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on 12 december 2008, a new provision 
for the Norwegian General Civil penal 
Code of 1902 was adopted, making it 
illegal to buy sexual intercourse or sexual 
services. As a result, in spring 2009, 
the outreach service in Bergen initiated 
a survey of the situation, with the aim 
of highlighting the local consequences 
of the new legislation, and to inform 
proposals for innovations and changes  
in the welfare services provided to  
sex workers.

for the survey, the rapid assessment and 
response (RAR) method was used on two 
separate occasions. the outreach service 
also carried out a survey of the indoor  
sex market in Bergen in 2006.  
over the period March-june 2009, the 
short-term effects of the ban on buying 
sex were assessed, and the second part of 
the survey was carried out over the period 
November 2009-March 2010.
 
Findings of the survey
just over a year after the new law was 
introduced, there is still a very diverse 
group of women selling sexual services 
in Bergen. 

their expenses have increased as a 
result of the increased involvement 
of organised networks and having to 
travel more, and there is now greater 
scope for making money by organising 
prostitution. Most of the women have 
chosen prostitution due to a lack of 
alternatives. the extent to which the 
women could make a living outside 
prostitution varies greatly.

We discovered no change in the amount 
of violence that female sex workers were 
subjected to. However, the women feel 
more vulnerable now than they did in 
the past. Most of the women have health 
problems, and mental health issues are 
also common. In the indoor market, we 
discovered a higher level of substance 
abuse than we were previously aware of 
amongst both thai and European mobile 
sex workers.

the fact that both indoor and street sex 
workers are travelling more has affected 
contact between the women in a variety 
of ways. there is still contact between 
the women and the welfare services,  
and by taking a multifaceted approach  
we have been able to establish contact 
with new groups of women.

Street sex workers are highly mobile, and 
turnover is high. We have not discovered 
new areas where street prostitution is 
taking place or seen a systematic shift 
away from the streets to the indoor 
market. Indoor prostitution is mainly 
based in private flats. the women and 
their customers are using new strategies 
to meet and keep the market operating, 
constantly adapting to the circumstances. 

there are clearly challenges surrounding 
who has the power to define pimping 
and human trafficking. Huge strides 
forward have been made in the welfare 
services dealing with these areas,  
but information about the help available 
does not appear to be getting through 
sufficiently.

Immediately after the introduction of 
the new law, there was a big fall in the 
number of women offering their services 
both on the streets and in the indoor 
market. However, soon the number  
of women started rising again.  
police enforcement is the key to the  
local impacts of the ban on buying sex.  
Some sex workers are unclear about the 
nature of the law and what methods the 
police will use to enforce it. 

Some women feel that they are 
stigmatised and discriminated against by 
the local community. this applies both to 
female sex workers and to other women 
who “stand out” from the general 
population, such as black and Asian 
women.

there are close links between 
prostitution and various kinds of criminal 
activity. the ban on buying sex mainly 
affects sex workers, but passers-by are 
probably less likely to be offered sexual 
services as a result of it. 

Existing welfare services  
and how to develop them

In recent years, there have been  
major developments in the fields of 
prostitution and human trafficking. 
Some agencies and organisations report 
that cooperation has improved.  
Many also report problems and issues 
that need resolving, but they provide few 
specific plans and ideas.
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SammEnDrag
12. desember 2008 ble det vedtatt en ny 
bestemmelse i Straffeloven 1902 som forbyr 
kjøp av seksuell omgang eller handling. Med 
utgangspunkt i dette startet Utekontakten 
våren 2009 en kartlegging med målsetting 
å belyse lokale konsekvenser av den nye 
lovgivningen, samt å foreslå tiltak eller justering 
av hjelpeapparatets innsats overfor personer  
som selger seksuelle tjenester.

kartleggingen er gjort etter metoden Hurtig 
kartlegging og handling (HkH). kartleggingen 
har vært gjennomført som en repeterende HkH. 
Utekontakten gjennomførte en kartlegging 
av innendørsprostitusjon i Bergen i 2006. I 
perioden mars – juni 2009 ble de kortsiktige 
effektene av sexkjøpsloven kartlagt, og andre del 
av denne kartleggingen har vært gjennomført i 
perioden november 2009 – mars 2010.

Funn Fra KarTlEggingEn

Et drøyt år etter innføringen av sexkjøpsloven 
er det fortsatt en svært uensartet gruppe kvinne 
som selger seksuelle tjenester i Bergen. 

Økt organisering og reisevirksomhet har gitt 
større utgifter, og markedet for å tjene penger 
på å organisere andres prostitusjon har økt. 
de fleste kvinnene har valgt prostitusjon på 
bakgrunn av manglende alternativer. det er stor 
variasjon i hvorvidt kvinnene kan oppnå annen 
inntekt enn gjennom prostitusjon.

det er ikke fremkommet endringer i 
voldsomfanget rettet mot kvinner i prostitusjon. 
kvinnene opplever likevel at de er mer utrygge 
nå enn tidligere. de fleste kvinnene har 
helseplager, og psykiske vansker er vanlig.  
det er avdekket mer rusbruk på innearenaen  
enn det som tidligere var kjent både blant 
thailandske og europeiske omreisende kvinner.

Økt reisevirksomhet både blant kvinnene på 
inne- og gatearena har påvirket kontakten 
mellom kvinnene på ulike måter. det er fortsatt 
kontakt mellom kvinnene og hjelpetiltakene, og 
varierte metoder har gitt innpass i nye miljøer.

Gateprostitusjonsarenaen er preget av 
bevegelighet og stor utskiftning. det er ikke 
avdekket nye offentlige arenaer eller en 
systematisk forflytning fra gaten til innemarkedet. 
prostitusjonen på innearenaen foregår 
hovedsakelig fra private leiligheter. kvinner  
og kunder finner nye strategier for å møtes  
og for å opprettholde markedet. tilpasningene 
foregår kontinuerlig. 

det er klare utfordringer knyttet til defininsjons-
makten for hallikvirksomhet og menneskehandel. 
det har vært stor utvikling i tjenestetilbudet på 
dette feltet, men informasjon om hjelpetiltak  
synes ikke å nå frem i tilstrekkelig grad.

Både på gate- og innearenaen var det en kraftig 
nedgang i antall kvinner som tilbød sine tjenester 
umiddelbart etter lovens iverksettelse. kort tid 
senere kunne en igjen registrere en økning i  
antall kvinner. politiets håndheving har 
stor betydning for de lokale effektene av 
sexkjøpsloven. Blant aktørene i prostitusjonen 
er det usikkerhet knyttet til loven og politiets 
metoder i håndhevingen av den. 

kvinner opplever stigmatisering og  
diskriminering fra lokalsamfunnet. dette gjelder 
både kvinner i prostitusjon og andre kvinner som 
er «synlige» for befolkningen, eksempelvis svarte 
og asiatiske kvinner.

det er nær sammenheng mellom prostitusjon 
og ulike former for kriminell virksomhet. 
Sexkjøpsloven påvirker hovedsakelig aktørene i 
sexhandelen, men forbispaserende vil antakelig  
i mindre grad få tilbud om kjøp av sex. 
 

EKSiSTErEnDE TilTaK 

og uTViKling

det har vært stor utvikling på prostitusjon-  
og menneskehandelsfeltet de senere årene.  
Noen virksomheter og organisasjoner melder  
om bedre samarbeid dem i mellom.  
Mange rapporterer om mangler og forhold  
som burde vært bedre, men det er få konkrete 
planer og idèer.

02/10
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innlEDning

BaKgrunn For KarTlEggingEn

I regjeringens høringsnotat av juli 2007 fremgår det at regjeringen ønsket å 
kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester som et ledd i bekjempelsen av prostitusjon  
og menneskehandel.

12. desember 2008 ble det vedtatt en ny bestemmelse i Straffeloven 1902 som 
forbyr kjøp av seksuell omgang eller handling. Lovens intensjon var å redusere 
etterspørselen etter seksuelle tjenester og dermed også markedet for både prostitusjon 
og menneskehandel. Loven skulle videre bidra til holdningsendring. forbudet gjelder 
i både inn- og utland da justis- og politidepartementet har lagt til grunn at mange 
norske menn er førstegangskjøpere i utlandet (ot.prp. nr. 48 2007-2008 om lov om 
endringer i straffeloven 1902 og straffeprosessloven). I ot.prp. nr. 48 2007-2008 
presiseres at kriminalisering av sexkjøp må sees i sammenheng med andre tiltak.

det knyttet seg ulike forventninger til sexkjøpslovens innvirkning på 
prostitusjonsmarkedet. det var ikke å forvente at situasjonen ville stabilisere seg i  
løpet av det første året, og de langsiktige effektene av loven kunne være andre enn 
de som ble registrert ved lovens ikraftsettelse. Med utgangspunkt i dette startet 
Utekontakten våren 2009 en kartlegging av sexkjøpslovens påvirkning på kvinnene, 
markedet og lokalsamfunnet i Bergen. Resultatene ble presentert i en foreløpig rapport 
sommeren 2009. Høsten 2009 startet den neste kartleggingsperioden som fokuserte 
på lovens konsekvenser om lag et år etter den ble satt i verk. dette er kartleggingens 
avsluttende rapport.

kartLeggingens måL
kartleggingens målsetting har vært å belyse  
de lokale konsekvensene av den nye lovgivningen,  
samt å foreslå tiltak eller justering av hjelpeapparatets 
innsats overfor personer som selger seksuelle 
tjenester.

kartleggingens målgruppe er kvinner i prostitusjon, 
norske og utenlandske, begrenset til personer 
over 18 år. mindreåriges bytte eller salg av sex, 
samt prostitusjon blant menn, er ikke inkludert i 
kartleggingen. 

kartleggingen retter seg mot identifiserte arenaer 
for formidling og salg av seksuelle tjenester i Bergen 
sentrum og sentrumsnære områder, samt aktivitet på 
innearenaen. innearenaen er oftest synlig gjennom 
annonsering på internett og i magasiner.

M
Å

L
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kartleggingens fokus er lovgivningens innvirkning på kvinnene, prostitusjonsmarkedet 
og lokalsamfunnet. Gjennom drøfting i innledende konsultasjon ble følgende nøkkeltema 
identifisert:

 • Helse  • kontakt med hjelpeapparatet
 • Rus  • Arenaer
 • kriminalitet  • organisering av eget sexsalg
 • Inntekt  • Menneskehandel
 • Sikkerhet/ stress/ vold

disse temaene har vært førende for all informasjonsinnhenting.

BEgrEpSDEFiniSjonEr

gateprostitusjon 
«kjennetegnes ved at kontakten mellom kjøper og selger skjer i det offentlige rom. 
Selgeren har tradisjonelt oppholdt seg i et spesielt geografisk område som kjøperen 
oppsøker for å komme i kontakt og inngå en avtale» (Nordli, 2009:4).

prostitusjon på innearenaen/ innemarkedet
«…all kjøp og salg av seksuelle tjenester som avtales et annet sted enn i det offentlige rom. 
… I Norge er prostitusjon fra leiligheter, massasjeinstitutter og omreisende prostitusjon de 
mest vanlige prostitusjonsformene på innemarkedet, men det finnes også eskorte, hotell-, 
restaurant-, bar- og klubbprostitusjon» (Nordli, 2009:6).

organisering av prostitusjon
Begrepet organisering brukes om planlegging og gjennomføring av 
prostitusjonsvirksomheten. kvinner i prostitusjon kan arbeide selvstendig eller sammen 
med andre og i den forbindelse dele oppgaver og ansvarsområder seg i mellom. kvinnene 
kan også motta eller kjøpe assistanse fra personer som ikke selv selger sex. Selv om 
aktørene i markedet forstår organiseringen som frivillig, vil også en del av organiseringene 
rammes av hallikparagrafen om tilrettelegging for prostitusjon, Straffeloven 1902 § 202.

KunnSKapSgrunnlag

prostitusjon i Bergen
Utekontakten i Bergen har jobbet systematisk opp mot byens gateprostitusjon siden 
midten av 1990-tallet. Etter tilkomsten av utenlandske kvinner til prostitusjonsarenaen 
i Bergen i 2005 har gateprostitusjonen bestått av norske rusavhengige kvinner, 
østeuropeiske, søramerikanske og afrikanske kvinner på selgersiden. fAfo beskriver 
markedet for gateprostitusjon i Bergen som relativt lite og oversiktelig. dette er basert på 
informasjon fra politiet, prostitusjonstiltakene og eget feltarbeid (tveit og Skilbrei, 2008).

Utekontaktens kartlegging «Innendørs prostitusjon i Bergen» (2006) viser at kvinner 
som selger seksuelle tjenester på innearenaen er en uensartet gruppe som i liten grad 
har kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. Med midler fra Helsedirektoratet har 
Utekontakten gjennomført et prosjekt rettet mot innearenaen. prosjekt prostitusjon 
Innearena (pIA) har i perioden fra mars 2008 til utgangen av 2009 generert kunnskap  
og gjort metodiske erfaringer i arbeidet med personer og grupper som har tilknytning  
til innendørsprostitusjon.



loVVErK - STraFFEloVEn

§ 202. DEn Som 
a) fremmer andres prostitusjon eller 
b) leier ut lokaler og forstår at lokalene skal  
 brukes til prostitusjon eller utviser grov  
 uaktsomhet i så måte, 
straffes med bøter eller fengsel inntil 5 år. 

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

Med prostitusjon menes i denne bestemmelsen 
at en person har seksuell omgang eller handling 
med en annen mot vederlag. 

Opphevet ved lov 15. feb. 1963 nr. 2,  
tilføyd igjen ved lov 11 aug. 2000 nr. 76,  
endret ved lov 4. juli 2003 nr. 78. 

§ 202a. mED BøTEr EllEr FEngSEl 
innTil 6 månEDEr EllEr BEggE DElEr 
STraFFES DEn Som 
a) skaffer seg eller andre 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 med seg  selv handlinger  
 som svarer til seksuell omgang.

Er den seksuelle omgang eller handling skjedd 
på en særlig krenkende måte, uten at forholdet 
straffes etter andre bestemmelser, er straffen 
fengsel inntil 1 år. 

Tilføyd ved lov 12. des. 2008 nr. 104 (i kraft  
1. jan. 2009 iflg. res.12. des. 2008 nr. 1344).

§ 224. DEn Som VED VolD, TruSlEr, 
miSBruK aV SårBar SiTuaSjon EllEr 
annEn uTilBørlig aTFErD uTnyTTEr  
En pErSon Til 
a) prostitusjon eller andre seksuelle formål, 
b) tvangsarbeid eller tvangstjenester,  
 herunder tigging, 
c) krigstjeneste i fremmed land eller 
d) fjerning av vedkommendes organer, 
eller som forleder en person til å la seg bruke til 
slike formål, straffes for menneskehandel med 
fengsel inntil 5 år. 

på samme måte straffes den som 
a) legger forholdene til rette for slik utnyttelse  
 eller forledelse som nevnt i første ledd ved å  
 anskaffe, transportere eller motta personen, 
b) på annen måte medvirker til utnyttelsen eller  
 forledelsen, eller 
c) gir betaling eller annen fordel for å få  
 samtykke til utnyttelsen fra en person  
 som har myndighet over den fornærmede,  
 eller som mottar slik betaling eller  
 annen fordel. 

den som begår en handling som nevnt i første 
eller annet ledd mot en person som er under 
18 år, straffes uavhengig av om vold, trusler, 
misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig 
atferd er anvendt. villfarelse om alder utelukker 
ikke straffskyld, med mindre ingen uaktsomhet 
foreligger i så måte. 

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

Endret ved lover 4. juli 2003 nr. 78,  
30. juni 2006 nr. 48.

6
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ForBuD aV SExKjøp – ForVEnTningEr og ErFaringEr

tiLnærming tiL prostitusjon i norge
I 2008 lanserte Nordisk Institutt for kunnskap om kjønn (NIkk) en forskningsrapport 
om prostitusjon og menneskehandel for utnytting i seksuelle formål i Norden. 
Endringer i prostitusjonsmarkedet og et økende antall utenlandske kvinner i 
prostitusjon har satt menneskehandelsproblematikken på dagsorden. de siste 15 årene 
har det vært flere og store endringer i den rettslige reguleringen av prostitusjonen. 
Innsatsen på prostitusjonsfeltet har imidlertid hovedsakelig vært knyttet til 
sosialpolitiske virkemidler (Holmström og Skilbrei (red.), 2008).

kvinnebevegelsen ser prostitusjon opp mot likestilling. de har blant annet fremmet 
argumenter for at et sexkjøpsforbud vil bidra til en nødvendig avsvarliggjøring av menn 
som kjøpere av seksuelle tjenester. Blant dem som var skeptiske til rettslig regulering 
av prostitusjonsmarkedet fryktet en at lovgivningen ville få negative konsekvenser 
for kvinnene, eksempelvis ved økt risiko for vold og et marked mindre tilgjengelig for 
hjelpetjenester og politi.

muLige sCenarier ved innføringen av sexkjøpsLoven
fAfo gjennomførte i 2008 en kartlegging av prostitusjonsmarkedet i Norge1. 
fAfo så det som trolig at organiseringen og kontaktformene i prostitusjonsmarkedet 
ville endres. det ble ansett som sannsynlig at loven ville få ulike konsekvenser for de 
forskjellige aktørene i markedet:

• Norske kvinner på innemarkedet ville gå over til å bare treffe faste kontakter og sånn 
sett gjøre både seg selv og sine kunder usynlig for politi og hjelpeapparat. En så 
tendensen til at kvinner i denne gruppen sluttet å selge sex fordi det var vanskelig å 
opprettholde tilstrekkelig inntekt og ønskelig frihet.

• Norske kvinner på gatearenaen ville sannsynligvis rammes dersom kundegrunnlaget 
forsvant fra gaten. det var ansett som urealistisk at kvinnene ville etablere seg på 
innearenaen eller i det ordinære arbeidsmarkedet. Behovet for finansiering av 
rusmidler kunne medføre at kvinnene i større grad ville inngå i kriminell virksomhet.

• Europeiske kvinner ville slutte å reise til Norge og heller arbeide i andre land, 
eventuelt prøve å få innpass i det ordinære arbeidsmarkedet i Norge. 

• for noen av de thailandske kvinnene vil det være mulig å arbeide for innpass 
i yrkeslivet, mens andre trolig vil måtte forbli i prostitusjonen grunnet høyt 
inntjeningsbehov drevet av tung gjeldsbyrde og andre økonomiske forpliktelser.

• for mange afrikanske kvinner vil alternativet være å reise til prostitusjonsmarkedet 
i andre land eller å gifte seg med norske menn. Afrikanske kvinner ble utpekt til å 
være en spesielt sårbar gruppe på bakgrunn av deres sterke tilknytning til den synlige 
prostitusjonen samt deres økonomiske forpliktelser og oppholdsstatus.

• kjøpere ville bli mer engstelige for avsløring og derfor endre praksis, enten ved å 
slutte å kjøpe sex eller prøve å skjule handlingen mer (tveit og Skilbrei, 2008).

1  Arbeidet er presentert i rapporten «Mangfoldig marked: prostitusjonens omfang, innhold og organisering».
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2  Arbeidet er oppsummert i rapporten «Sexkjøp i Sverige og Nederland. Reguleringer og erfaringer.»

erfaringer fra sverige
I debatten rundt en eventuell norsk sexkjøpslov ble det vist til erfaringene med det 
svenske sexkjøpsforbudet fra 1999. det foreligger ingen samlet kunnskapsoversikt 
over de svenske erfaringene per mars 2010. Høsten 2004 ble det sluttført en rapport 
med erfaringer fra regulering av sexkjøp for justis- og politidepartementet2. 
Rapporten oppsummerte resultatet fra Sveriges sexkjøpsforbud. En registrerte 
en umiddelbar nedgang i synlig gateprostitusjon ved lovens iverksettelse som 
stabiliserte seg (justis- og politidepartementet, 2004). det antas at noe av den tidligere 
gateprostitusjonen bedrives via telefon og internett, men en har begrenset kunnskap 
om prostitusjon over internett og andre mindre synlige arenaer i Sverige (Holmström 
og Skilbrei (red.), 2008).

I følge forskningsprosjektet «prostitusjon i Norden» skiller situasjonen i Sverige  
seg fra de andre nordiske landene ved at det ikke har vært tilsvarende tilkomst av 
utenlandske kvinner som har etablert seg på den synlige prostitusjonsmarkedet i 
Sverige. kuosmanen viser at politi og sosialarbeidere i prostitusjonstiltak mener 
sexkjøpsloven har avverget at store grupper utenlandske kvinner og halliker er  
kommet til Sverige (Holmström og Skilbrei (red.), 2008).
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KVinnEnE

kvinner som solgte sex på innearenaen var fra Norge, Afrika, Asia, Sør-Amerika  
og Øst- og Sør-Europa. kvinnenes alder var fra 18 år til 60 år.

Ulike former for økonomiske vansker førte kvinnene til prostitusjon. Noen av kvinnene 
hadde annet arbeid ved siden av. dette kunne være et sporadisk eller fast arbeidsforhold, 
men fellestrekket var at arbeidet var lavt lønnet. kartleggingen fant også at kvinnene 
hadde lavt utdanningsnivå, ofte med grunnskole som høyest fullførte utdanning.

arEna

Leiligheter var den vanligste arenaen for sexsalg. I tillegg var hotell også en vanlig 
møteplass. En fikk kjennskap til minst syv institutter/studioer, og informanter fortalte 
om restauranter og barer som var aktuelle kontaktetableringsarenaer. Noen kvinner 
kombinerte tilgjengelighet i det offentlige rom med annonsering i magasiner og internett.

det ble rapportert om en økende overlapping mellom gate- og innearenaen. dette gjaldt 
spesielt for de utenlandske kvinnene og ble begrunnet med økt konkurranse. kvinnene 

oppSummErTE Funn 
Fra KarTlEggingEn 
«innEnDørS 
proSTiTuSjon i 
BErgEn» 2006
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reiste og var fleksible med hensyn til arena for sitt sexsalg. det var hovedsakelig  
de utenlandske kvinnene som annonserte i magasiner og på internett. de norske 
kvinnene hadde i større grad et nettverk av faste kunder.

 
SiKKErhET

Informantene var delte i synet på sikkerheten for kvinnene på innearenaen kontra de 
som arbeider fra gaten. det fremkom at kvinnene på innearenaen, som kvinnene på 
gaten, utsettes for vold fra kunder samt trusler om avsløring og økonomisk utpressing.

hElSE og ruS

kvinnene på innearenaen ble antatt å ha bedre helse enn dem som arbeider fra gaten. 
kvinnene oppgav at de vanligvis brukte kondom, men kunnskapen blant kvinnene om 
prevensjon og reproduktiv helse i flere tilfeller var begrenset.

Bruk av rusmidler var lite utbredt blant kvinnene på innearenaen i 2006. Alkohol og 
enkelte illegale rusmidler ble brukt tilsvarende et rusmønster som forbindes med uteliv. 
En anså det å drive etablert prostitusjonsvirksomhet på innearenaen som vanskelig i 
kombinasjon med omfattende rusbruk.

KonTaKT mED priVaT nETTVErK og hjElpEapparaT

Mange av kvinnene manglet helt eller hadde et svært begrenset privat nettverk. 
kvinnene hadde også begrenset kontakt med hjelpeapparatet. Behovet for anonymitet 
overskygget behovet for ”noen å snakke med”.

organiSEring og mEnnESKEhanDEl

En fant kvinner på innearenaen som organiserte seg selv. de arbeidet alene eller i 
samarbeid med andre kvinner. Noen kvinner mottok assistanse fra andre mot betaling, 
og anså dette som en slags forretningsforbindelser. Et lite mindretall av kvinnene på 
innemarkedet ble vurdert til å være under tvang.

hjElpEapparaTETS Tilnærming

Ingen etater hadde spesifikke tiltak for personer som solgte sex på innearenaen.  
de fleste hadde tilbud rettet mot mer generelle målgrupper, og de prostitusjonsrettete 
tiltakene hadde tilbud tilpasset kvinner som solgte sex fra gaten. Norske kvinner hadde 
generelt bedre kunnskap om rettigheter og hjelpetjenester enn utenlandske, men 
kjennskapen til trygdesystem og sosialtjeneste var begrenset.

Etatene som bidro i kartleggingen mente det var udekkete behov i målgruppen og 
ønsket økt fokus på og mer kunnskap om kvinnenes situasjon. de så også behov for 
at kvinnene fikk mer og bedre informasjon om de ulike hjelpetilbudene som fantes. 
Etatene pekte også på samarbeidsutfordringer, særskilt knyttet til bistand og beskyttelse 
i menneskehandelssaker.
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hurTig KarTlEgging og hanDling

Utekontakten i Bergen benytter metoden Hurtig kartlegging og handling (HkH) som 
tilnærming til sosiale problemstillinger. Metoden bygger på Rapid Assessment & 
Response (RAR) som er en internasjonal forskningsmetode innen folkehelse utviklet av 
verdens Helseorganisasjon. 

I samarbeid med Utekontakten i Bergen har Stiftelsen Bergensklinikkene tilpasset 
RAR-metoden til praktikere innenfor sosialt arbeid og norske forhold. Metodens 
målsetting er å gi en rask oversikt over et problemområde for å muliggjøre snarlig og 
adekvat intervensjon. kartlegging etter HkH-metoden er særlig egnet for miljøer og 
arenaer der hjelpeapparatet ellers har lite innsyn.

HkH-metoden tar utgangspunkt i en forespørsel eller et identifisert behov for 
kartlegging. Aktuelle representanter inviteres til innledende konsultasjon for å delta i 
klargjøringen av problemene og hvordan disse arter seg. dette vil være grunnlaget for 
kartleggingsteamets problemstilling og prosjektplan. kartleggingen fokuserer både 
på problemet og på responsen fra offentlige og private aktører. I analysen avdekkes 
eventuelle utfordringer i det eksisterende hjelpeapparatet, og kartleggingen kan brukes 
i beslutninger om behovet for nye eller endrete tjenester (Mounteney og Berg, 2008). 
for illustrasjon av kartleggingsprosessen, se figur 1.

HkH-metodens validitet ligger i at funn kryssjekkes på tvers av datakilder, samt utstrakt 
metodetriangulering. det vektlegges bruk av eksisterende data, og kun innhente nytt 
materiale dersom det er mangler. for videre beskrivelse av HkH-metoden vises til 
manual utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene (Mounteney og Leirvåg, 2007).

mEToDE
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kartleggingen av sexkjøpslovens lokale effekter er den sjuende kartleggingen 
gjennomført av Utekontakten i Bergen med veiledning fra kompetansesenteret 
ved Stiftelsen Bergensklinikkene. til forskjell fra tidligere kartlegginger, har denne 
vært gjennomført som en repeterende HkH. Utekontakten gjennomførte den første 
kartleggingen i 2006 av innendørsprostitusjon i Bergen. I perioden mars – juni 
2009 kartla Utekontakten de kortsiktige effektene av innføringen av sexkjøpsloven, 
og funnene ble presentert i en foreløpig rapport sommeren 2009. Andre del av 
kartleggingen har vært gjennomført i perioden november 2009 – mars 2010. I denne 
kartleggingsperioden er både problemområdet og ulike etaters innsats på feltet kartlagt.

våren 2009 ble det nedsatt en ressursgruppe for kartleggingen bestående av fem 
personer fra sentrale samarbeidsinstanser og representanter fra kartleggingsteamet. 
Gruppen fungerte som referanse i forhold til funn og har hatt en rådgivende funksjon 
gjennom hele kartleggingsprosessen.

I tillegg har det vært nedsatt en referansegruppe bestående av kvinner i prostitusjon. 
dette utfra målsettingen om at kvinner som berøres av eventuelle tiltak deltar i 
kartleggingsprosessen gjennom å kommentere funn og drøfte mulige tilnærminger. 
Gruppen fungerte i første kartleggingsperiode, men ble senere oppløst da kvinnene av 
ulike årsaker ikke var tilgjengelige for videre deltakelse.

figur 1. kartleggingsprosessen.
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mEToDEr og DaTaKilDEr

I de tre kartleggingsperiodene har det vært brukt et utvalg av metoder for 
informasjonsinnhenting, se figur 2. 

det presiseres at HkH 2006 hadde som målsetting å øke kunnskapen om 
innendørsprostitusjon og kvinner som arbeidet på innearenaen i Bergen. kartleggingen 
av sexkjøpslovens lokale effekter har således et videre fokus. verktøyene brukt i 
kartleggingen er tilpasset dette.

figur 2.  oversikt over metoder og datakilder for repeterende HkH.

HkH 2006 HkH 2009 HkH 2009/10

Innledende konsultasjon X X

Analyse av eget materiale3 X X

Eksisterende data X X X

fokusgrupper X

Internettregistrering X

Litteratur X X

Spørreundersøkelse tjenester X X

Intervjuer målgruppen X X X

Intervjuer nøkkelinformanter X X X

Spørreundersøkelse kvinner X X

Avsluttende konsultasjon X X

innlEDEnDE og aVSluTTEnDE KonSulTaSjon

Innledende konsultasjon er kartleggingens oppstart og ble avholdt 11. mars 
2009. Målsetningen var å danne et bilde av prostitusjon i Bergen ved årsskiftet 
2008/2009 og å identifisere eventuelle umiddelbare endringer etter iverksettelsen 
av sexkjøpsloven. Lokale og nasjonale aktører med kunnskap om temaet bidro til å gi 
retning for kartleggingen.

Avsluttende konsultasjon ble avholdt 5. mars 2010. Resultatene fra kartleggingen ble 
presentert, og deltakerne ble gitt anledning til å kommentere og diskutere funnene, 
samt drøfte mulige tiltak.

analySE aV EgET maTErialE

Utekontaktens feltrapporter fra 2008, januar – mars 2009 og november 2009 
– februar 2010 er analysert med utgangspunkt i kartleggingens nøkkeltema. 
feltrapportene sammenfatter Utekontaktens feltarbeid på aktuelle og potensielle 
prostitusjonsarenaer, oppsøkende virksomhet på telefon og samlingssteder samt 
drift av innetiltak. Materialet inneholder videre tilbakemeldinger og utviklingstrekk 
fremkommet gjennom helse- og sosialfaglig oppfølgingsarbeid.

1  Inkluderer registrering av annonser på internett/ i magasiner for perioden sommeren 2008 til utgangen av 2009 da prosjekt pIA ble avsluttet.
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Gjennom prosjekt pIA har Utekontakten fulgt annonsemarkedet. prosjekt pIA har 
registrert annonser der personene oppgir tilholdssted eller stoppested i Bergen. Hvert 
telefonnummer er talt som en person4. I 2009 har prosjekt pIA registrert annonser tre 
dager i uken. for utfyllende informasjon om annonseregistreringen,  
se «prosjektrapport prostitusjon Innearena 2008/2009» (Utekontakten, 2010).

innhEnTing aV EKSiSTErEnDE DaTa

det er innehentet statistikk og rapporter fra tjenesteytere innenfor prostitusjonsfeltet, 
rusfeltet, politi og helsetjenester. Materialet har vært innehentet i flere omganger, sist 
på nyåret 2010. 

gjEnnomgang aV rElEVanT liTTEraTur

Nyere rapporter og litteratur fra prostitusjonsfeltet er brukt som bakgrunnsmateriale 
for kartleggingen. Norsk dokumentasjon som berører innføringen av sexkjøpsloven har 
vært spesielt relevant.

SpørrEunDErSøKElSE TjEnESTEr

I kartleggingens andre del ble en rekke instanser og organisasjoner som kunne være 
berørt av den nye sexkjøpsloven, kontaktet. Målsetningen var å få informasjon om 
instansenes kontakt med målgruppen for kartleggingen, eventuelt arbeid rettet mot 
enkeltpersoner eller målgruppen som helhet, samt vurdering av behov. totalt besvarte 
57 instanser/organisasjoner et spørreskjema med hovedsakelig åpne spørsmål, enten 
per telefon eller per e-post. Bidragsyterne er sortert i følgende grupper:

 • Helse/rus
 • Sosial/integrering
 • kontroll/jus
 • prostitusjon/menneskehandel
 • Næringsliv/det offentlige rom
 • Ideelle/interesseorganisasjoner

SpørrEunDErSøKElSE KVinnEr i målgruppEn

det ble gjennomført to spørreundersøkelser blant personer i kartleggingens målgruppe, 
en på våren og en på høsten 2009. det samme spørreskjemaet ble benyttet i begge 
undersøkelsene. Spørreskjemaet var kort og inneholdt hovedsakelig lukkete spørsmål 
med svaralternativer, i tillegg til noen spørsmål med kommentarfelt. Spørreskjemaet 
var tilgjengelig på omsorgsbasen, kirkens Bymisjon og i Utekontaktens egne 
tiltak. I tillegg ble enkeltpersoner kontaktet direkte av Utekontaktens ansatte og 
kulturformidlere. våren 2009 var spørreskjemaet også tilgjengelig på et samlingssted 
for thailandske personer. Nesten samtlige respondenter ble rekruttert  
fra Utekontaktens kontaktflate.

4  Nærmere 90 % av personene i fAfo sitt materiale oppgir at de disponerer sin telefon alene, og fAfo konkluderer med at å telle 
 en person pr. nummer med liten sannsynlighet vil innebære en underrapportering (tveit og Skilbrei, 2008).
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våren 2009 besvarte 31 personer spørreskjemaet, og 30 besvarelser ble inkludert i 
kartleggingen. Av disse var det åtte nigerianske, syv thailandske og syv norske kvinner. 
videre var det seks østeuropeiske kvinner, fra henholdsvis Romania, Russland, 
Hviterussland, Albania og Ungarn. det var i tillegg en kvinne fra et søramerikansk land 
og en kvinne fra et annet skandinavisk land. kvinnene var i alderen 20 – 49 år.

Høsten 2009 besvarte 35 kvinner spørreskjemaet. til tross for at flere besvarelser 
var mangelfulle, ble alle inkludert i materialet. det var 12 kvinner fra Norge og vest-
Europa, ni fra Øst-Europa, fire fra Nigeria og åtte kvinner fra thailand. to kvinner 
oppgav ikke opprinnelsesland. de som besvarte spørsmålet om alder oppgav å være i 
aldersgruppen 23 – 45 år. 

FoKuSgruppE

det har vært gjennomført en fokusgruppe i kartleggingen. denne ble avholdt 
våren 2009. deltakerne var personer av ulik nasjonalitet og med kjennskap til 
prostitusjonsfeltet gjennom egen erfaring eller gjennom eget nettverk. Målsetningen 
var å få mer informasjon om nøkkeltemaene rus og menneskehandel. 

inTErVjuEr mED KVinnEr i målgruppEn

det har vært gjennomført semistrukturerte intervjuer med kvinner i målgruppen både i 
kartleggingens første og andre fase. Intervjuguiden ble justert basert på erfaringene fra 
våren 2009. det var et ønske i siste del av kartleggingen å utfordre kvinnene på hvilke 
behov de har og hvilke tiltak de opplever at de trenger.

å få en god bredde i gruppen av informanter har vært viktig både med hensyn til alder, 
nasjonalitet og hovedarena for sexsalg. Informantene er rekruttert via Utekontaktens 
nettverk i prostitusjonsmiljøene. 

våren 2009 ble det gjennomført 14 semistrukturerte intervjuer med personer i 
målgruppen. Blant respondentene var fem norske og ni utenlandske personer, fra 
henholdsvis Russland, thailand, den dominikanske Republikk, Nigeria og Albania. 
kvinnene var i alderen 20 – 44 år.

på nyåret 2010 ble det gjennomført 12 semistrukturerte intervjuer. kvinnene var 
i aldersgruppen 20 – 48 år. fire norske og åtte utenlandske kvinner ble intervjuet. 
I denne delen av kartleggingen ble samtlige av de norske kvinnene rekruttert fra 
gateprostitusjon da vi ikke lyktes med å få norske informanter fra innearenaen. videre 
ble en nigeriansk, to thailandske, en vesteuropeisk og fire østeuropeiske kvinner 
intervjuet. de østeuropeiske kvinnene kom fra Albania, Estland, Romania og Russland.

inTErVjuEr mED nøKKElinFormanTEr

Nøkkelinformantene er personer med særlig kunnskap om eller innsikt i 
kartleggingens problemstilling. Nøkkelinformantene er rekruttert på bakgrunn av 
sin kjennskap til feltet enten som fagperson/profesjonell eller som privatperson. 
våren 2009 ble det gjennomført intervju med syv nøkkelinformanter. ved årsskiftet 
2009/2010 ble det gjennomført ytterligere ni intervjuer. det ble benyttet samme 
intervjuguide i de to kartleggingsperiodene.
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Funn Fra 
KarTlEggingEn 
2009/2010
frem mot lovendringen registrerte prostitusjonstiltakene i Bergen en nedgang 
i synlig prostitusjon, og kvinnene fortalte at de forberedte seg på lovens 
iverksettelse. prostitusjonstiltakene registrerte likevel fortsatt nyrekruttering av 
unge i 2008. det er likevel en utfordring å skille mellom konsekvenser av loven 
og andre utviklingstrekk. dette tatt i betraktning presenteres kartleggingens funn i 
det følgende. 

KVinnEnE

norske kvinner
Norske kvinner som arbeider på gaten i Bergen er i hovedsak rusmiddelavhengige. 
kvinnene finansierer rusmidler og gjeld gjennom prostitusjon. Utover året 
2009 var det de yngste kvinnene fra rusmiljøet som periodevis var å treffe på 
gatearenaen. Et fåtall var også tilgjengelig via internett. kvinnene i dette miljøet 
oppgir at de selger sex sjeldnere enn tidligere, og mange ser kontakt med faste 
kunder som alternativ til gaten. 

kartleggingen i 2006 «Innendørs prostitusjon i Bergen» viste at kvinnene har 
bedre helse og mindre rusbruk enn de på gaten, og dette funnet er fremdeles 
gyldig. Gjennom prosjekt pIA vet en at norske kvinner på innearenaen arbeider 
selvstendig, og mange er motivert av økt økonomisk frihet. virksomhetene som 
har bidratt i kartleggingen har lite kunnskap om denne gruppen, og kvinnene selv 
har i liten grad ønsket å delta i spørreundersøkelse/intervju.
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østeuropeiske kvinner
det har gjennom flere år vært et lite antall kjente østeuropeiske kvinner som i perioder 
har vært påtruffet på gatearenaen i Bergen. våren 2009 ankom en gruppe nye 
østeuropeiske kvinner. de fleste kom fra Romania og var fra 18 år og oppover. I oktober 
meldte lokalpressen at politiet hadde pågrepet to personer for antatt hallikvirksomhet 
(www.ba.no, 02.10.09). de nye kvinnene var involvert i denne saken og forble ikke i 
gateprostitusjon i Bergen.

Østeuropeiske kvinner på innearenaen har en organisert virksomhet. de fleste reiser 
mellom ulike byer og land. kvinnenes motivasjon for prostitusjonsvirksomhet fremstår 
som svært ulik. Mange har forsørgeransvar og en del tjener penger eksempelvis for å 
finansiere studier eller en fremtidig forretning. Samtidig er det grunn til å tro at andre 
lever i en tvangssituasjon.

nigerianske kvinner
I løpet av 2009 har det vært mye utskiftning i miljøet. prostitusjonstiltakene i Bergen 
registrerte flere nye kvinner på gaten våren 2009. de fleste kom fra Nigeria, og var 
yngre enn flertallet av dem som har vært i prostitusjon i Bergen tidligere. I tillegg har  
det også kommet nigerianske kvinner til Bergen som har vært her tidligere år. 

Siden 2009 har nigerianske kvinner ankommet gatearenaen senere på kvelden 
enn det som var vanlig før. kvinnene er plassert sentralt ved torgallmenningen. 
flere av kvinnene har vært skeptiske til oppsøkende tjenester og kontaktetablering 
har vært utfordrende. det har vært synlig for tjenestene at kvinnene har ulike 
rolle ovenfor hverandre, eksempelvis har noen ansvar for organisering av 
prostitusjonsvirksomheten.

det er få nigerianske kvinner på innearenaen i Bergen. før lovens iverksettelse var det 
flere. de annonserte da med ulike søramerikanske land som opprinnelsesland og gav 
uttrykk for at dette fungerte bra som et «salgstriks».

de fleste nigerianske kvinnene i prostitusjon har stor gjeld og forsørger familie og slekt. 
Ulike nøkkelinformanter som kjenner miljøet gjennom sin yrkesutøvelse, antar at de 
fleste kvinnene i denne gruppen er i en tvangssituasjon.

de nigerianske kvinnene har i begrenset grad ønsket å bidra i kartleggingen. flere 
oppgir at de er skuffet og at de føler seg sviktet av norske myndigheter som ikke kan 
tilby dem andre muligheter enn sexsalg. de forklarer at norske myndigheter lovet dem 
alternative inntektsmuligheter var lovet dem i forkant av innføringen av sexkjøpsloven.

tHaiLandske kvinner
thailandske kvinner selger seksuelle tjenester utelukkende på innearenaen i Bergen. 
En del av kvinnene annonserer på internett, og i tillegg er det vanlig at kontakter 
formidles i nettverket. det finnes leiligheter og massasjeinstitutter i Bergen hvor 
thailandske personer tilbyr sine tjenester. Blant de thailandske kvinnene er det 
omfattende organisering og reisevirksomhet.

Mange av de thailandske kvinnene er i ordinært arbeid og selger seksuelle tjenester ved 
siden av for å øke inntekten. Enkelte sender penger hjem til familie, mens andre har 
høyt forbruk blant annet til å dekke utgifter til spill og alkohol.
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vesteuropeiske kvinner
dette er en liten gruppe som i all hovedsak arbeider på innearenaen, og som på mange 
måter beskriver en situasjon tilsvarende norske kvinner på innemarkedet. de fleste 
arbeider selvstendig og er motivert av høy inntekt. også de vesteuropeiske kvinnene har 
en del reiseaktivitet. kontaktformidling via internett er vanlig. det er lite kunnskap om 
denne gruppen og deres situasjon blant de kartlagte virksomhetene.

oppsummering
norske rusavhengige kvinner er mindre synlig i 
prostitusjon, og norske kvinner på innearenaen 
ønsker ikke kontakt med prostitusjonstjenestene. 
mens de nigerianske kvinnene i all hovedsak 
jobber fra gaten, er de thailandske kun å finne 
på innemarkedet. østeuropeiske kvinner er godt 
organisert og har utstrakt reisevirksomhet. de fleste 
søramerikanske kvinnene reiste til andre europeiske 
land ved innføringen av sexkjøpsloven.

innTEKTSgrunnlag

kvinnenes inntjening fremstår som et følsomt tema. Gjennom det første året med loven 
har de fleste kvinnene rapportert om lavere inntekt og færre kunder. kvinnene hadde 
også før loven denne opplevelsen. Intervjuene på nyåret 2010 har ikke fremskaffet 
konkrete opplysninger vedrørende hvor mye kvinnene tjener eller har behov for å tjene. 
det ser ut til at enkelte ikke ønsker å fortelle dette, mens andre ikke har oversikt. 

de fleste kvinnene har rapportert at inntjeningen er begrenset og de beskriver ulike 
strategier for å opprettholde inntekten. Eksempler på dette er prisjustering og økt 
reisevirksomhet for å ivareta «nyhetsverdien». En del kvinner beskriver inntekten 
som «opp og ned». våren 2009 var det indikasjoner på at noen av kvinnene på 
innearenaen fikk bedret sin forhandlingsposisjon. En kan anta at dette handlet om at 
deres diskresjon fremstod som attraktiv for kjøpere. En nøkkelinformant fortalte høsten 
2009 at en liten gruppe tjener bedre nå, og at disse kvinnene organiserte seg godt før 
loven kom.

det er et klart funn i kartleggingen at organiseringen i prostitusjonsmarkedet 
har økt. dette har gitt nye muligheter for å tjene penger, og det fremkommer av 
nøkkelinformantintervju at det i noen miljø er mulig å tjene penger på andres 
prostitusjon fremfor å fortsette med eget sexsalg. Eksempelvis kan dette være utleie av 
rom til kvinner som reiser og som nå har vanskelig for å få innpass på hotell. Utleie av 
rom og andre former for organisering er blitt en klar inntektskilde for enkelte.

trolig har økt organisering og økt reisevirksomhet ført til større utgifter til å 
opprettholde prostitusjonsvirksomheten. I tillegg er det meldt at en del taper penger 
ved at de blir bortvist fra hotellet og må kjøpe ny overnatting. dette kan bidra til en 
opplevelse av mindre inntjening.

fra kvinnene selv, tjenestene de er i kontakt med og nøkkelinformanter kommer 
det frem at norske rusavhengige kvinner i økende grad selger rusmidler og tyr til 
vinningskriminalitet. tjenestene peker på at utviklingen i rusmiljøet i Bergen har gjørt 
det lettere for kvinnene å få til en avtale om salg av rusmidler, og kvinnene selv forklarer 
valget med at de ikke tjener nok på prostitusjon.
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de afrikanske kvinnene oppgir i spørreundersøkelsen høsten 2009 at de ikke har 
annen inntekt enn gjennom prostitusjon. En kvinne forteller at hun ber gamle kunder 
om penger, og andre har forklart at de ber forbispaserende menn om småpenger til 
mat og telefonutgifter dersom mennene ikke ønsker å kjøpe sex. En nigeriansk kvinne 
beskrev i intervju at de nå ikke hadde hatt tilstrekkelig midler til å dekke husleien, men 
at de foreløpig hadde fått utsettelse.

Både våren og høsten 2009 oppgir de fleste kvinnene ingen endring i inntekt ved 
siden av prostitusjon. Muligheten for inntekt utover prostitusjon vil variere mellom 
gruppene basert på rettigheter. det var høsten 2009 kun en kvinne som hadde andre 
inntekter enn prostitusjon, foruten de norske kvinnene som alle oppgav inntekt i form 
av offentlige stønader. I følge spørreundersøkelsen i samme periode oppgir svært få 
kvinner at de har arbeid ved siden av prostitusjonen. Instanser innenfor «prostitusjon/
menneskehandel» og «helse/rus» anser inntjeningsbehovet som en utfordring for 
kvinner som ønsker ordinært arbeid.

I 2006 hadde noen kvinner på innearenaen jobb ved siden av prostitusjonen, men da 
lavtlønnet arbeid (Utekontakten, 2006). det er ikke noe som tyder på at flere kvinner er 
kommet ut i arbeidslivet så langt etter lovens iverksettelse. 

vaLgmuLigHeter
Nesten alle kvinnene oppgir at prostitusjon var deres eget valg. for de fleste gjelder 
likevel at «livet tvang dem». de utenlandske kvinnene har i hovedsak fortalt om 
behov for livsopphold, forsørgeransvar og manglende muligheter for annet arbeid. 
de norske som føler seg tvunget av sin livssituasjon, oppgir rusmiddelavhengighet 
som hovedårsak. Refleksjonen rundt hva som var eget valg, og hva som var kvinnenes 
alternativer synes svært ulik.

det finnes også personer som har valgt prostitusjon som arbeid, og som ønsker å 
fortsette med dette, hovedsakelig på grunn av ønske om økt økonomisk frihet. Intervju 
fra 2010 kom det frem at disse kvinnene opplever kontroll over om de skal slutte og er 
målrettet i forhold til at de har et konkret inntjeningsbehov, eksempelvis studier eller 
egen forretning. Spørreundersøkelsen og intervjuer våren 2009, viste at det finnes 
kvinner fra alle nasjonaliteter som finansierer også sparing og shopping og har en viss 
frihet knyttet til hvordan de disponerer inntekten.

Økonomiske forhold var den vanligste årsaken til at kvinnene på innearenaen inngikk i 
prostitusjon i følge kartleggingen fra 2006, og funnene fra innearenaen var tilsvarende 
dagens, i forhold til ulike økonomiske drivere (Utekontakten, 2006).

rettigHeter og aLternativer
de utenlandske kvinnene anser muligheten for utdanning og arbeid som den 
avgjørende faktoren for om de skal kunne slutte med salg av sex. kvinnene som ønsker 
å slutte med prostitusjon opplever at de har få eller ingen alternativer til inntjening. 
forventninger om at loven skulle bringe med seg muligheter for alternativ inntjening, 
er ikke blitt innfridd. Hjelpetiltakene erfarer at det for mange kvinner ikke finnes 
alternative inntektskilder i Norge på grunn av deres oppholdsstatus. ordinært arbeid er 
derfor ikke en realistisk målsetting pr. i dag (Utekontakten, 2010). Instansene innenfor 
«prostitusjon/menneskehandel» melder at kvinnenes motivasjon for å slutte med 
prostitusjon synker med manglende muligheter.

flertallet av de norske kvinnene i gateprostitusjon oppgir at de kunne tenke seg 
utdannelse, arbeid og en annen inntektskilde enn prostitusjon. flere i denne gruppen 
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peker på behovet for behandling for sitt rusproblem. tiltak som er innført i forbindelse 
med loven har ikke bidratt til økte eller andre muligheter for rusbehandling og 
rehabilitering. I en kartlegging av norske kvinner i prostitusjon finner pro Senteret5 at 
kvinner i gateprostitusjon trenger mer bistand for å slutte enn kvinner som arbeider 
på innemarkedet. Utover økonomisk hjelp er det nettopp behovet for bistand til 
rusrelaterte vansker som er fremtredende for de rusavhengige kvinnene (Norli, 2009). 

I umiddelbar etterkant av innføringen av sexkjøpsloven var det enkelte skandinaviske 
kvinner som solgte sex på innearenaen som gav uttrykk for at sexkjøpsloven kunne få 
den konsekvens at det ble for komplisert å selge sex og at de da ville vurdere å slutte. 
dette ville de gjøre uten bistand fra hjelpetiltakene. kvinnene ønsker i liten grad kontakt 
med hjelpeapparatet, og vi kjenner defor ikke til om noen har tatt denne avgjørelsen 
etter innføringen av loven.

kartleggingen i 2006 pekte på at kvinnene på innearenaen hadde svært begrenset 
skolegang (Utekontakten, 2006), og erfaringer gjennom prosjekt pIA tilsier at 
kvalifiseringstiltak vil være nødvendig for at kvinnene skal kunne oppnå annet 
inntektsgrunnlag (Utekontakten, 2010).

oppsummering
det er problematisk å få konkret kunnskap om 
kvinnenes inntektsbehov og inntjening i prostitusjon. 
økt organisering og økt reisevirksomhet har gitt større 
utgifter i prostitusjon og et økt marked for å tjene 
penger på å organisere andres prostitusjon. norske 
kvinner tjener mer penger på rusrelatert kriminalitet. 
dette kan tilskrives utviklingen både i rusmiljøet og 
prostitusjonsmarkedet i Bergen. de fleste kvinnene 
har valgt prostitusjon på bakgrunn av manglende 
alternativer. det er stor variasjon i hvorvidt kvinnene 
kan oppnå annen inntekt enn gjennom prostitusjon.

VolD og SiKKErhET

Erfaringsmessig er det underrapportering på voldsepisoder fra prostitusjonsfeltet.  
det er utfordringer knyttet til definisjon og begrepsbruk vedrørende vold og overgrep i 
prostitusjonsmiljøet og på tvers av kulturer.

kartleggingen har ikke funnet endringer i voldsomfanget rettet mot kvinner i 
prostitusjon etter innføringen av sexkjøpsloven. kartleggingen viser at en stor andel av 
kvinnene har voldserfaringer, og instanser innenfor «kontroll/jus» bekrefter at det har 
forekommet vold og overgrep i prostitusjonsmiljøet etter innføringen av loven. det er 
ingen funn som indikerer verken økning eller nedgang, men nøkkelinformanter peker 
på at voldsomfanget ikke har vært registrert tidligere, og at det derfor er vanskelig å 
trekke en konklusjon ut fra kartleggingen. 

funn fra spørreundersøkelsene våren og høsten 2009 viser at en del kvinner føler 
seg mer utrygge nå enn tidligere. voldskartleggingen i Bergen (Utekontakten, 4/ 
2002) viser at 42 % av overgrepene mot kvinner i gateprostitusjon skjedde på gaten. 
Rapporten viser også at samholdet på arenaen er viktig for utveksling av informasjon og 

5 pro Senteret i oslo er nasjonalt kompetansesenter på prostitusjonsfeltet.
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for å passe på hverandre. dette kan tolkes som at færre kvinner og mindre aktivitet  
på den kjente prostitusjonsarenaen fører til mer usikkerhet og utrygghet for kvinnene. 
Spesielt kan dette være for norske rusavhengige kvinner som er sjeldnere å se på gaten,  
og som arbeider alene og sporadisk. Utryggheten kan også forsterkes ved at en del kvinner 
nå imøtekommer kundens ønske om hvor de skal gå eller møtes. En kvinne svarte på 
spørsmålet om opplevelse av sikkerhet i kontakt med kunder at: «… plutselig står du  
foran en låst dør, og blir nektet å forlate stedet. jeg vil egentlig ikke dra hjem til folk.»

pro Senteret gjennomførte en undersøkelse om hvilke erfaringer kvinner i  
prostitusjon har med vold i 2008. pro Senteret oppsummerer at vold ikke er en del  
av prostitusjonshverdagen, men frykten for vold antas likevel å prege situasjonen 
for mange av kvinnene (Bjørndahl og Norli, 2008). I forkant av loven fryktet både 
hjelpeapperatet og kvinnene selv økt voldsutsatthet for kvinner i prostitusjon, og etter 
loven er det nettopp en økt frykt som preger situasjonen for kvinnene. 

kvinnene i prostitusjon har et ambivalent forhold til politiet. de fleste av de intervjuede 
kvinnene i kartleggingens andre fase hadde kjennskap til nødnummeret til politiet.  
flere oppgir imidlertid at de ikke vil ta kontakt med politiet. Blant kvinnene som  
inngikk i pro Senterets voldsundersøkelse oppgav kun 27 % å kontakte politiet  
hvis de var utsatt for vold (Bjørndahl og Norli, 2008). En kvinne fortalte i intervju  
med Utekontakten at hun tidligere har kunnet kontakte politiet dersom hun ble  
utsatt for vold, men at hun nå ikke lenger vil gjøre det. Både kvinnene selv og 
nøkkelinformantene sier at en del kvinner ikke kontakter politiet av frykt for å miste 
boligen. kvinnene fremstår nå som ytterligere skeptiske til å henvende seg til politiet.  
tillit ansees som helt avgjørende for at kvinnene skal be om hjelp. Både kvinnene  
selv og politiet ser utfordringer i å skulle skape og bevare et tillitsforhold etter at lov  
om sexkjøp ble innført. 

I 2006 unngikk kvinnene på innearenaen å anmelde vold og trusler fra kundene av frykt 
for at omgivelsene skulle bli kjent med prostitusjonsvirksomheten (Utekontakten, 2006). 
tidligere arbeid viser at kvinnene også før har vært ambivalente til å kontakte politiet, 
men kvinnene synes nå å tilskrive loven ytterligere grunn til å ikke involvere politi.

oppsummering
det er ikke fremkommet endringer i voldsomfanget 
rettet mot kvinner i prostitusjon. kvinnene opplever  
seg likevel mer utrygge nå enn tidligere. flere oppgir  
at de ikke vil kontakte politiet dersom de skulle bli  
utsatt for vold. tillit mellom kvinnene og politiet 
fremstår som avgjørende.

hElSE og ruSBruK

de fleste kvinnene som er intervjuet i 2010 oppgir å ha helseplager. de psykiske 
helseplagene er fremtredende, og kvinnene beskriver symptomer på angst, depresjon, 
stress og søvnvansker. Umiddelbart etter innføringen av sexkjøpsloven rapporterte ikke 
kvinnene om endring i egen helsetilstand. Nesten et år senere melder enkelte kvinner om 
til dels stor endring i egen helse, og knytter dette til stress og bekymring. 

de fleste kvinnene rapporterer om et sterkere press på seksuelle tjenester uten kondom. 
det er mulig at flere kunder spør om og har erfaringer med at kvinnene gjør unntak. 
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opplevelsen kan også være knyttet til kvinnenes vanskelige situasjon, de føler seg 
presset, uavhengig om denne type forespørsler har økt i antall eller ikke. tjenestene 
har ikke registrert økning i etterspørsel etter gynekologiske undersøkelser. kvinnene i 
målgruppen får ofte tilbud om avtaler hos offentlige tjenester som de av ulike grunner 
avlyser eller ikke møter til. Hjelpetiltak melder at bekymringen for seksuelt overførbare 
infeksjoner ikke synes større enn tidligere.

på nyåret 2010 oppgir alle kvinnene i intervju at de bruker kondom ved salg av sex. 
Likevel sier en del at de gjør unntak ved eksempelvis oral sex eller sex med faste kunder. 
En kvinne forklarer at hun gjør unntak og sier at hun «må ta de kundene [hun] kan». 
Instanser innenfor «prostitusjon/menneskehandel» opplyser at enkelte kvinner vegrer 
seg for å oppbevare kondomer, og vurderer at dette vanskeliggjør smittevernsarbeid. 
Ettersom kvinnene også erfarer at det er vanskeligere å rekruttere kunder, er det mulig 
at flere kvinner vil bryte med egne prinsipper i forhold til både kondombruk og hvilke 
tjenester de tilbyr. dette kan igjen utfordre kvinnenes psykiske og fysiske helse. 

fra tjenestene innenfor «helse/rus» og «prostitusjon/menneskehandel» er det meldt 
om dårligere helse blant de norske rusavhengige kvinnene. det ble særlig meldt om 
dårlig ernæring, sår og infeksjoner samt synlige psykiatriske symptomer. En del av 
helseplagene kan knyttes til at kvinnene eldes. Imidlertid meldes det fra overnevnte 
instanser at også de unge kvinnene har svært destruktiv rusbruk og store helsemessige 
utfordringer. kvinnene som selv våren 2009 oppgav stor endring i egen helse, knyttet 
dette til en forverring av rusrelaterte plager. 

Gjennom prosjekt pIA har en fått innpass i det thailandske prostitusjonsmiljøet i 
Bergen. det er avdekket omfattende helseplager for en del av personene i kontaktflaten, 
og de tar gjerne i mot helse- og sosialoppfølging. Nesten alle de thailandske kvinnene 
oppgav i spørreundersøkelsen høsten 2009 at de mottok psykisk helsehjelp. det ser 
imidlertid ut til at dette handler om omsorg og støtte fra personer i sitt private nettverk. 
fAfo rapporterte i 2008 at det var store helseproblemer i det thailandske miljøet (tveit 
og Skilbrei, 2008). I 2009 fremkom det i kartleggingen at de kvinnene som mottok 
helseoppfølging utover enkeltstående medisinske undersøkelser hovedsakelig er fra 
Norge eller thailand.

også i 2006 fant en at kvinnene på innearenaen kunne oppleve press på priser og 
risikabel seksuell atferd, og at svært få var åpne om sitt sexsalg til helsetjenestene 
(Utekontakten, 2006). det synes som om kvinnenes opplevelse av press gjelder for de 
fleste på tvers av nasjonalitet og uavhengig av hovedarena for sexsalg.
 
rus
kartleggingen har avdekket mer rusbruk på innearenaen i Bergen enn det som var 
kjent tidligere. I intervju med kvinner og med nøkkelinformanter ble det på nyåret 
meldt at en del kvinner bruker rusmidler sammen med kunder. fra det thailandske 
miljøet rapporteres en økt bruk av alkohol og «piller» fordi kvinnene blir friere, 
yter bedre tjenester og kundene kommer tilbake. også blant europeiske tilreisende 
kvinner fremstår bruk av rusmidler som relativt utbredt. fortrinnsvis gjelder dette 
sentralstimulerende stoffer som kundene medbringer og alkohol. kvinnene ruser 
seg sammen med kunder, på større fester i regi av kunder, samt mot slutten av sin 
arbeidsperiode i Norge. En nøkkelinformant forklarer at da er kvinnene slitne og leie, 
og at rusen er en måte å holde ut på. I følge informanten ruser ikke kvinnene seg når de 
er hjemme. Noen av kvinnene oppgir i intervju at de bruker beroligende medikamenter, 
sovemedisiner og lignende.
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flertallet av de norske kvinnene oppgir at de ruser seg mer nå enn tidligere, andre 
mindre. Ingenting tyder på at dette har med kriminaliseringen direkte å gjøre, men 
enkelte kvinner mener sexkjøpsloven gjør at de har det vanskeligere og derfor ruser seg 
mer. vi har informasjon om at flere av kvinnene selger mer rusmidler enn tidligere, 
og erfaring tilsier at personer som besitter mye rusmidler også bruker mer selv. I følge 
nøkkelinformanter har en del av kvinnene opparbeidet seg omfattende gjeld på denne 
måten, og det medvirker til større inntjeningsbehov og ytterligere stresset hverdag. 
Både kvinnene selv og nøkkelinformanter forteller at en kan betale for rusmidler med 
seksuelle tjenester i Nygårdsparken. 

Utfra spørreundersøkelsen høsten 2009 mottar om lag ½ av de norske kvinnene 
rusbehandling, og flere har kommentert at de har søkt om, venter på eller ønsker seg 
behandling. for de norske rusavhengige kvinnene er det tydelig, både for kvinnene 
selv og for hjelpeapparatet, at bistand til å håndtere sin rusmiddelavhengighet vil være 
avgjørende for om de kan avslutte prostitusjonen. kontakten mellom hjelpeapparatet 
og de rusmiddelavhengige kvinnene på gaten består mye av individrettete tiltak i 
form av oppfølging i forhold til helseproblemer og sosiale problemstillinger. de fleste 
av disse kvinnene er godt kjent i hjelpeapparatet, med tilknytning til sosialtjeneste 
og fastlege. I intervjuene på nyåret 2010 fremkommer det at kvinnene har hatt mer 
kontakt med hjelpeapparatet det siste året, noe også tjenestene bekrefter. pro Senteret 
i oslo har erfart at de gjennom 2009 har hatt færre brukere, men at enkeltpersoner 
har brukt tjenestene mer hyppig. dette tolkes som at den enkelte har mer behov for 
hjelp etter innføringen av loven (pro Senteret, 2010). Instanser innenfor «helse/rus» 
og «prostitusjon/menneskehandel» peker på behovet for differensierte og samordnete 
rusbehandlingstilbud for å imøtekomme de rusrelaterte utfordringene for de norske 
kvinnene.

oppsummering
de fleste kvinnene har helseplager, og psykiske 
vansker er vanlig. kvinnene opplever et større press 
på å selge seksuelle tjenester uten kondom, men 
hvorvidt det er en konkret økning i slike forespørsler 
er vanskelig å fastslå. de norske rusavhengige 
kvinnene har til dels svært dårlig helse. de fleste 
kvinnene i denne gruppen oppgir at de ruser seg mer, 
og at de ønsker seg rusbehandling. det er avdekket 
mer rusbruk på innearenaen enn det som var 
tidligere kjent både blant thailandske og europeiske 
omreisende kvinner.

nETTVErK og SoSialE ForholD

I begge kartleggingsperiodene er det vist at endring i inntjening får konsekvenser 
for noen av de utenlandske kvinnenes kontakt med nettverket i hjemlandet. Både 
østeuropeiske og nigerianske kvinner har forklart at de har mindre eller ingen kontakt 
med familien ettersom de ikke lenger har penger å sende hjem. flere nevner også at 
de ikke har penger til å kjøpe telefonkort. våren 2009 forklarte thailandske kvinner 
at de opplevde et større press fordi familiens forventninger ikke ble justert i forhold til 
inntektsnivået.
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forandringer i prostitusjonsmarkedet har ført til endringer i sosiale forhold. Ca 1⁄3 av 
kvinnene som besvarte spørreundersøkelsen høsten 2009 oppgav at det var endring 
i deres kontakt med andre kvinner i miljøet. kvinner fra ulike nasjonaliteter sier 
de har mindre kontakt. kvinnene peker på få kontaktpunkter, mindre samhold og 
mer konkurranse om kundene. En av de østeuropeiske kvinnene kommenterer det 
motsatte, og sier at tidligere arbeidet hun mer alene, nå hjelper kvinnene hverandre og 
deler på kunder. Erfaringen fra prosjekt pIA er at dette gjelder flere av kvinnene. 

på gaten rapporteres det om mindre samhold blant norske kvinner. 
prostitusjonstiltakene har også registrert denne endringen. vitende om at mange av 
de norske kvinnene har hatt viktige sosiale relasjoner knyttet til prostitusjonsmiljøet 
(Utekontakten 4/ 2002), er det grunn til å tro at de norske kvinnene fra dette miljøet er 
mer alene i sin prostitusjonsvirksomhet. Imidlertid var dette en tendens som startet ved 
den økte konkurransen på gaten og er en effekt som ikke kan tilskrives loven alene.

også for de nigerianske kvinnene i gateprostitusjon synes de sosiale forholdene å være 
endret. Stadig tilkomst av nye kvinner og hard konkurranse ser ut til å prege hverdagen. 
En nigeriansk kvinne forteller i intervju på nyåret 2010 at kvinnene snakker mye 
om den vanskelige situasjonen kvinnene nå er i, og at samtalene har endret seg fra 
«koseprat» til alvor.

det synes som om de norske snakker mindre om sin prostitusjon enn det de 
utenlandske gjør. det skal også presiseres at ikke alle ønsker kontakter i eller å være en 
del av et prostitusjonsmiljø, og heller ikke å kunne snakke med personer utenfor miljøet 
om sine erfaringer. dette gjelder særskilt kvinnene som arbeider på innearenaen.

funn fra kartleggingen i 2006 viste at kvinner på innearenaen ofte levde veldig 
isolerte, og flere informanter fremmet behov for at «noen skal vite» (Utekontakten, 
2006). Gjennom prosjekt pIA har en erfart at de norske kvinnene på innearenaen er 
sosialt isolerte og at en del av de utenlandske kvinnene er lite integrert i samfunnet 
(Utekontakten, 2010). den sosiale situasjonen for kvinnene på innearenaen fremstår 
som uendret fra 2006 frem til i dag.

kontakt med HjeLpeapparatet
Etter innføringen av sexkjøpsloven hadde prostitusjonstiltakene en kraftig nedgang 
i besøk. Ca 1⁄3 av kvinnene som deltok i kartleggingen rapporterer om endring i sin 
kontakt både med prostitusjonstiltakene og øvrig hjelpeapparat. 

for enkelte grupper er det et spørsmål om hvorvidt hjelpen er relevant i forhold til 
opplevde behov. Norske og andre vesteuropeiske kvinner på innearenaen benytter 
ikke de prostitusjonsrettede tilbudene om helse- og sosiale tjenester. Inntrykket er at 
denne gruppen ikke ser på seg selv som hjelpetrengende, samtidig som de er opptatte 
av å bevare sin anonymitet. for utenlandske kvinner generelt kan det tenkes, enten 
prostitusjonsvirksomheten er drevet utfra et ønske om investering i egen fremtid 
eller en tvangssituasjon, at kvinnene ikke opplever at de har mulighet til å ta i mot 
hjelpetiltak. Instanser innenfor «prostitusjon/menneskehandel» rapporterer at 
omskiftningene i markedet gjør det vanskelig å holde oversikt og også å nå ut med 
tilbud som kvinnene kan benytte seg av. for de omreisende kvinnene synes det som om 
de korte stoppene vanskeliggjør oppfølging av legetilbudene fordi de oppholder seg så 
kort tid i byen.
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ved hjelp av nye metoder har en kommet i kontakt med nye grupper som østeuropeiske 
og thailandske kvinner på innearenaen (Utekontakten, 2010). disse gruppene har 
tidligere vært ansett som utilgjengelige for hjelpeapparatet i Bergen. det viser seg også 
at innen flere kulturer er det vanskelig å begripe at det finnes et offentlig hjelpeapparat 
for personer som selger sex. frykten for at det finnes en skjult agenda gjør tillits- og 
relasjonsbygging svært ressurskrevende.

Gjennom 2009 har det vært registrert større skepsis blant nigerianske kvinner til 
de oppsøkende tjenestene enn det som har vært vanlig tidligere. En mulighet er at 
kvinnene har et sterkt press på seg, en annen er at det har vært og fremdeles er usikkert 
for kvinnene hva som er hjelpeapparatets rolle versus politiets rolle. på nyåret 2010 
virker det som om det er lettere for kvinnene å ha kontakt med tiltakene.

kvinnenes oppfatning av sexkjøpsLoven
Et år etter sexkjøpslovens iverksettelse har kvinnene en relativt entydig negativ 
oppfatning av loven. Manglende muligheter for alternativ inntjening eller lettere 
tilgjengelige tiltak for å bedre egen livssituasjon, eksempelvis rusbehandling, bidrar til 
at kvinnene ikke ser positive effekter av sexkjøpsloven. Imidlertid forteller en kvinne i 
intervju at det er positivt at hun er mindre på gaten, og en annen mener loven kan bli 
positiv dersom politiet i større grad er på kvinnenes side. Like etter innføringen av loven 
pekte kvinnene på positive erfaringer knyttet til at menn som tok kontakt faktisk ønsket 
seksuelle tjenester og at loven kunne brukes som en trussel mot kunden dersom han 
ikke oppførte seg bra. 

I 2006 anså en at kvinnene på innearenaen var godt orientert om daværende lovverk 
rundt kjøp og salg av seksuelle tjenester (Utekontakten, 2006). Gjennom intervjuene 
kommer det frem at kvinnene mener de har god kunnskap om loven og hva som er 
forbudt. det meldes imidlertid fra tjenestene ”prostitusjon/ menneskehandel” at dette 
i praksis synes uklart for mange. Blant annet har det versert rykter om at loven skulle 
være «ferdig» til nyttår 2010 eller at det skulle bli forbudt også å selge sex fra januar 
2010. kvinnens oversikt over lovverket som berører prostitusjon synes å være endret.

oppsummering
for utenlandske kvinner får endring i inntjening den 
konsekvens at flere har mindre kontakt med nettverk 
i eget hjemland. i gateprostitusjon er det mindre 
samhold mellom kvinnene og hverdagen er preget 
av alvor og konkurranse. økt reisevirksomhet har 
påvirket kontakten mellom kvinnene på ulike måter. 
mens noen erfarer mindre samhold på grunn av stor 
utskiftning, har andre nå mer kontakt med hverandre 
for å organisere seg sammen. det er fortsatt kontakt 
mellom kvinnene og hjelpetiltakene, og varierte 
metoder har gitt innpass i nye miljøer.
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marKEDET – arEna

gatearena
Gateprostitusjonsarenaen i Bergen strekker seg fra tollboden på Nordnes og innover 
mot torgallmenningen. tradisjonelt har gaten fra Gågatens begynnelse til tollboden 
vært mest brukt. Etter at utenlandske kvinner kom til gatearenaen i Bergen, har det vært 
en utvidelse av strøket, og i løpet av de siste årene er parallellgatene Strandgaten og 
Strandkaien inn til torgallmenningen blitt en del av den etablerte prostitusjonsarenaen. 
Gatearenaen er preget av bevegelighet. kvinnene står sjelden lenge i ro på et hjørne, 
men beveger seg mer rundt i området enn det de gjorde tidligere.

kartleggingsteamet har ikke funnet nye offentlige gatearenaer for sexsalg etter 
innføringen av sexkjøpsloven. ved enkelte anledninger har kvinner som selger sex vært 
observert på torgallmenningen og rundt byens utesteder på nattestid. kvinnene har 
også bekreftet at de jobber i sentrumskjernen om natten, og noen kvinner har oppgitt at 
de er tilgjengelige på kjøpesenter i sentrum, men dette synes å være sporadisk.

I begynnelsen av 2009 var det en kraftig nedgang i den synlige gateprostitusjonen. 
Utover våren ble det igjen registrert en økning i antall kvinner som stod på gaten. 
kvinnene har vært mindre synlig for folk flest fordi de har kommet senere ut. 
kilder mener at også kundene var lenger inne i byen og på utesteder like etter 
loven ble innført. Gjennom året har det vært varierende biltrafikk på den etablerte 
prostitusjonsarenaen fra kveld til kveld. Enkelte dager våren 2009 kunne en se 
ansamlinger av biler og kontakt mellom menn som er kjente på arenaen. 

figur 3. antall treff på gatearenaen.  
 utvikling i perioden november 2007 – mars 2010.
 

I løpet av 2009 har det vært store utskiftninger på gateprostitusjonsarenaen. 
Nedgangen i antall ulike personer som treffes på gaten er ikke tilsvarende 
nedgangen i antall treff. dette kan være tegn på at kvinnene arbeider mer sporadisk. 
Reisevirksomheten er utbredt, og mange er i Bergen i kortere perioder enn tidligere. 
Blant de kvinnene som reiste fra Norge rundt nyttår 2008/ 2009 kom enkelte tilbake 
på gaten allerede i januar 2009. flere forklarte at de hadde behov for mer inntekt enn 
de klarte å oppnå gjennom annet enn prostitusjon. 
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figur 4.  antall ulike personer påtruffet på gatearenaen.  
 utvikling i perioden november 2007 – mars 2010.

En hypotese før loven ble iverksatt var at kvinnene ville bli kontaktet utenfor  
«strøket» og på fritiden, og at de derav ville få mindre kontroll over situasjonen og  
egen prostitusjon. kartleggingen har ikke gjort funn som støtter denne hypotesen.  
Unntaket er norske kvinner med tilknytning til rusmiljøet i Bergen sentrum.  
de forteller at en kan få forespørsler hvis man går gjennom byen og at menn venter  
ved Nygårdsparkens utganger. En kvinne forteller at hun blir kontaktet utenfor 
hospitset hvor hun bor, og flere sier at menn i større grad bytter telefonnummer, og 
at ukjente personer kontakter dem. det er uvisst om dette er en endring etter lovens 
ikrafttredelse. Mange av kvinnene har ikke hatt en strukturert prostitusjonsvirksomhet, 
og kunder kan ha erfaring med at kvinnene fra rusmiljøet imøtekommer en 
forespørsel hvis og når det passer, uavhengig av tid og sted. på den andre siden kan 
kvinnenes tilbakemeldinger være et tegn på at menn ikke ønsker å oppsøke den kjente 
prostitusjonsarenaen og derfor foretrekker å kontakte kvinnene i andre områder.

innearena
det er ikke registrert en systematisk forflytning av prostitusjonsvirksomheten fra gaten 
til innearenaen etter lovens iverksettelse. I 2006 rapporterte Utekontakten om en viss 
grad av overlapping mellom gaten og innemarkedet, og denne tendensen ser ut til å 
ha blitt styrket de siste årene. I forbindelse med kriminaliseringen har enkeltpersoner 
forsøkt å etablere seg på innearenaen, men vi har ikke sett en ekspansjon av 
innemarkedet som følge av redusert aktivitet på gaten. fra oslo rapporteres det heller 
ikke at kvinner som tidligere arbeidet fra gaten har flyttet sin virksomhet inn (pro 
Senteret, 2010). En del av kvinnene har faste kunder. Etter at konkurransen har blitt 
sterkere, har de faste kundene fått større betydning. dette kan være kontakter som har 
vært opprettet på gaten, men som senere er opprettholdt via telefon. 

prostitusjon på innearenaen i Bergen foregår hovedsakelig i private leiligheter og 
leiligheter som kvinnene disponerer sammen. Etter at hotellnæringen iverksatte 
tiltak for å unngå prostitusjon sier flere kvinner at de oftere bruker egne og kundenes 
hjem. dette står i kontrast til at noen kvinner melder om behov for å skjerme eget 
hjem, både på grunn av frykt for utkastelse som en følge av loven samt behovet for et 
«fristed». Gjennom kartleggingen kom det frem informasjon om konkrete utesteder 

0

30

60

90

120

150

OKTSEPAUGJULJUNMAIAPRMARFEBJANDESNOV

2008-2009 2009

A
N

TA
LL

 U
LI

K
E 

TE
LE

FO
N

N
U

M
M

ER

0

10

20

30

40

50

OKTSEPAUGJULJUNMAIAPRMARFEBJANDESNOV

2007-2008 2008-2009 2009-2010

A
N

TA
LL

 U
LI

K
E 

PE
R

SO
N

ER

0

50

100

150

200

250

OktSepAugJulJunMaiAprMarFebJanDesNov

2007-2008 2008-2009 2009-2010

A
N

TA
LL

 T
R

EF
F

0

30

60

90

120

150

JANDESNOVOKTSEPAUGJULJUNMAIAPRMARFEBJANDESNOV

Innearena Pro Senteret Innearena Utekontakten

A
N

TA
LL

 U
LI

K
E 

PE
R

SO
N

ER

0

10

20

30

40

50

MARFEBJANDESNOVOKTSEPAUGJULJUNMAIAPRMARFEBJANDESNOV

Gatearena Utekontakten

U
LI

K
E 

PE
R

SO
N

ER



28

og hoteller hvor ulike nøkkelinformanter vet at det foregår prostitusjon. I tillegg finnes 
det institutter, men disse antas ikke å utgjøre en stor del av markedet. Av de som 
besvarte spørreundersøkelsen høsten 2009 var alle som solgte sex fra institutter/ 
studio av thailandsk opprinnelse. fra prosjekt pIA vet en at det eksisterer tilsvarende 
etablissement for norske kvinner.

våren 2009 ble flere av de inaktive annonsene på internett ble reaktivert 
(Utekontakten, 2010). dette tilsvarte tendensen på gaten med at kvinner som forsvant 
fra den synlige prostitusjonen, kom tilbake. personer på innearenaen reiste eller unnlot 
å annonsere/oppdatere annonsen en periode etter lovens iverksettelse, men flere 
gjenopptok sin virksomhet etterhvert. dette ble bekreftet av nøkkelinformanter. I 2006 
rapporterte Utekontakten at det var flere utenlandske kvinner som annonserte mens de 
norske i større grad hadde en fast kundekrets (Utekontakten, 2006). dette virker å være 
uendret i 2010.

figur 5.  antall registrerte telefonnummer på innearena.  
 utvikling fra november 2008 – desember 2009.
 

oppsummering
gateprostitusjonsarenaen er etablert inn mot 
torgallmenningen og er preget av bevegelighet og 
stor utskiftning. etter innføringen av loven er det 
registrert en nedgang i antall treff. reduksjonen i 
antall ulike personer som tilbyr seksuelle tjenester fra 
gaten er ikke tilsvarende stor. det er ikke avdekket nye 
offentlige arenaer eller en systematisk forflytning fra 
gaten til innemarkedet. prostitusjonen på innearenaen 
foregår hovedsakelig fra private leiligheter. dette er 
blitt mer utbredt på grunn av vanskeligheter med å 
innkvartere seg på hotell.
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KonTaKT mEllom KVinnEnE og KjøpErnE

det er fremdeles slik at noen kvinner jobber inne og er tilgjengelige via internett,  
andre er tilgjengelig kun fra gaten og ønsker ikke å bruke noen hjelpemidler som legger 
igjen spor, mens en tredje gruppe kombinerer arenaene for sexsalg. fra innearenaen 
beskrives både økt bruk av tilretteleggere og organisatorer, samt bedre kontroll av 
hvem som er kunden, eksempelvis ved å søke opp mer informasjon på internett og 
avtale møte et stykke fra adressen for å ta ham i «øyesyn». våren 2009 kom det frem 
at kundene hadde med seg gaver, verktøy eller tilsvarende slik at de hadde et ærend hos 
kvinnen. dette kunne fungere som en troverdig årsaksforklaring dersom politiet skulle 
dukke opp. 

kvinnene er kreative i sine metoder for markedsføring. kartleggingsteamet har fått 
informasjon om at kvinner kontakter menn gjennom ordinære kontaktannonser. 
Muligheten for å kjøpe seksuelle tjenester lanseres da forsiktig etter hvert. Et annet 
eksempel er bruk av «blåtann» på mobiltelefonen på offentlige steder, kafèer og 
lignende. kilder forteller videre at offentlig tilgjengelige tavler, på kjøpesenter og 
lignende, er hyppig brukt som formidlingsarena. Annonsene er subtile og omhandler 
gjerne massasje. Mobiltelefon har også fått større betydning for kontakten mellom 
kvinnene og deres kunder. I forkant av iverksettelsen av loven samlet selgere og 
kjøpere på hverandres telefonnummer, og tidlig i 2009 kom det frem at kvinnene var 
oppsøkende og selv tok kontakt med kunder for å tilby sine tjenester.

forHandLingsposisjon
funn fra kartleggingen viser at kriminaliseringen har medført endring i maktforholdene 
i relasjonen mellom selger og kjøper av seksuelle tjenester. på den ene siden opplever 
kvinnene å være under økonomisk press, og flere opplever at de må overtale kundene 
til å handle. Spesielt for kvinnene på gaten dominerer behovet for penger. En slik 
situasjon svekker kvinnenes forhandlingsgrunnlag. I tillegg til tjenester uten kondom, 
forteller kvinner om økt etterspørsel etter «spesialiteter» og fetisjer. Spesielt nevnes 
dominering, bondage og tjenester som inkluderer urinering. En kvinne forklarer 
at kunder etterspør «alt mulig en kan tenke seg, og ikke en gang tenke seg». det er 
vanskelig å omfangsberegne etterspørselen i prostitusjonsmarkedet, og det kan tenkes 
at en eventuell nedgang av kunder fører til en tilsynelatende økning i etterspørselen av 
«spesialiteter». dette kan støtte oppunder en hypotese om at menn med ønsker/behov 
de ikke får utløp for i andre relasjoner, vil fortsette å kjøpe sex. våren 2009 fremkom 
det fra flere kilder at det oppleves som stressende for enkelte av kvinnene at de nå må 
«oppføre seg pent» og være gode på det de gjør, for å sikre at kunden kommer tilbake. 
I begge kartleggingsperiodene sier kvinnene at det er en nedgang i kunder som bare 
ønsker selskap.

på den andre siden deler både kjøper og selger utfordringen om å holde seg skjult for 
politiet. kvinnene må sikre egen inntekt, og kundene unngå straffeforfølgelse. Begge 
parter truer hverandre med avsløring. En nøkkelinformant forklarer at kvinnene er blitt 
bedre rustet til å forsvare seg. Når kundene prøver å true kvinnene til å utføre tjenester 
de ikke ønsker, for eksempel med å avsløre dem i hotellets resepsjon, svarer kvinnene 
med at de vil tipse politiet om kundens navn og telefonnummer. kundene er også 
kommet i en posisjon der det kan være vanskeligere å anmelde trusler, utpressing og 
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tyveri. det er kjent at en del menn opplever å bli frastjålet penger og eventuelt presset 
for mer penger i etterkant av sexkjøpet. Gjennom 2009 har Utekontakten i Bergen 
blitt kontaktet av kunder som ønsker veiledning eksempelvis i forbindelse med at de 
blir presset for penger eller at de angrer på sexhandelen og frykter at kvinnen på et 
tidspunkt vil bruke dette mot dem. dette er nytt etter innføringen av sexkjøpsloven.

Nøkkelinformanter forteller også om kvinner som har en tilfredsstillende inntjening. 
Mulig er ressurser, diskresjon og god organisering medvirkende faktorer. det kan også 
tenkes at kvinnenes forhandlingsevne er av betydning. Sånn sett kan både kvinner 
og kunder være i posisjon til å forhandle frem en god avtale. Selv om en del kvinner 
har fått en svekket forhandlingsposisjon og opplever at det er «kjøpers marked» 
slik det ble rapportert sommeren 2009, er bildet mer nyansert dersom en ser på 
prostitusjonsmarkedet som helhet. 

konsekvenser for kjøpere av seksueLLe tjenester
Samtidig som en har registrert henvendelser fra kjøpere som ønsker veiledning fra 
prostitusjonstiltakene, har det vært registrert stor aktivitet i et av diskusjonsforumene6 
på internett for sexkjøpere utover i 2009. Mens henvendelsene til hjelpeapparatet 
har vært fra menn som opplever negative konsekvenser av sitt sexkjøp, er det på 
diskusjonsforumet mer fokus på hvordan en kan omgå loven. Menn diskuterer 
lovens betydning, politiets virkemidler, samt bevisførsel og sannsynligheten for at en 
«sexkjøpssak» vil holde i retten. det etterspørres anbefalinger av kvinner generelt, 
og spesielt kvinner som ikke annonserer. I tillegg er enkelte kvinner som selger sex, 
aktive i slike fora. det er åpenlys kontakt mellom menn og kvinner i samtaler og 
diskusjoner. dette støtter oppfatningen om at internett er en «bli-kjent-arena», og ikke 
bare en formidlingsarena. det ser ut til å være en økning i kvinnenes tilgjengelighet 
og i organisering via e-post. dette kan illustreres ved at en kvinne forteller at kunder 
holder kontakt med henne via e-post etter at de er blitt kjent. Bruk av e-post og jevnlig 
korrespondanse mellom kvinner og menn kan tyde på at enkelte rekrutterer kunder ved 
en form for personifisering og relasjonsbygging.

kartleggingens informanter høsten 2009 har vært mindre opptatt av kjøperne av 
seksuelle tjenester enn i første kartleggingsfase. våren 2009 uttrykte både kvinnene 
og flere nøkkelinformanter bekymring for kundene. de anså kundenes situasjon som 
vanskeligere, og la til grunn at en del menn ikke oppnår intimitet gjennom andre 
relasjoner. Ulike kilder spekulerte i om sexkjøpslovgivningen ville påvirke seksuell 
atferd for eksempel i forbindelse med uteliv. Mens noen antok at kriminaliseringen  
ville føre til nedgang i impulsive sexkjøp, så andre muligheten for at det ville bli en 
økning i tilfeldige seksuelle relasjoner. Slike hypoteser vil være vanskelige å verifisere, 
men det tyder på at det finnes forventninger om at loven vil få intenderte effekter om 
begrenset prostitusjon.

tjenesteapparatet på sin side peker på behov for tiltak for menn som kjøper sex.  
det blir vist til at også en del kunder lever med store og sammensatte problemstillinger, 
samt at det er for lite fokus på andre forebyggingsmetoder enn gjennom lovverket. 
dette ble rapportert fra instanser/virksomheter i gruppene «interesseorganisasjoner», 
«prostitusjon/menneskehandel» og «kontroll/jus». Ressurssenter for menn (Reform) 
lanserte i 2010 en rapport med skisse til tiltak for kjøpere av seksuelle tjenester. 

6 Eksempelvis www.eskorte-Forum.com Nettside for personer som kjøper seksuelle tjenester. 
 også menn som vurderer kjøp eller har sluttet å kjøpe sex deltar i debattene på forumet. det finnes flere tilsvarende internettsider.
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Rapporten viser at menn som kjøper sex har behov for samtale og råd/ veiledning 
knyttet til sine erfaringer (Reform, 2010). Instanser som har bidratt i kartleggingen ser 
nødvendigheten av tiltak rettet spesifikt mot menn med kjøpserfaring, samt holdnings- 
og informasjonsarbeid generelt rettet mot potensielle kjøpere. 

oppsummering
kvinner og kunder finner nye strategier for å møtes 
og for å opprettholde markedet. for noen kvinner er 
forhandlingsposisjonen åpenbart svekket, mens det 
i andre deler av prostitusjonsmarkedet er endrete 
maktforhold ved at både kvinner og kunder er i 
posisjon til å presse den andre part. gjennom 2009 
har færre kilder meldt om bekymring for kundene på 
bakgrunn av at de mangler alternativer for intimitet. i 
følge tjenesteapparatet er det et klart behov for tiltak 
for menn som kjøper seksuelle tjenester.

TilpaSning i marKEDET

kartleggingsteamet har sett kontinuerlige tilpasninger i markedet, og dette vil etter all 
sannsynlighet fortsette. I tillegg til bruk av private leiligheter for sexsalg, viser funn fra 
spørreundersøkelsen høsten 2009 også bruk av leiet rom på timesbasis for kvinner fra 
de fleste nasjonaliteter. vi har kjennskap til at privat utleie av rom er utbredt, og i følge 
nøkkelinformanter har dette økt etter innføringen av sexkjøpsloven. 

kvinnene beskriver at konkurransen har økt, og tendensen med økt reisevirksomhet 
har fortsatt gjennom 2009. kvinnene forklarer at de reiser mer og har korte opphold 
på hvert sted. de korte stoppene har vært forklart med at kvinnene uansett får det 
samme antallet kunder, og at de sånn sett kan tjene mer på å ha kortere stopp med 
lengre arbeidsdager. dette bekreftes av nøkkelinformanter og tjenesteapparat. for 
kvinner som kommer til Norge for å selge sex i en kort periode, rapporteres også det 
motsatte. kvinnene ser seg nødt til å utsette hjemreisen fra Norge fordi de ikke har tjent 
som forventet på planlagt tid. En nøkkelinformant med kjennskap til det østeuropeiske 
miljøet forklarer at kvinnene likevel kommer tilbake fordi de kjenner systemet og har 
faste kunder i Norge, samt at det vil være mer krevende å etablere seg på nytt i et annet 
land.

I tillegg til at omreisende kvinner har kortere stopp enn før, reiser de i større grad til 
småsteder. Enkelte reiser også i hele Europa. I følge spørreundersøkelsen høsten 2009 
har litt under halvparten av respondentene solgt seksuelle tjenester i andre land enn 
Norge. Samtlige av de norske kvinnene og en stor andel av de thailandske kvinnene 
har bare solgt sex i Norge. de østeuropeiske kvinnene peker seg ut med omfattende 
reisevirksomhet innad i Norge. 

Enkelte kvinner har opprettet egne hjemmesider med reiseruter, og i følge en 
nøkkelinformant våren 2009, er dette for å spare penger på annonsering. En del av de 
omreisende kvinnene har godt utførte annonser som inneholder både oversikt over 
tjenester og priser. også en del kvinner som reiser har faste kjøpere og baserer seg på 
kunder via venners annonser. 
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prosjekt pIA registrerte våren 2009 at kvinner som formilder seksuelle tjenester via 
internett, i større grad enn tidligere gjorde tilgjengelig personlig informasjon. flere 
kvinner brukte usladdet bilde og mer informasjon/ tydeligere formulerte annonser, 
og flere kvinner hadde også blogger der de delte personlig informasjon. I etterkant 
av at politiet intensiverte bekjempingen av sexkjøp, har denne tendensen snudd. En 
nøkkelinformant forklarer blant annet at annonsesidene nå stiller mindre krav til klare 
og ekte bilder på grunn av at kvinnene erfarer å bli gjenkjent av politi og på flyplasser. 

oppsummering
tilpasningene i markedet foregår kontinuerlig. det 
er mer bruk av private leiligheter, og det er et marked 
for å leie ut rom på timesbasis. med økt konkurranse 
er det blitt økt reisevirksomhet for kvinner som 
arbeider både på gate- og innearena. kvinnenes 
annonsering har endret seg sammen med utviklingen 
i markedet. på nyåret ble annonsene mer personlige 
og kvinnene delte mer av seg selv. med økt kontroll av 
annonsemarkedet er dette gått tilbake, og kvinnene er 
igjen mer anonyme.

organiSEring og mEnnESKEhanDEl

I løpet av 2009 har organiseringen av markedet blitt tydeligere både på gate- og 
innearenaen. Nøkkelinformanter forteller om organisert reising og innkvartering i 
private boliger, og enkelte på innearenaen har personer som besvarer telefoner og 
organiserer avtaler. kvinnene og nøkkelinformanter opplyser at kvinner og kunder 
har kontakter i ulike bedrifter som bistår dem i å opprettholde markedet til tross for 
økte interne rutiner og kontrolltiltak. dette kan eksempelvis være personer ansatt i 
restaurant- og hotellbransjen eller transportvirksomhet.

I 2006 var det flere medieoppslag om konflikter mellom kvinnene på gatearenaen i 
Bergen (eksempelvis www.ba.no, 27.09.06 og 5.11.06). Nøkkelinformanter og de 
oppsøkende tjenestene rapporterer nå om organisering av gatearenaen, og kvinnene 
har åpenbart ulike roller. kvinnene har ved ulike anledninger forklart at det kun er 
plass til et gitt antall personer på gaten i Bergen. på tross av at kvinnene melder om 
økt konkurranse, er det ikke rapportert om tilsvarende konflikter etter innføringen av 
sexkjøpsloven. Informasjon tyder på at når noen kvinner kommer, så reiser andre. det 
kan også se ut til at kvinnene til en viss grad har delt kvelden mellom seg. 

I intervju på nyåret 2010 oppgir de fleste kvinnene at de ikke har noen som hjelper 
seg med organisering av prostitusjonsvirksomheten. Gjennom intervju og erfaringene 
til prosjekt pIA kommer at det likevel frem at det i enkelte miljø er relativt vanlig å ha 
tilretteleggere. kvinner som oppgir å ha tilretteleggere forklarer at dette er venner som 
også selger eller har solgt seksuelle tjenester. Mange får formidlet kunder gjennom 
venner eller andre kjøpere. kvinnene bytter også tjenester ut fra hvilken kompetanse 
den enkelte besitter, eksempelvis It- og språkkunnskaper (Utekontakten, 2010). I det 
thailandske miljøet kan kvinnene være særskilt avhengig av hverandre ettersom miljøet 
er lukket og lite i kontakt med resten av prostitusjonsmarkedet (tveit og Skilbrei, 
2008). prosjekt pIA har sett de samme tendensene for østeuropeiske kvinner på 
innearenaen.
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kvinnene selv beskriver at tilretteleggerne har en hjelperrolle. En av kvinnene 
ser på tilretteleggeren som en «snill hjelper». Mot kr 400,- per kunde betaler 
«hjelperen» husleie, mat og «alt de ellers trenger» i leiligheten. Nøkkelinformanter 
og tjenesteapparat gjenkjenner dette synet på tilretteleggerne, og fremmer videre at 
kulturforskjeller medfører at kvinnene og tilretteleggerne ofte er uforstående til at 
virksomheten skulle være lovstridig. fAfo oppsummerte i 2008 at «grensene mellom 
venner og venninner, medhjelpere og bakmenn kan ofte være flytende, og det kan være 
vanskelig å si hva som er det ene eller det andre» (tveit og Skilbrei, 2008:92). det 
kvinnene oppfatter som et gjensidig bytte av tjenester vil i en del tilfeller klassifisere som 
ulovlig organisering av andres prostitusjon, jfr. Straffeloven § 202 om hallikvirksomhet. 
dette samsvarer med funnene fra 2006 der kvinnene på innearenaen anså assistansen 
fra andre som en konsulenttjeneste eller en forretningsforbindelse (Utekontakten, 
2006).

menneskeHandeL
Nøkkelinformanter og tjenesteapparatet innenfor «prostitusjon/menneskehandel» 
og «kontroll/jus» er kjent med at det finnes personer i Bergen som er ofre for 
menneskehandel, og som blir utnyttet i prostitusjon. kvinnene selv snakker svært lite 
om dette, og det har vært vanskelig å få informasjon til kartleggingen, selv fra kvinner 
som «vet at vi vet». flere nøkkelinformanter mener at et flertall av de nigerianske 
kvinnene er i en tvungen situasjon. fAfo beskriver tvangssituasjonen for disse 
kvinnene som kompleks og at det er vanskelig å fastslå hvorvidt det er menneskehandel 
eller ikke (tveit og Skilbrei, 2008). Ulike kilder i kartleggingen hevder at ingen kommer 
til Norge uten noen form for organisering første gangen. Enkelte saker fremstår med 
klart innslag av tvang, mens andre ganger oppfatter kvinnene organiseringen som hjelp 
og at de blir gitt mulighet til å bedre egen situasjon selv om de svarer for en høy gjeld.

det store mørketall når det gjelder menneskehandel. dette gjelder både historier som 
aldri kommer frem, verken til hjelpeapparat eller politi, og personer som forteller om 
menneskehandel og utnytting, men som ikke våger å ta imot hjelp. Siden 2005 har det 
vært en økende oppmerksomhet på menneskehandel i Bergen, og det har vært ført flere 
saker for retten med tiltaler etter både hallik- og menneskehandelsparagrafene. I 2008 
arbeidet tot Bergen7 med ni menneskehandelssaker, hvorav fire av dem omhandlet 
barn. I 2009 har tot arbeidet med seks saker hvorav to omhandlet utnytting i 
prostitusjon. fra politiet i Bergen rapporteres at 10 personer er identifisert som mulige 
ofre for menneskehandel i løpet av 2009 (koM8, 2010).

det er store definisjonsutfordringer i arbeidet med menneskehandel, vold, tvang 
og organisering. Nøkkelinformanter forklarer at kvinnene på gaten er ofre «uten 
å vite det selv», mens kvinnene forteller at de har gjort et valg mellom begrensete 
alternativer. for enkelte vil det ikke være et reelt alternativ å ta i mot hjelp til å komme 
ut av prostitusjonen i Norge fordi det vil stoppe pengeoverføringene som familien i 
hjemlandet er avhengige av. for andre er trusselbildet så sterkt at kvinnen regelrett ikke 
kan ta innover seg at hun er et offer og dermed bryte med miljøet. En har sett konkrete 
eksempler på dette også i Bergen, der konsekvenser rettet mot kvinnens nettverk i 
hjemlandet forhindrer henne fra å motta bistand og beskyttelse.

det har vært en klar bedring av samarbeidet mellom ulike instanser som berøres 
av menneskehandelsproblematikken siden kartleggingen i 2006. I kartleggingen 

7 tverretatlig operativt team som jobber med menneskehandelssaker i Bergen. 
 teamet er sammensatt av kommunale etater, politi, utlendingsmyndigheter og krisesenter. 
8 koordineringsenheten for ofre for Menneskehandel, politidirektoratet.
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i 2006 fremkom at samarbeidet mellom politi og hjelpetjenestene, samt innad i 
hjelpeapparatet, fungerte lite tilfredsstillende. det har vært stor utvikling på feltet og 
det er en særlig utfordring i forbindelse med kriminaliseringen å opprettholde godt 
samarbeid, samt at de ulike rollene til hjelpetiltak og politi fremstår som klare og 
tillitsvekkende. 

I materialet fra 2006 var det ingen av kvinnene som var kjent med daværende tiltak 
for ofre for menneskehandel, og informasjonsarbeid ble sett som et satsningsområde 
(Utekontakten, 2006). til tross for utstrakt informasjonsarbeid om hjelpetiltak for 
ofre for menneskehandel, var det kun én av kvinnene som ble intervjuet 2010 som 
kjente til tilbudene om bistand og beskyttelse. dette illustrerer utfordringen i å nå ut 
til kvinnene i miljøet med informasjon som de forstår. Instanser innenfor «ideelle 
og interesseorganisasjoner», «kontroll/jus» og «prostitusjon/menneskehandel» 
ser fortsatt faglige og praktiske utfordringer knyttet til identifisering av ofre for 
menneskehandel, samt til bistand og beskyttelse. Blant annet meldes om at 
organiseringen i markedet utfordrer arbeidet med menneskehandel ettersom stor 
mobilitet og ulike roller innad i brukergruppen vanskeliggjør tillits- og relasjonsarbeid.

oppsummering
den økte organiseringen en har sett i 
prostitusjonsmarkedet gjelder både på gaten og 
på innearenaen. tilretteleggerne beskrives gjerne 
som «hjelper», men flere vil kunne straffeforfølges 
etter hallikparagrafen. nøkkelinformanter og 
tjenesteapparat har kunnskap om menneskehandel i 
Bergen, men kvinnene deler generelt lite informasjon 
på dette området. det er klare utfordringer knyttet 
til definisjonsmakten på feltet. det har vært stor 
utvikling i tjenestetilbudet, men informasjon om 
hjelpetiltak synes ikke å nå frem.

marKEDETS omFang

I slutten av februar 2010 skrev Bergens tidende at Hordaland politidistrikt tok 48 
personer for sexkjøp i 2009. politiet opplyser at kjøperne er i alderen 19 – 78 år. 
politiet i Bergen uttaler at etterspørselen er overraskende stor og antar at omfanget 
av sexkjøpere er stort i forhold til de sakene som er avdekket så langt (www.bt.no, 
28.02.10).

vedtaket om å innføre forbud mot kjøp av seksuelle tjenester ønsket å ramme kjøperne i 
prostitusjonsmarkedet, og å ansvarliggjøre dem i transaksjonen. Likevel har den største 
oppmerksomheten vært rettet mot selgersiden. vi har lite kunnskap om kundene i 
prostitusjonen utover kvalitative studier9. forskning fra Sverige tilsier at det har vært 
en nedgang i antall menn som kjøper sex fra 13,6 % i 1996 til 8 % i 2008, ni år 
etter sexkjøpsloven ble iverksatt. det fremgår likevel ikke tydelig hvordan loven har 
påvirket sexkjøperne. Sosialarbeidere som er i kontakt med menn som kjøper sex, har 
fremholdt at sexkjøpsloven ikke er et viktig tema for menn som tar kontakt med dem. 
det kan tolkes utfra funnene at sosialarbeidere ser forklaringer på menns sexkjøp som  
uavhengig av kriminalisering av sexkjøp (Holmström og Skilbrei, 2008).

9 fAfo hadde som målsetning å beregne kundeomfanget i 2008. Imidlertid ble dette uoverkommelig innen prosjektets 
 ressusrramme ettersom det ikke fantes aktuelle kvantitative data (tveit og Skilbrei, 2008). 
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kvinnene fremstår som samstemte om at det er færre kunder. Når det gjelder pris pr. 
tjeneste og total inntjening, er det noe mer nyansert, men de fleste kvinnene oppgir lavere 
priser pr. tjeneste. kvinnenes fremstilling har «alltid» vært preget av at de anser markedet 
som dårlig, og det er vanskelig å tillegge dette avgjørende vekt når kvinnene ikke bidrar med 
konkrete opplysninger. Imidlertid er det en indikasjon på at etterspørselen er begrenset 
ettersom det ser ut til at for de fleste gjelder både færre kunder og lavere priser.

Statistisk Sentralbyrå har beregnet omsetningen av prostitusjon og narkotika i Norge10. 
de beregnet etterspørselsverdien etter prostitusjonstjenester i Norge i 2008 til 390 
millioner kroner. det anslås at ca 10 % av tilbudet er knyttet til gateprostitusjon og de øvrige 
90 % tilbys på innemarkedet (www.ssb.no, 24.03.10). for fortsettelsen vil en slik beregning 
kunne si noe om omfanget av prostitusjonskjøp, forutsatt stabile priser.

på bakgrunn av ulike estimater og en antagelse om at innendørsprostitusjon utgjør 2/3 av 
prostitusjonsmarkedet, gjorde Utekontakten i 2006 et anslag på at rundt 250 – 400 kvinner 
arbeidet på innearenaen i Bergen (Utekontakten, 2006). Utekontaktens fremgangsmåte 
er kritisert for å være uklar. fAfo fant i 2008 tilsvarende fordeling av prostitusjonsdøgn 
på gate- og innearena. fAfo presiserte at på grunn av korte opphold og stor utskiftning, 
så er det ikke mange flere som arbeider på innemarkedet enn på gaten pr. døgn (tveit og 
Skilbrei, 2008). I 2008 fant tAMpEp11 at 65 % av de som selger sex på det europeiske 
prostitusjonsmarkedet arbeidet på innearenaen. tAMpEp rapporterer at sterkere 
regulering av gateprostitusjon fører til en trend hvor personer i økende grad etablerer seg 
på innearenaen (tAMpEp, 2008). I likhet med tAMpEp anslår pro Senteret fordelingen 
mellom gate- og innearenaen i 2009 til at 65 % arbeider på innearenaen (pro Senteret, 
2010). Basert på dette kan en anta at fordelingen mellom gate- og innearena ikke er 
vesentlig endret med innføringen av sexkjøpsloven.

Gatearenaen i Bergen er relativt oversiktelig, men på innearenaen er det mer usikkert. 
Registreringer fra gate- og innearena viser svingninger i antall personer som påtreffes på 
gaten eller som annonserer, se figur 6. Beregninger basert på antall kvinner som er synlig i 
prostitusjon sier imidlertid ikke hvordan omfanget av den faktiske prostitusjonen varierer. 
dette kan illustreres med at en nøkkelinformant med kjennskap til innearenaen, hevdet at 
det i visse miljø er grunn til å tro at det skjer flere sextransaksjoner i Bergen nå enn tidligere 
på bakgrunn av at det kommer flere reisende til byen.

omfangsregistreringer pr. måned
Statistikken fanger ikke opp personer som ikke er synlige i et etablert prostitusjonsmiljø 
og som heller ikke annonserer på internettsider som er inkludert i kartleggingen. tall fra 
prostitusjonstiltakene i Bergen og fra pro Senteret i oslo er ikke fullt ut sammenlignbare, 
men gir likevel et bilde av det kjente prostitusjonsomfanget i Bergen.

pro Senterets tall fra innearenaen i Bergen viser antall registrerte enkeltpersoner, registrert 
ved unike telefonnummer, som har vært i Bergen de gitte månedene. Utekontaktens tall er 
tilsvarende registrert ved antall ulike telefonnummer i Bergen pr. måned.

10 Beregningene er gjennomført for årene 2002 – 2008 og vil oppdateres kontinuerlig.
11 European Network for HIv/StI prevention and Health promotion among Migrant Sex Workers. 
 tAMpEp arbeider for menneskerettigheter for migranter som selger sex. Nettverket fokuserer på erfaringsutveksling  
 og gode strategier for helsefremmende- og sosialt arbeid.
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figur 6.  antall ulike telefonnummer12 som har vært aktive i løpet av en  
 måned i perioden november 2008 – januar 2010.
 

figur 6 viser utviklingen på innearenaen i perioden november 2008 – januar 2010.  
det presiseres at ikke alle disse telefonnumrene er aktive i Bergen til enhver tid13. 
Statistikken viser en økende tendens i annonsering i årets tre første måneder, og et 
mer stabilisert bilde frem mot sommeren. I sommer- og høstmånedene ser vi igjen 
en økning, før en nedgang i annonser i perioden november – januar. At markedet 
begrenses rundt juletider er kjent fra tidligere år. på nasjonal basis anslår pro Senteret 
nedgangen på annonsemarkedet til å være 19 % fra 2008 til 2009 (pro Senteret, 
2010). for videre overvåking av innearenaen er det en utfordring å sikre likhet i 
registrering og statistikk på landsbasis.

kirkens Bymisjon driver oppsøkende virksomhet i Bergen sentrum en kveld i uken. 
tallene presenters som gjennomsnittlig antall personer påtruffet pr. kveld i de gitte 
månedene.

Utekontakten driver oppsøkende arbeid i Bergen sentrum minimum tre kvelder i uken. 
tallene viser antall ulike faktiske personer påtruffet på gateprostitusjonsarenaen pr. 
måned.

12 Ulike telefonnummer forstås som unike personer.
13 pro Senterets tall for Bergen er generelt lavere enn Utekontaktens, spesielt for perioden desember 2008 til mars 2009, og også juli 2009. 
 pro Senteret har valgt å ikke bruke internettsiden www.eskorte.net da de vurderer denne til å ikke ha tilfredsstillende kvalitet.  
 dette kan forklare deler av differansen i antall registrerte nummer. tallene fra pro Senteret viser samme utvikling utover året 2009,  
 men med noe brattere trendkurve.
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figur 7.  antall ulike personer påtruffet på gatearenaen i perioden  
 november 2008 – mars 2010. 

figur 7 viser utviklingen på gateareaen i perioden november 2008 – februar 2010 
basert på Utekontaktens data. Ettersom registreringene fra Utekontakten og kirkens 
Bymisjon ikke har tilsvarende format,14 er de ikke satt inn i diagrammet. dataene 
viser at det var færre ulike personer på gaten de første månedene etter innføringen av 
sexkjøpsloven, og at det fra mars har vært et relativt stabilt antall personer med unntak 
av september og november 2009. tallene fra kirkens Bymisjon viser tilsvarende fall 
ved inngangen til 2009 og fra mars et mer stabilt bilde, med unntak av november 
2009 og januar 2010.

Nykirken kvinnekafè er kirken Bymisjons innetiltak på gateprostitusjonsarenaen. 
tiltaket har åpent hver fredag kveld. tallene er gjennomsnittlig antall besøkende pr. 
kveld i de gitte månedene.

pro femmes er Utekontaktens helse- og sosialtiltak på gateprostitusjonsarenaen. 
tiltaket har åpent ukentlig tirsdag – torsdag. tallene er faktisk antall ulike besøkende 
pr. måned.

14  Statistikken fra kirkens Bymisjon Bergen er oppgitt i gjennomsnittlig antall ulike personer pr. kveld pr. måned 
 og Utekontaktens tall er faktiske antall ulike personer pr. måned.
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oppsummering
det største fokuset etter sexkjøpslovens iverksettelse 
har vært rettet mot kvinner som selger sex. vi har 
lite kunnskap om omfanget av menn som kjøper 
sex. Både på gate- og innearenaen var det en kraftig 
nedgang i antall kvinner som tilbød sine tjenester 
umiddelbart etter lovens iverksettelse. allerede kort 
tid etterpå kunne en igjen registrere en økning.

SamFunnET

HåndHeving av Loven
I januar 2009 ble politiets tilstedeværelse observert på prostitusjonsarenaen. Media 
var opptatt av håndhevingen av loven og at den første kjøperen skulle bøtelegges. 
fra februar og utover sommeren var politiet mindre synlig, og det ble rettet mye 
oppmerksomhet mot politiets ressursproblemer. det var også en debatt hva som var 
den best egnete politimetode for å imøtekomme lovens intensjoner, og oslopolitiets 
mer aksjonsbaserte håndheving fikk mye omtale. 

det er svært tydelig at politiets håndheving av loven har betydning for de lokale 
effektene. politiet i Bergen opprettet i august 2009 Exit-gruppen, der etterforskningen 
av saker knyttet til sexkjøp, hallikvirksomhet og menneskehandel er samlet. I etterkant 
av dette har politiets arbeid skapt uro i prostitusjonsmiljøene. på landsbasis har politiet 
bøtelagt 260 kjøpere av seksuelle tjenester i 2009, og så langt er det ikke rettspraksis 
på feltet (pro Senteret, 2010). det kan nå gå mot landets første rettssak i Bergen i løpet 
av våren (Bergens tidende, torsdag 18. mars 2010). videre vektlegger politiet at loven 
også har en forebyggende intensjon.

for aktørene i prostitusjonsmarkedet har det gjennom hele 2009 hersket usikkerhet 
rundt hva som er lov og ikke lov. dette kommer frem i dialog med kvinner, 
hjelpetiltakene, samt i diskusjonsforumene på internett. Spesielt kvinner som selger sex 
på innearenaen i Bergen, stiller spørsmål om politiets metoder. Eksempelvis hyppigere 
papirsjekk og bortvisning fra hotellene har ført til at en del opplever seg kriminalisert. 
også kundene er opptatt av hvilke metoder politiet bruker og har mulighet til å bruke, 
samt at de utveksler tips og erfaringer for hvordan loven kan omgås.

fra kvinnene, hjelpetiltakene og politiet selv fremkommer at dersom kvinnene skal 
ønske å benytte politiet, ved eksempelvis voldsepisoder eller i menneskehandels- og 
tvangssaker, er det avgjørende at det er et tillitsforhold mellom kvinnene og politiet. 
politiet har problematisert dilemmaet ved at håndheving av loven nødvendigvis vil 
ramme kvinnene som selger sex. 

oppsummering
politiets håndheving har stor betydning for de 
lokale effektene av sexkjøpsloven. Blant aktørene i 
prostitusjonen er det usikkerhet knyttet til lovens 
betydning og politiets metoder i håndhevingen av den. 
kvinner i prostitusjon har en rekke juridiske spørsmål. 
tilliten mellom kvinnene og politiet utfordres av 
loven.
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loVEnS KonSEKVEnSEr For KVinnEr i loKalSamFunnET

Håndhevingen av loven og huseieres fare for tiltale etter hallikparagrafen, har bidratt 
til at personer som selger sex opplever seg kontrollert fra flere kanter. Næringslivet 
iverksetter kontrolltiltak og samarbeid for å verne om egen virksomhet og for å unngå 
å bli involvert. for kvinnene innebærer dette blant annet et vanskelig boligmarked. 
det er også problematisk å ta inn på hotell, da flere hoteller følger med på aktuelle 
internettsider for eventuelt å dra kjensel på kvinner som annonserer. kvinner har 
opplevd å bli avvist på hotell på bakgrunn av nasjonalitet uten at det har vært andre 
«indikatorer» på prostitusjon enn for eksempel et russisk pass. også norske kvinner 
forteller at de er blitt utvist fra hotell og nektet adgang til hotellkjeder. dette vil da gjelde 
enten kvinnen ønsker å bo på hotellet for å selge sex eller for å feriere.

på bakgrunn av økt medieoppmerksomhet kan en anta at befolkningen generelt er 
mer oppmerksom på prostitusjonen og mulige aktører i markedet. diskriminering av 
utenlandske kvinner blir meldt som en samfunnsutfordring fra instanser innen «ideelle 
og interesseorganisasjoner» og «prostitusjon/menneskehandel». kartleggingsteamet 
er kjent med at svarte og asiatiske kvinner blir kontaktet både på gaten og per telefon. 
dette gjelder også kvinner uten prostitusjonserfaring. En nøkkelinformant uttrykte at 
«thaikvinner er mer stigmatisert overalt, de blir nektet på diskotek og restauranter, de 
blir tilsnakket av menn på gaten, overalt, som vil kjøpe sex». Spesielt svarte kvinner blir 
svært synlige i kontakten med samfunnet. Hvite kvinner oppgir at en løsning kan være å 
reise til mindre steder da lokalsamfunnet ikke er like oppmerksomme på dem der.

Samtidig som kvinnene føler seg kriminalisert av det norske samfunnet, opplever flere 
å bli trakassert av forbispaserende på gaten. I følge kvinnene selv og de oppsøkende 
tjenestene har dette økt i omfang. En nigeriansk kvinne sa i denne sammenheng at 
«mange norske, både menn og kvinner, trakasserer kvinnene på gaten. dette har 
økt siden loven kom, det er mye mer enn før, det er mye drittslenging…». kvinnene 
opplevde tilsvarende også før sexkjøpsloven, men økningen kan være et tegn på at 
kvinnene i gateprostitusjon er ytterligere marginalisert med loven, og at trakassering 
mot dem som er igjen på gaten fremstår som mer legitimt (Bjørndahl og Norli, 2008).

oppsummering
kriminaliseringsdebatt, innføringen av loven 
og medieoppmerksomhet har rettet fokus mot 
prostitusjonsmarkedet og dets aktører. næringsliv og 
lokalsamfunn iverksetter kontrolltiltak for å begrense 
prostitusjonen. kvinner opplever stigmatisering og 
diskriminering i sin kontakt med lokalsamfunnet. 
en del opplever også trakassering av forbispaserende 
på gaten. dette gjelder både kvinner i prostitusjon 
og andre kvinner som er «synlige» for befolkningen, 
eksempelvis svarte og asiatiske kvinner.
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loVEnS KonSEKVEnSEr i DET oFFEnTligE rom

kriminaLitet
det var fremmet en rekke hypoteser om hvorvidt sexkjøpsloven ville bidra til en 
nedgang eller en økning i kriminalitet. kriminalisering av sexkjøp har ikke gitt 
dokumenterte utslag i kriminalitetsstatisikk verken vedrørende vinning eller vold 
og overgrep15. kartleggingsteamet er kjent med historier der kvinner har stjålet eller 
presset penger fra kunder, men vi kjenner ikke til at det er endringer i omfang av dette 
etter sexkjøpsloven.

våren 2009 gav noen av de norske rusmiddelavhengige kvinnene uttrykk for at de 
kunne bli presset til å utøve vinningskriminalitet ettersom de ble fratatt muligheten 
til å tjene penger på ærlig vis. I kartleggingens andre fase fremkommer at for en del 
kvinner er dette blitt en realitet, og en del kompenserer for inntektstapet i prostitusjon 
gjennom kriminell virksomhet. flere av de norske rusavhengige kvinnene oppgir at 
de oftere selger rusmidler. det finnes også indikasjoner på at en del av de nigerianske 
kvinnene er involvert i rusrelatert kriminalitet, og at det er koblinger mellom kvinnene i 
prostitusjon og aktører i det åpne rusmiljøet i Nygårdsparken.

Gjennom arbeidet med håndhevingen av sexkjøpsloven har politiet avdekket andre 
kriminelle forhold. koblingen mellom prostitusjon og kriminalitet er tett. dette dreier 
seg om organisert kriminalitet utover menneskehandel, eksempelvis narkotikahandel 
eller organisert vinningskriminalitet. Etterforskning av sexkjøp har også avdekket 
sexkjøp fra mindreårige og besittelse av barnepornografi (www.bt.no, 18.02.10).

gateBiLdet
før iverksettelsen av loven var en hypotese at det offentlige rom ville bli tryggere 
ved et sexkjøpsforbud, og det var mye fokus på at befolkningen var plaget i og rundt 
det etablerte prostitusjonsstrøket. kilder hevder at kvinnene i gateprostitusjon i 
Bergen ikke er så pågående og aggressive som det fremgikk i media i forkant av 
sexkjøpsloven. Nøkkelinformanter har forklart at det ikke har vært utrygt å gå 
gjennom prostitusjonsarenaen. Enkelte kvinner sier at de må være mer aktive nå enn 
de var tidligere. det synes likevel som om det er unntaksvis at kvinnene oppfattes 
som aggressive. på nyåret 2010 synes denne tendensen å snu noe, og instanser fra 
«prostitusjon/menneskehandel» rapporterer om mer pågående atferd blant kvinnene 
på gaten.

den synlige prostitusjonen er begrenset i forhold til før sexkjøpslovens 
iverksettelse. kvinnene kommer senere ut på natten. Selv om de har etablert seg ved 
torgallmenningen, er det ikke usannsynlig at enkeltpersoner opplever færre tilbud fra 
kvinner ettersom de ikke er tilstede på tidligere kveldstid.

15  ved innføringen av sexkjøpsloven var en del kvinner i prostitusjonsmiljøet opptatt av at loven kunne medføre seksualtisert vold og 
 overgrep i samfunnet. det er ikke noe som tyder på at det har vært en slik utvikling. pro Senteret har heller ingen dokumentasjon som  
 tilsier at dette vil være en tendens vi ser i fremtiden (Bjørndahl og Norli, 2008).
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medias roLLe
Gjennom 2009 har det vært et sterkt mediefokus mot prostitusjon, lovforbudet og 
politiets håndheving av loven. Befolkningens kunnskap om prostitusjon har antakelig 
økt. det vil imidlertid ofte være behov for nyanseringer av både markedet, gruppene 
og individene i prostitusjon. Instanser innenfor «kontroll/jus» og «prostitusjon/
menneskehandel» peker på at menn tilbys et bedre personvern enn kvinnene i 
fremstillingen av prostitusjonsmarkedet og det vises sjelden prostitusjonens mange 
sider. Medias fokus har i stor grad vært hvorvidt loven virker med utgangspunkt i 
begrensninger av det synlige prostitusjonsmarkedet (pro Senteret, 2010). Mediefokus 
fører til uro i miljøet og at kundene trekker seg tilbake både fra gaten og på innearenaen. 
dette meldes fra kvinnene selv, nøkkelinformanter og tjenesteapparat. Media får 
således innvirkning på prostitusjonsmarkedet og lovens effekt. Nøkkelinformanter 
hevder at medias vinkling bidrar til kvinnenes opplevelse av å være kriminalisert. 
dersom loven skal være en holdningsskapende og forebyggende lov forutsetter det 
offentliggjøring av god og nyansert kunnskap.

oppsummering
flere av kvinnene inngår i kriminalitet for å 
opprettholde nødvendig inntjening. det er nær 
sammenheng mellom prostitusjon og ulike 
former for kriminell virksomhet. sexkjøpsloven 
påvirker hovedsakelig aktørene i sexhandelen, 
men forbispaserende vil antakelig i mindre grad 
få tilbud om kjøp av sex. media har en viktig 
opplysningsfunksjon ovenfor befolkningen, men 
bidrar også til uro og stigmatisering for kvinner som 
selger sex.
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de siste årene har det vært stor utvikling innenfor både prostitusjons- 
og menneskehandelsområdet. prostitusjonsfeltet har vært preget av 
kriminaliseringsdebatten, og behovet for dokumentert kunnskap om ulike aktører  
og mønster for interaksjon i markedet. Bekjempelse av menneskehandel, samt bistand  
og beskyttelse til ofre for menneskehandel, har vært et nasjonalt satsningsområde.  
det har vært utført omfattende arbeid med kompetanseheving, informasjonsmateriale  
og utbedring av rettigheter, systemer og rutiner. 

det har også vært en utvikling i lokale innsatser siden kartleggingen av 
innendørsprostitusjon i Bergen i 2006. I 2006 fant en at samarbeidet mellom 
instansene og på tvers av faggrupper var tilnærmet fraværende (Utekontakten, 2006). 
det ble i etterkant av kartleggingen satt sammen et tverretatlig operativt team (tot) 
for å arbeide med rutiner og retningslinjer for håndtering av menneskehandelssaker, 
samt å samhandle og fordele oppgaver i konkrete saker. tot har videre arrangert 
kompetansehevingstiltak i form av halvårlige nettverksmøter med fokus på prostitusjon 
og menneskehandel. 

Et annet satsningsområde i handlingsplanen fra 2006 var at kvinner som selger sex på 
innearenaen skulle tilbys tilsvarende helse- og sosialtilbud som kvinner som arbeider på 
gaten. videre ble det pekt på behov for økt oppmerksomhet rettet mot innemarkedet og 
kompetanse om arenaen innen hjelpeapparatet. for å imøtekomme disse utfordringene 
ble prosjekt pIA16 opprettet, herunder et delprosjekt i regi av Bergen Røde kors, prosjekt 
Athena. prosjekt Athena har fokusert på samfunnskunnskap og norskopplæring til 
utenlandske kvinner. I tillegg har de hatt fokus på muligheten for kvalifiseringstiltak og 
alternativ inntjening. kirkens Bymisjon Bergen har utover driften av omsorgsbasen og 
Nykirken kvinnekafè tilbudt ulike kursrekker for utenlandske kvinner. 

EKSiSTErEnDE  
TilTaK og uTViKling

16   for resultater se egen prosjektrapport, prosjekt prostitusjon Innearena, Utekontakten i Bergen 2010.
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Når det gjelder de norske kvinnene har Strax-huset og Utekontakten gjennom Bergen 
kommunes første handlingsplan mot prostitusjon17 tilbudt tett individuell oppfølging til 
fem norske rusmiddelavhengige kvinner i alderen 35-40 år som har stått mer eller mindre 
uavbrutt i prostitusjon i 10 - 30 år. kvinnene har sammensatte problemer knyttet til helse, 
bolig og økonomi. I 2009 ble fem kvinner etablert i tilrettelagt varig botilbud.

nåværende respons
I forbindelse med kartleggingen har 57 ulike virksomheter og organisasjoner blitt 
spurt om hvilken kontakt de har med kartleggingens målgruppe, hvilke utfordringer 
og løsninger de ser, samt hvilke tiltak de har eller planlegger. Bidragsyterne ble sortert 
i følgende grupper: «ideelle og interesseorganisasjoner», «helse/rus», «prostitusjon/
menneskehandel», «kontroll/jus», «sosial/integrering» og «næringsliv/det offentlige 
rom». Alle gruppene oppgir å arbeide med prostitusjon generelt. Imidlertid er prostitusjon 
i liten grad et tema i mange av virksomhetene. 

det arbeides på ulike nivå og etter ulike metoder for å begrense prostitusjonen,  
se figur 9. det er stor variasjon i tilnærmingene til prostitusjon. Interessene strekker seg 
fra å ivareta enkeltpersoner som selger sex, bekjempe organisert kriminalitet, fremme 
antidiskriminerende praksis i samfunnet til å ivareta et attraktivt bysentrum. 

figur 8.  grupper av virksomheter og organisasjoner og deres innsats  
 for å begrense prostitusjon.

Ideelle / interesseorganisasjoner overordnet arbeid med begrensning av etterspørsel/
kjøpsforebygging.
forebyggende i kvinnenes hjemland/bistandsarbeid.
debatt, aksjoner, holdningsarbeid.

Helse/ rus Lavterskel helse-, sosial- og overnattingstilbud.
tiltak for å unngå prostitusjon på huset i midlertidige botilbud  
og lavterskeltiltak.
Individuelt oppfølgingsarbeid, bidra til å finne alternativer.

prostitusjon/ menneskehandel Individuelt oppfølgingsarbeid, bidra til å finne alternativer.
Informasjons- og holdningsarbeid.
overordnet arbeid med utbedring av systemer og hjelpetiltak.
forebyggingsarbeid både knyttet til kjøp og salg av sex.

kontroll/ jus Informasjons-/holdningsarbeid.
overordnet arbeid med utbedring av systemer og hjelpetiltak.
Håndheving av loven – regulert av Riksadvokat og domstoler.

Næringsliv/ offentlig rom Egne kontrolltiltak og interne rutiner.
Samarbeid med politiet.

Sosial/ integrering Individuell oppfølging, bidra til å finne alternativer.
tjenester knyttet til bistand og beskyttelse for ofre for 
menneskehandel.
prosjekter knyttet til bolig og sysselsetting.

17   Handlingsplan mot prostitusjon 2005 - 2008
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forBedringsområder
Instansene peker på ulike områder for forbedring. det er imidlertid uklart hva som 
konkret ligger i en del av innspillene. Sexkjøpsloven oppfattes ikke som løsningen 
alene, og det pekes på behovet for å fokusere bredere både i forhold til kvinnene, 
markedet og samfunnet. Enkelte instanser hevder at eksisterende hjelpetiltak for 
kvinner i prostitusjon er utilstrekkelige, men det foreligger imidlertid få forslag til 
løsninger. Svært få har konkrete planer om fremtidige tiltak eller prosjekter utover det 
som gjøres i dag og å være oppmerksomme på problemstillingene generelt. Behovet 
for fortsatt metodeutvikling i arbeidet med prostitusjon og menneskehandel, samt 
kompetanseheving i hjelpeapparatet for øvrig er noe som fremheves.

Instanser innenfor «sosial/integrering» og «prostitusjon/menneskehandel» erfarer 
at kvinnene trenger tett og langvarig oppfølging og ser behov for mer individuelt 
tilpassede og fleksible tilbud. Ulike kilder fremhever behovet for å sikre utenlandske 
kvinners rettigheter knyttet til alternativ inntjening og differensiert rusbehandling for 
de rusavhengige kvinnene. Begge forholdene ansees som nødvendige for at kvinnene 
skal ha reelle muligheter for å avslutte prostitusjonen. for ofre for menneskehandel 
nevnes spesielt mer kompetanse på forholdene kvinnene kommer fra, mer konkrete 
og forutsigbare tilbud som kan kommuniseres til kvinnene, samt bedre hjelp gjennom 
juridisk bistandsordning. Instanser innenfor «helse/rus» peker på at en i større grad 
kan åpne for å snakke om prostitusjon og ser sammen med instanser fra «prostitusjon/
menneskehandel» en behov for en helhetlig tilnærming til temaene rundt rus, psykisk 
helse og bolig.

Ulike instanser påpeker at en må rette fokus mot kjøperne av seksuelle tjenester. det 
er behov for mer kunnskap om kundene og dokumentasjon av deres eventuelle behov. 
Instanser innenfor «kontroll/jus» er opptatt av å adressere forbrukeransvaret og at 
politiarbeid og bøtelegging vil redusere etterspørselen. I tilknytning til dette nevner en 
rekke instanser viktigheten av tidlig intervensjon i form av generelt forebyggingsarbeid 
rettet mot barn og ungdom, og spesielt mot dem som kan anses som risikoutsatte. 
dette gjelder da både kjøp og salg av seksuelle tjenester.

Instansene mener det er behov for mer kunnskap om prostitusjon i samfunnet. 
Rapportering fra feltet og bidrag til en mer nyansert offentlig debatt anses som 
nødvendig, og virksomheter innen «ideelle og interesseorganisasjoner» peker på 
behovet for å involvere flere i den offentlige debatten. flere anser at media har en  
viktig oppgave knyttet til fremstillingene av prostitusjon og til å bidra til nyansert 
kunnskap til befolkningen. Generelt fremmes behovet for mer holdningsskapende 
arbeid i samfunnet.

oppsummering
det har vært stor utvikling innen prostitusjon  
og menneskehandel de senere årene, og det er  
mange og ulike tilnærminger til prostitusjon. 
virksomheter og organisasjoner melder om  
bedre samarbeid. mange rapporterer om mangler  
og forhold som burde vært bedre, men det er få 
konkrete planer og idèer.
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TilTaKSplan

det er for tidlig å konkludere vedrørende hvilken varig effekt sexkjøpsloven får i Bergen, 
og en må inkludere at prostitusjonsmarkedet også påvirkes av andre forhold. fra 31. 
mai 2010 til september 2011 stenger byrådet i Bergen Strandkaien for trafikk på grunn 
av rehabilitering (www.bt.no, 24.03.10). dette betyr at en av de vanligste traseene for 
kundetrafikk blir stengt, og dette eksemplifiserer et ytre forhold som sannsynligvis vil  
få konsekvenser for kvinnenes plassering i bybildet. kartleggingen gir likevel grunnlag 
for å si noe om hvordan situasjonen er i Bergen et år etter innføringen av loven. 

Sexkjøpsloven har som forventet fått ulike konsekvenser for ulike kvinner, og 
hjelpetiltakene peker på behovet for tett og langvarig oppfølging for en del av kvinnene. 
det var en hypotese i forkant av innføringen av loven at markedet ville «gå under 
jorden» og at det ville bli vanskelig å opprettholde kontakt med kvinner i prostitusjon. 
Situasjonen har ikke utviklet seg dit hen at hjelpeapparatet har mistet kontakt med 
prostitusjonsmiljøene. Både selgerne og kjøperne av seksuelle tjenester tilpasser seg 
imidlertid endinger i markedet og tjenesteapparatet må justere tilnærmingene deretter.

kartleggingen har belyst de lokale konsekvensene av sexkjøpsloven. tiltaksplanen 
sammenstiller prosjekter under oppstart, forslag til nye og justering av eksisterende 
tiltak. det har fremkommet behov for å rette oppmerksomhet mot disse områdene:
  
 • Alternative inntjeningsmuligheter
 • Helhetlige og koordinerte oppfølgingstjenester
 • tilgjengelige og tilpassete lavterskeltjenester
 • Akutt overnatting
 • juridisk lavterskeltilbud
 • Informasjons- og holdningsarbeid
 • tiltak for kjøpere av seksuelle tjenester
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område Innhold Ansvar Økonomi

kvalifiserings- og 
arbeidsmarkedstiltak

Utrede muligheten 
for et prosjekt som 
tilbyr kvalifisering med 
avlønning og påfølgende 
bindingstid som 
arbeidstaker i Bergen 
kommune.

oppstart av klosterhagen 
hotell; det tilbys ApS-
plasser til personer 
med rus- og/eller 
prostitusjons-erfaring.

Utekontakten i Bergen

ALf A/S

Statlige midler, etter 
søknad.

kommunale og statlige 
midler, etter søknad. 
finansiering sikret for 
2010.

Helhetlige og koordinerte 
oppfølgingstjenester

fadderordning for 
utenlandske kvinner i 
prostitusjon.

Individuell oppfølging 
av kvinner som er 
identifiserte ofre for 
menneskehandel.

videreutvikle tot 
arbeidet iht. kommunens 
handlingsplan mot 
menneskehandel.

Bergen Røde kors

kirkens Bymisjon 
Bergen

Utekontakten i Bergen

Statlige midler, etter 
søknad. finansiering 
sikret for 2010, 
deretter usikkert.

Statlige midler etter 
søknad.

Statlige midler etter 
søknad.

tilgjengelige og tilpassete 
lavterskel helse- og 
sosialtjenester

omdisponere 
ressurser i eksisterende 
lavterskeltjenester for 
å møte endringer på 
prostitusjonsarenaen.

kulturformidling 
som metode inn mot 
østeuropeisk og thailandsk 
prostitusjonsmiljø.

Utekontakten i Bergen

Utekontakten i Bergen

Innenfor Utekontaktens 
økonomiske ramme.

Statlige midler, etter 
søknad. Avsatt interne 
midler for sikret 
finansiering 2010.

Redusere negative konsekvenser 
av sexkjøpsloven for personer 
som selger sex

tilby juridisk rådgiving 
og informasjon om 
rettigheter/plikter.

Sikre akutt overnatting 
for utenlandske kvinner 
som nektes adgang eller 
bortvises fra ordinære 
tilbud

jussformidlingen  
ved UiB.

Eksisterende midler

Informasjons- og 
holdningsarbeid, tiltak for 
kjøpere av seksuelle tjenester

Informasjonsspredning 
om sammenhenger 
mellom prostitusjon og 
organisert kriminalitet.

politiet initierer 
til samarbeid med 
kommune og 
næringsliv.

Statlige midler, etter 
felles søknad.
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