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Abstrakt 

Formålet med denne studien er todelt. Den første og viktigste delen av studien var å utvikle en 

modell for etterforskning. Målet ved modellen er å undersøke hvilke temaer politiets 

etterforskere, etterforskningsledere og politimestre mener er viktige for å kunne utøve 

etterforskning. Den andre delen av studien var å undersøke om det er forskjeller i perspektiv 

på etterforskningen mellom stillingsnivå i politiet i Norge. Semi-strukturerte intervjuer basert 

på åpne spørsmål i et SWOT-format ble utført på 51 informanter fra 16 av Norges 27 

politidistrikter. Tematisk analyse ble benyttet for å etablere modellen, og innholdsanalyse ble 

brukt for å synliggjøre dataene i forhold til kategoriene. Intervjuene resulterte i 12264 utsagn 

som ble kodet på modellen for etterforskning. Den første delen av studien resulterte i 

innholdsmodellen som består av 16 arbeidspsykologiske kategorier og fem overordnede tema 

som politiet selv mener er viktige for å utøve etterforskning. Prosedyre, Bemanning og 

Tankesett var de tre viktigste kategoriene, og Retningslinjer, Systematisering og Samhandling 

var de tre største temaene. Resultatene fra den andre delen avdekket at det var ingen 

signifikant forskjell mellom stillingsnivåene i antall utsagn på innholdsmodellen. Dette kan 

innebære at de tre stillingsnivåene i politiet har det samme perspektivet på etterforskningen. 

Resultatene fra denne studien indikerte at politiet ikke har en streng hierarkisk struktur, men 

at politiet er svært samkjørte og har lik tankegang. Denne strukturen ser ut til å ha stivnet over 

tid. 

 

Nøkkelord: innholdsmodellen, politiet, etterforskning, stillingsnivå, tematisk analyse, 

innholdsanalyse 
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Forskjeller i perspektiv på etterforskningen i politiet i Norge: En innholdsanalyse av 

innholdsmodellen i lys av stillingsnivå 

 Etterforskning er en viktig funksjon ved hvert nivå i politiet, og en av politiets 

hovedoppgaver. Arbeidet spenner fra politiarbeid i nabolaget til internasjonalt samarbeid mot 

terrorisme og organisert kriminalitet. Etterforskning er viktig for å kunne avdekke kriminalitet 

i samfunnet (Gordon, 2011; Gottschalk, 2007b; Myhrer, 2001; Politiloven, 1995). 

Etterforskningsprosessen starter med å innhente og identifisere informasjon, for deretter å 

tolke og forstå opplysningene. Den siste fasen innebærer å systematisere og presentere 

informasjonen (Straffeprosessloven, 1981). Vellykket etterforskning avhenger i stor grad av 

etterforskernes evne til å ta de riktige beslutningene til rett tid (Fahsing & Ask, 2012). Det 

finnes flere saker hvor etterforskningen har sviktet. Flere mennesker som har vært dømt for 

grove forbrytelser, har senere blitt frikjent. Fritz Moen-saken er et eksempel på at 

rettssystemet sviktet (Fahsing & Ask, 2012; Gordon, 2011; Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2007; Sorochan, 2008). I denne saken overså politiet vitner og 

aktor unnlot å legge frem bevis. Fritz Moen saken står som Europas eneste kjente tilfelle av 

dobbelt justismord. Politiet har også fått kritikk for etterforskningen av Scandinavian Star 

ulykken (NRK, 2013; Scandinavian Star, 2010). Mangelfull etterforskning kan føre til en 

rekke følger. Dersom de rettslige forholdene i en sak ikke er avklart og det at saker blir 

liggende, kan føre til relativt store konsekvenser. Etterforskning kan påvirke saker over lengre 

tid og det vil derfor være viktig å gjøre de riktige beslutningene i saker for å kunne oppnå en 

vellykket etterforskning.  

 Etterforskningsenhetene i den moderne politiorganisasjonen står ovenfor økende krav. 

Det forventes at politiet vil ha kapasitet og evne til å håndtere effektiv etterforskning. 

Etterforskere er pålagt å være effektive beslutningstakere og uavhengige problemløsere. 

Samtidig jobber etterforskere i et system som fremmer fastsatte formaliteter og rutiner 

(Fahsing & Ask, 2012; Kelly, 2005; Riksrevisjonen, 2012). Til tross for stramme 

ressursbegrensninger forventes det effektivt etterforskningsarbeid. Samtidig må det 

opprettholdes høy kvalitet på etterforskningsarbeidet. Dette betyr at etterforskningsenhetene 

står ovenfor økende krav. Forskning på politiorganisasjonen har fokusert på kunnskapsdeling, 

prestasjonsevne, kultur og ledelse ved etterforskningsarbeidet (Glomseth & Gottschalk, 2005; 

Glomseth, Gottschalk & Solli-Sæther, 2007; Stelfox, 2011). Det er få studier som har 

undersøkt hva som er avgjørende for å kunne utøve etterforskning. Det vil derfor være viktig 

å undersøke hvilke tema politiet selv mener er viktige for å utøve etterforskning. Forskning på 
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norsk politi har sett på kulturforskjeller mellom kripos og beredskapstroppen (Glomseth & 

Gottschalk, 2009). Til min kjennskap finnes det ingen forskning som har sett på forskjeller 

mellom etterforsker, etterforskningsleder og politimester i hvordan de oppfatter 

etterforskning. Derfor vil det være av betydning å undersøke om det finnes forskjeller mellom 

etterforsker, etterforskningsleder og politimester i perspektiv på etterforskningen.  

Denne studien tar opp hva etterforskning er og hvordan etterforskning utøves, 

vektlegges og forstås av politiets ulike stillingsnivåer. 

 

Politiet som organisasjon 

Politiorganisasjonen er utviklet for å være både hierarkisk og byråkratisk. Likevel skal 

etterforskere ta gode og effektive beslutninger, være uavhengige problemløsere og samtidig 

jobbe i et system som fremmer fastsatte formaliteter og rutiner (Kelly, 2005). I tillegg 

innebærer etterforskningsarbeid en evne til å tilpasse seg endringer i samfunnet (Glomseth et 

al., 2007). Disse karakteristikkene kan skille seg fra andre moderne organisasjoner. Det kan 

oppfattes som en utfordring å måtte balansere mellom et tradisjonelt byråkratisk system og 

samtidig kunne arbeide effektivt og tilpasse seg endringer. 

Norsk politi er den eldste offentlige tjenesten i Norge, og består av 27 politidistrikter. 

Politimesteren leder hvert politidistrikt og rapporterer til justis- og beredskapsdepartementet. 

Hvert distrikt blir målt på flere kvantitative målekriterier for å tallfeste prestasjonsevnen og 

resultatene, eksempelvis forebyggende arbeid, antall oppklarte saker, oppklaringsprosent og 

saksbehandlingstid (Hatlem, 1999; Politiet, 2013). Politiorganisasjoner spiller en viktig rolle i 

ethvert samfunn fordi arbeidsvirksomheten har en vesentlig betydning både innad og utenfor 

organisasjonen. Politiets primære arbeidsoppgaver er i henhold til Politiloven (1995) § 2 å 

bevare lov og orden, beskytte liv og eiendom, samt å forebygge og avdekke kriminalitet. De 

obligatoriske oppgavene blir utført gjennom både proaktive og reaktive metoder (Luen & Al-

Hawamdeh, 2001). Etterforskning er en integrert del av politiet og det strafferettslige 

systemet, og er under påtalemyndighetenes ansvar. Etterforskning er en politivirksomhet som 

innebærer å avdekke kriminalitet (Gordon, 2011; Gottschalk, 2007b; Myhrer, 2001; 

Politiloven, 1995).  

Politiet har vært preget av klassisk hierarkisk styring, faglig ledelse og regelstyring. 

Politiet har blitt karakterisert ved å ha en klar styringsmakt fra topp til bunn, med en topptung 

ledelse. Spesialisering har preget hverdagen ved at ansatte arbeider med et bestemt 

arbeidsområde. Dette kan føre til mindre fleksibilitet ved at de ansatte ikke kan jobbe med 
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oppgaver utenfor eget arbeidsområde. Mellomlederes rolle har vært uklar ved at mellomledere 

både skal lede ansatte med samme fagbakgrunn og samtidig forholde seg til overordnede 

ledere (Thomassen, Strand, Fryksén, Knutsson & Roe, 2000). En mulig forklaring for at 

mellomlederes rolle har vært problematisk kan være at politiet i Norge ikke har formelle krav 

til kompetanse på ulike ledernivåer. I motsetning til Norge har politiet i Danmark og England 

spesifikke krav til kompetanse på ulike ledernivåer
1
 (Glomseth, 2012).  

Forskere har argumentert for at etterforskningsenhetene ofte er kunnskapsintensive og 

tidskritiske miljøer (Chen et al., 2002; Glomseth et al., 2007; Holgersson, 2005; Hughes & 

Jackson, 2004), samt at vellykket etterforskning er avhengig av effektiv kunnskapsdeling 

(Glomseth et al., 2007). Arbeidsoppgavene ved kunnskapsintensive organisasjoner er av 

intellektuell karakter, og kunnskap blir ansett for å være hovedkilden ved konkurransefortrinn 

(Robertson & Hammersley, 2000). Kunnskap er en av de viktigste ressursene i politiet. 

Kunnskap tilegnes på flere måter, slik som strategisk planlegging, erfaring, tilbakemeldinger 

og teamarbeid. Alle enhetene i politiet produserer og undersøker mye informasjon som er av 

betydning både innad og utenfor organisasjonen (Luen & Al-Hawamdeh, 2001). På samme 

måte tilegner etterforskningsprosessen kunnskap og skaper verdier ved å løse unike problemer 

(Gottschalk, 2007b). Ut i fra dette kan politiorganisasjoner oppfattes som kunnskapsintensive 

organisasjoner. Likevel skiller politiorganisasjoner seg fra andre kunnskapsintensive 

organisasjoner på grunn av deres byråkratiske og hierarkiske struktur. Politiorganisasjoner er 

karakterisert som en blanding av en militærorganisasjon og en forretningsvirksomhet, hvor 

autoritet anses som en viktig faktor for kunnskapsdeling (Christensen & Crank, 2001). 

Kunnskap om hva etterforskning handler om er derfor viktig for å kunne forstå og utøve 

etterforskning. For å kunne forstå hva som legges i etterforskning er det viktig å definere 

begrepet. 

 

Etterforskningsbegrepet 

 Etterforskningsbegrepet kan betegnes som innhenting av informasjon som har til mål å 

avgjøre om det er gjort en straffbar handling. Formålet med etterforskningsvirksomheten er 

det som skiller den fra annen polisiær virksomhet (Myhrer, 2001; Riksadvokaten, 1999). 

Ifølge Myhrer (2001, s. 4; Straffeprosessloven, 1981, § 226) skal etterforskning skaffe 

informasjon om tre formål: (1) avgjøre om tiltale, (2) tjene som forberedelse for rettens 

                                                           
1
 Jonasson, B., personlig kommunikasjon, e-post, 22. april, 2013. 
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behandling om straffeskyld og eventuelt fastsettelse av reaksjon, og (3) fullbyrde straff og 

andre reaksjoner. Det finnes lite forskning på begrepet etterforskning. Andenæs og Myhrer 

(2009), samt Glomseth og Gottschalk (2009) hevdet at etterforskning vedrører (1) pågripelse 

av kriminelle ved innhenting av bevis som fører til pågripelsen og (2) innsamling, bevisføring 

og vitneforklaring i den hensikt å skaffe domfellelse. Kortfattet omfatter 

etterforskningsprosessen innhenting, innsamling og presentasjon av bevis med det formål å 

skaffe domfellelser (Andenæs & Myhrer, 2009; Gottschalk, 2007b). Forskning har vist at 

etterforskning spiller en sentral rolle ved å utøve effektivt politiarbeid, og at de som leder og 

veileder etterforskningen må være kompetente utøvere (Stelfox, 2011). Det antas at de fleste 

ledere har den nødvendige kompetansen for å utføre sine roller effektivt, men at det finnes 

belegg for å anta at enkelte ikke har tilstrekkelig kompetanse. Individer som forfremmes på 

bakgrunn av deres kompetanse må holde seg oppdatert og tilegne seg ny kunnskap når de står 

ovenfor ukjente utfordringer. En av politiets utfordring er å arbeide innenfor et 

utviklingssystem for å gi de som forfremmes den støtten de trenger (Stelfox, 2011).  

Stortinget, justis- og beredskapsdepartementet og riksadvokaten har ansvar for og 

setter mål for etterforskningsvirksomheten (Politiet, 2013; Riksadvokaten, 1999). Under 

etterforskningen gjelder straffeprosessloven, påtaleinstruksen, samt instrukser fra overordnet 

påtalemyndighet som regulerer virksomheten (Riksadvokaten, 1999). Politiloven (1995) og 

Straffeprosessloven (1981) beskriver prosedyrene for hvordan etterforskningen skal utføres. 

Riksadvokatens rundskriv har ført til økt interesse for gode etterforskningsmiljøer og 

kvalifisert etterforskningsledelse, som et mål for etterforskning. Både miljøer og ledelse er 

vesentlig for å lykkes med krevende etterforskning. Det forventes at politiet øker innsatsen 

mot alvorlige seksualforbrytelser, narkotikakriminalitet, vold i nære relasjoner, 

menneskehandel og organisert kriminalitet. Høy kvalitet, høy oppklaringsprosent og kort 

saksbehandlingstid er blant riksadvokatens mål når det gjelder straffesaksbehandling. 

Riksadvokatens prioriteringer for å igangsette og utføre etterforskningen tillater lokale 

prioriteringer. Drap og andre alvorlige voldsforbrytelser, alvorlig seksualforbrytelser, 

narkotikaforbrytelser, trafikkforbrytelser, økonomisk kriminalitet, organisert kriminalitet og 

rasistiske straffbare handlinger er riksadvokatens prioriterte saker (Riksadvokaten, 2013). Det 

synes derfor at krav, prioriteringer og prosedyrer er viktige faktorer for 

etterforskningsarbeidet.  

Politiet blir målt på flere målekriterier for å kartlegge kvaliteten på 

etterforskningsarbeidet (Hatlem, 1999; Politiet, 2013). Politiets saksbehandlingstid, 
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oppklaringsprosent og restanser (antall og alder på uoppklarte saker) har ofte blitt satt i 

søkelyset i nyere tid. Disse målekriteriene har vært vesentlige for å kunne sammenligne et 

politidistrikt med et annet (Riksrevisjonen, 2012). Saksbehandlingstid, oppklaringsprosent og 

restansemålinger ved en enkelt sak kan i liten grad avdekke kvaliteten på 

etterforskningsarbeidet. Saksbehandlingstiden har fått mest kritikk ved at den har vært for 

lang. En god saksbehandlingstid varierer fra sak til sak. Enkelte saker tar lengre tid grunnet 

sin egenart, og behøver ikke innebære at saken etterforskes tregt. I enkelte tilfeller kan 

saksbehandlingstiden påvirkes av eksterne organer som politiet i liten grad kan påvirke 

(Hatlem, 1999). Forskning på etterforskningskvaliteten har vist at saker ligger urimelig lenge 

uten å bli etterforsket og påtalegjort (Hatlem, 1999; Wright, Powell & Ridge, 2006). Lite 

kontakt mellom etterforsker og politijurist kan være en av årsakene til lang liggetid. En følge 

av liggetiden kan være at sakene blir regelmessig henlagt, samt at straffeutmålingen blir 

redusert som følge av liggetiden (Hatlem, 1999). Det kan dermed se ut til at etterforskning 

avhenger av internt og eksternt samarbeid.  

Tidligere forskning har sett på etterforskeres betraktninger rundt beslutningstaking og 

kulturer ved etterforskning. Forskning har vist at to typer beslutninger var typiske og kritiske 

vippepunkter ved drapsetterforskning: (1) beslutninger om å oppgi, arrestere og tiltale en 

mistenkt, samt (2) beslutninger angående strategier og spor i saken (Fahsing & Ask, 2012). 

Fahsing og Ask (2012) fant ut at erfarne etterforskere var klar over flere av hindrene og 

risikofaktorene for optimal beslutningstaking i etterforskningen. Annen forskning har funnet 

at etterforskere anså tilstrekkelig tid og det å ikke være drevet av tidsfrister som viktig i 

jobben sin. I tillegg betraktet etterforskere at det var viktig å være effektive ved å vise en vilje 

til å bekjempe alvorlig kriminalitet uten nødvendigvis å følge lover og instrukser etter punkt 

og prikke (Glomseth & Gottschalk, 2009). Det kan dermed se ut til å være flere oppfatninger 

om etterforskningen.   

Forskning har argumentert for at verdiverkstedmodellen
2
 var i tråd med Smith og 

Flanagans (2000) definisjon av etterforskningsprosessen (Glomseth et al., 2007; Gottschalk, 

2007b). Etterforskningsprosessen består av en innledende åstedsvurdering, vurdering av ny 

informasjon for alternative handlinger, valg av riktig spor, saksutvikling, og saksbehandling. 

Verdiverkstedmodellen innebærer at en organisasjon skaper verdier ved å løse unike 

problemer, og karakteriseres ved fem grunnleggende oppgaver: (1) definere problemet og 

                                                           
2
 Verkstedmodellen er den norske betegnelsen for value shop model. 
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anskaffe informasjon, (2) problemløsning, (3) valg av løsning, (4) gjennomføring, samt (5) 

kontroll og evaluering (Glomseth et al., 2007; Gottschalk, 2007b). Det har blitt hevdet at 

verkstedmodellen som opprinnelig var beregnet på advokatfirmaer, kunne brukes for å måle 

etterforskning i politiet (Glomseth & Gottschalk, 2005; Glomseth et al., 2007). 

Verdiverkstedmodellen har ikke blitt ansett som et generelt måleinstrument innenfor 

arbeidslivslitteraturen, grunnet manglende empirisk støtte for å måle etterforskning. Dermed 

er det naturlig å stille spørsmål ved om det er passende å måle etterforskning med et 

måleinstrument som er utviklet for andre arbeidsformer og yrker. Tidligere modeller for 

politivirksomhet har konsentrert seg om prestasjonsevne ved etterforskningen og prosedyren i 

etterforskningen (Glomseth, & Gottschalk, 2005; Glomseth et al., 2007; Gottschalk, 2007b), 

heller enn hvilke tema som er viktig for etterforskning. Derfor vil denne studien utvikle en 

modell som er spesielt tilpasset etterforskning for å kartlegge viktige tema. 

Politiet plikter å overholde gjeldende lover og rettslige prosedyrer når saker 

etterforskes og bygges. Publikums tillit til politiets integritet og strafferettssystemet avhenger 

av deres tidligere effektivitet og evne til å bygge en sak i henhold til rettslige prosedyrer og 

innenfor tidsrammen og ressursene de har til rådighet (Luen & Al-Hawamdeh, 2001). 

Etterforskningsarbeidet utføres av tre ulike stillingsnivåer som har omfattende erfaring med 

etterforskning. Stillingsnivåene er etterforsker som underordnede polititjenesteperson, 

etterforskningsleder som leder for etterforskning og politimester som øverste leder. Forskning 

har antydet at erfarne etterforskere har et større grunnlag for å forstå viktig informasjon og 

kunnskap i en sak, sammenlignet med uerfarne etterforskere (Gottschalk, 2007a). Dette kan 

bli forbundet med underliggende kunnskap og informasjon. Politiets stillingsnivåer har ulike 

roller i forhold til etterforskningsarbeidet. Det kan dermed være forskjeller mellom 

stillingsnivåene i politiet. Det kan derfor være interessant å se på forskning som 

sammenligner ulike nivåer i en organisasjon, for å se på hvordan etterforskning oppfattes av 

de tre stillingsnivåene.  

 

Forskjeller i perspektiv mellom stillingsnivå 

 Det er rimelig å foreslå at ansatte i ulike stillingsnivåer i en organisasjon vil ha 

forskjellige oppfatninger, opplevelser og perspektiver av organisasjonen (Narayanan, Menon 

& Spector, 1999). Mennesker ser annerledes på verden de lever i og hvordan de oppfatter 

miljøet rundt dem. Arbeidslivsforskning har vist at ansatte i ulike stillingsnivåer oppfatter 

engasjement, trivsel, organisasjonsklima og medarbeidersamtaler forskjellig (Dick & 
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Metcalfe, 2001; Ilgen & Feldman, 1983; Payne & Mansfield, 1973; Robie, Ryan, Schmieder, 

Parra & Smith, 1998; Stellman, Klitzman, Gordon & Snow, 1987; Williams & Levey, 2000). 

Studier har vist at individers engasjement og trivsel øker i takt med stillingsnivået (Aronson, 

Laurenceau, Sieveking & Bellet, 2005; Dick & Metcalfe, 2001; Payne & Mansfield, 1973; 

Robie et al., 1998; Sawyer, 1988). Lederes oppfatning av engasjement, trivsel, 

organisasjonsklima og medarbeidersamtaler har en tendens til å være mer positiv enn ikke-

lederes oppfatning. Patterson, Warr og West (2004) hevdet at lederes oppfatninger av 

organisasjonsklimaet kan ha større verdi ved at ledere har mer erfaring, kunnskap og 

innvirkning på klimaet. Forskning tyder også på at ledere har mer kunnskap om 

medarbeidersamtaler og evalueringssystemet enn ikke-ledere (Mount, 1983; Pooyan & 

Eberhardt, 1989; Williams & Levey, 2000). Andre studier har vist at individer på samme nivå 

i organisasjonen har like klimaoppfatninger fordi de utsettes for tilsvarende jobbkrav (Jermier, 

Slocum, Fry & Gaines, 1991). González-Romá, Peiró, Lloret og Zornoza (1999) fant at topp- 

og seksjonsledere hadde lignende klimaoppfatninger, men at de var forskjellig fra 

klimaoppfatningene til ansatte i mindre lederposisjoner, samt ansatte uten lederposisjoner. I 

kontrast til disse funnene viste Pattersons et al. (2004) studie at ledere og ikke-ledere hadde 

samme oppfatning på organisasjonsklimaet.  

Ut i fra dette kan det tyde på at ansatte i ulike stillingsnivåer kan ha ulike oppfatninger 

av organisasjonen. Forskningen tyder på at forskjellene er størst mellom ledere og ikke-

ledere. Det viser at det er naturlige forskjeller i kraft av stillingen en besitter. Forskjellene er 

en naturlig følge av den aktuelle jobben en utfører. Dermed kan det være rimelig å anta at de 

samme forskjellene kan oppstå blant stillingsnivåene i politiet. Det kan derfor være interessant 

å se på hvordan stillingsnivåene i politiet oppfatter etterforskning i forhold til hvilke ansvar og 

mål de har.  

 

Forskjeller i perspektiv mellom stillingsnivå i politiet  

I politiet er det tre yrkesroller: påtaleansvarlig, politifaglig ansvarlig og etterforsker, 

som har ansvaret for etterforskningen i fellesskap. Påtaleansvarlig er jurist og har det 

påtalemessige ansvaret for saken i politidistriktet. Politifaglig ansvarlig har personalansvar, 

ansvar for å disponere og kontrollere ressursene, samt det faglige ansvaret for 

etterforskningen. Etterforsker har ansvar for å bruke erfaring og kunnskaper om 

etterforskning, kreativ tenkning og intuisjon, samt personlige forutsetninger til å oppklare 

saker (Myhrer, 2001). Ut i fra de tre yrkesrollene i politiet kan en konkludere med at 
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stillingsnivåene har ulike mål når det gjelder etterforskningen. Etterforsker sitt primære mål er 

å samle informasjon om en straffbar handling. Etterforskningsleder og politimester har som 

mål å forberede saken til retten.  

Forskning har foreslått at ansatte i ulike stillingsnivåer oppfatter flere aspekter ved 

arbeidet forskjellig, eksempelvis engasjement, trivsel, organisasjonsklima og 

medarbeidersamtaler. Etterforskning er en viktig funksjon i politiet for å kunne avdekke 

kriminalitet i samfunnet. Det vil derfor være interessant å undersøke hvordan politiets 

etterforskere, etterforskningsledere og politimestre oppfatter etterforskning og hvorvidt de 

oppfatter etterforskningen forskjellig. For å undersøke hvordan etterforskning oppfattes av 

politiet vil det utvikles en modell for etterforskning som er spesielt tilpasset politiet. For å 

undersøke hvorvidt de ulike stillingsnivåene oppfatter etterforskning forskjellig vil 

stillingsnivå vurderes i lys av modellen. 

 

Formålet med studien 

Formålet med denne studien er todelt. Den første og viktigste delen av studien er å 

utvikle en modell for etterforskning på bakgrunn av en induktiv analyse av 51 åpne intervjuer. 

På bakgrunn av intervjuer om kvaliteten ved etterforskningsarbeidet av politiet i Norge, antas 

det at de temaene som tas opp av informantene er gode målekriterier for etterforskning. Et 

litteratursøk avdekket et forskningshull vedrørende hva etterforskningen handler om, basert på 

politiets egne oppfatninger. Det er ikke tidligere utviklet en slik modell for etterforskning. 

Derfor vil denne studien utvikle en modell som beskriver hvilke temaer politiet selv mener er 

viktige for deres hverdag og politiet som organisasjon. I denne studien benyttes tematisk 

analyse for å etablere modellen (Braun & Clark, 2006), og en innholdsanalyse for å 

kvantifisere dataene (Krippendorff, 1980). 

 

Hvilke temaer mener politiet selv er viktige for å kunne utøve etterforskning? 

 

Den andre delen av studien er å undersøke om det er forskjeller i perspektiv på 

etterforskningen mellom stillingsnivåene i politiet i Norge. Innen psykologien betegnes 

perspektiver som muligheten til å se en sak fra ulike sider. I denne studien operasjonaliseres 

forskjeller i perspektiv på etterforskning som fordeling av utsagn innad på modellen, for å 

forstå etterforskning. Til min kjennskap finnes det ingen forskning som har sett på forskjeller i 

perspektiv mellom etterforskere, etterforskningsledere og politimestre når det gjelder 
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etterforskningen. Derfor vil denne studien undersøke hvorvidt de ulike stillingsnivåene 

oppfatter etterforskning forskjellig. Dette undersøkes ved hjelp av en kombinasjon av 

kvalitative intervjuer og kvantitativ analyse. I denne studien kategoriseres informasjonen fra 

intervjuene inn i modellen for etterforskningen. Forskning antyder at individer i ulike 

stillingsnivåer i en organisasjon vil ha ulike oppfatninger og perspektiver av organisasjonen 

(Narayanan et al., 1999). Individer har sin egen oppfatning av hvordan verden er og hvordan 

miljøet rundt en er. Basert på forskning (Dick & Metcalfe, 2001; Payne & Mansfield, 1973; 

Robie et al., 1998; Stellman et al., 1987; Williams & Levey, 2000) er det rimelig å anta at det 

er forskjeller i perspektiv på etterforskningen mellom de tre stillingsnivåene. Hypotese 1 er 

som følger: 

 

 Hypotese 1: Det vil være en signifikant forskjell mellom de tre stillingsnivåene i antall 

 utsagn på innholdsmodellen.  

 

 Det er videre interessant å se hvilke av de tre stillingsnivåene som er forskjellige fra 

hverandre på innholdsmodellen. Hypotese 1a, 1b og 1c er som følger:  

 

Hypotese 1a: Det vil være en signifikant forskjell mellom etterforsker og politimester i 

antall utsagn på innholdsmodellen.  

 

Hypotese 1b: Det vil være en signifikant forskjell mellom etterforsker og 

etterforskningsleder i antall utsagn på innholdsmodellen. 

 

Hypotese 1c: Det vil være en signifikant forskjell mellom etterforskningsleder og 

politimester i antall utsagn på innholdsmodellen. 

 

Metode 

Forskningsprosjektet 

Denne studien er en del av et langsiktig samarbeidsprosjekt mellom 

forskningsavdelingen ved Politihøgskolen i Oslo og faggruppen for Arbeids- og 

organisajonspsykologi ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Prosjektet startet i 

2008 for å kartlegge kvaliteten ved etterforskningsarbeidet i Norge. Prosjektet er finansiert av 
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justis- og beredskapsdepartementet og har som formål å øke vitenskapelig kunnskap om 

politietterforskning.  

 Før forfatter tok del i prosjektet ble 51 intervjuer transkribert
3
 (vedlegg C) og unitisert

4
 

(vedlegg D) av tidligere forskningsassistenter og mastergradsstudenter. 16 av 27 politidistrikt 

er inkludert i denne studien. De resterende politidistriktene er fullført i ettertid. Tidligere 

forskningsassistenter og masterstudenter fikk trening i koding fordi dette er et viktig steg i 

kodeprosessen (Neuendorf, 2002). Som en del av forarbeidet til denne studien ble 

innholdsmodellen utviklet av forfatter og to medstudenter.  

 

Utvalg 

Datamaterialet ble samlet inn fra etterforskningsenhetene i politiet. Et strategisk utvalg 

ble foretatt for å velge de 51 deltagerne i 16 av de 27 politidistriktene. Kriteriene for 

utvelgelsen av distriktene var geografisk spredning, og størrelse, samt by og land. Utvalget 

bestod av de tre organisasjonsnivåene etterforsker (N = 16), etterforskningsleder (N = 18), og 

politimester (N = 17). Fra hvert sted har politimester deltatt og valgt ut etterforskningslederen 

og erfaren etterforsker, basert på hvordan rollene var organisert på hvert sted.  

Gjennom utarbeidelsen av modellen ble 48 intervju benyttet. Da modellen var etablert 

ble alle 51 intervjuene kodet på modellen og benyttet for videre analyser.  

 

Intervjuene  

Intervjuene ble utført i henhold til PEACE-modellen som bygger på kognitive 

intervjuprosedyrer (Clarke & Milne, 2001). Datamaterialet ble samlet inn ved bruk av semi-

strukturerte intervju som var basert på åpne spørsmål i et SWOT-format (vedlegg A): 

Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats. SWOT-formatet er et anerkjent 

analyseverktøy og har i hovedsak blitt brukt for strategisk planlegging i organisasjoner 

(Helms & Nixon, 2010). I dette formatet er ikke intervjuobjektet bundet til en bestemt type 

svar, men har mulighet til å reflektere langs tre dimensjoner: positiv-negativ, fortid-fremtid og 

intern-ekstern (Hoff, Straumsheim, Bjørkli & Bjørklund, 2009). Intervjuobjektene ble 

oppfordret til å reflektere fritt over fire følgende spørsmål:  

 

 

                                                           
3
 Transkribering innebærer å overføre muntlige samtaler til skrevet tekst. 

4
 Unitisering innebærer å dele opp intervjuet i mindre enheter. 
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1.  Fortell om det du i dag ser som fungerer godt ved etterforskningsarbeidet her i 

 politidistriktet. Vi kaller det styrken i etterforskningsarbeidet.  

2.  Fortell om det du i dag ser som ikke fungerer godt ved etterforskningsarbeidet her i 

 politidistriktet. Vi kaller det svakheten i etterforskningsarbeidet.  

3.  Fortell om det du i dag ser som muligheter for å forbedre kvaliteten i etterforskningen 

 her i politidistriktet. Vi kaller det for mulighetene i  etterforskningsarbeidet.  

4.  Fortell om det du i dag ser som truslene for å forbedre kvaliteten i etterforskningen 

 her i politidistriktet. Vi kaller det for truslene i etterforskningsarbeidet. 

 

 Avslutningsvis ble det åpnet for oppfølgingsspørsmål for å utdype og klargjøre 

konkrete uttalelser. For eksempel «Du nevnte … kan du utdype dette?» eller «Kan du 

presisere hva du mener med …?» 

Intervjuene ble gjennomført i perioden mellom april 2010 og september 2011. Et 

informasjonsbrev om prosjektet ble sendt til informantene i forkant av intervjuene, for å 

informere om de praktiske detaljene (vedlegg B). En intervjuer med omfattende opplæring i 

PEACE-modellen og SWOT-formatet gjennomførte alle intervjuene. For å sikre 

standardisering og reliabilitet ved intervjuene ble de fleste intervjuene gjennomført med to 

intervjuere, der begge hadde fullført opplæring. Intervjuene ble utført på informantenes 

arbeidssted og ble avsluttet når informantene ikke hadde mer å tilføye. Intervjuene ble 

gjennomført på norsk og tatt opp på digitale opptakere. Varigheten på intervjuene varierte fra 

31.27 minutter til 131.40 minutter, med et gjennomsnitt på 64.43 minutter.    

Gjennom trening ble prosedyrer for transkribering og unitisering etablert. Tidligere 

forskningsassistenter og masterstudenter hadde konsensusmøter for å skape en formalisert og 

felles forståelse. Inter-rater reliabilitet i innholdsanalyse ble beregnet for å øke studiens 

objektivitet og repliserbarhet (Neuendorf, 2002). For å sikre reliabiliteten ved prosedyrene for 

transkripsjon og unitisering ble inter-rater relabilitet testet ved tre anledninger for hver av 

prosedyrene. Dette ble gjort på tre tilfeldig valgte intervjuer. Denne prosedyren ble gjentatt tre 

ganger med tilfeldig valgte intervjuer. Det ble ikke funnet noen meningsfylte forskjeller 

mellom transkripsjonene.  

 

Tematisk analyse 

 Tematisk analyse er en metode for å identifisere, analysere og rapportere mønstre eller 

temaer i kvalitative data (Braun & Clarke, 2006). Induktiv tematisk analyse, eller bottom-up, 
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innebærer at temaene som er identifisert er strekt knyttet til selve dataene (Patton, 1990). 

Induktiv analyse er en prosess for å kode dataene uten å plassere de inn i et allerede 

eksisterende rammeverk, eller forskerens analytiske antagelser. Tematisk analyse er dermed 

datadrevet (Braun & Clarke, 2006). Braun og Clarkes (2006) trinnvise oppskrift for hvordan 

en analyserer data induktivt ble benyttet. Rammeverket har blitt benyttet i lignende prosjekter 

(Luyt, 2011; Macinnes, Beer, Keeble, Rees & Reid, 2010). Fordi dette rammeverket ikke var 

tilpasset et så stort datasett som i denne studien, ble de teoretiske fasene modifisert. Endring 

av fremgangsmåte dreier seg i hovedsak om: (1) Familiarizing yourself with your data: 

Transcribing data (if necessary), reading and re-reading the data, noting down initial ideas. 

(2) Generating initial codes: Coding interesting features of the data in a systematic fashion 

across the entire data set, collating data relevant to each code. Åpen koding ble foretatt på 

syv intervjuer, og kan betraktes som en normal mengde intervjuer for en kvalitativ analyse. Et 

utvalg intervjuer ble analysert fordi samtlige intervjuer ville tatt for lang tid. Fasen ledet til en 

mengde kategorier som beskrev tema i datamaterialet. (3) Searching for themes: Collating 

codes into potential themes, gathering all data, relevant to each potential theme. De mest 

frekvente kategoriene som den åpne  kodingen genererte, ble beholdt. Den analytiske 

prosessen bestod i å finne de  kategoriene som beskrev flest underkategorier. Frekvensanalyser 

ble utført underveis. (4) Reviewing themes: Checking if the themes work in relation to the 

coded extracts (Level 1) and the entire data set (Level 2), gathering a thematic ‘map’ of the 

analysis. Intervjuer fra fase 3 ble gjennomgått og kategorier ble revidert ved å presisere 

underkategorier, måle frekvens på disse og å evaluere de kategoriene som forelå. Det ble ikke 

laget ett tematisk kart da det ble oppfattet som for omfattende. (5) Defining and naming 

themes: Ongoing analysis to refine the specifics of each theme, and the overall story the 

analysis tells, generating clear definitions and names for each theme. Beskrivelser på alle 

hovedkategoriene ble utformet før og under revidering og testing av modellen gjennom top-

down koding. Praktisk arbeid med modellen økte innsikt i operasjonaliseringer og 

beskrivelser. Modellens evne til å redegjøre for tematikken ble undersøkt og muliggjorde 

testing av inter-rater reliabilitet. (6) Producing the report: The final opportunity for analysis. 

Selection of vivid, compelling extract examples, final analysis of selected extracts, relating 

back of the analysis to the research question and literature, producing a scholarly report of 

the analysis. Modellen ble ferdigstilt. Hovedkategoriene ble testet på datamaterialet og inter-

rater reliabilitetstest ble utført. Hoved- og underkategoriene ble illustrert med gode 

definisjoner, beskrivende utsagn og kommentarer. For å forenkle modellen ytterligere ble 
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kategoriene sortert inn i overordnede tema. Utviklingen av overordnede tema foregikk 

gjennom diskusjoner ved å se på definisjonene til hver kategori for finne ut hvilke kategorier 

som omhandlet samme tematikk. 

Det viktigste momentet med dette utgangspunktet er den iterative tilnærmingen. Dette 

har gjort analyseprosessen mer dynamisk ettersom nødvendige tiltak som deduktiv 

prøvetesting kunne gjennomføres i fase fire. Dette tillot at det kunne gjøres induktive 

endringer ved testing av kategorier selv om fase to og tre var utført.  

 

Innholdsanalyse 

I følge Braun og Clarke (2006) skiller tematisk analyse seg fra innholdsanalyse ved at 

dataene kvantifiseres. Det gjøres de i dette tilfellet, og kan derfor sies å benyttes i denne 

studien. Innholdsanalyse er en metode hvor både den kvantitative og den kvalitative 

tilnærmingen utfyller hverandre. Innholdsanalyse er en formell prosedyre for å systematisere 

kvalitativ informasjon i skriftlig og muntlig materiale (Krippendorff, 1980). I tråd med Hsieh 

og Shannon (2005) beskriver tradisjonell innholdsanalyse fremgangsmåten best i denne 

studien. Det ble tatt utgangspunkt i observasjon gjennom lesing av intervjuer. Videre ble 

koder som trådte frem fra datamaterialet definert gjennom dataanalyse. Disse ble oppnådd 

gjennom å fremme forslag til kategori og forbedringer av dem underveis. 

 

Inter-rater reliabilitet 

 Intervjuene ble beregnet for inter-rater reliabilitet på de 16 kategoriene i kalkulatoren 

ReCal Intercoder Reliability Calculation nettjenesten (Freelon, 2010). Alle inter-rater 

reliabilitet testene ble utført på 200 utsagn mellom to kodere. Det ble utført tre tester på inter-

rater reliabilitet under etableringen av modellen. Inter-rater reliabiliteten økte fra 44.3 % til 

61.7 % i løpet av testingen.  

Modellen var etablert før kodeprosessen (vedlegg E). To tester for inter-rater 

reliabilitet ble gjennomført før datamaterialet ble kodet. Den første testen ga et resultat på 

54.5 % og den andre på 58 %. Fordi modellen faget alle utsagnene var det ingen residualer. 

Utsagn som ikke ga mening ble fjernet fra datamaterialet. Det kan være flere årsaker som 

skyldes nedgang i enighet. Det var blant annet stor enighet på de utsagnene som ikke ga 

mening. En årsak til at inter-rateren har gått ned kan være at analytikerne hadde gjennomgått 

omfattende trening. Dette kan ha ført til at analytikerne tenkte annerledes enn tidligere. 

Analytikerne så utsagnene i sammenheng i stede for som enkeltutsagn som kan ha bidratt til 
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følgefeil. En annen årsak til lavere enighet kan være at utsagnene inneholdt flere tema som 

kunne kodes ulikt.  

De utsagnene som var kodet ulikt ble gjennomgått, og tre typer feil fremtrådte. Totalt 

var 84 av 200 utsagn kodet forskjellige. 40 (47.6 %) utsagn inneholdt to mulige kategorier, 20 

(23.9 %) utsagn skyldtes følgefeil der to kategorier var mulig, og 24 (28.5 %) utsagn ble kodet 

feil av en analytiker. Slik sett var de faktiske feilene i inter-rater reliabilitet testen 12 % av 

totalt 200 utsagn. Inter-rateren ble ansatt som tilfredsstillende gitt tidsrammen. Etter testene 

av inter-rater reliabilitet foregikk kodingen med to kodere som kodet hver sine intervjuer. For 

å opprettholde enighet konfererte analytikerne om utsagn som fremstod tvetydige underveis. 

 

Databehandling og statistisk analyse 

 Hvert utsagn ble analysert top-down basert på de formaliserte kategoriene. 12429 

utsagn ble kodet på modellen. Under kodingen ble det inkludert en kategori som het residual 

og inkluderte tema som ikke falt inn under modellen. Det ble også opprettet en kategori som 

inneholdt utsagn som ikke var relatert til etterforskning. Datamaterialet inneholdt ikke 

residualer. Utsagnene som ikke var relatert til etterforskning ble ekskludert fra videre 

analyser.  

De statistiske analysene ble utført på individnivå (N = 51). Datamaterialet ble sjekket 

for normalfordeling, og analysen viste at dataene ikke var normalfordelt. På grunn av at 

skjevfordelingen bryter med kravet til normalfordeling ble det foretatt non-parametriske tester 

som er tilpasset slike datasett. Kruskal-Wallis enveis ANOVA ble brukt for å avdekke 

signifikante forskjeller mellom de ulike stillingsnivåene i antall utsagn på innholdsmodellen. 

Videre ble det gjennomført post hoc-testen Mann-Whitney for å avdekke hvilke av de tre 

stillingsnivåene som skilte seg signifikant fra de andre. Effektstørrelsen r ble brukt for å 

kalkulere effektstørrelsen. Ifølge Field (2009) betraktes effektstørrelser mindre enn 0.1 som 

liten effekt, effektstørrelser rundt 0.3 anses som moderate effekter, og effektstørrelser større 

enn 0.5 anses som en stor effekt.  

 

Etiske hensyn 

 Informantene ble informert om formålet, prosjektet og prosedyren i forkant av 

intervjuet. Videre ble de forsikret om at deres deltagelse ville være anonym og at de til en 

hver tid hadde mulighet til å trekke seg fra prosjektet uten å oppgi grunn. I et brev som ble 

sendt i forkant av intervjuene ble det gitt informasjon om informert samtykke (vedlegg B). 
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Den samme informasjonen ble også gitt før intervjuet. Alle informantene ga deres informerte 

samtykke for å delta i studien. Intervjuene ble ikke ansett å ha noen negativ innvirkning på 

helsen, og informantene ble behandlet i samsvar med prinsippene i PEACE (Clarke & Milne, 

2001), som vektlegger respekt og integritet. Prosjektet er meldt inn og godkjent av NSD. 

 

Resultater 

Innholdsmodellen og deskriptiv statistikk  

Den første delen av denne studien resulterte i innholdsmodellen som består av 16 

kategorier med 66 underkategorier og fem overordnede tema. Innholdsmodellen inneholder 

tema som politiet selv mente var viktige for å kunne utøve etterforskning (vedlegg E). 

Innholdsmodellen ble først utviklet med 23 kategorier, som deretter ble redusert til 16 

kategorier og fem overordnede tema. De 16 kategoriene er Endring, Mål, Prioritering, Krav, 

Kvalitet, Prosedyre, Samarbeid, Tankesett, Organisering, Ressurser, Bemanning, 

Kompetanse, Utdanning/opplæring, Ledelse, Kommunikasjon og Publikum/klient. De fem 

overordnede temaene er Retningslinjer, Systematisering, Samhandling, Styring og Kunnskap. 

Innholdsmodellen er utviklet for politiet og er basert på politiets egen oppfattelse av 

etterforskningen. Derfor vil ikke innholdsmodellen være brukbar i andre virksomheter.  

Av totalt 12429 utsagn ble 12264 (98.6 %) utsagn kodet på innholdsmodellen. Det var 

ingen residualer, fordi bottom-up analysen fanget opp alle utsagnene i datamaterialet. Utsagn 

som ikke var relatert til etterforskning (165 utsagn) ble ekskludert fra analysene. 

Innholdsmodellen fanger opp alt som handler om etterforskning i intervjuene.  

Tabell 1 viser en oversikt over kategoriene i innholdsmodellen og fordelingen av antall 

utsagn per kategori. Tabellen viser at Prosedyre (1531), Bemanning (1205) og Tankesett 

(1045) utgjorde de tre største kategoriene. Endring (492), Organisering (462) og 

Publikum/klient (226) utgjorde de tre minste kategoriene. Enkelte av kategoriene skilte seg 

mer ut enn andre, med den største kategorien på 12.5%, mens de fleste kategoriene hadde en 

relativt jevn fordeling på rundt 5-9%. Mean viser antall utsagn en informant i snitt snakket om 

en kategori.  
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Tabell 1  

Deskriptiv statistikk for innholdsmodellen (N = 51, df = 50) 

Innholdsmodellen Frequency Percent Mean Std. Deviation N 

Endring 492 4.0 9.65 10.785 51 

Mål 691 5.6 13.55  9.953 51 

Prioritering 596 4.9 11.69  8.011 51 

Krav 830 6.8 16.27 10.681 51 

Kvalitet 729 5.9 14.29  8.410 51 

Prosedyre 1531 12.5 30.02 18.052 51 

Samarbeid 624 5.1 12.24  7.873 51 

Tankesett 1045 8.5 20.49 15.811 51 

Organisering 462 3.8 9.06  7.115 51 

Ressurser 995 8.1 19.51  9.496 51 

Bemanning 1205 9.8 23.63 10.971 51 

Kompetanse 626 5.1 12.27  7.798 51 

Utdanning/opplæring 707 5.8 13.86  9.583 51 

Ledelse 859 7.0 16.84 13.503 51 

Kommunikasjon 646 5.3 12.67  8.615 51 

Publikum/klient 226 1.8 4.43  4.392 51 

Total 12264 100.0       240.47 92.215 51 

Note. Frequency = frekvens, Percent = prosent, Mean = gjennomsnitt, Std. Deviation = standardavvik, N = antall 

intervjuobjekter. Frekvenser viser totalt antall utsagn fordelt på 16 dimensjoner.  

  

 Tabell 2 viser en oversikt over de fem overordnede temaene som de 16 kategoriene i 

innholdsmodellen ble kategorisert inn i. De 16 kategoriene ble sortert inn i fem overordnede 

tema som hadde lignende tematikk for å forenkle innholdsmodellen. Dette utgjør det endelige 

resultatet av modellen for etterforskning. Retningslinjer dekket 3781 (30.8%) utsagn, og 

inneholder Prosedyre, Krav, Kvalitet og Mål. Systematisering utgjorde 3154 (25.7%) utsagn 

og inneholder Bemanning, Ressurser, Organisering og Endring. Samhandling dekket 2541 

(20.7%) utsagn og inneholder Tankesett, Kommunikasjon, Samarbeid og Publikum/klient. 

Styring utgjorde 1455 (11.9%) utsagn, og inneholder Ledelse og Prioritering, og Kunnskap 

dekket 1333 (10.9%) utsagn, og inneholder Utdanning/opplæring og Kompetanse. 
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Tabell 2  

Deskriptiv statistikk for de fem overordnede temaene (N = 51, df = 50) 

Overordnede tema Frequency Percent Mean Std. Deviation N 

Retningslinjer 3781 30.8 74.14 35.596 51 

Systematisering 3154 25.7 61.84 23.411 51 

Samhandling 2541 20.7 49.82 26.297 51 

Styring 1455 11.9 28.53 16.976 51 

Kunnskap  1333 10.9 26.14 15.137 51 

Total  12264    100.0 240.47 92.215 51 

Note. Frequency = frekvens, Percent = prosent, Mean = gjennomsnitt, Std. Deviation = standardavvik, N = antall 

intervjuobjekter. Frekvenser viser totalt antall utsagn fordelt på fem dimensjoner. 

 

Tabell 3 viser en oversikt over fordelingen av informantene på stillingsnivå. 

Informantene bestod av 16 (31.4%) etterforskere, 18 (35.3%) etterforskningsledere og 17 

(33.3%) politimestre.   

 

Tabell 3  

Deskriptiv statistikk for stillingsnivå (N = 51, df = 50) 

Stillingsnivå Frequency Percent Mean Std. Deviation N 

Etterforsker 16 31.4   51 

Etterforskningsleder 18 35.3   51 

Politimester 17 33.3   51 

Total  51    100.0 2.02   .812 51 

Note. Frequency = frekvens, Percent = prosent, Mean = gjennomsnitt, Std. Deviation = standardavvik, N = antall 

intervjuobjekter. Frekvenser viser totalt antall intervjuobjekter per stillingsnivå. 

 

Fordelingen av utsagn kodet på innholdsmodellen og stillingsnivå er presentert i tabell 

4. Tabellen viser at fordelingen av utsagn kodet på innholdsmodellen og stillingsnivå var 

relativt likt fordelt.  
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Tabell 4 

Fordeling av utsagn på innholdsmodellen og stillingsnivå (N = 51, df = 50) 

Innholdsmodellen Etterforsker Etterforskningsleder Politimester 

Endring  6.56 12.11  9.94 

Mål 10.31 12.61 17.59 

Prioritering  9.81 11.83 13.29 

Krav 19.75 14.72 14.65 

Kvalitet 12.50 15.33 14.88 

Prosedyre 25.00 30.61 34.12 

Samarbeid 14.88 10.72 11.35 

Tankesett 27.94 16.61 20.41 

Organisering  7.06  7.67 12.41 

Ressurser 19.63 21.17 17.65 

Bemanning 22.19 24.89 23.65 

Kompetanse   9.63 14.83 12.06 

Utdanning/opplæring          13.5 14.89 13.12 

Ledelse 15.06 18.83 17.24 

Kommunikasjon 15.56 10.33 12.41 

Publikum/klient  4.81  5.11  4.29 

Total       229.31              242.28       249.06 

Note. Totalt antall utsagn i snitt per nivå fordelt på 16 dimensjoner. 

 

Figur 1 viser en grafisk fremstilling av fordelingen av antall utsagn i snitt mellom 

stillingsnivåene. I snitt hadde etterforsker 229.31 utsagn. Etterforskningsleder hadde i snitt 

242.28 utsagn, og politimester hadde i snitt 249.06 utsagn.  

 



FORSKJELLER I PERSPEKTIV PÅ ETTERFORSKNINGEN    20 

 

0

50

100

150

200

250

300

0 1 2 3 4

A
n

ta
ll

 u
ts

a
g

n
 i

 s
n

it
t

Etterforsker    Etterforkningsleder    Politimester 

Stillingsnivå 

Stillingsnivå

Figur 1. Figuren viser fordelingen av antall utsagn i snitt mellom stillingsnivåene (N = 51, df 

= 50).  

 

Tabell 5 viser innholdsmodellen rangert i synkende rekkefølge på de tre 

stillingsnivåene. Alle de tre stillingsnivåene rangerte Prosedyre og Bemanning blant de tre 

mest frekvente kategoriene. Etterforsker rangerte Tankesett, Prosedyre og Bemanning som de 

tre mest frekvente kategoriene. Etterforskningsleder rangerte Prosedyre, Bemanning og 

Ressurser som de tre mest frekvente kategoriene. Politimester rangerte Prosedyre, Bemanning 

og Tankesett som de tre mest frekvente kategoriene. Alle de tre stillingsnivåene rangerte 

Publikum/klient som den minst frekvente kategorien.  
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Tabell 5  

Innholdsmodellen rangert i synkende rekkefølge på de tre stillingsnivåene (N = 51, df = 50) 

Etterforsker Etterforskningsleder Politimester 

Tankesett 27.94 Prosedyre 30.61 Prosedyre 34.12 

Prosedyre 25.00 Bemanning 24.89 Bemanning 23.65 

Bemanning 22.19 Ressurser 21.17 Tankesett 20.41 

Krav 19.75 Ledelse 18.83 Ressurser 17.65 

Ressurser 19.63 Tankesett 16.61 Mål 17.59 

Kommunikasjon 15.56 Kvalitet 15.33 Ledelse 17.24 

Ledelse 15.06 Utdanning/opplæring 14.89 Kvalitet 14.88 

Samarbeid 14.88 Kompetanse 14.83 Krav 14.65 

Utdanning/opplæring 13.50 Krav 14.72 Prioritering 13.29 

Kvalitet 12.50 Mål 12.61 Utdanning/opplæring 13.12 

Mål 10.31 Endring 12.11 Organisering 12.41 

Prioritering 9.81 Prioritering 11.83 Kommunikasjon 12.41 

Kompetanse 9.63 Samarbeid 10.72 Kompetanse 12.06 

Organisering 7.06 Kommunikasjon 10.33 Samarbeid 11.35 

Endring 6.56 Organisering 7.67 Endring 9.94 

Publikum/klient 4.81 Publikum/klient 5.11 Publikum/klient 4.29 

Note. Totalt antall utsagn i snitt per nivå fordelt på 16 dimensjoner.  

 

Figur 2 viser en grafisk fremstilling av fordelingen av antall utsagn i snitt på 

innholdsmodellen og stillingsnivå. Som en kan se var det svært liten forskjell mellom de tre 

stillingsnivåene.   
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Figur 2. Figuren viser fordeling av utsagn i snitt på innholdsmodellen og stillingsnivå (N = 

51, df = 50). 

 

Fordelingen av antall utsagn i snitt per informant kodet på de fem overordnede 

temaene og stillingsnivå er presentert i tabell 6. Tabellen viser at fordelingen av antall utsagn 

kodet på de fem overordnede temaene og stillingsnivå var relativt likt fordelt. Alle 

stillingsnivåene rangerte Retningslinjer som det mest frekvente overordnede temaet. 

Etterforsker rangerte deretter Samhandling som neste frekvente tema, og Systematisering som 

tredje frekvente tema. Etterforskningsleder og politimester rangerte Systematisering og 

Samhandling i samme rekkefølge. Styring og Kunnskap ble rangert som de minst frekvente 

temaene blant alle stillingsnivåene.  

 

Tabell 6 

Fordeling av utsagn på de fem overordnede temaene og stillingsnivå (N = 51, df = 50) 

Innholdsmodellen Etterforsker Etterforskningsleder Politimester 

Retningslinjer  67.56 73.28 81.24 

Systematisering  55.44 65.83 63.65 

Samhandling  59.19 42.78 48.47 

Styring  24.00 30.67 30.53 

Kunnskap  23.13 29.72 25.18 

Total        229.31                242.28       249.06 

Note. Totalt antall utsagn i snitt per nivå fordelt på fem dimensjoner. 
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 Figur 3 viser en grafisk fremstilling av fordelingen av antall utsagn i snitt på de fem 

overordnede temaene og stillingsnivå. Figuren viser at det var ingen tydelig forskjell mellom 

stillingsnivåene.  
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Figur 3. Figuren viser fordeling av utsagn i snitt på de fem overordnede temaene og 

stillingsnivå (N = 51, df = 50). 

 

Slutningsstatistikk  

 Tabell 7 viser fordelingen av innholdsmodellen og stillingsnivå. Datamaterialet ble 

sjekket for normalfordeling. Analysen av fordelingen viste at innholdsmodellen ikke var 

normalfordelt (skewness = .776, kurtosis = .335). Analysen av fordelingen viste at 

stillingsnivå ikke var normalfordelt (skewness = -.037, kurtosis = -1.478). Skjevheten bryter 

med kravet til normalfordeling som gjør at en ikke kan benytte vanlige tester, men at en må 

bruke tester som er tilpasset datasettet. På grunn av skjevfordelingen ble det foretatt non-

parametriske tester.  

Hypotese 1. Hypotese 1 predikerte at det ville være en signifikant forskjell mellom de 

tre stillingsnivåene i antall utsagn på innholdsmodellen. For å teste hypotesen ble en Kruskal–

Wallis enveis ANOVA utført på resultatene fra de tre stillingsnivåene. Analysen indikerte at 

det ikke var en signifikant effekt (χ (2) = .653, p = 0.722). Hypotese 1 ble forkastet. For å 

teste de resterende hypotesene ble det gjennomført tre post hoc Mann-Whitney tester for å 

undersøke hvilke av de tre stillingsnivåene som var forskjellige fra hverandre.  
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 Hypotese 1a. Hypotese 1a predikerte at det ville være en signifikant forskjell mellom 

etterforsker og politimester i antall utsagn på innholdsmodellen. Resultatene av post hoc-

testen Mann-Whitney viste det var ingen signifikant forskjell i antall utsagn på 

innholdsmodellen mellom etterforsker og politimester (U = 116.5, p = 0.482). Effektstørrelsen 

r = -0.122, som anses som en liten effektstørrelse. Hypotese 1a ble forkastet.  

 Hypotese 1b. Hypotese 1b predikerte at det ville være en signifikant forskjell mellom 

etterforsker og etterforskningsleder i antall utsagn på innholdsmodellen. Resultatene av post 

hoc-testen Mann-Whitney viste det var ingen signifikant forskjell i antall utsagn på 

innholdsmodellen mellom etterforsker og etterforskningsleder (U = 137.5, p = 0.823). 

Effektstørrelsen r = -0.038, som anses som en liten effektstørrelse. Hypotese 1b ble forkastet.  

Hypotese 1c. Hypotese 1c predikerte at det ville være en signifikant forskjell mellom 

etterforskningsleder og politimester i antall utsagn på innholdsmodellen. Resultatene av post 

hoc-testen Mann-Whitney viste det var ingen signifikant forskjell i antall utsagn på 

innholdsmodellen mellom etterforskningsleder og politimester (U = 133, p = 0.509). 

Effektstørrelsen r = -0.112, som anses som en liten effektstørrelse. Hypotese 1c ble forkastet.  

 

Diskusjon 

Innholdsmodellen 

Formålet med denne studien er todelt. Den første og viktigste delen av studien har som 

hensikt å utvikle en modell for etterforskning for å undersøke hvilke temaer politiet selv 

opplever som viktige for etterforskningen. Modellen ble utviklet på bakgrunn av tematisk 

analyse av 48 kvalitative intervjuer om kvaliteten på etterforskningen. Innholdsanalyse ble 

benyttet for å synliggjøre dataene i forhold til kategoriene. Den første delen av denne studien 

resulterte i innholdsmodellen som inneholder 16 arbeidspsykologiske kategorier som politiet 

selv mente var viktige for å kunne utøve etterforskning. Kategoriene har dermed et rotfeste i 

den hverdagen og det arbeidet som politiet utøver, heller enn målekriterier som forskere antar 

at er gode mål for etterforskning. Innholdsmodellens kategorier er Endring, Mål, Prioritering, 

Krav, Kvalitet, Prosedyre, Samarbeid, Tankesett, Organisering, Ressurser, Bemanning, 

Kompetanse, Utdanning/opplæring, Ledelse, Kommunikasjon og Publikum/klient. 

Kategoriene i innholdsmodellen er definert i vedlegg E. Blant innholdsmodellens 16 

kategorier var Prosedyre, Bemanning, Tankesett og Ressurser de mest frekvente kategoriene 

uavhengig av stillingsnivå. Disse kategoriene skilte seg ut i forhold til de resterende 
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kategoriene. Publikum/klient, Organisering og Endring var de minst frekvente kategoriene 

uavhengig av stillingsnivå.  

Ved å sortere innholdsmodellens 16 kategorier inn i overordnede tema er det fem 

relativt tydelig avgrensede temaer som har lignende tematikk. De overordnede temaene er 

Retningslinjer, Systematisering, Samhandling, Styring og Kunnskap. Retningslinjer består av 

Prosedyre, Krav, Kvalitet og Mål. Systematisering inneholder Bemanning, Ressurser, 

Organisering og Endring. Samhandling inneholder Tankesett, Kommunikasjon, Samarbeid og 

Publikum/klient. Styring inneholder Ledelse og Prioritering. Kunnskap inneholder 

Utdanning/opplæring og Kompetanse. Det kan dermed synes å være enklere å forholde seg til 

fem tema enn de 16 kategoriene. På den andre siden kan det være gunstig å ha de 16 

kategoriene siden de er tydelig definert for å kunne se i mer detalj hva som ligger i de fem 

overordnede temaene. Forskjellen mellom de 16 kategoriene og de fem overordnede temaene 

er at de 16 kategoriene gir mer detaljerte beskrivelser, mens de fem overordnede temaene gir 

generelle beskrivelser av etterforskning. I tråd med rangeringen av innholdsmodellens 16 

kategorier havnet Prosedyre, Bemanning og Tankesett i hver av de tre største overordnede 

temaene Retningslinjer, Systematisering og Samhandling. Endring og Organisering var fordelt 

i Systematisering, og Publikum/klient ble plassert i Samhandling. Tre av de fem overordnede 

temaene Retningslinjer, Systematisering og Samhandling, hadde høyest antall utsagn (mellom 

20.7 og 30.8 %), mens de to minste, Styring og Kunnskap, fanget opp 11.9 % og 10.9 %, 

hvilket representerte mindre enn 50 % av utsagnene. Ettersom Styring og Kunnskap består av 

to kategorier hver, inneholdt disse færrest utsagn. Retningslinjer, Systematisering og 

Samhandling består av fire kategorier hver og hadde dermed flere utsagn.  

Det synes å være en systematikk i hvilke temaer som ble tatt opp i intervjuene når 

etterforskere, etterforskningsledere og politimestre snakket om etterforskning. Derfor kan det 

tyde på at innholdsmodellens 16 kategorier er temaer som politiet mener er viktige for å 

kunne utøve etterforskning.  

 

Forskjeller i perspektiv på etterforskningen 

Den andre delen av studien har som mål å finne ut om det er forskjeller mellom de tre 

stillingsnivåene i antall utsagn på innholdsmodellen. Utsagnene ble kodet top-down 

(deduktivt) på innholdsmodellen for å forsikre at kategoriene som ble generert ved etablering 

av modellen var viktige for etterforskningen. Dermed ble utsagn som ikke var relatert til 
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etterforskningen ekskludert fra analysen. Av totalt 12429 utsagn kunne 12264 (98.6%) utsagn 

redegjøres for i innholdsmodellen. Resultatene av den andre delen er presentert i hypotesene. 

Hypotese 1 testet om det var forskjeller mellom de tre stillingsnivåene i antall utsagn 

på innholdsmodellen. Hypotesen foreslo at det ville være en signifikant forskjell mellom de 

tre stillingsnivåene i antall utsagn på innholdsmodellen. 229.31 utsagn i snitt per informant 

ble fanget opp av etterforsker, 242.28 utsagn i snitt per informant ble fanget opp av 

etterforskningsleder, og 249.06 utsagn i snitt per informant ble fanget opp av politimester. 

Resultatene indikerte at det ikke var en signifikant forskjell mellom stillingsnivåene. 

Hypotese 1 ble forkastet.  

Hypotese 1a testet om det var forskjeller mellom etterforsker og politimester i antall 

utsagn på innholdsmodellen. Hypotesen foreslo at det ville være en signifikant forskjell 

mellom etterforsker og politimester i antall utsagn på innholdsmodellen. 229.31 utsagn i snitt 

per informant ble fanget opp av etterforsker, og 249.06 utsagn i snitt per informant ble fanget 

opp av politimester. Resultatene indikerte at det ikke var en signifikant forskjell mellom 

etterforsker og politimester. Hypotese 1a ble forkastet. 

Hypotese 1b testet om det var forskjeller mellom etterforsker og etterforskningsleder i 

antall utsagn på innholdsmodellen. Hypotesen foreslo at det ville være en signifikant forskjell 

mellom etterforsker og etterforskningsleder i antall utsagn på innholdsmodellen. 229.31 

utsagn i snitt per informant ble fanget opp av etterforsker, og 242.28 utsagn i snitt per 

informant ble fanget opp av etterforskningsleder. Resultatene indikerte at det ikke var en 

signifikant forskjell mellom etterforsker og etterforskningsleder. Hypotese 1b ble forkastet. 

Hypotese 1c testet om det var forskjeller mellom etterforskningsleder og politimester i 

antall utsagn på innholdsmodellen. Hypotesen foreslo at det ville være en signifikant forskjell 

mellom etterforskningsleder og politimester i antall utsagn på innholdsmodellen. 242.28 

utsagn i snitt per informant ble fanget opp av etterforskningsleder, og 249.06 utsagn i snitt per 

informant ble fanget opp av politimester. Resultatene indikerte at det ikke var en signifikant 

forskjell mellom etterforskningsleder og politimester. Hypotese 1c ble forkastet. 

Resultatene indikerte at det var ingen signifikant forskjell mellom etterforsker, 

etterforskningsleder og politimester i antall utsagn på innholdsmodellen. Dette kan bety at de 

tre stillingsnivåene i politiet har tilnærmet det samme perspektivet på etterforskningen, eller at 

innholdsmodellen ikke skiller mellom stillingsnivåene. 
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Generell diskusjon  

Forholdet mellom innholdsmodellen og etterforskning. Tidligere forskning på 

politiet har ikke undersøkt hva etterforskning dreier seg om, men fokusert på 

kunnskapsdeling, prestasjonsevne, kultur og ledelse ved etterforskningsarbeidet (Glomseth & 

Gottschalk, 2005; Glomseth et al., 2007; Stelfox, 2011). Likevel har enkelte studier funnet 

temaer som stemmer overens med noen av innholdsmodellens kategorier. Elefalks (2001) 

studie viste at ansvar, samarbeid, beslutningstaking og at en føler at arbeidet er av betydning 

ble lagt vekt på av svenske polititjenestepersoner. Forskning har antydet at 

etterforskningsarbeid var positivt påvirket av oppfattet kunnskapsdeling, teamklima og stadier 

i kunnskapsforvaltningsteknologi. I tillegg var etterforskningsarbeid mer positivt påvirket av 

lederrollen talsperson enn de andre lederrollene (Glomseth & Gottschalk, 2005). Disse 

studiene samsvarer med innholdsmodellens kategorier Bemanning, Samarbeid, Ledelse, 

Tankesett, Utdanning/opplæring og Kunnskap. Dette kan gi støtte for at innholdsmodellen 

består av kategorier som beskriver etterforskningen og kan være emner som politiet anser som 

viktige ved arbeidet sitt.  

Politiorganisasjonen og etterforskningsenhetene kan oppfattes som kunnskapsintensive 

organisasjoner (Chen et al., 2002; Glomseth et al., 2007; Holgersson, 2005; Hughes & 

Jackson, 2004). Dette er i tråd med innholdsmodellens kategorier Kunnskap og 

Utdanning/opplæring som er nært knyttet til hverandre. Etterforskningsenhetene tilegner seg 

kunnskap på bakgrunn av å undersøke informasjon og løse unike problemer (Gottschalk, 

2007b). Likevel er politiet preget av deres byråkratiske og hierarkiske struktur (Kelly, 2005), 

som er knyttet til kategoriene Organisering, Prosedyre og Bemanning. Organisering handler 

om hvordan ulike nivåer i organisasjonen er bygget opp. Prosedyre sier noe om en 

fremgangsmåte for hvordan arbeidet gjøres eller skal gjøres i organisasjonen, mens 

Bemanning handler om hvordan en organiserer aktørene i organisasjonen. Politiet er avhengig 

av å ha fastsatte rutiner som beskriver hvordan arbeidet skal gjøres (Fahsing & Ask, 2012; 

Kelly, 2005; Riksrevisjonen, 2012).  

Det at politiet har blitt kritisert for saksbehandlingstiden har vært for lang, samt 

hvordan målekriteriene påvirker politiet sett utad, kan gjenspeiles i innholdsmodellen. 

Kategorien Mål inkluderer hvordan organisasjonen måler distriktenes prestasjoner. Videre 

kan Krav, Prosedyre og Publikum/klient knyttes til kritikken av saksbehandlingstiden. Krav 

og Prosedyre inkluderer utfordringer ved arbeidet og hvordan arbeidet skal utføres. 

Publikum/klient omhandler publikums kontakt med og tillit til politiet, og hvordan politiet blir 
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sett utad i samfunnet. Lang saksbehandlingstid kan ha sammenheng med at politiet i liten grad 

kan påvirke eksterne organer og at kontakten mellom etterforsker og politijurist er liten 

(Hatlem, 1999). Det kan derfor se ut til at mål er knyttet til samarbeid, enten den er intern 

eller ekstern. Dette er temaer som er i samsvar med i innholdsmodellen.  

En kan spørre seg om innholdsmodellen er bedre tilpasset etterforskning enn Glomseth 

et al. (2007) verdiverkstedmodellen. Verdiverkstedmodellen har blitt argumentert for å måle 

etterforskningsprosessen. Opprinnelig ble verdiverkstedmodellen utviklet for å måle 

advokatfirmaer, og har ikke blitt ansett for å være et generelt måleinstrument innenfor 

arbeidslivslitteraturen. Innholdsmodellen inneholder kategorier som politiet mente var viktig 

for å kunne utøve etterforskning. Forskjellen mellom disse to modellene er at de opprinnelig 

har vært utviklet for å måle to ulike typer yrker og fagfelt. I tillegg kan det argumenteres for at 

etterforskning er mer omfattende og utstakt enn selve etterforskningsprosessen. Dermed 

inkluderer etterforskning flere komponenter og beskrives i mer detalj i innholdsmodellen enn 

i verdiverkstedmodellen. 

Innholdsmodellen handler om hvilke tema politiet selv mente var viktige for å utøve 

etterforskning. Siden kategoriene ble hentet fra intervjuer av politiet vil modellen være bedre 

tilpasset for politiets virksomhet, enn for andre virksomheter. Det kan derfor være passende å 

anta at innholdsmodellen ikke vil være like godt tilpasset andre yrker og fagfelt. Modellen 

inneholder kategorier som er tilrettelagt etter politiet. Det kan være mulig at dersom en foretar 

en tematisk analyse av intervjuer i andre virksomheter at en vil få andre temaer som er 

relevante for den spesifikke virksomheten. Innholdsmodellens kategorier og definisjoner er 

nært knyttet til politiets egne beskrivelser av temaene. Derfor vil ikke innholdsmodellen være 

brukbar i andre virksomheter. 

Innholdsmodellens 16 kategorier er separate begreper som omhandler bestemte deler 

av etterforskningen. Eksempelvis er Organisering og Kompetanse to separate kategorier som 

omhandler to ulike faktorer ved arbeidet. Samtidig kan noen av kategoriene være forenelige 

med hverandre, eksempelvis Utdanning/opplæring og Kunnskap. Dette ble demonstrert ved å 

sortere innholdsmodellens 16 kategorier inn i fem overordnede tema. Kategoriene har en 

forbindelse med hverandre som gjør at innholdsmodellen kan beskrive etterforskningen. For å 

beskrive politiet og etterforskningen som en helhet må flere sider ved arbeidet skildres. Derfor 

er kategoriene gjensidig avhengig av hverandre for å kunne beskrive etterforskningen.   

Kategoriene i innholdsmodellen kan benyttes som et rammeverk for å forstå hva 

etterforskningen innebærer og hvordan en kan utføre etterforskning. Politiet kan dermed 
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bruke innholdsmodellen som et rammeverk både som en læringsprosess ved politihøgskolen 

og i praksis ute i politidistriktene. 

Forholdet mellom innholdsmodellen og stillingsnivå. Forskning har vist at ansattes 

erfaringer og oppfatninger av arbeidet varierer i forhold til stilling (Narayanan et al, 1999). 

Utvalget i denne studien omfattet tre ulike stillinger i politiet. Disse stillingene har varierende 

arbeidsoppgaver og ansvar knyttet til etterforskningen (Myhrer, 2001). Selv om informantene 

refererer til den samme prosessen, er det rimelig å forvente at en etterforsker opplever 

etterforskningsprosessen og organisasjonen annerledes enn en politimester. Følgelig ble det 

antatt at individuelle verdier ved arbeidet ville være forskjellige med hensyn til stilling. 

Resultatene fra denne studien indikerte at det var ingen signifikant forskjell mellom de tre 

stillingsnivåene etterforsker, etterforskningsleder og politimester i antall utsagn på 

innholdsmodellen. Dette kan innebære at de tre stillingsnivåene i politiet har tilnærmet det 

samme perspektiv på etterforskningen.  

Slutningsstatistikken viste at rangeringen ikke var substansielt forskjellig mellom 

stillingsnivåene. Dersom en ser på tallene enkeltvis (nominell verdi), kan det antydes at det 

var noen marginale nyanser. Når det gjaldt rangering av innholdsmodellens 16 kategorier, 

rangerte etterforsker Krav, Kommunikasjon, Samarbeid og Kvalitet noe forskjellig fra 

etterforskningsleder og politimester. Etterforskningsleder rangerte Kompetanse og Endring litt 

annerledes enn etterforsker og politimester. Politimester rangerte Mål, Prioritering og 

Organisering noe ulikt fra etterforsker og etterforskningsleder. Når det gjaldt 

innholdsmodellens fem overordnede temaer rangerte etterforsker Samhandling og 

Systematisering i omvendt rekkefølge av etterforskningsleder og politimester. Ut i fra disse 

marginale nyansene i rangering av innholdsmodellen, kan det se ut til at etterforskers 

rangering er forenelig med Myhrers (2001) betegnelse av yrkesrollen etterforsker. Etterforsker 

har ansvaret for å benytte erfaring og kunnskap om etterforskning, kreativ tenkning og 

intuisjon samt personlige forutsetninger. Etterforskningsleders vekting kan se ut til å være 

relatert til Myhrers (2001) betegnelse av yrkesrollen politifaglig ansvarlig ved å ha ansvaret 

for personalet og det faglige. Politimesters vekting kan bli forbundet med ledelsens ansvar og 

oppgaver (Myhrer, 2001). De marginale nyansene er en naturlig følge av den aktuelle jobben 

en utfører og hvilken type stilling en sitter i. I kraft av stillingen en besitter er det naturlig at 

en vektlegger forskjellig aspekter i forhold til de arbeidsoppgavene en har i den bestemte 

jobben. Det er dermed naturlig og logisk at det er forskjeller mellom ulike stillinger. Disse 

marginale nyansene var ikke substansielt forskjellig mellom stillingsnivåene. For det første 
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var det ingen forskjell i antall utsagn på innholdsmodellen mellom de ulike stillingsnivåene. 

Hverken etterforsker, etterforskningsleder eller politimester hadde signifikant flere utsagn enn 

de andre. For det andre var det ingen systematikk i hvordan de ulike stillingsnivåene rangerte 

kategoriene i innholdsmodellen. Det vil si at det ikke var et klart mønster i hvordan 

stillingsnivåene rangerte kategoriene, men at forholdet mellom dem var det samme. Dette kan 

bety at det ikke er noen formelle skiller mellom stillingsnivåene, eller at politiet er svært 

samstemte i hvordan de tenker rundt etterforskning.  

Det var flere likhetstrekk mellom de tre stillingsnivåene når det gjaldt rangering av 

innholdsmodellens 16 kategorier. Prosedyre, Bemanning, Tankesett og Ressurser var blant de 

fem mest frekvente kategoriene blant alle stillingsnivåene, med unntak av Krav, Ledelse og 

Mål. Publikum/klient var den minst frekvente kategorien blant alle stillingsnivåene. 

Etterforsker og politimester rangerte Ledelse, Utdanning/opplæring, Kompetanse og Endring i 

svært lik grad. Etterforsker og etterforskningsleder rangerte Utdanning/opplæring, Mål, 

Prioritering og Organisering i svært lik grad. Etterforskningsleder og politimester rangerte 

Kvalitet, Krav, Kommunikasjon og Samarbeid i svært lik grad. Når det gjaldt 

innholdsmodellens fem overordnede temaer rangerte alle stillingsnivåene Retningslinjer som 

mest frekvent, og Styring og Kunnskap som de minst frekvente temaene. Etterforskningsleder 

og politimester rangerte Systematisering og Samhandling i samme rekkefølge. Ut i fra 

likhetene mellom stillingsnivåene i rangering av innholdsmodellens 16 kategorier og fem 

overordnede temaer kan det se ut til at stillingsnivåene har lignende tankegang når det gjelder 

hvilke temaer som er viktig for etterforskning. Det synes å være enighet om at Retningslinjer 

for hvordan arbeidet skal utføres er en vesentlig del av etterforskningen. Stillingsnivåene anså 

Systematisering som viktig for å kunne organisere bemanningen og ressursene på en 

hensiktsmessig måte. Det synes også å være overenstemmelse om at Samhandling er viktig 

for å kunne ha en felles forståelse blant stillingsnivåene. Ut i fra resultatene kan det se ut til at 

politiet ikke er preget av et strengt hierarkisk system, men at strukturen kan være flat. Dette 

kan bety at ledere og ikke-leder i politiet har tilnærmet de samme oppfatningene eller svært 

like oppfatninger. 

Politiorganisasjonen. Forskningslitteraturen forventet at det ville være en forskjell 

mellom de ulike stillingsnivåene i politiet (Dick & Metcalfe, 2001; Narayanan et al, 1999; 

Payne & Mansfield, 1973; Robie et al., 1998; Stellman et al., 1987; Williams & Levey, 2000). 

Det har vært argumentert for at politiorganisasjonen har vært regelstyrt, med faglig ledelse og 

klassisk hierarkisk styring (Thomassen et al., 2000). Likevel antydet resultatene fra denne 
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studien at politiets etterforskere, etterforskningsledere og politimestre har svært like 

perspektiver på etterforskning. Denne strukturen kan imidlertid se ut til å ha endret seg over 

tid. Det kan tyde på at det ikke er noen formelle skiller mellom toppledere, ledere og ikke-

ledere. En mulig forklaring til at politiet har lik oppfatning av etterforskning kan være at 

innholdsmodellen ikke skiller mellom stillingsnivåene, eller det kan være at politiet har en 

enhetlig forståelse og opplevelse av hvordan organisasjonen er. Det vil si at politiet er svært 

samstemte og samkjørte i hvordan de tenker om etterforskning.  

En mulig grunn til at politiet har lik oppfatning av etterforskning kan være at 

utdanningen gjør politiet samkjørte i måten de oppfatter arbeidet. For å bli politi må en ta 

utdanningen ved en av politihøgskolens studiesteder i Norge. Det kan være at miljøet og den 

kunnskapen som tilegnes ved politihøgskolen preger individene i den retning at de blir 

samstemte og har en felles oppfatning av politiet og etterforskning. Å jobbe i team kan 

påvirke individenes perspektiver ved at en utvikler like oppfatninger, erfaringer og kunnskap 

gjennom sosiale interaksjonsprosesser (González-Romá et al., 1999). Det kan dermed se ut til 

at utdanning og samarbeid er knyttet til at politiet er svært samkjørte i hvordan de oppfatter 

etterforskning. Dette gir støtte for at kategoriene i innholdsmodellen er vesentlig for 

etterforskning. 

En annen mulig årsak til at politiet har samme oppfatning kan være at politiet i Norge 

ikke har formelle krav til kompetanse på ulike ledernivåer. Norge kan sammenligne seg med 

land som Danmark og England, som har spesifikke krav til kompetanse på ledernivå 

(Glomseth, 2012). En kan spørre seg hvorfor Norge ikke har spesifikke krav til kompetanse 

på toppledernivå. Ledere på alle nivåer har behov for profesjonalisering og utvikling. Ledelse 

handler om å skape resultater gjennom eller sammen med andre, og hvordan resultater skapes. 

Dermed blir ledelse avgjørende både for målet og veien for å nå målet (Glomseth, 2012). 

Mangelen på krav til kompetanse på ledernivå kan gi støtte for påstanden om at mellomledere 

har hatt en uklar rolle i norsk politi (Thomassen et al., 2000). Mangel på ledelse kan føre til at 

resultatene blir forutsigbare ved at alle tenker likt. Dette er i samsvar med resultatene fra 

denne studien om at det er en samstemmighet mellom alle stillingsnivåene i politiet. En mer 

bevisst ledelsesholding kan gi impulser og initiativ for å drive prosesser fremover og forbedre 

resultater. Ledelse er ikke naturgitt som en naturlig egenskap (Du Gay, Salaman, & Rees, 

1996), men er egenskaper som bygges gradvis over tid. Ledere kan rekrutteres blant individer 

internt i organisasjonen, som gjennom kunnskap og erfaring har vist at de har ledertalent. Et 

annet alternativ er å velge blant eksterne kandidat med lederutdanning (Nordhaug, 2003). En 
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kan spørre seg hvilken type rekruttering av ledere som er mest gunstig for 

politiorganisasjonen. En annen mulig grunn til at politiet har lik oppfatning kan være at 

politiet ikke har intern konkurranse mellom ledere fra et politidistrikt til et annet. Intern 

konkurranse mellom ledere kan stimulere til endringer og forbedringer, samt andre måter å 

tilnærme seg problemstillinger på (Nordhaug, 2003), som igjen kan føre til økte prestasjoner i 

politiet. Kompetanse og ledelse kan dermed se ut til å være forbundet med at politiet har 

samme oppfatning av etterforskning. Dette underbygger innholdsmodellen ytterligere.  

Utdanning er viktig i alle organisasjoner. En kan stille seg spørsmålstegn ved hvorvidt 

politiutdanningen er god nok. Utdanningsmodellen i politiet bør stilles under lupen og 

vurderes om den stiller gode nok krav til kompetanse, for å oppnå bedre resultater enn i dag.  

Hva innebærer det at politiet har en enhetlig forståelse og opplevelse av 

organisasjonen? En mulighet kan være at politiet er en sterk organisasjon som har 

endimensjonal tankegang. Det kan være svært positivt å ha høy enighet i hvordan aktørene i 

politiet oppfatter og gjennomfører arbeidet i politiet. Høy enighet gir en forutsigbarhet og 

trygghet blant politiet. Samtidig kan det være negativt ved at det kan oppstå gruppetekning. 

Gruppetenkning er dårlige beslutningsprosesser grunnet press i gruppen for å tilpasse og 

opprettholde harmoniske grupperelasjoner (Janis, 1971). Det vil si en prosess hvor individuell 

kritisk tenkning erstattes av en felles tankegang som er preget av irrasjonell tenking. Hvis en 

organisasjon er for samkjørte og har for lik tankegang kan dette føre til en avslappet holdning 

til resultatene av etterforskning, eksempelvis oppklaringsprosent, prosedyrer og 

etterforskningsinnsats. Det kan se ut til at politiet bygger seg for mye på vaner fremfor å se på 

hvordan en kan utvikle organisasjonen og prosesser bedre. Det finnes dermed både positive 

og negative sider ved å ha en enhetlig forståelse og opplevelse av politiorganisasjonen.  

 

Begrensninger  

Resultatene fra denne studien må ses i lys av dens begrensninger.  

Utvalg. Av totalt 27 politidistrikt består utvalget av 16. Studien inkluderer derfor ikke 

intervjuer fra 11 politidistrikt. Utvalget bestod av to representanter fra ledelsen (dvs. 

politimester og etterforskningsleder) og en etterforsker, som politimesteren utpekte i hvert 

distrikt. Dette kan ha gitt et skjevt utvalg ved at politimester kan ha utnevnt mennesker som 

står vedkommende spesielt nær i jobbsammenheng, som er mer erfarne og har mer kunnskap 

til organisasjonen slik politimester kjenner den. Dette kan ha gitt et mer ensartet bilde av 

organisasjonen. Dermed kan politiets struktur oppleves som mindre hierarkisk, i forhold til 
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tradisjonelle hierarkiske organisasjoner. Funnene fra denne studien er ikke generaliserbare til 

den generelle populasjonen for politiets etterforskere og påvirker derfor den eksterne 

validiteten (Huberman & Miles, 2002). Videre forskning bør derfor omfatte de resterende 

politidistriktene, samt politiets etterforskere med ulike erfaringsnivåer fra feltet.  

 Validitet. Tilnærmingen som ble benyttet baserer seg på at informantene setter ord på 

sine meninger og at tema som forekommer hyppig anses som viktigere av informanten 

(Duriau, Reger & Pfarrer, 2007). En mulig begrensning kan være at informanten kun uttrykte 

synspunkter som samsvarer med organisasjonens verdier. Dette kan utelukke synspunkter som 

ikke er i tråd med organisasjonen (Kiely & Peek, 2002). For å redusere unngåelse av 

vanskelige tema ble alle informantene informert om retten til å trekke seg, samt anonymitet og 

forsikring om at dataene ville bli slettet etter bruk. Samtlige intervju ble utført av en 

hovedintervjuer som forsikret konsistens av alle intervjuene.  

Reliabilitet. Datainnsamling, transkribering og unitisering ble foretatt av flere, 

tidligere forskningsassistenter og masterstudenter og kan ha forårsaket uoverensstemmelser 

underveis i forskningsprosessen. Tidligere forskningsassistenter og masterstudenter utførte 

trening og felles prosedyrer for å øke reliabiliteten. Det ble utført inter-rater tester for å sjekke 

reliabiliteten. Truslene ved unitisering kan blant annet være å dele opp informantens 

synspunkter i større eller mindre enheter enn informanten hadde til hensikt. Ifølge 

Krippendorff (2004) kan for korte utsagn føre til manglende reliabilitet, fordi et helt intervju 

kan anses å være en enhet. Tolkninger av informantens poeng kan avvike fra det poenget 

informanten selv ønsker å fremheve. Dette kan være en begrensning i forhold til at det 

intenderte poenget ikke fremkommer korrekt. Tolkningene kan også variere fra person til 

person og dermed true reliabiliteten.  

Datainnsamling. En annen mulig begrensning ved studien er relatert til innsamlingen 

av de kvalitative dataene. Reglene for oppfølgingsspørsmål kan ha blitt krenket, ved at 

intervjuernes erfaringer og interesser i enkelte tilfeller kan ha påvirket spørsmålsstillingen. 

Dette kan ha gitt et skjevt bilde av dataene og dermed generert en større fordeling på noen av 

kategoriene. En konsekvens av å stille tematiske oppfølgingsspørsmål kan være at de øker 

relevansen til en modell. Dette er i tråd med antagelsen om at oppfølgingsspørsmål påvirker 

hvilke faktorer og i hvor stor grad de forekommer.  

Vekting av utsagn. En annen begrensing er anvendelsen av utsagnene som er hentet 

ut av intervjuene. Ettersom alle utsagn ble delt opp etter minste meningsbærende enhet, kan 

dette være med på å vekte et hovedpoeng informanten har med flere enn et utsagn. I slike 
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tilfeller kan noe informanten bruker mer tid på å forklare eller oppklare veie mer enn noe som 

er lett å forklare eller som ikke trenger oppklaring for å forstå. Alle utsagnene ble tillagt like 

stor vekt i analysene, men hvorvidt hvert enkelt utsagn var like viktig for informanten ble ikke 

undersøkt. Manglende forståelse for vekten av hvert enkelt utsagn kan bidra til en lavere 

fortolkende validitet (Johnson, 1997). 

Datamaterialet og unitisering. Datamaterialet var ikke normalfordelt. Skjevheten 

bryter med kravet til normalfordeling som gjør at en ikke kan benytte vanlige tester, men at en 

må bruke tester som er tilpasset datasettet. På grunn av skjevfordelingen ble det foretatt non-

parametriske tester. Ulempen med non-parametriske tester er at de er sårbare for små utvalg. 

Skjevheten kan reduseres ved å transformere dataene, eksempelvis ved bruk av log 

transformasjon, slik at en kan benytte vanlige tester. En kan spørre seg hva grunnen var til at 

dataene ikke var normalfordelt. Det kan tenkes at hele datamaterialet ikke var normalfordelt. 

En mulig grunn kan være at utvalget ikke var normalfordelt.  

Datamaterialet ble stilt til disposisjon for sekundæranalyse og var derfor både 

transkribert og unitisert på forhånd. Ettersom unitiseringen var foretatt på forhånd, skapte 

dette utfordringer i forhold til å kode modellen på det samme datamaterialet. Utfordringene 

besto generelt i at unitiseringen var utført slik at de til tider var svært lange og dermed 

inneholdt flere tema i innholdsmodellen. Dette har ført til en noe lavere inter-rater, fordi flere 

koder kunne benyttes uten at de var feil. En mulig løsning kunne vært å unitisere hele 

datamaterialet på nytt. En annen mulig løsning kunne vært å dobbeltkode utsagnene for å få 

en mer korrekt fordeling av temaene. I denne studien ble kodingen utført på det originale 

datamaterialet da de alternative løsningene ble ansett som for tidkrevende.  

Innholdsmodellen. En begrensning ved innholdsmodellen er at noen av kategoriene 

kan være noe overlappende. Eksempelvis bemanning med spesifikk kompetanse skal kodes 

som bemanning, i motsetning til kompetanse som eksisterer i organisasjonen skal kodes som 

kompetanse. Disse kategoriene har relativt tydelige definisjoner, men kan lett forveksles 

dersom utsagnet er delt på en ugunstig måte eller om det tas opp mer enn ett av temaene i 

utsagnet. Da disse temaene er noe overlappende kan det være utfordrende å skille de i lange 

utsagn og dermed utfordre entydig koding mellom koderne.  

 

Fremtidig forskning 

 En mulighet for fremtidig forskning kan være å fullføre utvalget ved å inkludere de 

resterende 11 politidistriktene som ikke ble inkludert i denne studien. I tillegg kan politiets 
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etterforskere med ulike erfaringsnivåer inkluderes slik at utvalget får en større bredde. 

Utvalget vil dermed bli generaliserbart til den generelle populasjonen for politiet.  

Datamaterialet i denne studien var ikke normalfordelt. Derfor burde fremtidig 

forskning redusere skjevheten ved å transformere dataene, eksempelvis ved bruk av log 

transformasjon, slik at en kan benytte vanlige tester. 

Fremtidig forskning kan styrke reliabiliteten ved å etablere en felles prosedyre for 

transkribering og unitisering som gir lite rom for tolkning. Dette kan redusere muligheten for 

å tolke budskapet i teksten ulikt. Videre burde hvert meningsbærende utsagn kun bestå av et 

tema, slik at enhetene kan kodes riktig. Flere tema i et og samme utsagn gir rom for tolkning 

og dermed burde fremtidig forskning minimere dette ved å ha klare retningslinjer for hvordan 

en foretar unitiseringen.  

En annen mulighet kan være å undersøke om politiets struktur har endret seg. Politiet 

har blitt beskrevet som en hierarkisk organisasjon, noe som strider imot funnene i denne 

studien. Kanskje fremtidig forskning kan undersøke hvordan strukturen er som en helhetlig 

organisasjon.  

  

Konklusjon   

 Formålet med denne studien er todelt. Den første delen av denne studien resulterte i 

innholdsmodellen som inneholder 16 kategorier som politiet selv mente var viktige for å 

utøve etterforskning. Blant innholdsmodellens 16 kategorier var Prosedyre, Bemanning og 

Tankesett de mest frekvente kategoriene uavhengig av stillingsnivå. Endring, Organisering og 

Publikum/klient var de minst frekvente kategoriene uavhengig av stillingsnivå. 

Innholdsmodellens 16 kategorier ble sortert inn i fem overordnede temaer som er 

Retningslinjer, Systematisering, Samhandling, Styring og Kunnskap. I tråd med rangeringen 

av innholdsmodellens 16 kategorier havnet Prosedyre, Bemanning og Tankesett i hver av de 

tre største overordnede temaene Retningslinjer, Systematisering og Samhandling. Endring og 

Organisering var fordelt i Systematisering, og Publikum/klient ble plassert i Samhandling. 

Resultatene fra den andre delen av denne studien indikerte at det var ingen signifikant 

forskjell mellom etterforsker, etterforskningsleder og politimester i antall utsagn på 

innholdsmodellen. Dette kan innebære at de tre stillingsnivåene i politiet har det samme 

perspektivet på etterforskningen. Det var marginale nyanser i hvordan stillingsnivåene 

rangerte innholdsmodellen, men totalt sett var det ingen forskjeller. Kategoriene 

stillingsnivåene vektla var relatert til stillingen de satt i. Resultatene fra denne studien 
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indikerte at politiet ikke har en streng hierarkisk struktur, men at etterforskere, 

etterforskningsledere og politimestre har svært like perspektiver på etterforskning. Studien 

tyder på at politiet er svært samkjørte og har lik tankegang. 
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Vedlegg A – SWOT – intervjuguide 

 

1. Fortell om det du i dag ser som fungerer godt ved etterforskningsarbeidet her i 

politidistriktet. Vi kaller det styrken i etterforskningsarbeidet.  

 

2. Fortell om det du i dag ser som ikke fungerer godt ved etterforskningsarbeidet her i 

politidistriktet. Vi kaller det svakheten i etterforskningsarbeidet.  

 

3. Fortell om det du i dag ser som muligheter for å forbedre kvaliteten i i etterforskningen her 

i politidistriktet. Vi kaller det for mulighetene i etterforskningsarbeidet.  

 

4. Fortell om det du i dag ser som truslene for å forbedre kvaliteten i etterforskningen her i 

politidistriktet. Vi kaller det for truslene i etterforskningsarbeidet. 
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Vedlegg B – Informasjon om samtykke 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Politimesteren i        Norges politihøgskole  

XXX politidistrikt 

Postboks XXXX 

 

 

 

Deres referanse:   Vår referanse:    Sted, Dato 

 

 

 

 

PROSJEKT ETTERFORSKNING 

Vi viser til tidligere presentasjon på Politisjefsmøtet. Som vi gjorde rede for har 

Politidirektoratet gitt Politihøgskolen i oppdrag å gjennomføre et prosjekt med sikte på å 

undersøke organiseringen av politiets etterforskningsarbeid i Norge. 

 

Fra Politihøgskolen består prosjektgruppen av: 

 

• Professor Tor-Geir Myhrer. 

• Professor Johannes Knutsson. 

• Politiinspektør Trond Myklebust. 

 

I tillegg har vi et formelt samarbeid med faggruppen for arbeids- og organisasjonspsykologi 

ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. 

 

Vi vil kontakte politimesteren i hvert politidistrikt med forespørsel om deltakelse i prosjektet. 

Prosjektet vil samle inn informasjon ved å ha intervjuer med: 

 

i. Politimester/vise-politimester 

ii. Etterforskningsleder 

iii. Etterforsker 

 

Det er frivillig å være med og hver deltaker har mulighet til å trekke seg når som helst 

underveis, uten å måtte begrunne dette nærmere. Dersom en deltaker trekker seg vil alle 
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innsamlede data fra personen bli anonymisert. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, 

og ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes i prosjektets skrevne sluttprodukt 

(rapporter/artikler). 

 

Undertegnede vil en av de nærmeste dagene ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt for et 

eventuelt intervju med deg eller vise-politimester. I tillegg ber jeg deg å velge ut aktuell 

etterforskningsleder og etterforsker for prosjektet, slik at jeg kan ta direkte kontakt med disse 

for informasjon om prosjektet samt avtale om tid og sted for eventuelt intervju. 

 

Intervjuene vil være strukturert etter en såkalt SWOT-tilnærming og består av følgende fire 

tema/spørsmål: 

 

I. Fortell om det som i dag fungerer godt ved etterforskningsarbeidet her i  

politidistriktet – vi kaller dette styrken i etterforskningsarbeidet. 

II. Fortell om det som i dag ikke fungerer godt ved etterforskningsarbeidet her i 

politidistriktet – vi kaller dette svakheten i etterforskningsarbeidet. 

III. Fortell om det du i dag ser som muligheter for å forbedre kvaliteten i  

etterforskningen her i politidistriktet – vi kaller dette for mulighetene i 

etterforskningsarbeidet. 

IV. Fortell om det du i dag ser som truslene for å forbedre kvaliteten i  

etterforskningen her i politidistriktet – vi kaller dette for truslene i 

etterforskningsarbeidet. 

 

Vi ønsker primært lyd- og billedopptak av intervjuet, men dersom i praksis kun lydopptak lar 

seg gjennomføre, ønsker vi å ta opp intervjuet i MP3 format. Lengden på intervjuet vil 

variere ut i fra informantens mengde med informasjon. Fra tidligere prosjekt vil denne type 

intervju ta omlag 90 minutter. 

 

Intervjuet vil bli anonymisert slik at navn og personopplysninger om den intervjuede ikke 

transkriberes og blir følgelig ikke tatt med i analysene. 

 

Vi takker for at ditt politidistrikt på Politisjefsmøtet har sagt seg positiv til dette prosjektet. 

Eventuelle spørsmål eller kommentarer til prosjektet bes rettet direkte til undertegnede (e-

mail:trond.myklebust@phs.no , tlf. direkte 23 19 98 55, tlf. sentralbord 23 19 99 00). 

 

 

Med hilsen, 

Trond Myklebust 

Politiinspektør/PhD 
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Vedlegg C – Prosedyre for transkribering 

 

Transkribering  

De overordnede retningslinjer for transkribering er: 

1. Tilpasse transkribering til formål med undersøkelsen (Neuendorf, 2002, s. 50, Fase 1) 

2. Konsistens (reliabilitet) 

3. Åpenhet (vi beskriver hva vi har gjort) 

 

 

Når det gjelder selve transkriberingen er det disse retningslinjene som gjelder: 

 

1. Vi skriver på bokmål. 

2. Vi skriver det som blir sagt, ordrett i bokmåls form. 

3. Vi setter punktum ved naturlige pauser, men kontekst er avgjørende for hvor punktum 

plasseres. 

4. Vi tar med gjentakelser. 

5. Vi skriver inn ¨Mmm¨ og ¨Eh¨ når dette er markert hos intervjuet person. 

6. Vi skriver inn «Mmm» og «Eh» når dette er markert hos intervjuer. 

7. Dersom noe er uklart på lydopptaket markeres dette med store bokstaver UKLART: 

tidspunkt i bold 

a. Vi frastår fra å gjette/tolke hva som blir sagt 

b. Ved tilfeller hvor flere snakker samtidig markeres dette med uklart dersom det 

ikke lar seg gjøre å forså hva som blir sagt 

c. Flere inter-ratere hører gjennom uklare opptakssekvenser for om mulig etablere 

enighet. 

8. Intervjuer markeres med Int.1 (eventuelt Int.2), etterfulgt av innrykk 

9. Respondent markeres med forkortelse av tittel (eksempel: etterforskningsleder: EFL), 

etterfulgt av innrykk 

10. Pauser, verbale uttrykk som latter, hosting, kremting, og andre forhold som 

kaffedrikking, mobiltelefonringning, banking på døra og andre forstyrrende forhold 

blir ikke markert, fordi dette ikke er relevant meningsinnhold og heller ikke sentralt 

for formålet med undersøkelsen, men situasjonen kan kreve at dette likevel omtales i 

parentes. 
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Vedlegg D – Prosedyre for unitisering 

 

Unitisering  

Hvordan definere et meningsbærende utsagn (statement)? 

 I innholdsanalysen kan man beskrive en enhet som et identifiserbart budskap eller en 

budskapskomponent (Neuendorf, 2002, s. 71). 

 Enheter kan være ord, karakterer, tema, tidsperioder, samhandlinger eller andre 

resultater av å ”dele opp ’kommunikasjon’ i biter (Neuendorf, 2002, s. 71). 

 Generelt kan man si at enheter er helheter som den som analyserer vil skille mellom og 

behandle som uavhengige elementer. For eksempel dersom man skal telle, må 

objektene som telles være distinkte både konseptuelt og logisk, kanskje også fysisk, 

ellers vil ikke det numeriske utfallet gi noen mening. Å telle meninger er problematisk 

dersom det er ikke er mulig å skille mellom meninger og sikre seg at en mening ikke 

er avhengig av en annen (Klippendorf, 2004, s. 97). 

 Det er ønskelig å definere beskrivende enheter som de minste enhetene som 

inneholder all den informasjonen man trenger til analysen (Klippendorf, 2004, s. 100). 

 

Definisjon av et utsagn: 

 Et utsagn er definert som den minste meningsbærende enhet som uttrykker et logisk, 

konsistent og separat synspunkt. Et utsagn må være lite nok til å inneholde kun ett 

tema, men likevel stort nok til å gi mening. Et skifte i positiv/negativ eller endring i 

fokus kan indikere et nytt utsagn. Et utsagn kan være del av en setning, det kan være 

en hel setning eller flere setninger (Hoff et. al, 2009, s. 14). 

 Stort nok til å være meningsfullt 

 Distinkte brudd mellom utsagn: Konseptuelle brudd, noe som endres. Endring i 

beskrivelse av konsept.   

 

Prosedyre: 

Bryter ned i så korte meningsbærende enheter som mulig uten å kategorisere i SWOT (for å 

unngå forutinntatthet).  
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Vedlegg E – Innholdsmodellen 

Kategori 1  

Endring beskriver forandringer i organisasjonen og kriminalitetsbildet.  

o Videreutvikling handler om noe som utvikler seg videre som en konsekvens av at noe 

skal endres eller utvikles videre. 

o «Ehm, så oppstår det, er det selvfølgelig hele tiden utvikling og, og endring i 

metodebruk også. Det er jo både et ressursspørsmål og et økonomisk spørsmål, 

som, som avgjør i hvor grad, stor grad vi klarer å henge med der.» 

o Ønske om/potensiale for endring/forbedring referer til et ønske om en endring eller 

noe som kan eller bør forbedres av ulike årsaker.  

o «Men det er jo forbedringspotensiale, selvfølgelig. Ja, det er det. Det er ting som 

kunne vært gjort på andre måter, det, jeg ser jo både organisatorisk og slike ting 

at vi kunne vært andre løsninger her nå» 

o «Der kunne jeg godt ha tenkt meg å hatt litt friere tøyler.» 

o Omstilling (sammenslåing) handler om større endringer, der organisasjonen legger om 

måter å gjøre ting på eller organisering av organisasjonen generelt. Det være seg 

endringer i etterforskningsmetoder eller sammenslåing av distrikter.  

o «Det som vi nå prøver å få til på stasjonen, det er at vi skal slå sammen da 

vinning og vold eh vinnig og nark og få danne en ehh en enhetlig enhet som kan 

ivareta både narkotika og vinningskriminalitet og kanskje få en litt mer trykk på 

de typer saker som henger mye i hop.» 

o Kriminalitetsbildet referer til endringer i kriminalitetsbildet, eksempelvis har typen 

kriminalitet endret de siste årene. Endringer i kriminalitetsbilde kan kreve at 

organisasjonen endres for å tilpasse seg kriminaliteten. 

o «Eh ja eh altså kriminalitetsbilde det det endrer seg jo selvfølgelig det har det 

gjort.» 

 

Kommentar: Endringer beskriver endringer som pågår eller skal skje, som en sammenslåing 

som planlegges, eller som pågår i nuet. Pågående omorganisering der vi øker bemanningen er 

et eksempel på en endring. Et annet eksempel er innføring av endringer som skal skje frem i 

tid, der en for eksempel planlegger at en avdeling skal legges ned. Dette er i motsetning til 

Mål der noe allerede har skjedd. Endringer kan også være noe som har skjedd, men når det er 

en konsekvens av en endring kategoriseres den som Mål (underkategori 
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Måloppnåelse/resultater). Innføring av lydopptakere ved avhør, der dette har økt kvaliteten på 

avhør, er et eksempel på hovedkategori Mål (underkategori Måloppnåelse/resultater). Et 

eksempel på Endring er at det planlegges å innføre lydopptakere. Endringer inkluderer også 

utvikling av eksisterende systemer som skal forbedres.  

 

Kategori 2 

Mål beskriver det organisasjon og aktører ønsker å oppnå, oppnådde resultater, og hvordan de 

skal nå disse målene. Kategorien inkluderer også hvordan organisasjonen måler distriktenes 

prestasjoner. 

o Målsetting handler om hvilke mål som settes både på organisasjonsnivå, distriktsnivå og 

andre lavere nivå innad i organisasjonen.  

o «At vi kanskje vi får ned saksbehandlingstida enda litt til og» 

o Måloppnåelse/Resultater. Måloppnåelse sier noe om hvorvidt 

organisasjonen/distriktene faktisk når de målene de setter seg. Resultater sier noe om 

hvilke resultater distriktene faktisk oppnår. 

o «, og vi fikk jo en haug med førsteleddssaker, og vi fikk jo avdekka han som solgte 

i [...], vi fikk en god inndragning, ehh på den og vi fikk også leverandørene som 

satt i [...]» 

o Målingskriterier handler om hvordan en måles i form av saksbehandlingstid på ulike 

saker, samt hvor mange saker en oppklarer målt i prosent ut ifra hvor mange saker en har 

totalt. 

o «Det tar jo også tid hos oss på påtale, det kan du jo få med. At det har, at det har 

vært en svakhet at saksbehandlingstiden hos oss er, er lenger enn den burde 

være,» 

o «Vi har en oppklaringsprosent som ligger på rund 60 og 64.» 

o Måling handler om hvordan prestasjonene i distriktene måles i form av 

oppklaringsprosent og saksbehandlingstid.  

o «for det bygger seg jo hele tiden opp, som vi må ta unna og den, og 

kjensgjerningen er at du det vi blir målt på det er etterforskningssaker.» 

o Effektivitet handler om hvor fort noe gjøres, og viser hvor effektivt det arbeides med 

gitte arbeidsoppgaver. 

o «Hele systemet forutsetter at dette skal gå på, på skinner og at det skal gå meget 

raskt.» 
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Kommentar: Som nevnt også i forhold til Endring, består denne kategorien av resultater en 

har oppnådd, slik at hvis resultater skyldes en overstått endring, går dette inn under Mål. 

Kategorien handler om mål de ulike nivåene i organisasjonen setter for å oppnå noe konkret, i 

distriktet eller avdelinger. Dette kan ses i sammenheng med Endring, der fokuset er at en skal 

endre noe ut i fra hvordan det er nå, mens Mål innebærer oppnåelse av mål en har satt seg. 

Endringer kan også være noe som har skjedd, men dersom det omtales at det er kommet et 

spesifikt resultat ut av endringen er dette Måloppnåelse/resultat. Underkategorien Måling går 

ut på hvordan organisasjonen måler distriktene på bakgrunn av jobben som gjøres. Dette 

handler om at det de måles på ikke speiler kvaliteten i arbeidet de gjør, slik at det å utføre et 

godt arbeid kan gå på bekostning av gode målingstall ut i fra de kriteriene som er satt. 

Målsetning handler om å sette seg mål i forhold til å øke oppklaringsprosent og få ned 

behandlingstid. Mål skiller seg fra Satsningsområder (under Prioritering) der fokus settes på 

bestemte typer saker og prioriterer voldtektssaker over noe annet.  

 

Kategori 3 

Prioritering beskriver det å vurdere noe som viktig eller mindre viktig, eller gi noe forrang 

fremfor noe annet.  

o Prioritering generelt handler om det å prioritere arbeidet generelt, og hva som skal 

gjøres først og sist i forhold til hva som er viktig. 

o «Og da er det prioritering hele veien. Har vi råd til å sende den, har vi råd til å 

sende den. Det er et veldig negativt.» 

o Satsningsområde/fokus handler om å ha fokusområder som skal ha førsteprioritering, 

eller som er i fokus en periode for å øke intensiteten rundt en gitt type kriminalitet.  

o «Og når fokuset hele tiden er å redusere porteføljen, få ned saksbehandlingstiden, 

få ned restansene, så er det på den måte den aktive påtaleledelsen som er 

skadelidende.» 

o Feilprioritering refererer til det å gjøre feil prioriteringer i forhold til hva som er viktig 

og hva som har forrang.  

o «Istedenfor at vi skal få en fristoverskridelse, fordi jeg opplever at de ikke 

prioriterer de sakene som, hvor vi ber om bistand, til tross for at det er prioritert 

sak.» 
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Kommentar: Prioriteringer handler om å bestemme seg for hva en skal gjøre først og sist og 

hvorfor. På den måten er det noen typer saker som skal prioriteres over andre og dermed 

prioriteres noe ned eller bort. Fokus kan forveksles med Målsetting (under Mål), men fokus 

handler om at en setter søkelyset på for eksempel noen typer saker, der en ser at en bør 

prioritere mer enn en har gjort. Det handler om å rette fokus mot noe for så å prioritere noe i 

større grad enn vanlig. Satsningsområde/fokus er et område der en prioriterer å sette inn ekstra 

ressurser, mens Målsetting (under Mål) kan være at en skal få opp oppklaringsprosenten og 

sette seg konkrete mål en ønsker å nå. I tillegg kan dette forveksles med Endring der en skal 

forbedre/endre/videreutvikle noe. Endring skiller seg fra Prioritering som handler om 

prioritering av satsningsområde og hvordan en prioriterer. Eksempelvis at vi må prioritere 

dette over noe annet fordi tilstanden her er for dårlig, eller kravene på dette område har økt. 

Feilprioritering inkluderer dårlige prioritering og kan ende med å ikke få noen ting gjort, eller 

saker av mindre prioritet blir gjort, og at viktige saker ikke blir gjort som et resultat av dårlig 

prioritering.  

 

Kategori 4 

Krav beskriver utfordringer/krav aktørene møter i arbeidet.  

o Beskrivelse av arbeidsoppgaver inkluderer konkrete beskrivelser av hva oppgaver 

inneholder.  

o «I overgrepssaker så har vi da barneavhør som kommer inn som 

spesialfunksjon.» 

o Arbeidsmengde sier noe om hvor stor mengden arbeid en har å gjøre.  

o «Vi hadde blant annet en sak hvor det var 140 000 mailer som vi potensielt skulle 

gå gjennom, og det sier seg jo selv at en har ikke sjanse til å ha, fordi at vi er jo, 

selv om at vi har gått gjennom beslaget med hånda på hjertet si at man har gått 

igjennom det hundre prosent.» 

o Tidspress refererer til hvor mye tid en har i forhold til hvor mye arbeid en skal gjøre. 

Enten en har tilstrekkelig med tid eller om den er knapp.  

o «Eh, av og til så har du vel dette her også at vi har et press på oss, at dette her 

når det gjelder tidsmessige ting, så får du jo i rettsboka av og til at nedsatt 

rettsstraff på grunn av lang tid, det kommer frem en del dette her.» 

o Belastning/påvirkning sier noe om at kravene blir en belastning for individet, samt 

hvilken påvirkning belastningen har på individet. 



FORSKJELLER I PERSPEKTIV PÅ ETTERFORSKNINGEN    52 

 

o «Det er jo du kan miste fort spor og du kan måtte ta igjen ting som nesten blir tapt 

for deg altså. Så det blir veldig tungt å jobbe i en sånn bakke.» 

 

Kommentar: Kategorien inkluderer konkrete beskrivelser av arbeidsoppgavene aktørene har, 

for eksempel at de består i sporsikring, avhør og møter med jurist. Krav skiller seg fra 

Prosedyrer i at det ikke sies hvordan arbeidsoppgavene skal gjøres og fremgangsmåte, men 

hva de består i. Arbeidsmengden sier noe om hvor mye de har å gjøre, for eksempel en 

beskrivelse av hvor mange saker de har, og hvor mye de må håndtere av arbeid til en hver tid. 

Tidspress og Belastning/påvirkning henger nøye sammen med Arbeidsmengde og sier noe om 

hvor lang tid de har til rådighet i hver sak og hvorvidt de rekker å gjøre det de skal. 

Belastning/påvirkning sier noe om hvilken effekt eller påvirkning kravene kan ha på individet. 

Kapasitet (under Ressurser) inneholder uttalelser om hvor mye de har å gjøre i forhold til de 

ressursene de har i form av tid, materielle hjelpemidler og hvor mye de skal i gjennom. Slik at 

Krav er satt sammen av ulike deler av det som har med selve arbeidet å gjøre, men skiller seg 

fra Organisering (under Bemanning) som beskriver hvem som gjør hvilke arbeidsoppgaver. 

Krav på den andre siden beskriver hva arbeidsoppgaven inneholder.  

 

Kategori 5 

Kvalitet beskriver hvor godt arbeidet ved prosess og resultat er utført, og i hvilken grad en 

benytter tilgjengelige ressurser optimalt. 

o Kvalitet generelt sier noe om hvor god kvaliteten er på noe, eksempelvis etterforskning, 

prosedyrer eller andre arbeidsoppgaver. 

o «Ehh, ja, vi har og , jeg sa jo at vi har bra kvalitet i etterforskninga generelt sett, 

men det jo litt varierende ehh kvalitet vi har» 

o Kvalitetssikring sier noe om hvordan en sikrer kvalitet ved det en gjør. 

o «Jeg vet at teknikerne er veldig flinke til det. De gjør det, helt konsekvent. Når de 

er ute og skriver rapporter så er de inne og kvalitetssikrer for hverandre. Det er 

en veldig god måte å jobbe på. Ja» 

o Optimal bruk av ressurser handler om hvor godt eller dårlig en utnytter/benytter seg av 

ressursene en har tilgjengelig. 

o «Som er litt sånn og kjører radiobil eh og det er det viktigste og ikke lar dem får 

bruke optimalt ehh kunnskapen ehh ja, analyse oghh og bruke de aktivt.» 
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Kommentar: Kvalitet sier noe om hvor godt eller dårlig arbeid er utført. Kvalitetssikring kan 

lett forveksles med Prosedyre, fordi det ofte beskriver hvordan noe gjøres. Når det er snakk 

om sikring av kvaliteten på arbeidet hører det under Kvalitet. Ved Optimal bruk av ressurser 

nevnes det ofte at de kunne utnyttet ressursene bedre, eksempelvis at en ikke setter opp 

lønnsom turnus eller gir best mulig dekning av bemanning i distriktet. Dette skiller seg fra 

Ressurser i at det handler om hvor godt de benytter seg av ressursene, heller enn hvilke 

ressurser de har/ikke har tilgjengelig.  

 

Kategori 6 

Prosedyre beskriver en fremgangsmåte eller retningslinje for hvordan noe gjøres/skal gjøres i 

organisasjonen, samt tilstedeværelse eller fravær av prosedyrer.  

o Rutine omfatter utsagn som beskriver innarbeidede måter å gjøre ting på, som kan være 

forskjellig fra sted til sted, men som er blitt den måten å gjøre det på, uten at det 

nødvendigvis er blitt formalisert. 

o «De tre dokumentene behandles i ledergruppen, drøftes med de tillitsvalgte og 

diskuteres med statsadvokaten før det sendes inn til POD som en del som, som da 

politidistriktets styringsdokument og er grunnlaget for styringsdialogen.» 

o Instruks beskriver klare prosedyrer for hvordan arbeidet skal utføres. Instruksen 

inkluderer utsagn som gir faste retningslinjer for hvordan noe skal gjøres og hvilke trinn 

som skal følges eksempelvis i etterforskningen. 

o «Og for å holde oss til en straffesaksinstruks som er innarbeidet her eh der er det 

da leder/ påtaler som går inn sammen med meg faktisk, og plukker ut folk når det 

er større saker som skjer, så setter vi inn det som en ressurs da ute på den enheten 

som er rammet av en eller annen større sak»  

o Sentrale føringer på hvordan ting skal gjøres som kommer fra høyere hold enn dem selv. 

Retningslinjer kommer ovenfra og sier noe om hvordan en skal utføre prosedyrer, heller 

enn at det er opp til hvert distrikt å bestemme hvordan de ønsker å gjøre noe.  

o «Jeg ser det som en mulighet selv om dette i alle fall, helt fra skattedirektoratet og 

politidirektoratet og riksadvokaten med, så ligger det avtaler på blant annet på 

økonomi og etterforskning at vi skal ha samarbeid. Men jeg tror det er mulighet til 

å få til også på andre fagfelt mye bedre.» 

o Modell innebærer at aktørene følger ulike modeller som praktiseres i organisasjonen, 

eksempelvis Lensmannsmodellen.  
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o «Men jeg har vel egentlig kommet frem til at vi er nødt til å beholde den her 

generalistmodellen.» 

o ATB (Arbeidstidsbestemmelser) sier noe om hvordan bemanningen skal jobbe i forhold til 

vaktordninger, dag- og natt-skift, samt hvordan dette påvirker arbeidet både i forhold til 

kontinuitet, kvalitet og økonomi. ATB gir klare retningslinjer for hvordan arbeidstiden og 

turnuser skal settes opp og følges for bemanningen i organisasjonen. 

o «Den bemanningen de har de går på liste, tjenesteliste hele veien. Og de sliter med 

å takle når det blir litt større saker. Med å holde bemanningen samtidig som de 

skal holde den døgnkontinuerlige vaktordningen som er innført på de fleste 

stedene. Eh ja. Det var eh.» 

 

Kommentar: Kategorien sier om hvordan arbeidet utføres i ulik grad og hvilke føringer som 

ligger til grunn. Planer og planlegging er en naturlig del av prosedyrer som sier noe om 

hvordan noe gjøres og dermed kan fungere som fremgangsmåte. Denne kategorien skiller seg 

fra Beskrivelse av arbeidsoppgaver (under Krav), da disse kan være lette å forveksle. 

Beskrivelse av arbeidsoppgaven beskriver hvilke arbeidsoppgaver som er og hva de 

innebærer, mens Prosedyrer beskriver hvordan arbeidsoppgavene skal utføres. Organisering 

av bemanning (under Bemanning) sier noe om hvem som skal gjøre de ulike oppgavene.  

 

Kategori 7 

Samarbeid beskriver hvordan aktørene i organisasjonen arbeider sammen.  

o Samarbeid generelt inkluderer det å arbeide sammen generelt og fraværet av å jobbe med 

andre.  

o «En ting som jeg opplever som i hvert fall som positivt ifra ifra påtaleståsted, det 

er den på en måte oppbacking som går an å få hos statsadvokaten. Eh som nær 

sagt som samtalepartner, som diskusjonspartner, som rådgiver, som sånn 

kunnskapsbank.» 

o Med påtale/jurist beskriver arbeid som foregår med påtale/jurist der de jobber sammen 

eller mangelen på å jobbe sammen med påtale/jurist. 

o «Da er nøkkelen samarbeidet etterforsker jurist. Eh. Jeg mener at vi skulle da hatt 

et mye tettere samarbeid.» 

o Mellom distrikt inkluderer samarbeid mellom distrikt, der en samarbeider om saker på 

tvers av distrikt om saker som omfatter mer enn ett geografisk område. 
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o «Ja. Vi har et veldig godt samarbeid med andre politidistrikt, med utveksling av 

erfaring, utveksling av kompetanse.» 

o Team beskriver det å jobbe sammen i team, der en har avsatt en gruppe mennesker som 

skal jobbe sammen som et team, enten fast eller for en periode. 

o «Ehm, også har jeg skrevet teamarbeid. Ehm, det er jo mest, vi driver jo, ehm, 

teamarbeid daglig på økoteamet med politietterforsker, jurist og revisor sånn at vi 

jobber veldig tett.» 

o Bistand innebærer at noen yter bistand i forhold til behov for hjelp i form av kompetanse 

på gitte områder eller for lav bemanning/for stor sak for et distrikt. 

o  «og det medførte blant annet at vi da hentet inn bistand ifra Kripos for å 

gjennomgå det arbeidet som vi hadde gjort i de sakene og slik det sto.» 

o Alenearbeid beskriver det å jobbe alene og isolert, der en ikke har noen som jobber på 

samme sak som en selv og som en kan samarbeide med.  

o «Eheh og det er klart dette med at at etterforskere sitter alene er jo en trussel. At 

man på en måte velger en organisering som som ikke er tilstrekkelig for å gjøre 

en, eller gi en kvalitet da» 

 

Kommentar: Kategorien sier noe om hvordan aktører jobber eller ikke jobber sammen. Dette 

kan være i hvilken grad de yter bistand til andre distrikter som trenger hjelp, eller hvordan de 

arbeider sammen innad på egen stasjon, enten det er i grupper, to og to eller alene. Kategorien 

inkluderer også utsagn om hvordan de ikke jobber sammen, eksempelvis ”vi har ingen som 

jobber alene”, eller fraværet av teamarbeid. Videre sier Samarbeid noe om hvordan de 

arbeider sammen med eksterne, som sykehus eksempelvis for å få svar på prøver av for 

eksempel voldtektsofre. Det kan også være hvordan de samarbeider eller ikke samarbeider 

med sjøfart og andre eksterne instanser når det for eksempel gjelder distriktene som har 

ansvar for andre områder som off shore. Samarbeid skiller seg fra Bemanning ved at 

Samarbeid handler om hvem de samarbeider med, eksempelvis påtale/andre distrikter, mens 

Bemanning handler om hvem som utfører hvilke oppgaver og sammensetningen av aktørene.  

 

Kategori 8 

Tankesett beskriver individenes holdninger og tankegang, samt motivasjon og engasjement i 

organisasjonen. 
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o Holdning sier noe om aktørenes tanker og hvilken innstilling de har til 

arbeidssituasjonen, men også hva slags tanker aktørene gjør seg rundt måter å gjøre noe 

på i organisasjonen. Det kan være alt i fra kultur til holdninger som eksisterer i 

organisasjonen. Eksempelvis hvor åpen organisasjonen er for å stille kritiske spørsmål og 

tenkning som preges av «mitt» og «ditt».  

o «Så det er på en måte litt sånn, noen er veldig negative til endringer» 

o «Og jeg tror nok det at det, altså den gamle lensmannsetat tenkningen er der ute i 

etaten ennå, ute på lensmannskontorene.» 

o Motivasjon og engasjement sier noe om motivasjonen for å arbeide, samt hvor 

engasjerte de er eller ikke er til å arbeide. Motivasjon kan være et motiv som får en til å 

utføre en handling, mens engasjement kan være en sterk interesse for yrket en har valgt i 

denne sammenheng, der en deltar svært aktivt. 

o «Som gjør at det er en driv og vilje og innsats i i arbeidet. Som på sånn generell 

basis» 

o «hun familievoldskordinatoren vår er veldig dyktig og aktiv og engasjert dame så 

hun» 

 

Kommentar: Denne kategorien handler blant annet om hvilken innstilling aktørene har til 

arbeidet, som inkluderer hvilke holdninger aktørene har. I dette ligger det hvilken kultur som 

eksisterer på arbeidsplassen og bidrar til hvordan aktørene tenker om ulike situasjoner og 

problemstillinger. Denne kategorien vil inneholde utsagn som handler om forskjeller mellom 

det å være etterforsker og operativ, og hva slags tanker en har rundt dette. Det kan være at det 

er urettferdig at det operative får mer midler enn etterforskere. Dette kan minne om Tildeling 

av ressurser (under Ressurser), men skiller seg i at det handler om urettferdigheten aktørene 

føler eller holdninger rundt det. I tillegg kan det handle om forskjeller som tillegges de ulike 

yrkestitlene. Det kan tas opp at det er mer prestisje og ”bedre” å være operativ enn 

etterforsker, der de gjerne nevner A og B politi, som sier noe om hvilke holdninger det er 

knyttet til de ulike rollene. Motivasjon og engasjement sier noe om hvor engasjert og motivert 

en er eller ikke er til å utføre arbeidet. 

 

Kategori 9 

Organisering beskriver hvordan ulike nivå i organisasjonen er bygget opp.  
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o Organisasjonens nivåer handler om hvordan organisasjonen er organisert på ulike 

nivåer, det være seg alt fra gruppe, til distrikt til hele organisasjonen.  

o «, nå er jo vi delt opp i tre regioner: region [...], som består av [...] kommune, vi 

region [...] som består av [...] og [...], også har vi region [...] som da består av 

resten av politidistriktet [...] i sør, [...] i nord også østover til [...].» 

o «Vi har en volds sedelighetsavsnitt, vi har et kriminalteknisk avsnitt, vi har et 

økoteam, vi har et nark vinnings avsnitt og vi har kriminalvakt, ehm, som ledes da 

av en overbetjent, hver av de gruppene.» 

o Geografisk avstand handler om hvordan distrikter er delt inn og organisering i forhold til 

geografi. Noen distrikt er svært små og konsentrerte, mens andre er langstrakte og preget 

av store avstander. 

o «Ehh de de har få pa, få patruljerer ute, så skal de dekke da eh, det som skjer inne 

fra [...] området og inn til byen, og det er kjøring på ja i alle fall en times 

utrykningskjøring. Så det er forholdsvis store avstander, kan være.» 

 

Kommentar: Organisering handler om hvordan organisasjonen er utformet basert på fysiske 

forhold og nivåer i organisasjonen. Den inneholder ikke organisering av bemanningen som 

går under Bemanning, slik at når det handler om hvordan fordelingen og plasseringen av 

bemanningen er i organisasjonen går dette under Bemanning og ikke Organisering som 

hovedkategori.  

 

Kategori 10 

Ressurser beskriver midler organisasjonen har til rådighet eller behov for. 

o Kapasitet refererer til hvorvidt de har mulighet til å få gjort det som kreves innenfor de 

gitte tidsrammene. Dersom de har for mye å gjøre i forhold til tid og bemanning er 

kapasiteten knapp, mens de har kapasitet dersom de rekker alt.  

o «Og så vet vi det at eh og sliter vi med fra tid til annen, at de har knapt med tid, de 

er også lite folk på vakten, det er mye oppdrag, det er forholdsvis stort distrikt.» 

o Økonomiske ressurser inkluderer tilstedeværelsen av eller mangelen på tilstrekkelig, 

økonomiske ressurser. Det kan være om de ikke har penger til noe de trenger eller må 

bruke penger på. 

o «Og dårlig økonomi gjør jo at det hele tiden blir avveining mellom de ressursene 

vi har, og de store restansene vi har og at, ehm, man sikkert får mindre kapasitet 
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eller mindre midler til overtid og potensielt færre midler til kompetanseheving og. 

Ehm, ja.» 

o Materielle ressurser beskriver utstyr en enten har eller ikke har tilgjengelig for å utføre 

arbeidet, eksempelvis lydopptager. Dette inkluderer også de fysiske fasilitetene i 

omgivelsene, eksempelvis lokaler. 

o «Punkt to så tror jeg det rett og slett med huset vi er i, der er ikke kontorer nok i 

det landskapet vi sitter til å få det til. Da måtte du hatt to kontorer til og, du klarer 

ikke flytte på noen i dette huset som er her rett og slett.» 

o Menneskelige ressurser handler om tilstedeværelse eller mangel på bemanning, der en 

enten trenger mer bemanning eller at en har tilstrekkelig bemanning i forhold til kravene.  

o «Så det å kunne holde et trykk på på spesielle etterforskningsmetoder over tid, det 

krever mye ressurser. Og det er da en kjempeutfordring for oss her som er et 

forholdsvis lite distrikt med lav bemanning.» 

o Lønn/belønning beskriver tilstedeværelse eller fravær av god nok lønn eller belønning, i 

form av penger, eller annen godtgjørelse. 

o «Ehh lønnsnivå og tillegg og alt dette herre her, det er med på å ehh og hva skal vi 

si, å påvirke hvor folk ønsker å, ønsker å jobbe.» 

o Ressursfordeling handler om fordeling av ressurser internt i distriktet, eller hvordan 

ressursene blir fordelt på distriktene fra sentralt hold. 

o «Da legger jeg både ressurser til bemanning, og ressurser til kompetanse heving, 

ja.Det er lite, det er lite rom i budsjettene til, til å foreta det. For å si det sånn» 

 

Kommentar: Ressurser handler om midler organisasjonen sitter på og får tildelt fra øvre hold 

i form av penger, og hvordan dette skal fordeles nedover i organisasjonen. Kapasitet skiller 

seg fra Belastning/påvirkning (under Krav). Belastning/påvirkning sier noe om hvilken effekt 

kravene kan ha på individet, i form av at kravene kan virke belastende. Kapasitet inneholder 

uttalelser om hvor mye de har å gjøre i forhold til de ressursene de har i form av tid, 

materielle hjelpemidler og hvor mye de skal i gjennom. Belønningen trenger ikke 

nødvendigvis å være i form av penger, det kan også være ekstra utstyr eller oppgradering av 

utstyr eller i form av skryt/tilbakemelding.  
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Kategori 11 

Bemanning beskriver rollefordeling og organisering av aktørene i organisasjonen, samt 

arbeidsoppgaver og ansvar de tildeles. 

o Organisering handler om hvordan en organiserer bemanningen i organisasjonen, i forhold 

til hva de kan og hvor det er gunstig å plassere de ulike individene i forhold til arbeidet 

som skal utføres.  

o «Mens andre enheter har kanskje større muligheter til å velge ut rette personer til 

å ta de tyngre oppgavene.» 

o Rekruttering handler om tilsetting av nye medarbeidere i organisasjonen og hvordan 

markedet er for å få rekruttert nok og ønskelig bemanning. 

o «Og, og da synes jeg det hele tiden handler om å rekruttere gode folk,» 

o Rolle hva slags rollefordeling og hvilke roller bemanningen består av. Det være seg roller 

i forhold til stilling, samt hvilke roller en påtar seg. 

o «på en måte så er, så har jo det norske politiet et ønske om generalist, at 

politimannen skal være generalist,» 

o Sammensetning beskriver sammensetning av medarbeidere, eksempelvis to teknikere, 

fire IT-eksperter og lignende.  

o «Vi har god erfaring med økoteamet. Som består av to politiadvokater, to 

politietterforskere, en politirevisor og en bistandsrevisor» 

 

Kommentar: Kategorien handler om hvordan bemanningen er satt sammen både i forhold til 

roller og stillingstyper, der en gjerne har så og så mange etterforskere, analytikere eller 

aktører av teknisk karakter. Dette skiller seg fra Kompetanse i den grad at Bemanning 

beskriver at en har så og så mange med den og den kompetansen, og er Sammensetning. Når 

det er snakk om hvilken kompetanse et distrikt har, går dette på Kompetanse, da det ikke er 

spesifikt på sammensetningen av bemanningen, men hvilken kompetanse distriktet sitter på 

totalt. Bemanning skiller seg både fra Krav og Prosedyre, da Bemanning sier noe om hvem 

som skal gjøre hva. Krav beskriver hva som skal gjøres, og Prosedyre hvordan noe gjøres.  

 

Kategori 12 

Kompetanse beskriver hvilke kvalifikasjoner, evner og erfaringer en har eller ikke har. 

Kompetanse består i utført og bestått kurs eller utdanning. 
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o Kompetanse generelt sier noe om hva slags kompetanse som er i organisasjonen, 

dermed hvilken kompetanse aktørene har.  

o «Og det er det som er det vesentlige her nå det er kompetanse eeh, og der mener 

jeg at politidistriktet har kompetanse på de aller fleste saksfeltene» 

o Erfaring sier noe om hvilken og hva slags erfaring aktørene har fra tidligere arbeid, det 

være seg innad i organisasjonen eller utenfra.  

o «Eh, etterforskning er jo i stor grad et erfaringsyrke og, ehm, det er begrenset 

hvor mye erfaring man kan opparbeide seg i løpet av et par-tre år som 

etterforsker.» 

o Personavhengig kompetanse sier noe om kompetanse som er avhengig av 

enkeltindivider, og forsvinner fra organisasjonen dersom individet slutter. Disse sitter 

gjerne på en spisskompetanse.  

o «Og likeledes at vi eh at vi sitter på mye kompetanse, men at det er fordelt på 

veldig få personer, og at det er så sårbart. Systemet vårt er utrolig sårbart. Som 

da denne her spesielt denne IKT medarbeideren da» 

o Ekstern/sivil kompetanse refererer til kompetanse som ikke er av politibakgrunn, men 

som er innhentet utenfra (eksempelvis økonomisk, IT-teknologi), evt. at en samarbeider 

med annet personell som, helsevesen og tilbyr kompetanse uten at en ansetter 

vedkommende. 

o «Også er det jo det at man benytter seg av spesialkompetanse. Både 

samfunnsvitere og revisorer som bru,» 

 

Kommentar: Kategorien inkluderer den kompetansen som finnes i organisasjonen enten det 

er erfaring gjennom arbeidet eller tidligere utdanning. Dette er kompetanse organisasjonen har 

fordi aktørene i organisasjonen allerede har tilegnet seg den. Denne kategorien skiller seg fra 

Utdanning/opplæring som handler om tilegnelse av kompetanse gjennom kurs og 

etterutdanning, samt heving, overføring og videreformidling av kompetanse. Dette medfører 

at all heving og vedlikehold av kompetanse går inn under Utdanning/opplæring og ikke 

Kompetanse. Når det gjelder Personavhengig kompetanse er dette kompetanse som eksisterer 

i organisasjonen, men som er knyttet til en person som gjør at dersom denne personen 

forsvinner, forsvinner også kompetansen. Kompetanse skiller seg fra Sammensetning (under 

Bemanning) ved at det handler om hvilke personer som har hvilke fagområder og stillinger, 
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og utgjør sammensetningen av bemanningen, mens Personavhengig kompetanse er 

kompetanse som organisasjonen har, men som er avhengig av denne ene personen. 

 

Kategori 13 

Utdanning/opplæring beskriver hvordan kunnskap og kompetanse tilegnes og heves. Dette 

er Kunnskap en ennå ikke har eller skal lære. For å tilføre ekstra/ny kompetanse eller heve 

den eksisterende kompetansen som er, men også opplæring i form av nye verktøy og 

innføring på arbeidsplassen. 

o Ekstern opplæring og utdanning inkluderer kurs og etterutdanning utenfor eget 

arbeidssted, gjerne på PHS eller andre arenaer i Norge eller utlandet.  

o «Også er det politihøyskolen. Ehm, for der forstår jeg det som at, ehm, tilbudet på 

langt nær kan, ikke svarer til den etterspørselen på videreutdanning og 

etterutdanning.» 

o Interne kurs inkluderer kurs internt på arbeidsplassen.  

o «Ehh, når det gjelder indicie-kurs , så er det jo også vi som har ansvar for indicie 

kurs, så der kjører vi jo interne kurs,» 

o Tilegnelse av kunnskap handler om å ta til seg kunnskap i form av opplæring, kursing 

eller videre- og etterutdanning. En skal tilegne seg kunnskap en ikke allerede har eller 

heve den en har. 

o «Men vi hadde jo informantbehandling, kurs i informantbehandling her i fjor. Ehh 

, hvor ganske mange var med, også to fra påtale. For å ha litt innsikt i hva det der 

er for noe. Ehh , ja, det er vel det jeg kommer på nå.» 

o Trening handler om kompetanse som tilegnes ved at en trener på en gitt øvelse eller 

prosedyre for å bli god på denne, og at mangelen på gjentatt gjennomføring av prosedyrer 

kan resultere i lavere kompetanse og erfaring på øvelsen.  

o «Du kan ikke bli god på samme måte som når du jobber på dagtid eller og får 

flere saker, da blir du bedre.» 

o Overføring/videreutvikling av kunnskap/kompetanse/erfaring går på å lære bort 

kunnskap og erfaring, samt utveksling av erfaring og kompetanse som bidrar til at andre 

lærer og hever sin kompetanse og kunnskap. 

o «Når vi lager instrukser så er vi alltid i utveksling mellom politidistriktene. Når vi 

lager nye ting eh så prøver vi å dele dele kunnskap» 
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Kommentar: Utdanning/opplæring skiller seg fra Kompetanse, som er kompetanse aktørene 

allerede har i form av erfaring og utdanning, men Utdanning/opplæring handler om tilegnelse 

av kompetanse gjennom kurs og etterutdanning, heving, overføring og videreformidling av 

kompetanse etter ansettelse. Dette medfører at all heving og vedlikehold av kompetanse går 

under Utdanning/opplæring. Tilegnelsen av kunnskap og kompetanse omfatter også trening 

og opplæring i organisasjonen blant annet om hvordan en skal gjøre ulike oppgaver.  

 

Kategori 14 

Ledelse beskriver individer som utgjør en overordnet instans og hvordan ledelse utføres, samt 

hva det inneholder eller ikke, i følge aktørene selv. 

o Koordinering og delegering. Koordinering handler om hvordan leder koordinerer 

arbeidet i forhold til å samkjøre ansvaret og arbeidsoppgavene. Delegering handler om 

hvordan leder på ulike nivåer delegerer både ansvar og arbeidsoppgaver nedover i 

organisasjonen. 

o «i tillegg så, må det bli mer fokus ut, ut blant dem som sitter å styrer på de ulike 

tjenesteenhetene i forholdt til å koordinere da og sette ut arbeidsoppgaver og 

være litt mer strukturert rett og slett.» 

o «Hvis det skjer et drap. Ehh, så da må man inn og styre på personnivå, hvem som 

skal gjøre hva.» 

o Kompetanse sier noe om hvilken kompetanse lederen har generelt, og som gjør at 

vedkommende sitter i den posisjonen den gjør. 

o «sitter jo som operasjonsledere i dag de som kunne etterforskning, de som kunne 

etterforskning, de som fortsatt kan etterforskningen.» 

o Lederrollen handler om hvordan lederen agerer i forhold til å være tilstede, bidra til åpen 

kommunikasjon, og være klar og tydelig, men også fravær av dette. 

o «Eh og det har vi her, og og det er viktig. At man man har det tydelig. Hvem er 

det som er leder.» 

o Beslutningstaking er beslutninger som tas av ledere på ulike nivåer. 

o «Når det gjelder saker ute på distriktet, så er det jo da den lokale lensmannen, 

driftsenhetsleder sammen med jurist som skal beslutte om de skal gjøre det, eller 

det er jo påtale leder, i straffesaksinnstruksene våre som skal ta tak i det» 
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Kommentar: Ledelse inneholder hvilken kompetanse lederen har, og skiller seg fra 

Kompetanse ved at det er knyttet direkte til kompetansen lederen har eller ikke har som leder. 

Eksempelvis at vedkommende ikke har noen ledererfaring eller utdanning som skulle tilsi at 

vedkommende burde eller ikke burde være leder. Kategorien fanger både opp tilstedeværelse 

og fravær av disse egenskapene. 

 

Kategori 15 

Kommunikasjon beskriver utveksling av informasjon eller meningsinnhold, og hvordan 

kommunikasjonen foregår. 

o Kommunikasjon generelt handler om hvordan aktørene i organisasjonen kommuniserer 

med hverandre både mellom og innad i organisasjonen på ulike nivåer. 

o «Og jeg nevnte jo nå i sted dette med lokaliseringen, selv om vi er i samme hus, så 

er det faktisk en liten problemstilling. Så kommunikasjon er utfordring her»  

o Kontakt sier noe om hvordan kontakten er mellom individene i organisasjonen, og hva 

slags kjemi det er mellom individene, der kjemi kan tenkes å være avgjørende for ett 

mellommenneskelig forhold.   

o «Å selvfølgelig hvis du får eh drapssaker så har dem jo hele veien en eh kontakt 

da teknikerne og Kripos gutta, har veldig god kontakt her nå så eh.» 

o Diskusjon sier noe om kommunikasjonen som er innad i organisasjonen på og mellom 

ulike nivåer, for å komme til enighet om noe.  

o «Jeg kan nå bare nevne for dere også at det er jo sånn at vi det blir jo gjerne sånn 

at vi sitter med fagansvaret så har vi mye sånn åpne dialoger i direkte til 

politimesteren også, og vi har mye diskusjoner på dette her nå.» 

o Videreformidling av informasjon handler om å formidle informasjon videre til andre. 

Dette kan være i møter eller etter endt kurs der en formidler videre til de som ikke har 

deltatt. Dette handler om informasjonen en henter ut og mottar i organisasjonen. 

o «Mhm. Å få den forståelsen av at det må man bare. Ehh, er noe som vi har 

snakket mye om på ledermøte, å kommunisere det ut videre.» 

o «Ehm, også er det jo det å bruke indisia aktivt. Ehm, som er en veldig, altså der er 

potensielt alle opplysninger sånn relativt lett tilgjengelig.» 

o Tilbakemelding refererer til tilbakemeldingen en mottar og gir andre i organisasjonen. 

o «Altså det og tørre og så altså ros skal man gi, men man skal også gi ris for å 

lære.» 
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o Medvirkning sier noe om i hvilken grad aktørene får medvirke i beslutninger som tas i 

organisasjonen. Aktørene får eller får ikke være med å påvirke fremgangsmåter og 

forhold som angår dem selv. 

o «men jeg tror at vi skulle hatt større muligheter til å styre den funksjonen selv ut 

ifra de behovene som er.» 

 

Kommentar: Kommunikasjon handler om hvordan og på hvilken arena utveksling av 

informasjon foregår, der kommunikasjon generelt handler om utveksling av informasjon, 

mens arenaen kan være uformell eller formell kontakt i organisasjonen. Informasjonen kan 

utveksles og endres gjennom diskusjoner og forhandlinger om hvordan en ønsker at noe skal 

være i organisasjonen. Videreformidling av informasjon (under Kommunikasjon) handler om 

formidling av informasjon om hva eller hvor noe skal skje og skiller seg fra 

Overføring/Videreutvikling av kunnskap/kompetanse/erfaring (under Utdanning/opplæring), 

som handler om å videreformidle kunnskap som skal øke kompetansen i organisasjonen. 

Videreformidling av informasjon går kun på å formidle beskjeder eller informasjon mellom 

aktører.  

 

Kategori 16 

Publikum/klient beskriver publikums tillit til og kontakt med politiet som organisasjon, samt 

oversikt over kriminalitetsbildet og klient.  

o Klient handler om de kriminelle politiet har i sitt område. Det være seg nasking, 

unndragelse av skatt, eller ran.  

o «Vi har fått tunge kriminelle østeuropeere som har kommet hit og bosatt seg i [...] 

av uvisse årsaker, det er klart at det jeg kan ha mistanke om at der at der er ting 

som foregår uten at vi klarer å komme inn på, det er klart det er også en trussel i 

etterforskningen» 

o Media omhandler medias forhold til politiet og hvordan mediadekningen og vinklingen 

kan være med på å påvirke politiets arbeid. 

o «Og det klarte de da å blåse så stort opp at sentralmedia var inne i bildet.» 

o Kontakt og tillit beskriver publikums kontakt og tillit til politiet, i den grad de føler seg 

trygge på at politiet gjør det de kan og det som kreves, samt hvor lett det er for publikum å 

komme i kontakt med politiet. 
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o «og vi bor jo her, man hører veldig mye og man får mange tips, og ja, det ligg 

liksom der.» 

o «Så står det i avisa at politiet ikke rykket ut på pågående voldshendelse eller hva 

det måtte være. Det ødelegger publikums tillit til politiet tenker jeg.» 

o Oversikt over kriminalitetsbildet handler om hvor godt de kjenner kriminalitetsbilde i 

forhold til hvem som er kriminelle og hva slags aktivitet de foretar seg i deres område. 

o «Og spesielt da narkotika miljøet som er da, veldig sånn kontakt, der har vi jo god 

oversikt. Det er vel i grunnen den mest sånn organiserte.» 

 

Kommentar: Kategorien inneholder også det som handler om å ha oversikt over 

kriminalitetsbildet i ens eget område og hvor god oversikten er. Kategoriene beskriver 

publikums tillit til politiet og i hvilken grad politiet klarer å opprettholde tilliten gjennom det 

arbeidet de gjør. Dette har med hvordan politiet fremstår utenfra å gjøre. I tillegg har media 

sin påvirkning på sakene i forhold til hvilke vinklinger de velger ut i fra den informasjonen de 

snapper opp. Denne kategorien handler også om klienten, som i denne sammenheng er de som 

har begått lovbrudd. Dette henger nøye sammen med Oversikt over kriminalitetsbildet som 

handler om hva slags type kriminelle de ulike distriktene har samt hvilke type lovbrudd de 

begår. 

 

Prosedyre: 

Dersom utsagnet inneholder flere tema, må en forsøke å se hva som er det overordnede 

temaet. Det som er forutfor eller er årsaken til en konsekvens er det overordnede tema. 

Eksempelvis dersom det handler om hvordan en skal gjøre noe (Prosedyre), hvor godt noe 

skal utføres (Kvalitet), eller andre lignende senarioer.  

 

Anonymisering: 

Stedsnavn og personer er anonymisert i innholdsmodellen ved bruk av [...]. 

 

Hovedtema  

De 16 kategoriene ble sortert inn i fem overordnede tema om hadde lignende tematikk. Dette 

var for å forenkle innholdsmodellen. De 16 kategoriene gir mer detaljerte beskrivelser, mens 

de fem overordnede temaene gir generelle beskrivelser av etterforskningen. 
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Hovedtema 1 

Retningslinjer  

o Prosedyre 

o Krav 

o Kvalitet 

o Mål 

 

Hovedtema 2 

Systematisering  

o Bemanning  

o Ressurser 

o Organisering 

o Endring 

 

Hovedtema 3 

Samhandling 

o Tankesett 

o Kommunikasjon  

o Samarbeid  

o Publikum/klient 

 

Hovedtema 4 

Styring  

o Ledelse  

o Prioritering   

 

Hovedtema 5 

Kunnskap  

o Utdanning/opplæring  

o Kompetanse  

 


