
DIREKTE TRUSLER
Truer med å skade offer 

eller familie – truer med å 
eksponere, avsløre eller 

henge ut offeret – truer med 
å rapportere til politi eller 
utlendingsmyndigheter.

INDIREKTE TRUSLER
Skader andre ofre, barn eller 
kjæledyr – viser eller bruker 
våpen – ødelegger eiendeler 

– lyver om at politiet er 
involvert i/godtar 

utnyttelsen.

EMOSJONELT 
MISBRUK

Ydmyker offeret foran andre – 
bruker nedsettende kallenavn 

– manipulerer – gir offeret 
skyld/ansvar for situasjonen – 
overbeviser offeret om at de 
er de eneste som bryr seg 

om dem.

ISOLASJON
Begrenser bevegelses-

friheten – følger offeret til 
offentlige steder – skaper 
mistillit til politiet/andre – 
flytter offeret til forskjellige 

lokasjoner – tillater ikke skole 
eller norskopplæring – nekter 

kontakt med barn, familie 
og venner.BENEKTELSE, 

BAGATELLISERING
Bagatelliserer misbruk eller 

utnyttelse – nekter for at 
noe ulovlig eller utnyttende 

forekommer – klandrer 
eller ansvarliggjør offeret 

for utnyttelsessituasjonen.

SEKSUELT 
MISBRUK

Bruker seksuelle overgrep 
som straff eller kontrollmiddel 
– tvinger offer til å ha sex flere 

ganger om dagen med 
fremmede – behandler offer 
som et objekt for økonomisk 

gevinst – normaliserer 
seksuell vold og 

sexsalg.

FYSISK 
MISBRUK

Dytter, slår, sparker, tar 
kveletak – brannsår, merker, 

tatoveringer – nekter mat/vann 
– utsetter for skadelige 

kjemikalier – tvinger offeret til 
abort – skaper/forsterker 

rusavhengighet som 
kontrollmiddel.

BRUK AV 
POSISJON/OVERMAKT

Behandler offer som en tjener 
– bruker kjønn, alder eller 
nasjonalitet for å markere 

overlegenhet – bruker enkelte 
ofre til å kontrollere andre – 

skjuler eller ødelegger 
viktige dokumenter.

ØKONOMISK 
MISBRUK

Skaper gjeld som aldri kan 
tilbakebetales – tar offerets 

inntjente penger – nekter 
offeret tilgang til, og kontroll 
over, egen økonomi – gir kun 

tilgang til «lommepenger».

MAKT- OG 
KONTROLLMIDLER
ved utnyttelse i arbeid og tjenester, 

prostitusjon og andre seksuelle formål

MENNESKEHANDEL
- makt og kontrollmidler
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