 

som kan fungere som et anker, eller en trygg base som de kan strekke seg ut fra. Det finnes 

flere muligheter for hvordan hjelpesystemet for ofre for menneskehandel kan møte dette. En 

måte kan være gjennom en kontaktperson, en samtalepartner, en vandrestav som kan følge 

dem gjennom hele prosessen, fra identifisering til eventuell bosetting eller retur til 

hjemlandet. En person som de blir kjent med over tid, som de kan snakke med og vet de kan 

gå til kan fungere som et stabilt punkt i tilværelsen. Relasjonen kan også gi den enkelte 

mulighet til å åpne seg for en annen, dele noe personlig og å utvikle tillit. Dette kan kanskje 

så et frø som gjør at de kan ta med seg disse erfaringene over i andre kontekster og relasjoner. 

 

Det finnes mange muligheter for hva denne kontaktpersonen sammen med den det gjelder 

kan ta tak i og snakke om for å skape mer stabilitet i hverdagen. Ut ifra våre funn kan det 

være viktig å utforske ulike strategier som kan hjelpe den enkelte til å håndtere påtrengende 

tanker og overveldende følelser. I tillegg kan det være viktig å snakke om den faktiske 

hverdagen, det som er positivt, det som er vanskelig, og utforske hva som er viktig for den 

enkelte og hvilke muligheter som finnes. For å få mer fotfeste i hverdagen kan det å lage 

rutiner og legge planer for hva som skal skje i hverdagen og i nærmeste fremtid også være 

viktig. 

 

For å utvide nåtiden og gjøre den mindre sårbar blir det viktig å finne en måte å bygge bro 

mellom fortiden, nåtiden og fremtiden. Det finnes flere ulike måter å jobbe med dette på. En 

måte vil være å begynne å snakke om sin egen historie. Selv om fortiden nå kan være en stor 
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floke som det er vanskelig å forholde seg til, så har de alle en historie som består av mer enn 

menneskehandelen. Å begynne å plukke opp og snakke om andre deler av historien som 

oppleves betydningsfulle, viktige deler av dem, gode minner, det de har fått til – er stolte av, 

vil være viktig for å skrive en historie som ikke er så gjennomsyret av det som er vondt, det 

de skammer seg over og det de ikke har fått til. En historie som de kan bære kan også være en 

historie som gir mening til tilværelsen og som de kan bygge videre på.  

 

På samme måte kan det bygges bro til fremtiden ved å begynne å snakke om den. Det å bli 

kjent med hvilke muligheter som finnes for fremtiden kan være viktig selv om det for mange 

også vil innebære å snakke om en mulig fremtid som ikke er i Norge. Likevel er det jo sånn 

at den uvisse fremtiden vil fortsette å være det så lenge de ikke vet om de får opphold i Norge 

eller ikke. Raskere avklaring av oppholdstatus vil være gjøre det enklere for denne gruppen å 

faktisk begynne å orientere seg mot fremtiden.  

 

Det viktig å ha noe meningsfylt å drive med i hverdagen. At aktivitetstilbudene er tilpasset 

den enkeltes behov og ønsker fremstår viktig for at det skal fylle de viktige funksjonene som 

det gjør for våre informanter.  

 

Ofre for menneskehandel i Norge som mottar hjelp må i flere ulike kontekster fortelle om sin 

historie med menneskehandel, for eksempel ved identifisering, i intervju med UDI, i 

politiavhør og som vitne i rettssystemet. Med kunnskap om hvor vanskelig det er for dem å 

forholde seg til denne tiden så står det fram som veldig viktig at det gjøres gode forberedelser 

før slike situasjoner. I tillegg vil det være rimelig at én instans fikk ansvar for å gjennomføre 

et slikt intervju så ofrene slipper å fortelle mange ganger.  

 

Vi vil avslutte med å si at det utvalget ofre for menneskehandel som vi har intervjuet i denne 

studien kan skille seg fra andre i gruppen, nettopp fordi de har stilt opp og klart å 

gjennomføre intervju. Det er naturlig om andre har andre eller flere behov enn det vi belyser 

her.  

 

Vi har undersøkt hvordan ofre har det i en bestemt fase av tiden etter utnyttelse, der det 

fremdeles ikke er avklart hvordan fremtiden ser ut. I videre forskning kan det være spennende 

å se på hvordan det går med dem i et langstidsperspektiv. Hvordan går det med de som får 

opphold i Norge? Våre funn pekte på utfordringen med ikke å vite hva som kommer, både for 
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planleggingen av fremtiden, men også stabiliteten i nåtiden. Vil innvilget oppholdstillatelse i 

Norge innebære et vendepunkt i denne sammenheng? Det kunne vært spennende å undersøke 

om dette hadde betydning for deres fotfeste i tilværelsen sin, eller hvordan de forholdt seg til 

å begynne å se bakover. 

 

Etter vårt syn mangler forskningsfeltet både psykologiske tilnærminger og brukerperspektiv, 

noe som var bakgrunnen for at vi gikk svært utforskende til verks. Vi vil i denne 

sammenheng trekke frem at vi som kommende psykologer har opplevd det som svært 

lærerikt og meningsfullt å snakke med ofrene selv, om hvordan de har det i tiden etter 

utnyttelse. Vi håper at flere i fremtiden vil ta dette perspektivet, og tror at dette kan bidra til 

utvikling av spennende og viktig kunnskap om gruppen. 

 

4.4 Konklusjon 

I denne studien har vi undersøkt hvordan ofre for menneskehandel har det i tiden etter 

utnyttelse. Våre funn tyder på at de bruker de ressursene de har for å skape seg et liv og en 

hverdag de kan trives med. I lys av belastningene de har gjennomgått slår de oss som en sterk 

gruppe. Samtidig er det flere forhold som gjør det utfordrende å håndtere situasjonen de står 

i, særlig det kompliserte forholdet til fortiden, den uvisse fremtiden og det at de har så få 

holdepunkter i tilværelsen. For å kunne hjelpe denne gruppen vil det være viktig å støtte dem 

i disse utfordringene. Ved å hjelpe dem med å bygge bro til fortiden og fremtiden, samt sørge 

for at de får flere holdepunkter i hverdagen, kan man bidra til at de får et bedre utgangspunkt 

for å bygge opp livene sine igjen. 
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2: Intervju- og temaguide 

 

Intervjuguide  
 

Introdusere med å fortelle litt om oss selv, prosjektet og innhente samtykke.  

 

Tidslinje 

 Tegner opp en tidslinje - dette er nå, frem i tid og tilbake i tid 

 Vi skal konsentrere oss om denne tidsperioden  (pek nåtid og fremtid) 

 Før vi begynner  - noen spørsmål fra denne tiden (pek fortid) 

 hvor gammel er du? 

 i hvilket land ble du født? vokste du opp der?  

 hvor lenge har du vært i norge? 

 hvilken oppholdsstatus har du nå? 

 

Livsformsintervju 
Har lyst til å få vite mer om hvordan en vanlig dag ser ut for deg. For å skjønne litt hvordan 

livet ditt ser ut nå. Hvis du tenker tilbake på dagen i går. 

 Hvordan begynte dagen? 

 

Vanlig dag 
 er den dagen du har fortalt om nå noe forskjellig fra andre dager?  

Hvordan da? 

Hvordan pleier det å være? 

 

Dårlig dag 
 Alle har noen oppover-dager og noen nedover-dager. 

Hvordan er det for deg når du ikke har det bra? 

Kan du huske en sånn dag? Hvordan håndterte du det?  

Hva gjør du for å ikke få det sånn? 

 

Mirakel-dag 
 Hvis du skulle sett for deg en dag som var veldig bra - hvordan hadde den sett ut? 

 

Fremover i tid →  
 Hvordan ser du for deg tiden fremover? 

 Har du noen planer? 
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Tema 

 

 

Sosialt nettverk 

 

Tilhørighet 

 

Familie 

 

Ressurser og støtte 

 

Positive opplevelser  

 

Vansker  

 

Håndtering av vansker 

 

Prosjekt - hva en forsøker å få til 
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