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Sammendrag 

Tittel: Et spørsmål om tillit. Tillitsforholdet mellom sexselgere og politiet- betydning og 

konsekvenser 

Skrevet av: Kaja Henstein 

Veileder: May-Len Skilbrei 

Levert ved: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, høst 2020 

 

Salg av seksuelle tjenester er et tilbakevendende tema i den norske samfunnsdebatten, og 

meningene har vært mange om hvordan markedet kan og bør reguleres.  

Tidligere forskning viser at prostitusjonsmarkedet er et felt som preges av lav tillit mellom 

sexselgere og politiet. Temaene i denne avhandlingen er den manglende tilliten kvinner som 

selger seksuelle tjenester har til politiet, politiets arbeid for å skape tillit, og konsekvensene av 

manglende tillit. Hensikten med avhandlingen var å utforske følgende problemstilling: 

hvordan påvirker tillit til politiet hvordan sexselgere forstår seg selv som rettslige subjekt, og 

hvilke konsekvenser har dette? 

Avhandlingens empiri består av kvalitative intervjuer med fem kvinner som selger seksuelle 

tjenester og fem polititjenestepersoner. Empirien diskuteres i lys av teoretiske begreper og 

perspektiver, som marginalisering og fremmedgjøring, prosessuell rettferdighet og 

rettsbevissthet.  

Avhandlingens funn viser at sexselgernes tillit til politiet utfordres på flere plan. Den 

institusjonelle tilliten er lav, selv om tilliten til enkelte polititjenestepersoner kan være høy. 

Funnene tyder på at det fra sexselgernes ståsted ikke er retten og politiet som institusjoner 

som beskytter dem, men heller individuelle tjenestepersoner. Kontekstuelle og strukturelle 

faktorer har også betydning for tilliten mellom sexselgere og politiet. Det at tilliten oppleves 

som ‘instrumentell’, både for kvinnene som selger seksuelle tjenester og politiet, kan stå i 

veien for ‘ekte’ tillit.  

Den lave tilliten mellom sexselgere og politiet har flere konsekvenser. Politiets arbeid rettet 

mot markedet er i høy grad formet av å skape tillit til sexselgerne, både for å nå kortsiktige og 
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langsiktige polisiære mål. Det fokuseres på spesifikke arbeidsmetoder som kontinuitetsarbeid, 

‘prosessuell korrekt’ oppførsel og relasjonsbygging.  

Kvinnenes rettsbevissthet har konsekvenser for deres involvering med loven og retten. Et 

funn er at de skaper egne strategier, strukturert av lovverket, for å unngå kontakt med politiet 

og rettssystemet. Sexselgerne beskriver et ‘utenforskap’ som et resultat av den lave tilliten til 

politiet og opplevelsen av marginalisering og rettslig fremmedgjøring.  
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1 Innledning 

Kjøp og salg av seksuelle tjenester er et omdiskutert tema, både på nasjonalt og internasjonalt 

nivå. Det å søke å forstå hvordan dette markedet fungerer og hvordan det på best mulig måte 

kan reguleres, er aktuelle temaer i den norske samfunnsdebatten.  

Prostitusjonsfeltet er et sammensatt felt, preget av høy mobilitet og kontinuerlig forandring. 

Det er derfor vanskelig å tallfeste hvor mange som selger seksuelle tjenester i Norge i dag. 

Personer som selger seksuelle tjenester er en mangfoldig gruppe, både når det kjelder kjønn, 

nasjonalitet, seksuell identitet, kjønnsuttrykk og oppholdsstatus (Pro Senteret, 2019). 

Markedet består av ulike aktører; det finnes kvinner som selger sex til menn, menn som selger 

sex til kvinner, kvinner som selger sex til kvinner og menn som selger sex til menn. I tillegg 

er en andel av personene som selger seksuelle tjenester transpersoner. Det eksisterer også stor 

variasjon i hvor og hvordan personer selger seksuelle tjenester. I Norge skilles det i hovedsak 

mellom innendørs- og utendørsprostitusjon (Pro Senteret, 2007). Innendørsprostitusjon, eller 

‘inne-markedet’, foregår mindre synlig og består av arenaer som leiligheter, 

massasjeinstitutter, hoteller og bordeller. ‘Inne-markedet’ er ifølge kartlegging det største 

markedet i Norge og vi ser en stadig økning i salg og kjøp av sex som foregår på internett og 

‘bak lukkede dører’ (Pro Senteret, 2007). Utendørsprostitusjon, eller ‘ute-markedet’, kan 

defineres ut fra at kontakten mellom selger og kjøper skjer i det offentlige rom (Pro Senteret 

2007, s. 4).  

Prostitusjonsmarkedet har i løpet av de siste årene vært preget av globalisering og teknologisk 

utvikling. I en kartlegging av norske kvinner i prostitusjon påpekes det at: «Markedet endrer 

seg kontinuerlig i tråd med økonomiske konjunkturer, nasjonale og internasjonale 

reguleringer i samfunnet generelt og mot prostitusjonsfeltet spesielt, teknologisk utvikling og 

våre holdninger til prostitusjon som fenomen og aktørene i den» (Nordli, 2009, s. 3). Den 

strafferettslige reguleringen av prostitusjonsfeltet har også gjennomgått store forandringer, 

særlig ved innføring av straffebestemmelser for kjøp av seksuelle tjenester i 2009. Kjøp av 

seksuelle tjenester er kriminalisert i Norge i dag, samtidig som det ikke er straffbart å selge 

seksuelle tjenester.  

Selv om prostitusjonsfeltet er et sammensatt felt, blir den polisiære virksomheten rettet mot 

markedet formet av flere faktorer. Personer som selger sex møtes av polititjenestepersoner 
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som har som oppgave å håndheve lovverket, men også å skape tillit for å oppklare annen 

kriminalitet.  

1.1 Problemstilling 

Rettssosiologi er vitenskapen om retten i samfunnet, og vekselvirkningene mellom rett og 

samfunn. Denne avhandlingen utforsker rettens innvirkning på en spesifikk gruppe i 

samfunnet, kvinner som selger seksuelle tjenester. Jeg har valgt å avgrense avhandlingen til å 

gjelde kvinner som selger seksuelle tjenester til menn, både fordi dette er den største gruppen 

(Tveit & Skilbrei, 2008) og fordi det er denne gruppen som hovedsakelig får den polisiære 

oppmerksomheten.  

Selv om det ikke er straffbart å selge seksuelle tjenester i Norge, er det en rekke andre 

lovbestemmelser som direkte eller indirekte berører personer som selger sex. Som eksempler 

kan nevnes hallikparagrafen, bestemmelser i utlendingsloven, skatteloven og sexkjøpsloven. 

Det vil ved håndhevelse av disse lovene oppstå et spenningsforhold mellom politiet og 

sexselgere hvor tillit til politiet vil være helt sentralt. En forutsetning for at forholdet mellom 

stat og individer skal fungere er at det eksisterer en form for tillit. Ifølge Giddens (1997) er 

tillit selve grunnpilaren i et velfungerende samfunn. Tillit mellom stat og individ er blant 

annet grunnleggende for demokratisk stabilitet, økonomisk vekst og engasjement fra 

befolkningen (Uslaner, 2000).  

I lys av dette, lyder avhandlingens problemstilling som følger:  

Hvordan påvirker tillit til politiet hvordan sexselgere forstår seg selv som rettslige 

subjekt, og hvilke konsekvenser har dette? 

Tillit er en gjennomgående rød tråd i avhandlingen, og handler både om marginalisering og 

fremmedgjøring, politiets arbeidsmetoder og sexselgernes rettsbevissthet. Tillit handler også 

om i hvilken grad personer som selger seksuelle tjenester opplever at de har rettslig vern og 

forutsetningene de har for å bruke loven som beskyttelse. Derfor blir tillitsbegrepet brukt som 

et fokus for å utforske hvilken effekt lov har for kvinner som selger seksuelle tjenester.   

Avhandlingen utforsker både praktiske og symbolske virkninger av loven og forholdet 

mellom ‘loven på papiret’ og ‘loven i praksis’. Jeg vil også se på hvilke typer implikasjoner 

politiets arbeid opp mot markedet har for hvordan lov forstås og erfares av kvinner som selger 
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seksuelle tjenester, og hvilke konsekvenser dette har. For å svare på problemstillingen på en 

mest mulig nyansert måte og gi et helhetlig bilde av feltet, har jeg valgt å inkludere både 

politiet og sexselgere sine perspektiv.  

Ordet subjekt brukes i filosofien for å beskrive den som oppfatter, sanser, erfarer og forstår 

noe (Holmen, 2018). I min avhandling anvendes begrepet ‘rettslig subjekt’ for å beskrive 

hvordan man oppfatter, erfarer, sanser og forstår seg selv i et rettslig perspektiv. Begrepet 

innebærer både individers rettsforståelse og rettsbevissthet. 

1.2 Begrepsavklaring 

Siden 1970-tallet har begrepsbruken som anvendes om personer som selger seksuelle tjenester 

blitt debattert. Det har vært vanlig å bruke begrepet ‘prostituert’ for å beskrive personer som 

selger sex, både i litteratur, forskning og i den offentlige debatten. Denne betegnelsen har dog 

vært gjenstand for kritikk. Begrepet har blant annet blitt kritisert for å være et negativ ladet 

begrep, ofte assosiert med kriminalitet, avvik og umoral. I tillegg har begrepet ‘prostituert’ 

mottatt kritikk for å konstruere et skille mellom ‘normale’ kvinner og ‘avvikende’ eller 

‘abnormale’ kvinner; «explained her existence only through her identity as a ‘prostitute’» 

(Sanders, O’Neill & Pitcher, 2009, s. 8). Mange mener derfor at begrepet ‘prostituert’ burde 

bli erstattet med ‘sexarbeider’, som en måte å skille mellom personer som selger seksuelle 

tjenester sin identitet og deres arbeid (Sanders et al., 2009). Betegnelsen skiller mellom 

aktørene og handlingen i seg, og benyttes ofte av grupper som ønsker at salg av sex skal 

anerkjennes som legitimt arbeid. Men også ‘sexarbeider’-begrepet har blitt kritisert, blant 

annet fordi det ikke skiller mellom utøver og eventuell tredjepartsinvolvering. Både 

‘prostituert’ og ‘sexarbeider’ er altså debatterte og politisk ladde begreper. I min avhandling 

har jeg derfor valgt å bruke ‘personer/kvinner som selger seksuelle tjenester/sex’ eller 

‘sexselger’. Dette fordi jeg ønsker å benytte meg av et mest mulig verdinøytralt begrep. Med 

‘sexselger’ menes en person som «mottar vederlag for å ha seksuell omgang eller foreta 

seksuell handling med en annen eller for å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang 

med seg selv» (Straffeloven, 2005, § 315).  

Når det kommer til selve markedet eller feltet, har jeg derimot valgt å benytte ‘prostitusjon’ 

og ‘sexsalg’ om hverandre. Dette fordi det ikke dreier seg om personene som selger sex, men 

heller om feltet og markedet for øvrig. ‘Prostitusjon’ er også den dominerende betegnelsen på 
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feltet i tidligere forskning og teori. I tillegg er begrepet innarbeidet i det norske språket, og 

brukes blant annet i den offentlige debatten. Lovgivere har også valgt å bruke begrepet 

prostitusjon i straffelovens § 315 og har i tredje ledd inntatt en legal definisjon av begrepet 

(Straffeloven, 2005, § 315). Dette er bakgrunnen for at jeg har valgt å bruke både ‘sexsalg’ og 

‘prostitusjon’ i min avhandling. 

1.3 Avhandlingens oppbygging  

Avhandlingen består av sju kapitler. I kapittel to vil det aktuelle lovverket for kjøp og salg av 

seksuelle tjenester presenteres. Samtidig vil det bli gitt en kort historisk oversikt over den 

rettslige reguleringen av prostitusjon i Norge, samt en kategorisering av ulike 

reguleringsmetoder og ideologiene som ligger til grunn for disse. I tillegg vil et mer generelt 

spørsmål og teoretisk perspektiv for hvordan vi kan forstå lov og lovens implikasjoner 

introduseres.  

Kapittel tre vil inneholde en presentasjon av aktuelle teoretiske perspektiver og begreper, i 

kombinasjon med tidligere forskning på feltet. Det teoretiske rammeverket som presenteres 

vil være sentralt for avhandlingens videre analyse og består av: marginalisering, prosessuell 

rettferdighet, rettsbevissthet, og et mer overordnet teoretisk perspektiv om hvordan lov og rett 

kan forstås, og om individer og markeder kan befinne seg ‘utenfor’ loven.  

I kapittel fire av avhandlingen vil den metodiske tilnærmingen redegjøres for. Avhandlingen 

bygger på kvalitative intervjuer av både polititjenestepersoner og kvinner som selger 

seksuelle tjenester. I kapittelet vil intervjuprosessen beskrives, i form av utvalg, rekruttering 

og gjennomføring. Deretter vil jeg utdype de metodiske valgene som har blitt tatt under 

transkriberings- og analyseprosessen av det empiriske datamaterialet. Avhandlingens 

datakvalitet vil diskuteres med vekt på reliabilitet, validitet og generaliserbarhet. I den siste 

delen av kapittelet vil etiske problemstillinger drøftes, med fokus på anonymitet, 

konfidensialitet og forskerrollen.   

Kapittel fem er avhandlingens første analysekapittel. Her vil det de empiriske funnene 

presenteres og analyseres. Kapittelet handler om tilliten mellom sexselgere og politiet. Hva 

etablerer tillit og hva utfordrer tillit? Sexselgernes tillitsforhold til politiet vil belyses fra et 

institusjonelt, individuelt, kontekstuelt og instrumentelt perspektiv. I tillegg vil sexselgernes 

opplevelse av marginalisering og fremmedgjøring utforskes.   
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Avhandlingens andre analysedel, kapittel seks, tar for seg konsekvensene av den lave tilliten 

mellom politi og sexselgere. Hva gjøres med situasjonen? Her vil politiets arbeidsmetoder for 

å bygge tillit og kvinnenes egne strategier for å kompensere for mistillitsforholdet presenteres 

og analyseres.  

I avhandlingens diskusjon- og avslutningskapittel vil de mest sentrale funnene oppsummeres 

og diskuteres opp mot avhandlingens problemstilling. 
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2 Strafferettslig regulering av prostitusjon 

I dette kapittelet vil jeg se på det aktuelle lovverket som omfatter kjøp og salg av seksuelle 

tjenester i Norge. I tillegg vil jeg belyse måter prostitusjon har blitt regulert på fra et historisk 

perspektiv og hvordan vi kan forstå den strafferettslige reguleringen i Norge i dag. Jeg vil 

også vise til bestemte reguleringsmodeller for prostitusjon, samt de ulike ideologiene som 

ligger til grunn for implementeringen av forskjellige strafferettslige strategier. 

2.1 Gjeldende rett 

Det er i Norge ikke forbudt å selge seksuelle tjenester. Fokuset har vært rettet mot kjøp av 

slike tjenester og spørsmålet om kriminalisering har vært vurdert ved flere anledninger. Da 

straffelovens kapittel om seksuallovbrudd ble revidert i 2000, ved lov av 11. august 2000 nr. 

76, ble det innført et forbud mot å kjøpe sex av mindreårige. Det ble i den forbindelse uttalt at 

man ville vurdere spørsmålet om en generell kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester 

ved en senere anledning (Ot.prp. nr. 28 (1999-2000), s. 84).  

Våren 2007 gikk de daværende regjeringspartiene inn for å kriminalisere kjøp av seksuelle 

tjenester fra personer over 18 år, og det ble besluttet å sende forslaget ut på høring. I 

høringsnotatet oppfordret departement en generell kriminalisering av kjøp av seksuelle 

tjenester, fremfor å avgrense forbudet til «spesielt utsatte eller sårbare grupper» (Ot.prp. nr. 

48, (2007-2008), s. 8). Det ble blant annet lagt vekt på at et slikt generelt forbud var 

nødvendig for å kunne ramme kjøp av seksuelle tjenester fra ofre for menneskehandel. Det ble 

også antatt at et generelt forbud ville kunne bidra til at rekrutteringen av nye kunder ble 

svekket, og dermed hindre en ytterligere økning i prostitusjonsmarkedet (Ot.prp. nr. 48, 

(2007-2008), s. 8).  

Departementets lovforslag ble vedtatt ved lov av 12. desember 2008 nr. 104. Den nye 

bestemmelsen ble inntatt i daværende straffelov av 1902, § 202a og trådte i kraft 1. januar 

2009. Bestemmelsen er senere flyttet over i den nye straffeloven av 2005 § 316, og har 

følgende ordlyd: 

§ 316. Med bot eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som 
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a) skaffer seg eller en annen seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale 

vederlag, 

b) oppnår seksuell omgang eller handling ved at slikt vederlag er avtalt eller ytet 

av en annen, eller 

c) på den måten som beskrevet i bokstav a eller b får noen til å utføre handlinger 

som svarer til seksuell omgang med seg selv. 

Er den seksuelle omgang eller handling skjedd på en særlig krenkende måte, uten at 

forholdet straffes etter strengere bestemmelser, er straffen bot eller fengsel inntil 1 år. 

Straffeloven har også flere andre bestemmelser som regulerer kjøp av seksuelle tjenester 

spesielt, og prostitusjonsmarkedet generelt. I straffeloven § 309 opprettholdes bestemmelsen 

om skjerpet straff for kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige, det vil si personer under 18 

år. Strafferammen er her bot eller fengsel i inntil 2 år (Straffeloven, 2005, § 309).  

Hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon er regulert i straffeloven § 315 

(hallikparagrafen). Det fremgår her blant annet at den som fremmer andres prostitusjon eller 

leier ut lokaler som han/hun forstår skal brukes til prostitusjon kan straffes med bot eller 

fengsel i inntil 6 år. Med prostitusjon menes her at «en person mottar vederlag for å ha 

seksuell omgang eller foreta seksuell handling med en annen eller for å utføre handlinger som 

svarer til seksuell omgang med seg selv» (Straffeloven, 2005, § 315). 

Straffeloven har i § 257 også en egen bestemmelse som regulerer menneskehandel. 

Strafferammen er fengsel inntil 6 år. Menneskehandel defineres som «den som ved vold, 

trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en annen person [...]». 

Bestemmelsen retter seg ikke bare mot prostitusjon eller annen seksuell utnyttelse 

(Straffeloven, 2005, §257a), men rammer også andre former for menneskehandel i form av 

tvangsarbeid, slaveri, krigstjeneste i utlandet eller fjerning av organer. Når jeg bruker 

menneskehandelsbegrepet i min avhandling, er det prostitusjon jeg viser til.   

Prostitusjonsmarkedet reguleres ikke bare gjennom bestemmelser i straffeloven, men også 

direkte eller indirekte gjennom andre lover som for eksempel utlendingsloven, politiloven og 

skatteloven. 
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2.2 Regulering av prostitusjonsmarkedet i et historisk 

perspektiv 

I Norge har det historisk sett blitt gitt ulike begrunnelser for strafferettslig inngripen i 

prostitusjon. I perioder har spesifikke former for prostitusjon blitt sett på som problematisk, 

mens prostitusjon som sådan ikke har blitt strafferettslig regulert. I andre perioder har 

prostitusjon i seg selv blitt betraktet som problematisk, og forsøk på å skille mellom ulike 

former for prostitusjon har blitt motarbeidet (Skilbrei, 2012). Forandringene i 

prostitusjonsmarkedet og endringer i problemforståelsen av prostitusjon, har påvirket hvilke 

politiske virkemidler som har blitt benyttet for å regulere markedet (Skilbrei & Tveit, 2008). 

Prostitusjon var kriminalisert etter norsk lovgivning fra 1842 fram til en ny straffelov kom i 

1902, der kjøp og salg av sex ble avkriminalisert. Samtidig kan man si at det i realiteten 

eksisterte en aksept for sexarbeid i samfunnet lenge før avkriminaliseringen trådte i kraft. Selv 

om prostitusjon etter loven var forbudt, ble det i de største norske byene lagt til rette for en 

slags kontrollert tilværelse for sexselgere (Skilbrei, 2012). Dette innebar et reguleringssystem 

der kvinner som solgte sex ble tolerert så lenge de fulgte bestemte krav; blant annet at de 

oppførte seg på måter som ble ansett som passende, bodde i bestemte områder og var villige 

til å gjennomgå rutinemessige helsekontroller for å forhindre spredning av kjønnssykdommer. 

Prostitusjon i seg selv ble formelt sett definert som problematisk, umoralsk og straffbart, 

mens det i praksis kun dreide seg om visse former for prostitusjon, som synlig 

gateprostitusjon (Skilbrei, 2012). Dette er et tydelig eksempel på at måten prostitusjon har 

blitt regulert i teorien, ‘law in the books’, har skilt seg fra praksis, ‘law in action’. 

Straffeloven fra 1902 avkriminaliserte kjøp og salg av seksuelle tjenester. Samtidig ble 

offentlig prostitusjon fortsatt straffet, blant annet gjennom ‘løsgjengerloven’, som trådte i 

kraft i 1907. Slutten av 1900-tallet var preget av store endringer i prostitusjonsmarkedet, og 

den offentlige debatten handlet om hvordan strafferettslig regulering på best mulig måte 

kunne møte disse endringene (Skilbrei, 2012). Blant annet gjennomgikk bestemmelsen i 

straffeloven som omfatter hallikvirksomhet flere innskjerpinger i løpet av 1990 og tidlig 

2000-tallet.  Eksempelvis ble det i 1995 forbudt å leie ut rom eller leilighet til 

prostitusjonsformål, etter en periode med økning i sexsalg ved massasjeinstitutter. I år 2000 

kom forbudet mot annonsering av prostitusjon, som et resultat av det økende ‘inne-markedet’ 

og annonsering i aviser og over internett (Skilbrei, 2012). Fra begynnelsen av 2000-tallet, ble 

det rettet stadig større fokus mot menneskehandel. I forbindelse med at Norge sluttet seg til 
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Palermoprotokollen ble det vedtatt en egen menneskehandelsbestemmelse i straffeloven, med 

formål om å forebygge, straffe og bekjempe internasjonal handel med mennesker (Stridbeck, 

2005). Som påpekt ovenfor var ønsket om å kunne ramme kjøp av seksuelle tjenester fra ofre 

for menneskehandel en av begrunnelsene for at lovgiver innførte et generelt forbudt mot kjøp 

av seksuelle tjenester i desember 2008. 

Det norske samfunnet har de seneste årene vært preget av en kraftig vekst i globalisering og 

migrasjon, noe som har ført til at prostitusjonsvirksomhet nå foregår på tvers av landegrenser. 

De strukturelle spenningene mellom innvandrings- og menneskehandelspolitikk har ført til 

endringer i forutsetningene for implementeringen av strafferettslig regulering av prostitusjon. 

Ifølge Jansen og Skilbrei (2018) bør man se den nåværende reguleringen av prostitusjon i 

sammenheng med hvordan problemdefinisjonene rundt prostitusjon har endret seg. Debattene 

rundt prostitusjonspolitikk har de siste årene i større grad blitt koblet til en prohibisjonistisk 

tankegang, der prostitusjon anses som noe som bør bekjempes. I Norge i dag ser vi en 

strafferettslig tilnærming som i større grad fokuserer på mer aktiv håndhevelse av 

prostitusjonsmarkeder (Jahnsen & Skilbrei, 2018). 

2.3 Ulike ideologier og reguleringsmodeller 

Sexindustrien er mangfoldig og sammensatt. Hvordan prostitusjon skal reguleres er et 

debattert tema, og det foreligger store lokale, globale og historiske forskjeller (Sanders, 2010; 

Skilbrei & Tveit, 2008; Sanders & Campbell 2014). Den strafferettslige reguleringen av 

prostitusjon er svært ulik i forskjellige land, det samme gjelder synet på prostitusjon som 

fenomen. Reguleringen av prostitusjonsvirksomhet er nært koblet til ulike lands 

problemforståelser og diskurser rundt kjøp og salg av seksuelle tjenester. I tillegg ser vi at 

reguleringen av sexarbeid er forankret i ulike politiske kulturer og synet på loven og 

rettssystemets funksjon i samfunnet (Sanders & Campbell, 2014). Ofte trekkes det et skille 

mellom reguleringsmetoder som har som mål å bekjempe og avskaffe sexarbeid, og 

tilnærminger som har som formål å regulere og kontrollere prostitusjonsmiljøet (Skilbrei, 

2019). Måten lovverket blir implementert og håndhevet på, kan variere betydelig innenfor og 

på tvers av jurisdiksjoner. Det samme gjelder konsekvensene prostitusjonslovgivning kan ha, 

både for personer som er direkte involvert og for samfunnet generelt (Skilbrei, 2019).  
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Forskjellige politiske strategier og reguleringsmodeller for prostitusjon grunner seg i ulike 

ideologier. De mest sentrale ideologiene som anvendes når det er snakk om prostitusjon er 

abolisjonisme, prohibisjonisme og perspektiv som er knyttet til skade-redusering eller 

reguleringsmetoder (Jakobsson & Kotsadam, 2011). Abolisjonismen og prohibisjonismen har 

et mål om å avskaffe prostitusjon helt og holdent. Tanken er at lovverket skal ha en 

allmennpreventiv virkning og vil føre til at kundene, og dermed også markedsgrunnlaget, 

forsvinner. I tillegg er formålet med lovverket fra et abolisjonistisk perspektiv «to prevent 

people from entering the market and to push out those already involved» (Skilbrei, 2019, s. 

499). Prostitusjon sett fra det abolisjonistiske og prohibisjonistiske perspektivet blir forstått 

som utnyttelse av kvinner og et brudd på menneskeverd, moral eller religiøs tro. Personer som 

selger sex forstås som offer for seksuell undertrykkelse (Mackinnon, 1989). Begrepet ‘neo-

abolitionism’ blir ofte brukt for å beskrive en strategi som retter seg spesifikt mot 

‘etterspørselsdelen’ av markedet ved å kriminalisere kjøp av sex, sammen med sosiale tiltak 

for å hjelpe sexselgere ut av sektoren (Jakobsson & Kotsadam, 2011). Det tredje perspektivet 

har som formål å regulere prostitusjon ved å kontrollere virksomheten gjennom ulike 

reguleringsmetoder, snarere enn kriminalisering. Reguleringsstrategier sett fra dette 

perspektivet vil gjerne basere seg på en uttalt form for offentlig toleranse (Jahnsen, 2014, s. 

128). Det kan være utfordrende å skille mellom de ulike reguleringskategoriene fra et 

teoretisk perspektiv og i praksis. Et samfunn kan ha innslag av flere tilnærminger; for 

eksempel kan et land ha avkriminalisert kjøp og salg av seksuelle tjenester, men samtidig 

være grunnet i en abolisjonistisk holdning til prostitusjon (Jahnsen, 2014). 

Grovt sett deles samfunn sine reguleringsmodeller for prostitusjon ofte inn i ‘kriminalisering’, 

‘avkriminalisering’ og ‘legalisering’ (Sanders & Campbell, 2014). Full kriminalisering viser 

til samfunn der alle aspekter ved prostitusjon er ulovlig. Delvis kriminalisering refererer til 

reguleringsmetoder der ulike aspekter ved prostitusjon er kriminalisert. Et eksempel er ‘den 

nordiske modellen’, der salg av sex er lovlig, men kjøp kriminalisert. Delvis kriminalisering 

implementeres og håndheves på ulike måter og skiller seg fra land til land (Bernstein, 2007). 

Legalisering innebærer at selv om prostitusjon i seg selv ikke er forbudt, eksisterer det 

lovgivning som søker å kontrollere og regulere markedet gjennom såkalte 

legaliseringsprosesser. Eksempelvis legaliserte Tyskland prostitusjon i 2002. Sexsalg er tillat 

under visse forutsetninger knyttet til beliggenhet, alder, registrering og oppholdstillatelse 

(Pates, 2012). Avkriminalisering handler om å gjøre det lovlig med kjøp og salg av sex. 

Perspektivet er forankret i tanken om at sexselgere skal få lik beskyttelse og anerkjennelse 



11 

 

som arbeidere i andre bransjer. Et eksempel på et land som følger en avkriminaliserings-

modell er New Zealand (Sanders & Campbell, 2014).  

Teoretikere som Scoular (2010) argumenterer for at reguleringen av prostitusjon må sees som 

mer enn den legale-illegale-dikotomien. Hun argumenterer for at organiseringsmønstrene og 

formene for sexarbeid har blitt komplekse, noe som betyr at reguleringen av sexsalg også i 

høy grad er preget av kompleksitet. Loven regulerer ikke prostitusjon alene, men er snarere en 

av flere former for reguleringsmekanismer i samfunnet (Scoular 2010, s. 30). Scoular mener 

man må se forbi kategoriseringen av ulike strafferettslige reguleringsmodeller for å forstå 

lovens ‘sanne effekt’. I likhet med Scoular og øvrige teoretikere, anvendes begrepet ‘loven’ 

som en mer generell betydning av lovverket og lovregulering i avhandlingen, ikke kun for å 

vise til spesifikke lovbestemmelser.   
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3 Teoretisk rammeverk  

I denne delen av avhandlingen vil jeg presentere ulike teoretiske perspektiver som vil være 

relevante for å belyse prosjektets problemstilling og innsamlede empiri. Tidligere forskning 

på feltet vil også fremstilles underveis i kapittelet. Teoriene jeg har valgt å utdype, handler 

alle, på ulike måter, om tillit og hvilke effekter lov har. De omhandler også forholdet mellom 

‘law on paper’ og ‘law in action’. Teoriene er med på å belyse hvordan sexselgeres 

tillitsrelasjon til politiet påvirker måten de forstår seg selv som rettslige subjekt, og hvilke 

konsekvenser dette har. Den første delen av teorikapittelet tar for seg marginaliserings- og 

fremmedgjøringsbegrepet, i den hensikt å etablere dette som et spesielt område å drive 

politiarbeid i. I tillegg vil denne delen være med på å utforske hvordan opplevelsen av 

marginalisering og fremmedgjøring kan påvirke tilliten til politiet og effektene lov og rett har. 

Teorier om prosessuell rettferdighet er med på å belyse den polisiære virksomheten og 

politiets arbeidsmetoder for å skape tillit innenfor prostitusjonsfeltet. Teorier om 

rettsbevissthet handler om forståelsen og opplevelsen av loven som kvinnene har med seg inn 

i forholdet til politiet. Avslutningsvis presenteres et mer overordnet teoretisk perspektiv, som 

er med på å belyse hvordan vi kan forstå lov og hvilke konsekvenser lov har. I tillegg vil de 

teoretiske begrepene og perspektivene som presenteres være med på å utforske hvordan 

sexselgere opplever seg selv som rettslige subjekt, og spørsmålet om de befinner seg 

‘innenfor’ eller ‘utenfor’ loven. 

3.1 Marginalisering og fremmedgjøring  

Sentralt for min avhandling er teoretiske begreper som ‘marginalisering’ og 

‘fremmedgjøring’. Teorier tilknyttet disse begrepene er med på å etablere prostitusjonsfeltet 

som et spesielt felt for å drive politiarbeid i. I tillegg vil teoriene være med på å forklare 

sexselgeres rettsbevissthet og forståelse av seg selv som rettslige subjekt.  

Ordet ‘marginalisering’ har sin opprinnelse i det latinske ordet ‘margo/margins’ som betyr 

grense eller kant (Pedersen, 1996). Å være marginalisert innebærer at man befinner seg i en 

gråsone mellom «sosial integrasjon og samfunnsmessig utstøtning» (Pedersen, 1996, s. 76). 

Becker (1963) hevder at individet verken er marginalt eller avvikende i sin natur, men blir 

definert av ‘noen i forhold til noe’ (s. 9). Walker og Walker beskriver marginalisering som en 

prosess som resulterer i varierende grad av eksludering; «The dynamic process of being shut 
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out from any of the social, economic, political and cultural systems which determine the 

social integration of a person in society» (Walker & Walker, 1997, s. 8). Begrepene 

marginalisering og ekskludering brukes delvis om hverandre og beskriver tilfeller der 

individer settes utenfor samfunnet i varierende grad (Rasmussen, Dyb, Heldal & Strøm, 2010, 

s. 11). Forskjellen på begrepene er at marginalisering ofte benyttes om en prosess, mens 

ekskludering beskriver en mer varig tilstand (Rasmussen et al., 2010, s. 11-12). I det et 

individ befinner seg delvis eller helt utenfor «et eller flere livsområder der det er en normativ 

forventning om deltakelse» (Halvorsen, 2002, s. 168), kan man si at en 

marginaliseringsprosess har funnet sted. Når man snakker om slike marginaliseringsprosesser 

flyttes blikket fra individ til samfunn, ved at marginalisering i større grad blir sett som «et 

produkt av samfunnets evne til å støte ut enkeltpersoner eller grupper» (Larsen & Mortensen, 

2009, s. 10). Et resultat av slike marginaliseringsprosesser er, ifølge Halvorsen (2002), sosial 

eksklusjon. Madanipour, Allen og Cars (1998) forstår sosial ekskludering som en multi-

dimensjonell prosess der ulike former for ekskludering kombineres. For å kunne identifisere 

og analysere de ulike dimensjonene for ekskludering, bør man derfor se på de ulike arenaene i 

samfunnet og det sosiale liv der inkludering og ekskludering finner sted. Madanipour et al. 

(1998) identifiserer tre sentrale arenaer; ‘økonomiske’, som er tilknyttet tilgang til arbeid og 

materielle ressurser, ‘politiske’, som blant annet handler om deltakelse i beslutnings- og 

politiske prosesser og ‘kulturelle’, som beskriver integrering og deltakelse i kulturelle 

prosesser (s. 22).  

Marginalisering knyttes ofte opp mot begrepet ‘fremmedgjøring’. Ifølge Goffman (1963) 

eksisterer det i et samfunn ulike metoder for å kategorisere individer, samt hvilke egenskaper 

som kjennetegner medlemmene av de ulike kategoriene. Denne kategoriseringen handler blant 

annet om å forstå og indentifisere hvilken gruppe man selv tilhører (Goffman, 1983). Den 

kollektive identiteten bygger på en opplevelse og følelse av fellesskap, som forener ‘oss’ til et 

‘vi’ (Hammaren & Johanssen, 2009). Kategoriseringen som skjer når man skiller mellom seg 

selv og andre, eller mellom oss og dem, kalles ‘annengjøring’ eller ‘fremmedgjøring’. 

Fremmedgjøring kan forstås som en prosess der mektige individer eller grupper produserer 

individer som ‘andre’ i forhold til resten av samfunnet (Lister, 2004). Ifølge Bauman (1999) 

blir forskjellen mellom ‘oss’ og ‘dem’ virkeliggjort som et skille mellom samfunnets indre og 

ytre gruppe. Denne representasjonen av den ene gruppen kan ikke eksistere uten den andre 

(Bauman, 1999). ‘The out-group’, som Bauman (1999) kaller det, er nødvendig for at inne-

gruppen, eller ‘the in-group’, skal kunne opprettholde en form for samhold og følelsesmessig 
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sikkerhet. Det er samfunnets indre gruppe som definerer og konstituerer samfunnets avvikere: 

«The in-group constitutes a collective ‘we’ that considers the out-group, which constitutes a 

collective ‘they’ as the enemy, or outsiders, who are to be held as a distance» (Bauman sitert i 

Jacobsen & Poder, 2016, s. 159). ‘De andre’ representerer personer utenfor fellesskapet og 

blir tilskrevet en identitet som ‘outsidere’ eller ‘avvikere’ (Becker, 1963). Personer som 

tilhører denne gruppen sees som en trussel for samfunnets konsensus og harmoni (Becker 

1963; Bauman, 1999). Okolie (2003) anvender maktbegrepet for å beskrive prosessen der 

grupper fremmedgjøres:  

[…] Power is implicated here, and because groups do not have equal powers to define 

both self and the other, the consequences reflect these power differentials.  Often 

notions of superiority and inferiority are embedded in particular identities (s. 2).  

I likhet med Lister (2004), understreker Okolie at det er de mektige i samfunnet som definerer 

hvem som sees som ‘de andre’. Menjívar (2000) mener det er lovgivningen og rettssystemet 

som i stor grad avgjør hvem som befinner seg innenfor og utenfor (eller imellom) loven, og 

dermed også samfunnet. Loven definerer hvem som anses som fullverdig deltakere i 

samfunnet med tilgang til ressurser (Menjívar, 2000, s. 77). Ifølge Menjívar er altså prosessen 

der individer eller grupper fremmedgjøres tett knyttet til lovverket og rettssystemet i et 

samfunn.   

3.2 Prosessuell rettferdighet 

Teorier om prosessuell rettferdighet kan anses som relevant i denne sammenheng, da jeg er 

interessert i hvilke faktorer som påvirker og underbygger tilliten til politiet blant sexselgere. 

Jeg ønsker å utforske sammenhengen mellom tillit og prosessuell rettferdighet, og hvordan 

dette oppleves av politiet og av kvinner som selger seksuelle tjenester. I tillegg vil teorier om 

prosessuell rettferdighet være relevante for å utforske hvordan politiets arbeidsmetoder for å 

skape tillit påvirker sexselgeres opplevelse og forståelse av loven og seg selv som rettslige 

subjekt. 

Tillit er et sammensatt fenomen, og definisjonene av begrepet varierer. Grimen (2009) mener 

det ikke eksisterer en allmenn akseptert definisjon, men at det ofte dreier seg om å «overlate 

noe til andre i god tro» (s. 197). Dette gjelder både for mellommenneskelige relasjoner og 

institusjoner eller systemer (Grimen, 2009). Tillit brukes ofte synonymt med ord som ‘tro’ og 
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‘tiltro’ og er tett knyttet til forventninger (Larsson, 2010, s. 7). Det å ha tillit betyr at man 

stoler på at den andre part vil handle på en viss måte. I tillitsbegrepet ligger også en risiko. 

Rousseau, Sitkin, Burt og Camerer (1998) definerer tillit som en psykologisk tilstand der man 

godtar å være sårbar og aksepterer risikoen som følger med tillitsbegrepet, basert på positive 

forventninger om andres intensjoner og adferd (s. 395). Teoretikere som Luhmann (1999) og 

Giddens (1997) skiller spesifikt mellom to former for tillit; systemtillit og individuell tillit. 

Sistnevnte handler om tillit i mellommenneskelige relasjoner, mens systemtillit viser til 

individers tillitsforhold til systemer og institusjoner (Giddens, 1997).  

Tillit til politiet kan fortolkes innenfor ulike forståelsesrammer. Ifølge Jackson, Bradford, 

Stanko og Hohl (2013) defineres tilliten til politiet som publikums tro på at politiet har rette 

intensjoner og er kompetente til å utføre oppgavene de er tildelt (s. 63). Sunshine og Tyler 

(2003) mener tilliten til politiet består av både et instrumentelt og et prosessuelt aspekt. Det 

instrumentelle perspektivet handler om i hvilken grad politiet fremstår som effektivt og 

kompetent. Dersom befolkningen oppfatter politiet som en etat som presterer og oppfyller sitt 

mandat på en tilfredsstillende måte, vil tilliten til politiet øke, mener Thomassen (2017, s. 30). 

Det prosessuelle aspektet dreier seg om hvordan politiet opptrer i møte med befolkningen. 

Her er den underliggende antakelsen at dersom politiet oppleves som rettferdig, upartisk, 

respektfullt og forklarende i møtet med publikum, vil tilliten til politiet styrkes (Thomassen, 

2017, s. 30). Thommassen påpeker at slike forhold gjennomgående er funnet å ha større 

betydning i møtet mellom politi og publikum «enn de mer instrumentelle sidene ved møtet, 

slik som utfallet av politiets aktiviteter og oppfatninger om effektivitet» (2017, s. 32).  

Ifølge prosessuell rettferdighetsteori, vil det at politiet opptrer upartisk og rettferdig i sin 

kommunikasjon, tilkjennegi at de har gode intensjoner. Dersom politiet signaliserer at de har 

gode intensjoner ved å opptre upartisk og rettferdig og på denne måten skape en felles sosial 

identitet ved å opptre høflig, respektfullt og forklarende, kan tillit etableres. På denne måten 

kan prosessuell rettferdighet bidra til å øke tilliten og viljen blant publikum til å samarbeide 

med politiet (Thomassen, 2017, s. 32). Tillit og prosessuell rettferdighet er ifølge Tyler (2003) 

tett sammenvevd. Tilliten til myndighetene øker dersom publikum opplever at de utøver sin 

autoritet på rettferdige måter, og dersom publikum har tillit til myndighetene vil også utfallet 

oppleves som mer rettferdig (Tyler, 2003, s. 299). 

En rekke faktorer påvirker hvorvidt personer opplever at de har blitt behandlet rettferdig i 

møtet med politiet, og betydningen av prosessuelle kriterier vil derfor være situasjonsbetinget 
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(Tyler, 2003). Likevel peker modeller for prosessuell rettferdighet særlig på to sentrale 

elementer; kvaliteten på beslutningsprosessen og kvaliteten på den mellommenneskelige 

behandlingen. Publikum opplever at beslutninger blir gjort mer rettferdig når de føler at 

myndighetene er nøytrale og tar sine beslutninger ved hjelp av objektive indikatorer, ikke 

personlige synspunkter (Tyler, 2003, s. 298). Myndighetene drar derfor fordel av å opptre 

forklarende og med åpenhet; dette gir en mulighet til å formidle at beslutningen er nøytral 

(Tyler, 2003, s. 298). I tillegg til selve beslutningsprosessen, er kvaliteten på den 

mellommenneskelige behandlingen et sentralt aspekt ved prosessuell rettferdighetsteori. Her 

handler det om hvorvidt publikum opplever at de blir møtt med respekt og verdighet, samt får 

sine rettigheter ivaretatt i møtet med politiet (Tyler, 2003).  

Undersøkelser har vist at prosessuell korrekt opptreden har spesielt stor betydning i 

situasjoner der det er politiet som initierer kontakten (Thomassen, 2017). Delvis kan dette 

henge sammen med at det eksisterer en grunnleggende forventing om å få en prosessuell 

korrekt behandling i slike møter, samtidig som det også kan knyttes opp mot at det oppleves 

som «spesielt statusutfordrende å bli stoppet av politiet» (Thomassen, 2017, s. 40). Som 

enkeltmenneske påvirkes man også av spørsmålet om man stoler på myndighetenes motiver, 

ofte omtalt som ‘motivbasert’ tillit. Ifølge Bradford og Jackson (2010) er ‘motivbasert’ tillit 

forankret i en form for allianse mellom myndighetene og befolkningen. Man er mer villig til å 

ta kontakt og samarbeide med politiet dersom man stoler på at politiets motiver er rene og til 

egen fordel (Tyler, 2003). Tyler understreker at prosessuell rettferdighet er med på å skape 

‘motivbasert’ tillit, samt en følelse av tilhørighet og representativitet bland publikum. I tillegg 

vil prosessuell korrekt opptreden være med på å bygge opp under troen på at politiet og 

publikum er ‘på samme side’, og at politiet sikrer enkeltindividets trygghet og beskytter 

samfunnsverdier (Loader & Mulcahy, 2003). Prosessuell rettferdighet anses ofte som en 

viktig del i å bygge langsiktig tillit mellom publikum og myndigheter. Ut fra et langsiktig 

perspektiv, bidrar prosessuell rettferdighet til å forme folks følelser av ansvar og plikt, samt 

styrke politiets og rettssystemets legitimitet (Tyler, 2003, s. 296). Et eksempel på de 

langsiktige konsekvensene av prosessuell rettferdighet finner vi i Paternoster, Brame, 

Bachman og Shermans studie fra 1997. Her ble en gruppe menn som var blitt tatt for lovbrudd 

relatert til vold i hjemmet intervjuet. Formålet var å undersøke hvilke aspekter ved politiets 

adferd som hadde størst betydning for fremtidig lovlydighet og samarbeid. De fant at det 

viktigste for deltakerne i studien var at de ble behandlet på måter de opplevde som rettferdige 

i de første møtene med politiet. Dersom mennene opplevde at politiet handlet på en 
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prosessuell rettferdig måte under selve arrestasjonen, var sjansen for nye lovbrudd relatert til 

vold i hjemmet betydelig mindre enn dersom de opplevde det motsatte (Paternoster et. al, 

1997). Prosessuelle faktorer anses derfor som en viktig del i å sikre både kortsiktig og 

langsiktig samarbeid med politi og myndigheter.  

I sin studie fra 2019, undersøkte Fey hvordan prosessuell rettferdighetsteori kan anvendes for 

å belyse sexselgere (i England) sin villighet til å samarbeide med politiet. Hun fant at tilliten 

til politiet kan knyttes spesifikt til to aspekter ved prosessuell rettferdighet; transparente 

beslutningsprosesser og opplevelsen av rettferdighet og lik behandling (Fey, 2019, s. 409). 

Fey (2019) indikerer at opplevelsen av å bli behandlet med respekt i møtet med politiet, 

styrker sexselgernes oppfattelse av politiets legitimitet. I tillegg øker villigheten til å 

samarbeide, samt følelsen av å tilhøre en gruppe som representeres av politiet (Fey, 2019). Å 

oppleve at man blir behandlet på en urettferdig måte av politiet, signaliserer derimot 

marginalisering av og ekskludering fra samfunnet (Bradford, Murphy & Jackson, 2014, s. 

528). Som et resultat svekkes oppfatningen av politiets legitimitet, og dermed også 

sannsynligheten for samarbeid. I tillegg skapes en følelse av fremmedgjøring fra grupper som 

representeres av politiet (Bradford & Jackson, 2010). For å øke tilliten og samarbeidsviljen 

blant personer som selger seksuelle tjenester, legger Fey (2019) vekt på politiets behandling 

av gruppen i hverdagslige interaksjoner. Det å oppleve at man blir behandlet med respekt og 

rettferdighet demonstrerer at politiet representerer og ivaretar deres interesser. Dermed øker 

også tilliten og samarbeidsviljen til politiet (Fey, 2019). 

3.3 Rettsbevissthet 

En sentral komponent i min avhandling er hvordan sexselgere forstår seg selv som rettslige 

subjekt. Relevante teorier for å belyse dette er teorier om ‘legal conciousness’, eller 

rettsbevissthet. Jeg ønsker å utforske hvilke konsekvenser denne bevisstheten har for 

sexselgernes tillit til politiet og involvering med loven. 

Lovens betydning, både på individ- og samfunnsnivå, er et sentralt tema i rettssosiologien. 

Gabel understreker at loven får sin legitimitet og autonomi ved at mennesker oppfatter den 

som noe som eksisterer utenfor og over oss selv (1983, s. 84). Ifølge Sarat og Kearns (1993) 

dominerer loven samtlige aspekter ved individet: 
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Law-thought and legal relations (or emanations from such thought and relations) 

dominate self-understanding and one’s understanding of one’s relations to others. We 

are not, as instrumentalists suggest, merely pushed and pulled by laws that impinge on 

us from the outside. Rather, we have internalized law’s meanings and its 

representations of us, so much so that our own purposes and understandings can no 

longer be extricated from them (s. 30). 

Rettsbevissthet som konsept og forskningsfelt ble utviklet i en tid der juridisk hegemoni sto 

sterkt i samfunnet. Til tross for en økende uoverensstemmelse mellom ‘law in the books’ og 

‘law in action’, så loven ut til å opprettholde sin legitimitet (Silbey, 2005, s. 323). Hvorfor og 

hvordan kunne loven opprettholde sin institusjonelle makt, når den, på tross av løftet om 

likhet, førte til en systematisk reproduksjon av ulikhet? (Silbey, 2005, s. 323). For å forstå 

loven og lovens effekt, stilte man spørsmål ved hva det innebar å ‘bruke loven’. Ikke bare 

søkte man etter svar på hvordan og av hvem loven ble brukt, men man forsøkte også å forstå 

når og av hvem den ikke ble brukt (Silbey, 2005, s. 326). For å besvare disse spørsmålene, 

måtte man se på de ulike tolkningene av loven, i tillegg til å vurdere, og kanskje til og med 

redefinere, hva man mente med ‘å bruke loven’. Det ble også viktig å studere hvordan 

‘vanlige’ innbyggere opplevde, forsto og interagerte med loven (Silbey, 2005, s. 326).  

Konseptet rettsbevissthet ble utviklet som en motpol til rettspositivismens perspektiver med 

retten i sentrum, såkalte ‘law first’-studier (Cowan, 2004). Cowan definerer rettsbevissthet 

som:  

The ways people understand and use law I term their legal consciousness. 

Consciousness (…) is the way people conceive of the ‘natural’ and normal way of 

doing things, their habitual patterns of talk and action, and their commonsense 

understanding of the world (s. 931). 

Konseptet tar utgangspunkt i menneskers erfaring med og oppfatning av loven og retten. 

Rettsbevissthet referer ikke bare til hvordan mennesker oppfatter loven i en formell forstand, 

men også egne ideer og tolkninger av den og dens implikasjoner. Rettsbevissthet former 

måten enkeltpersoner forstår, opplever og reagerer på loven (Cowan, 2004). Levine og 

Mallana (2001) understreker sammenhengen mellom menneskers handlinger og 

rettsbevissthet: «Underlying theories of legal consciousness is an assumed relationship 

between thought and behavior: legal consciousness informs behavior and vice versa» (s. 17). 
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Rettsbevissthet er mer enn det mennesker er i stand til å sette ord på. Derfor defineres ikke 

rettsbevissthet bare av hva folk sier, men også av hva de gjør (Ewick & Silbey, 1998). Ewick 

og Silbey (1998) understreker at menneskers bevissthet må forstås som en del av en 

sammensatt prosess:  

Consciousness is understood to be part of a reciprocal process in which the meanings 

given by individuals to their world become patterned, stabilized, and objectified. These 

meanings, once institutionalized, become part of the material and discursive systems 

that limit and constrain future meaning-making (s. 39). 

Nielsen (2000) legger vekt på at rettsosiologien har utviklet seg fra en instrumentell forståelse 

av loven, til et perspektiv der lov blir forstått som en av mange konkurrerende krefter som 

påvirker og former det sosiale liv (s. 1058). Nielsen (2000) understreker også at 

rettsbevissthet ikke bare refererer til hva folk tenker om loven, men også hva de ikke tenker: 

“These assumptions may be so much a part of an individual's worldview that they are difficult 

to articulate. Thus, legal consciousness can be present even when law is seemingly absent 

from an understanding or construction” (s. 1059). 

Forskere på feltet har vært opptatt av hvordan kulturelle og sosiale faktorer, som klasse, kjønn 

og etnisitet, er med på å forme individers rettsbevissthet (Silbey, 1992). Rettsbevissthet både 

reflekterer og formes av sosiale strukturer. Det finnes ikke én felles rettsbevissthet fordi den 

avhenger av en rekke faktorer, både strukturelle og sosiale (Silbey, 1992). Som Nielsen 

(2000) understreker: «the legal consciousness of ordinary citizens is not a unitary phenomen, 

but must be situated in relation to particular types of laws, particular social hierarchies, and 

the experiences of different groups with the law» (s. 1055).  Rettsbevissthet er med andre ord 

både et produkt av og en produsent av lov, juridiske institusjoner og sosiale relasjoner (Ewik 

& Silbey, 1998). Videre argumenterer Ewick og Sibley (1998) for at også loven og 

hverdagslivet er gjensidig konstituerende; loven både former og formes av hverdagen. Vi kan 

ikke forstå lovens betydning før vi forstår «its incorporation in everyday experiences, choices, 

and perceptions of reality» (s. 35). For at vi skal kunne tolke lovens betydning i sosiale 

relasjoner, må vi forstå hvordan loven oppleves og forstås av mennesker når de aksepterer, 

unngår eller motstår den (Ewick & Silbey, 1998, s. 35). Rettsbevissthet handler også om 

følelsen av ivaretakelse av egne rettigheter, ofte referert til som ‘legal right councioussness’, 

eller ‘rettighetsbevissthet’. Engels (2012) definisjon lyder som følger: «(...) the ways in which 

individuals draw upon, resist, or simply do not consider formal, rights-based legal elements, 
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whether consciously or unconsciously, in their perceptions and behavior» (s. 428).  Engel 

understreker at individers rettighetsbevissthet er dynamisk og foranderlig, og kan påvirkes av 

enkelthandlinger og interaksjoner (Engel, 2012, s. 428).  

Ewick og Silbey (1998) presenterer en kategorisering av enkeltmenneskers rettsbevissthet og 

lovens betydning i samfunnet. Disse tre narrativene kaller de ‘before the law’, ‘with the law’ 

og ‘against the law’. Et viktig premiss for Ewick og Silbeys (1998) rettsbevissthetsteori er at 

bevisstheten er mangefasettert og kompleks. Individers rettsbevissthet er ikke nødvendigvis 

bundet til én av kategoriene, men tar ofte flere narrativ samtidig (Silbey, 1992, s. 46). ‘Before 

the law’ konseptualiserer loven som noe abstrakt, snarere enn en del av hverdagslivet. I dette 

narrativet forsås loven som autonom, objektiv, hiarkisk og rasjonell. Loven oppretter sin 

legitimitet gjennom at den blir sett som et «formally ordered, rational, and hierarchical system 

of known rules and procedures» (Ewick & Silbey, 1998, s. 47). Loven blir vurdert som 

nøytral i den forstand at individer blir behandlet likt, uavhengig av individuelle egenskaper 

(Ewick & Silbey, 1998). Når det gjelder ‘with the law’-narrativet blir loven forstått som «a 

terrain for tactical encounters» (Ewick & Silbey, 1998, s. 28). Med andre ord sees 

rettssystemet og loven som en arena for konkurranse, der seier avhenger av enkeltmenneskers 

juridiske ferdigheter. Som Ewick og Silbey (1998) uttrykker det: «The space of law is 

something people create. It is common rather than hallowed, vulgar rather than magisterial. It 

is like a game» (s. 163). Den siste kategoriseringen kaller Ewick og Silbey (1998) for ‘against 

the law’. Fra dette perspektivet er loven synonym med makt. Loven er full av subjektivitet og 

«unable to effectively resolve disputes, recognize truth, or respond to injustice» (Ewick & 

Silbey, 1998, s. 196). Loven er til for de mektige i samfunnet og den er stort sett utilgjengelig 

og urettferdig for de mindre mektige.  

Ewick og Silbeys (1998) teoretiske perspektiv har gjennom tidene vært gjenstand for kritikk. 

En av de som kritiserer teorien er Hertogh. Hertogh (2018) mener at vanlige 

samfunnsmedlemmer i økende grad føler seg fremmedgjort, eller ‘alienated’ fra loven. I 

stedet for å vende seg mot loven i blind tro, vender folk seg heller bort fra den (Hertogh, 

2018). Hertogh (2018) retter oppmerksomheten bort fra juridisk hemogonomi og til det han 

definerer som ‘legal alienation’. Han understreker at tidligere studier om rettsbevissthet legger 

mer vekt på hvordan snarere enn om lov dominerer individers hverdag; «salience of the law is 

presumed rather than problematized» (Hertogh, 2018, s. 11). I lys av dette etterlyser Hertogh 

(2018) en omorientering av rettsbevissthetsforskning. Han argumenterer for ‘legal alienation’ 



21 

 

som den fremtredende rettsbevisstheten i samtidssamfunnet, noe han mener bør være fokuset 

for fremtidig rettsbevissthetsforskning (Hertogh, 2018).  

Klambauer (2019) studerte variasjoner i rettsbevisstheten til en gruppe sexselgere, det hun 

omtaler som en ‘marginalisert, semi-legal gruppe’. Studien fant at forskjeller i deltakernes 

erfaringer med loven og deres sosioøkonomiske bakgrunn var avgjørende for å forstå deres 

opplevelse av loven og seg selv som rettslige subjekt. Loven på papiret, eller ‘law in the 

books’, skiller seg ofte fra loven i praksis, eller ‘law in action’, noe som har blitt stadig mer 

dokumentert når det gjelder prostitusjonspolitikk (Scoular, 2015; Klambauer, 2019). Ifølge 

Hull (2018), bestemmes ikke ‘law in action’ bare av praksis innenfor politiarbeid og 

straffesystemet, men også av individers bevissthet om loven. Klambauers (2019) studie 

konkluderer med at sexselgeres semi-juridiske status bidrar til spenninger og motsetninger i 

deres rettsbevissthet. Sexselgere opplever loven som stigmatiserende og uforståelig, noe som 

har konsekvenser for egen rettsbevissthet. I tillegg er sexselgeres internalisering av stigma 

avgjørende for deres forståelse, opplevelse og unngåelse av loven (Klambauer, 2019, s. 337). 

Sexselgernes rettsbevissthet har altså betydning for i hvilken grad de velger å involvere seg 

med, eller unngå loven og rettssystemet. 

3.4 ‘Utenfor’ loven? 

Sentralt denne avhandlingen er spørsmålet om hvordan loven påvirker tillitsforholdet mellom 

politi og sexselgere, og hvilken innvirkning loven har på sexselgernes rettsbevissthet.  

Innenfor prostitusjonsforskning er særlig Scoulars teoretiske perspektiv relevant.  

Hvorvidt sexselgeres rettslige og sosiale utenforskap kan konseptualiseres som ‘utenfor 

loven’ er et tilbakevennende tema innenfor prostitusjonsforskning. Tidligere forskere innenfor 

feltet, blant annet Agustín, konkluderer med at sexselgere operer på utsiden eller imot loven 

og at prostitusjonskontroll derfor ikke fungerer (Jahnsen, 2014). Agustín (2009) stiller seg 

skeptisk til at lovregulering i det hele tatt har effekt, bortsett fra det rent symbolske. Hun 

mener at ideen om at prostitusjon lar seg regulere og kontrollere kun er en illusjon, og at 

forskere på feltet burde fjerne seg fra denne tankegangen (Agustín, 2008). Agustín 

argumenterer for at lovverket er irrelevant i debatten om hvordan prostitusjon skal reguleres 

strafferettslig, fordi ulike måter å regulere prostitusjon på kan resultere i liknende utfall 

(Agustin 2008, 2009; Bernstein, 2007). Scoular, på den andre siden, mener disse likhetene 
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oppstår fordi loven har betydning, riktignok på en annen måte enn antatt fra en «sovereign-

centered understanding of the legal complex» (Scoular, 2010, s. 12).  

Det finnes ikke et sted utenfor loven, mener Scoular. Scoulars forståelse av loven er også en 

annen enn Hertogh (2014) sin, som mener at loven ikke nødvendigvis dominerer individers 

hverdag, og at mennesker i økende grad vender seg bort fra den. Ifølge Scoular (2010) dreier 

ikke spørsmål knyttet til prostitusjonspolitikk seg om bestemte typer lovgivning fungerer eller 

ikke, men heller om hvorfor og hvordan de fungerer. Loven gjør mer enn den konkrete 

reguleringen av handlinger eller felt. Loven er en av samfunnets mange krefter involvert i å 

produsere ‘det sosiale’:  

Law is not a separate system: rather, it is embedded in the social relations that it helps 

to constitute. Law does not simply reflect society- it works on and in it- as legal 

processes and norms participate in the constitution of culture, shaping consciousness, 

practices, and social relations (Scoular, 2015, s. 19). 

Scoular mener tidligere forskere innenfor feltet, som Agustín, baserer sitt argument på en 

udatert forståelse av lovens plass i prostitusjonspolitiske styringsregimer (Scoular 2010, s. 

25). For å forstå hvordan loven påvirker sexselgere er det nødvendig å se forbi den lovlige-

ulovlige-dikotomien og se prostitusjonskontroll både i lys av formell og uformell kontroll 

(Scoular, 2010).  

Scoulars (2010) argumenter kan forstås i lys av Foucaults teori om ‘governmentality’, på 

norsk gjerne oversatt til styringsmentalitet: 

Viewing law through the lens of governmentality allows us to appreciate that law has 

adapted from a juridical repressive model towards more productive forms, making it 

still pertinent to the regulation of contemporary forms of sex work (s. 26).   

Et sentralt aspekt ved ‘governmentality’ er at staten styrer og kontrollerer mennesker gjennom 

indirekte midler, som idealer, normer og kunnskap (Bacchi, 2009). ‘Governmentality’-

begrepet handler også om måten staten får mennesker til å regulere seg selv gjennom 

indirekte makt (Bacchi, 2009). Samfunnets maktstrukturer har endret seg over tid. Foucault 

argumenterer for at det i det moderne samfunn finnes mer ‘government’ enn ‘goverance’; «In 

late-modern societies, the 'state' has changed in terms of its formation and the way in which it 

governs and controls subjects» (Foucault 1997, sitert i Scoular & O’Neill, 2007). Scoular 
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understreker at den direkte kontrollen, i form av blant annet politi og rettsvesen kan oppleves 

å ha blitt svekket, samtidig som den indirekte kontrollen og lovverket har fått en større rolle. 

Selv om lov ikke lenger kan betraktes som den viktigste matkilden, finnes det, ifølge Scoular, 

ingen steder utenfor dens kontroll (Scoular, 2010, s. 38). Scoular (2010) understreker også at: 

«laws increasing hybridization with norms means that it is implicated in everyday life» (s. 

389).  

Scoular argumenterer mot påstanden om at loven bare fungerer symbolsk. Hun hevder at 

loven kun er en ‘rettsvitenskapelig fantasi’ og er enig i Rose og Valverdes (1998) forståelse 

av at: «there is no such thing as ‘The Law’» (s. 545). Ifølge Scoular må loven i stedet sees i 

sammenheng med staters mer overordnede disiplin- og reguleringsstrategier. 

Prostitusjonskontroll må, ifølge Scoular, forstås som del av en mer sammensatt prosess. 

Regulering av prostitusjon handler ikke bare om å regulere og kontrollere handlinger, men 

konstituerer også diskurser rundt seksualitet og seksualitetens grenser. Gjennom ulike former 

for ‘subjectification’, oppfordres subjektene til å fungere som rasjonelle, selv-styrende aktører 

(Scoular, 2010). Prostitusjonsregulering kan forstås som en produserende og normaliserende 

maktstruktur, som gjennom diskurser skaper selvregulerende subjekter i henhold til markedets 

krav (Scoular, 2015).  

Scoular understreker at lov og samfunn er gjensidig konstituerende. Lovregulering kan innta 

en mindre framtredende rolle i samfunnet og få en mindre direkte makt enn det suverene 

styret. Samtidig kan loven ha større betydning, da den i økende grad opererer sammen med 

andre normative praksiser for å forme subjekter, identiteter og felt (Scoular, 2015, s. 27). For 

å forstå lovens effekt i samtidssamfunnet, nytter det ikke å kun se på «its soveregin 

expression» (Scoular, 2015, s. 19). I stedet må man, ifølge Scoular, utforske måten juridiske 

prosesser og normer fungerer sammen med andre diskurser for å konstruere ‘det moderne 

subjekt’. For å forstå lovverkets mer komplekse, konstituerende rolle, er det derfor nødvendig 

å desentralisere loven fra dens suverene maktuttrykk (Scoular, 2015). 
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4 Metode 

I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for forskningsprosjektets metodiske tilnærming. Jeg vil 

først begrunne mitt valg av kvalitative intervjuer som forskningsmetode. Videre vil jeg drøfte 

rekrutterings- og utvalgsprosessen, samt gjennomføringen av intervjuene. Deretter vil jeg 

redegjøre for avhandlingens datakvalitet og etiske problemstillinger, som blant annet 

innebærer anonymitet, konfidensialitet og forskerrollen. Gjennom metodekapittelet vil jeg 

først etablere teoretiske prinsipper, for deretter å beskrive framgangsmåtene jeg har brukt og 

vurdere disse opp mot prinsippene. 

4.1 Intervju 

4.1.1 Kvalitative intervjuer som metode  

Avhandlingen bygger på kvalitative intervjuer av ti informanter. Kvalitative intervjuer som 

forskningsmetode gir «privilegert tilgang til menneskers grunnleggende opplevelser av 

livsverden» (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 47), og benyttes gjerne for å oppnå forståelse av 

sosiale fenomener (Thagaard, 2009). Som Kvale og Brinkmann (2017) presiserer, søker det 

kvalitative forskningsintervjuet å forstå verden sett fra intervjupersonens side. Målet er å «få 

frem betydningen av folks erfaringer og avdekke deres opplevelse av verden, forut for 

vitenskapelige forklaringer» (s. 20).  

Gjennom forskningsprosjektet ønsket jeg å besvare hvordan tillit til politiet påvirker 

sexselgeres forståelse av seg selv som rettslige subjekt, og hvilke konsekvenser dette har. Jeg 

var interessert i informantenes tanker rundt problemstillingen, samt deres forståelse og 

erfaringer av egen virkeligheten. Ifølge Jacobsen (2015) er individuelle dybdeintervjuer en 

metode som «måler individuelle, personlige synspunkter på et fenomen/forhold» (s. 173). 

Med dette som bakgrunn, framsto kvalitative intervjuer som den best egnede metoden for å 

svare på avhandlingens problemstilling.          

4.1.2 Utvalg og rekruttering  

Utvalget jeg har benyttet betegnes gjerne som et strategisk utvalg (Thagaard, 2009). Et 

strategisk utvalg innebærer at man som forsker velger «informanter som har egenskaper eller 

kvalifikasjoner som er strategiske i forhold til problemstillingen og undersøkelsens teoretiske 
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perspektiver» (Thagaard, 2009, s. 55). Med bakgrunn i avhandlingens problemstilling, tok jeg 

hensyn til visse kriterier i utvalgsprosessen av informantene. Det var blant annet et krav om at 

informantene i politiet enten jobbet i patruljeseksjonen eller jobbet/hadde jobbet spesifikt opp 

mot prostitusjonsmarkedet. For sexselgerne var det et krav at de hadde solgt seksuelle 

tjenester over en lengre periode i Norge. Det var ikke et krav at de selv hadde vært i kontakt 

med politiet eller at de var norske statsborgere, men derimot at de hadde befunnet seg lenge 

nok i Norge til å ha en oppfatning og forståelse av det norske rettssystemet og norsk politi. 

Valg av kriterier for utvalg av informanter ble på denne måten knyttet opp mot avhandlingen 

problemstilling. Med andre ord var utvalget formålsstyrt; «formålet med undersøkelsen 

bestemmer hvem vi bør intervjue» (Jacobsen, 2015, s. 181). Grunnen til at jeg valgte å 

benytte meg av denne utvalgsmetoden var at jeg ønsket informanter som hadde forutsetninger 

for å si noe om prosjektets problemstilling.  

Rekrutteringsprosessen bar preg av det strategiske utvalget. Med tanke på at jeg ønsket å 

intervjue både patruljerende politi, politi med ekspertkompetanse og kvinner som selger sex, 

ble rekrutteringsprosessen tredelt.  Informantene som jobber i patruljeseksjonen ble rekruttert 

gjennom en kontaktperson i politiet. Til sammen intervjuet jeg tre polititjenestepersoner som 

til daglig jobber ved patruljeseksjonen. Hvor lenge informantene har vært ansatt ved 

seksjonen varierer, men alle tre har minimum to års erfaring som patruljerende politibetjenter. 

Informantene som jobber eller har jobbet spesifikt opp mot prostitusjonsmarkedet kontaktet 

jeg selv via e-post og telefon. Til sammen kontaktet jeg fire personer som hadde jobbet 

spesifikt opp mot prostitusjonsmiljøet, der to var villige til å stille til intervju. Begge 

informantene har mange års erfaring og spesialkompetanse innenfor feltet. Bakgrunnen for at 

jeg ønsket å intervjue to ulike grupper i politiet, var at jeg ønsket en bredere variasjon i 

utvalget. Jeg valgte derfor å intervjue både polititjenestepersoner som satt på mye kunnskap 

om og erfaring med det spesifikke feltet, og personer i patruljeseksjonen som til daglig driver 

operativ virksomhet og kriminalitetsforebygging på et mer generelt grunnlag, det vil si ikke 

spesifikt opp mot sexsalg. Jeg opplevde det som en fordel å intervjue politibetjenter med ulik 

erfaring og kunnskap om prostitusjonsmarkedet, da jeg opplevde at en dekkende variasjon i 

utvalget resulterte i et mer representativt bilde av politiet som ‘enhet’. 

Når det gjaldt rekruttering av informantene som selger seksuelle tjenester, benyttet jeg flere 

rekrutteringsmetoder. Jeg kontaktet først ulike hjelpeorganisasjoner, der jeg fikk tillatelse til å 

henge opp et informasjonsskriv om forskningsprosjektet mitt, både på norsk og engelsk. I 
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tillegg videreformidlet to ansatte ved ulike hjelpetilbud informasjon om masteravhandlingen 

til en del av sine brukere. To av informantene tok selv kontakt med meg etter å ha blitt 

informert om prosjektet gjennom infoskriv og ansatte ved hjelpetilbudene. Resten av 

informantene kontaktet jeg via kontaktannonser på nettet, hovedsakelig gjennom nettsiden 

realescorts.eu, som er den ledende nettplattformen for salg av seksuelle tjenester i Norge. Jeg 

skrev en kort, informativ tekstmelding der jeg ga mottakeren mulighet til å kontakte meg 

dersom hun var interessert. Sammenlagt sendte jeg rundt femti tekstmeldinger, og fikk svar på 

åtte. Etter å ha snakket med disse kvinnene på telefon og informert ytterligere om prosjektet, 

endte jeg opp med tre kvinner som ønsket å stille til intervju. Informantene som selger 

seksuelle tjenester besto av fem kvinner, der fire er norske borgere, mens en har utenlandsk 

statsborgerskap. Informantene har ulik erfaring, både fra inne- og utemarkedet. Alle 

informantene har mer enn to års erfaring med å selge seksuelle tjenester i Norge. Bakgrunnen 

for mitt valg om å intervjue ulike aktører, i stedet for kun personer i prostitusjonsmiljøet eller 

politiet, var at jeg ønsket å inkludere flere perspektiv, samt gi et mer nyansert bilde av 

undersøkelsens problemstilling. I tillegg var jeg interessert i å utforske forskjellene og 

likhetene i de ulike gruppenes perspektiver. Tidligere forskning på marginaliserte grupper og 

politiet tar stort sett utgangspunkt i én av gruppenes perspektiv, enten det er de kontrollerte 

eller de som kontrollerer. Det finnes lite forskning innenfor prostitusjonsfeltet som både 

inkluderer sexselgere og politiet sine perspektiver. I mitt forskningsprosjekt ønsket jeg derfor 

å bringe disse to perspektivene sammen. 

4.1.3 Intervjuguide og gjennomføring av intervjuer 

Kvale og Brinkmann (2017) poengterer at kunnskap produseres sosialt; «det vil si gjennom 

samspill mellom intervjuer og intervjuperson» (s. 83). Et forskningsintervju skiller seg fra en 

konversasjon mellom likeverdige deltagere ettersom det i et kvalitativt forskningsintervju er 

forskeren som definerer og kontrollerer samtalen (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 22). I forkant 

av intervjuene utarbeidet jeg tre ulike intervjuguider; en for patruljerende politi, en for politi 

som jobber/jobbet spesifikt opp mot feltet, og en for sexselgerne. Intervjuguidene var 

semistrukturerte, noe som innebærer at spørsmålene og rekkefølgen på spørsmålene til en viss 

grad var bestemt på forhånd (Fangen, 2010). Jeg strukturerte intervjuguiden under ulike 

temaer på forhånd, slik at intervjuene dekket de temaene som var relevante for å besvare 

problemstillingen. En fordel med den semi-strukturerte intervjuguiden er at den gir rom for 

både åpenhet og fleksibilitet. Videre åpner semistrukturerte intervjuer opp for at informantene 
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i stor grad kan velge hva de ønsker å utdype og hva de ønsker å unnlate å si noe om (Corbin 

& Morse, 2003). Hovedmålet mitt ved å benytte meg av en slik intervjuguide var å skape en 

mindre formell intervjusituasjon; en situasjon der informanten fikk mulighet til å uttrykke og 

utdype sine meninger fritt, samtidig som spørsmålene og temaene for intervjuet var delvis 

bestemt på forhånd.  

Som blant annet Fangen (2010) legger til grunn, bør ikke en intervjuguide «følges slavisk, for 

da avstenger du muligheten til å få ut nok informasjon om hver av de tingene personen 

forteller om» (s. 179).  Mine intervjuguider var strukturert under ulike temaer med tilhørende 

spørsmål. Samtidig ga jeg rom og mulighet for informantene til å gå utenfor de satte 

spørsmålene og temaene underveis i intervjuet. Jeg stilte også en rekke oppfølgingsspørsmål 

der det falt seg naturlig og jeg ønsket mer utfyllende svar fra informantene. Jeg forsøkte å 

avbryte informantene i minst mulig grad, og oppfølgingsspørsmålene ble først og fremst stilt 

når intervjuobjektene hadde pratet seg ferdig om et tema (Jacobsen, 2015, s. 156-157). Under 

selve intervjuet førsøkte jeg å lytte til informantene på en oppmerksom og fordomsfri måte. 

Jeg forsøkte å komme med bekreftende meldinger til informanten med jevne mellomrom, for 

eksempel ved å nikke forstående eller mumle bekreftende (Jacobsen, 2015). Ifølge Jacobsen 

er dette spesielt viktig «siden det er intervjuobjektets oppgave å snakke mest mulig, er det 

intervjuerens oppgave å vise at han eller hun forstår» (Jacobsen, 2015, s. 157). Jeg reflekterte 

også rundt mitt eget kroppsspråk under intervjuene, og forstøkte å innta en lyttende, seriøs og 

interessert posisjon (Jacobsen, 2015). Ifølge Fangen (2010) er tilstedeværelse gjennom blant 

annet øyekontakt en god teknikk «for å unngå at folk skal føle seg stresset av at forskeren 

noterer eller bruker båndopptaker» (s. 180). Videre kan personlige tilstedevære gjøre det 

enklere for intervjueren å oppklare misforståelser underveis, noe som kan bidra til en økt 

forståelse av enkelte spørsmål (Halvorsen, 2016, s. 143). Kvale og Brinkmann (2017) 

presiserer at en viktig del av kvalitativ forskning, er at man som forsker finner en balanse 

mellom å vise nærhet og samtidig opprettholde nødvendig distanse. Som forsker forsøkte jeg 

å innta en rolle som verken var for uformell eller for autoritær, med enn framtoning som både 

var åpen og tydelig (Halvorsen, 2016). Gjennom intervjuene forsøkte jeg å være bevisst på 

mitt eget kroppsspråk, blant annet gjennom å innta en ‘åpen’ forskningsposisjon. Jeg forsøkte 

å holde øyekontakt med informantene der det falt seg naturlig. Målet mitt var å gjøre 

intervjusituasjonen så komfortabel som mulig for informantene, slik at de følte seg bekvemme 

med å uttrykke seg på en fri og ærlig måte. Jeg innledet alle intervjuene med å stille et par 

ekle spørsmål som krevde lite refleksjon. Ifølge Fangen (2010) er dette en god metode for å få 
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i gang samtalen. Jacobsen (2015) understeker at dersom «vi åpner med for snevre spørsmål, 

vil det være en fare for at vi kun får svar på det vi mener er viktig» (s. 156). Jeg opplevde at 

dette var en god metode for å innlede intervjuene; både for å ‘ufarliggjøre’ selve 

intervjusituasjonen og for å sette i gang samtalen på en naturlig måte. Underveis i intervjuene 

tok jeg enkle notater, både for å enklere kunne finne fram i råmaterialet, og for å signalisere til 

intervjuobjektet at jeg oppfattet det som ble sagt som noe interessant (Jacobsen, 2015, s. 158).  

De fleste intervjuene varte rundt en time, det lengste i en time og tjue minutter og det korteste 

i førti minutter. Jeg benyttet meg av båndopptaker i alle intervjuer bortsett fra ett. Dette ble 

godkjent av informantene i forkant. Bruk av båndopptaker i kvalitativ forskning kan bringe 

med seg både fordeler og ulemper. I visse tilfeller kan lydopptak virke skremmende eller 

stressende for informanten (Fangen, 2010). Samtidig gir det forskeren muligheten til å 

konsentrere seg om informantene og selve intervjuet. I tillegg blir ordbruk, tonefall og pauser 

registrert, slik at man kan gå tilbake i materialet og lytte på de eksakte ordene som blir sagt 

(Kvale & Brinkmann, 2017, s. 205). Grunnen til at jeg valgte å benytte meg av lydopptak var 

at jeg mente at dette ville bidra til at jeg på best mulig måte kunne rette oppmerksomheten og 

konsentrasjonen mot informantene og intervjusituasjonen. Dette ville også minske sjansen for 

misforståelser underveis i transkriberingsprosessen. I intervjuet uten båndopptaker, forsøkte 

jeg å skrive ned så mye som mulig underveis, i form av utfyllende stikkord. Jeg stilte flere 

oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuet for å forsikre meg om at jeg forsto hva 

informanten mente. Deretter renskrev jeg notatene umiddelbart etter intervjuet. På denne 

måten opplevde jeg at jeg fikk god oversikt og forståelse for det informanten sa og formidlet.  

Et av intervjuene ble gjennomført over telefon, da et fysisk møte ikke lot seg gjennomføre 

ettersom informanten befant seg på et annet sted i landet. Den største forskjellen mellom 

intervjuer over telefon og intervjuer der intervjueren og informanten møtes ansikt-til-ansikt, er 

at man ved telefonintervjuer mister den fysiske tilstedeværelsen (Irvine, Drew & Sainsbury, 

2013, s. 89). Ulemper ved en slik gjennomføringsmetode kan være at man går glipp av ikke-

verbal kommunikasjon, som for eksempel kroppsspråk og ansiktsuttrykk (Irvine et al., 2013, 

s. 90). I mitt forskningsprosjekt har jeg valgt å fokusere på den verbale kommunikasjonen 

framfor den ikke-verbale. Derfor opplevde jeg det ikke som en ulempe å benytte meg av 

denne gjennomføringsmetoden i et av intervjuene. Jeg opplevde at informanten svarte 

utfyllende på spørsmålene, og lengden på telefonintervjuet var omtrent likt som intervjuene 

jeg gjennomførte ved fysisk tilstedeværelse. 
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4.2 Databehandling 

4.2.1 Transkribering og analyse  

Etter gjennomføringen av intervjuene utførte jeg en helhetlig transkribering av 

intervjumaterialet. Dette gjorde jeg samme dag og dagen etter selve intervjuet, og lydfilen ble 

slettet umiddelbart etter materialet var ferdig transkribert. Tjora (2017) understreker at man 

ved transkribering må ta stilling til om det er aktuelt «å bruke dialekter eller å normalisere 

transkripsjonene» (s. 174). Til tross for at flere av informantene snakket dialekt, valgte jeg å 

transkribere intervjuene på bokmål. Dette gjorde jeg blant annet med den hensikt å 

anonymisere informantene ytterligere. I tillegg gjennomførte jeg et av intervjuene på engelsk 

da informanten ikke snakket norsk. Dette intervjuet ble følgelig transkribert på engelsk. Ifølge 

Halvorsen (2008, s. 167) avhenger detaljformen på transkripsjonene av undersøkelsens 

formål. Jeg valgte å transkribere intervjuene så godt som ordrett, og utelot kun lyder eller 

utfyllingsord som ikke hadde betydning for innholdet. Eksempler på dette var lyder som «eh», 

«mhm» og «ehm». Pauser er markert med ‘…’. Enkelte sitater fra intervjuene ble noe redigert 

før de ble satt inn i avhandlingens analysekapittel. Ettersom muntlig tale kan virke lite 

velformulert i skriftlig form (Kvale & Brinkmann, 2017), valgte jeg å redigere enkelte sitater 

uten å endre innholdet i dem. Dette innebar blant annet at jeg fjernet visse utfyllingsord som 

ikke hadde betydning for sitatets innhold, og utførte noen grammatiske endringer der det var 

nødvendig for forståelsen av sitatet. Eksempelvis har jeg fjernet visse utfyllingsord som 

«hm», «ikke sant» og «altså», der ordene ikke har betydning for sitatets helhet. I visse tilfeller 

har det vært hensiktsmessig å tilføye et ekstra ord for å tydeliggjøre sitatets innhold. Dette har 

blitt markert med klammer [].  

Halvorsen (2016) påpeker at det ikke foreligger standardiserte teknikker for hvordan man skal 

analysere kvalitative data. Jeg har til dels fulgt Braun og Clarkes (2006) tilnærming for 

tematisk analyse gjennom analyseprosessen. Denne analysemetoden søker etter temaer og 

mønstre i empirien som kan relateres til forskningsprosjektets problemstilling (Braun & 

Clarke, 2006). Gjennom transkriberingen og ved å lese gjennom transkripsjonene flere 

ganger, forsøkte jeg først å bli godt kjent med det skriftlige datamaterialet. Deretter søkte jeg 

etter mening og mønstre i datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). Jeg har både benyttet meg 

av induktive og deduktive tilnærminger i analyseprosessen, noe som ofte omtales som en 

abduktiv metode (Tjora, 2017). Jeg har beveget med fra empiri til teori og fra teori til empiri. 
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For å kode materialet valgte jeg en induktiv tilnærming der jeg tok utgangspunkt i generelle 

mønstre i datamaterialet som senere ble gjort om til koder. Kodene bestod av ord, setninger 

eller uttalelser som alle hadde samme mønstre (Tjora, 2017). Disse kodene gjorde det enklere 

for meg å kategorisere de underliggende ideene, antakelsene og konseptene som framkom i 

datamaterialet, samt å finne likheter og forskjeller i de ulike intervjuene (Braun & Clarke, 

2006, s. 84). Som Jacobsen (2015, s. 197) uttrykker det: «Gjennom å sammenstille 

forskjellige intervjuer, observasjoner eller dokumenter kan det påpekes mønstre, regulariteter, 

spesielle avvik eller underliggende årsaker». Når alle ti intervjuene var kodet, hadde jeg en 

liste med induktivt genererte koder, om tok utgangspunkt i mønstre i informantenes uttalelser. 

Deretter ble det kodede datamaterialet sortert i overordnede temaer, som senere ble koblet til 

og tolket i lys av tidligere forskning og teori (Tjora, 2017). Her brukte jeg en deduktiv 

metodisk tilnærming, der tidligere teoretiske begreper, som marginalisering, prosessuell 

rettferdighet og rettsbevissthet, ble benyttet for å kategorisere, systematisere og fordype det 

empiriske datamaterialet. For eksempel ble rettsbevissthet operasjonalisert som informantenes 

uttrykte opplevelse og forståelse av loven og rettssystemet, samt deres tanker og følelser 

tilknyttet lovverket og sin egen rettsikkerhet og rettslige posisjon. 

4.2.2 Datakvalitet 

I kvalitative forskningsprosjekt diskuteres den vitenskapelige datakvaliteten ofte opp mot 

begreper som reliabilitet, validitet og generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 246).  

Prosjektets reliabilitet er knyttet til forskningsresultatenes pålitelighet og troverdighet. Dette 

handler i hovedsak om spørsmålet om hvorvidt resultatet kunne ha blitt reprodusert av en 

annen forsker på et annet tidspunkt (Kvale & Brikmann, 2017, s. 276). I kvalitative intervjuer 

vil forskningsdataene påvirkes av flere faktorer, som intervjukonteksten, intervjuobjektene og 

intervjueren selv. Derfor er kvalitative forskningsprosjekter ofte vanskelige å reprodusere. 

Som Kvale og Brinkmann (2017) understreker er kunnskap kontekstuell; «Den kunnskap som 

er oppnådd i en situasjon kan ikke automatisk overføres til- eller sammenlignes med- 

kunnskap i andre situasjoner» (s. 77). For å sikre pålitelighet i kvalitative forskningsprosjekter 

er det derfor viktig med en grundig redegjørelse rundt forskerens metode- og analyse-valg 

(Jacobsen, 2015). Relabilitet i kvalitative intervjuprosjekter knyttes ofte opp mot forskerens 

rolle i datainnsamling og analyseprosessen. I intervjugjennomføringen handler det blant annet 

om å unngå å stille ledende spørsmål (Tjora, 2017). For å sikre reliabilitet, har jeg forsøkt å 



31 

 

unngå ledende spørsmål i intervjusituasjonen, samt være bevisst på og gjøre rede for mine 

metode- og analysevalg i forkant, underveis og etterkant av datainnsamlingen. I tillegg har jeg 

forsøkt å ivareta undersøkelsens reliabilitet og transparens gjennom å klargjøre hva min rolle 

er i forskningssituasjonen (Jacobsen, 2015). Dette har blant annet blitt gjort gjennom å skille 

tydelig mellom bruken av direkte sitater og mine egne analyser og tolkninger. Som Jacobsen 

(2015) understreker: «Jo mer åpen og reflektert forskeren er, desto sterkere vil forskningens 

troverdighet bli» (s. 247).  

Prosjektets validitet dreier seg om «i hvilken grad våre observasjoner faktisk reflekterer de 

fenomenene eller variablene som vi ønsker å vite noe om» (Pervin i Kvale & Brinkmann, 

2017, s. 276). Høy validitet i et forskningsprosjekt innebærer at spørsmålene forskeren ønsker 

svar på har en logisk sammenheng med prosjektets utforming og funn (Tjora, 2017). Validitet 

knyttes altså til hvorvidt en metode er «egnet til å undersøke det den skal undersøke» (Kvale 

& Brinkmann, 2017, s. 276). Prosjektets validitet er også knyttet til gyldighet (Tjora, 2017). 

Det skilles ofte mellom ekstern og intern gyldighet. Ekstern, eller ytre gyldighet, dreier seg 

om studiens overførbarhetsverdi, mens den interne gyldigheten beskriver samsvaret mellom 

virkeligheten og forskerens beskrivelse av denne virkeligheten. Ifølge Jacobsen (2015, s. 231) 

er en gyllen regel at «informasjonen fra flere uavhengige kilder gir en gyldig beskrivelse av 

fenomenet», enten det er enighet (konvergens) eller uenighet (divergens). Kvale og 

Brinkmann (2017) understreker at validering i kvalitativ forskning ikke bare er en endelig 

verifisering eller produktkontroll, men bygget inn i selve forskningsprosessen. Funnenes må 

kontinuerlig utspørres og fortolkes empirisk, og sannsynligheten og påliteligheten må 

kontrolleres gjennom hele forskningsprosessen (Kvale & Brinkmann, 2017, 278-279). I 

avhandlingen har jeg forsøkt å dokumentere og begrunne mine funn og tolkninger, blant annet 

gjennom å vise til sitater og underbygge konteksten for uttalelsene (Thalgaard, 2009). Jeg har 

intervjuet flere uavhengige informanter for sikre prosjektets interne gyldighet. For å sikre 

forskningsprosjektets validitet, har jeg utdypet metodevalgene som ligger til grunn for selve 

forskningsprosjektet, samt gjennomføringen og bruken av disse.  

Generaliserbarhet er knyttet til forskningens overførbarhet. Mens den interne gyldigheten 

handler om man som forsker har beskrevet et fenomen på riktig måte, er den eksterne 

gyldigheten tilknyttet «i hvilken grad funnene fra en undersøkelse kan generaliseres til andre 

enn dem man faktisk har undersøkt» (Jacobsen, 2015, s. 237). Silverman (2006) understreker 

at kvalitativ data ikke lar seg generalisere på samme måte som forskningsprosjekter med store 
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representative utvalg. I og med at mitt prosjekt består av intervjuer med et forholdsvis lite 

utvalg og bygger på deres subjektive tanker og opplevelser rundt problemstillingen, vil ikke 

avhandlingen kunne være generaliserbar i den forstand at den er representativ for hele feltet.  

Den gir heller et innblikk i et spesifikt utvalgs tanker og opplevelser rundt problemstillingen. I 

tillegg vil forskningsprosjektet kun kunne si noe om det informantene velger å fortelle om.  

Funnene kan derfor ikke generaliseres til hele prostitusjonsmarkedet og informantene 

representerer ikke alle markedets aktører, men dette er heller ikke prosjektets formål. Mitt mål 

med forskningsarbeidet var å gå i dybden på noen informanter og gi innsikt knyttet til 

undersøkelsens problemstilling fremfor å si noe generelt om et stort utvalg (Kvale & 

Brinkmann, 2017). Det kan derfor argumenteres for at avhandlingens interne gyldighet er 

høyere enn den eksterne. Utvalget og rekrutteringen av informanter påvirker også 

forskningsprosjektets empiri (NESH, 2016). Et viktig poeng er at jeg kun har intervjuet 

sexselgere som selv har villet snakke med meg. Kvinnene jeg har intervjuet jobber alle 

selvstendig; de understreker at de ikke jobber for en bakmann eller er ofre for 

menneskehandel. Derfor er ikke gruppen med sexselgere som jeg har intervjuet representativ 

for alle kvinner som selger seksuelle tjenester. 

4.3 Etiske refleksjoner 

«Forskning er verdifull, samtidig som den kan skade», står det skrevet i Den nasjonale 

forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora, NESH, sine forskningsetiske 

retningslinjer (2016, s. 11). Å skrive en masteravhandling krever at man som forsker tar 

hensyn til en rekke etiske problemstillinger, både i forkant, underveis, og i etterkant av 

prosjektet. Forskningsintervjuet gjennomsyres av etiske problemstillinger. De 

forskningsetiske spørsmålene begrenses ikke bare til intervjusituasjonen, men er integrert i 

alle faser av en kvalitativ intervjuundersøkelse (Kvale & Brinkmann, 2017). Prosjektet har 

blitt meldt inn til og godkjent av Norsk senter for forskningsdata, NSD, og Politidirektoratet. 

4.3.1 Informert samtykke, anonymisering og konfidensialitet  

Behandlingen av personopplysninger i forskningsprosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket. I forkant av intervjuene innhentet jeg informert samtykke fra alle 

deltakerne som deltok i forskningen. Informert samtykke innebærer at «forskningsdeltakerne 

informeres om undersøkelsens overordnede formål og om hovedtrekkene i designen, så vel 
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som om mulige risikoer og fordeler ved å delta i forskningsprosjektet» (Kvale & Brinkmann, 

2017, s. 104). Det informerte samtykket sikrer også deltakerens rett til å trekke seg fra 

forskningsprosjektet når som helst uten å oppgi en grunn (Kvale & Brinkmann, 2017). Det 

informerte samtykke må være fritt, informert og uttrykkelig. Det innebærer blant annet at 

deltakelse i studien må være en fri og aktiv handling, og ikke skjer under press (Halvorsen, 

2016).  

I forkant av intervjuene sendte jeg informantene et utfyllende informasjonsskriv om 

prosjektet. Dette informasjonsskrivet hadde jeg også med meg da jeg gjennomførte 

intervjuene. Informasjonsskrivet inneholdt tydelig informasjon om studien og 

kontaktinformasjon til meg, personvernombudet og NSD. Informantene fikk beholde skrivet i 

etterkant av intervjuene. Jeg brukte god tid på å gå gjennom skrivet med informantene, og 

forsikret meg om at de hadde fortsatt hva deltakelse i forskningsprosjektet innebar før selve 

intervjuet startet. To av informantene hadde jeg også en telefonsamtale med i forkant av 

intervjuet for å gjennomgå og tydeliggjøre hensikten med forskningsprosjektet. Dette var 

viktig for å forsikre meg om at informantene forsto hva deltakelse i prosjektet innebar og at 

samtykket som ble gitt var både fritt og frivillig. I NESH (2016) sine forskningsetiske 

retningslinjer fremheves det at: «Vanligvis bør det foreligge en signert samtykkeerklæring, 

men noen ganger kan det være mer hensiktsmessig med andre former for dokumentasjon» (s. 

15). Dette gjelder blant annet når man forsker på utsatte eller marginaliserte grupper. Med 

bakgrunn i forskningsetiske retningslinjer, valgte jeg derfor å innhente samtykke muntlig fra 

sexselgerne. Min begrunnelse for dette var å sikre informantens konfidensialitet og unngå at 

de måtte signere med sitt ekte navn. For informanten som ikke ønsket at jeg benyttet 

båndopptaker, innhentet jeg det som kalles ‘uttrykkelig samtykke’. I praksis innebar dette at 

jeg foretok en anonym behandling av informanten. Informanten ble, i likhet med resten av 

informantene som selger sex, informert om at hun ville bli stilt spørsmål relatert til at hun 

selger seksuelle tjenester, samt at dette var et utvalgskriterium for å delta i prosjektet. Jeg 

skrev ikke personidentifiserende opplysninger i de skriftlige notatene fra intervjuet og slettet 

kontaktinformasjonen hennes så snart intervjuet var gjennomført. Fra informantene i politiet 

innhentet jeg individuelle skriftlige samtykkeerklæringer.  

Konfidensialitet handler om at privat data som kan identifisere deltakeren skal behandles med 

diskresjon og ikke avsløres (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 106). Dette innebar blant annet at 

alle personopplysninger ble anonymisert fra første stund, slik at både informantene og nevnte 
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tredjepersoner ble sikret full anonymitet. Opplysningene som ble anonymisert inkluderte 

navn, stedsnavn, kallenavn og annen personidentifiserende informasjon. Informantenes har 

blitt gitt fiktive navn, både i datamaterialet og i selve avhandlingen. Som forsker er jeg 

underlagt taushetsplikt, og har et særlig ansvar for å verne om informantenes integritet (Kvale 

& Brinkmann, 2017). Alt av datamateriale ble behandlet konfidensielt og oppbevart etter 

gjeldende regler for sikkerhet, slik at ingen opplysninger skal kunne knyttes til informantene 

personlig. Lydfilene ble slettet straks etter transkriberingen. De transkriberte intervjuene ble 

også slettet ved prosjektslutt for å sikre konfidensialitet. 

4.3.2 Hensynet til utsatte grupper og forskerrollen 

I og med at sexselgere kan kategoriseres som en marginalisert eller ‘utsatt’ gruppe, var det en 

del forskningsetiske momenter jeg måtte til å ta særlig hensyn til i løpet av 

forskningsprosessen. I forskning som omhandler sensitive og sårbare temaer eller innhenter 

kunnskap fra utsatte grupper, stilles det krav om at man som forsker utøver aktsomhet 

(NESH, 2016). Det er blant annet spesielt viktig å respektere informantenes grenser. 

Forskeren har «et ansvar for å unngå at forskningsdeltakerne blir utsatt for alvorlig fysisk 

skade eller andre alvorlige eller urimelige belastninger» (NESH, 2016, s. 19). Innenfor all 

kvalitativ forskning, er det nødvendig å vurdere konsekvensene studien kan ha for gruppen 

som studeres. I NESH (2016), sine retningslinjer presiseres det at man som forsker har et 

«selvstendig ansvar for at forskningen vil kunne komme forskningsdeltakere, relevante 

grupper eller samfunnet til gode, og unngå at den gjør skade» (s. 34). Risikoen for å skade en 

deltaker bør være lavest mulig (Kvale & Brinkmann, 2017). Som forsker bør man forholde 

seg til konsekvensene av en kvalitativ undersøkelse, både med hensyn til den mulige skaden 

den kan påføre deltakerne og fordelene de kan forventes å få ved å delta i forskningsprosjektet 

(Kvale & Brinkmann, 2017).  

Jeg informerte deltakerne i forkant om at et kriterium for å delta i forskningen var at de ville 

bli spurt spørsmål relatert til at de selger seksuelle tjenester. Samtidig valgte jeg å ikke stille 

spørsmål om temaer som kunne virke spesielt sårbare eller belastende for kvinnene. Blant 

annet unngikk jeg å stille spørsmål om spesifikke lovbrudd, som for eksempel vold og 

overgrep. Jeg var også tydelig med å poengtere at det ikke var nødvendig å besvare spørsmål 

dersom de ikke ønsket. Dette gjorde jeg for å ivareta det etiske prinsippet om ‘velgjørenhet’ 

(Kvale & Brinkmann, 2017). Gjennom undersøkelsen la jeg vekt på å utøve ekstra aktsomhet 
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for å unngå å utsette informantene for skade eller urimelige belastninger. Som nevnt tidligere, 

valgte jeg også å gå bort fra det standardiserte kravet om skriftlig samtykke, og innhentet i 

stedet muntlig og uttrykkelig samtykke fra informantene som selger seksuelle tjenester. Når 

det gjelder intervjuene med personer i politiet, var jeg bevisst på å ikke stille spørsmål som 

kunne utfordre deres taushetsplikt, jfr. politiregisterloven § 33. Jeg opplevde at 

politiinformantene selv var bevisste på å ikke nevne informasjon som kunne knyttes til 

enkeltpersoner. I tilfeller der jeg likevel opplevde at informasjon kunne være sted- eller 

personidentifiserende, anonymiserte jeg opplysningene ytterligere.  

I et kvalitativt forskningsprosjekt er det essensielt å reflektere rundt mulige forskningsetiske 

problemstillinger tilknyttet forskerrollen. I hovedsak handler dette om spørsmål rundt hvordan 

forskerens egen identitet, erfaringer, forforståelse av feltet og verdenssyn kan ha innvirkning 

på forskningen (Kvale & Brinkmann, 2017). Dette gjelder både for valg av tema, innhenting 

av datamateriale og tolkninger (NESH, 2016, s. 10).  I kvalitative forskningsintervjuer 

plasserer forskeren seg selv inn i forskningsprosjektet, dette gjelder alt fra valg av informanter 

til analyse av datamaterialet (Jacobsen, 2015). Forskeren selv er det viktigste redskapet når 

det kommer til innhenting av kunnskap (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 92) og forskerens 

integritet, hans eller hennes kunnskap, erfaring, ærlighet og rettferdighet, sees som avgjørende 

for kvaliteten på den vitenskapelige kunnskapen (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 108). Ifølge 

Thalgaard (2003), er det umulig å vite hvorvidt man har fått et nøyaktig bilde av informantene 

eller påvirket dataene selv, og i hvilken grad. I min avhandling har jeg i stor grad forsøkt å 

være bevisst på min rolle som forsker. Jeg har prøvd å påvirke empirien så lite som mulig ved 

å innta en objektiv forskerrolle, samtidig som jeg er bevisst på at mine egne erfaringer, 

kunnskap og identitet kan ha hatt betydning for datamaterialet. For eksempel det faktum at 

empirien og analysen kan være påvirket av min forkunnskap innenfor feltet. Dette er noe jeg 

har vært oppmerksom på under hele forskningsprosjektet, og jeg har reflektert rundt det å 

innta en objektiv forskerrolle.  

Videre understreker NESH (2016) sine forskningsetiske retningslinjer at man som forsker 

«bør være forsiktig med å operere med inndelinger eller betegnelser som gir grunnlag for 

urimelig generalisering, og som i praksis medfører stigmatisering av bestemte 

samfunnsgrupper» (s. 24). Ifølge Fangen (2010), er det viktig at man som intervjuer unngår 

den «klassiske fellen å tro at folk passer inn i forhåndsdefinerte holdningstyper eller 

personlighetstyper, og så lete kun etter bekreftelse på at de hører til denne kategorien» (s. 
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180). De forskningsetiske retningslinjene understeker også at «forskeren skal vise respekt for 

verdier og holdninger hos forskningsdeltakerne, ikke minst når disse avviker fra det som er 

mest vanlig i storsamfunnet» (2016, s. 26). For meg som forsker var dette et viktig prinsipp 

gjennom hele forskningsprosessen, både under innhenting av datamaterialet og i 

analyseprosessen. Jeg reflekterte rundt og var bevisst på måten mine egne forutsetninger og 

kunnskap om feltet kunne påvirke forskningen, og forsøkte å innta en åpen forskerrolle. Dette 

var spesielt viktig for meg for å sikre informantene sin integritet, både sexselgernes og 

politiets. 
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5 Hva etablerer og hva utfordrer tillit?  

Som belyst innledningsvis, er tillit mellom stat og individ et fundamentalt aspekt ved et 

velfungerende samfunn. Denne avhandlingen søker å utforske hvordan tillit til politiet 

påvirker hvordan sexselgere forstår seg selv som rettslige subjekt og hvilke konsekvenser 

dette har. I det første analysekapittelet i avhandlingen presenteres funn der tillitsrelasjonen 

mellom politiet og sexselgerne belyses; hva etablerer, og hva utfordrer tillit? Kapittelet består 

av ulike deler der dette spørsmålet utforskes. Jeg vil se på tillit i en institusjonell, individuell, 

kontekstuell og instrumentell sammenheng, med relasjoner som utgangspunkt. I tillegg vil 

sexselgernes opplevelse av marginalisering og fremmedgjøring diskuteres, samt hvilke 

konsekvenser dette har for tilliten til politiet og forståelsen av seg selv som rettslig subjekt. 

5.1 Begrepet tillit  

Polisiær virksomhet kan sees som et samarbeidsprosjekt mellom politi og publikum som i stor 

grad bygger på gjensidig tillit (Finstad, 2010). Først og fremst er politiet avhengig av tillit for 

å kunne samarbeide med befolkningen, opprettholde sin autoritet og få aksept for sine 

handlinger (Runhovde, 2010, s. 189). Runhovde (2010) presiserer også at publikums tillit og 

tilfredshet med etaten ses som en indikator på kvaliteten ved politiets virksomhet. Høy tillit 

blant befolkningen bidrar til en lavere terskel for å ta kontakt med politiet, for eksempel ved 

anmeldelser av lovbrudd. Dersom tilliten derimot er lav «risikerer man at publikum lar være å 

ta kontakt, unngår å bistå politiet eller unnlater å innrette seg etter politiets anvisninger» 

(Runhovde, 2010, s. 189). I Norge kjennetegnes politiet ved at de jevnt over høster stor tillit 

generelt i befolkningen (Larsson, 2010, s. 15). Denne tilliten innebærer blant annet at 

publikum stoler på at politiet tar upartiske og rettferdige beslutninger og forhildrer lovbrudd 

(Politidirektoratet, 2019). I Nærpolitireformen fra 2015 fremheves det at innbyggerne i Norge 

tradisjonelt sett har stor tillit til politiet og at dette er noe som må ivaretas gjennom politiets 

arbeid. Videre står det skrevet at: «Med tillit i befolkningen har politiet større muligheter for å 

lykkes i kriminalitetsbekjempelsen og i det øvrige trygghetsskapende arbeidet» (Prop. 61 LS, 

2014-2015). Hva informantene, både sexselgerne og politiet, legger i tillitsbegrepet er 

vesentlig for å tolke avhandlingens empiriske funn. Tillit er et gjennomgående begrep hos 

informantene, og både politiinformantene og sexselgerne understreker at tillitsforholdet 

mellom dem er viktig. Samtidig varierer det hva som legges i begrepet, og i hvilken grad og 

hvorfor denne tilliten oppleves som viktig. 
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Når det gjelder informantene i politiet fastslår de at tillit er helt avgjørende for at de skal 

lykkes i sitt arbeid, både med tanke på kommunikasjon og beskyttelse av publikum. De ser 

tillit som en forutsetning for sitt arbeid opp mot prostitusjonsmarkedet, blant annet når det 

gjelder anmeldelse av lovbrudd, opprettelse av straffesaker og etterforskning av bakmenn i 

menneskehandelssaker. Politiinformantene trekker frem betydningen av at sexselgerne har 

tillit til politiet, både på et individuelt og institusjonelt nivå. Ivar understreker at det er viktig 

at sexselgere stoler nok på polititjenestepersonen de møter til å oppgi viktig informasjon. Han 

forteller: «Det er jo kjempeviktig at du får tillit. Hele greia er jo at disse kvinnene kan ha tillit 

til politiet, hvis vi skal avdekke hvem som organiserer dem og ha mulighet til å ta bakmenn.» 

Her beskriver Ivar viktigheten av den individuelle tilliten. For at politiet skal lykkes med sine 

mål, er de avhengige av informasjon fra sexselgerne. Det er derfor avgjørende at den enkelte 

polititjenestepersonen lykkes i å bygge individuell tillit til sexselgerne. Ut fra det Ivar 

beskriver, kan tilliten forstås som et middel i politiets arbeid opp mot feltet. For å kunne drive 

forebyggende og operativ virksomhet, samt nå spesifikke mål innad i politiet, er det en 

forutsetning at personer som selger seksuelle tjenester har tillit til enkelte politibetjenter. 

Informantene som jobber i politiet, understreker også at det er viktig at sexselgere har 

institusjonell tillit til politiet og rettssystemet; at de er trygge på at politiet og loven vil 

beskytte dem. Det kreves ifølge politiinformantene altså mer enn individuell tillit til enkelte 

polititjenestepersoner for at den polisiære virksomheten skal fungere som et samarbeid 

mellom politiet og sexselgere. Dersom sexselgere har tillit til politiet som etat, øker også 

villigheten til å samarbeide med politiet, for eksempel når det kommer til anmeldelse av 

lovbrudd og formidling av viktig informasjon og opplysninger. 

I likhet med politiinformantene, understreker kvinnene som selger seksuelle tjenester at tillit 

til politiet er viktig. Samtidig vektlegger kvinnene andre grunner til at tillitsforholdet er viktig 

enn det politiet beskriver. Mens det for politiet er avgjørende for å lykkes i forebyggende og 

operativ virksomhet innenfor feltet, er det for kvinnene viktig å ha berettiget tillit til politiet, 

altså at politiet er til å stole på. Informantene mener dette er særlig viktig for ivaretakelsen av 

egen rettsikkerhet; det å føle seg trygg og beskyttet. Flere av informantene nevner også at 

tilliten til politiet er avgjørende for å føle at man er «en fullverdig del av samfunnet». Som 

Lea uttrykker: «Selvfølgelig er tillit kjempeviktig. Hvis man ikke stoler på politiet, tør man jo 

ikke å anmelde noe, og da blir man mer utrygg … Det blir på en måte som at man ikke er en 

del av samfunnet». Lea mener det å ha tillit til politiet er en nødvendighet for å anmelde 

lovbrudd. Dersom man ikke stoler på politiet, vil man heller ikke anmelde noe, ifølge Lea. 
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Videre ser hun det å ha tillit til politiet som en forutsetning for å være et ‘vanlig’ menneske og 

føle seg som en del av samfunnet. Fra sexselgerne sin side er ikke tilliten til politiet kun en 

forutsetning for egen sikkerhet. Det er også en forutsetning for å oppleve seg inkludert i 

samfunnet. 

Tidligere forskning har vist at forholdet mellom politi og sexselgere ofte kjennetegnes av en 

lav grad av tillit (Scoular, 2010; Sanders, 2005; Bernstein, 2007). Ifølge Sanders og Campbell 

(2014) resulterer det lave tillitsforholdet i et ambivalent forhold til rettssystemet blant 

personer som selger seksuelle tjenester. Videre i analysen vil jeg utforske tillitsforholdet 

mellom politi og sexselgere. Hva etablerer tillit, og hva utfordrer den?  Hvordan påvirker 

tilliten til politiet sexselgeres forståelse av seg selv som rettslige subjekt, og hvilke 

konsekvenser har dette? 

5.2 Institusjonell tillit  

Teoretikere som Giddens (1997) og Luhmann (1999) skiller i hovedsak mellom to typer tillit; 

systemtillit og individuell tillit. Mens individuell tillit handler om direkte kontakt mellom 

mennesker, omhandler systemtillit, eller institusjonell tillit, individers tillitsforhold til 

systemer og institusjoner (Giddens, 1997). På samme måte som med personlig tillit, er tillit til 

systemer i stor grad erfaringsbasert, ifølge Luhmann (1999). Altså har tidligere erfaringer med 

personen eller systemet innvirkning på graden av tillit. Luhmann (1999) mener at grunnen til 

at vi har tillit til systemer i stor grad baseres på at vi stoler på et systems indre 

kontrollmekanismer. Ifølge Giddens (1997) avhenger tillit til institusjoner av tillit til 

representanter for institusjoner.  

Et sentralt premiss for politiet som institusjon er at tjenestepersoner ikke sees som 

enkeltpersoner, men snarere som representanter for myndigheten og part i et maktforhold 

(Finstad, 2000, s.213). Publikum møtes av «uniformerte tjenestepersoner som handler på 

vegne av staten og uttrykker politiets overordnede verdier» (Runhovde, 2010, s. 191). Den 

enkelte politibetjent sees som en representant for ordensmakten; en representant som har blitt 

tildelt et særlig oppdrag av staten og statens borgere (Larsson, 2010, s. 14). Det å ha tillit til 

enkelte tjenestepersoner i politiet innebærer følgelig noe annet enn å ha tillit til politiet som 

institusjon (Johansen, 2010, s. 53). Kvinnene jeg har intervjuet gir uttrykk for at de har liten 

eller ingen tillit til politiet og rettssystemet som institusjoner, og sitater som «jeg stoler ikke 
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på politiet» og «jeg har null tillit til dem» er gjennomgående. For kvinnene handler dette 

mistillitsforholdet til politiet som etat blant annet om å anmelde lovbrudd. De stoler ikke på at 

politiet som institusjon vil kunne beskytte dem i situasjoner der de er ofre for lovbrudd. 

Campbell og Kinnell (2000) presiserer at grunner til at sexselgere velger å ikke anmelde 

lovbrudd er at de frykter at anmeldelsen ikke vil bli tatt på alvor, at de selv vil bli arrestert for 

prostitusjonsrelaterte lovbrudd, eller at anmeldelsen ikke vil resultere i en domfellelse.  

Olivia, som aldri har hatt kontakt med politiet til tross for at hun har opplevd flere episoder 

hun skulle ønske hun hadde turt å anmelde, understreker at: «Jeg vet at hvis det skjer meg 

noe, så har jeg ingen å gå til. Det gjør meg usikker, utrygg». Olivia forteller at det skal mye til 

før hun hadde kontaktet politiet og er usikker på om det i det hele tatt hadde vært et alternativ, 

noe som resulterer i en følelse av usikkerhet og utrygghet. I likhet med Olivia, forteller Marit 

at hun har opplevd hendelser der hun kunne kontaktet politiet, men valgte å ikke gjøre det: 

«Men når jeg opplevde ting, så var det aldri aktuelt for meg å gå til politiet. Jeg tenkte ikke 

tanken engang, på å anmelde. Og det var personer jeg godt kunne ha anmeldt ut fra hva de 

gjorde, men jeg vurderte det ikke». Marit og Olivia beskriver et nærmest ikke-eksisterende 

tillitsforhold til politiet. Til tross for at flere av kvinnene har vært i kontakt med politiet, 

forteller de at det aldri har vært de selv som har initiert denne kontakten. Å kontakte politiet 

sees ikke som et alternativ, fordi de ikke tror at politiet som institusjon ville ivaretatt deres 

sikkerhet. Sophia mener det lave tillitsforholdet til politiet som institusjon påvirker 

opplevelsen av sikkerhet for kvinner som selger sex: «How you look at the police effects 

feelings of your own safety and if you go to the police if something happens to you or not. If 

you do not trust the police, they cannot help you in any way. And that is sad, you know?». 

Sophia understreker at hun tror det skal mye til før man som sexselger velger å kontakte 

politiet, på grunn av den lave tilliten. Også Celine forteller at tillitsforholdet til politiet kan ha 

innvirkning på hvorvidt man velger å anmelde en hendelse eller ikke. I tillegg tror hun at 

opplevelsen av egen rettsikkerhet er avgjørende. Som hun uttrykker: «Det er nok mange som 

ikke tør å si fra i frykt for å bli møtt med fordommer og så videre, av politi og rettssystemet. 

Jeg tror ikke man er helt trygg på egen rettsikkerhet … Det gjør jo også at man ikke stoler på 

politiet». Kvinnene jeg har intervjuet beskriver en opplevelse av at politiet som institusjon 

ikke handler på vegne av deres interesser. Enkelte polititjenestepersoner representerer politiet 

som etat og selv om tilliten til enkelte personer i politiet kan være høy, er et sentralt funn at 

den institusjonelle tilliten til politiet er lav blant sexselgerne. 
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5.2.1 Generalisert mistillit 

Forskning peker på at tilliten er høyest hos de i den norske befolkningen som ikke har vært i 

kontakt med politiet (Larsson, 2010). Dette kan, ifølge Larsson (2010), henge sammen med at 

de som ikke har vært i kontakt med politiet, ikke har fått rokket ved det grunnleggende 

positive bilde som gis av politiet i det norske samfunnet (s. 16). Legger man Larssons 

analyser til grunn, kan man tolke det slik at tilliten generelt i den norske befolkningen er høy 

fordi man vet at man er på ‘innsiden’ eller tilhører samfunnets ‘indre gruppe’ (Bauman, 

1999). For sexselgerne jeg har intervjuet, som opplever seg marginaliserte og fremmedgjorte, 

er ikke den grunnleggende tilliten til politiet høy. Dette gjelder selv om de ikke selv har vært i 

kontakt med politiet. Kvinnene sine uttalelser tyder på at systemtilliten påvirkes av 

individuelle erfaringer, der både positive og negative enkelterfaringer har innvirkning på 

tilliten til politiet som institusjon. I tillegg til enkelterfaringer, knyttes tilliten til systemer opp 

mot institusjonens omdømme. Johansen (2011) understreker at én formidlet erfaring typisk vil 

utløse fortellinger om en annen erfaring, slik at en negativ eller positiv opplevelse ikke bare 

virker på en enkeltperson (s. 55). Ifølge Johansen (2011), vil en gruppe mennesker med en 

viss omgangsflate seg imellom som opplever systematiske møter med politiet i en bestemt 

retning, kunne virke forsterkende på andres forventninger til og bilde av politiet. I NOU 

2009:12 Et ansvarlig politi, fremheves det at «det medierte inntrykket av en enkelthendelse 

kan påvirke publikums tillit mer enn hvordan kontrollmekanismene faktisk fungerer» (s. 36). 

Kvinnene jeg har intervjuet beskriver et generelt negativt bilde av politiet innenfor miljøet. De 

forteller historier de har hørt av andre i miljøet som har hatt negative erfaringer med politiet. 

Alle kvinnene nevner at de har en venninne eller en bekjent som har hatt dårlige opplevelser 

med politiet. Blant annet forteller Lea:  

Jeg har en venninne som ble rana, hun opplevde å ikke få hjelp av politiet. Hun hadde 

en kunde som ble voldelig, de endte opp med å sloss. Han fikk tak i en kniv, men det 

var han som ble skada. Hun opplevde at politiet automatisk tok hans parti og hun fikk 

ikke noe hjelp av politiet. 

Dette er et eksempel på en negativ historie om politiet som Lea har blitt fortalt. Hun beskriver 

en hendelse der venninnen opplevde at politiet tok kundens parti framfor å hjelpe henne. Lea 

tror slike historier er vanlig blant sexselgere, og mener det er liten vits i å kontakte politiet 

«fordi de som regel ikke kan hjelpe uansett». Celine, som forteller at hun har flere bekjente 

som har hatt dårlige opplevelser med politiet, tror dette er noe av grunnen til at hun selv ikke 
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ønsker å kontakte dem; «selvfølgelig er jeg redd for at det samme skal skje med meg». Det at 

personer som selger seksuelle tjenester opplever systematiske møter med politiet i en negativ 

retning og formidler dette videre, vil kunne virke forsterkende på andre sexselgere sin 

forventning til politiet, og derfor resultere i et svekket tillitsforhold.  

Både Lea og Celine mener at de negative opplevelsene de har hørt fra andre sexselgere 

påvirker deres egen tillit til politiet. Negative rykter og enkeltfortellinger innenfor miljøet kan 

bidra til at kvinnene vegrer seg for å kontakte politiet fordi de frykter negative konsekvenser 

som de har hørt andre fortelle om. Ifølge Strype (2010), kan en institusjons omdømme 

påvirkes gjennom «hva man oppfatter at andre har erfart – direkte eller indirekte» (s. 22). Selv 

om det kun er et fåtall av informantene som selv har vært i kontakt med politiet, har alle hørt 

historier om andre sexselgere som har hatt negative erfaringer. Omdømme og tillit påvirkes 

gjensidig av hverandre (Stype, 2010). Et negativt omdømme av politiet blant personer som 

selger seksuelle tjenester kan med andre ord være med på å svekke tillitsfølelsen. Ifølge Rozin 

og Royzman (2001) har mennesker en tendens til å tillegge negative opplevelser større vekt 

enn positive opplevelser, såkalt ‘negativity bias’. Generelt sett anses det å være enklere å 

miste tillit enn å øke tillit ved kontakt (Balvig, Holmberg & Nielsen, 2011). På samme måte 

som at institusjonell tillit handler om en form for generalisert tillit til politiet som institusjon 

fremfor enkeltpersoner, kan dette tolkes som en generalisert mistillit; en som ikke kommer fra 

individuelle erfaringer sexselgerne selv har med individuelle polititjenestepersoner, men 

negative erfaringer ‘representanter’ for prostitusjonsmiljøet har med ‘representanter’ for 

politiet. Det at enkeltpersoner i prostitusjonsmiljøet har hatt negative erfaringer med 

enkeltpersoner i politiet ser altså ut til å resultere i en form for upersonlig generalisert mistillit 

til politiet hos kvinnene jeg har intervjuet. Kramer (1999) påpeker at en faktor som kan 

resultere i et mistillitsforhold er opplevelsen av «unmet or violated expectations» eller 

forventningen om dette (s. 589). I dette tilfellet handler det om at andre sexselgeres negative 

opplevelser med politiet skaper en forventning om at de vil bli møtt på samme måte. 

5.3 Individuell tillit 

Tillitsbegrepet sees ofte i sammenheng med politiet som etat, men brukes også for å omtale 

enkelte tjenestepersoners møte med publikum (Egge, Strype & Thomassen, 2012). Til tross 

for at informantene er tydelige på at de har liten tillit til politiet som institusjon, nevner blant 

annet Marit, som har vært i kontakt med politiet ved flere anledninger, at hun hadde tillit til én 
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enkelt politibetjent: «Jeg opplevde hun ene som, altså wow, hun hadde jeg tillit til. Men det 

kommer jo an på hvem man møter». Marit uttrykker videre at hun mener det er viktig at man 

har noen i politiet man kan kontakte og stoler på: «Jo flere navn man har, det tenker jeg er 

kjempeviktig. At man vet at det er noen man kan ta kontakt med». Her legger Marit vekt på 

den individuelle tilliten til enkeltpersoner i politiet. Jo flere personer man har tillit til i politiet, 

jo bedre er det, mener Marit. Marit nevner også at det er avgjørende hvem man møter i 

politiet, og at ikke alle «er til å stole på». Hun har selv vært i kontakt med flere politibetjenter 

som hun opplevde liten eller ingen tillit til. Det at Marit forteller at hun har hatt tillit til 

enkelte personer i politiet, kan bety at individuelle politibetjenter har mulighet til å skape 

tillitsforhold til personer som selger seksuelle tjenester, selv om tilliten til politiet som 

institusjon er lav. Dette kan tyde på at det fra sexselgerenes synspunkt ikke er politiet og 

loven som institusjoner som beskytter dem, men heller individuelle tjenestepersoner. 

Også Sophia forteller at hun har hatt et positivt møte med en politibetjent. Jevnt over synes 

hun å ha et ambivalent forhold til politiet, men dette møtet har resultert i at hun har fått et mer 

positivt bilde av norsk politi. I likhet med Marit, mener Sophia at det er viktig med 

enkeltpersoner i politiet som man har tillit til:  

And if girls like me, who work individually can talk to them [other sexworkers] and 

tell them ‘Do not be afraid, it is okay. I know someone from the police, he is a nice 

guy, you can talk to him, to leave your pimp and work by yourself. You will be 

protected, do not worry’.  

Sophia tror at det at man stoler på enkelte polititjenestepersoner fører til at ryktet om disse 

personene spres innad i miljøet. Dersom flere sexselgere vet at det finnes politibetjenter som 

er til å stole på, vil også flere tørre å ta kontakt med politiet. Hun tror særlig dette vil gi 

sexselgere som jobber for bakmenn muligheten til å jobbe selvstendig, fordi de vet at politiet 

beskytter dem. Legger man Sophia sin uttalelse til grunn, kan man tolke det som at den 

generelle tilliten til politiet som institusjon kan bygges på individuell tillit. Altså kan det å ha 

individuelle tillitsrelasjoner til enkelte politibetjenter medføre en høyere generell tillit til 

politiet som institusjon.  

Larsson (2010) understreker at tilliten til politiet er høyest hos personer som ikke har hatt 

kontakt med politiet, og at kontakt derfor kan resultere i mistillit. Luhmann (1999) 

argumenterer på den andre siden for at langvarig kontakt mellom to parter ofte resulterer i 
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tillit. Tyler (2003) og Bradford og Jackson (2010) understreker også at ‘prosessuell korrekt’ 

kontakt med enkeltpersoner i politiet skaper tillit til politiet som institusjon. En mulig 

forklaring på hvorfor kontakt kan resultere i økt tillit for noen grupper og mindre for andre, 

kan være at dette er annerledes for personer som opplever seg selv som marginaliserte enn for 

resten av befolkningen. Dette kan blant annet henge sammen med at marginaliserte grupper i 

utgangspunktet kan ha lavere tillit til politiet. Den individuelle tilliten som kvinnene 

beskriver, er i stor grad bygget gjennom relasjoner. Det å ha tillit til én spesifikk person 

innenfor politiet medfører en større åpenhet for å bygge relasjoner til andre 

polititjenestepersoner og kan derfor resultere i en høyere grad av institusjonell tillit. 

5.4 Kontekstuell tillit  

For å forstå hva tillit innebærer, er det også nødvendig å se på hvordan kontekstuelle og 

strukturelle faktorer kan påvirke tilliten til individer og systemer (Klein et.al, 2019). Bradford 

et al. (2009) understreker at publikums tillit til politiet ikke bare avhenger av individuelle 

møter, men i stor grad av sosial kontekst og strukturelle faktorer: «…public interpretations of 

police-public encounters may involve issues far beyond the control of the individual officers 

present: people feel the impact of police actions in the context of their relationships to much 

broader social structures or situations» (s. 5). For marginaliserte grupper kan dette bety at 

politiet forstås som et symbol på en repressiv stat, og at interaksjon med politiet dermed 

utelukkende vil oppleves som negativ.  

Kvinnene jeg har intervjuet beskriver at konteksten tillitsrelasjonen til politiet foregår 

innenfor, påvirker graden av tillit. Blant annet forteller flere av kvinnene om opplevelsen av å 

bli stoppet av politiet og følelsen av å bli mistenkeliggjort. Dette gjelder både sexselgerne jeg 

har intervjuet som er norske borgere, og Sophia, som har utenlandsk statsborgerskap. 

Tidligere forskning har vist at «personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn har jevnt over 

noe mindre tillit og er mer skeptiske til politiet, og de er også mindre fornøyd med politiets 

innsats sammenliknet med personer i samme aldersgruppe i den øvrige befolkningen» (NOU, 

2009: 12, s. 38). I Sollunds (2007) forskningsprosjekt «Tatt for en annen: En feltstudie av 

relasjonen mellom etniske minoriteter og politiet», fant hun at enkelte unge fra 

minoritetsgrupper hadde negative erfaringer med politiet fra hjemlandet, og dermed fryktet 

politiet mer generelt. Sollund sin studie pekte også på at unge som hadde erfaring av å bli 

stoppet av politiet ofte, lettere dannet seg et mistillitsforhold til politiet. Det å bli systematisk 
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stoppet og kontrollert, kan forsterke opplevelsen av marginalisering og påvirke tillitsforholdet 

til politiet i negativ retning. I lys av det kvinnene beskriver, ser dette ut til å gjelde for 

sexselgere generelt, uavhengig av statsborgerskap, og er et eksempel på hvordan konkrete 

negative erfaringer med individuelle polititjenestepersoner påvirker tillit.  

Flere av informantene i politiet nevner at det anses som en utfordring å skape tillit hos 

personer med erfaringer fra andre land. Trond underbygger dette:  

Veldig mange kommer ofte fra land der de ikke har noe tillit til politiet, der politiet er 

noe helt annet. Det er jo ikke alle land der du ringer politiet hvis du trenger hjelp eller 

at politiet kommer om du har gjort noe straffbart. Å skape tillit til politiet hos noen 

som kommer fra en helt annen kultur og har et helt annet forhold til politiet, det er 

ikke så lett.  

Trond beskriver at en av de største utfordringene når det kommer til å opparbeide tillit hos 

personer som selger seksuelle tjenester, handler om tidligere negative erfaringer med politiet, 

men også om kulturforskjeller. Det at sexselgere som kommer fra andre land kan ha et «helt 

annet forhold til politiet», gjør det vanskeligere å opparbeide en gjensidig tillitsrelasjon. Elise 

beskriver også opparbeidingen av tillit til sexselgere fra andre land som utfordrende:  

Politiet har jo forskjellige rykter i forskjellige land, og kanskje at de har dårlige 

erfaringer fra der de kommer fra, og så tar de med den hit og er redde for å prate med 

oss. Det tenker jeg at kan være en forklaring. 

Både Trond og Elise uttrykker at tilliten til politiet i stor grad er erfaringsbasert, og at tilliten 

således påvirkes av negative erfaringer sexselgerne har med seg fra hjemlandet. Dette gjør, 

ifølge flere av politiinformantene, at tilliten til det norske politiet som institusjon svekkes. 

Av informantene jeg har intervjuet er det kun Sophia som kommer fra et annet land enn 

Norge. Hun kom til Norge for to år siden og forteller at i hennes hjemland er politiet svært 

korrupt og det er ikke uvanlig at personer som selger sex blir utsatt for lovbrudd av politiet. 

Hun forklarer at dette var noe av grunnen til at hun valgte å komme til Norge, hun hadde hørt 

at politiet var ‘snillere’ her. På tross av dette, har hun fortsatt lav tillit til politiet som 

institusjon og vil helst unngå kontakt med dem. Hun forklarer at det er flere grunner til dette, 

blant annet at hun har et dårlig inntrykk av politiet fra hjemlandet. En annen grunn er at hun 

er redd for å kontakte politiet på grunn av sin egen oppholdstillatelse:  
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There are different situations. Some girls like me are not a Norwegian citizen, so most 

girls who do not have citizenship of the country or the Scandinavian union, are afraid 

of the police, of course, and do not want any contact with them. Most of all, the 

immigration police, that is why they try to not have any contact with the police if it is 

possible. Because everybody is afraid to get deported. Or to have some other 

problems. 

Sophia mener at redselen for å bli deportert eller få andre utfordringer gjør at sexselgere uten 

oppholdstillatelse unngår politiet. De stoler ikke nok på politiet, og frykter at konsekvensene 

av å kontakte dem er for store. Legger man Sophia sine uttalelser til grunn, kan man 

argumentere for at mistillitsforholdet til politiet for utenlandske sexselgere i Norge er 

sammensatt. Kvinnene og politiets uttalelser kan tyde på at individuelle erfaringer, blant annet 

fra hjemlandet, henger sammen med den generelle tilliten til politiet. Men det at de bærer med 

seg negative erfaringer med politiet fra hjemlandet, eller at de kommer fra land der tilliten til 

offentlige institusjoner er svakere, kan ikke alene forklare det lave tillitsforholdet. Sophia 

opplever at hun, som utenlandsk statsborger, har en svakere beskyttelse i Norge. Gjennom 

sine uttalelser synliggjør Sophia at det ikke bare er individuelle erfaringer, men også 

strukturelle forskjeller som ligger til grunn for det lave tillitsforholdet blant sexselgere uten 

norsk statsborgerskap. Sophia beskriver at hun opplever marginalisering både gjennom å 

selge sex og å ikke være norsk statsborger. I Sophias uttalelser finnes det flere likheter med 

det de andre sexselgerne jeg har intervjuet uttrykker. De frykter negative konsekvenser av å ta 

kontakt med politiet, samtidig som at andre sexselgeres negative erfaringer med politiet 

påvirker bildet av og tilliten til politiet som institusjon.  

Det kvinnene beskriver her handler om tillit i en kontekstuell forstand, mer bestemt om 

hvordan konteksten som tillitsrelasjonen eksisterer innenfor kan påvirke graden og 

opplevelsen av tillit til politiet. Tilliten til politiet avhenger ikke bare av den individuelle 

politibetjenten og den spesifikke situasjonen, men er i stor grad knyttet til kontekstuelle og 

strukturelle faktorer. Disse faktorene kan innebære det å befinne seg i en marginalisert 

posisjon i samfunnet, oppholdstillatelse og å være gjenstand for systematiske politikontroller. 
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5.5 Instrumentell tillit  

Begrepet ‘instrumentalitet’ defineres ofte som personers forventning om at en spesifikk 

handling eller handlinger vil resultere i ønsket belønning (Lee, 2007). Innenfor politiforskning 

skilles det ofte mellom såkalte instrumentelle og ‘rituelle’ handlinger. Instrumentelle 

handlinger er midlene politiet benytter for å bekjempe kriminalitet ut fra et 

effektivitetshensyn. Dette kan være ‘stopp og sjekk’ av personer, pågripelser og anmeldelser. 

Når det er snakk om ‘rituelle’ handlinger, dreier det seg derimot om handlinger som foretas av 

symbolske eller betydningsbærende årsaker, eksempelvis fotpatruljering og uformelle 

samtaler (Holmberg, 1999, s. 206). Selv om politiinformantene fokuserer mye på såkalte 

‘rituelle’ handlinger, som fotpatrulje og uformelle samtaler, i arbeidet opp mot 

prostitusjonsmarkedet, blir tilliten instrumentell i den forstand at tillit kan forstås som et 

virkemiddel i politiets arbeid for å nå spesifikke polisiære mål.  

Mens ‘rituelle’ handlinger er handlinger som foretas av symbolske grunner, som for eksempel 

uformelle samtaler, handler det prosessuelle aspektet av tillit om hvordan politiet opptrer i 

møtet med publikum. Å opptre på en upartisk, rettferdig, respektfullt og forklarende måte, 

bidrar ifølge prosessuell rettferdighetsteori til å øke tilliten og samarbeidsviljen blant 

befolkningen (Tyler, 2003). Dette er elementer som politiinformantene tillegger stor vekt. 

Videre beskriver de flere virkemidler og strategier for å opparbeide tillit hos kvinner som 

selger sex. Blant annet fokuseres det på «positive møter» og «god behandling» i møte med 

sexselgere. Her trekkes det frem nøkkelbegreper som vennlighet, dialog og varme. Selv om 

det legges vekt på det prosessuelle aspektet ved tillit i møte med sexselgerne, blir tilliten 

instrumentell i den form at den anses som en forutsetning for å nå politiets mål innenfor feltet. 

For å ha muligheten til å nå langsiktige mål er politiet avhengig av tillit, og denne tilliten 

skapes blant annet gjennom ‘rituelle’ handlinger og prosessuell korrekt oppførsel.  

Flere av sexselgerne jeg har intervjuet beskriver en frykt for å «bli brukt som et middel i 

politiets arbeid». Olivia er en av de som setter ord på dette:  

Jeg er livredd for dem [politiet]. Jeg er redd for at de skal komme på døra mi, jeg er 

redd for at de skal fengsle samboeren min ... jeg er redd for at de skal prøve å gå 

gjennom telefonen min og finne noe andre kunder, gå gjennom laptopen min og se om 

det er digitale spor eller epost, ikke sant? At de kan ta andre kunder via meg, at de 



48 

 

bruker meg som en mulighet eller et middel for å nå et mål. Jeg vil ikke ha noe som 

helst med dem å gjøre.  

Hun beskriver negative konsekvenser hun frykter i møte med politiet, for eksempel at de skal 

gå gjennom mobilen og dataen hennes for å ta andre kunder eller at samboeren hennes skal bli 

tatt som en følge av hallikparagrafen. Olivia mener det er umulig for henne å ha tillit til 

politiet, fordi hun frykter at dette tillitsforholdet kan bli brukt som et «middel for å nå politiets 

mål». Hun opplever ikke tillitsforholdet som genuint og frykter at politiet kun opparbeider et 

tillitsforhold til henne for å bruke denne tilliten som et ‘middel’ eller ‘verktøy’ i deres arbeid 

opp mot feltet. Også Sophia beskriver en lignende frykt:  

If something happens, your phone will be taken by the police, and you have all your 

clients there, you just give away all your clients, you know? Because they are criminal 

for the police. You do not want to share this information; you want to keep it secret. 

Once you betray your client, they can tell everyone else: ‘I went to this girl and the 

police contacted me, so guys be careful’, and you lose a lot of clients. Or they can get 

angry … I think this is one of the reasons girls do not go to the police.  

Olivia og Sophia forteller om negative konsekvenser de frykter dersom de tar kontakt med 

politiet. De beskriver konkrete handlinger de er redde for, som at politiet skal bruke 

mobiltelefonen deres til å ta sexkjøpere eller etterforske menneskehandelssaker. Dette kan 

forstås som en av grunnene til at kvinner som selger seksuelle tjenester ikke tar kontakt med 

politiet; de er redd for at tilliten skal bli brukt av politiet i en instrumentell forstand. Som 

Bradford og Jackson (2010) understreker, påvirkes tilliten av om man stoler på 

myndighetenes motiver. Man er mer villig til å kontakte og samarbeide med politiet dersom 

man stoler på politiets motiver, og at disse motivene vil være til egen fordel (Tyler, 2003). 

Sexselgerne jeg har intervjuet forteller at de ikke stoler på politiets motiver; den 

‘motivbaserte’ tilliten er gjennomgående lav. De frykter konsekvensene av å kontakte politiet, 

og at politiet vil handle på en måte som ikke er til fordel for dem. Kontakten med politiet er 

knyttet opp mot politiets kriminalitetsbekjempende mål innenfor feltet, som å ta sexkjøpere, 

bakmenn og etterforske menneskehandelssaker. Skal vi tolke Olivias og Sophias utsagn, står 

det at tilliten oppleves som instrumentell i veien for ‘ekte’ tillit til politiet. Tillitsforholdet til 

politiet oppleves ikke som genuint fra sexselgernes side, men heller som et ‘verktøy’ eller 

‘virkemiddel’ som tas i bruk av politiet for å nå spesifikke polisiære mål. Den instrumentelle 
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forståelsen av tillit kan altså tolkes som et hinder i å bygge genuine tillitsforhold mellom 

politiet og kvinner som selger seksuelle tjenester. 

5.6 Fremmedgjøring  

5.6.1 Opplevelsen av fremmedgjøring 

Flere sentrale teorier innen rettsosiologi omhandler konseptet ‘fremmedgjøring’. Konseptet 

kan knyttes opp mot teorier om rettsbevissthet. Tillit til politiet og rettssystemet er sentrale 

komponenter i individers rettsbevissthet (Cowan 2004; Ewick & Silbey 1998). Ulike 

marginaliseringsprosesser og mistillit til politiet og rettssystemet, kan resultere i en følelse av 

fremmedgjøring. Dette påvirker igjen rettsbevisstheten og opplevelsen av seg selv som rettslig 

subjekt. Et sentralt aspekt ved tillitsbegrepet som sexselgerne beskriver, er følelsen av å 

kunne stole på at politiet handler på en måte som ivaretar deres interesser og rettigheter. I 

tillegg uttrykker de at for å kunne stole på politiet og ha tillit til dem som institusjon, er det 

viktig å føle at de befinner seg på ‘innsiden av samfunnet’. Kvinnene jeg har intervjuet 

forteller om en følelse av å fremmedgjøres, både som et resultat av loven i seg selv og av det å 

bli tilskrevet en gruppeidentitet av politiet.   

Loven i praksis, ‘law in action’, bestemmes ikke bare av loven på papiret, ‘law in the books’, 

men av en rekke faktorer, blant annet individers bevissthet og oppfattelse av loven (Hull, 

2016; Scoular, 2015). Ifølge Larsson (2010) henger tilliten til politiet sammen med spørsmålet 

om det finnes grunnleggende konsensus i samfunnet for lovverket og måten lovverket 

håndheves på (s. 16). Med andre ord kan uenigheter rundt lovreguleringen og håndhevelse av 

denne, bidra til et svekket tillitsforhold mellom politi og publikum. Sexselgerne jeg har 

intervjuet uttrykker en gjennomgående misnøye mot den gjeldende lovreguleringen og 

håndhevelsen av denne. Kvinnene opplever at de befinner seg i en slags gråsone mellom 

lovlig og ulovlig. Blant annet setter Sophia ord på dette:  

Of course, we do not feel confident in the police, because we are in between legal and 

illegal. It is kind of, you know, double standard. You can sell sex, but not buy sex, so 

we do not know who we are. Are we legal or are we not?  

Sophia betegner lovverket rundt sexarbeid som motsetningsfylt. Det er lovlig å selge 

seksuelle tjenester, samtidig som det er ulovlig å kjøpe. Loven kriminaliserer også en rekke 
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andre handlinger, som det å jobbe sammen med andre sexselgere. Hallikvirksomhet er 

kriminalisert i Norge etter straffeloven § 315.  Fordi loven kriminaliserer den som «fremmer 

andres prostitusjon» og «leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller 

utviser grov uaktsomhet i så måte» (Straffeloven, 2005, § 315), faller det å jobbe flere 

sexselgere sammen under definisjonen av hallikvirksomhet etter norsk lov. Flere av 

informantene trekker frem hallikparagrafen som eksempel for å underbygge sin opplevelse av 

loven som utydelig og selvmotsigende. Sophia stiller i tillegg spørsmålstegn ved om man som 

sexselger anses å være en del av samfunnet, om man er ‘lovlig eller ulovlig’. Utdraget 

indikerer at Sophia mener den rettslige gråsonen hun befinner seg i, resulterer i en svekket 

tillitsrelasjon til politiet. I likhet med Sophia, uttrykker flere av informantene at de er uenige i 

dagens lovverk, da særlig med tanke på hallikparagrafen og skattelover. De opplever at loven 

handler mot, snarere enn til fordel for deres interesser. Hertogh (2014) bruker begrepet ‘legal 

alienation’ for å beskrive denne opplevelsen av rettssystemet. ‘Legal alienation’ handler om 

hvorvidt man identifiserer seg med loven eller ikke. Begrepet plasseres ofte langs en skala, 

med identifisering med loven på den ene siden og ‘legal alienation’ på den andre (Hertogh, 

2014). Pedersen (1996) fastslår at marginalisering viser til enkeltindivider eller grupper som 

beveger seg i «en gråsone mellom sosial integrasjon og samfunnsmessig utstøtelse» (s. 76). 

Det at sexselgerne opplever seg marginalisert i ulik grad, resulterer i en følelse av å befinne 

seg i en slik gråsone; de opplever seg selv både på ‘innsiden’ og ‘utsiden’ av loven og 

samfunnet. Ut fra det kvinnene beskriver, kan man tolke det som at ulike former for 

marginaliseringsprosesser har betydning for sexselgernes rettsbevissthet, og dermed også for 

deres forståelse og opplevelse av seg selv som rettslige subjekt. 

Flere av kvinnene forteller om en følelse av å bli ekskludert, blant annet ved at de mangler 

rettigheter som andre i samfunnet har. De nevner konkrete eksempler på rettigheter de 

opplever at de mangler, som NAV-rettigheter og muligheten til å jobbe sammen med andre i 

et fellesskap. Lea er en av informantene som gir uttrykk for dette:  

Jeg kunne ønske det hadde vært lettere for oss å skatte, og bli en del av samfunnet. Jeg 

tror nok det hadde gjort at vi ikke hadde følt oss så utenfor. I tillegg hadde det gitt 

bedre vilkår for å selge sex, det hadde vært en sikkerhet. 

Lea beskriver at hun føler seg ‘utenfor’, hun føler seg satt på siden av samfunnet blant annet 

fordi hun opplever det som vanskelig å skatte av pengene hun tjener. Kvinnene beskriver en 

følelse av rettslig utenforskap. Begrepet ‘utenforskap’ sees ofte i lys av konsepter som sosial 
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eksklusjon og marginalisering på den ene siden, og integrasjon og tilhørighet på den andre 

siden (KS, 2015, s. 2). Ifølge Menjívar (2000), er det i stor grad rettssystemet som avgjør 

hvem som står innenfor eller utenfor (eller i imellom) loven, og dermed også samfunnet. I 

tillegg definerer loven hvem som anses som fullverdige deltakere i samfunnet med tilgang til 

ressurser (Menjívar, 2000, s. 77). Sexselgerne jeg har intervjuet opplever at de befinner seg i 

en marginalisert posisjon i samfunnet, som resulterer i ekskludering. Opplevelsen av 

ekskludering kan tolkes i lys av Madanipour et al. (1998) arenaer, der ‘økonomiske’ arenaer 

er knyttet til arbeid og materielle ressurser. ‘Politiske’ arenaer handler om deltakelse i 

beslutnings- og politiske prosesser og ‘kulturelle’ arenaer beskriver integrering og deltakelse i 

kulturelle prosesser (1998, s. 22). Sexselgerne jeg har intervjuet opplever seg ekskludert fra et 

økonomisk perspektiv, i form av å ikke ha muligheten til å jobbe sammen og betale skatt på 

lik linje som samfunnsmedlemmer med legitime jobber. Kvinnene beskriver også en 

opplevelse av politisk eller rettslig ekskludering; blant annet fordi de opplever at de mangler 

tilgang til de samme ressursene og rettighetene som medlemmer av samfunnets ‘indre gruppe’ 

(Bauman, 1991). I tillegg uttrykker kvinnene at de opplever en form for ekskludering ved at 

de ikke blir anerkjent som individer, og derfor ikke inkludert i samfunnet på lik linje som 

resten av befolkningen. Olivia forteller, i likhet med Lea, om en følelse av rettslig 

marginalisering:  

Jeg kunne godt tenke meg å jobbe opp pensjonspoeng, rettigheten til sykepenger, 

rettigheten til alle disse her tingene, da. NAV-rettigheter og så videre. Jeg kunne tenke 

å få igjen på skatten også som andre gjør, og jobbe seg opp feriepenger og ... Ikke 

sant, alle disse her tingene hadde vært veldig fint. Og også det å ha muligheten til å 

jobbe i et fellesskap. 

Olivia og Leas uttalelser gir uttrykk for at de føler seg urettferdig behandlet fordi de ikke har 

like rettigheter som personer med legitime jobber. Kvinnenes rettsbevissthet kan tolkes i lys 

av Ewick og Silbeys inndeling, der ‘against the law’-perspektivet ser loven som synonymt 

med makt. Kvinnene beskriver at de opplever at loven er til for de mektige i samfunnet. 

Lovverket oppleves dermed utilgjengelig og urettferdig for dem, fordi de tilhører ‘de mindre 

mektige’ i samfunnet (Ewik & Silbey, 1998).  

Videre opplever kvinnene at de blir tilskrevet en gruppeidentitet av politiet, snarere enn å bli 

anerkjent som individer, noe som styrker følelsen av marginalisering og fremmedgjøring. 

Olivia beskriver dette slik: «Blir vi satt på siden? Ja, definitivt. Altså, vi blir jo gjort om til 
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‘den andre’ … Så blir vi jo annerledesgjort veldig fort, da. Jeg føler at vi blir sett på som, på 

en måte ‘utskudd’». Også Marit mener at sexselgere ofte blir «sett på som én gruppe». Flere 

av sexselgerne gir lignende uttalelser; de opplever at de kun sees som et medlem av en 

gruppe, i stedet for å bli sett som individer. De behandles ikke som individer, men heller som 

representanter for en gruppe. Olivia uttrykker at hun føler seg satt på siden av samfunnet og at 

hun, som sexselger, blir gjort om til ‘den andre’. ‘De andre’ blir tilskrevet en identitet som 

‘outsidere’, eller ‘avvikere’ (Becker, 1963). Sexselgerne jeg har intervjuet opplever at de 

fremmedgjøres gjennom måten de blir behandlet på av politiet. Å bli anerkjent som et individ 

og motta respekt på individnivå, beskrives av sexselgerne som en forutsetning for å føle seg 

som et fullverdig medlem av samfunnet. Å oppleve at man blir behandlet på en urettferdig 

måte av politiet, signaliserer «marginalisering av og ekskludering fra samfunnet» (Bradford et 

al., 2014, s. 528). Som et resultat svekkes tilliten og samarbeidsviljen til politiet, samt 

oppfattelsen av politiets legitimitet. Det å føle at man blir urettferdig behandlet av politiet, kan 

i tillegg bidra til å skape en ‘oss og dem’ -mentalitet, der enkeltindividet kan oppleve seg på 

utsiden av samfunnet (Bradford & Jackson, 2016).  Ifølge Bauman (1999), symboliserer 

kategoriseringen av ‘oss og dem’ et skille mellom samfunnets indre og ytre gruppe. 

Samfunnets indre gruppe, eller ‘the in-group’, danner et kollektivt ‘vi’ eller ‘oss’, som 

konstituerer et kollektivt ‘dem’ som avvikere eller outsiders. Sexselgerne jeg har intervjuet 

føler seg ikke som en del av samfunnets indre gruppe, men heller som ’de andre’, eller det 

Bauman (1999) kaller for the ‘out-group’, eller ‘dem’.  

Det kvinnene beskriver kan forstås som to komponenter av ‘legal alienation’ eller rettslig 

fremmedgjøring. De opplever både at de fremmedgjøres av loven i seg selv og av måten de 

blir behandlet på av politiet. Begge formene for ‘alienation’ skjer gjennom at de føler seg 

urettferdig behandlet. Fremmedgjøringen kvinnene beskriver kan sees både ut fra et 

institusjonelt og et individuelt perspektiv. På den ene siden handler det om et institusjonelt 

blikk; hvorvidt kvinnene opplever at rettssystemet ivaretar deres interesser og i hvilken grad 

det finnes konsensus for selve lovverket. Samtidig handler det individuelle blikket om å bli 

sett, anerkjent og behandlet som individer. 

5.6.2 Konsekvenser av fremmedgjøringen 

Kvinnene beskriver flere konsekvenser av opplevelsen av marginalisering og 

fremmedgjøring. Ifølge Hertogh (2014) kan ‘legal alienation’ få konsekvenser for lovens 
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opprettholdelse og legitimitet. Han understreker at personer som er uenige i rettssystemet og 

føler at lovverket handler mot egne interesser, gradvis beveger seg bort fra loven (Hertogh, 

2014). Hertogh (2014) påpeker også at marginaliserte grupper kan utvikle en egen forståelse 

og interaksjon med loven som står i motsetning til den konsensus som finnes i samfunnet. En 

slik ‘oss og dem’-mentalitet som kvinnene beskriver resulterer ofte i at politiets legitimitet og 

tillit svekkes innad i gruppen, jamfør Bradford og Jackson (2016). Flere teoretikere 

understreker at enkeltindivider eller gruppers rettsbevissthet henger sammen med hvordan 

man interagerer med loven (Silbey & Ewick, 1998; Klambauer, 2019). Sexselgernes 

rettsforståelse og opplevelsen av å bli tilskrevet en gruppeidentitet som ‘de andre’, gjør at de 

velger å unngå interaksjon med politi og loven så langt det lar seg gjøre. 

Politiinformantene har, på sin side, ulike opplevelser og tanker rundt lovverket. Ivar mener 

lovverket fungerer normgivende og bidrar til opprettholdelsen av en viss samfunnsmessig 

standard. Selv om politiinformantene i ulik grad er enige i dagens lovverk, presiserer samtlige 

av informantene at sexmarkedet til tider er et utfordrende felt å drive polisiær virksomhet 

innenfor. De uttrykker at de gjenkjenner den rettslige ambivalensen som kvinnene opplever. 

Morten forteller blant annet om utfordringene ved å håndheve lovverket: 

Selve transaksjonen er jo ikke ulovlig for kvinnenes del. Det er lovlig å selge sex, 

samtidig som det fra kunden sin side er et lovbrudd å kjøpe. 

Morten setter ord på noe flere av sexselgerne, blant annet Sophia, har beskrevet tidligere. 

Prostitusjonsmarkedet befinner seg i en slags gråsone mellom ulovlig og lovlig. Visse 

handlinger er kriminalisert, samtidig som selve transaksjonen er lovlig for kvinnenes del. Det 

at noe befinner seg i en slik gråsone kalles ofte ‘semi-legality’ (Klambauer, 2019). Klambauer 

(2019) mener denne gråsonen fører til at sexselgere internaliserer en ‘semi-rettslig’ status. 

Ifølge Morten er prostitusjonsfeltet et vanskelig felt å håndheve, nettopp fordi selve 

transaksjonen både er «lovlig og ulovlig», som han understreker. Morten understreker at 

kvinnene som selger seksuelle tjenester ofte har «et ambivalent forhold til politiet». Dette kan 

forstås som et resultat av sexselgernes opplevelse av fremmedgjøring og internalisering av en 

‘semi-rettslig’ status.  

Politiinformantene beskriver også praktiske utfordringer ved feltet, som at kvinnene frykter 

negative konsekvenser dersom de kontakter politiet. Et resultat av dette er at politiet opplever 
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at personer som selger sex ofte gjør det de kan for å unngå kontakt med politiet og 

rettssystemet, samt at terskelen for å ta kontakt er høy. Blant annet forklarer Trond det slik:   

De driver jo i en bransje som kanskje fungerer best uten vår tilstedeværelse, for deres 

del da. At det kanskje virker negativt på kundene når det er politi i nærheten. Så det er 

jo en balanse mellom trygghet og det å få jobbe. 

Trond understreker at det at det er ulovlig for kunden å kjøpe sex, gjør at det kan virke 

negativt på både kundene og sexselgerne dersom det er politi til stede. Derfor opplever han at 

sexselgere i mange tilfeller vegrer seg for å ta kontakt med politiet, selv om det går på 

bekostning av deres egen trygghet. Mens den rettslige ambivalensen kan forstås som et 

resultat av utenforskapet kvinnene som selger sex opplever, handler de praktiske barrierene 

om andre utfordringer ved markedet, som håndhevelsen av lovverket for eksempel i 

forbindelse med en ‘kjøp- og salg-situasjon’.  

Denne delen av avhandlingen har belyst hva som etablerer og hva utfordrer sexselgernes tillit 

til politiet. Hva innebærer konsekvensene av denne lave tilliten i praksis? Dette vil diskuteres 

i avhandlingens neste del. 
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6 Konsekvenser av manglende tillit 

Som de empiriske funnene, diskutert i avhandlingens forrige kapittel viser, er relasjonen 

mellom politi og kvinner som selger seksuelle tjenester sammensatt og kompleks. Forholdet 

preges blant annet av en tydelig manglende tillit. Dette kapittelet tar for seg hva informantene, 

både politiet og sexselgere, gjør med denne situasjonen. Det empiriske materialet for dette 

kapittelet består av hva politiinformantene forteller om den polisiære virksomheten innenfor 

feltet. Mer spesifikt handler dette om hvilke metoder de benytter seg av for å bygge tillit til 

kvinner som selger seksuelle tjenester, både i individuell og institusjonell forstand. I tillegg 

består det empiriske materialet for kapittelet av hva kvinnene som selger sex forteller at de 

gjør med situasjonen. Her belyses hvordan de tar i bruk egne strategier for å kompensere for 

beskyttelsen de opplever at de ikke får av politiet og loven. 

6.1 Politiets virkemidler for å skape tillit 

6.1.1 God behandling, dialog, individualisert varme  

En rekke studier i ulike land viser at noe av det som kan påvirke befolkningens tillit til 

politiet, er publikums opplevelse av tilfredshet i møte med politiet (Bradford et al., 2009). 

Selv om positive møter ikke nødvendigvis resulterer i økt tillit, viser Bradford et al. (2009) til 

at det er visse faktorer som kan ha betydning i møtet med politiet. Det er særlig prosessuelle 

faktorer, som hvorvidt politiet opptrer på en respektfull, rettferdig og upartisk måte, som kan 

synes å påvirke tilliten til politiet (Bradford et al., 2009). Ifølge prosessuell rettferdighetsteori, 

vil det å opptre upartisk og rettferdig i kommunikasjon med publikum, tilkjennegi at politiet 

har gode intensjoner. Dersom politiet opptrer høflig, respektfullt og forklarende, vil de også 

kunne skape en felles sosial identitet. På denne måten kan prosessuell rettferdighet bidra til å 

øke tilliten og viljen til å samarbeide med politiet (Thomassen, 2017, s. 32).  

Politiinformantene forteller at de benytter seg av flere virkemidler for å overkomme 

utfordringene det lave tillitsforholdet til kvinner som selger seksuelle tjenester fører med seg. 

De beskriver spesifikke arbeidsmetoder de tar i bruk for å møte et marginalisert felt. Blant 

annet er det å skape positive interaksjoner med sexselgere noe som vektlegges blant flere av 

politiinformantene. På spørsmål om hva som er politiets viktigste rolle innenfor 

prostitusjonsmarkedet, svarer Morten at:  
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Det mener jeg må være å være synlige der de [sexselgerne] er, der det fortsatt er ute. 

Og behandle de likt som andre, at de ikke føler seg forskjellsbehandlet fordi de selger 

sex. Og gjøre litt sånn som jeg gjør, å hilse og dra ned ruta og spørre hvordan det går, 

og skape en dialog. Jeg tror det er viktig. Spørre hvordan det går, hva som rører seg i 

miljøet om dagen og så videre … for da viser vi at vi er interessert og vi ønsker å få 

vite ting. Men så vet vi jo det, at det er vanskelig, spesielt i prostitusjonsmiljøet. Men 

da har vi hvert fall gjort noe. Så dialog og åpenhet rundt det å ha en dialog, det tror 

jeg er veldig nyttig. Og det å være synlig. For du merker jo hvem som vil prate og 

hvem som ikke vil, og vil de ikke prate, så er det jo greit det. 

Morten vektlegger særlig to momenter ved den polisiære virksomheten; det å skape dialog og 

det å være tilgjengelig og synlig i feltet. Samtlige av politiinformantene trekker frem 

tilstedeværelse og dialog som nøkkelord når de beskriver hvordan de arbeider for å øke tillit 

hos personer som selger sex. I politiinformantenes uttalelser legges det også vekt på 

individualisert varme i møtet med sexselgere. Det fokuseres spesielt på politimetoder som 

beskrives som ‘mykere’ som et forsøk på å opparbeide tillit. Særlig informantene som har 

jobbet spesifikt opp mot prostitusjonsmiljøet fremhever viktigheten av tillitsbyggende arbeid. 

Ivar forteller at: «Vårt hovedmål var jo å bygge tillit over tid». Det å bygge en relasjon til 

kvinnene og opparbeide tillit som et resultat av personlige interaksjoner er ifølge Ivar 

avgjørende for at politiet skal kunne nå sine mål innenfor feltet. Flere av politiinformantene, 

spesielt Håkon og Ivar, som har vært en del av en spesialisert prostitusjonsgruppe, nevner 

eksempler på tillitsbyggende arbeid. Håkon forteller om et spesifikt tiltak for å bygge tillit:  

Kanskje det artigste, eller det kuleste jeg har gjort, det var en kveld vi var ute. Det var 

skikkelig kaldt, sånn ti/femten minus i Oslo, så tenkte vi at ‘nå skal vi prøve å vise oss 

litt’. Så da tok vi en sånn stor minibuss, så hadde vi koka kaffe og kjørte rundt i 

sentrum. Så om jentene ville, så kunne de komme inn i bussen og varme seg, da. Det 

var veldig artig, da hadde vi sikkert ti forskjellige nasjonaliteter og så videre … som 

satt inni bussen. Vi skulle på en måte vise det at vi var litt annerledes enn vanlig politi, 

at vi hadde tid til å stoppe å høre på historiene deres.  

Her beskriver Håkon et eksempel på tillitsbyggende arbeid i praksis. Politiet bruker en ‘myk’ 

tilnærming ved å invitere inn til en samtale over en kaffe og «ta seg tid til å høre på historiene 

deres». Fra politiets side blir den ‘myke’ tilnærmingen, ‘soft policing’, brukt som et 

virkemiddel for å skape tillit og få informasjon fra sexselgerne. Håkons eksempel illustrerer at 
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polisiær virksomhet innenfor prostitusjonsfeltet krever andre arbeidsmetoder for å opparbeide 

tillit enn hos resten av befolkningen. Det å invitere inn i varmen på en kaffe er ikke nødvendig 

for at ‘folk generelt’ skal ha tillit til politiet. I tillegg trekker Håkon et skille mellom ‘vanlig’ 

politi og politi som jobber spesifikt opp mot markedet. Han forteller at det var viktig for ham 

å vise at han var «annerledes enn vanlig politi». Dette er en tilnærming som flere av 

politiinformantene beskriver. De er enige i at det kreves en høy grad av spesialisering i 

politiet for å ha muligheten til å opparbeide tillit blant kvinner som selger seksuelle tjenester. 

Politi som jobber spesifikt opp mot feltet tar altså i bruk andre tilnærmingsmetoder for 

opparbeiding av tillit enn det mer ‘generelle’ politiet. Når informantene forteller om hvordan 

de jobber for å opparbeide tillit hos sexselgerne, fremhever de blant annet det å «smile og 

hilse», «vise at vi er interessert» og «stoppe og høre på historiene deres».  

Videre beskriver politiinformantene at det er en fin balansegang mellom å håndheve loven og 

ikke stoppe sexselgere når det ikke er nødvendig. Morten forteller: «Vi ønsker jo ikke å ta fra 

jentene levebrødet, men samtidig har vi som politi en jobb å gjøre». Ivar påpeker også at de 

ikke ønsker å mistenkeliggjøre sexselgerne. Han fremhever at måten de opptrer på i møtet 

med kvinnene er avgjørende: «Hele greia er jo liksom det at de skal føle at det ikke er de vi er 

ute etter, de får jo ikke noe straff for at de selger sex, men vi er ute etter bakmenn». Ifølge 

Ivar, er det viktig å understreke overfor sexselgerne at politiets mål er å straffe bakmenn og at 

det å selge sex ikke er en straffbar handling i seg selv. Her beskriver Ivar et forsøk på å 

minimere den rettslige ambivalensen kvinnene opplever. Det å bli stoppet av politiet, for 

eksempel i forbindelse med en ‘stopp og sjekk’-situasjon, kan ifølge Thomassen (2017) 

oppleves som spesielt statusutfordrende, noe som gjør at man blir ekstra sensitiv for hvordan 

man blir behandlet i slike situasjoner. Det er derfor spesielt viktig for politiet å opptre på en 

upartisk, rettferdig og respektfull måte i slike situasjoner, for å unngå at den som rammes 

opplever møtet som urettferdig og krenkende (Thomassen, 2017). I tillegg fastslår 

politiinformantene at er det er viktig å «opptre forklarende» i møtet med sexselgerne, blant 

annet gjennom å opplyse om rettigheter, og tydeliggjøre politiets mål og intensjoner. 

Videre forteller politiinformantene at de opplever at kvinnene de har jevnlig kontakt med er 

mer samarbeidsvillige når det kommer til å ta kontakt, snakke med og gi informasjon til 

politiet. De understreker at det kreves mye arbeid fra politiet sin side for å komme til et punkt 

der kvinnene stoler nok på dem til å snakke, og at de sjeldent opplever å bli kontaktet av 

kvinnene på eget initiativ. Håkon forteller at selv om mange av sexselgerne ikke ønsket å ha 
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kontakt med politiet, handlet en vesentlig del av deres arbeid om å opplyse sexselgerne om 

hvilke hjelpetilbud de kunne benytte seg av, slik at «de hadde et sted å gå», selv om de ikke 

ønsket å ha direkte kontakt med politiet. Tanken er at dersom politiet er tydelige og 

forklarende i møtet med sexselgerne, vil både tilliten og samarbeidsviljen styrkes (Tyler, 

2003). Politiet beskriver at de er ‘forklarende’ på to måter; de opplyser sexselgerne om hvilke 

rettigheter de har og hvilke hjelpetilbud de kan benytte seg av. 

6.1.2 Kontinuitet og relasjonsbygging  

Politiinformantene forteller at en stor del av arbeidet for å øke tilliten blant sexselgere handler 

om relasjonsbygging. Å investere i kontinuitet ses som en spesielt viktig metode ved 

tillitsbygging. Både Håkon og Ivar uttrykker at for å kunne bygge relasjoner og individuell 

tillit til kvinnene, kreves det en tett oppfølging og høy grad av spesialisering. De ser det som 

avgjørende for tillitsbyggingen at det er de samme personene som jobber opp mot markedet 

over tid. Som Ivar uttrykker: «De kjente oss igjen … dette her var en veldig håndplukka 

gruppe av både menn og kvinner som jobba der. Og hele greia var jo å skape den tilliten med 

måten vi jobba på». Det å ha en spesifikk gruppe innad i politiet som jobber opp mot 

prostitusjonsmiljøet over tid, mener Ivar er den eneste muligheten for å opparbeide relasjoner 

basert på tillit. Håkon gir uttrykk for at han tok bestemte grep i forsøk på å gjøre det enklere 

for kvinnene å stole på han. Han forteller blant at han hadde på seg det samme klesplagget 

hver gang han jobbet slik at kvinnene skulle kjenne ham igjen, i tillegg til å kjøre den samme 

bilen: 

Vi kjørte samme bilen hver gang, og det var litt bevisst da, for at jentene skulle 

skjønne at vi jobba med prostitusjonsmarkedet og ikke var sånn, kall det ‘ordinært’ 

politi. Så det var egentlig tillitsbygging over lang tid. Så de kjente oss, og hver gang 

de så oss så vinka de, og var veldig positive.  

Her beskriver Håkon individualiserte strategier fra politiets side; det å vise personlighet og å 

være personlig. Disse strategiene sees, fra politiets side, som verktøy for å bygge tillit blant 

kvinner som selger seksuelle tjenester. Mens ‘individualisert varme’ i større grad fokuserer på 

mottakeren, handler det å vise personlighet om å synliggjøre seg selv som avsender. Tanken 

er at ved å være personlig og vise personlighet ovenfor sexselgerne, tilkjennegir politiet sine 

motiver. Dermed vil det være enklere å bygge en tillitsrelasjon der sexselgerne stoler på at 
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politiets intensjoner er ‘ærlige’ og vil være til egen fordel. Håkon nevner også et annet 

eksempel på hvordan de jobbet i praksis for å bygge tillit hos sexselgere:  

De hadde alle telefonnumrene våre, de kunne ringe oss når som helst, og hvis vi ikke 

hadde mulighet til å svare, så ringte vi de alltid opp igjen. Og da kunne det være 

sånne små ting som for eksempel problemer med en mobiltelefon eller liknende. Så vi 

kunne hjelpe dem med sånne småting, da. Som igjen, førte til at de fikk tillit til oss.  

Håkons uttalelse illustrerer hvordan politiet vektlegger relasjonsbygging som tillitsøkende 

arbeid. Selv om både Ivar og Håkon mener at de lykkes i å skape et visst tillitsforhold til 

sexselgerne, presiserer de at denne tilliten er skjør og fort forsvinner dersom de ikke er til 

stede i miljøet. «Det krever en ekstrem oppfølging. Det kunne være hvis du var borte i fjorten 

dager eller liknende, så mista du den tilliten. Du måtte være der hele tiden», forklarer Håkon. 

Ifølge politiinformantene kreves det altså en annen form for kontinuitetsarbeid for å bygge og 

opprettholde tillitsforhold blant sexselgere enn hos resten av befolkningen. 

Utfordringer med kontinuitetsarbeid  

Politiinformantene understreker at det eksisterer noen barrierer for denne tette oppfølgingen. 

Disse barrierene handler blant annet om organiseringen av politiets arbeid; politiets 

rammevilkår. Informantene som jobber som patruljerende politi gir uttrykk for at de synes det 

er utfordrende å etablere tillitsforhold til kvinnene, mye på grunn av manglende 

tilstedeværelse og lite kontinuitetsarbeid. Blant annet Elise setter ord på dette:  

Men for vår del, som er borti det en sjelden gang, så er det vanskelig å opparbeide 

den tilliten og få de til å åpne seg for oss … Jeg tror nok at du må jobbe mer målretta 

og spesifikt opp mot feltet for å bygge tillit når markedet har blitt sånn som det har 

blitt og det foregår såpass skjult.  

Elise understreker at det er vanskelig å skape tillitsforhold til personer som selger seksuelle 

tjenester når hun, som patruljerende politi, kun møter på dem av og til. Elise sitt arbeid dreier 

seg i hovedsak om å opprettholde ro og orden, i form av å patruljere og svare på oppdrag fra 

personsentralen. Politiinformantene som jobber i patruljeseksjonen, forteller at de i liten grad 

arbeider opp mot prostitusjonsmarkedet. Dette fordi de ikke driver med oppsøkende arbeid.  
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I tillegg beskriver politiinformantene utfordringer ved at markedet har gjennomgått store 

endringer de siste årene. Disse endringene gjør det vanskeligere for politiet å arbeide på en 

måte som sikrer kontinuitet og tett oppfølgning. Den forebyggende virksomheten rettet mot 

miljøet handler først og fremst om å patruljere og være synlige på offentlige områder der 

prostitusjon fortsatt foregår. Endringen politiinformantene referer til, er at markedet i stor 

grad har flyttet seg fra gateprostitusjon til å foregå på det skjulte ‘inne-markedet’ (Pro 

Senteret, 2019). Ivar forklarer at en slik endring i markedet krever andre arbeidsmetoder fra 

politiet sin side:  

Du må gå på annonser, kartlegge og ha oppsøkende virksomhet. Av og til så treffer du 

der, og av og til så er disse kvinnene … de vil ikke snakke og det blir lite effektivt. I 

min tid så utga vi oss for kunder helt til vi kom innafor, også la vi igjen 

kontaktinformasjon.  

Det at markedet har flyttet seg fra utemarkedet til i større grad å foregå bak lukkede dører gjør 

at det, ifølge politiinformantene, ikke er like enkelt å komme i kontakt med sexselgerne. Som 

Ivar understreker, krever endringen i markedet at politiet jobber på andre måter. Han mener at 

det å benytte seg av mer aggressive, operative metoder, som for eksempel å oppsøke selgerne 

via annonser, gjør det mer utfordrende å skape en tillitsrelasjon. Ifølge Elise medfører 

økningen i ‘inne-markedet’ en utfordring når det kommer til å bygge relasjoner til 

sexselgerne. Hun forklarer dette med at mulighetene til å ha uformelle samtaler med selgerne 

minsker, samtidig som det er vanskeligere å være til stede i feltet og vise at politiet jobber 

aktivt opp mot miljøet.  

Kortsiktig og langsiktig tillit  

Politiinformantene legger vekt på prosessuelle virkemidler både for å sikre kortsiktig 

samarbeid fra sexselgerne sin side, men også for å bygge langsiktige tillitsforhold. Elise 

beskriver viktigheten av at kvinnene har tillit til politiet i et kortsiktig perspektiv, her spesifikt 

i kjøp-salg-situasjoner der politiet er innblandet: «… hvis vi skal ta noen på fersk gjerning, så 

er jo vi helt avhengig at de forklarer det til oss. Så selvfølgelig, den tilliten er jo viktig på den 

siden av saken.» Det å opptre forklarende, respektfullt og rettferdig i møtet med sexselgerne 

anses av politiinformantene som avgjørende for at sexselgerne skal stole nok på dem til å 

forklare hva som har skjedd, også i situasjoner der de ikke har en relasjon til hverandre fra 

før. 
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Videre vil politiets arbeid rettet mot markedet være avhengig av at sexselgerne stoler nok på 

dem til å selv ta kontakt eller dele betydningsfull informasjon. Dette gjelder blant annet 

anmeldelser av lovbrudd, etterforskning, og straffeforfølgelse av mulige gjerningspersoner 

eller bakmenn. Elise understreker at tillit er viktig, både for å oppklare kriminalitet og for å 

kunne hjelpe sexselgere som har behov for det:  

Men selvfølgelig, vi ønsker jo alltid at folk skal ha tillit til oss, at hvis de har 

problemer … hvis de for eksempel er fanga i et nettverk som er farlig for dem, så 

ønsker vi jo at de skal ha tillit nok til å prate med oss. For det er jo den eneste 

muligheten vi har til å hjelpe dem på. Og det er nok det som til tider kan være 

utfordrende, da. At de vil ikke snakke, eller de tør ikke snakke.  

Politiinformantene forklarer at tillit er en viktig forutsetning for å kunne ivareta sexselgernes 

rettigheter og rettsvern. Også Ivar beskriver at tillitsforhold sett i et langsiktig perspektiv er 

avgjørende, blant annet fordi: «Jo mer de [sexselgerne] stoler på politiet, jo høyere er sjansen 

for at de gir viktig informasjon i forbindelse med for eksempel en menneskehandelssak». 

Politiet er altså avhengig av tillit kortsiktig, i form av at kvinnene samarbeider og gir 

informasjon i enkelttilfeller, men også i et langsiktig perspektiv. For å skape tillit hos 

sexselgerne, både kortsiktig og langsiktig, vektlegger politiet særlig prosessuell korrekt 

oppførsel, samt kontinuitetsarbeid og relasjonsbygging.  

6.1.3 Særbehandling/ Likebehandling  

Flere av politiinformantene mener det er essensielt at politiet behandler sexselgere på samme 

måte som andre samfunnsborgere. Som Morten understreker er en av politiets viktigste 

oppgaver i arbeidet opp mot feltet: «Å behandle de [sexselgerne] likt som andre, at de ikke 

føler seg forskjellsbehandlet fordi de selger sex.» Det å opptre rettferdig og upartisk i møtet 

med publikum er faktorer som ifølge prosessuell rettferdighetsteori er med på å øke tilliten til 

og viljen til å samarbeide med politiet. Sexselgerne jeg har intervjuet legger vekt på at de ikke 

ønsker å bli behandlet som ‘utenfor’. Dette kan sees i lys av teorier som omhandler 

marginalisering og fremmedgjøring, blant annet Bauman (1999). Tidligere har jeg beskrevet 

hvordan sexselgerne opplever at det å bli tilskrevet en identitet som ‘avvikere’, svekker 

tillitsforholdet til politiet og rettssystemet. Politiinformantene understreker at en viktig del av 

deres arbeid innenfor feltet er å redusere denne opplevelsen av ‘utenforskap’, blant annet 
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gjennom å ikke forskjellsbehandle kvinnene. Håkon fremhever viktigheten av å behandle 

sexselgerne likt og opptre på en profesjonell måte:  

Jeg tror det er veldig viktig at når du gjør det der, så må du ikke velge side. Du må 

behandle alle likt, du må ikke gi fordeler til noen. Du må være veldig profesjonell. Du 

skal være snill og grei, men du må være tydelig hvor grensene går. 

Han mener det er viktig at kvinner som selger sex ikke føler seg forskjellsbehandlet. Dette 

handler, ifølge Håkon, blant annet om å være profesjonell og bevisst på egen rolle som politi. 

Samtidig handler det om å møte personer som selger seksuelle tjenester på samme måte som 

andre samfunnsmedlemmer; «med respekt og uten fordommer». Samtidig understreker Håkon 

at det er visse ting man må være spesielt oppmerksom på som politi i møte med sexselgere, 

blant annet at: «Du må være tilgjengelig, du må være ærlig, du må gi litt av deg selv. Når vi 

jobba følte vi at vi var kanskje åtti prosent politi og tjue prosent sosialarbeider». Et vesentlig 

funn, som Håkon, i likhet med de øvrige politiinformantene, utrykker, er at det kreves andre 

virkemidler og arbeidsmetoder for tillitsbygging hos marginaliserte grupper i samfunnet. 

Dette underbygges av forskning, som viser at viser at personer som selger seksuelle tjenester 

møtes og kontrolleres av politiet på andre måter enn den generelle befolkningen (Sanders, 

2005, Scoular & O’Neill, 2007; Bernstein, 2007). Som beskrevet tidligere, anser 

politiinformantene at det å stoppe og snakke med sexselgerne og å være synlige i miljøet over 

tid, er spesielt viktig når de skal bygge tillit hos kvinner som selger sex. Sett i lys av 

prosessuell rettferdighetsteori er den underliggende antakelsen at dersom politiet oppleves 

som rettferdig, upartisk, respektfullt og forklarende i møtet med publikum, vil tilliten til 

politiet styrkes. Undersøkelser har vist at prosessuell korrekt opptreden har spesielt stor 

betydning i situasjoner der det er politiet som initierer kontakten (Thomassen, 2017).  

Ser man på befolkningen generelt, tyder forskning på at disse elementene ikke er avgjørende 

for at publikum skal ha tillit til politiet. Norge er et land som kjennetegnes av en allment høy 

grad av tillit til politiet, der tilliten er særlig høy blant de som aldri har vært i kontakt med 

politiet (Larsson, 2010). Det å ha tillit til politiet innebærer at man stoler på institusjonens 

indre kontrollmekanismer. Med andre ord krever tillitsbygging innenfor prostitusjonsmiljøet 

at politiet tar i bruk andre metoder for polisiær virksomhet enn hos den generelle 

befolkningen. Det å bygge individuell tillit fremheves som en viktig strategi. For å ikke 

‘forskjellsbehandle’ personer som selger seksuelle tjenester, krever det altså at politiet opptrer 

ulikt i møtet med dem enn med andre grupper. For å gi sexselgere den samme opplevelsen, 
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må politiet bruke andre virkemidler. Blant annet fokuseres det på relasjonsbygging, 

kontinuitetsarbeid og en individualisert tilnærming, både for å skape tillit hos sexselgerne, 

men også for å unngå at de føler seg ‘forskjellsbehandlet’. Trond forteller at hans oppfatning 

er at: «Befolkningen stort sett har tillit til oss [politiet]. Mens hos en gruppe som i 

utgangspunktet ikke har det, er det enda viktigere å prøve å bygge opp en slags 

tillitsrelasjon». Det instrumentelle aspektet ved tillit, som går ut på hvorvidt politiet oppfattes 

som effektivt og kompetent, står ifølge Trond, sterkt hos befolkningen generelt. Dette 

underbygges av forskning på feltet (Larsson, 2010). Sexselgerne jeg har intervjuet uttrykker 

derimot at de er uenige i politiets håndhevelse av lovverket. Som Trond påpeker, er dette en 

gruppe som utgangspunktet har lav tillit til politiet som institusjon. Derfor kreves det andre 

arbeidsmetoder og fokusområder i arbeidet opp mot prostitusjonsmarkedet enn hos resten av 

befolkningen. Tillitsbygging anses å være avgjørende for å nå politiets mål innenfor feltet, og 

det er særlig det prosessuelle aspektet ved tillit som står i fokus når det handler om å bygge 

tillit hos kvinner som selger seksuelle tjenester. Som Ivar fremhever: «Vårt mål var å beskytte 

kvinnene og ivareta deres sikkerhet, både i kjøp- og salg-situasjoner og også for 

rettsikkerhetens skyld». Fra politiets side, kan det altså tolkes som at ‘særbehandlingen’ er 

forankret i en forståelse av at det ivaretar tryggheten og rettsikkerheten til marginaliserte 

grupper. I lys av informantenes uttalelser, kan marginalisering forstås som en viktig faktor; 

både for hvordan politiet møter sexselgerne, og hvordan sexselgerne opplever møtet med 

politiet.  

Kapittelet har sett på hvordan politiet møter prostitusjonsmarkedet. Dette har blitt belyst 

gjennom arbeidsmetodene de tar i bruk for å skape tillit hos sexselgerne. Konsekvensene den 

lave tilliten har for kvinnene som selger seksuelle tjenester, vil belyses i avhandlingens neste 

del. 

6.2 Sexselgernes strategier for å kompensere for 

mistillitsforholdet til politiet  

Klambauer (2019) understreker at opplevelsen av loven kan ha stor innvirkning på 

enkeltpersoner og gruppers involvering med lovverket og rettssystemet. Hun fant at 

sexselgere som opplever lovverket som stigmatiserende og uforståelig, ofte unngår kontakt 

med loven og offentlige myndigheter, selv i samfunn der visse former for sexarbeid er lovlige 

(Klambauer, 2019). Ifølge Sanders (2005), fører dette til at sexselgere på tvers av markedet 
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utvikler strategier for å sikre sin egen trygghet og «stay one step ahead of the law” (s. 93). 

Radford (sitert i Sanders, 2005) kaller denne prosessen for ‘self-policing’, og understreker at 

dette er avgjørende i hverdagen til personer som selger seksuelle tjenester. Høigård og Finstad 

(1968) sin studie av sexselgere på Oslos utemarked på 80-tallet viste at kvinnene utviklet 

spesifikke strategier som handlet om å beskytte seg selv. Disse strategiene gikk blant annet ut 

på å holde øye med hverandre og advare hverandre mot kunder som hadde rykte på seg for å 

være voldelige (Høigård & Finstad, 1968).  

Sexselgerne jeg har intervjuet forteller om ulike strategier de tar i bruk for å kompensere for 

mistillitsforholdet til politiet. Fordi kvinnene ikke føler seg beskyttet av politiet og 

rettssystemet, understreker de at det er opp til dem selv å ivareta egen sikkerhet, blant annet 

ved å utvikle såkalte ‘beskyttelsesstrategier’. Lea setter ord på dette:  

Jeg føler ikke at politiet beskytter meg mot lovbrudd egentlig. Jeg føler at det er jeg 

som må beskytte meg mot lovbrudd selv, blant annet ved å gjøre masse research i 

forkant av et møte. Jeg føler at det er jeg som må ta ansvar for egen sikkerhet og 

trygghet, politiet har egentlig ikke så mye med det å gjøre. 

Her beskriver Lea at hun opplever at det er hun selv er ansvarlig for å ivareta egen sikkerhet. 

Dette er et gjennomgående funn fra intervjuene; kvinnene som selger sex tar i bruk egne 

strategier for å erstatte beskyttelsen de opplever at de ikke får av politiet og lovverket. Også 

Cecilie mener det er «opp til deg selv å være trygg, ikke politiet».  Det å ivareta egen 

sikkerhet kan bety ulike ting for personer som selger seksuelle tjenester, men en del elementer 

er gjennomgående for kvinnene jeg har intervjuet. Disse funnene omtales i avhandlingens 

neste del. 

6.2.1 Kontakt med andre sexselgere 

Noe av det både Høigård og Finstad (2007) og Sanders (2005) trekker frem som en viktig 

‘beskyttelsesstrategi’, er kontakt med andre sexselgere. Lea er en av informantene som legger 

vekt på viktigheten av det å ha en form for fellesskap rundt seg. Selv har hun kontakt med 

andre sexselgere gjennom sosiale medier:  

Jeg føler at det at jeg har kontakt med andre i samme situasjon, at vi har en gruppe, et 

‘community’, hjelper veldig på min egen trygghet og sikkerhet. Vi advarer hverandre 
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for eksempel om kunder, snakker sammen om forskjellige ting. Det føler jeg hjelper 

veldig på sikkerheten. Jeg synes det burde blitt enklere å snakke sammen, dele 

erfaringer og jobbe sammen. Jeg tror det har mye å si for hvor trygg man er. 

Lea anser kontakten med andre sexselgere som er en viktig del av arbeidshverdagen. Hun 

understreker at det å dele erfaringer med andre i samme situasjon bidrar til en opplevelse av 

trygghet og sikkerhet. Lea nevner blant annet at hun bruker kontakten med andre sexselgere 

til å advare om ‘dårlige’ kunder. Informantene gir uttrykk for at det å kunne dele erfaringer 

med andre sexselgere, både negative og positive, bidrar til at de føler seg mindre isolert og 

tryggere i hverdagen. Flere av informantene understreker at de kunne ønske det var lettere å 

jobbe sammen i et fellesskap, da de mener dette ville bidratt til en sikrere hverdag. Marit, som 

jobbet flere år på utemarkedet, forteller at en stor del av arbeidet besto av kontakt med andre 

personer som solgte sex. Hun forteller blant annet om en hendelse der hun var usikker på egne 

rettigheter i møtet med politiet, og kontaktet en bekjent i prostitusjonsmiljøet for å rådføre seg 

med henne. Olivia forteller videre at dagens lovverk, som kriminaliserer det å jobbe i 

fellesskap, resulterer i at hun føler seg mer isolert. Hun opplever det som vanskeligere å ta 

vare på seg selv nå, både fysisk og psykisk, enn da hun jobbet med andre i et fellesskap: «… 

jeg merker at nå som jeg jobber alene, så er det vanskeligere å forhandle. Jeg merker at jeg 

føler meg mer isolert, og jeg merker også det at jeg ikke tar like godt vare på meg selv.» 

Olivia forklarer at det å jobbe alene er utfordrende på mange måter, både fordi hun ikke har 

noen å dele erfaringer med, og fordi det gjør henne mer sårbar. Flere studier og rapporter, 

blant annet Fafo-rapporten Arbeidstakere som jobber alene, viser til at det å jobbe alene kan 

innebære både fysisk og psykososial risiko (Bråten, 2018). Flere av informantene nevner at de 

finner det utfordrende og ensomt å jobbe i isolasjon, og at de er avhengig av å holde 

kontakten med andre sexselgere. I dagens marked benytter sexselgerne jeg har intervjuet i stor 

grad sosiale medier for å opprettholde denne kontakten. 

6.2.2 Å ‘sjekke opp’ kunden – ‘Screening’  

Flere av kvinnene forteller at en viktig del av det å beskytte seg selv, handler om å gjøre 

grundig ‘reaserch’ i forkant av et møte med en ny kunde. Lea beskriver det slik: «Det er en 

prosess jeg må gå gjennom i forkant for å beskytte meg selv og min egen sikkerhet». Denne 

prosessen består av å søke opp kunden på nettet, høre med andre sexselgere om de har hatt 

dårlige erfaringer med personen og snakke med kunden på telefonen i forkant av møtet.  
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Celine forteller, i likhet med Lea, at hun tar flere ‘grep’ i forkant av et møte med en kunde for 

å ivareta egen sikkerhet: «Jeg tar en del sikkerhetsregler i forkant. Sjekker opp hvem det er, 

navn, bilde og så videre. Hvis jeg er usikker, ber jeg dem gå på andre siden av gata sånn at jeg 

kan se på dem via vinduet …». ‘Sikkerhetsreglene’ eller ‘beskyttelsesmekanismene’ hun 

beskriver, er ifølge Celine viktige for å ivareta egen sikkerhet. Også Sophia beskriver en 

lignende prosess i forkant av et møte med en kunde: 

When somebody call us to make an appointment, we always check the phone number. 

It is called screening; to screen a client. When we screen, it should be a name, and 

usually we find out what the person does for a living. If we cannot find this 

information, it is very possible that the guy is a robber or that the guy is from the 

police. We are trying not to meet such people, both of them. I do that for my own 

safety.  

Sophia kaller prosessen, som går ut på å ‘sjekke opp’ en kunde i forkant av et møte, for 

‘screening’. Hun forklarer at hun søker opp nummeret og forsøker å finne spesifikk 

informasjon om kunden, som for eksempel hva personen jobber med. Dersom hun ikke finner 

denne informasjonen, er risikoen for høy for at det enten er en ‘useriøs’ kunde eller politiet. 

Sophia forteller at hun i disse tilfellene ikke møter kunden, i frykt for at hun enten skal bli 

ranet eller at det er politi som utgir seg for å være en kunde. Hun understreker at hun gjør 

dette for sin egen sikkerhet. 

6.2.3 Å unngå loven – ‘Law Avoidance’  

Som belyst tidligere i avhandlingen, påvirker individers rettsbevissthet i grad man involverer 

seg med loven (Hertogh, 2018). Som Cowan uttrykker det, former rettsbevissthet hvordan 

individer forstår, opplever og reagerer på loven (Cowan, 2004). Lea forteller at hun ønsker å 

unngå politiet og loven så langt det lar seg gjøre. Hun tror dette er vanlig innenfor 

prostitusjonsmiljøet:  

Jeg tror ikke så mange vil ha kontakt med politiet, og om man ikke føler at politiet vil 

beskytte deg i en situasjon som har skjedd, så går man jo ikke til politiet i det hele tatt, 

og da blir jo ikke forholdet noe bra, det blir nesten ‘ikke-eksisterende’. 
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Videre understreker Lea at hun gjør «mye for å unngå at politiet blir innblandet». Også 

Sophia forteller om forhåndsregler hun tar for å unngå kontakt med politiet. Hun beskriver 

blant annet at hun unngår naboer i frykt for at de skal ringe politiet:  

You are always afraid that your neighbors know that you are in the business and will 

contact the police because it is illegal to rent out the apartment for an escort, and you 

are afraid you will lose your apartment… so we are trying to avoid contact with the 

police … and neighbors as well.  

Kvinnene beskriver eksempler på ulike tiltak de gjør for å unngå kontakt med politiet og 

lovverket. Eva Klambauers studie av sexselgere i England fra 2019 fant at sexselgere i stor 

grad forsøkte å unngå kontakt med myndighetene. Hun hevder at en slik unnvikelse av loven, 

eller ‘law avoidance’, fører til at den rettslige marginaliseringen av gruppen forsterkes; 

«Avoiding the law drives a population that the state believes requires protection further 

underground» (Klambauer, 2019, s. 336). Klambauer understreker videre at det å unngå loven 

kan sees som et rasjonelt valg, fra sexselgerne sin side, framfor en form for motstand. Dette 

bidrar allikevel til en opprettholdelse av eksisterende maktstrukturer i samfunnet (Klambauer, 

2019).  

De ulike ‘sikkerhetsreglene’ eller ‘beskyttelsesstrategiene’ som kvinnene beskriver handler i 

stor grad om å unngå kontakt med politiet og loven. I praksis kan det å unngå loven bety ulike 

ting for kvinner som selger seksuelle tjenester. Det kan innebære å ‘sjekke opp’ kunden i 

forkant, jobbe i isolasjon, eller å ikke kontakte med politiet for å anmelde vold, trakassering 

og andre lovbrudd. Celine forteller at hun føler at hun arbeider på siden av samfunnet fordi 

hun verken betaler skatt eller har de samme rettighetene som i andre legitime jobber: «Jeg 

føler jo at jeg jobber litt ‘under radaren’ kan du si». Følelsen av å jobbe og befinne seg på 

‘utsiden’ av samfunnet og loven er tilbakevendende temaer innenfor prostitusjonsforskning. 

Hvorvidt det at kvinnene unngår loven og politiet, betyr at de befinner seg i en posisjon 

‘utenfor’ loven, vil diskuteres i avhandlingen diskusjon- og avslutningskapittel.   
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7 Diskusjon og avslutning 

Avhandlingen har sett på hvordan tillit til politiet påvirker sexselgeres forståelse av seg selv 

som rettslige subjekt og hvilke konsekvenser dette har. Avslutningsvis vil jeg oppsummere 

avhandlingens viktigste funn og diskutere disse opp mot problemstillingen.  

Tillit innebærer en form for lojalitet; et løfte om å stole på hverandre. Forholdet mellom 

sexselgere og politi kan forstås som en skjør relasjon, som preges av en lav grad av tillit. Det 

er lite som skal til før tillitsforholdet brytes, og det kreves en helt spesiell form for 

tilstedeværelse og relasjonsbyggende arbeid fra politiets side for å opparbeide og beholde 

denne tilliten. Kapittelet ‘Hva etablerer og hva utfordrer tillit?’ viser at flere faktorer ligger til 

grunn for den lave graden av tillit hos sexselgerne. Tillit etableres, men utfordres på et 

individuelt, institusjonelt og kontekstuelt nivå. Kapittelet viser altså at det eksisterer noen 

forutsetninger for at kvinner som selger seksuelle tjenester skal ha tillit til politiet. Et sentralt 

funn i avhandlingen er at tilliten til politiet som institusjon, den institusjonelle tilliten, er lav 

blant sexselgerne. Politiet sees som representanter for myndigheten og rettssystemet; de er de 

som i stor grad håndhever lovverket knyttet til feltet. Samtidig beskriver et par informanter at 

de har tillit til enkelte personer i politiet. Dette kan tyde på at det fra sexselgerenes ståsted 

ikke er politiet eller gjeldende lovverk som beskytter dem, men heller individuelle 

tjenestepersoner. Et grunnleggende spørsmål er om denne individuelle tilliten kan bygge en 

bro over følelsen av marginalisering. Avhandlingens funn tyder på at det å ha individuell tillit 

til enkelte polititjenestepersoner kan medføre en høyere grad av institusjonell tillit. Men det at 

en sexselger møter på en politibetjent som oppleves som respektfull, upartisk og rettferdig, 

resulterer ikke nødvendigvis i høyere tillit til politiet som institusjon. Sexselgerne jeg har 

intervjuet uttrykker også at konteksten som tillitsrelasjonen foregår innenfor har betydning for 

tilliten. Her nevner de flere strukturelle faktorer som de opplever at påvirker tillitsforholdet, 

blant annet oppholdstillatelse og det å være gjenstand for systematiske kontroller av politiet. I 

tillegg påvirkes tilliten av rykter og fortellinger om andre sexselgeres negative erfaringer med 

politiet. 

Et annet vesentlig funn i avhandlingen er at tilliten oppleves som instrumentell, både av 

politiet og av sexselgerne, kan stå i veien for ‘ekte’ tillit. Dette belyses i det nest siste 

delkapittelet av første analysedel. Som Grimen (2009) understreker, handler tillit om å 

overlate noe til noen i god tro. Med andre ord innebærer det å ha tillit til noe eller noen at man 
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stoler på at den andre parten vil handle på en bestemt og forutsigbar måte. Sexselgerne jeg har 

intervjuet forteller at de ikke stoler på politiets motiver. Tillitsforholdet til politiet oppleves 

ikke som genuint fra sexselgernes side, men heller som et ‘verktøy’ eller ‘virkemiddel’ som 

tas i bruk for å nå spesifikke polisiære mål. Rousseau et al. (1998) definerer tillit som en 

psykologisk tilstand der man godtar å være sårbar, basert på positive forventninger om andres 

intensjoner og adferd (s. 395). Det ligger altså en risiko i tillitsbegrepet (Rousseau et al., 

1998; Luhmann, 1999; Giddens, 1997). Sexselgerne uttrykker at de ikke stoler på politiets 

intensjoner og atferd. Følgelig er de ikke villige til å godta sårbarheten som er en del av 

tillitsbegrepet; risikoen blir for stor.  

Sexselgerne jeg har intervjuet forteller om sine opplevelser og følelser tilknyttet det å befinne 

seg i et marginalisert og delvis kriminalisert felt. I delkapittelet ‘fremmedgjøring’ utforskes et 

annet sentralt funn i avhandlingen; at kvinnene som selger seksuelle tjenester opplever at de 

fremmedgjøres. Dette belyses på flere måter. For det første opplever de at de fremmedgjøres 

av loven i seg selv. Som jeg har diskutert i avhandlingen, handler tillit til politiet også om 

hvorvidt det finnes konsensus i samfunnet for lovverket og håndhevelsen av dette (Larsson, 

2010). Sexselgerne beskriver at de er kritiske til det gjeldende lovverket og politiets 

håndhevelse av dette. De opplever ikke at lovverket ivaretar deres rettigheter, men ser det 

heller som urettferdig og stigmatiserende. Kvinnenes opplevelse av loven medfører en følelse 

av rettslig utenforskap og påvirker tilliten til politiet, spesielt på et institusjonelt nivå. For det 

andre beskriver kvinnene en opplevelse av fremmedgjøring som et resultat av måten de blir 

behandlet på av politiet. Denne opplevelsen består blant annet av å bli tilskrevet en 

gruppeidentitet som ‘de andre’. De føler seg ikke som en del av samfunnets ‘inne-gruppe’ 

(Bauman, 1991), men heller at de blir sett på som ‘outsidere’ eller ‘avvikere’. Vi kan forstå 

kvinnenes uttalelser som at de opplever at de befinner seg i en gråsone mellom «sosial 

integrasjon og samfunnsmessig utstøtning», jamfør Pedersens (1996) definisjon av 

marginalisering. De føler seg delvis eller helt satt utenfor samfunnet ved at de føler seg 

ekskludert fra sentrale arenaer. Som Hertogh (2014) fastslår, kan opplevelsen av rettslig 

marginalisering føre til ‘legal alienation’ og at man unngår involvering med loven og 

rettssystemet. 

Hvordan kvinnene og politiet håndterer denne situasjonen, som blant annet er preget av lav 

tillit, belyses i ‘Konsekvenser av manglende tillit’. Politiinformantene beskriver at de i sitt 

arbeid fokuserer mye på tillit og relasjonsbygging, og at de benytter seg av spesifikke 
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arbeidsmetoder for å opparbeide tillit hos kvinner som selger seksuelle tjenester Et viktig funn 

er at både sexselgerne og politiet nevner ‘særbehandling’ og ‘likebehandling’. 

Politiinformantene forteller at de jobber aktivt for at sexselgerne ikke skal føle seg 

forskjellsbehandlet, blant annet gjennom såkalte ‘rituelle’ handlinger. I møte med sexselgerne 

vektlegges prosessuelle elementer, som det å opptre upartisk, rettferdig og respektfullt. I 

tillegg fremhever politiinformantene at vennlighet, individualisert varme og 

kontinuitetsarbeid er viktig for å skape tillit. De understreker at de har særlig fokus på ‘myke’ 

tilnærmingsmåter i møtet med sexselgere, fordi gruppen har grunnleggende lav tillit til 

politiet. Sexselgerne forteller at de både har med seg spesifikke erfaringer inn i relasjonen til 

politiet, men også blir møtt på en spesifikk måte. De opplever at de befinner seg i en posisjon 

der de på den ene siden skal ‘likebehandles’, men samtidig ‘særbehandles’. Fra sexselgernes 

perspektiv kan det tyde på at denne ‘likebehandlingen’ fra politiets side snarere bekrefter 

utenforskapet og opplevelsen av seg selv som marginaliserte og fremmedgjorte. 

Avhandlingens problemstilling stiller spørsmål ved hvordan kvinnene forstår seg selv som 

rettslige subjekt og hvilke konsekvenser dette har. Dette er igjen knyttet til kvinnenes 

rettsbevissthet. Kvinnene beskriver en følelse av å befinne seg i en ‘gråsone’; et sted mellom 

lovlig og ulovlig. Flere av kvinnene stiller spørsmålstegn ved nettopp dette; om de er ‘lovlige’ 

eller ‘ulovlige’ og dermed en del av samfunnet eller ikke. Den semi-legale statusen 

sexselgerne beskriver fører til ‘spenninger’ i rettsbevisstheten (Klambauer, 2019). I stedet for 

å stole på at politiet og rettssystemet vil ivareta deres interesser, utvikler de egne strategier og 

handlingsmønstre for å kompensere for mistillitsforholdet. Dette kan forstås som et rasjonelt 

valg fra sexselgerne sin side (Klambauer, 2019). Disse ‘beskyttelsesstrategiene’ handler blant 

annet om å jobbe i isolasjon, å ‘sjekke opp’ kunden i forkant og det å unngå å kontakte 

politiet ved lovbrudd.  

Et annet sentralt spørsmål ved avhandlingen er om det rettslige og sosiale utenforskapet som 

sexselgerne beskriver kan konseptualiseres som ‘utenfor’ loven. ‘Utenforskapet’ de beskriver 

er et resultat av at de opplever seg marginaliserte og fremmedgjorte. På denne måten blir 

opplevelsen av ‘innside’ og ‘utside’ både symbolsk og praktisk. Det handler om å være på 

innsiden i en formell og praktisk forstand, blant annet det å ha tilgang til rettigheter og rettslig 

vern. På den andre siden dreier det seg om å være på innsiden i en mer symbolsk forstand; å 

føle at de behandles med respekt og som et individ av politiet. Dette omhandler også 

konsensus for lovverket. Det symbolske utenforskapet preger hvordan sexselgerne forstår 

lovverket og seg selv som rettslige subjekt. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom at 
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de unngår kontakt med politiet og rettssystemet i den grad det lar seg gjøre. Men selv om 

sexselgerne velger å ‘unngå’ loven, finnes det, ifølge Scoular (2010) ikke noe sted ‘utenfor’ 

loven. Loven har fortsatt betydning. Selv om sexselgerne velger å ‘fjerne’ seg fra den, har 

loven innvirkning på livene deres i den grad at det bidrar til en opplevelse av marginalisering 

og fremmedgjøring. I tillegg fører forståelsen av lovverket til at kvinnene tar grep på 

egenhånd for å kompensere for den manglende beskyttelsen de opplever at de ikke får fra 

politiet og gjeldene lovregulering. Tolker vi sexselgernes utsagn i lys av Scoulars argumenter, 

kan vi forstå det slik at selv om kvinnene i stor grad forsøker å ‘unngå’ loven og 

rettssystemet, er den ikke uten betydning. Tvert imot tyder sexselgernes uttalelser på at loven 

spiller en grunnleggende rolle i deres liv.  

Selv om sexselgere opplever seg selv som ‘utenfor’, befinner de seg ikke på ‘utsiden av 

loven’, men heller i en spesifikk posisjon vis a vis loven. De opplever at loven og politiet er 

ambivalente ovenfor dem, samtidig som de selv har et ambivalent forhold til politiet og loven. 

Flere elementer bidrar til å skape denne spesifikke posisjonen. Dette handler blant annet om 

marginalisering, som gjør at sexselgere møtes på spesifikke måter, og den prosessuelle 

rettferdigheten som foregår i møtet mellom sexselgere og politiet. Det handler om kvinnenes 

rettsbevissthet, at tilliten til politiet er mer individuell enn institusjonell, samt opplevelsen av 

fremmedgjøring og tilliten som instrumentell. Alle disse faktorene leder fram til posisjonen 

som kvinnene opplever at de befinner seg i. Denne spesielle posisjonen resulterer i en form 

for sårbarhet hos kvinnene. Samtidig skaper de sine egne løsninger, strukturert av loven, som 

dekker opp for den tilliten de ikke opplever å ha til politiet. Loven er med andre ord ikke uten 

betydning for sexselgerne; den er i høyeste grad relevant. 

Avhandlingen tydeliggjør hvor viktig tillit, mellom de som skal håndheve lovverket og de 

som er ment beskyttet av loven, er for å fremme lovens formål og opprettholde lovens 

legitimitet. Funnene i avhandlingen viser at det at sexselgerne føler seg utenfor, 

marginaliserte og fremmedgjorte, resulterer i at unngår å kontakte og samarbeide med politiet. 

Det er mye som tyder på at den manglende tilliten mellom sexselgere og politiet er med på å 

svekke noen av lovens formål. I forbindelse med videre forskning kunne det vært interessant å 

se på andre marginaliserte grupper som har lav tillit til politiet. Hvordan påvirker den lave 

tilliten lovens funksjon og legitimitet? I tillegg foreligger det foreløpig lite forskning på 

personer som selger seksuelle tjenester på ‘inne-markedet’ i Norge. Denne gruppens 
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interaksjon med politiet og lovverket hadde derfor vært interessant å undersøke nærmere i 

fremtidig forskningsarbeid. 

    

          Ord: 27542 
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Vedlegg 2- Godkjennelse - politidirektoratet 
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Vedlegg 3- samtykkeerklæring/ informasjonsskriv - politi 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Jeg er masterstudent i kriminologi ved Universitetet i Oslo, og 

holder nå på med den avsluttende masteroppgaven. Tema for min oppgave er forholdet mellom politiet og 

kvinner som selger seksuelle tjenester.  

I den forbindelse ønsker jeg å intervjue kvinner som selger seksuelle tjenester og politi som har erfaring innenfor 

dette feltet. Intervjuet vil vare i ca. 1 time og inneholde spørsmål om politipraksis, anmeldelser av lovbrudd og 

opplevelsen av forholdet mer generelt. Dersom du samtykker til bruk av båndopptaker under intervjuet, vil dette 

oppbevares innlåst. Båndopptaket er det kun jeg som vil ha tilgang til, og vil bli slettes straks etter 

transkribering.  

Det er selvfølgelig frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke deg uten å 

oppgi noen grunn. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg. I dette tilfellet vil all informasjon om deg bli slettet og tatt ut av oppgaven. 

Jeg vil bare bruke opplysningene om deg til formålene jeg har fortalt om i dette skrivet. Som forsker er jeg 

underlagt taushetsplikt og alt av datamaterialet vil behandles konfidensielt og i samsvar med 

personvernregelverket. Det er kun jeg som har tilgang til disse opplysningene og eventuelle lydopptak. 

Prosjektet skal etter planen avsluttes i mai 2020. Når oppgaven er ferdig vil alle opplysninger anonymiseres og 

eventuelle lydopptak slettes, slik at ingenting vil kunne knyttes til deg personlig.  

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av 

personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Meg, Kaja Henstein, på tlf: 40045418 eller epost: k.m.henstein@student.jus.uio.no 

• Min veileder May-Len Skilbrei, ved Universitetet i Oslo på epost: m.l.skilbrei@jus.uio.no 
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• Personvernombud ved Universitetet i Oslo: Maren Magnus Voll, på epost: personvernombud@uio.no 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller telefon: 55 58 

21 17. 

 

Med vennlig hilsen 

Prosjektansvarlig    Eventuelt student 

(Forsker/veileder) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Samtykkeerklæring  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

• å delta i intervju  

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 22. Mai 2020 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 4 – samtykkeerklæring/ informasjonsskriv - sexselger 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

Jeg er masterstudent i kriminologi ved Universitetet i Oslo, og holder nå på med den avsluttende 

masteroppgaven. Tema for min oppgave er forholdet mellom politiet og kvinner som selger seksuelle tjenester.  

I den forbindelse er jeg interessert hvordan du opplever dette forholdet. Det er ikke noe krav at du har hatt 

personlig kontakt med politiet eller selv har anmeldt lovbrudd for å delta i intervjuet.  

Intervjuet vil vare i ca. 1 time, og inneholde spørsmål om tillit og forholdet til politiet, anmeldelse av lovbrudd 

og opplevelsen av din egen rettsikkerhet (beskyttelse og rettigheter).  Det er opp til deg om vi anvender 

båndopptaker under intervjuet. Båndopptaket er det kun jeg som vil ha tilgang til, og vil bli slettes straks etter at 

jeg har skrevet de ned. Det er heller ikke noe krav at du må svare på alle spørsmålene dersom du ikke ønsker det.  

Det er selvfølgelig frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke deg uten å 

oppgi noen grunn. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg. I dette tilfellet vil all informasjon om deg bli slettet og tatt ut av oppgaven. Dette vil heller ikke føre 

til noen konsekvenser i forhold eventuelle organisasjoner du er tilknyttet, som for eksempel PION eller Pro-

Senteret.  

Som forsker er jeg underlagt taushetsplikt og alt av datamaterialet vil behandles konfidensielt. Det er kun jeg 

som har tilgang til disse opplysningene og eventuelle lydopptak. Personopplysninger vil anonymiseres fra første 

stund, slik at ingenting vil kunne knyttes til deg personlig. Du vil ikke kunne bli gjenkjent i oppgaven.  

Prosjektet skal etter planen avsluttes i mai 2020. Når oppgaven er ferdig, vil alle opplysninger anonymiseres og 

eventuelle lydopptak slettes.  

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
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På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av 

personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Meg, Kaja Henstein, på tlf: 40045418 eller epost: k.m.henstein@student.jus.uio.no 

• Min veileder May-Len Skilbrei, ved Universitetet i Oslo på epost: m.l.skilbrei@jus.uio.no 

• Personvernombud ved Universitetet i Oslo: Maren Magnus Voll, på epost: personvernombud@uio.no 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller telefon: 55 58 

21 17. 

 

Med vennlig hilsen 

Prosjektansvarlig    Eventuelt student 

(Forsker/veileder) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Samtykkeerklæring  

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet [sett inn tittel], og har fått anledning til å stille spørsmål. 

Jeg samtykker til: 

• å delta i intervju  

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 22. Mai 2020 
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Vedlegg 5- Intervjuguide – sexselger  

Intervjuguide- sexselger  

Oversettes til engelsk/forenkles ved behov 

 

- Presentere meg selv og prosjektet  

- Informasjonsskriv + samtykke  

- Noen spørsmål før vi begynner? 

 

Generelt 

- Kan du begynne med å fortelle litt om hvordan du jobber, for eksempel på hvilken arena, hvor ofte osv..   

 

- Hvor lenge har du solgt seksuelle tjenester i Norge?   

 

Forhold til politi 

- Har du hatt kontakt med politiet?  

o I hvilke situasjoner, hvor ofte?  

 

- Hvordan har disse erfaringene vært?  

o Beskrive episode  

 

- Hva var ditt inntrykk av politiet i denne situasjonen?  

o Hvordan følte du at politiet møtte deg?  

o Er det noe de kunne gjort annerledes i situasjonen?  

 

- Hva var det som gjorde at du kontaktet politiet i denne situasjonen? 

 

- Hva er ditt generelle inntrykk av politiet?  

 

- Stoler du på politiet?  

o Hvorfor/hvorfor ikke?  

 

- Føler du at politiet beskytter deg mot lovbrudd?  

o Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

- Tror du at personer som selger seksuelle tjenester i Norge generelt sett har tillit til politiet?  

o Hvorfor, hvorfor ikke?    

 

 

Anmeldelser 

- Ville du gått til politiet for hjelp /anmeldelse av lovbrudd?  

o Hvorfor/hvorfor ikke?   

 

- Hva skal til for at du går til politiet for hjelp/ anmeldelse av lovbrudd? 

 

- Hvem hadde vært de første du hadde kontaktet dersom du ble utsatt for et lovbrudd, som for eksempel 

vold?  

 

- Tror du personer som selger sex har høyere/lavere terskel for å anmelde lovbrudd enn andre?  

o Hvorfor? 

o Hva tenker du om det?   

 

- Hva kan grunnene være til at man velger å anmelde/ikke anmelde?  

 

- Finnes det mye rykter og historier innenfor miljøet om politiet?  

 

- Tror du at forholdet mellom politiet og personer som selger sex er viktig?  

o Hvorfor/hvorfor ikke? 
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Rettsikkerhet  

 

- Føler du deg trygg i jobben din?  

o Hva betyr politiet for din følelse av trygghet/utrygghet?  

 

- Hva tenker du om lovene vi har i dag i Norge for kjøp og salg av sex? 

o Noe som burde vært annerledes?  

o Hvorfor? 

 

- Tror du det er positivt eller negativt med mer kontroll og lover innenfor feltet?  

o Hvorfor?  

 

- Tror du at forholdet mellom politiet og personer som selger sex har endret seg etter at det ble ulovlig å 

kjøpe seksuelle tjenester? 

 

- Hvordan opplever du din egen rettsikkerhet, din egen sikkerhet, rettigheter og trygghet?  

o Utdyp  

 

 

 

Avslutning 

- Generelle tanker / noe du vil tilføye? 
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Vedlegg 6- intervjuguide- politi 

 
Intervjuguide – politiet  

 
Introduksjon  

- Presentere meg selv og prosjektet  

- Informasjonsskriv + samtykke  

- Noen spørsmål før vi begynner? 

 

 

Generelt  

- Hva er din stilling og hvor lenge har du hatt denne?  

 

- Kommer du borti saker som omhandler prostitusjon? I hvilke sammenhenger er det?  

 

- Politipraksis: 

- Hva fokuserer politiet på i saker som omhandler prostitusjon?  

o Hvilke lover prioriteres og håndheves i praksis? 

 

- Hvordan jobber dere med forebygging innenfor feltet? 

 

- Hva mener du er politiets viktigste rolle innenfor prostitusjonsfeltet?  

 

Anmeldelser  

- Hva gjør dere i politiet når noen som selger sex er utsatt for lovbrudd?  

 

- Hva tror du påvirker hvorvidt personer som selger sex anmelder lovbrudd de er utsatt for til politiet?  

 

- Hvorfor tror du de velger å anmelde/ikke anmelde?  

o Hvilke typer lovbrudd anmeldes/ anmeldes ikke?  

 

- Hvordan arbeider dere/ tror du man kan arbeide for å senke terskelen for anmeldelser?  

 

 

Forhold  

- I hvilke sammenhenger treffer dere i politiet på kvinner som selger sex?  

o Hva er din opplevelse av denne kontakten?  

 

- Hva er din opplevelse av forholdet mellom politiet og personer som selger seksuelle tjenester?  

o Opplever du at de har tillit og tiltro til politiet?   

▪ Hvorfor/hvorfor ikke?  

 

- Hvilken betydning har «rykter og enkelthistorier» innenfor prostitusjonsfeltet?  

o Påvirkning på anmeldelser?  

o Kvinnenes syn på politiet? 

 

- Opplever du at forholdet har endret seg de siste årene?  

o På hvilken måte?  

o Hvorfor tror du?  

 

 

Rettsikkerhet/rettsliggjøring 

- Hvordan jobber dere for å sikre kvinnenes rettsikkerhet?  

 

- Hvordan tror du at kvinner som selger sex i Norge opplever sin rettslige status/rettsikkerhet?  

o Hvorfor?  
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- For noen år siden vakte Operasjon husløs mye oppmerksomhet. Hva har politiet lært av operasjonen og 

måten den ble kritisert på? 

 

o Mer kontroll – direkte/ indirekte?  

 

 

- Hva slags lovgivning tror du vil hjelpe dere å løse politioppgavene/politiets mål? 

 

Avslutning 

- Generelle tanker / noe du vil tilføye? 
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Vedlegg 7 – Intervjuguide – patruljerende politi  

 
Intervjuguide – patruljerende politi  

 

Introduksjon  

- Presentere meg selv og prosjektet  

- Informasjonsskriv + samtykke  

- Noen spørsmål før vi begynner? 

 

Generelt  

- Hva er din stilling og hvor lenge har du hatt denne?  

 

- Hva styrer hverdagen? Hva slags typer oppdrag har dere? 

 

- Hvilke publikumsgrupper er dere i kontakt med?  

 

- Kommer du borti saker som omhandler om prostitusjon?  

o I hvilke sammenhenger er det? 

 

- Politipraksis: 

o Hva fokuserer dere på i saker som omhandler prostitusjon? 

 

- Hva er patruljerende politiets beskyttelsesoppgaver ovenfor gruppa?  

 

- Hvor ofte er dere i miljøene for å skape tillit og legitimitet?  

 

- Hva mener du er politiets viktigste rolle innenfor prostitusjonsfeltet?  

 

Anmeldelser  

- Har du opplevd at person som selger sex har tatt kontakt med politiet pga lovbrudd? 

o Hvordan var denne kontakten? 

 

- Hva tror du påvirker hvorvidt de anmelder lovbrudd de er utsatt for til politiet? 

o Hvilke typer lovbrudd anmeldes/ anmeldes ikke?  

 

 

Forhold  

- I hvilke sammenhenger treffer dere i politiet på kvinner som selger sex?  

o Hva er din opplevelse av denne kontakten? 

 

- Hva er din opplevelse av forholdet mellom politiet og personer som selger seksuelle tjenester?  

o Opplever du at de har tillit og tiltro til politiet?   

▪ Hvorfor/hvorfor ikke?  

 

- Hva tror du påvirker forholdet mellom politiet og personer som selger sex?  

 

Avslutning 

- Generelle tanker / noe du vil tilføye? 

 

 

 

 

 
 


