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Denne avhandlingen handler om de sivile i politiet. Det viktigste formålet med denne 

oppgaven er å få en større forståelse av hvem de sivile ansatte i politiet er, og hva 

deres arbeidsoppgaver består av. For å belyse dette har jeg foretatt et kvalitativ 

intervjustudie med ti informanter som jobbet ved politiets særorgan og distrikter. 

Disse informantene har fortalt om sine arbeidsoppgaver, sin arbeids- og 

utdannelsesbakgrunn, arbeidsmiljø, trivsel, sikkerhet, opplæring, 

rekrutteringsmuligheter, videreutviklingsmuligheter, og sine tanker om fremtiden. 

  

I denne avhandlingen tar jeg for meg om de sivile utfører politioppgaver og polisiær 

virksomhet. I den forbindelse har jeg sett på gjeldende definisjoner på politi og 

polisiær virksomhet. Hvorvidt de sivile gjør dette kommer an på hva slags 

arbeidsoppgaver de utfører. Noen av dem jobber tett opp mot det som betraktes som 

politioppgaver. Det vil si de er involvert i de oppdrag, situasjoner, og hendelser som 

politiet håndterer. De er med på å fremskaffe de resultater politiet har i form av 

opprettholdelse av samfunnets orden og sikkerhet. Ved disse oppgavene er de enten 

en bistand eller de foretar selve utførelsen. Denne deltagelsen i politiets arbeid 

innebærer også at noen av de sivile deltar i polisiær virksomhet. Et moment her er at 

enkelte oppgaver som ikke kan betraktes som politioppgaver er polisiær virksomhet. 

Et eksempel på det er kontrollvirksomhet av vaktselskaper, som er en 

forvaltningsoppgave, men som er en polisiær virksomhet.  

I forhold til å finne ut hvem den sivilt ansatte er, har jeg benyttet meg av 

organisasjonsteori og profesjonsteori for å belyse deres arbeidshverdag i 

politiorganisasjonen. De sivile ansatte har variert bakgrunn, og er mye overlatt til seg 

selv når det gjelder opplæring og kompetanseutvikling. I tillegg har de få 

karrieremuligheter. Likevel føler de at de har fått den kompetansen de trenger for å 

utføre sine arbeidsoppgaver. De trives med arbeidet sitt, og synes det er variert og 
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interessant.  

 

De sivile har en forståelse av at de er en yrkesgruppe, selv om de ikke er en profesjon. 

De føler ikke at de er politi. Til tross for at de sivile ikke har en profesjon, finnes det 

en profesjonskonflikt opp mot de politiutdannede. Denne konflikten blir stort sett 

betegnet som “gnisninger” eller “to leire”. De fleste sivile oppfatter det mer som 

dårlige holdninger til dem som gruppe, og manglende respekt for dem som ansatt, enn 

en konflikt. Denne profesjonskonflikten kommer til syne når noe skal menes eller 

diskuteres, og spesielt opp mot meninger om hva som er siviles arbeidsoppgaver og 

hva som er de politiutdannedes oppgaver. Til daglig har de sivile et godt samarbeid 

med alle yrkesgruppene i politietaten og de synes de har et godt arbeidsmiljø.  

De sivile føler de selv bidrar til kriminalitetsbekjempelse, og de har en forståelse av 

seg selv og sine arbeidsoppgaver i politietaten som viktige og nødvendige både i dag 

og i fremtiden.  
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 1 Innledning 
Denne avhandlingen handler om sivile i politiet. Da jeg startet med dette 

forskningsprosjektet i 2010 var antall ansatte i politi et sentralt tema siden politiet 

sliter med underbemanning. To år tidligere hadde det kommet en rapport som 

skisserte politiets bemanningsbehov fram mot år 2020. I denne rapporten konkluderte 

de med at det var behov for 2700 politiårsverk og i tillegg 

 

“1000 årsverk i andre stillingskategorier. Dette gjelder både politijurister, 

administrative ansatte og andre sivile stillinger. Sivile stillinger omfatter både 

stillinger som kan frigjøre politistillinger til politiarbeid og spesialister med høgskole 

universitetsutdanning som vil styrke kompetansen i kriminalitetsbekjempelsen.” 

(Politidirektoratet, 2008). 

 

Rapporten konkluderte også med at bemanningsøkningen i politiet fra 2002 fram til 

2008 hovedsakelig bestod av at flere sivile hadde blitt ansatt (Politidirektoratet, 2008). 

Mitt spørsmål er hvem er disse ansatte som går under betegnelsen sivile? 

Hovedtyngden i denne avhandlingen vil bli å besvare hvem den sivile arbeidstakeren 

er, hva deres arbeidsoppgaver er, hva slags bakgrunn vedkommende har, hvordan de 

blir ansatt, hvilken opplæring og kompetanseutvikling de har og hva slags 

karrieremuligheter de har. En del av avhandlingen vil også ta for seg hvordan de sivile 

samarbeider med de politiutdannede og juristene, og hva slags forhold det er mellom 

politiutdannede og sivile, hvilke holdninger de møter og hva slags holdning de selv 

har til seg selv, sin rolle og sitt yrke.  

 

Formålet med denne avhandlingen er å synliggjøre hvem politiet består av. Det er en 

allmenn oppfatning at politi er kun de som går i politiuniform og har politimyndighet, 

men politiorganisasjonen er mer kompleks. Den består for det første av flere typer 

ansatte, og for det andre utfører disse ansatte både det som betraktes som 

politioppgaver og andre typer oppgaver som politiet har ansvar for. Jeg ønsker å finne 

ut hvem disse ansatte er, hva de gjør og hvordan de ser på seg selv. Dette for å 

synliggjøre en viktig gruppe innenfor politiorganisasjonen som normalt ikke sees på 

som politi, men som heller ikke kan sees på som administrativt ansatte. I bunn og 

grunn handler denne oppgaven om organisasjonen politi og hva organisasjonen politi 
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gjør. Ved å beskrive organisasjonen via de sivile håper jeg at en kan få en bredere 

forståelse av hva polisiær virksomhet er i det offentlig, og få en bedre forståelse av 

hvem og hva politiet er.  

 

Ved starten av dette prosjektet var det en optimisme blant de sivile i politiet. Med 

denne rapporten og med det fokuset det var i media på politiets underbemanning ble 

det gitt signaler om at de siviles arbeidsoppgaver skulle endre seg, og at de skulle få 

større ansvarsområder. Mye har skjedd siden den tid. Flere rapporter om politiets 

mangler har blitt framlagt og endringsprosess er blitt igangsatt. I tillegg har 

terrorangrepet den 22. Juli 2011 sendt hele politiorganisasjonen inn i en stor 

omveltningsprosess som vi så vidt har begynt på. Hvorvidt de sivile kommer like 

positivt ut av denne prosessen, er vanskelig å se på nåværende tidspunkt. Jeg vil 

derfor se på de siviles posisjon i politiorganisasjonen nå, hva de gjør og hvordan de 

ser på sin arbeidshverdag.  

 

Problemstillingen 

Jeg har valgt i dette forskningsprosjektet å se på en liten gruppe av de ansatte i 

politietaten, nærmere bestemt en liten gruppe av de sivile. Den gruppen som ikke 

består av juristene eller de ansatte som driver med ren administrasjon og drift av selve 

politiorganisasjonen. Denne restgruppen består av de sivile som har arbeidsoppgaver 

knyttet opp mot politiets gjøremål og ansvarsområder i samfunnet.  

 

Jeg skal ta for meg hvem disse sivile er og hva deres funksjon i politiet består av. 

Nærmere bestemt deres konkrete arbeidsoppgaver. Jeg ønsker med dette å undersøke 

hvorvidt det er flere i politietaten enn de politiutdannede som utfører polisiær 

virksomhet. Det vil si om sivile utfører oppgaver knyttet til forebygging, bekjempelse 

av kriminalitet og opprettholdelse av ro og orden, det vil si de polisiære oppgavene til 

politiet.  

 

Hovedproblemstillingen blir som følgende:  

 

Hvem er de sivilt ansatte i politiet, og hva er deres arbeidsoppgaver? 
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Jeg vil tilnærme meg spørsmålet gjennom følgende underproblemstillinger: 

 

Hvilke arbeidsoppgaver utfører de sivile ansatte? 

I hvilken grad deltar sivilt ansatte i polisiær virksomhet? 

Hva slags bakgrunn har de sivilt ansatte? 

Hvordan oppfatter de sivilt ansatte sin arbeidshverdag? 

Har de sivilt ansatte en profesjon? 

 

Begrepsavklaring 

BL og Indisia - to av politiets datasystemer 

 

Identitet - ”de deler av personers selvbilde som ønskes bekreftet av andre. …. 

Individet lærer først å kopiere andres atferd, dernest å bli bevist de andre, for til slutt 

å ta til seg de andres syn på veden og seg selv” (Gullestad, 1989).   

 

PHS - i denne oppgaven en forkortelse for Politihøgskolen 

 

Politianalysen - i denne oppgaven velger jeg konsekvent å benytte ordet 

”Politianalysen” når jeg refererer til ”NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte 

fremtidens utfordringer. Politianalysen.”  

 

Politiarbeid - i denne oppgaven politioppgaver, de arbeidsoppgavene som er direkte 

eller indirekte tilknyttet politiets kjerneoppgaver. Kjerneoppgaver er beskrevet i detalj 

under overskriften Politiets oppgaver og ansvar i kapitel 2. 

   

Politiets kjerneoppgaver - de oppgavene som må utføres med makt eller tvang, eller 

som politiet har forutsetninger til å løse gjennom sin utdannelse og organisasjon (St. 

meld 42 (2005-2006)). 

 

Polisiær virksomhet - ”Polisiær virksomhet er en spesiell form for sekundærkontroll 

med hovedformål å opprettholde orden og sikkerhet i samfunnet. Dette kan skje på 

mange måter, men vanligvis ved at avvik fra det ønskelige benyttes eller trues med en 

form for makt og sanksjonering” (Larsson og Gundhus, 2007). 
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Polisiære oppgaver - de arbeidsoppgaver som hører inn under polisiær virksomhet, 

de er ikke nødvendigvis de samme som politioppgaver.   

 

Politikraft - den kapasitet politiet har til å ivareta sine oppgaver 

 

Politiutdannet - de ansatte i politistaten som har gått politiskolen eller 

politihøgskolen, og som er ansatt i politiet i politistillinger.  

 

Publikum - politiets brukere, befolkningen.  

 

Sivil - de ansatte i politietaten som ikke har gått politiskolen eller politihøgskolen og 

tatt grunnutdannelsen for politi. 

 

Sivile gjøremål - bestemte typer oppgaver som ligger under namsmannsfunksjonen, 

kan utføres av både politiutdannet og sivile.  

 

Spesialist - de ansatte i politietaten, enten sivil eller politiutdannet, som innehar 

spesialkompetanse på et felt eller område. I denne oppgaven refererer det stort sett til 

de sivile ansatte.  

 

Politimyndighet - Tor-Geir Myhrer skriver i sin artikkel “Begrenset politimyndighet” 

at det ikke finnes noen klar definisjon på politimyndighet (Myhrer, 2007). Politiloven 

§ 4 angir hvem som kan utføre polititjeneste i forhold til politilovens kapittel II, det 

vil si de som har fått politimyndighet etter § 20. Mens § 20 angir kun at 

”Politidirektøren, embetsmenn og tjenestemenn med politigrader har politimyndighet 

i hele riket i kraft av sin stilling” (politiloven § 20).  

 

Myhrer skriver videre at ”Den alminnelige oppfatning synes i dag å være at 

”politimyndighet” er summen av den myndighet som gir adgang til å utøve de 

maktmidler og beføyelser som er regulert i politilovens kap. II, straffeprosessloven 

samt eventuelt i spesiallovgivningen, for eksempel vegtrafikkloven § 10.” (Myhrer, 

2007). 
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Begrenset politimyndighet - Politiloven § 20, 3 ledd angir også at politimyndighet 

kan gis til andre, den skal da “i alminnelighet være begrenset i tid eller til nærmere 

bestemte saker eller funksjoner” (Politiloven § 20).  

 

Det er politimester eller Politidirektoratet som tildeler begrenset politimyndighet etter 

søknad, eller det er forankret i annen lovgivning, for eksempel kystvaktloven. Myhrer 

poengterer i sin artikkel at begrensningen i politimyndighet ligger i saklig, geografisk 

og tidsmessig, ikke hvilke tvangsmidler vedkommende kan benytte. I dag er det to 

grupper som benytter seg av begrenset politimyndighet, den ene utfører kontroll og 

tilsynsoppgaver, for eksempel kystvakten eller militærpersonell som driver 

grenseoppsyn. Den andre gruppen er sivilt ansatte i politiet som utøver oppgaver 

innen det politimessige kjerneområde: som arrestforvarere, transportledsagere og 

spesialetterforskere (Myhrer, 2007). 

 

I følge Mayers artikkel finnes det ikke opplæringskrav nedfelt i loven, men det finnes 

i rundskriv. Mayer påpeker at dette bare er noen begrenset generelle og standardiserte 

krav, og lister et omfang på minst 40 timer hvor de skal lære bruk av tvangsmidler, 

rapportskriving, og å gå igjennom regler for politiets opptreden (Myhrer, 2007). 

 

Namsmyndighet - I følge tvangsfullbyrdelsesloven er namsmannen og tingretten 

namsmyndighet (Tvangsfullbyrdelsesloven § 2-1). Namsmannen kan gjennomføre 

med tvang og makt sivile rettskrav etter blant annet tvangsfullbyrdelsesloven og 

gjeldsordningsloven. Namsmann er ut i fra stedets organisering enten lensmannen, 

politistasjonssjefen eller namsfogden.  

 

De som har delegert tvangsmyndighet har namsmannskompetanse. De har 

beslutningsmyndighet og gjennomføringsmyndighet for bruk av tvang til å sikre sivile 

krav. Disse kalles namsfullmektiger (Wikipedia, 2013). I følge de informantene jeg 

snakket med hadde de et kort eller skilt påført namsmyndighet, på lik linje finnes det 

kort med politimyndighet og begrenset myndighet. De sa også at formelt var det 

lensmann som var namsmann, mens de var namsfullmektiger og i utgangspunktet 

foretok samtlige gjøremål med namssakene, inkludert de tunge sakene med 

utkastelser og innhenting av gjenstander.  
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Avgrensninger 

I dette forskningsprosjektet har jeg gjort en del avgrensninger. Den første 

avgrensningen var at jeg foretok en vurdering av hvem politiets ansatte var, og valgte 

ut en type ansatt som jeg ønsket å se nærmere på. Under punktet ”Politiets ansatte” i 

kapittel 2 redegjør jeg for samtlige grupper av ansatte i politietaten, og her kommer 

det fram en gruppe som jeg kaller en restgruppe med sivile. En gruppe som ikke fortar 

administrasjonsoppgaver eller andre driftsoppgaver, men som kan ha arbeidsoppgaver 

knyttet opp mot politiets virkeområder. Jeg har konsentrert meg om denne gruppen 

fordi det er disse som utfører de arbeidsoppgavene jeg menet faller inn under polisiær 

virksomhet. Innenfor denne gruppen sivile er det mange forskjellige typer stillinger, 

noen er spesialetterforskere, noen grensekontrollører, andre er konsulenter og 

rådgivere. I denne oppgaven har jeg valgt ut arbeidsområder, mer enn deres 

stillingstittel. Siden jeg selv er ansatt som sivil i politietaten har jeg også valgt å ikke 

intervjue eller skrive om min egen arbeidsplass. Dette skal jeg komme tilbake til i 

metodekapitlet.    

 

Når det gjelder arbeidsområder, eller type arbeidsoppgaver har jeg også måttet gjøre 

en del begrensninger. Det er vanskelig å beskrive alle politiets oppgaver, og enda 

vanskeligere å liste opp de som utføres av sivile. For å se alle de siviles oppgaver og 

se de i detalj måtte en ha foretatt et lengre feltstudie. Det har jeg ikke foretatt. Basert 

på offentlige dokumenter og egen erfaring har jeg valgt ut de områdene de sivile er i 

mest bruk. For å få variasjon i type oppgaver har jeg valgt å dele informantene mine i 

tre grupper. Jeg ønsket spesialister. Det største antallet spesialister finner en stort sett 

hos særorganene, og jeg valgte i utgangspunktet Kripos og Økokrim. Kripos stilte 

ikke med informanter, så spesialistene er begrenset til spesialetterforskere fra 

Økokrim. I tillegg ønsket jeg å se nærmere på hva de gjør på lensmannskontor, siden 

sivile på lensmannskontor har mer varierte oppgaver og utfører flere typer enn de på 

politistasjoner. Politistasjonene har ofte en annen organisering, og de skiller oppgaver 

ofte ut i ulike avdelinger. Ansatte her gjør derfor mer spesialisert arbeid opp mot et 

felt. Innenfor politistasjonen ønsket jeg å se nærmere på de forvaltningsmessige 

oppgavene og straffesaksekspedisjonene. Det er fordi det ofte er her de sivile er 

plassert.  
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Et annet moment når det gjelder arbeidsoppgaver er å definere hvilke av politiets 

arbeidsoppgaver som kommer inn under definisjonen politioppgaver. Politiet har 

mange oppgaver, ikke alle er politioppgaver. For å avgrense hva som er 

politioppgaver velger jeg å bruke de som ”Politianalysen” kaller kjerneoppgaver. Jeg 

redegjør for politiets ansvarsområde i kapittel 2, Her viser jeg at ”Politianalysen” 

lister opp fire grupper av politiets arbeidsoppgaver, kun de to første gruppene er listet 

opp som kjerneoppgavene. Der vil si de som kalles polisiære oppgaver og 

straffeforfølging (Politianalysen, 2013), se kapittel 2. 

 

Når det gjelder polisiær virksomhet, har jeg også funnet ut at jeg er nødt til å foreta en 

avgrensning. Et gjennomgående moment ved definisjonene av dette begrepet er at 

samtlige av teoretikerne forklarer hva sosial kontroll er, og hva de legger i orden. Men 

de forklarer ikke i detalj nøyaktig hvilke handlinger som innebærer polisiær 

virksomhet. Det vil si hvilke arbeidsoppgaver er å anses som polisiære. Siden 

Larssons og Gundhus definisjon er vid og vil inkludere forebyggende arbeid, velger 

jeg å definere at polisiær virksomhet også kan foregå ved hjelp av andre handlinger 

enn overvåking.  

 

En tredje avgrensning jeg har gjort i dette prosjektet er kun å snakke med sivile og 

ikke politiutdannede. Dette har jeg gjort fordi jeg ønsket å kartlegge de siviles syn på 

seg selv og sitt arbeid, ikke andres. En ulempe ved å ikke snakke med de 

politiutdannede er at jeg ikke får kartlagt om de forholdene de sivile forteller om i sin 

arbeidshverdag er typiske for kun de sivile, eller om det gjelder samtlige ansatte i 

politietaten. Jeg vil for eksempel anta at møtevirksomhet er lik for begge gruppene. I 

tillegg får jeg ikke redegjort for de politiutdannedes syn på de sivile, kun de siviles.  

 

Den siste avgrensningen jeg har foretatt i dette prosjektet er valg av teoretisk 

perspektiv. Det å beskrive en type ansatte i en organisasjon er ikke typisk 

kriminologisk. Selv om det finnes mange beretninger om politiet organisering og 

oppgaver, er det ikke mange som har gått inn for å se spesifikt på hvem de enkelte 

gruppene av arbeidstakere i politiet. Jeg har derfor valgt å trekke inn andre teorier fra 

andre fagfelt. Dette valget er tatt fordi det er så lite informasjon om de sivile i politiet. 

Dette prosjektet har derfor blitt mer å betegne som et grunnlag for så i neste omgang å 

kunne forske på andre problemstillinger omhandlende sivile. Siden det er begrenset 
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med kriminologiske teorier som jeg har funnet anvendelig på dette teamet opp mot 

problemstillingen, har jeg i tillegg til polisiær virksomhet benyttet meg av andre 

teoretiske perspektiver innen organisasjonsteori, psykologi, og profesjon for å forklare 

mer utdypende deres arbeidshverdag og tilværelse i politietaten. Jeg vil poengtere at 

jeg har benyttet meg av disse teoretiske perspektivene for å få et utgangspunkt for å 

vise hvem de sivile er, og hvordan deres hverdag er. Det vil si at jeg har benyttet meg 

av organisasjonsteori for å se hva som er viktig i en organisasjon. Deretter har jeg sett 

på de faktorene som er viktige i organisasjonsteorien og som er relatert til de ansatte. 

Disse faktorene har jeg brukt som en ramme for å forklare hvem de sivile er, og 

hvordan deres arbeidshverdag er. Jeg har ikke benyttet meg av disse teoriene for å 

diskutere selve teoriene, for eksempel om alle faktorene for en god organisasjon 

foreligger hos politiet, eller om alle kriteriene for behov hos de ansatte foreligger.  

 

Avhandlingens oppbygging  

Først i denne avhandlingen i kapittel 2 “Politiet i Norge” kommer jeg til å gi en 

beskrive politiet i Norge, dette for å gi en ramme av hvem politiet er og deres 

ansvarsområder. Deretter kommer jeg til å redegjøre for hvordan jeg har utført dette 

forskningsprosjektet i et metodekapittel. Før jeg går i gang med å beskrive mine funn 

vil jeg etter metodekapittelet kort redegjøre for relevante teorier i et teorikapittel. Her 

har jeg valgt å dele kapittelet i to, først kommer de kriminologiske teoriene jeg har 

benyttet meg av. I etterkant skisserer jeg en del teorier og begreper som jeg har 

benyttet meg av for å belyse de siviles arbeidshverdag.  

 

Selve analysen av mitt materiale har jeg valgt å dele i to deler. Den første delen 

omhandler hvilke arbeidsoppgaver de sivile utfører. Dette er samlet i tre kapitler  

Kapittel 5 ”De sivile ansattes arbeidsoppgaver og arbeidshverdag”, beskriver 

samtlige arbeidsfelt mine informanter jobbet med. Kapittel 6 

”Kriminalitetsbekjempelse” ser jeg på om de sivile føller de deltar i 

kriminalitetsbekjempelse. Kapittel 7 ”Polisiær virksomhet og myndighet - 

sammenfattende konklusjoner” tar jeg for meg om de sivile utfører politioppgaver og 

polisiær virksomhet, samt om de kan betegnes som politi.  

 

 



9 

 

Den neste delen omhandler de siviles arbeidshverdag. En hverdag kan sees som ”den 

daglige organisering av oppgaver og virksomheter” (Gullestad, 1989). For å ta for 

meg hvem de sivile er har jeg derfor valgt å se på de tingene i en organisasjon som 

fremmer menneske som en viktig ressurs. Jeg har valgt å dele dette inn i åtte kapitler.  

 

I kapitlene 8 ”Kompetanse” og 9 “Rekruttering og karrieremuligheter” ser jeg på se 

ansattes utdannelse og arbeidserfaring, deres opplæring og kompetanse og 

karrieremuligheter.  I kapittel 10 “Arbeidsmiljø, trivsel og sikkerhet“ ser jeg på om de 

ansatte trives på jobb. I kapitlene 11 ”En profesjonsfølelse”, 12 “En 

profesjonskonflikt?” og 13 “Holdninger” ser jeg på om de sivile har en profesjon og 

om det er en profesjonskamp. I kapitel 14 ”Hva tenker de sivile om fremtiden?” Tar 

jeg for meg hva de sivile mener fremtidens politi bør være. I kapittel 15 “De sivile - 

sammenfattende konklusjoner” kommer jeg med en sammenfatning av de funnene jeg 

har gjort om de sivile, samt jeg ser på om de har nok kompetanse og noen 

betraktninger om profesjonskonflikt og pluralisering av politiet.  

 

I kapitel 16 “Veien videre - Mine betraktninger av “Politianalysen”” kommer jeg 

med mine egne refleksjoner om de siviles fremtid basert på hva jeg har lært om dem 

via denne oppgaven. Det siste kapittelet 17 “En siste oppsummering” er en kort 

oppsummering av hovedfunnene.  
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2 Politiet i Norge 

Politiets organisering 

I Norge er påtalemyndigheten integrert inn i politiet, noe som innebærer at vi har et 

tosporet system. En bestående av påtale, den andre av politi. Riksadvokaten er leder 

for påtalemyndigheten og har det faglige ansvaret for straffesaksbehandlingen. Justis- 

og beredskapsdepartementet er ansvarlig for de andre politioppgavene. Disse er 

delegert til Politidirektoratet, som er leder for norsk politi (Politidirektoratet, 2010b).  

  

Politiet i Norge kan grovt deles opp i lokalt politi og nasjonalt politi med 

særoppgaver. Lokalt politi er organisert i 27 politidistrikt, samt Sysselmannen på 

Svalbard. Hvert distrikt har sin egen administrasjon og operasjonssentral. I tillegg er 

hvert distrikt delt opp i politistasjonsdistrikter og lensmannsdistrikter 

(Politidirektoratet, 2010b). Til sammen er det 270 lensmannsdistrikter og 69 

politistasjonsdistrikter. Innenfor disse enhetene igjen kan det være tjenestesteder, som 

politiposter eller avdelingskontorer. Til sammen har politiet 358 tjenestesteder i 

Norge (Politianalysen, 2013).  

 

Noen av politidistriktene har i tillegg egne Namsfogdkontorer, men som hovedregel er 

det lensmannen eller politistasjonssjefen som utfører namsfogdsoppgaver 

(Politidirektoratet, 2010b). Oslo har egen Namsfogd direkte underlagt 

Politidirektoratet.   

 

Særorganene tilbyr bistand til politidistriktene. Noen av dem har også 

påtalekompetanse, noe som innebærer at de selv kan starte etterforskning og bringe 

sakene inn for retten. Det er 7 særorganer: Kripos, Økokrim, Politiets utlendingsenhet, 

Uttrykningspolitiet, Grensekommissariatet, Politihøgskolen og Politiets data- og 

materielltjeneste (Politidirektoratet, 2010b). I tillegg har vi Politiets sikkerhetstjeneste 

som er underlagt Justisdepartementet direkte.  

 

Organisasjonsstrukturen internt i hvert distrikt og særorgan varierer stort. 

”Politianalysen” peker på at dette er fordi organisering og oppgaveløsning kan 

bestemmes lokalt, og at det ikke er noen sentral styring eller retningslinjer. 
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(Politianalysen, 2013). Etter å ha gått igjennom informasjonen politidistriktene har 

lagt ut om seg selv på politiet.no, kan jeg oppsummere at de fleste politidistrikt har en 

egen enhet for administrasjon og drift av organisasjonen. I tillegg pleier det å være en 

egen enhet for retts- og påtale, Pst, og en felles operativ enhet. Ut over det finnes det 

flere driftsenheter stort sett bestående av de ulike lensmannskontorene og 

politistasjonene, eventuelle avdelinger, som er i distriktet. Noen distrikt har egne 

ordens og etterforskningsenheter, mens andre igjen har egen enhet for forvaltning. 

Beskrivelse av de ulike avdelingene og hvilke arbeidsoppgaver de har hovedansvar 

for fant jeg ikke, men jeg kan så langt se at det ikke er organisert noen ren sivil 

avdeling eller en ren politi avdeling. Men en kan skille ut den administrative delen, 

det vil si de som jobber med innkjøp, drift av bygg, drift av utstyr, HMS, arkiv, post, 

IKT, økonomi, lønn, og så videre. Disse finnes i enhver organisasjon eller bedrift.  

 

Politiets oppgaver og ansvar 

Politiets ansvar og oppgaver hjemles i Politiloven §§ 1-2, i tillegg reguleres de av 

særlovgivninger. ”St.meld. nr. 22 (2000-2001) Politireform 2000” anslår at det 

foreligger pålagte oppgaver i mer enn 100 ulike lover (St.meld. nr. 22 (2000-2001)). 

Eksempler på disse lovene er passloven, utlendingsloven og tvangsfullbyrdelsesloven.  

 

Politiloven skisserer politiets ansvar som følgende:  

”Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et 

ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, 

trygghet og alminnelige velferd for øvrig.” (Politiloven § 1 2. ledd)  

 

”Politiet skal  

1. beskytte person, eiendom og fellesgoder og verne om all lovlig virksomhet, 

opprettholde den offentlige orden og sikkerhet og enten alene eller sammen med 

andre myndigheter verne mot alt som truer den alminnelige tryggheten i samfunnet  

2. forebygge kriminalitet og andre krenkelser av den offentlige orden og sikkerhet  

3. avdekke og stanse kriminell virksomhet og forfølge straffbare forhold i samsvar 

med regler gitt i eller i medhold av lov  

4. yte borgerne hjelp og tjenester i faresituasjoner, i lovbestemte tilfeller og ellers når 

forholdene tilsier at bistand er påkrevet og naturlig  
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5. på anmodning yte andre offentlige myndigheter vern og bistand under deres 

tjenesteutøvelse når dette følger av lov eller sedvane  

6. samarbeide med andre myndigheter og organisasjoner tillagt oppgaver som 

berører politiets virkefelt så langt regler gitt i eller i medhold av lov ikke er til hinder 

for dette  

7. utføre andre oppgaver som er fastsatt i lov eller som følger av sedvane, herunder 

oppgaver som i lov er lagt til lensmannen, namsfogden eller politistasjonssjef med 

sivile rettspleieoppgaver.” (Politiloven § 2) 

 

Politiets arbeidsoppgaver er med andre ord omfattende og varierte i type, det er 

umulig å ramse opp alle sammen. Det finnes mange måter å kategorisere 

arbeidsoppgavene i ”St. Meld. nr. 42 (2005-2006) Politiets rolle og oppgaver” 

kategoriseres politiets arbeid i syv kategorier: Trygghetsskapende oppgaver, politiets 

oppgaver i kriminalitetsbekjempelse, forebyggende tiltak og straffesaksbehandling, 

sivile rettspleieoppgaver, forvaltningsoppgaver, fangetransport, grensekontroll og 

bistandsrelaterte oppgaver (St. melding nr. 42 (2005-2006)). Denne kategoriseringen 

gir lite informasjon om hva de ulike gruppene inneholder.  

 

En bedre oversikt gir ”Politianalysen” som setter oppgavene inn i fire 

virksomhetsområder og lister opp de ulike arbeidsoppgavene inn under hvert område: 

”1) Polisiær virksomhet,  

- Forebyggende virksomhet  

- Sikre tilstedeværelse, ro, orden og sikkerhet  

- Redningstjeneste  

- Bistand til andre offentlige etater ved anmodning  

- Arrestfunksjon, transport og fremstilling  

 

2) Straffeforfølgning 

- Opprette straffesak 

- Etterforskning  

- Avgjøre om det skal reises påtale 

- Aktorere i domstolene  

 

 



13 

 

3) Forvaltningsoppgaver 

- Våpenforvaltning  

- Uttale seg om skjenkebevillinger  

- Godkjenne arrangementer  

- Motta varsel om demonstrasjoner  

- Gi pålegg om godkjent ordensvakt  

- Utlendingsforvaltning (førstelinje saksbehandling, utlendingskontroll og 

uttransportering)  

- Utstede politiattester  

- Utstede og tilbakekalle pass  

- Skiltmyndighet (uttalelse om fartskilt og vedtaksmyndighet for 

atferdsregulerende skilt)  

- Førerkort (kontrollere, beslaglegge og inndra)  

- Kjøresedler (utferdige, beslaglegge og tilbakekalle)  

- Håndtere hittegods  

- Håndtere vrak  

- Godkjenne vaktselskaper og ordensvakter  

- Godkjenne brukthandlere 

- Håndtere løshunder og forbud mot farlige hunder  

- Motta varsel om kremering  

 

4) Sivil rettspleie 

- Utleggsforretninger  

- Tvangssalg  

- Tilbakeleveringsforretning  

- Tvangsdekningsforretninger  

- Fravike fast eiendom  

- Lensmannsskjønn  

- Sekretariatsfunksjon i forliksrådet  

- Gjeldsordning  

- Hovedstevnevitne  

- Notarius publicus  

- Skiftebehandling” (Politianalysen, 2013) 
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Denne kategoriseringen av arbeidsoppgaver blir gjort for å skissere de oppgavene som 

ligger innenfor det de kaller politiets kjerneoppgaver. Kjerneoppgavene er relatert til 

de oppgavene som må utføres med makt eller tvang, eller som politiet har 

forutsetninger til å løse gjennom sin utdannelse og organisasjon (St. meld 42 (2005-

2006)). ”Politianalysen” lister politiets kjerneoppgaver som: opprettholde alminnelig 

orden, forebygge og forhindre straffbare handlinger og beskytte borgerne og deres 

lovlydige virksomhet. Grunnen til at de har kategorisert politiets oppgaver i disse 4 

områdene er for å vise at de to første kategoriene, polisiær virksomhet og 

straffeforfølging, er de oppgavene som klarest kommer inn under kjerneoppgavene. 

Mens de forvaltningsmessige oppgavene og den sivile rettspleien er noe de kaller 

tilleggsoppgaver, og hvor de anser kun noen få av oppgavene som tilhørende eller 

knyttet til kjerneoppgavene (Politianalysen, 2013). 

 

Disse inndelingene gir en god oversikt over politiets arbeidsoppgaver, men enkelte av 

arbeidsoppgavene som foregår i politiorganisasjonen er ikke nevnt. Blant annet vil jeg 

legge til strategi og analysevirksomhet og straffesaksekspedisjon som er 

bistandsfunksjoner til både de polisiære oppgavene og straffeforfølgingsoppgavene. I 

tillegg utfører politiorganisasjonen arbeidsoppgaver innen administrasjon, ledelse og 

drift.  

 

Uansett hvordan en velger å kategorisere politiets arbeidsoppgaver vil en ikke få et 

innblikk i hva de faktisk gjør i hver av oppgavene. I analysedelen av denne 

avhandlingen skal jeg ta for meg noen av disse oppgavene for å se hva arbeidet 

faktisk går ut på.  

 

Politiets ansatte  

Stillinger og årsverk 

Politietaten har per 31.3.2013 8282,64 lønnede politi årsverk, 858,58 jurist årsverk, og 

5191,12 sivile årsverk (politiet.no, 2013a). Politidirektoratet har her valgt å 

kategorisere sine ansatte inn i tre grupper, politi, jurist og sivil. Dette er den mest 

brukte inndelingen av politiets ansatte. Strengt tatt består de ansatte av 

politiutdannede og sivile. Sivile betraktes som de uten politifaglig bakgrunn, noe som 

gjør at juristene også tilhører kategorien sivil. Grunnen til at Politidirektoratet deler 
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statistikken for antall ansatte inn i disse tre hovedgruppene er at de ikke har noen 

annen måte å ta ut statistikk på enn å telle antall lønnede årsverk.  

 

I statlig virksomhet benytter en seg av statens lønnsplanhefte som lister alle 

stillingsbetegnelsene i staten, og som angir hva slags lønn disse stillingene skal ha. 

Lønnsplanheftet sier ikke noe om hva disse stillingene gjør eller hva slags profesjon 

de som plasseres i dem har. Lønnsplanen starter med noe som heter gjennomgående 

stillinger. Dette er alle de stillingene som er felles i all statlig virksomhet, det vil si 

stillinger som kontorsjef, økonomisjef, avdelingsleder, konsulent, førstekonsulent, 

rådgiver, seniorrådgiver, bibliotekar, sjåfør og mange flere. I tillegg til disse 

gjennomgående stillingene finnes under hvert departement de stillingene som er 

særegne for dette departementet. Under Justis- og beredskapsdepartementet finner en 

kun de stillingene som er spesielle for blant annet domstolene, kriminalomsorgen og 

politietaten. Under Politietaten er det listet opp tre kategorier, den første er 

politistillinger bestående av politibetjent, førstepolitibetjent og politioverbetjent.  Den 

andre er politiembetsmenn og andre politistillinger som består av blant annet av 

politifullmektig og politiadvokat. Det vil si påtalejuristene. Til slutt er det de sivile 

stillingene som er stallbetjent, grensekontrollør, arrestforvarer, ledende arrestforvarer, 

skriftgransker, politirevisor, spesialetterforsker og namsfogd (Statens 

personalhåndbok, 2013).  

 

Dette innebærer at når politiet skal angi hvor mange og hvem som er ansatt får de bare 

opp antall lønnede stillinger, og kun de ulike stillingene i de fire kategoriene som er 

nevnt, politistillingene, politiembetsmenn, det vil si jurister, sivile stillinger som er av 

spesiell art, og en restpott som er de gjennomgående stillingene. Problemet her er at 

en ikke vet hvilke funksjoner de som sitter i de gjennomgående stillingene har. Det er 

forskjellig om en er rådgiver i personalsaker, som driver med administrasjon, og om 

en er rådgiver innenfor strategi og analyse på taktisk etterforskning. Når det kommer 

til de sivile stillingene klarer ikke politietaten med andre ord å skille mellom de 

stillingene som har med drift av organisasjonen å gjøre og de stillingene som gjør 

politiets arbeid.   

 

Denne kategoriseringen i fire typer ansatte gjenspeiles i rapporten ”Politiet mot 

2020”. Her lister de opp politifaglærte, politijurister, administrative ansatte og andre 
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sivile stillinger (Politidirektoratet, 2008). De har valgt å kalle de gjennomgående 

stillinger for administrative stillinger. I en bemanningsrapport virker dette litt 

merkelig, siden rapporten skal kartlegge den faktiske politikraften som en har behov 

for i fremtiden. Ved å kalle noen stillinger for de administrative stillinger, forbinder 

en med dette at disse stillingene kun driver med administrasjon. Dette gir et 

misvisende bilde både av hvor mange stilinger som trengs for å drifte og administrere 

politiet, og ved at de sivile stillingene som er knyttet opp mot politiarbeid ikke 

medberegnes i den faktiske politikraften.   

 

Fire grupper ansatte 

For å gi et mer korrekt bilde av gruppene som er ansatt i politiet velger jeg å 

omstokke litt på grupperingenes innhold. Jeg deler de ansatte inn i fire grupper ut i fra 

hvilke arbeidsoppgaver de har. Hvem av de sivile som tilhører hvilken gruppe 

kommer da an på deres arbeidsoppgaver og ikke deres stillingstittel eller utdanning.  

 

Den første gruppen ansatte er de som betegnes som politi. I denne avhandlingen 

refererer jeg til de som de politiutdannede, det vil si de som er uteksaminert ved 

Politiskolen eller politihøgskolen. Men i tillegg til å være utdannet innen politifag er 

de i denne gruppen ansatt i politistillinger og utfører oppgaver som er politiarbeid. 

Denne gruppen har politimyndighet og har en egen identitet som politi. De har sin 

egen yrkesgruppe, sin egen profesjon.  

 

En del politiutdannede sitter i administrative stillinger og utfører andre 

arbeidsoppgaver enn det som kan sies å være politiarbeid. Disse betraktes ikke som 

politi så lenge de ikke utfører oppgaver som ikke direkte eller indirekte knyttes til 

politiarbeid.  

 

Neste gruppe er påtalejuristene, det vil si de juristene som er ansatt i stillingene 

påtalefullmektig eller politiadvokat og som utfører påtaleoppgaver. De er en del av 

den sivile bemanningen, men blir av mange betegnet som ikke sivile. Politijuristene 

har påtalemyndighet og er ofte de som leder etterforskning, godkjenner bruk av 

enkelte tvangsmidler som husransakelse og varetekt. De har sin egen utdanning, og 

profesjon. På lik linje med enkelte politiutdannede jobbe det andre jurister i politiet 
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enn de som driver med påtaleoppgaver. Selv om de er en del av juristenes profesjon er 

ikke med i denne gruppen ansatte, siden de har andre arbeidsoppgaver enn 

påtalejuristene.  

 

Den tredje gruppen er de sivile som jobber med administrasjon og drift av selve 

organisasjonen. Det vil si de som jobber med personal, lønn, arkiv, hms arbeid, 

logistikk og andre rene driftsoppgaver som en finner i enhver organisasjon. 

Utdannelsen til de som jobber med disse oppgavene er variert. Det mest 

gjennomgående er nok at de har bakgrunn innen personal, ledelse, bedriftsøkonomi, 

eller de kan ha en spesifikk fagutdanning som jurister, økonomer eller arkivarer. 

Denne gruppen kan derfor inneholde en mengde med ulike profesjoner, men kan i seg 

selv kanskje ikke anses som en profesjon på lik linje med de politiansatte. Likevel har 

denne gruppen et eget fagfelt, som ikke går på politiets arbeid, men som går på 

drifting av en organisasjon.  

 

Den siste gruppen er en restgruppe bestående av de sivilt ansatte som er nevnt i 

lønnsplansheftet som øvrige sivile stillinger. Det vil si stallbetjent, grensekontrollør, 

arrestforvarer, ledende arrestforvarer, skriftgransker, politirevisor, spesialetterforsker 

og namsfogd. I tillegg består denne gruppen av de ansatte som er plassert i de 

gjennomgående stillingene og som ikke driver med administrasjon og drift av selve 

organisasjonene. Disse ansatte foretar oppgaver som ligger innenfor både det som 

betraktes som politiets kjerneoppgaver og tilleggsoppgaver.  

 

Spesifikt hvilke oppgaver de utfører finnes det lite dokumentasjon av. De to 

rapportene jeg har funnet har kun tatt for seg siviles deltakelse innen orden og 

etterforskning, og ikke sett på de oppgavene sivile foretar når det gjelder politiets 

tilleggsoppgaver. I tillegg er det slik at siden politidistriktene er organisert på 

forskjellige måter vil det variere i hvor stor grad det er sivile eller politi som utfører 

de enkelte arbeidsoppgavene. For eksempel kan namsfunksjonene ved et lite 

lensmannskontor bli utført av en politiutdannet, mens ved en politistasjon kan det 

være en sivil som utfører dem.  

 

Selv om disse to rapportene ikke tar for seg alle oppgavene, viser de begge at sivile 

deltar innen ordenstjeneste og etterforskning. Innenfor orden benyttes sivile som 



18 

 

arrestforvarere og grensekontrollører. I tillegg brukes de ved operasjonssentraler og 

politivakter. Innenfor etterforskning bistår de sivile med praktiske gjøremål. Listen 

over disse oppgavene er for lang til å listes opp her, men de består både av 

kontormessige og andre praktiske oppgaver relatert til saksgang. I tillegg finnes det 

spesielt ved særorganene spesialetterforskere som deltar i selve etterforskningen av 

saker, og andre sivile som jobber mer med kriminalteknikk, og analysearbeid 

(Politidirektoratet, 2010a). 

 

I denne avhandlingen er det denne siste gruppen med ansatte jeg skal ta for meg, og se 

hvilke oppgaver de utfører og hva slags bakgrunn de har. Først skal jeg ta for meg de 

sentrale teoretiske perspektivene i denne avhandlingen.  

 

Politihøgskolen (PHS) 

Politietaten har sin egen utdanningsinstitusjon, siden jeg refererer til den i 

avhandlingen vil jeg gi en liten innføring i den her. Politihøgskolen (PHS) er listet 

opp som et av politiets særorganer og er den sentrale utdanningsinstitusjonen til 

politiet. Den ble etablert i 1919 som en etatsskole, og i 1992 ble den endret til en 

høyskoleutdanning. I hovedsak tilbyr den en treårig bachelorgrad, og et masterstudie i 

politivitenskap, samt en rekke videre og etterutdannings kurs. I tillegg driver de 

forskning og utviklingsarbeid, samt faglig formidling innen politiets fagområder 

(Politianalysen, 2013). 

 

PHS tilbyr en rekke kurs inn under det de kaller videre- og etterutdanning til både 

politiutdannede og sivile. I følge PHS sine internettsider kan jeg finne følgende kurs 

under fanen sivile utdanninger:   

- Sivil rettspleie på grunnplanet: Tvangsfullbyrdelse 

- Sivil rettspleie på grunnplanet: Gjeld 

- Sivil rettspleie på grunnplanet: Sekretariatsarbeid for forliksrådet 

- Politiets øvrige sivile gjøremål  

- Politiets forvaltningsmessige gjøremål modul 1 

- Politiets forvaltningsmessige gjøremål modul 2A: Våpenloven   

- Politiets forvaltningsmessige gjøremål modul 2B: Førerkort og kjøreseddel  

- Innføring i juridisk metode (phs.no, 2013). 
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I tillegg til disse kursene var det noen andre fag som kulturforståelse og mangfold, 

konflikthåndtering i et flerkulturelt samfunn, to kurs for de med begrenset 

politimyndighet, et kurs for påtalejurister og et par ledelseskurs. Jeg har ikke gått 

igjennom alle kursene ved PHS for å sjekke kompetansekravet, men de fleste andre 

kursene var forbeholdt politifaglig utdannet personell.  

 

Kravene for å ta de fleste kursene for sivile er ett års arbeid innen fagområdene, samt 

generell studiekompetanse, eventuelt utdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng eller 

realkompetanse som kan erstatte formell kompetanse. Noen av fagene krevde 

utdanning på bachelor nivå (phs.no, 2013). 

 

Kursene innenfor sivil rettspleie og forvaltningsoppgaver, samt de fleste andre av 

kursene, er i utgangspunktet grunnkurset for de feltene de dekker. Disse 

arbeidsoppgavene er unike for politiet, og det finnes ikke andre utdanningstilbud for å 

lære seg disse oppgavene. Det faktum at de ligger listet opp under videre- og 

etterutdanning, er derfor litt forvirrende. Disse kursene er ikke oppfølging av andre 

utdanninger innenfor samme type. Disse kursene ligger under videre- og 

etterutdanning fordi PHS anser grunnutdanningen til de som skal ta disse krusene for 

den generelle utdanningen de har, uansett type. Så lenge en fyller opptakskravene til å 

ta kursene, spiller det ikke noen rolle om en har videregående skole, eller høyere 

utdanning som grunnutdanning.  

  

Ingen av disse kursene er obligatoriske for de sivilt ansatte jeg intervjuet, og de må 

søke seg plass når kursene avholdes. Med unntak av spesialetterforskerne som 

gjennomgikk et avhørskurs har jeg ikke funnet noen sivile som har måttet ta 

obligatorisk undervisning på PHS. De jeg har snakket med sier det tok relativt et til tre 

år før de fikk kursene etter at de startet å jobbe i politiet. Dette var fordi de 

konkurrerte om få plasser, og fordi det skal passe inn med deres livssituasjon. Disse 

kursene tas i tillegg til at de er i vanlig jobb, dog med noe tilrettelegging av fri til å 

følge undervisning, og lesedager.  
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3 Metode 

 

”Kvalitativ metode søker å gå i dybden og vektlegger betydning, mens kvantitativ 

metode vektlegger utbredelse og antall.” (Thagaard, 2003). 

 

Da jeg startet arbeidet med denne oppgaven var jeg usikker på om jeg skulle benytte 

meg av et spørreskjema, foreta intervjuer, gjøre begge deler. Det viste seg fort at å 

gjøre begge deler hadde jeg verken tid eller ressurser til å foreta. Videre viste det seg 

at det fantes begrenset mengde informasjon om de sivile i politiet. Jeg har brukt mye 

tid på å finne dokumentasjon på antallet sivile, hvor i politiorganisasjonen de er 

plassert og hva slags arbeidsoppgaver de har. For å få bakgrunnsmateriale leste jeg 

offisielle rapporter om politiet, årsberetninger fra enkelte politidistrikt og finleste 

internettsiden politiet.no. Et spørreskjema kunne ha vært en fin måte å få inn nettopp 

antall sivile og type arbeidsoppgaver, men det ville ikke gi meg så mye om hva 

arbeidsoppgavene faktisk gikk ut på, og hvorvidt de kan sies å være polisiære. 

Dessuten fant jeg så lite informasjon om sivile at jeg ble usikker om jeg kunne lage et 

godt nok spørreskjema. For å kunne se på de siviles arbeidsoppgaver mer i detalj, for 

å kartlegge hvem de egentlig er og hvordan de oppfatter sin egen arbeidshverdag, 

bestemte jeg meg for å foreta kvalitative ustrukturerte intervjuer slik at jeg kunne gå i 

dybden i temaet.  

 

I tillegg har jeg foretatt en enkel dokumentanalyse av enkelte offentlige dokumenter 

for å finne om det foreligger noen føringer fra myndighetenes side i bruken av 

politiets mannskap. Jeg gjorde dette ganske enkelt. Jeg benyttet meg av enkelte ord og 

søkte i dokumentene hvor ofte og i hvilken sammenheng ordene var brukt. Ordene var 

sivil, politibetjent, personell, mannskap, bemanning, årsverk, kompetanse, utdanning, 

profesjon, opplæring og arbeidsoppgave. Jeg har foretatt dette som et forstudie. I 

denne avhandlingen kommer jeg ikke til redegjøre for selve resultatene av denne 

dokumentanalysen. Det viste seg at i de dokumentene jeg hadde tatt for meg blir sivile 

sjelden nevnt, og at det i tillegg ikke foreligger konkrete føringer verken for sivile 

eller politiutdannede. Jeg bestemte meg derfor for å avslutte denne analysen, men jeg 

har benyttet den som en metode får å få bakgrunnsstoff og for å få en forståelse av 

hva jeg skal spørre mine informanter om, og for å få innsikt i hvilke temaer som 
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berører de sivile.  

 

Observasjon eller feltarbeid er en metode der en kan studere fenomener i sine 

naturlige sammenhenger, hvor en kan studere hva folk gjør kontra det de sier at de 

gjør. Det er en fin metode å bruke når en skal undersøke kulturer en selv ikke har 

kunnskap om og ikke vet hvilke spørsmål en skal stille (Halvorsen, 2008). Feltarbeid 

hadde vært en god måte å få informasjon om de sivile og deres arbeidshverdag, men 

siden jeg selv er ansatt som sivil i politiet har jeg ikke sett nødvendigheten av dette. Å 

observere sivile utføre sitt arbeid ville ha tatt nye tid og ressurser. Med denne 

avhandlingen ønsker jeg å se på en restgruppe av de ansatte som har flere typer 

bakgrunner og flere typer funksjoner i politiet. Å observere alle disse i sine 

omgivelser ville vært omfattende og uproduktivt. Hadde jeg derimot kun tenkt å se på 

en type ansatt, for eksempel kun de som er ansatt hos Økokrim, ville observasjon ha 

egnet seg bedre. Jeg har i stedet for å samle inn data i form av observasjon benyttet 

mine egne erfaringer og betraktninger som jeg har gjort meg i min arbeidskarriere. Jeg 

har benyttet mine egne erfaringer og kunnskap om det å være sivil til å utforme 

intervjuguiden, for å finne de ulike gruppene av informanter jeg ønsket å snakke med, 

og til å tolke de ulike funnene jeg fant hos informantene i analysen. Senere kommer 

jeg tilbake til ulempene med å forske på sine egne, men først skal jeg se litt på 

datainnsamlingen.  

 

Datainnsamling 

Etter å ha fått godkjent forskningsprosjektet hos NSD, sendte jeg inn en forespørsel til 

Politidirektoratet om tillatelse til å snakke med ansatte i politiet. Svaret jeg fikk 

tilbake var at jeg kun trengte en tillatelse fra politidistriktet jeg skulle intervjue i. Jeg 

sendte derfor ut et brev til 2 særorgan, og 3 politidistrikt på Østlandet hvor jeg 

introduserte meg selv som masterstudent, samt prosjektet. Jeg sendte også med en 

beskrivelse av hva slags type informanter jeg ønsket, og jeg spurte om de kunne være 

behjelpelig med å finne informanter. Jeg ga dem en måneds frist for å svare.  

 

Økokrim og et av politidistriktene på Østlandet responderte og jeg fikk 7 informanter 

servert på et fat. Et annet politidistrikt måtte jeg purre opp, og etter litt fram og tilbake 

kom de med tre informanter. Kripos måtte jeg også purre opp. De sa på generelt 
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grunnlag at de ikke sa ja til studenter med forskningsforespørsler. Senere kontaktet de 

meg og spurte om henvendelsen min fremdeles var aktuell, for så en uke senere å 

avslå min forespørsel. Siden jeg hadde fått 10 informanter purret jeg ikke det siste 

politidistrikt som aldri svarte.  

 

Utvalget 

Når jeg skulle finne utvalget mitt, benyttet jeg meg av ulike dokumenter som 

bakgrunnsmateriale, i tillegg den lille analysen i form av søkeord i offisielle 

dokumenter. Dette i tillegg til min egen erfaring gjorde meg i stand til å lage et 

arbeidsdokument som jeg tok utgangspunkt i. Her hadde jeg listet opp politiets ulike 

gjøremål og fått en oversikt over politiets organisering. Jeg bestemte meg for å dele 

informantene i tre grupper slik at analysen av dem senere ville bli enklere. En gruppe 

fra særorgan, en gruppe fra lensmannskontor, og en fra politistasjon. Planen var å få 

12 til sammen, fire stykker fra hvert sted. Dette lot seg dessverre ikke gjøre og det ble 

til slutt ti til sammen.  

 

Fra særorgan ønsket jeg spesialister, herunder spesialetterforskere og de med en 

spesialutdanning som politiet selv ikke har. For eksempel bioingeniører, datateknikere 

og skriftgranskere. Jeg fikk tre spesialetterforskere fra Økokrim.  

 

Fra politidistriktene på Østlandet spurte jeg om ansatte ved lensmannskontor. Ansatte 

ved lensmannskontor jobber litt annerledes enn de ved en politistasjon. Jeg fikk fire 

ansatte fra lensmannskontor.  

 

Jeg spurte også etter ansatte ved politistasjoner, to ansatte fra straffesaksekspedisjon, 

en fra et avsnitt som driver med forvaltningsoppgaver og en fra utlendingsfeltet. I 

tillegg spurte jeg om ansatte med lang arbeidstid i etaten. Jeg gjorde dette valget fordi 

de andre 7 informantene var på det tidspunktet ferdig intervjuet, og en del av dem var 

relativt ferske i politietaten. I forhold til at jeg i utgangspunktet ønsket å ha et 

historisk perspektiv på oppgaven hadde jeg håpet å få noen informanter som kunne gi 

meg data om dette. Fra det siste politidistriktet fikk jeg kun tre informanter, to fra 

straffesaksekspedisjonen og en som drev med forvaltningsoppgaver.  
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Det faktum at jeg ikke fikk den siste informanten ser jeg som et minus ved prosjektet. 

Utlendingsforvaltningen har hittil vært en del av politiets arbeidsoppgaver, og det 

finnes mange sivilt ansatte som jobber med dette. Jeg fikk dessverre ikke tid til å 

innhente en informant fra dette feltet andre steder. Jeg sendte en uformell forespørsel 

til et annet politidistrikt, men de svarte ikke. Ikke heller fikk jeg tid til å purre da 

innleveringsfristen på denne avhandlingen nærmet seg.  

 

I streng vitenskapelig forstand sier de dataene en får inn kun noe om de som er 

intervjuet. Likevel ønsker en å generalisere, trekke konklusjoner som kan representere 

flere. For å si noe om flere gjør en et utvalg. Dette utvalget er en stikkprøve. Hvor 

representativt dette utvalget er for alle kommer an på utvelgelsesmetoden. 

Representativt innebærer her hvor typisk dette utvalget er i forhold til hele gruppen 

(Halvorsen, 2008). Jeg er usikker på hvor representativt mitt utvalg er. For det første 

har jeg ikke fått med meg informanter fra alle de områdene jeg ønsket. Jeg kan heller 

ikke garantere at jeg har funnet alle områdene de sivile jobber inn under. I tillegg har 

jeg sett bort fra enkelte grupper slik som transportledsagere, grensevakter, 

arrestforvarere og de som sitter i politivakter rett og slett fordi det ville ha blitt for 

mange informanter i forhold til denne oppgavens størrelse. Jeg er likevel ganske 

sikker på at jeg har funnet de arbeidsoppgavene innenfor politiet som er mest typiske. 

Nemlig de oppgavene innen sivil rettspleie som de på lensmannskontorene utfører, 

forvaltningsmessige oppgaver som hun ved bevilling utfører og bistand til 

etterforskning som de ved straffesaksekspedisjonene utfører. Revisorene ved Økokrim 

er også gode eksempler på en profesjon politiet bruker for å supplere sine egne 

kunnskaper. Ut i fra egen erfaring med politiet har jeg prøvd å få tak i de mest typiske 

gruppene. Selv om jeg ikke fikk tak i alle, sier denne avhandlingen i hvert fall noe om 

disse ti siviles hverdag.  

 

Det faktum at det ikke er jeg som har funnet informantene, men det er politidistriktene 

som har valgt de ut for meg, kan være et problem i forhold til påliteligheten av deres 

informasjon. Har jeg fått de sivile som kun er positive, og vil gi et korrekt inntrykk av 

politietaten? Jeg kan ikke garantere det. Men jeg har et inntrykk av at informantene 

var ærlige og sannferdige under intervjuet, og stilte opp av egen fri vilje. De tenkte 

igjennom ting når de ikke helt husket, og sa i fra når de ikke var sikre. Samtlige kom 

også med negative eller lite fordelaktig informasjon om enkelte ting under intervjuet 



24 

 

og det virket ikke som de la bånd på å skjule noe. Jeg er en ganske erfaren intervjuer, 

jeg har det som yrke, noe jeg skal komme tilbake til nedenfor. Gjennom tiden har jeg 

erfart at en aldri kan vite om noen lyver, men en får alltid en visst inntrykk av 

oppriktighet ut fra flyten i samtalen og vedkommendes væremåte. Mitt inntrykk var at 

samtlige informanter forklarte seg klart og oppriktig.  

 

Intervjuguiden 

Jeg utarbeidet en veiledende intervjuguide til bruk under intervjuene. Se vedlegg 3. 

Guiden delte jeg opp i de temaene jeg ønsket informasjon om. Under hvert tema var 

det en del åpne spørsmål. Intervjuguiden var generell, og enkelte spørsmål egnet seg 

ikke for alle informantene. Underveis ble det også klart at enkelte spørsmål var 

unødvendige, og jeg hoppet over dem.  

 

I etterkant ser jeg at jeg hadde en omfattende intervjuguide, den kunne ha inneholdt 

færre spørsmål, og mer presise spørsmål. Dette er selvfølgelig etterpåklokskap. Da jeg 

lagde intervjuguiden var jeg opptatt av å stille de riktige og de mest relevante 

spørsmålene. Selv om jeg har en innsikt i hvordan det er å jobbe i politietaten, tok jeg 

det ikke som en selvfølge at jeg visste hva jeg skulle spørre om. Jeg var også 

bekymret for at jeg ville unnlate å spørre relevante spørsmål fordi jeg var for tett på 

feltet. Den lille dokumentanalysen jeg foretok var til stor hjelp for å finne relevante 

temaer og spørsmål. Ved å få innblikk i offentlige dokumenter så jeg i hvilken 

sammenheng de sivile ble nevnt og fikk da en innsikt i hva som kunne være relevant. 

Intervjuguiden ble diskutert og godkjent av veileder. I tillegg diskuterte jeg den med 

tidligere og nå værende kollegaer, om hva de syntes var viktig og hva de syntes om 

mine spørsmål. Til slutt hadde jeg et prøveintervju hvor jeg fikk justert de 

spørsmålene som ble misoppfattet eller som virket unødvendige.  

 

Intervjuene 

Intervjuene ble foretatt fra april til juli 2013. Det ble avtalt at vi skulle møte på 

arbeidsplassen til informantene. De hadde reservert møterom. En av informantene 

benyttet kontoret sitt. Vi ble ikke avbrutt under noen av intervjuene og jeg oppfatter 

det ikke som noe problem at vi benyttet deres arbeidsplass som intervjusted. Tvert 
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om, de fikk ingen reisetid, og den tiden vi hadde avsatt var den tiden de brukte på 

selve deltakelsen av prosjektet.  

 

Jeg startet hvert intervju med å gi dem et eksemplar av samtykkeskjemaet som de 

også hadde fått tilsendt før intervjuet. Samtlige informanter signerte, kun en ventet 

med å signere til etter intervjuet var foretatt.  

 

De fleste intervjuene tok i underkant av en time, tre av intervjuene varte i over 1,5 

timer og et intervju varte i 2,5 timer. De intervjuene som tok lengst tid var de 

informantene som hadde jobbet lengst i etaten og hadde derfor mest informasjon å gi. 

Jeg benyttet diktafon under intervjuene og lot informantene snakke fritt. Det startet 

med at jeg spurte et spørsmål og de svarte på dette. Jeg stilte så enten 

oppfølgingsspørsmål eller neste spørsmål ut i fra hva informanten selv hadde fortalt. 

Jeg fulgte rekkefølgen i intervjuguiden litt slavisk, slik at det senere skulle bli enklere 

å bearbeide og analysere dataene. Under det lengste intervjuet brukte jeg ikke 

intervjuguiden, informanten snakket nesten uoppfordret, etter en time startet jeg å 

stille de spørsmålene som hun ikke hadde vært borti selv. Informanten hadde snakket 

kun om de temaene jeg hadde i min intervjuguide.  

 

Kun et tema kom opp under intervjuene som jeg ikke hadde i intervjuguiden. Det kom 

opp under andre intervju. Temaet jeg ikke hadde tenkt på var trygghet. Jeg justerte 

guiden og spurte dette spørsmålet til resten av informantene. I tillegg justerte jeg de 

andre spørsmålene litt underveis slik at enkelte detaljer eller informasjon som kom 

opp under det ene intervjuet ble stilt til nestemann, for å se om denne informanten var 

enig med den første informanten. På den måten fikk jeg kontrollert enkelte påstander 

opp mot de andre som jobbet innenfor det samme området.  

 

I en hver intervjusituasjon er det viktig å stille åpne spørsmål og la informanten 

snakke fritt, og ikke stille ledende spørsmål. Men enkelte ganger må en få kontrollere 

enkelte påstander de kom med eller utsagn som er unøyaktige.  Det er viktig å oppnå 

klarhet slik at en kan få en klar tolkning i etterkant. Jeg stille derfor også enkelte 

lukkede oppfølgingsspørsmål når det var behov. For eksempel stilte jeg spørsmål om 

de hadde en profesjonsfølelse. Enkelte ganger måtte jeg spørre direkte i etterkant om 

de følte at de var politi. Til slutt avsluttet jeg alltid intervjuene med spørsmål om de 



26 

 

hadde noe de ville si, noe jeg hadde glemt å spørre om. Kun en kom med kommentar 

her, resten svarte nei.  

 

Etter at intervjuene var foretatt transkriberte jeg dem ned på papir. Intervjuene ble så 

sendt til godkjenning til informantene med den hensikt at de skulle lese igjennom og 

komme med tilbakemelding på innholdet. Kun noen få informanter svarte på 

henvendelsen, samtlige av disse godkjente intervjuene. Jeg har ikke purret opp de 

informantene som ikke har svart. Samtlige har signert samtykkeskjemaet og jeg anser 

det som deres ansvar å gi beskjed hvis noe er galt, eller trekke seg fra prosjektet.  

 

Dataanalysen 

Analysen startet allerede under intervjuene. Ved å gå igjennom intervjuguiden etter 

hvert gjennomført intervju, kom det fram enkelte spørsmål eller temaer jeg ikke hadde 

sett for meg. Disse kunne jeg igjen kontrollere opp mot neste informant. På denne 

måten fikk jeg ikke bare mine tanker rundt informantenes svar, men jeg fikk også 

informantenes refleksjoner over dataene jeg allerede hadde fått fram. Et eksempel på 

dette var om det var de unge eller de eldre som viste visse holdninger til de sivile. 

Dette kom fram hos den første informanten som sa at det var visse holdninger til de 

sivile. Samtlige informanter som i etterkant snakket om holdninger, ble derfor spurt 

om de syntes det var de eldre eller yngste politiutdannede som viste dette mest. 

 

Neste steg i analysen var transkribering av intervjuene, denne prosessen startet jeg 

med samtidig som jeg foretok intervjuer. Resultatet var at jeg også her kom over 

enkelte nye spørsmål og temaer som jeg igjen tok opp med neste informant jeg skulle 

intervjue. Det kom også opp nyanser av ting jeg ikke helt hadde fått forståelse for hos 

en informant, som jeg da husket å få bedre forklart når neste informant snakket om 

samme tema.  

 

Transkribering ble gjort likt i alle intervjuene. Alle intervjuene ble ordrett skrevet ned 

i hver sine Word dokumenter. I hvert intervju ble spørsmålene satt i samme 

rekkefølge som temaene og spørsmålene i intervjuguiden. Deretter satte jeg hvert 

intervju inn i en tabell med to kolonner, den ene kolonnen inneholdt spørsmålene, den 

andre inneholdt svarene. Jeg satt til slutt med 10 tabeller, en for hvert intervju. Jeg 
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valgte å gjøre det på denne måten for lettere å kunne systematisere svarene, og stille 

de opp mot hverandre.  

 

Deretter gikk jeg igjennom hvert intervju for å se på de individuelle svarene, nye 

temaer fikk sine egne rader i tabellen og et sammendrag av hvert intervjuene ble 

skrevet.   

 

Den første systematiseringen var at jeg stilte de intervjuene som var ”like” opp mot 

hverandre. Med like mener jeg at de tre intervjuene fra Økokrim ble sammenlignet 

med hverandre og forskjellene og likhetene ble skrevet inn i et nytt dokument som jeg 

kalte grovanalyse-Økokrim. De fire intervjuene fra lensmannskontorene ble også 

sammenlignet med hverandre for så å bli samlet i ett dokument. Det samme ble de tre 

siste intervjuene fra politistasjonen. De tre siste intervjuene kunne i utgangspunktet 

vært delt i to grupper siden de var ganske forskjellige i arbeidsoppgaver. Det ene 

intervjuet fra lensmannskontorene kunne ha vært plassert sammen med de to andre fra 

straffesaksekspedisjonen fordi disse var mer like i arbeidsoppgaver. Men jeg bestemte 

meg for at det var enklest å samle de i tre hovedgrupper, uansett arbeidsoppgaver.  

 

Når dataene var samlet i disse tre dokumentene startet jeg analysenedtegnelsen i 

denne avhandlingen. Jeg tok tema for tema og skrev ned først den indre 

sammenligningen i de tre gruppene, for så å sammenligne alle sammen opp mot 

hverandre. Jeg skrev først ned de konkrete funnene, senere har jeg gått igjennom og 

skrevet ned betydningen og tolkningen av funnene.  

 

Runddans 

 

”Kvalitativt orientert forskning innebærer en runddans mellom teori, metode og data 

mens en driver feltarbeid.” (Wadel, 1991). 

 

Jeg har i dette forskningsprosjektet foretatt det Wadel kalle en runddans, til tross for 

at jeg ikke har drevet direkte feltarbeid. Jeg har gjennom prosjektet etter hvert som jeg 

har fått inn data om de sivile endret både metodevalg og de teoretiske perspektivene. 

Nye data har igjen ført til at jeg har jeg endret problemstilling. Problemstillingen har 
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endret seg fra å omhandle hvordan de siviles arbeidsoppgaver har endret seg gjennom 

tiden, til å bli en problemstilling om de sivile foretar polisiære oppgaver og hvordan 

de ser på sin tilværelse i politiet. Denne endringen i problemstillingen har ført til at de 

kriminologiske teoriene jeg i utgangspunktet hadde sett for meg ikke helt strekker til. 

På grunn av dataenes utvikling har jeg derfor også benyttet meg av teorier fra 

organisasjonsteori, psykologi og sosiologi og profesjonsteori. Disse er ikke helt mine 

fagfelt, så jeg har valgt bare å kort kommentere disse teoriene i teorikapitlet. I tillegg 

trekker jeg de fram i analysen av materialet der de hører hjemme. Dette gjør jeg for å 

utdype de siviles oppfatning om seg selv og sin hverdag.   

 

 Etniske betenkninger 

 

”Respekt for medmennesker er et fundamentalt utgangspunkt for enhver 

samfunnsforskning.” (Holme og Solvang, 1995). 

 

Dette innebærer at en ikke kan drive forskning der mennesker blir brukt som middel 

for å oppnå mål. Det innebærer også at en skal verne om informantens integritet. 

Taushetsplikten og anonymisering står sentralt, det samme gjør samtykke og 

informasjonsplikt i forhold til informantens deltakelse (Holme og Solvang, 1995).  

 

I dette prosjektet har jeg prøvd å finne ut hvem mine informanter er, det vil si at jeg 

har notert ned og samlet inn personlige opplysninger om dem. Prosjektet ble meldt 

inn og godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste, NSD, se vedlegg 1. 

Dataene jeg samlet inn ble oppbevart i samsvar med beskrivelsen jeg anga i denne 

prosjektbeskrivelsen, med unntak av at dataene ble oppbevart på en ekstern harddisk 

forsvarlig nedlåst i stedet for på den private Pc’en.  

 

Informasjon om prosjektet og samtykke 

Politimesteren ved politidistriktene ble sendt en forespørsel om deltakelse i prosjektet, 

dette skrivet inneholdt informasjon om selve prosjektet. Når kontakt var etablert 

sendte jeg informantene et eget informasjonsskriv i form av en samtykkeerklæring. I 

tillegg hadde jeg med samme informasjonsskriv på selve intervjuet, og samtlige 

intervju startet med at de signerte eller leverte inn samtykkeskjemaet. I tillegg kom 
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jeg med litt informasjon om hva som skulle skje videre i prosessen. 

Samtykkeerklæringene ble oppbevart i en lukket konvolutt nedlåst.  

 

Anonymisering 

Selv om det på landsbasis er mange sivile ansatte i politiet, er etaten liten og 

gjennomskuelig. Anonymisering av informantene er derfor viktig. Jeg har likevel 

valgt å identifisere Økokrim fordi de er så lett gjenkjennelige, og fordi de skiller seg 

ut fra de andre politienhetene i Norge. Det å anonymisere dem i teksten ville derfor 

vært vanskelig. Lett sårbare blir også informantene fra lensmannskontorene, det er 

årsaken til at jeg ikke nevner hvilket politidistrikt dette er.  

 

I denne avhandlingen har jeg valgt ikke å lage fiktive navn på informantene. Jeg 

kaller informanten for informant. Ved sitater og påstander fra informantene 

identifiserer jeg ikke hvilken informant som har sagt dette. Årsaken til dette er todelt. 

For det første gjør jeg dette for at det ikke skal være mulig å identifisere informantene 

ved at en kan samlet lese alle sitatene fra en informant og deretter gjenkjenne 

vedkommende. For det andre gjør jeg dette for å skjule hvem av informantene som 

har sagt hva for de som allerede vet hvem jeg har intervjuet. Jeg fikk nemlig inntrykk 

av at de øvrige informantene i de ulike politidistriktene visste hvem jeg skulle snakke 

med. Den tredje årsaken er at ledelsen ved politidistriktene har gitt meg informantene, 

og jeg ønsker ikke at de skal gjenkjenne deres uttalelser. Jeg har skrevet sitater og 

talemåter fra informantene om til min skrive- og talemåte.  

 

Jeg har intervjuet tre menn og syv kvinner. I denne oppgaven har jeg ikke sett på 

hvordan kjønn har innvirket på svarene de har gitt. Litt fordi kjønnsfordelingen var 

skjev i utvalget, og fordi jeg ikke har det som en del av problemstillingen. Jeg har på 

grunn av anonymisering skiftet kjønn på to av informantene, en fra kvinne til mann, 

og en mann til kvinne. Antallet blir det samme, men ikke deres faktiske lokalisasjon. I 

avhandlingen fremstår det derfor at jeg intervjuet tre menn ved Økokrim. Det har jeg 

ikke gjort. En av dem var en kvinne. Men for at de resterende mennene hos Økokrim 

ikke lett skal se hvilke svar kvinnen har gitt har jeg referert til henne som ham i 

oppgaveteksten. Det samme har jeg gjort for en av informantene ved politidistriktene. 

Årsaken til at jeg har valgt dette er fordi det ved å oppgi korrekt kjønn vil de bli mer 
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synlige for hverandre og for andre ved samme tjenestested.  

 

Taushetsplikt 

Samtlige som jobber i politietaten er underlagt taushetsplikt, og de blir informert om 

denne ved ansettelse ved at de må signere en bekreftelse. Kort forklart gjelder 

taushetsplikten i politiet opplysninger om personer, sak og om politiets 

arbeidsmetoder. Da jeg kontaktet Politidirektoratet og politidistriktene angående 

informanter, presiserte jeg at jeg ikke ville spørre om metode eller sak. Ut i fra min 

problemstilling har jeg ikke hatt behov for å komme direkte inn på konkrete saker, 

heller ikke på konkrete arbeidsmetoder. Jeg har vært interessert i hva de gjør, ikke i 

detalj hvordan de gjør det. Jeg ser det derfor slik at denne oppgaven, min rolle i den, 

og mine informanters opplysninger ikke kommer inn under taushetsplikten i politiet.  

 

Forskerens påvirkning på forskningen 

Forskning i egne erfaringer er en særegen form for forskning hvor en reflekterer over 

og analyserer egne erfaringer med den hensikt å kunne bidra til allmennyttig 

kunnskap (Wadel, 2006).  

 

Jeg er selv ansatt som sivil i politiet. Dette kan ha en stor fordel for 

forskningsprosjektet, men også negative sider som kan skade forskningsarbeidets 

validitet og pålitelighet.  

 

Fordelen ved å forske på eget felt er at en har inngående kunnskap og erfaring med 

det som skal forskes på. Noe som kan gi et godt grunnlag for forståelse. Tolkningen 

blir utviklet i forhold til ens egne erfaringer. På en annen side kan forskeren overse 

enkelte ting. Enkelte selvfølgeligheter i feltet som en forsker som kommer utenifra 

ville ha sett. Forskeren vil være mindre åpen for nyanser, forskerens oppfatninger kan 

være feil, eller fenomenet kan være del av noe større som forskeren ikke er i stand til 

å se (Thagaard, 2003).  

 

Asbjørn Rachlew skriver i artikkelen ”Å forske på sine egne” om de etiske og 

metodiske utfordringene i de forskjellige delene av forskningsprosessen. Det første 

Rachlew skriver er at allerede i den innledende fasen, der forskningsprosjektet tar 
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form, kan prosjektet feile nettopp på grunn av forskerens ikke er i stand til å se alle 

faktorene. Det samme problemet vil oppstå under datainnsamlingen, analysefasen, 

tolkningen og formidlingen av forskningen. Rachlew skriver også at i disse fasene har 

en større muligheter enn en utenforstående til å fange opp nyanser som er av 

avgjørende betydning siden en kjenner strukturen, kulturen og begrepsapparatet til 

informantene og feltet. I tillegg har enn en større sjanse til å oppdage om 

informantene holder tilbake opplysninger siden de vet du kjenner til fenomenene 

(Rachlew, 2010).  

 

For å motvirke at forskeren ikke ser alle nyansene i feltet skal en i følge Wadel se på 

seg selv som “litt rar” (Wadel, 1991). Dette innebærer å være sin rolle bevisst, og 

reflektere over seg selv, sin praksis og sine omgivelser. Før jeg går inn på hvilke 

bekymringer jeg har hatt om min rolle og hvordan jeg har prøvd å løse denne 

problematikken skal jeg fortelle litt om min bakgrunn.  

 

Jeg har jobbet i politiet som sivil i flere omganger, til sammen litt over 7 år. Stort sett 

har det vært kortere engasjementer innenfor journalkontor, saksbehandling av 

automatisk trafikkontroll, politivakt, straffesaksekspedisjon og resepsjonstjeneste ved 

henholdsvis Oslo og Romerike politidistrikt. Disse jobbene har gitt meg en forståelse 

av hvordan politiet er organisert, hvordan de arbeider, og en kjennskap til hvor i 

organisasjonen de sivile er plassert. De siste 5 årene har jeg vært ansatt ved Politiets 

utlendingsenhet, hvor jeg registrerer asylsøkere.  

 

Meg som forsker 

I starten av dette forskningsprosjektet var jeg veldig bevisst på at jeg ville møte 

utfordringer fordi jeg valgte å forske på noe som lå så nært meg selv. Jeg har vært 

spesielt opptatt av hvorvidt jeg ville klare å se alle momenter ved de sivile ettersom 

jeg har mine egne oppfatninger om det å være sivil. Et annet moment har også vært 

knyttet til hvorvidt jeg klarer å være objektiv i min tolkning og formidling av dataene 

og analysen. 

 

Det første jeg gjorde i forskningsprosjektet var å bli mer bevisst min egen rolle. Jeg 

gjorde det ved å skrive ned i et eget dokument mine egen forståelse og erfaringer av 



32 

 

det å være sivil. Etter hvert som forskningen min utviklet seg leste jeg dokumentet for 

å holde mine perspektiver adskilt fra funnene. Jeg skrev også ned nye oppfatninger 

etter hvert som jeg oppdaget dem. Jeg prøvde med andre ord å være bevisst meg selv, 

og distansere meg fra mitt eget miljø. 

 

Jeg har allerede skrevet litt om dette i metodekapitlet, hvor jeg har valgt å bruke mine 

kunnskaper. Så jeg gjentar bare kort her hvilke faser jeg brukte min kunnskap mest. 

Hovedsakelig var det under de innledende fasene, under innsamling av 

bakgrunnsmaterialet, valg av problemstilling og teoretisk perspektiv, utvalg av 

informanter og utforming av intervjuguiden. Under selve intervjuene hadde jeg god 

innsikt når jeg skulle komme med oppfølgingsspørsmål. Et problem her var at jeg 

under analysen så at enkelte ganger hadde jeg ikke stilt oppfølgingsspørsmål godt nok 

fordi jeg allerede hadde kunnskap om hva informanten snakket om.   

 

Et av de valgene jeg har tatt under dette prosjektet var å ikke fortelle mine 

informanter på forhånd at jeg jobbet i politiet. Jeg valgte dette fordi jeg ville fremstå 

som en uavhengig objektiv forsker. Et annet moment var at jeg gjerne ville de skulle 

forklare seg på en måte som de ville ha gjort for en utenforstående. Jeg tenkte at de da 

ville forklare de enkle tingene som alle i politiet har kjennskap til, for eksempel hva 

koding i BL er. De fleste av informantene fikk vite at jeg var sivil etter at vi hadde 

avsluttet intervjuet. Noen av informantene fikk også greie på det på forhånd, dette 

fordi jeg spiste lunsj med dem før vi startet. Det kom opp som et spørsmål om hvor 

jeg jobbet når jeg ikke studerte. Jeg hadde ikke noe ønske om å være uærlig så jeg 

forklarte hvor jeg jobbet. En av informantene fikk også vite det under intervjuet, det 

kom naturlig fram som en del av samtalen. Jeg har ikke noen forutsetning å vite om 

de informantene som visste at jeg var sivil oppførte seg noe andreledes enn om de 

ikke visst det.   

 

Siden mine informanter i utgangspunktet ikke visste at jeg var sivil, diskuterte jeg 

ikke mine egne erfaringer med informantene under intervjuet. Overfor de som visste 

jeg var sivil brukte jeg meg selv som eksempel to ganger. I utgangspunkt for å få en 

dypere forståelse for noe informanten ikke hadde forklart godt nok. Jeg fant ved disse 

to anledningene ut at jeg fikk fram bedre data enn de gangene jeg måtte stille nøytrale 

spørsmål for å få de til å utdype.   



33 

 

 

 

I denne avhandlingen har jeg til en hver tid sørget for at tolkningene mine er basert på 

påstander fra en eller flere informanter, eller forankret i annen dokumentasjon i form 

av rapporter og etablerte teoretiske perspektiver. Jeg har ikke bevisst skrevet meg selv 

inn i forskningen. Jeg har mange eksempler som kunne ha vært nevnt for å poengtere, 

og noen ganger gi alternativ forklaring på funnene jeg gjorde hos informantene. Kun 

et par steder har jeg brukt eksempler fra meg selv. Jeg ønsker at dette skal være en 

oppgave basert på mine informanters syn på det å være sivil, ikke mitt. De få gangene 

jeg har gitt eksempler fra meg selv har jeg uttrykkelig sagt at det er min erfaring. 

Disse tilfellene er brukt for å forsterke et poeng som informanten har kommet med, 

men som ikke helt lar seg formidle på en tydelig måte. Enten fordi vedkommende 

ikke forklarte seg godt nok, eller på grunn av anonymisering. 

 

En annen ting jeg har gjort i dette prosjektet er til enhver tid å snakke med mine 

kollegaer og tidligere kollegaer om de tingene jeg fant og som jeg ble usikker på. Jeg 

testet mine kollegaers oppfatning av hvordan de så på funnene. Et eksempel på dette 

er hvem av de fagutdannede som innehar mest negativ holdning til de sivile. Min 

erfaring er at det er de eldre. Mine informanter var generelt enige om at det var de 

yngre. Mine kollegaer og tidligere kollegaer var enig med mine informanter.  

 

Rachlew poengterer i sin artikkel at en av utfordringene med å forske på sine egne er 

at det er en mulighet for at jeg selv kan få reaksjoner fra min arbeidsgiver eller mine 

kollegaer hvis jeg kommer inn på problemstillinger eller resultater som stiller 

politietaten i et dårlig lys. Jeg tror ikke dette vil bli et problem ut fra min erfaring med 

etaten. På en annen side har jeg til tider under analysen hatt problemer i forhold til at 

jeg har funnet ufordelaktige resultater om etaten. Jeg har en lojalitet til min 

arbeidsgiver, og med det et ønske om ikke å skade etaten. Siden dette er en 

masteroppgave jeg tar uavhengig av mitt arbeidsforhold og i tilknytning til et fritt 

forskningsmiljø på universitetsnivå anser jeg ikke at min arbeidsgiver vil stille seg 

negativ til mine funn. Jeg har derfor ikke latt denne lojalitetskonflikten påvirke mine 

resultater og presentasjon av analysen.  
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Vurdering av forskningens kvalitet 

For å vurdere kvaliteten på et forskningsprosjekt benyttes flere begreper, blant annet 

troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet. Troverdighet går ut på om forskningen 

er utført på en tillitvekkende måte. Bekreftbarhet går ut på om resultatene av dataene 

er tolket på en objektiv måte og ikke ut fra egne holdninger. Overførbarhet går på om 

forskningen er relevant i andre sammenhenger enn i selve forskningen (Thagaard, 

2003). 

 

For å styrke denne avhandlingens troverdighet og pålitelighet, har jeg i dette 

metodekapitlet redegjort for hvordan jeg har innsamlet data. Jeg har også redegjort for 

hvordan jeg tolket de resultatene jeg har kommet fram til, det vil si forskningens 

bekreftbarhet. Det er opp til leser å bedømme om forskningen er utført på en 

tillitsvekkende og pålitelig måte, og hvorvidt resultatene er objektive nok. 

 

Overførbarhet innebærer at en kan videreføre den forståelsen en kommer fram til i et 

prosjekt inn i andre sammenhenger. Forståelsen har en relevans ikke bare i dette ene 

prosjektet men kan også ha en relevans i andre situasjoner, en vil få generell teoretisk 

forståelse (Thagaard, 2003). Jeg kan ikke si at jeg kan overføre mine funn til andre 

situasjoner. Jeg har ikke kommet med nye begreper eller forklaringer som kan brukes 

på andre enn de jeg har forsket på. I følge Thagaard har undersøkelser med 

deskriptive siktemål ikke denne overførbarheten. De viser en forståelse som kun har 

relevans innenfor den sammenhengen forskningen utføres i (Thagaard, 2003). Jeg har 

en deskriptiv problemstilling, noe som gjør at jeg kun beskriver de sivile i politiet. 

Hvorvidt jeg har beskrevet de sivile generelt, eller kun de jeg har intervjuet, kommer 

an på om andre kan gjenta min forskning. Likevel vil det her være muligheter for å 

trekke noen konklusjoner. Dette er kanskje ikke en avhandling om alle sivile i politiet, 

men det er et bilde på hva noen av dem er, og ut fra deres oppfatninger kan en trekke 

ut antagelser av hvem de sivile er, og hva de gjør på et mer generelt plan
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4 Teori 

Politi 

 

”The police are the body of men and women employed by the state who patrol the 

streets, deal with crime, and ensure order and who undertake a range of other social 

service- type functions” (Button, 2002). 

 

Politiet er med andre ord en statlig organisasjon, eller i følge Reiner, en spesiell form 

for sosial institusjon (Reiner, 2000). Denne organisasjonen har ansatt mennesker som 

tar seg av ulike oppgaver relatert til kriminalitet og orden, i tillegg til andre 

samfunnsoppgaver.  

 

Bayley definerer politiet som ”people authorized by a group to regulate interpersonal 

relations within the group through the application of physical force” (Bayley, 1990). 

Det vil si mennesker som er autorisert av en gruppe til å benytte makt innenfor selve 

gruppen. Tre aspekt kommer til syne i Bayleys definisjon. For det første foreligger det 

en rett til å bruke makt, det vil si fysisk makt og vold for å kontrollere 

mellommenneskelige forhold. Bayley presiserer at disse menneskene som er gitt 

denne autorisasjonen ikke defineres ut fra om de faktisk bruker denne makten på 

gruppen, men at de er autorisert til bruken av makt. Bittner utdyper dette ved å 

poengtere at de ikke bare er autorisert til dette, men de har en rett og er påkrevet dette 

når situasjonen krever det. ”The policeman, and the policeman alone, is equipped, 

entitled, and required to deal with every exigency in which force may have to be used 

to meet it”(Bittner, 1990). Det neste kjennetegnet i Bayleys definisjon er virkefeltet 

for reguleringen, det vil si innenfor den gruppen som gir autorisasjonen, virkefeltet er 

internt. Det siste kjennetegnet er at makten er autorisert av de menneskene den skal 

regulere. Denne autorisasjonen er kollektiv og viser at politiet er bundet til den 

gruppen som gir dem autoritet. Dette innebærer at politiet ikke eksisterer ut i fra seg 

selv men ut i fra de dem skal regulere (Bayley, 1990). 

 

I både Bayley og Bittners definisjoner ser en at de refererer maktbruken til 

mennesker, ikke organisasjonen eller en sosial institusjon. Dette er fordi disse to 

definisjonene på en vid måte beskriver hva politiet er. Politiet har gjennom historien 
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hatt forskjellig struktur og funksjon. I dag og i den vestlige verden er politiet som 

regel organisert i statsapparatet som en egen organisasjon.  

 

Et annet aspekt ved politidefinisjonen er hvilke oppgaver som kan beskrives som 

politiarbeid. Bayley lister tre forskjellige måter å beskrive politiarbeid på ”Police 

work can refer, first, to what police are assigned to do; second, to situations they 

become involved in handling; and third, to action taken in dealing with situations” 

(Bayley 1990).  

 

Oppgaver de er tildelt innebærer de oppdrag politiet settes til, Bayley nevner 

patruljering, trafikkontroll, og etterforskning som eksempler (Bayley, 1990). Finstad 

utdyper det videre og skriver at politiarbeid kan beskrives gjennom sine målsetninger, 

beskrevet i lovverket og ulike skriftlige planer (Finstad, 2000). Tildelte oppdrag er 

med andre ord den planlagte virksomheten politiet driver med, som har sitt utspring i 

de målsetningene som er nedfelt i skriftlige planer og i den lovgivningen de skal 

opprettholde.  

 

Situasjonene de blir involvert i kan være ulykker, kriminalitet, savnede barn og 

offentlig uro. Det vil si de hendelsene de involveres i enten ved at de blir tilkalt av 

andre eller de selv oppdager (Bayley, 1990). Innenfor dette aspektet ligger også at 

politiet sees på som problemløsere og som ofte tilkalles når noe skal løses av den 

typen som Bittner beskrev som ”something-that-ought-not-to-be-happening-and-

about-which-someone-better-do-something-now” Det vil si her og nå situasjoner som 

er av en karakter som gjør at mennesker vil ha hjelp til å løse (Bittner, 1990).  

 

Bayleys siste måte å beskrive oppgaver på er håndteringen eller utfallet av de 

situasjonene de er involvert i. Håndteringen kan være å gi førstehjelp, arrestere eller 

gi påbud (Bayley, 1990). Finstad beskriver dette som de resultater av deres 

involvering, og som kan gjenspeiles i kriminalstatistikken (Finstad, 2000).  

 

I forrige kapittel så vi at ”Politianalysen” har benyttet begrepet polisiære 

arbeidsoppgaver om politiets arbeid eller virksomhet (Politianalysen, 2013). Polisiær 

virksomhet eller "policing" som det heter på engelsk er et begrep som Larsson og 

Gundhus poengterer har en språklig utfordring i de nordiske språkene fordi politi og 
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det å utøve politiets virksomhet er nært knyttet opp mot hverandre slik at en ikke kan 

si det ene uten å tenke den andre (Larsson og Gundhus, 2007). Reiner sier det er 

viktig å skille mellom politi og polisiær virksomhet fordi politi referer til en spesiell 

institusjon, mens polisiær virksomhet refererer til prosesser innen spesifikke sosiale 

funksjoner (Reiner, 2000). Det vil si de refererer til det å utføre aktiviteter og 

oppgaver, ikke hvem som utøver dem. Nedenfor skal jeg ta nærmere for meg dette 

begrepet, men først skal jeg se litt på det moderne politi.  

 

Moderne politi 

Politiet har gjennom historien hatt ulike former og struktur fra land til land. Bayley 

beskriver det moderne politi ut fra tre kjennetegn; offentlighet, spesialisering og 

profesjonalitet. Offentlighet refererer til området politiet opererer på, og type 

oppgaver de håndterer. Disse er i det moderne politi offentlige, og ikke innenfor den 

private sfære. Spesialisering er knyttet til hva hovedoppgaven inneholder, en 

spesialisert styrke har opprettholdelsen av lov og orden som hovedoppgave. 

Uspesialisert innebærer at de har andre oppgaver i tillegg. Profesjonalitet handler om 

opplæring, den spesifikke treningen en har for å utføre politi funksjonene (Bayley, 

1990).  

 

Politiet i Norge innehar alle disse tre kjennetegnene. De konsentrerer seg om det 

offentlige rom hvor de i hovedsakelig håndhever de oppgaver og funksjoner som er 

relatert til de oppgaver staten har som ansvarsområde. De statlige oppgavene politiet 

tar seg av i Norge ble beskrevet i forrige kapittel, og er hovedsakelig 

kriminalitetsbekjempelse og opprettholdelse av ro og orden. I tillegg har de en del 

arbeid med godkjenninger og bevillinger av diverse karakter på vegne av staten. Dette 

innebærer at selv om de er hovedsakelig spesialisert opp mot kriminalitet, har de i 

tillegg andre oppgaver. Politiet i Norge kan derfor sies å være uspesialisert. Når det 

gjelder profesjonalitet, har det norske politi en høy grad av profesjonalitet siden de har 

sin egen utdannelse, og mulighet til tilleggsutdannelser ved en egen 

utdanningsinstitusjon. I tillegg må tjenestemenn og kvinnene ha godkjennelser for å få 

utføre tvangsmidlene, og disse må fornyes jevnlig.    
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Polisiær virksomhet  

Polisiær virksomhet er en form for sosial kontroll. Larsson og Gundhus redegjør for 

polisiær virksomhet i artikkelen ”Policing i et norsk perspektiv”. De tar for seg noen 

av de mest kjente definisjonene og viser til noen enkle komponenter som er i alle 

definisjonene. Den første komponenten er å skape og opprettholde orden. De 

vektlegger dette fra definisjonen til Shearing og Steening, som sier  

 

”…policing must nowadays be understood more broadly as quintessentially about 

order, and the myriad ways in which it can be established and maintained” (Shearing 

og Steening,1987). 

 

De to neste komponentene hentes fra Reiners definisjon som henviser til sikkerhet via 

overvåking og trusler om sanksjoner. Det vil si gjennom overvåking og via trusler om 

sanksjoner opprettholdes både orden og sikkerhet (Larsson og Gundhus, 2007). 

Reiner benytter seg av begrepet sosial orden, men han presiserer at polisiær 

virksomhet ikke inkluderer alle aktiviteter som benyttes for å oppnå sosial orden. Med 

dette mener Reiner at polisiær virksomhet kun er et aspekt ved sosial kontroll, og at 

det finnes mange andre måter å oppnå sosial orden på som ikke er polisiær virksomhet 

(Reiner 2000). Larsson og Gundhus presiserer dette ved å tillegge at polisiær 

virksomhet er en form for sekundær sosial kontroll (Larsson og Gundhus, 2007). 

 

Ved å innlemme polisiær virksomhet som en spesiell form for sekundærkontroll 

elimineres en del typer kontrolltiltak. I tillegg viser det at polisiær virksomhet ikke er 

det samme som sosial kontroll. Sosial kontroll refererer til alt som har med sosial 

orden å gjøre. (Button, 2002). De kontrolltiltakene som elimineres er de 

kontrolltiltakene som Nils Christie legger inn under primærkontroll, det vil si ”de 

former for belønning og straff som springer ut av og er bygget inn i det vanlige 

samværet” (Christie, 1982). Polisiær virksomhet foregår derfor i de situasjonene som 

er utenom det vanlige samværet. Christie utdyper at de kontrolltiltak som foretas 

utenfor samværet ofte utføres av en spesialist med adferdskontroll som yrke (Christie, 

1982). Christie nevner ikke hvilke yrker det er som utøver sekundærkontroll.  

 

Det siste elementet Larsson og Gundhus legger til er at polisiær virksomhet også 

innehar andre kontrollformer enn overvåking og trussel om sanksjoner. De mener at 
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definisjonene til Shearing, Steening og Reiner ikke tar sikte på at forebyggende 

strategier også opprettholder sikkerhet og orden i samfunnet. De henviser her til at 

politiet er generelle problemløsere, og har mange andre oppgaver som ikke går på 

overvåking og sanksjonering, i tillegg til oppgaver som ikke regnes som polisiære. De 

mener derfor at definisjonen på polisiær virksomhet bør være videre slik at de 

inkluderer at opprettholdelse av samfunnets sikkerhet og orden kan skje via 

forebygging (Larsson og Gundhus, 2007). Jeg vil påpeke her at selv om Larsson og 

Gundhus bruker politiets arbeidsoppgaver som en argumentasjon, har verken Shearing 

og Steening eller Reiner nevnt hvilke aktører som utfører polisiær virksomhet i sine 

definisjoner. Faktisk har de poengtert at politiet ikke er den eneste aktøren av polisiær 

virksomhet (Shearing og Steening, 1987 og Reiner, 2000). På en annen side finnes det 

sikkert også andre aktører i samfunnet som driver med forebyggende arbeid, og ikke 

bare politi.  

 

Larsson og Gundhus konkluderer med sin definisjon på polisiær virksomhet som:  

 

”Polisiær virksomhet er en spesiell form for sekundær kontroll med hovedformål å 

opprettholde orden og sikkerhet i samfunnet. Dette kan skje på mange måter, men 

vanligvis ved at avvik fra det ønskelige benyttes eller trues med en form for makt og 

sanksjonering” (Larsson og Gundhus, 2007). 

 

Som nevnt ovenfor forklarer Larsson og Gundhus at på grunn av språket har vi en 

egen direkte knytning mellom det å utøve politivirksomhet (polisiær virksomhet) og 

yrkesgruppen politiet (Larsson og Gundhus, 2007). Men som en ser av samtlige 

definisjoner ovenfor, inneholder den ingen beskrivelse av en aktør, kun beskrivelse av 

ett sett av særegne aktiviteter og ett sett oppgaver. Ved å fjerne seg fra aktørene for å 

beskrive hva polisiær virksomhet er, åpner en opp for en bredere og større forståelse 

av hva og hvor sosial kontroll pågår. En vil også se at en lett overser andre grupper 

som utfører sosial kontroll og som ikke er politi. (Larsson og Gundhus, 2007). I 

tillegg påpeker Reiner at politiet ikke finnes i alle samfunn, og at politiets 

organisasjon varierer både i form og innhold. Politi trenger med andre ord ikke være 

den eneste aktøren eller funksjonen i et samfunn som utfører polisiær virksomhet, de 

er kun et eksempel (Reiner, 2000).  
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Denne knytningen mellom politi og polisiær virksomhet har kommet mer til syne de 

siste årene fordi den private sikkerhetsindustrien har vokst og blitt en del av 

kontrollhverdagen i samfunnet. Forskningen har derfor sett nærmere på begrepet og 

på kontrollaktørene i samfunnet. Nedenfor skal jeg vise hvordan det har skjedd en 

restrukturering av polisiær virksomhet via begrepet ”plural policing”. 

 

”Plural policing” 

Bayley og Shearing skriver i artikkelen ”The future of policing” om hvordan det har 

skjedd en restrukturering av polisiær virksomhet. De baserer dette på to fenomener. 

Det ene fenomenet er at politiet har gått inn i en identitetskrise hvor de til stadighet 

setter spørsmål ved seg selv og sitt arbeid. Dette har ført til en rekke omorganiseringer 

og nye måter å tenke på politivirksomhet (Bayley og Shearing, 1996). Dette er 

høyaktuelt for politiet i Norge. Etter terrorangrepet 22. juli 2011 har det kommet fram 

store mangler ved politiets beredskap og organisering. Dette har ført til et større 

utredningsarbeid som har anbefalt store endringer i politiets organisering, 

arbeidsoppgaver og ledelse. Debatten har imidlertid pågått lenge før det, og det har 

kommet mange utredninger de siste årene om politiets manglende kapasitet både i 

form av materiell og personale. Man ønsker å øke antall politistillinger, øke antall 

studenter til Politihøgskolen, samt frigjøre politibetjentene fra arbeidsoppgaver som 

ikke krever politiutdannelse. Det er også et ønske om å ansette flere sivile, både i 

forhold til å frigjøre politiressurser, og som tilførsel i form av spesialkompetanse. I 

tillegg har politiets datasystemer lenge vært kritisert som for gamle. Denne debatten 

er en klar indikasjon på den restruktureringen Bayley og Shearing beskrev i sin 

artikkel.  

 

Det andre fenomenet er ”plural policing”. ”Plural policing” defineres som; 

 

“Plural policing refers to the patchwork of policing provision and authorization - 

involving a mix of the police, municipal auxiliaries, commercial security and the 

activities for the citizenry - that is replacing the idea of the police as the monopolistic 

guardians of police security” (Crawford, 2008). 
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”Plural policing” refererer med andre ord til det faktum at flere aktører utøver polisiær 

virksomhet. Andre institusjoner, både private, kommersielle og de basert på frivillig 

samfunnsarbeid, har kommet inn og overtatt i større grad den sekundære kontrollen, 

noe som innebærer at staten ikke lenger har monopol på polisiær virksomhet. Politiet 

er derfor fratatt rollen som den primære kriminalitetsbekjempende aktøren i 

samfunnet (Bayley og Shearing, 1996). Det har skjedd en privatisering av politiarbeid, 

en økning i private aktører, både antall firmaer og antall ansatte innenfor sikkerhet de 

siste årene. For eksempel finnes det i dag mange private vekterselskaper som tilbyr 

vakthold, alarmselskaper som installerer alarmer i private hjem og i næringslokaler, så 

vel som i offentlige bygg. Jeg skal ikke komme videre inn på privatiseringen og dens 

effekt på politiet her. Dette er et omfattende tema som ligger utenfor dette 

forskningsprosjektet. Men to momenter er verd å nevne i forhold til pluralisering av 

politiets monopol.  

 

Det første er at det ikke bare er politiet i Norge som er en offentlig instans som utøver 

kontroll. Det finnes hele 40 ulike tilsynsorganer på statlig nivå som fører tilsyn etter 

lovverket og kan ilegge ulike administrative reaksjoner eller straff, for eksempel 

mattilsynet, skatteetaten og tollvesenet. I tillegg kommer mange kommunale 

tilsynsorgan (Stub, 2007). Disse tilsynsorganene kan også sies å drive med polisiær 

virksomhet, og i tillegg være med på å pluralisere politiets monopol på 

sekundærkontroll. Det andre momentet er at det ikke bare er utenfor politiet at det 

skjer endringer i polisiær virksomhet. I følge Crawford kan pluralisering skje internt i 

politiorganisasjonen ved at en spesialiserer noen oppgaver og gjør dem tilgjengelige 

for andre ansatte enn politi, for eksempel sivile medarbeidere (Crawford, 2008). 

 

Organisasjonsteori  

 

“Det er i dag utbredt enighet om at menneskelige ressurser er de viktigste av alle 

ressurser i arbeidslivet. Alle organisasjoner, enten de er bedrifter, offentlige etater og 

forvaltningsorganer, interesseorganisasjoner eller andre frivillige organisasjoner, 

rår over slike resurser. I de siste årene er det stadig blitt mer vanlig blant ledere å 

uttale at “våre ansatte er våre mest verdifulle aktive”” (Nordhaug, 2002) 
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Jeg har i denne avhandlingen valgt å trekke inn organisasjonsteori for å belyse 

hvordan de sivile opplever sin arbeidshverdag. Et viktig element i organisasjonen ut i 

fra teoriene er at menneske er en viktig ressurs. Jeg ønsker ved hjelp av disse teoriene 

å se om de sivile får tilfredsstilt sine behov som arbeidstakere. I tillegg ønsker jeg å 

undersøke og diskutere om de sivile utgjør en enhetlig yrkesgruppe, om de opplever 

fellesskap seg i mellom og om de har trekk av å være en profesjon. Jeg har derfor 

valgt å se på profesjonsteori i tillegg.  

 

Organisasjon 

Med organisasjon menes et sosialt system, det er en gruppe mennesker som 

samhandler med hverandre og som knyttes sammen av felles oppgaver og mål ut fra 

eksisterende prosedyrer eller retningslinjer. Denne gruppen er adskilt fra omgivelsene 

og samlet utgjør de et hele for å realisere målene. En organisasjon er avhengig av de 

ressurser som trengs til dens virksomhet, ressurser kan være råvarer, kapital og 

arbeidskraft. I tillegg er den avhengig av at det er noen i omgivelsene som har behov 

for resultatene som produseres slik at organisasjon opprettholder sin virksomhet 

(Jacobsen og Thorsvik, 2007). 

 

Jacobsen og Thorsvik skriver i ”Hvordan organisasjoner fungerer” at mennesker 

utgjør den viktigste ressursen i de fleste organisasjoner (Jacobsen og Thorsvik, 2007). 

Et sentralt spørsmål blir da hvordan organisasjoner utnytter den menneskelige 

kapitalen best mulig. Jacobsen og Thorsvik påpeker at de klassiske 

organisasjonsteoriene betrakter mennesker som en produksjonsfaktor på samme måte 

som kapital, maskiner og bygninger, det vil si en ting som kan styres og kontrolleres. 

Dette har ført til en del negative konsekvenser som arbeidsulykker, belastningsskader 

og psykiske problemer hos medarbeiderne. Studier viste at mennesker ikke kunne 

manipuleres på samme måte som de andre produksjonsfaktorene. Mennesker har 

individuelle behov som må tilfredsstilles for at de skal yte best for organisasjonene. 

Organisasjoner må med andre ord utformes slik at de dekker visse menneskelige 

behov i tillegg til at de ivaretar effektiviteten i organisasjonen (Jacobsen og Thorsvik, 

2007).  
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Maslows behovspyramide 

Det er viktig at organisasjoner ivaretar de menneskelige behovene hos sine ansatte, 

fordi ikke alle mennesker motiveres av de samme tingene. For noen er lønn det 

viktigste, for andre er det sosialt samhold eller tilbakemeldinger om arbeidet de har 

utført (Jacobsen og Thorsvik, 2007).  

 

Alle mennesker har grunnleggende behov, etter hvert som behovene blir dekket vil 

nye behov melde seg. Maslow har illustrert dette ved en pyramide, hvor en må 

oppfylle behovene nedenifra og opp i pyramiden. Nederste trinnet i pyramiden er de 

fysiske behovene som mat, vann, husly osv.., som går på opprettholdelse av det 

fysiske legemet. Trinn to er sikkerhet, både fysisk og psykisk. Sikkerhet innebærer 

trygghet, stabilitet, orden og beskyttelse. Trinn tre er sosiale behov går på fellesskap, 

kjærlighet, vennskap, tilhørighet og aksept både i forhold til enkeltpersoner og 

grupper. Det fjerde trinnet er respekt og anerkjennelse, en har behov for både 

selvrespekt, selvtillit, anerkjennelse, status og verdighet. Til sist er det et behov for 

selvrealisering, det er da en oppnår opplevelse av høydepunkter eller åpenbaringer. 

Det er her en kan virke som et skapende menneske som har trang til å utvikle og 

bruke sine evner (Kaufmann og Kaufmann, 2009). 

 

De tre nederste trinnene fysiske behov, sikkerhet, og sosiale behov er såkalt 

mangelbehov. Behov som oppstår når organismen mangler noe. Disse vil virke 

drivende, først når alle er oppfylt vil behovet for dem forsvinne. De to øverste 

behovene påskjønnelse og selvrealisering vil ikke forsvinne, disse vil vedvare og en 

vil stadig jobbe for å få dem dekket. Det er under den forutsetning at mangelbehovene 

er dekket, de har presedens og de to øverste behovene vil trå til side og ikke være 

viktige inntil mangelbehovene er dekket (Kaufmann og Kaufmann, 2009). Graden av 

behovstilfredsstillelse og den innbyrdes rekkefølgen som behovene dukker opp i kan 

variere før neste behov dukker opp. I tillegg behøver ikke et behov være tilfredsstilt 

helt ut, en kan være delvis tilfredsstilt før neste dukker opp. Dette innebærer at en kan 

være delvis tilfreds og delvis ikke tilfreds på alle behov, og at graden av tilfredshet vil 

variere hos den enkelte når en beveger seg opp i pyramiden (Jacobsen og Thorsvik, 

2007).  
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Jacobsen og Thorsvik fremlegger David McClellands motivasjonsteori i tillegg til 

Maslow når de redegjør for menneskers behov, dette er fordi flere har kritisert 

Maslow for å være for hierarkisk i sin teori. McClelland tar utgangspunkt i Maslows 

behovsteori og videreutviklet den. Han hevder at Maslow er for hierarkisk og at 

behovene snarere er ordnet langs et kontinuum der det er mulig til å bevege seg i 

begge retninger når en ikke får tilfredsstilt bestemte behov. Det innebærer at behov på 

lavere nivå ikke trengs å bli tilfredsstilt før et behov på høyere nivå motiverer den 

enkelte. (Jacobsen og Thorsvik, 2007).  

 

For å illustrere hvor tilfreds arbeidstakerne er i organisasjonene fremlegger Herzberg 

en tofaktor teori som kan sees i sammenheng med Maslows behovspyramide. Han 

viser de faktorene som i de fleste tilfellene blir nevnt som årsaker til trivsel og de 

faktorene som er årsak til mistrivsel. Han fant ut at de årsakene som skapte trivsel, 

ikke skapte mistrivsel når de ikke var til stede. I stede var det andre faktorer som 

skaper mistrivsel. Herzberg mener at mistrivsel og trivsel ikke er motsetninger til 

hverandre, men at de refererer til to separate dimensjoner. I sin teori skiller han 

mellom motiveringsfaktorer og hygienefaktorer. Motiveringsfaktorene er prestasjon, 

anerkjennelse, ansvar, vekst og utviklingsmuligheter. Disse virker positivt inn på 

jobbtrivsel og produktivitet når de er tilstede. Når de er fraværende, skaper de ikke 

mistrivsel. Ved fravær beskrives tilstanden som nøytral. Hygienefaktorene er fysiske 

og sosiale arbeidsforhold, lønnsforhold, status og jobbtrygghet. Når disse faktorene 

ikke er tilstede, skapes det mistrivsel, men når de er tilstede skaper de ikke trivsel. 

Ved tilstedeværelse av faktorene beskrives tilstanden som nøytral. Det innebærer at 

mistrivsel forsvinner når disse faktorene er gode, tilstanden går ikke over til trivsel 

(Kaufmann og Kaufmann, 2009). Eksempel er at når lønnen ikke er tilstede, mistrives 

man, når det er en god lønn tilstede skaper ikke det nødvendigvis trivsel. 

 

Den siste teorien jeg vil ta opp som beskriver menneskenes behov er Thorsruds jobb-

behov teori (Kaufmann og Kaufmann, 2009). Den beskriver ulike behov menneskene 

har for innhold i selve jobben. Disse behovene formuleres i jobbkrav som bør være 

oppfylt for å engasjere og motivere arbeidstakerne. Det første jobbkravet er variasjon 

i bruk av kunnskap, ferdigheter og evner i jobben. Det andre er oppgaveidentitet, der 

en utfører avsluttende arbeid. Det tredje kravet er oppgavebetydning, det vil si at de 

ansatte ser meningen med arbeidet i et større perspektiv. Det fjerde jobbkravet er 
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autonomi, det vil si kontroll og ansvar i egen arbeidssituasjon. Det femte kravet er 

tilbakemelding og informasjon om resultatene av arbeidet. Motivasjonen vil i disse 

tilfellene være avhengig av i hvilken grad disse kravene er tilstede i arbeidet 

(Kaufmann og Kaufmann, 2009).  

 

Human resource- perspektivet 

Viktigheten i at en organisasjon ivaretar sine ansattes menneskelige behov for å få en 

god ytelse av deres arbeidskraft gjenspeiles i Human resource- perspektivet. Dette 

perspektivet viser hva organisasjoner og enkeltmennesker gjør med hverandre og for 

hverandre.  

 

Bolman og Deal redegjør for grunntankene bak human resource teorien. For det første 

eksisterer organisasjonen for å oppfylle menneskelige behov, det er ikke menneskene 

som eksisterer for å oppfylle organisasjonens behov. For det andre trenger mennesker 

og organisasjoner hverandre, organisasjonene trenger menneskenes ideer, energi og 

talenter. Menneskene trenger organisasjonens karrieremuligheter, lønn og 

framtidsutsikter. For det tredje hvis de ikke er tilpasset hverandre vil den ene eller 

begge parter lide. Det vil si at det enkelte menneske vil bli utnyttet eller menneskene 

vil utnytte organisasjonen. For det fjerde når begge parter er godt tilpasset hverandre 

vil det enkelte mennesket finne meningsfylt og tilfredsstillende arbeid, mens 

organisasjonene vil få det menneskelige talent og energi som kan benyttes som en 

ressurs (Bolman og Deal, 2009). 

 

Bolman og Deal beskriver viktige momenter for at en organisasjon skal kunne lykkes 

ved bland annet å ansette de rette folkene, holde på de ansatte, betale de ansatte godt, 

å skape en trygg arbeidsplass, avansementmuligheter, gi mulighet for ansvar, og 

kompetanseheving (Bolman og Deal, 2009). 

 

Tre viktige komponenter for organisasjonen 

Konklusjonen så langt er at ved å ivareta behovene til de ansatte og finne de riktige 

motivasjonsfaktorene vil organisasjonen få en økt ytelse som vil virke positiv på deres 

ønskede resultater og mål. Ved ikke å ivareta de ansattes behov kan det få motsatt 

effekt, samt føre til høyt sykefravær, arbeidsulykker og at en mister verdifull 
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kompetanse ved at ansatte slutter. En avgjørende faktor for en organisasjon blir å lede 

organisasjonen riktig. Ved gode ledelse og gode strategier kan en få ivaretatt de 

ansatte og dermed selve organisasjonen. Jeg har derfor valgt å se på Nordhaugs teorier 

om hvordan det å styre de menneskelige ressursene på en bestemt måte vil gi gode 

resultater. Han vektlegger en målrettet lederpraksis, hvor en jobber grundig og 

systematisk med organisasjonens menneskelige ressurser (Nordhaug, 2002). Jeg tar 

med denne teorien i denne avhandlingen for å se om de sivile i sin hverdag blir styrt 

på en målrettet måte.   

 

Nordhaug vektlegger tre viktige faktorer for en god lederpraksis i forhold til å få en 

god organisasjon. Disse er rekruttering, karriereplanlegging og kompetanseutvikling 

(Nordhaug, 2002). Disse tre faktorene er også sentrale i Human resource- perspektivet 

og knyttet tett opp til de menneskelige behov.  

 

Rekruttering vil si å fylle de stillingene en har i organisasjonen, enten ved forflytning 

av allerede ansatte til ledige stillinger, en intern rekruttering eller ansettelse av nye 

personer utenifra, en ekstern rekruttering. Enhver nyansettelse representerer en 

investering. Feilrekruttering kan føre til negative følger som økonomiske tap. Både 

tilpasningsproblemer og samarbeidsproblemer kan føre til dårlig arbeidsmiljø. God 

rekruttering er derfor ikke alltid å rekruttere den beste kvalifiserte søker, en må også 

se på en god tilpasning til jobben og kollegaene (Nordhaug, 2002).    

 

Ekstern rekruttering vil tilføre ny kunnskap og erfaring inn i organisasjonen. Dette 

kan øke kreativiteten og introdusere nytenkning og ny kompetanse. Det er derfor sunt 

med en viss mengde turnover, men ikke for høy (Nordhaug, 2002).  

 

Intern rekruttering har innvirkning på motivasjon på de som ønsker seg en karriere. 

Ved muligheter for intern rekruttering vil de ansatte utvikle bedriftsunik kompetanse 

som de ikke bruker andre steder, i motsetning til hvis de ikke har muligheter for annet 

arbeid vil de utvikle generelle kunnskaper som de kan bruke når de bytter bedrift 

(Nordhaug, 2002).    

 

Karriereplanlegging gir mulighet til å legge forholdene til rette for intern rekruttering. 

Dette er et virkemiddel i et mer langsiktig personalarbeid hvor en ivaretar det enkelte 
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individs yrkesmessige livsløp. Karriereutvikling vil følgelig på individnivå være det 

samme som endringer i yrketsløpet, mens det på organisasjonsnivå innebærer 

forflytting av ansatte mellom posisjoner internt (Nordhaug, 2002).    

 

Karriereplanlegging er viktig fordi en tilpasser mennesker og jobber best mulig 

innenfor bestemte belønningsrammer. Dette innebærer at en tar seg av de 

menneskelige hensyn i form av trivsel og trygghet og at en fremmer overordnede 

målsetninger om effektivitet. I tillegg er det en motivasjonseffekt ved å ha realistiske 

forventinger til egne muligheter til utvikling og hva en bør gjøre for å nå mål. I 

forhold til å få godt kvalifiserte medarbeidere er dette også en avgjørende faktor for å 

tiltrekke kvalifiserte medarbeidere, samt holde på kvalifiserte medarbeidere 

(Nordhaug, 2002).   

 

Kompetanseutvikling er de tiltak og programmer en organisasjon gjennomfører for å 

utvikle de ansattes kunnskap, ferdigheter og evner, i tillegg omfatter den uformelle 

læringen en får igjennom arbeidsutførelsen. Det er viktig å videreutvikle og 

vedlikeholde kompetansen hos de ansatte fordi dette trygger og forbedrer 

effektiviteten i organisasjonen. Kompetanse er en viktig produksjonsfaktor og ved 

mangler kan det føre til tapt livsgrunnlag for bedriften. Det er en vesentlig faktor for 

organisasjonens omdømme, gode kunnskaper og evnen til å utvikle disse innvirker på 

både rekruttering av nye ansatte og ellers. En organisasjon som ikke utvikler sin 

kompetanse vil ha vanskelig med omstillingsprosesser og tilegning av ny teknologi 

som igjen kan føre til at de mister livsgrunnlaget (Nordhaug, 2002).    

 

Profesjonsteori 

Det er en allmenn oppfattelse av at politiorganisasjonen består av to profesjoner, politi 

og jurister. Jeg skal redegjøre kort for hva profesjon er nedenfor slik at en kan bedre 

forstå de sivile arbeidstakernes stilling i organisasjonen.  

 

“Vi sier vi har en profesjon hvor en bestemt langvarig formell utdannelse erverves av 

personer som stort sett er orientert mot oppnåelse av bestemte yrker som ifølge 

sosiale normer ikke kan fylles av andre personer enn de med denne utdannelsen” 

(Torgersen, 1981).  
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Torgersen skriver at ordet profesjon har i Norge omtrent den samme betydningen som 

yrke, men profesjon er et spesifikt yrke, ikke hvilket som helst. En profesjon er et 

yrke som er i et spesielt forhold til yrkesutøveren, yrkesutøverens egenskaper og 

rekrutteringen til dette yrket. Torgersen bygger derfor sin definisjon på relasjonen 

mellom yrke og en spesiell utdanning. Det betyr at en har en profesjon når en har en 

spesialisert utdannelse som gjør det slik at de som tar denne utdannelsen søker seg inn 

til nettopp dette bestemte yrket, og at dette yrket ikke rekrutter andre fra andre 

utdannelser (Torgersen, 1981).  

 

Ut i fra dette kan en si at en profesjon har to kjennetegn. Det første er at det finnes en 

yrkesbeskyttelse som gjør at en har en form for yrkesmonopol. Yrkesbeskyttelse 

foreligger når bestemte arbeidsoppgaver eller stillinger blir forbeholdt de personer 

som har en viss utdannelse eller kvalifikasjoner, eller når noen har en bestemt 

autorisasjon, lisens eller godkjenning fra privat eller offentlig instans som gir tilgang 

til en spesifikk stilling. Det andre kjennetegnet er at en rekrutteres til dette 

yrkesmonopolet fra utdanninger ved for eksempel høyskoler eller universitet (Abbott, 

1991).  

 

De som tilhører ha en profesjon vil påberope at de er de eneste som kan utføre denne 

profesjonen siden de har et eget definert kunnskapsgrunnlag for utøvelsen. Opptak til 

profesjonen, det å få en godkjenning eller autorisasjon, er å kunne mestre og bruke 

kunnskapsgrunnlaget i arbeidet. Utdanningsinstitusjonene vedlikeholdet og utvikler 

denne kunnskapen via forskning (Abbott, 1991). 

 

Yrkesbeskyttelse er avhengig av hvor godt avgrenset og definert arbeidsoppgavene 

eller stillingene er. Er de klart avgrenset er de enklere å plassere i en profesjon. 

Styrken på forbindelsen mellom utdanningen og yrket er også viktig. Hvis 

utdanningen kun gir adgang til et yrke er graden av yrkesmonopol sterk, gir flere 

utdanninger adgang til samme yrke, er den svak (Abbott, 1991). 

 

Abbott skriver at det å etablerte yrkesmonopol kan være vanskelig siden det kan være 

uenighet mellom ulike yrkesgrupper om hvem som skal utføre spesifikke oppgaver. 

Han viser at det gjennom tidene har vært strid mellom ulike grupper om hvor 
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grensene for faglighet går, og maktforholdene i mellom dem (Abbott, 1991). 

 

Politiet fremstår som et eksempel på en klar profesjon, de har en egen 

yrkesbeskyttelse og de rekrutteres fra en spesifikk høyskole, i tillegg påberoper de seg 

at de er den eneste profesjonen som kan, og er autorisert til å foreta deres oppgaver. 
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Del 1 Politioppgaver, tilleggsoppgaver og polisiær 

virksomhet - de siviles arbeidsoppgaver. 

 

5 De sivile ansattes arbeidsoppgaver og arbeidshverdag 
Felles for samtlige av mine informanter var at de alle sa de hadde en hektisk 

arbeidshverdag med mange forskjellige oppgaver de måtte ta seg av. Innledningsvis i 

denne avhandlingen listet jeg opp politiets ansvar og oppgaver, konklusjonen var at 

norsk politi har en mengde arbeidsoppgaver og at det er vanskelig å liste opp 

samtlige. For å gi et bilde av hva de sivile gjør, skal jeg i dette kapittelet vise noen av 

de funksjonene de har ut i fra hvor de har sitt tjenestested. Det vil si ved et særorgen 

og politidistrikt, henholdsvis ved lensmannskontor og ved politistasjon. På slutten av 

kapittelet lister jeg opp noen særtrekk de har til felles.  

 

Særorgan - Økokrim 

Spesialetterforskerne i Økokrim er delaktig i alle stadier i en straffesak. Jeg vil her 

oppsummere hva de tre informantene fortalte om en typisk sak. Økokrim kan starte en 

sak på eget initiativ, eller kan motta en anmeldelse. Det ligger i Økokrims mandat at 

de skal etterforske saker av en viss kompleksitet eller prinsipiell karakter. Så ofte 

avholdes det et møte om de skal ta saken. Saken går til et politidistrikt hvis ikke 

Økokrim tar den selv. Når de så har opprettet en sak, undersøkes fakta og informasjon 

innsamles. De har en aksjonsplanlegging. Det skrives en begjæring til tingsretten av 

juristen som har saken om ransakelse av ulike steder etter behov. Aksjonen 

planlegges, og arbeidsoppgaver utdeles.  

 

Under selve aksjonen, det vil si ransaking på forskjellige steder, er det de 

politiutdannede som går inn først og sikrer stedet. De politiutdannede har ansvar for 

sikkerheten, og skal klarere stedet. De sivile etterforskerne holder seg da i 

bakgrunnen. Når stedet er klarert, kan alle komme inn og foreta ransaking. De henter 

ut data eller papirer, eller annet av interesse. Beslagene tas med inn til Økokrim og 

blir gjennomgått. Databeslag håndteres av spesialister innen data. De funnene som 

gjøres, blir kopiert eller skannet og det blir skrevet et bevisnotat. Bevisnotatet består 

av beskrivelse av de funnene som er gjort. Det foreligger i et kronologisk 
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hendelsesbeløp med henvisning til de dokumentene som er funnet i beslagene. I 

tillegg til ransakelser hentes det inn materiale hos tredjemann, som for eksempel  

revisor eller banker. Da utstedes det utstedelsesbelegg. Det innkomne materialet blir 

grunnlagsmateriale på lik linje som alt annet og dokumenteres i bevisnotatet.  

 

Avhør pågår gjennom hele etterforskningsstadiet, både av mistenkte og vitner. De 

som er mistenkt blir først prioritert for å sikre best mulig bevis. Avhørene foretas stort 

sett av to etterforskere, enten hos Økokrim eller ved et lokalt politidistrikt.  

 

Under etterforskningen er det behov for ulike analyser, for eksempel analyser i 

privatforbruk eller transaksjonsanalyser. Stort sett foretas dette av etterforskere med 

revisorbakgrunn, men også de politiutdannede foretar disse analysene.  

 

Ved de saker som ender med en tiltale skal det utarbeides et dokumentutdrag som skal 

brukes i retten. Her er alle bevisene som skal legges fram i retten samlet i et 

dokument. Det kan være alt fra 10 til 20 permer med dokumentasjon som e-poster, 

bankutskrifter og regnskaper. Juristen på saken er den som kvalitetsikrer og 

undertgner siktelsen, men ofte kan etterforskerne komme med innspill og forslag til 

denne. Deretter forberedes saken for retten. Det lages dokumentutdrag, kopiering, 

lager tidsplaner og spørsmål til vitner og tiltalte.  

 

I rettendelatar en etterforsker som bisitter. Vedkommende sitter relativt passivt og 

hører på, og noterer underveis, bistår aktor som prosederer saken, supplerer 

vedkommende og finner fram materiale. Ofte dukker det opp spørsmål under 

rettsforhandlingen som må løses til dagene etter, for eksempel nye analyser. 

 

Under en sak jobber de ansatte tett sammen slik at juristen skal ha kjennskap til saken 

hele veien. En jobber i team hvor alle får ulike oppgaver å jobbe med. Kun de 

oppgavene som krever politimyndighet foretas av de politiutdannede. I en straffesak 

hos Økokrim innebærer dette sikkerhet ved ransaking, visitering av personer, 

innbringelser og transport av siktede eller andre de må hente. Utover det foretar 

samtlige etterforskere alle oppgaver uansett om de er sivile eller politiutdannet.  

 

 



52 

 

Politidistrikt - Lensmannskontor  

Tidsskriftet Norsk politi skriver i artikkelen ”Kontorets midtpunkt” at ved 

lensmannskontorene er det ofte den sivilt ansatte som har oversikt om hva som skjer 

på kontoret, og hva som skjer i lokalsamfunnet. Det er fordi den sivilt ansatte alltid er 

på kontoret, og som oftest bosatte i nærheten (Solberg, 2013a). Lensmannskontoret 

artikkelen handler om er et lite kontor med en sivilt ansatt og 5 politiutdannede 

stillinger. Enkelte lensmannskontorer har ikke sivilt ansatte, mens andre kan ha opp 

flere.  

 

Ved lensmannskontoret i artikkelen foretar den sivilt ansatte en stor mengde 

oppgaver, alt fra å bemanne resepsjonen, skrive i dødsfallsprotokollen, behandler 

søknader om politiattester og våpentillatelser, pass, kaller inn til forliksråd, varsler 

forkynnelser, tar seg av utleggsforetninger, fører regnskap, skriver ut midlertidige 

kjøretillatelser, og mye mer (Solberg, 2013a). De sivile ved lensmannskontorene jeg 

snakket med hadde mer avgrensede oppgaver. De bemannet skranken, og hadde 

oppgaver innen namsfunksjonen. I tillegg var det en ansatt som hovedsakelig jobbet 

opp mot etterforskning i form av bistand med straffesakssystemet BL, samt 

registrering av anmeldelser. I tillegg intervjuet jeg en kontorsjef som hadde en del 

administrative oppgaver. Jeg kan ikke beskrive alle oppgavene som foretas av sivile 

på et lensmannskontor. Så jeg skal her kort gjøre rede for de oppgavene mine 

informanter utførte. Her må det også nevnes at hvordan et politidistrikt legger opp sin 

organisasjon og arbeidsmåter er forskjeller fra distrikt til distrikt, og at det også er 

forskjellig inne i distriktene. Så selv om mine informanter utfører disse oppgavene, er 

det ikke sikkert at andre sivile andre steder utfører de samme.   

Før jeg beskriver arbeidsoppgavene vil jeg først kommentere at skranken, eller vakta, 

er den oppgaven de sivile startet med når de ble ansatt. Samtlige av mine informanter 

hadde startet i skranken. Ved de lensmannskontorene som er små blir en sittende i 

skranken. Ved de større lensmannskontorene er det ofte slik at flere deler på å sitte i 

skranken siden det er et belastende sted å sitte hver dag. Ved de større 

lensmannskontorene ser jeg også at de mer rendyrker oppgavene, det vil si de har 

faste sivile som gjør faste oppgaver i motsetning til at alle gjør alt. Et annet trekk ved 

disse større enhetene er at de sivile stort sett kan bistå hverandre selv om de har faste 

oppgaver, og at alle bistår i skranken ved behov. Ved det ene lensmannskontoret jeg 
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var, slo det meg at de sivile var ganske adskilt fra de politiutdannede i og med at de 

utførte stort sett namsoppgaver. Her hadde de lite med politioppgavene å gjøre med 

unntak av skranken og registrering av anmeldelser.  På spørsmål om dette til en av 

informantene svarte hun at hun ikke følte seg veldig adskilt fordi de bistod hverandre 

på forespørsler. De hadde likevel som oftest forskjellige oppgaver. 

 

 Skranken  

Skranken eller vakta tar seg av henvendelser fra publikum, enten ved oppmøte eller 

telefon. Dette gjelder alle typer henvendelser, enten de sivilrettslige eller de 

strafferettslige.  

 

”Alle ringer hit i stedet for 02800 på dagtid. Så da kan det være alt mellom himmel 

og jord, fra bilulykke til noen som er irriterte på naboen, til en vei som har rast 

sammen. Så en vet aldri.”  

Den som sitter i skranken starter dagen med å sette seg inn i hva som har skjedd det 

siste døgnet i distriktet på morgenparolen. Det er fordi det gjerne i løpe av dagen 

kommer mennesker innom som har vært med på de tingene som har skjedd. De vil 

enten anmelde eller ha bistand av politiet. I tillegg setter en seg inn i kalenderen i 

forhold til avhør, møter og andre ting som skal foregå på kontoret.  

Foruten at skranken som regel tar seg av posten og gjennomgår den, er det også lagt 

til en del faste oppgaver i tillegg til henvendelser fra publikum. En av de faste 

oppgavene som tar mest tid er forkynnelser. Forkynnelser er en form for å gi melding 

om rettslig handling og beslutninger, det kan være innkallinger til retten, 

vitnestemmning, konkursvarsel, dommer, forelegg, ulike pålegg og vedtak 

(politiet.no, 2011). En forkynnelse registreres først innkommet til lensmannkontoret, 

deretter sendes det ut et brev med en frist for når den som skal ha noe forkynnet skal 

komme for å få det forkynnet. De fleste kommer innom og får det forkynnet, hvis ikke 

må den i skranken ordne med at de blir forkynnet på andre måter, som å sende ut en 

patrulje.   

I skranken tar en også imot forenklede anmeldelser, som sykkeltyverier, 

mobiltyverier, lommebøker der det er ukjent gjerningsmann. I tillegg hender det at en 
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registrerer anmeldelser fra bedrifter hvor en vet hvem gjerningsmannen er. 

Politidistriktet jeg besøkte har sentralisert en del av av forvaltningsoppgavene inn til 

politistasjonene. Søknader om våpenlisens, politiattester og henvendelser om pass 

videreformidles derfor dit. Men de i skranken gir informasjon om alle typer 

henvendelser.  

Lensmannskontorene har ikke en straffesaksekspedisjon som de fleste politistasjoner 

har. Dette er fordi straffesaksekspedisjoner ofte er knyttet opp mot påtale, og 

lensmannkontorene har ingen påtalejurister ansatt, de er ved politistasjonene. Likevel 

er det en del oppgaver knyttet opp mot etterforskning. Disse oppgavene tas som regel 

av den sivile i skranken eller av de polititutdannede selv. En av informantene mine 

satt likevel i en funksjon som kan minne om straffesaksekspedisjonen. Hun hadde 

som hovedarbeidsoppgave å registrere anmeldelser, samt bistå etterforskerne på 

lensmannskontoret med BL. I tillegg hadde hun ansvar for hittegods. Her prøver hun 

alltid å finne ut hvem som eier gjenstandene. Finner hun ikke eieren, går tingene 

etterhvert på auksjoner. Hun hadde følgende å si om sin arbeidsdag:  

 

”Jeg er først med på morgenmøte. Så starter jeg med forenklede anmeldelser, 

innimellom tar jeg andre anmeldelser som etterforskerne kommer med. Hjelper til der 

det er behov, kopiere saker, eller alt som skjer på et straffesaksekspedisjon. En koder 

sakene først i forholt til statistikkgrupper, naskeri eller tyveri, legger inn alt som skal 

inn, etterforsker, jurist og sted og tidspunkt og slikt.”  

 

Namsoppgavene 

Siden jeg ikke kjenner til disse oppgavene, og heller ikke var flink nok til å stille 

relevante oppfølgingsspørsmål under intervjuene slik at jeg kunne utførlig beskrive 

hva deres arbeid går ut på, velger jeg her i stor grad å gjengi hva informantene selv sa.  

 

Forliksrådet 

Personen som satt i vakta var i tillegg forliksrådssekretær et par dager i uka. 

informanten følgende om hva forliksrådet er;  
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”Det er Norges laveste rettsinstans, den avlaster tingsrettene hovedsakelig med de 

enkle sakene som kan løses på det laveste nivå i rettssystemet. De tre dommerne er 

lekdommere valgt av kommunestyret og sitter for 3 år av gangen. Det er formues 

goder som forliksrådet tar seg av, ikke type familie og barnefordeling. Det er ikke lov. 

Rådet møter hver 14 dag, da møtes tre dommere og partene i saken”  

Forliksrådssekretæren foretar saksbehandling i forliksrådet, registrerer saker, utsender 

pålegg om tilsvar, utsender eventuelle fraværsdommer eller kjente dommer. Har 

kontakt med leder og dommer i forliksrådet i forhold til avgjørelser som skal tas. Tar 

stilling til de prosessskriv og de saker som kommer inn. Har kontakt med advokater, 

gir informasjon til publikum som ringer og kaller inn til møter.  

 

Tvangsforbyrdelse  

 

”Tvangsfullbyrdelse er rettslige inndrivelse av en kreditors krav med myndighetens 

(namsmannens) bistand. Hvis kravet ikke innfris frivillig, kan den som har et krav mot 

en annen be namsmannen om hjelp til å få gjennomført (tvangsfullbyrdet) sin rett.” 

(politiet.no, 2013b).  

 

Kravet kan være et pengekrav eller et naturalkrav. En kan blant annet kreve å få 

inndratt penger, få tilbakelevert eller utlevert gjenstander, kreve fravikelse, det vil si 

en utkastelse, eller kreve tvangsfullbyrdelse av en panterett (politiet.no, 2013b). 

Informanten forklarer det slik:  

 

”Dersom du ikke betaler regninga din kommer den til oss. Vi får en begjæring og vi 

sender den ut til saksøkte, så har han en måned på seg for å gjøre opp.Vi sender med 

opplysningsblanket. Den vi vil ha returnert innen en frist, slik at vi får mest mulig 

informasjon. Opplysningsblanketten er vårt arbeidsverktøy den gir oss opplysninger, 

men det er ikke mange som sender inn den. Så sender vi brev til arbeidsgiver for å få 

info om inntekt. Så ringer vi NAV for å høre om de får noen ytelser der. Så blir det 

vasket opp mot et system som heter Sivert for å se om de har noe eiendeler, løsøre, 

eiendom kjøretøy som vi kan ta pant i, samt opp mot bankkonti. Alt det gjør vi før vi 

skal avholde utløsforretningen. Får vi ikke inn noe fra arbeidsgiver tar vi 

skjønnsmessig trekk. Vi ser på hva de har av eiendeler, hus og hytte og tar pant i det. 
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Ved kjøretøy ser vi på type kjøretøy, og ikke eldre enn ti år. Så sender vi brev, vi 

skriver det inn i namsboka, inkasso, saksøkte får informasjon. Så sender vi det inn til 

Sian slik at det ligger i saksbehandlingssystemet vårt. Så sender vi brev til 

arbeidsgiver eller NAV om at de skal trekkes hver måned og hvor lenge. I følge loven 

å legge trekk i 2 år. Hvis det tas pant i eiendom og det ikke gjøres opp, har 

inkassobyrået mulighet til via tingsretten å begjære det tvangssolgt, for å få inn 

pengene. Tas det pant i kjøretøy så har kreditor mulighet til å begjære det 

tvangssolgt, da kommer det tilbake til oss og vi sender brev til skyldner at han må 

levere inn bilen, eller vi vil hente den for den skal tvangsselges”  

 

Gjeldsanordning 

De personer som har alvorlige gjeldsproblemer kan med bistand fra namsmann få 

orden på egen økonomi ved at det avtales en ordning om tilbakebetaling innen en 

angitt periode, vanligvis fem år (politiet.no, 2012).  

 

”Ved gjeld kan en søke om gjeldsordning. Da mottar vi en søknad, så er det ting en 

må innhente først, før en har møte med skyldner. Så har en møte og det tas en 

vurdering om hvem som kan åpne gjeldsordningen. Enten kan jeg, eller så må 

tingsretten, eller jeg gir avslag. En får så en åpningsbeslutning, som jeg sender til 

alle kreditorer og skyldner sammen med et brev om informasjon. Det blir satt i 

løsøreregistret og lysningsbladet. Der må det stå en måned tid før vi kan gjøre noe. 

Så lager vi avtale som skyldner skriver under på, det er hans avtale, vi bistår bare. Så 

sendes den ut til kreditorene, og da er det en frist på 3 uker om de har innsigelser. 

Stilletiende aksept hvis de ikke svarer innen fristen. Har du innsigelser må den være 

saklig og skriftlig, det må være en grunn for det. Hvis det er innsigelser innen fristen 

så må en gå i forhandlinger. Fører ikke den frem går saken i tingsretten. Da møter vi 

der, det er frivillig om vi møter, men jeg synes det er greit overfor skyldner at vi er 

med.” 

”Underveis er det hele tiden en masse telefoner, forespørsler fra folk som har 

gjeldsordning og som lurer på ting, så er det endringsforslag du må lage, for de det 

har kommet til krav de ikke har husket på de hadde, så er det hvis de har hatt 

lønnsøkning eller lønnsreduksjon. Også er det kreditorer som sender ting til 

tingsretten for å begjærer opphevelse eller endring. Så kommer det tilbake til oss. En 
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sak er ikke ferdig før du er ferdig med gjeldsordningen og en har en etterperiode på 2 

år. Det siste en gjør er å sende et brev til kreditorer, skyldner og løsøreregistret, at vi 

ikke kjenner til noe mer, og anser det ferdig. Så er det opp til kreditorene å følge med 

videre.”  

 

Politidistrikt - Politistasjon  

Straffesaksekspedisjonen og vakta 

En straffesaksekspedisjon er et forkontor for alle juristene og etterforskerne på en 

politistasjon eller et avsnitt. De alle telefonhenvendelser, tar seg av post, registrerer 

anmeldelser, sender forelegg, svarer og purrer på forelegg, fører i systemer, og bistår 

etterforskerne og juristene i praktiske gjøremål. En straffesaksekspedisjon har mange 

oppgaver, og hvilke oppgaver som tilhører selve straffesaksekspedisjonen, 

etterforskeren, og juristen er litt forskjellig organisert fra sted til sted. Jeg har 

intervjuet to som jobber ved to forskjellige straffesaksekspedisjoner, og det finnes 

ulike oppgaver på de to stedene. Nedenfor er en beskrivelse av en normal arbeidsdag.  

 

”Det mest typiske er å føre posten ut, og inn når den kommer kl. 10. Det er en del 

saker da som skal til statsadvokaten, tingretten og andre politidistrikt. Saker vi skal få 

henlagt slik at vi kan få de ut og ned på arkivet, så det gjøres før 10. Etter 10 er det 

tilsvarende, etter at skanningen kom for noen år siden er det veldig mye skanning av 

det som skal inn i BL i sak. I tillegg til at alle dokumenter skal ligge elektronisk, 

finnes også orginalsaken med grønt papiromslag. Det er veldig mye kontroll av 

dokumenter, sjekk at det som ligger i papirsak er skannet inn i BL. Det er mye 

kvalitetssikring og skanning. Sakene som kommer inn med posten blir ført på de 

etterforskerne og juristene som skal ha dem.”  

 

Etter det registreres saker, anmeldelser som kommer i post som skal føres. Føring av 

dommer, henleggelser, og forelegg i SSP. Det er også en del bistand til jurister og 

etterforskerne med redigering av saker. Føring av vedlegg i saker, bryting av saker 

med vedlegg. Innføring av mistenkte, tar ut straffe- og bøteattester som vedlegges i 

saker for å se historikken til straffedømte. Vedlegg er hvis de har flere forhold, andre 

straffbare forhold som blir vedlagt hovedsaken. 



58 

 

 

I tillegg bistås etterforskere og jurister med kopiering når det er fengslinger, og 

etterforskerne bistås med å føre ut beslaget fra beslagskontoret.   

 

Begge stedene jeg var på hadde et jourkontor, et jourkontor er hvor jourhavende 

etterforsker og påtaleansvarlig sitter og ser igjennom sakene som kommer inn og 

bedømmer hva som skal skje med sakene. Om de trenger etterforskning, skal 

henlegges, om det skal sendes ut forelegg og så videre. De sivile ved 

straffesaksekspedisjoner er deltagende i dette arbeidet og sier de har stor innflytelse 

på hvordan disse sakene teknisk skal registreres og behandles i BL. De sivile er derfor 

med i en turnusrotasjon hvor de alternerer med å sitte på jourkontoret. De fleste andre 

arbeidsoppgavene har de også rotasjon på slik at de kan få litt variasjon i det daglige 

arbeidet.  

 

Jeg fikk ikke intervjuet noen som satt på vakta på politistasjonene, men i følge 

kontorsjefen er vakta lagt opp slik at den består av både sivilt og politiutdannet 

personell. De som sitter der tar i mot alle henvendelser som kommer inn til en 

politistasjon. Noen av oppgavene er å svare på spørsmål samt ta i mot søknader og 

anmeldelser. Det varierer litt hva slags typer anmeldelser de sivile mottar. Før var det 

vanlig at de kun tok de de enkleste anmeldelsene. Det ene stedet tar de i dag mot alle 

typer henvendelser, med unntak av alvorlige voldssaker.  

 

Forvaltningsoppgaver 

De fleste politidistrikt har sentralisert mange av forvaltningsoppgavene inn under en 

enhet i stedet for å ha dem desentralisert på hver politistasjon. Jeg var på en av disse 

enhetene hvor pass og bevilling var organisert sammen, organisert under samme 

avsnitt.  

 

Under bevilling er følgende tjenester: kontroll av vaktselskapene og ordensvakter, 

brukthandel, skjenkebevillinger, våpenkontoret, hittegods og politiattester. 

Vaktselskap og ordensvaktene må ha en godkjenning som politet gir, i etterkant er det 

oppfølging og kontroll av selskapene og ordensvaktene. Brukthandel innebærer 

godkjennelse av de som skal drive kjøp og salg av brukte ting. Skjenkebevilling er 



59 

 

saksbehandling i forbindelse med en bevilling som næringsetaten i kommunen gir. Så 

i hovedsak er det bistand til kommunen i form av vandelsjekk. Våpenkontoret har 

med søknader om våpentillatelse. Hittegods er et kontor for alt som er mistet og som 

kommer inn til politiet. Politiattster er saksbehandling i forhold til søknader om å få 

en politiattest i forhold til strafferegistret. Alle disse arbeidsoppgavene, eller feltene, 

er regulert i spesiallover, for eksempel Våpenloven eller Strafferegisterloven.  

 

”Det er så enkelt at oppgaven min er å passe på at vaktselskapene følger 

vaktvirksomhetsloven. Jeg har den saksbehandlingen som gjøres for godkjenning av 

vaktselskaper, noen må jeg ta fra godkjenningen. Men gjennom året er vi ganske mye 

ute, vi er ute og kontrollerer vaktselskapene. Det er regelstyrt hvor ofte og hvor mye 

de skal kontrolleres. Så mye av tiden er vi ute hos vaktselskapene og følger de opp og 

kontrollerer at de etterfølger vaktvirksomhetsloven. Da snakker vi som regel med 

ledelsen i selskapene, de er ansvarlig for driften. I den ytterste konsekvens vil det 

medføre at vi kan ta fra dem tillatelsen til å drive, og da legger vi ned virksomheten 

deres. Det er veldig inngripende, og det skal mye til for at vi gjør det, men det kan 

skje.”  

 

Felles for alle 

Felles for de sivile ved politidistriktene var at de hadde kontakt med publikum. 

Graden av kontakt varierte litt i forhold til hvilke arbeidsoppgaver de hadde. Hun som 

drev med kontrollvirksomhet av vekterselskapene var stort sett i kontakt med 

selskapene, ordensvakter og andre offentlig etater i tillegg til de politiutdannede i 

ordenstjeneste. De på straffesaksekspedisjonen har kontakt med publikum i forhold til 

anmeldelser, og spørsmål rundt dette. De som driver med namsoppgaver har utstrakt 

kontakt med sine brukere. Alle hadde også kontakt med andre offentlige instanser, og 

ansatte i egen etat.  

 

Et annet felles trekk ved de sivile i distriktene var at de ikke deltok direkte i 

etterforskning eller ordenstjeneste. Det de for det meste deltok i var mer det 

kontormessige, registrering av anmeldelser og føringer i BL. Kun en av informantene 

sa at hun tidligere hadde vært mer involvert, det var da de var færre på 

lensmannskontoret. Da bistod hun blant annet med registersøk for eksempel etter biler 
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når det hadde vært ran. Etter at de hadde blitt flere politiutdannede har disse 

oppgavene forsvunnet ut.  

 

En forskjell i oppgaver var at kontorsjefen ved lensmannskontor har mer varierte 

oppgaver enn en kontorsjef på en politistasjon. I tillegg til å være saksbehandler, 

fagansvarlig og personalansvarlig hadde kontorsjefen mer med den daglige driften av 

lensmanskontoret i form av budsjettansvar, betaling av regninger og føring av 

regnskap. Dette forelå ikke hos kontorsjefene i poltidistriktene som hadde ansvar for 

fag og eventuelt personalansvar for en gruppe i tillegg til å være saksbehandlere. Ut 

over det var alle tre delaktige i møtevirksomhet og planlegging av drift som påvirket 

deres egne arbeidsfelt, og tjenestestedet generelt.  

 

Et annet aspekt ved de siviles arbeidshverdag var møtevirksomhet. Både de som 

jobbet hos Økokrim og de som jobbet i politidistriktene, med unntak av de som jobbet 

med straffesaksekspedisjon har møtevirksomhet som en del av arbeidsoppgavene. 

Enten i form av interne møter angående saker eller eksterne i forhold til 

samarbeidspartnere og politiets brukere. Ved straffesaksekspedisjonen deltar de kun 

på jourmøter sammen med etterforsker og jurist i forbindelse med innkomne saker. 

Samtlige fra politidistriktene deltok på morgenparolen som holdes på stasjonen eller 

lensmannskontoret hver morgen. Her tar en opp det som har skjedd i distriktet det 

siste døgnet og nye arbeidsoppgaver. Økokrim har ikke slike møter, men de har 

saksmøter, teammøter, avdelingsmøter og felles parole for samtlige hos Økokrim 

annenhver uke.  

 

De ansatte ved lensmannskontor hadde ukentlig møte for bare sivile på deres 

tjenestested. De som jobbet ved politistasjonene hadde variasjon i møtevirksomheten 

for sin gruppe eller avsnitt. Noen hadde ukentlige møter, mens andre hadde ikke 

møter i det hele tatt. Variasjon var det også i møtevirksomheten blant kontorsjefene, 

noen var med på ledermøter og andre overordnede fagmøter, mens andre var ikke. 

Dette kan ha noe med at noen av kontorsjefene hadde personalansvar, mens andre kun 

hadde fagansvar.
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 6 Kriminalitetsbekjempelse  

I dette kapittelet skal jeg ta for meg om de sivile føler de deltar i 

kriminalitetsbekjempelse. Graden av kriminalitetsbekjempelse er vanskelig å måle. 

Jeg valgte derfor kort å spørre informantene mine om de følte de bidro med dette og 

på hvilken måte. Hos Økokrim fikk jeg et entydig ja informantene. Det som 

karakteriserte deres svar var at de var mer gjennomtenkt og mer korrekte. De svarte 

ikke bare at de var med på å etterforske, oppklare og få domfelt forbrytere, men de 

trakk inn at de identifiserte seg med hovedmålet til Økokrim.  

 

”Ja så absolutt, det er et av hovedmålene til Økokrim å virke allmennpreventivt.”  

 

Svarene jeg fikk fra politidistriktene var litt mer nølende og mer beskrivende i hva de 

faktisk gjorde i stedet for å snakke om de store linjene.  

 

”I den jobben vi gjør, i forhold til å retteføre og ha rutiner til å ha rask 

gjennomføring av straffesak, i forhold til å ha fokus på familievold, barn, og unge. I 

forhold til å samarbeid med forebyggende å ha gode rutiner. I forhold til å hjelpe de 

som sitter og utfører sluttproduktet av det, så er vi en viktig del til å få apparatet til å 

gå. Jeg føler jeg i like stor grad bidrar til det som hvilken som helst annen, om det er 

juristen eller etterforskeren i saken. Samme er det i forhold til den funksjonen vi har i 

vakta i forhold til det å veilede publikum. Ofte snakker vi folk ut av en anmeldelse. Vi 

problemløser ofte. Vi kan bidra med den kompetansen vi har i forhold til å anbefale 

konfliktråd eller andre løsninger enn anmeldelse. Det kan være psykiatri, det kan 

være andre ting. Jeg mener vi er like mye bidragsytere her som en hvilken som helst 

annen.” 

 

Samtlige informanter fra politistasjonene svarte at de følte de bidro til 

kriminalitetsbekjempelse, enten ved at de bistod i straffesaksprosessen eller via at de 

avdekket forhold via den forvaltningsmessige kontrollvirksomheten. For eksempel de 

som driver med kontroll av vekterselskapene kunne både avdekke kriminelle 

handlinger, som det ble straffesak av, men de fant også brudd på lovverket som 

gjelder for vekterselskapene. Dette kunne føre til store bøter eventuelt ”…hvis det blir 

så ille at vi må stenge virksomheten, hvert fall for en stund, så ville det bli mer 
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alvorlig for dem. … Men gjennom at vi gjør en god jobb med å få disse 

vaktselskapene til å gjøre en god jobb, det er nok mer kriminalitetsbekjempende enn 

de reaksjonsmønstrene vi gjør over selskapene.” 

 

Kun to av fire som ble spurt ved lensmannskontorene om de følte at de bidro til 

kriminalitetsbekjempelse, svarte begge nei. De hadde vanskeligheter med å se på 

hvilket felt de kunne bidra med det. Grunnen til dette kan være at de stort sett jobbet 

opp mot namsoppgaver, det var kun når de satt i skranken at de kanskje de bidro med 

noe.  

 

Det var ved lensmannskontorene jeg fikk inntrykk av det beste sosiale samholdet 

mellom politi og sivil. I tillegg var der her jeg fant en oppgaveløsning hvor de jobbet 

mest separat. Hos Økokrim og ved politistasjonene var de sivile mer aktive i selve 

politiarbeidet. Så det kan stemme overens at de ved lensmannskontorene ikke har like 

stor følelse av at de bidrar til kriminalitetsbekjempelse. Et annen forklaring kan også 

være at de forskjellige enhetene har ulik fokus på hvordan en skal motivere 

arbeiderne. Informantene ved Økokrim virket veldig motiverte og litt mer politisk 

korrekte ovenfor svarene de kom med. Jeg kom ikke inn på hvor mye 

tilbakemeldinger, ros og ris de ansatte fikk fra lederne sine, og hvorvidt distriktene 

motiverte dem i arbeidet, spesielt knyttet opp mot hva de selv synes de bidrar til. 

Dette er et tema som kunne være interessant å komme tilbake til i et nytt 

forskningsprosjekt. 
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7 Polisiær virksomhet og myndighet - sammenfattende 

konklusjoner 

Når en ser på arbeidet til spesialetterforskerne ved Økokrim opp mot Bayleys 

definisjon av hva politi er, er den eneste forskjellen mellom den sivile etterforskeren 

og den politiutdannede etterforskeren det faktum at den sivile ikke innehar 

autorisasjon til å bruke fysisk makt. Nå er det slik at spesialetterforskerne hos 

Økokrim har fått tildelt begrenset politimyndighet. Dette får de når de har deltatt på et 

40 timers kreativ avhørskurs etter kreativmetoden som undervises i ved PHS. Før de 

kan ta dette kurset må de ha jobbet i Økokrim i et halvt år, og deltatt i avhør sammen 

med erfarne avhørere.  

 

Myhrer stiller seg undrende til hvorfor spesialetterforskerne hos Økokrim har behov 

for begrenset politimyndighet. Han henviser til at politimyndighet betegnes som den 

”samlede myndighet til å gi påbud og foreta inngrep overfor publikum, om nødvendig 

med makt, og som er særegen for politiet.” (Myhrer, 2007). Han skriver videre at det 

å forklare seg for politiet er frivillig. De blir med andre ord ikke pålagt noe, heller 

ikke skjer det et inngrep. Myhrer ser ikke bort fra at den sivile kan ha behov for 

myndighet i form av egenbeskyttelse, eller hvis en gjerningsmann skal pågripes og må 

holdes tilbake med makt til formell pågripelse kan foretas (Myhrer, 2007). I forhold 

til den informasjon mine informanter kom med, finner jeg ikke noe grunnlag til å si 

om de driver med påbud eller inngrep. De spesifiserte at de hadde begrenset 

politimyndighet for å ta avhør. På spørsmål om hva de ikke fikk lov til, svarte de: 

pågripelser, kjøre utrykning og foreta ransakelser uten politiutdannede til stede.  

 

Med dette kan en konkludere med at spesialetterforskeren ikke foretar politioppgaver 

som krever bruk av fysisk makt. Det er de ikke autorisert til. Ut i fra deres 

arbeidsoppgaver har de ikke behov for denne autorisasjonen så lenge det finnes 

politiutdannede som kan sørge for sikkerhet. Ut i fra Bayleys definisjon kan en derfor 

si at de sivile speisialetterforskerne ikke er politi. Men hvis vi ser på de ulike 

oppgavene Bayley har listet opp som politioppgaver er det tydelig at 

spesialetterforskerene driver med politiarbeid. De er med i planlegging, er med i ulike 

oppdrag som ransaking og avhør, de bidrar til at saker kommer til retten og får et 

resultat. Ut i fra dette vil jeg konkludere med at de sivile spesialettersforskerne foretar 
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polisiær virksomhet på lik linje med de politiudannede. En kan kanskje debattere om 

etterforskning er en polisiær oppgave etter definisjonene, det vil si om etterforskning i 

seg selv opprettholder orden og sikkerhet via overvåking og trusler om sanksjoner. 

Etterforskning er undersøkelser en foretar seg for å kartlegge forhold rundt enkelte 

handlinger opp mot om de er straffbare eller ikke. I etterforskning har en flere verktøy 

og metoder for å frembringe fakta. Et av disse er blant annet kontroll av mennesker, 

steder og gjenstander, i form av blant annet identitetssjekk, avhør, ransaking, avlytting 

og spaning. I den grad disse metodene benyttes i en etterforskning kan en si at det er 

polisiær virksomhet. Så i den grad spesialetterforskerne bidrar i disse oppgavene vil 

jeg si de utøver polisiær virksomhet.  

 

Ingen av informantene ved politidistriktene har begrenset politimyndighet. Samtlige 

ved lensmannskontorene og to ved politistasjonene hadde avlagt stevnevitneeden. 

Stevnevitneeden er en ed man må avlegge i tingsretten for å få lov til å forkynne 

(politiet.no, 2010). De tre som jobbet med namsoppgaver hadde namsmyndighet.  

 

På spørsmål om noen av de sivile hadde måttet gjøre oppgaver som strengt tatt krever 

politimyndighet svarer fem av syv nei til dette. To av de som jobber ved 

lensmannskontor har måttet bistå med visitering, det var en tid da det ikke fantes 

kvinnelige politibetjenter ansatt. Dette ble foretatt i nært samarbeid med 

politiutdannede som stod utenfor døren. Dette utførte de av praktiske årsaker. De fikk 

ikke noe begrenset myndighet for å utføre visitering, og det var ikke en del av deres 

formelle arbeidsoppgaver.  

 

På spørsmål om informantene syntes deres arbeidsoppgaver hadde vært enklere å 

utføre hvis de hadde hatt politimyndighet, svarer seks av de syv fra politidistriktene 

nei til dette. Hun som svarte ja mente at hun gjerne kunne ha hatt bruk for en 

begrenset politimyndighet når hun satt i skranken siden det noen ganger oppstod 

situasjoner hvor hun kunne ha hatt behov for å gripe inn. Hun poengterte at som regel 

var det politiutdannede til stede, så det var ytterst sjeldent. Dessuten påpekte hun at 

ofte var hun i et grenseland.  

 

”nå er jeg ikke helt sikker på hva jeg har lov til å gjøre eller ikke gjøre heller, det 

finnes ingen liste over hva jeg har lov til og ikke lov til. Det går litt på skjønn også.”  
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Det faktum at det finnes usikkerhet i hva de sivile har lov til og ikke lov til å gjøre er 

et tegn på at sivile utsettes for situasjoner som er i grenseland mellom behov for 

politimyndighet og ikke. Dette grenselandet viser at myndighetsbruk i politiarbeid 

ikke er sort-hvitt. Det innebærer også at det er fare for at enkelte sivile i noen tilfeller 

utøver politioppgaver ved hjelp av maktmidler som de ikke er autorisert til å bruke 

hvis de ikke har begrenset politimyndighet. Hvorvidt dette forekommer har jeg ikke 

grunnlag for å si i mitt materiale. Et annet aspekt ved dette er om publikum oppfatter 

de siviles stilling. Når publikum kontakter politiet, ser de da forskjell på om personen 

de snakker med er politibetjent eller sivil? Vil de rette seg etter en siviles påbud på lik 

linje som en politibetjents? Jeg har ikke funnet noe svar på disse to spørsmålene. Men 

jeg antar at hvis en person kontakter politiet, forventer denne personen at den han 

snakker med er kompetent og har den myndigheten som trengs for å ivareta 

forespørselen, uansett om vedkommende er politi eller sivil.   

 

På lik linje med spesialetterforskerne ved Økokrim er ikke de sivile ved politidistrikt 

politi ut fra Bayleys definisjon på hva politi er. De innehar ikke den formelle 

autorisasjon til å benytte makt. Når det gjelder utføring av de oppgavene som etter 

Bayley er politioppgaver bistår de sivile ved lensmannskontor og 

straffesaksekspedisjonen i disse oppgavene. Straffesaksekspedisjonen driver stort sett 

med rådgivning, tilrettelegging og praktisk hjelp i forhold til saksgang i 

straffesakskjeden. Denne hjelpen er av mer kontormessig art, men de foretar også 

beslutninger om hvordan en sak skal håndteres i politisystemene. De kan anses som 

spesialister på den tekniske saksgangen av straffesaker i politisystemene. I forhold til 

”Politianalysens” oppdeling av politiets oppgaver ligger de tett knyttet opp til 

inndelingsgruppe en og to, de polisiære oppgavene og straffeforfølging. Men de 

etterforsker ikke, og de tar ingen påtaleavgjørelser. Konklusjonen her blir at de sivile 

som bistår etterforskere eller påtale ikke direkte utfører oppgaver som knyttes til 

polisiær virksomhet, siden de ikke er de som utfører selve politiarbeidet.  

 

Når det gjelder skranken ved lensmannskontorene og politivakta ved politistasjoner, 

vil jeg si at disse gjør politiarbeid. De er mer involvert i de situasjoner og oppdrag 

som skjer ved politivirksomheten. I tillegg har de en ustrakt kontakt med publikum 

hvor de driver mye veiledning og hjelp. De tar også i mot anmeldelser som ofte 
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innebærer å ta ned forklaring fra fornærmede i saken. Men selv om de foretar 

politiarbeid, er det slik at ikke alt politiarbeid er polisiær virksomhet. På lik linje med 

de på straffesaksekspedisjonen bidrar ikke disse direkte i den polisiære virksomheten 

hvis en ser på definisjonen i streng forstand. Deres arbeidsoppgaver er ikke knyttet 

opp mot overvåking som er et sentralt element i Reiners definisjonen på polisiær 

virksomhet. Det hele kommer an på hva en legger i begrepet overvåking. Hvis 

overvåking kun innebærer kontrollvirksomhet, foretar de i vakta eller skranken lite av 

dette. Selvfølgelig innehar arbeidsoppgavene elementer av kontroll, som for eksempel 

identitetssjekk. Men disse oppgavene rommer liten trussel om sanksjoner. Nekter en å 

oppgi identitet for en sivil i vakta, nekter bare den sivile å gi ut personopplysninger. 

Dette er ingen stor sanksjon. Den sivile kan også hente en politiutdannet. Men da er 

det ikke lenger den sivile som foretar arbeidsoppgaven. Selv om en ser på 

definisjonene av polisiær virksomhet i en vid forstand hvor en går bort fra overvåking 

som et sentralt element, vil likevel ikke de sivile utføre polisiær virksomhet. Det er 

fordi de arbeidsoppgavene en gjør ved en politivakt ikke nødvendigvis innehar behov 

for å kontrollere noen via trusler om makt eller sanksjonering som er et sentralt 

element i alle definisjoner.  

  

”Politianalysen” plasserer de sivilrettslige oppgavene og forvaltningsoppgavene 

utenfor politiets kjerneoppgaver og kaller dem tilleggsoppgaver. Med dette mener de 

at de fleste gjøremål innen disse gruppene ikke har noe med politiarbeid å gjøre. De 

uttalelsene som kom fra mine informanter som driver med namsoppgavene støtter opp 

om dette. Med unntak av at de benytter seg av politiutdannede i form av sikkerhet når 

de skal ta seg av de tyngste sakene, som for eksempel utkastelser av leietagere fra 

bolig, har de liten kontakt med de politiutdannede. I tillegg benytter de seg lite av 

politisystemene. I følge Namsfogden i Oslo, som er en egen enhet, kontakter de 

politiet ca. en til to ganger i uka for bistand ved utkastelser (se vedlegg 4). 

Namsoppgavene er med andre ord en oppgave politiet har, men som ikke er direkte 

politiarbeid. Spørsmålet blir om de foretar polisiær virksomhet? Definisjonen av 

polisiær virksomhet sier ingenting om at det som kontrolleres trenger å være 

kriminalitet. Den definerer ikke hvilke typer uønskede handlinger det gjelder i det 

hele tatt. Dette åpner opp for andre områder enn de kriminelle. Hvorvidt en kan si om 

det er polisiær virksomhet kommer an på om selve namsoppgavene kommer inn under 

de handlingene en foretar seg når en utøver polisiær virksomhet. Reiners definisjon 
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inneholder som sagt overvåking som en sentral handling. Han benytter seg av ordet 

”surveillance” (Reiner, 2000). I forklaringen av hans definisjon bruker Larsson og 

Gundhus ordet ”supervisjon” (Larsson og Gundhus, 2007). De forklarer ikke ordet i 

detalj. På en annen side legger Larsson og Gundhus opp til at polisiær virksomhet kan 

skje på mange måter, de spesifiserer ikke hvilke (Larsson og Gundhus, 2007). Dette 

kan åpne for at de som jobber med namsoppgaver utøver en viss grad av polisiær 

virksomhet. De utøver en stor grad av trussel om sanksjoner, som å frata eiendeler, 

ilegge lønnstrekk, og kaste folk ut av hjemmene sine. På en annen side er disse 

reaksjonene mer et resultat av saksbehandling i enden av en saksgangskjede, mer enn 

en straff for en handling. Namsfullmektigene er heller ikke aktivt ute i samfunnet og 

kontrollerer. De får henvendelser fra private eller organisasjoner om bistand, og yter 

denne bistanden ved å utføre saksbehandling. Det foreligger ikke nok materiale i mine 

innsamlede data til å foreta en vurdering om denne saksbehandlingen inneholder 

aspekt ved polisiær virksomhet. Jeg velger å tolke det dit hen at namsoppgaver kan 

være i en gråsone når det gjelder polisiær virksomhet, men at en må se nærmere på 

deres arbeidsutførelse for å kunne ta en konklusjon.  

 

Når det gjelder forvaltningsoppgavene har ”Politianalysen” også satt disse utenfor 

kjerneoppgavene. Men de har likevel forbeholdt at noen av disse oppgavene er relatert 

mot politiarbeid (Politianalysen, 2013). Når en ser på oppgavene i detalj, er det mye 

saksbehandling av oppgaver som må sies å være tilleggsoppgaver. For eksempel 

utstedelse av pass. Grunnen til at disse er hos politiet er stort sett fordi 

saksbehandlingen inneholder en viss grad av sjekk av vandel opp mot 

politisystemene. Dette er nok hovedsakelig også hvorfor ”Politianalysen” anbefaler å 

beholde disse oppgavene i Politiet (Politianalysen, 2013). Jeg vil ut fra oppgavenes 

natur konkludere med at de ikke ligger under Bayleys definisjon av hva politiets 

oppgaver er. Likevel vil jeg konkludere med at et par av oppgavene som ligger under 

forvaltning kommer inn under polisiær virksomhet. Det å drive kontrollvirksomhet 

ovenfor vekterselskaper og ordensvakter er et klart eksempel. Det inneholder både 

overvåking, trussel om sanksjoner og skaper orden og sikkerhet i samfunnet, noe 

sitatet nedenfor viser.  

 

”Det er mer det at vi er blodhunder på et lovverk, og et område. Passer på eller bare 

følger opp at de vi skal følge opp gjør det de skal, og ikke det de ikke skal. Følger 
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forvaltningssporet, vi har et reaksjonsmønster der også selvfølgelig. Der trusselen 

kanskje ofte kan være enda større enn i et straffesaker. Jeg har jo sett på de 

anmeldelsene vi har generert der det har vært brudd på vaktselskapsloven og den 

slags, det har ført til høye bøter, sjelden fengselsstraff riktignok. Men det er 100 000 

kr klasse over dem. … Men hvis det blir så ille at vi må stenge virksomheten, hvert fall 

for en stund, så ville det bli mer alvorlig for dem. Det gjør en ikke via en straffesak, 

men en forvaltningssak. Noen mener at vi har en enklere vei å gå mange ganger siden 

bevisbyrden er mindre i en forvaltningssak enn en straffesak det er nok at vi er 50 % 

at slik er det, i en straffesak må en være godt over 90. Men gjennom at vi gjør en god 

jobb med å få disse vaktselskapene til å gjøre en god jobb, det er nok mer 

kriminalitetsbekjempende enn de reaksjonsmønstrene og det vi gjør over selskapene 

isolert for selskapet sin del. ”  

 

I forhold til Bayleys definisjon på hva politi er kommer ikke de som driver med 

namsoppgaver eller forvaltningsoppgaver innunder denne definisjonen.  

 

”Vi har myndighet i kraft av det lovverket vi er satt til å håndheve og til å passe på. 

Vi har ikke politimyndighet, eller begrenset. Vi har vært inne på tanken om det, men 

det har vi kommet til det at det trenger vi ikke. Ikke behov. De prøver å holde det til så 

få hender som mulig, en skal ha et relatert behov for det. Men for den 

oppgaveløsningen vi har trengs det ikke.”  

 

Et moment her er at informanten påpeker at hun har myndighet i form av det 

lovverket hun benytter seg av i saksbehandlingen. Det å ha myndighet til å nekte noen 

pass eller førerkort eller gi tillatelse til våpen eller drive brukthandel er også en form 

for maktmiddel, selv om det ikke er et tvangsmiddel på lik linje med politimyndighet. 

Det å nekte noe eller gi tillatelse til noe kan ha stor innvirkning på en persons liv. Når 

det gjelder namsoppgavene må en si det samme, her har de sivile fått namsmyndighet. 

Denne går enda lenger enn den myndighet en har i form av lovgivningen, de har også 

rett til å benytte seg av makt for å drive rettslig inndrivelse. De kan for eksempel bryte 

opp låser for å komme inni hus, og de kan ta med seg biler hvis de ikke leveres inn.  

 

”Vi har ganske stor myndighet til å inngripe i den personlige sfæren til folk. Jeg kan 

faktisk kaste folk ut av huset sitt, jeg kan ta fra dem bilen deres, jeg kan legge ned 
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kjempehøyt lønnstrekk, så den er ganske stor.”  

 

En ser her at selv om de sivile ikke har politimyndighet, utøver de i sitt arbeide 

myndighet ut fra lovverk som kan ha like stor, eller større innvirkning på folks liv 

som det de politiutdannede gjør når de benytter seg av politimyndigheten.  

 

Jeg vil poengtere her før jeg avslutter at det finnes sivile som både innehar funksjoner 

som vil si de kommer inn under Bayleys definisjon av politi og som utfører polisiære 

oppgaver. Jeg fikk dessverre ikke tak i slike informanter. Det er de som jobber som 

arrestforvarere, grensekontrollører og transportledsagere. Disse innehar begrenset 

politimyndighet, noe som gjør at de er autorisert til å bruke fysisk makt 

(Politidirektoratet, 2010a). Det at denne autorisasjonen er begrenset i tid og sted har 

liten betydning. I tillegg utfører de både oppdrag og er deltagende i situasjoner som 

betegnes som både politiarbeid og polisiær virksomhet. For eksempel vil en 

grensekontrollør benytte seg av sin begrensede politimyndighet for å foreta 

identitetskontroll ved landets grenser. Dette er en polisiær oppgave som har til hensikt 

å sikre orden og samfunnets sikkerhet. Og konsekvensen ved å ikke fremvise id kan 

føre til sanksjoner som for eksempel fengsling.  

 

Det faktum at sivile foretar både politiarbeid og polisiær virksomhet kan sees på som 

det Bayley og Shearing sier er pluralisering av politiets monopol (Bayley og Shearing, 

1996). En ser her at denne pluraliseringen skjer internt ved at enkelte oppgaver som 

før var kun forbeholdt politiutdannede som for eksempel etterforsking, tjeneste i vakta 

og grensekontroll nå delegeres videre til andre ansatte. Dette innebærer at 

pluralisering av politiets polisiære oppgaver ikke bare er et fenomen der 

kontrollvirksomheten overtas av private aktører eller andre statlige tilsyn, men at 

politiet selv velger å spesifisere sine egne arbeidsoppgaver opp mot kompetansekrav 

slik at en får benyttet de politiutdannede mer ut fra deres grunnutdanning. Dette 

innebærer også at politiet ser behov for annen kompetanse som de selv ikke innehar 

og ikke vil dyrke frem hos sine egne politiansatte. Jeg vil likevel påpeke at selv om 

denne pluralisering skjer internt, er det en mulighet for at de sivile som overtar de 

politioppgavene som innebærer politimyndighet kunne blitt sett ut fra Bayleys 

definisjon som politi. Denne endringen av politiets polisiære virksomhet kan derfor 

også sees på som at flere aktører kommer inn og får betegnelsen politi, i tillegg til de 
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politiutdannede. Det vil si en utvidelse av hvem politiet er i stedet for en pluralisering 

av deres virksomhet.  

 

Det interessante med denne analysen i forhold til om de sivile gjør politioppgaver 

eller polisiær virksomhet, er  hvilken betydning dette har for deres følelse av 

kriminalitetsbekjempelse. I utgangspunktet var det kun de som jobbet på 

lensmannskontor som ikke følte at de bidrar til kriminalitetsbekjempelsen. De har 

også de oppgavene som ikke er politiarbeid og som er vanskelig å plassere som 

polisiær virksomhet. Det er nok naturlig at de føler at de ikke bidrar, siden de ikke 

direkte jobber opp mot kriminalitet. Når det gjaldt de resterende syv som svarte at de 

bidro med kriminalitetsbekjempelse, er det kun fire av dem som utøver polisiær 

virksomhet. Det var de tre fra Økokrim og hun som drev med forvaltning. Dette viser 

at det ikke spiller noen rolle om de faktisk driver politiarbeid eller polisiær 

virksomhet for at de skal føle at de bidrar til kriminalitetsbekjempelsen.  

 

”… nå er samfunnet mer komplekst og sammensatt en det var før i tida. Ting har 

endret seg litt. Det er ikke så enkelt å peke på primæroppgavene til politiet nå som det 

kanskje var for 40 år siden. Jeg tror nok en del av politifolka tenker litt slik, hvis de 

skal være ærlig med seg selv, at de ser på seg selv som litt viktigere. Det er de som er 

ordentlig politi. Jeg se veldig uenig i at de har viktigere funksjoner likevel. Det tror 

jeg har kommet litt bedre fram og fått litt bedre forståelse for det både hos publikum 

og innad i organisasjonene at kriminalitetsbekjempelse er ting som foregår på mange 

plan. Det er ikke nødvendigvis slik at det å være ute og har 4 inngripelser innen en 

natt eller dag, eller at en kjører så mange utrykninger, så så mange fengslinger, at det 

er nødvendigvis det som er mer kriminalitetsbekjempende enn å sitte og passe på at 

ting fungerer og er i henhold til regelverket ellers da. Det er veldig vanskelig å måle, 

og jeg tror det er mer vanskelig å måle effekten av det vi gjør på den sivile siden. De 

kan telle, de kan telle hoder i arresten, telle antall avgjorte straffesaker med 

reaksjonen mot og så videre. Det kan en enkelt føre statistikk over, en kan ikke enkelt 

føre statistikk over gevinsten av det arbeidet vi gjør. Men på mange måter vil jeg si at 

arbeidet vårt er enda viktigere.”  
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Del 2 Den sivile 
I den neste delen av denne avhandlingen skal jeg svare på hvem den sivile er. Dette 

skal jeg gjøre ved å fremlegge enkelte temaer fra deres arbeidshverdag som 

kompetanse, rekruttering, karriere, profesjon, konflikter, arbeidsmiljø, trivsel og 

sikkerhet. Disse temaene er i seg selv omfattende og en kunne skrevet en hel oppgave 

basert på dem enkeltvis. Jeg kommer bare til å gå overfladisk ned i dem, for så i siste 

kapittel å trekke ut de elementer som særlig beskriver hvem den sivile arbeidstakeren 

er.  

 

8 Kompetanse 
”De ansatte i politiet er politiets viktigste ressurs. De ansatte er politiets ansikt utad, 

og de er avgjørende for å lykkes med å forebygge, reagere på og etterforske 

kriminalitet” (Politianalysen, 2013) 

 

Det første steget med å beskrive hvem de sivile er, er å se på hva slags 

utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring de har. Utdanning og arbeidserfaring er to 

viktige komponenter i kompetansen til et menneske. Et av de sentrale elementene i 

human resource perspektivet er at mennesket trenger kompetanseheving for at 

organisasjonen skal lykkes (Bolman og Deal, 2009). Kompetanseutvikling er ikke 

bare viktig for en organisasjons livsgrunnlag, men er også et av de behovene 

menneske har. I dette kapitlet skal jeg gjør rede for de siviles arbeids- og 

utdanningsbakgrunn, se på hva slags opplæring de har fått via jobben og deres 

utviklingsmuligheter i politietaten.  

 

Utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring 

I rapporten ”Politiets behov for personell med annen kompetanse enn 

politihøgskolen” skriver at av de sivile ansatte ved Oslo politidistrikt som utøver 

orden og etterforskningsoppgaver har 78 % videregående skole som utdanningsnivå. 

Når det gjelder høyskole eller universitet, har 15 % opp til fire år, og 7 % over fire år. 

(Politidirektoratet, 2010a). Hovedvekten av de ansatte har med andre ord kun 

videregående skole. Mitt materiale fra mine informanter gjenspeiler denne 

statistikken. En mulig årsak til at så mange har kun videregående skole et at 
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kompetansekravet for å bli ansatt i politiet for de sivile som oftest er kun 

videregående skole. Som oftest er det de høyere stillinger eller spesialstillinger som 

krever høyere utdanning. 

 

Spesialetterforskerne ved Økokrim er utdannet som revisorer. Samtlige har 

høyskoleutdanning, stort sett fireårig innen økonomi. Det vil si at de har sin egen 

spesifikke utdanning og profesjon. Spesialetterforskerne er spesifikt ansatt for å være 

spesialister med spesialkunnskap som politiutdannede generelt ikke har i sin fagkrets. 

Det er et formelt og ofte et spesifikt utdanningskrav for denne type stillinger. Dette 

innebærer at de er rekruttert med det formål at de skal ha denne utdannelsen, og at de 

skal utføre arbeidsoppgaver som tilsvarer deres erfaringer. Det er derfor naturlig at 

denne gruppen har høyere utdanning og arbeidserfaring. Spesialetterforskene har hatt 

lange arbeidskarrierer som revisorer før de søkte seg til Økokrim. Minst 10 år og opp 

til 20. De har hatt relativt høye stillinger både i det private og i det offentlige, både 

med og uten personalansvar i tillegg.   

 

Utdanningsbakgrunnen til de ansatte ved politidistriktene var mer variert. Alle hadde 

videregående skole, men noen hadde spesielle utdanningsretninger som frisør eller 

kokk i tillegg. Kun en hadde fullført en høyere grad før ansettelse i politiet, en fireårig 

universitetsutdannelse med en fagkrets som har liten relevans for hennes nåværende 

arbeidsoppgaver. Ved spørsmål om kompetansekravet for de stillingene mine 

informanter hadde, fikk jeg svar at for de fleste av dem var kravet kun videregående 

skole. Dette var konsulenter og førstekonsulenter. De med høyere stillinger hadde fått 

sine stillinger etter lang arbeidstid i politietaten.   

 

Et trekk ved de sivile fra politidistriktene var at de enten hadde hatt andre karrierer før 

de startet i politiet, eller hadde kommet inn i politiet som første jobb i relativt ung 

alder. Et gjennomgående trekk var at det var de som jobbet på lensmannskontor hadde 

hatt en karriere tidligere. De hadde måttet slutte i det tidligere yrket på grunn av helse 

eller fordi de var blitt arbeidsledige. De tidligere yrkene bestod av enten yrkesrettede 

profesjoner, som hjelpepleier og frisør, eller saksbehandler i det offentlige.  

 

En ser en forskjell mellom spesialistene og de øvrige sivile. Spesialetterforskerne har 

høy utdannelse, lang arbeidserfaring innen sitt yrke, og fortsetter å jobbe med sitt 



73 

 

fagfelt i politiet. De øvrige sivile har variert utdanningsbakgrunn, få med høyere 

utdanningsgrader, variert arbeidsbakgrunn, og jobber ikke lengre med sitt eget fagfelt 

i politiet.  

 

Opplæring ved ansettelse 

Et sentralt element i kompetanseutvikling er at en organisasjon må lære opp sine 

ansatte når de starter i bedriften, og etter hvert må de fornye og friske opp 

kunnskapen. Et sentralt element ved de sivile, siden de ikke har grunnutdannelsen sin 

fra PHS, er å se hva slags opplæring og kompetanse politietaten har gitt dem. I følge 

mine informanter hadde ingen av dem noen spesifikke kunnskaper om 

straffeprosessen og politiarbeid før de startet. Et av mine sentrale spørsmål var hva 

slags opplæring de sivile fikk da de startet i politiet som nyansatte.  

 

”Det var ganske begrenset, det er learning by doing som gjelder i stor grad. ” 

 

Hos Økokrim svarer samtlige informanter at de har hatt en organisert 

introduksjonsuke når de ble ansatt. De fikk innføring i systemer, rutiner, 

straffesaksprosessen, og Økokrims virksomhet. Etter det ble de satt i arbeid med 

veiledning i en fadderordning. Etter et halvt år gjennomgikk de et obligatorisk 

“kreativ kurs” i avhør på 40 timer etter en modell som det undervises i ved PHS. Jeg 

har ikke fått klarhet i om denne er skreddersydd for Økokrim. Jeg har ikke funnet den 

på PHS sine kurssider, og PHS har ikke svart på min henvendelse vedrørende kurset.  

 

De øvrige informantene fra politidistriktene sa de hadde fått lite formell opplæring da 

de startet. En liten observasjon her var at flere av dem lo før de svarte på spørsmålet 

mitt. Samtlige av informantene hadde fått opplæring ved å sitte sammen med andre 

som kunne oppgavene de skulle lære. De fleste sa at dette pågikk i en uke eller to, kun 

en hadde fått være med en annen ansatt i et par måneder. De fleste hadde kun fått 

opplæring i konkrete rutiner, dataprogrammer og regelverk innenfor sine 

arbeidsoppgaver. Det ene informanten sa at hun hadde fått en del datakurs, BL, PO og 

så videre, men “resten har man lært av de man begynner å jobbe sammen med, eller 

lært på egenhånd hvis det ikke har vært noen her som en kan spørre.”   
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Noen få av informantene mente dette er en grei måte å lære på siden en ikke kan 

skoleres i arbeidsoppgavene før en starter hos politiet. I tillegg mente de at det å bli 

vist av andre var en god læringsmetode. Likevel de aller fleste syntes det var en brå 

start. Spesielt de som har jobbet lengst i etaten påpekte at det ble for kort 

innlæringsperiode før de fikk mye selvstendig ansvar i det de skulle utføre. Mens kun 

en av informantene hos Økokrim manglet litt mer praktisk veiledning i starten, var det 

opp til flere av informantene fra politidistriktene som følte de ble litt “kastet ut i det” 

eller “overlatt til seg selv”.  

 

“Så ble jeg introdusert for en sak jeg skulle være med på. Jeg fikk ørten permer, og 

sett deg å les. Jeg ante ikke hvordan jeg skulle gripe fatt i det engang, så det var 

frustrerende. Men hun som var fadder for meg hun dro meg med og gjorde det beste 

ut av det. Så en blir egentlig litt overlatt til deg selv.” 

  

En påpekte også at de som satt med arbeidsoppgavene fra før, sluttet før en var 

tilstrekkelig opplært.  

 

“Du får ofte litt dårlig tid, for en ansetter ikke folk i nye stillinger før de gamle er 

borte. Da forsvinner kunnskapen ut av huset. Da er det å begynne på nytt, lese seg 

opp og sette seg inn i regelverk.”  

 

De som syntes denne måten å lære på var grei, var som regel de som har kommet inn i 

politietaten de siste årene. Disse virker mer fornøyd med opplæringen de har fått enn 

de andre. Dette kan ha sammenheng med at de fleste av disse informantene også har 

gått moduler ved PHS i etterkant. I tillegg har de som driver med namsoppgaver fått 

egne nettverksmøter og koordinatorer hvor de kan henvende seg og ta opp ting. 

Ansatte ved Økokrim har sitt eget fagmiljø hvor de jobber i team hvor de løser ulike 

spørsmål. Det kan derfor tyde på at kompetanseutvikling og opplæring har tatt seg 

opp hos politietaten de siste årene.  

 

Formell opplæring 

Når det gjelder den formelle kursingen ved PHS er ikke disse kursene obligatorisk for 

de sivile ansatte i politietaten, og det er ingen automatikk i at en får plass ved kursene. 
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To av de tre informantene fra Økokrim hadde tatt etterutdanning på Politihøgskolen 

innenfor økonomi. Den siste hadde ikke fått plass ved siste opptak, og han ventet på 

ledig tid for å ta kurset. Når det gjaldt de ansatte som jobbet innenfor namsoppgaver, 

hadde samtlige gjennomgått moduler ved PHS relatert til deres arbeidsoppgaver, 

henholdsvis de sivilrettslige og forvaltingsrettslige modulene. Det samme hadde 

vedkommende som jobbet med forvaltingsoppgaver på politistasjonen. For de tre som 

jobbet opp mot straffesaksbehandling finnes det ikke kurs ved PHS eller andre 

institusjoner. Kun en av de tre kontorsjefene jeg snakket med hadde tatt modulen for 

ledere ved PHS. I tillegg hadde vedkommende tatt annen høyere utdanning etter at 

hun startet i politiet. Ingen av de andre ni hadde tatt høyere utdanning etter ansettelse. 

 

Det eneste de var skuffet over i forhold til kursene ved PHS var antall plasser på 

kursene. En må søke opptak og en får ikke alltid plass. En hadde vært ansatt i tre år 

før hun kom seg på kurs. Til tross for at de selv mener opplæringen ved å bli vist av 

andre har vært bra, og at de mener de har tilstrekkelig kunnskap, var det enkelte som 

følte seg mer sikker i hva de gjorde og hvordan de forholdt seg til publikum i etterkant 

av PHS kursene.  

 

“Jeg så jo det at jeg var tryggere i jobben, jeg merka det på svara jeg ga til de som 

ringte. Jeg var mer sikrere, og hadde mer tyngde på det jeg sa. Jeg visste før at jeg 

svarte riktig, men jeg var litt usikker, og jeg satt der med loven og alt det. Men det ble 

lettere å slå opp i loven og slikt, jeg synes det ble mye bedre etterpå.”  

 

En annen måte å få bygge opp kompetanse er møtevirksomhet og konferanser. De 

ansatte med namsoppgaver deltok også på nettverksmøter innen namsoppgavene. 

Nettverksmøtene gjelder for hvert av områdene innen namsoppgavene, og de møtes et 

par ganger i året for å diskutere problemstillinger. Ingen av de andre gruppene med 

sivile hadde egne nettverksmøter innenfor sine arbeidsfelt.  

 

Når det gjelder konferanser svarer de på Økokrim at de er fornøyd med antall 

konferanser de får delta på. I politidistriktene er konferanser mer sjeldent. De som 

driver namsoppgaver er fornøyd med at de har nettverksmøtene, slik at de kan få 

samkjørt praksis innenfor politidistriktet. De som jobbet med straffesaksekspedisjon 

og forvaltingsoppgaver savnet denne muligheten. De på straffesaksekspedisjonene 
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hadde aldri vært på en fagkonferanse, mens han som jobbet med forvaltning hadde 

vært på en fagkonferanse og et par turer i utlandet.  

 

Kompetanseutvikling 

På spørsmålet om de har muligheter for å få videreutviklet sin kompetanse svarte 

samtlige fra Økokrim at det hadde de. Videre svarte de at de stort sett var fornøyd 

med den mengden opplæring og kompetanse de hadde fått. Et par av dem ønsket å 

jobbe mer men sakene og få mer erfaring den veien. Dette har sammenheng med at 

Økokrim har store men få saker, og siden de fleste av informantene hadde jobbet der 

bare noen få år har de ikke jobbet med så mange saker.  

 

De fra Økokrim fortalte at de hadde store muligheter til å komme med innspill om 

videre utdanning både under medarbeidersamtale og ellers. De var også fornøyd med 

måten det ble tilrettelagt av ledelsen i Økokrim, både støtte og praktisk tilretteleggelse 

for videre kompetanseutvikling.  

 

De øvrige informantene var ikke like positive. Utover de kursene som tilbys på PHS 

har de ikke mange muligheter. Innenfor straffesaksekspedisjon er det ingen 

muligheter fordi det ikke finnes relevante utdanninger eller kurs.  

 

Generelt sett var de som jobbet innenfor straffesaksekspedisjonen ikke fornøyd med 

opplæring og kompetanse i politietaten. De har ingen kurs, eller sentral opplæring ut 

over hvordan programmet BL fungerer. De savnet også deltakelse fra ledelsen for å få 

i stand et opplæringsprogram for dem. Et av politidistriktene hadde et kurs i 

2009/2010 i straffesaksgang, det ble aldri videreført utover den ene gangen. Dette var 

et kurs som de som jobbet med straffesaksekspedisjon selv initierte uten tillatelse eller 

innblanding fra ledelsen da politidistriktet skulle få veldig mange nye sivile stillinger 

på en gang. Målet med å organisere et slikt kurs var for det første å få på plass alle de 

nyansatte, men også å få HR- avdelingen til å overta ansvaret for å holde lignende 

kurs i etterkant. Dette har ikke skjedd så langt.  

 

De andre ansatte ved politidistriktene svarte at det var mer opp til dem selv om de 

ville videreutvikle seg. Mens noen av informantene i det ene politidistriktet har fått 
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tilbud om kurs, svarer de fra det andre distriktet at de sjelden får konkrete tilbud. 

Samtlige ønsket at distriktet aktivt gikk ut og fant fram til kurs som kunne være 

interessante for virksomheten.  

 

”Når kursene som var nesten skreddersydd for vår del ble lansert, ble det oppmuntret. 

Det ble også lagt til rette at vi kunne ta det i arbeidstiden. Det var bra, ellers føler jeg 

at det er veldig opp til en selv. Det er jeg som må si i fra, og de formidler ingen 

informasjon om det heller. Det tas opp til en vis grad på medarbeidersamtaler, men 

det er opp til den ansatte å ta opp slike ting. Men det er ingen der ute som ser etter 

mulige kurs å gå som kan heve kompetansen for en. Det er opp til en selv.”  

 

To av informantene svarte likevel at hvis det hadde vært kurs, ville ledelsen nok støtte 

opp om det. Konklusjonen her blir at arbeidsoppgavenes sære art gjør at mulighetene 

for videreutvikling ikke er tilstede siden det ikke finnes andre virksomheter som 

etterspør kurs og utdanning på området i det offentlige. Det ble likevel synlig blant 

svarene jeg fikk inn at politietaten selv ikke var flinke nok til å produsere egne kurs 

eller utdanningsmuligheter. Hvis en må vente i flere år for å få plass på et kurs ved 

PHS, innebærer jo det at de kjører kursene for små eller for sjeldne. I tillegg nevnte en 

av informantene at ledelsen ikke lagde noe plan over hvordan de nyansatte i 2010 

skulle mottas. Det året ble det gitt ekstra bevilgninger til 400 nye sivile stillinger på 

landsbasis, og det kom relativt mange nye på en gang til politidistriktet. Det ble opp 

til mellomlederne i de berørte avdelinger å lage undervisningsopplegg, i stedet for at 

det kom sentrale føringer fra ledelsen.  

 

Føringer i forhold til kompetanse ved rekruttering 

“Jeg oppfatter det som at det er veldig stor sprik på kompetansen hos de sivile. Den 

har nok blitt høyere med årene etter at folk har skjønt det er arbeidsplasser her som 

er gode, trygge og givende. Men jeg ser på de som kanskje pensjonerer seg, eller går 

mot pensjonsalder. De ble ansatt i politiet, etter mitt inntrykk, ofte via kontakter. Uten 

at de hadde noen formell kompetanse, og de har sitti der og gjort mer eller mindre 

enkle jobber i mange år. De som kommer inn nå har kjempe kompetanse og har veldig 

forutsetninger til å ta ting fort. Har høy kompetanse, og har vist de kan prestere på 

den måten. Dette spriket er nok ikke hos politifolka, de må gjennom PHS for å få en 
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slik type jobb. Så jeg tror variasjonen er mye større på den sivile siden. Men jeg tror 

nok det med tiden vil jevne seg ut. ” 

 

Jeg har ikke klart å finne noe spesielle retningslinjer for kompetansekrav for stillinger 

utlyst av politiet. Det finnes sikkert i interne retningslinjer. Jeg har selv holdt øye med 

utlyste stillinger de siste 5 årene, og en liten tendens er å se når det gjelder 

utdanningskrav. De fleste stillinger som utlyses i politidistriktene krever 3-årig 

videregående skole. Dette er stort sett konsulentstillinger. De stillingene som 

innebærer mer ansvar i forhold til personal eller fagansvar kreves høyere utdanning, 

dette er som regel førstekonsulentstillinger. Ved særorganene er kravet stort sett 

høyere utdanning til de fleste stillinger, men så ligger de stort sett på førstekonsulent 

nivå. Unntak finnes, jeg har også sett at teamkonsulenter hos Økokrim har et krav om 

treårig videregående skole, og konsulentstillinger hos politidistriktene som krever 

høyere utdanning. På spørsmål om det var de med høyest utdanning som ble ansatt 

svarte den ene kontorsjefen; 

  

“Både og, vi har ikke alltid den med den beste diplomene. Det går litt på magefølelse. 

Det viktigste for oss er at de passer inn hos oss, så vi har valgt litt på grunnlag av det. 

Men de må jo ha papirene i orden også selvsagt. Men en ansetter kanskje den som gir 

litt av seg selv, og så sjekker jeg referanser selvsagt. ” 

 

Vedkommende kommenterer også at hvis ikke utdannelseskravet er oppfylt så må en 

argumentere godt for innstillingen til ansettelsesrådet, som er de som overprøver 

innstillingene og tar den endelige avgjørelsen.  

 

Tre av informantene fra politidistriktene, hvorav to var kontorledere, kom inn på og 

ble spurt direkte om kompetansekrav i forhold til rekruttering av nyansatte. På 

spørsmål om hva slags krav det stiltes for å jobbe på et lensmannskontor fikk jeg vite 

at det var krav om 3-årig videregående skole. Men det kom også fram at det var en 

fordel å ha jobbet i etaten, og ha en juridisk bakgrunn. Det kom fram at på grunn av 

den sivile rettspleien og mengden av det juridiske i arbeidet burde de være jurister. 

Innenfor forvaltningsområdet kom følgende svar angående kompetanse;  
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“De som jobber som konsulenter de gjør veldig enkle oppgaver egentlig. For 

førstekonsulenter og seniorkonsulenter kreves det litt mer, og da må en komme over 

til høyere utdanning. Så det speiles av innholdet i stillingen din hva du skal kunne og 

hvilket nivå du skal ligge på. Jeg tror nok at det ikke kreves mer enn treårig 

videregående egentlig for å utstede pass, kanskje politiattester. Det er noe som 

egentlig er enkelt, lite saksbehandling og skjønnsvurderinger. [3-årig videregående 

skole] er minstekravet. Jeg har aldri sett, i hvert fall på gruppa vår at noen konsulent 

har blitt ansatt med bare treårig videregående skole. Det skjedde kanskje før i tiden, 

men etter min tid har det ikke skjedd. De er ganske høyt utdannet de som jobber her.“ 

 

Ved straffesaksekspedisjonen er det også et krav om treårig videregående skole, men 

det er også ønskelig med høyere utdanning. 

 

“Jeg har hatt mange sivile her, med forskjellige bakgrunner. Jeg har hatt de med kun 

videregående skole, og de har vært superdyktige. Så har jeg hatt de med master i 

russisk, sosionom, tollbetjent, det er et vidt spekter. Men alle blir like her når de 

kommer inn og skal gjøre oppgavene. Jeg tenker når jeg rekrutterer, selv om det er 

ønskelig med høyskolebakgrunn at for meg er det like viktig med de personlige 

egenskapene. Det med samarbeid og være samfunnsorientert. Har en da videregående 

og har jobbet med publikumskontakt, eller har hatt en annen samfunnsrelatert 

oppgave er vel så viktig for meg som en høgskole.”  

 

Dette innebærer at innenfor disse tre arbeidsfeltene samsvarer ikke kompetansekravet 

helt med arbeidsoppgavene. Ved lensmannskontorene ansetter de folk med relativ lav 

utdanning i stillinger der det burde ha vært krav om høy utdanning. Ved 

straffesaksekspedisjonen kreves det ikke høy utdanning, men andre kvalifikasjoner. 

Ved forvaltningsavdelingen kommer det helt an på den konkrete arbeidsoppgaven du 

skal utføre hvorvidt en har behov for høyere utdanning. Likevel ansettes de som har 

høy utdanning. Det kan virke som at politietaten ikke helt har oversikt over hva den 

enkelte stillingen innebærer, og at de derfor ikke helt klarer å rekruttere den rette 

kompetansen.  
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“Jeg har ikke behov for noen som har en master i russisk” 

 

I og med at rapporten “Politiet mot 2020” skisserer et behov for annen kompetanse 

inn i politiet (Politidirektoratet, 2008), syntes jeg det var interessant å stille spørsmål 

om hvilke føringer som gjaldt ved ansettelser, og om det var kommet noen nye de 

siste årene. Det eneste som var kommet de siste årene var at formalkompetanse var 

blitt mer verdsatt, og at realkompetanse kunne erstatte formalkompetanse. I tillegg var 

det en del føringer om antall kvinner, og antall ansatte med utenlandsk opprinnelse, 

men disse var ikke krav. Det var ikke kommet noen krav til hva slags type utdanning 

denne formalkompetansen skulle bestå i, verken om det skulle være relatert til 

politietaten generelt eller arbeidsoppgavene spesifikt.  

 

Et annet moment som kom fram ved kompetansekrav var at spriket mellom relativt 

enkle arbeidsoppgaver og høyt utdanningskrav førte til at man ansatte folk som ble i 

stillingene i en kort tid.  

 

“Når jeg mottar søknader, jeg sier ikke det at jeg sjalter bort alle de som har 

voldsomme utdanninger, men jeg må tenke på hva de skal gjøre her, og hva jeg skal 

bruke de til. Hvor lenge skal jeg få beholde folk, skal jeg bruke tid og resurser på 

opplæring i 1,5 år, også går de etter to år. Da har jeg tapt. De vil aldri bli værende.”  

 

Informanten mente at de med høyere utdanning som tok disse stillingene ikke var 

interessert i å jobbe der, men at de benyttet det som en inngangsport til etaten, eller 

for å vise at de hadde en stilling i politiet på cv’en deres. Det å ansette folk med høy 

utdanning i stillinger som strengt tatt ikke krever det, kan føre til en høy turnover. For 

høy turnover er negativt for en bedrift og for menneskene i den. Det tar opp  ressurser 

å lære opp nyansatte, og denne opplæringen skal foregå samtidig som en gjør de 

ordinære arbeidsoppgavene. Dette er belastende for de som til stadighet må lære opp 

nye.  

 

Igjen ser en at politietaten ikke har noen spesifikke krav til en siviles kompetanse når 

det ikke er snakk om en spesialiststilling. Høy utdanning er ønskelig fra etatens side, 

men ønsket virker lite gjennomtenkt. Det gjenspeiler også rapporten “Politiets behov 

for personell med annen kompetanse enn politihøgskolen”. For det første ramser 
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denne rapporten opp prosentandelene for hvor langvarig utdanning de sivile har, men 

den sier ikke noe om hva slags utdannelse. For det andre spesifiserer rapporten hvilke 

oppgaver de ønsker sivile skal overta eller utføre, men de spesifiserer ikke hva slags 

type utdanning de bør rekruttere fra (Politidirektoratet, 2010a).  
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9 Rekruttering og karrieremuligheter 
Et moment ved kompetanse er den muligheten den ansatte har for å videreutvikle seg 

slik at en kan få muligheter til å stige i stillingsgradene eller bytte arbeidsplass internt 

i en organisasjon. Intern rekruttering er med på å motivere den ansatte og er en god 

måte for en organisasjon å holde på kompetansen. Rekruttering og 

karriereplanlegging er dessuten to av de faktorene som Nordhaug vektlegger ved en 

god lederpraksis (Nordhaug, 2002). Dessuten er karrieremuligheter et viktig aspekt av 

human resours- perspektivet siden det er en av de faktorene som er 

motiveringsskapende (Bolman og Deal, 2009).  

 

Ansettelse 

Tre sentrale trekk kom fram når jeg spurte om hvordan informantene ble rekruttert inn 

i politietaten. Det første trekket er et ønske om å jobbe i politiet. Samtlige fra 

Økokrim hadde søkt en utlyst stilling og gått igjennom en normal ansettelsesprosess. 

På spørsmål om hvorfor de hadde søkt stilling i politiet, svarte de at det var det fordi 

de spesifikt ønsket å jobbe for Økokrim ut fra sammenfallende interesser, eller at de 

ønsket nye utfordringer i arbeidslivet.  

 

Neste trekk er at de begynte ved en tilfeldighet. Ved politistasjonene viste trenden seg 

at de kom inn i politiet som den første jobben de hadde. Samtlige søkte stilling og fikk 

den via en normal ansettelsesprosess. Formålet var å være der kort tid før de startet 

utdanning eller fikk seg noe annet. Samtlige hadde imidlertid blitt værende i politiet i 

ti år og oppover. Motivasjonen til disse tre som svarte dette var spesifikt at de ønsket 

seg en jobb, en hvilken som helst jobb og at det var tilfeldig at de begynte i politiet. 

Samtlige her hadde også søknader ute i andre bedrifter.  

 

”Det var ikke slik at jeg på død og liv ville hit, det var det ikke. Jeg trengte en jobb, 

men jeg har blitt her ganske lenge da.” 

 

Det siste trekket ved ansettelser gjenspeiler litt den tidligere arbeidsbakgrunnen til de 

sivile. De fra politidistriktene som hadde hatt et tidligere yrke, skiftet dette yrket på 

grunn av helsemessige årsaker eller arbeidsledighet. To av dem som jobbet ved 
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lensmannskontor kom inn via tiltak fra enten trygdekontor eller Aetat (nav), og gikk 

noen runder med diverse tiltak før de fikk fast ansettelse. En tredje søkte på ordinær 

måte, men hadde helse som årsak til karrierebytte. Den siste var blitt overtallig ved sin 

tidligere arbeidsplass og benyttet seg av overtallighetsordningen i staten.  

 

Det er nok en tilfeldighet at de tre trekkene var særegne for de tre stedene. Det ligger 

nok andre faktorer bak som kan forklare dette mønstret. Det sentrale her er at de med 

spesialstillinger ønsker seg inn til politiet spesifikt, og de ansettes via en ordinær 

prosess. Det andre sentrale poenget er at ved politidistriktene skjer ansettelse av en 

sivil mer ut fra tilfeldighet enn et planlagt ønske fra den siviles side. Dette innebærer, 

med unntak av spesialister at de sivile ikke har en spesifikt målrettet rekruttering til 

politietaten, eller at politietaten rekrutterer spesifikke sivile ut fra ønskelige kriterier 

som politietaten har satt opp. Dette gjenspeiler blant mine informanter, siden bare tre 

av ti sa at de spesifikt ønsket å jobbe for politiet, og det var derfor de hadde søkt seg 

dit.  

 

”Jeg finner det spennende å jobbe her, men jeg kan også velge å finne det dørgende 

kjedelig. Jeg tror det er litt hva man gjør det til, og hvordan man velger å se livet. Jeg 

tror ikke det er så mange som planlegger å være der man er bestandig. Hvert fall 

mange sivile i politiet tror jeg kanskje er litt tilfeldig at er der, fordi det er ikke de 

jobbene en gjerne utdanner seg til. Det er vanskelig å utdanne seg til å være sivil i 

politiet, derfor tror jeg ikke det er så mange som ar planlagt å være der heller. Veien 

blir til mens en går.”  

 

Karrieremuligheter 

Ingen av informantene ble forespeilet noen karriereplan ved ansettelse.  

 

“Ikke en dritt for å si det slik.” 

 

På spørsmål om det var noen karrieremuligheter hos de på Økokrim var svaret nei. 

Hos Økokrim er spesialetterforskerne plassert i team, hvor teamlederne stort sett er 

statsadvokater. Det finnes også en politioverbetjent på bistandsteamet. Dette er en 

bevisst organisering fra Økokrim sin side at det skal være jurister som skal ha 
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personal- og fagansvar. Økokrim har heller ingen spesialisering innen stillingene. For 

to av informantene var dette greit at de ikke hadde noen avansement muligheter. Den 

siste svarte at når en var blitt ansatt i Økokrim hadde man nådd ganske langt 

karrieremessig “men jeg hadde satt pris om det var reelle muligheter for oss å være 

teamledere. Det skal ikke være noe i veien for det. Slik som jeg har hatt masse ledelse 

på skolen, og erfaring fra [tidligere arbeidsplass]”.   

 

I politidistriktene har man få muligheter til å stige i gradene. Med unntak av de tre 

kontorsjefene hadde kun en til av informantene startet som konsulent, blitt 

førstekonsulent og til sist seniorkonsulent med fagansvar. Stillingene hadde hun søkt 

seg til. Denne muligheten hadde hun fått de siste årene. Videre muligheter nå 

eksisterer ikke, da må hun over i en annet fagfelt.  

 

” [Det er] kun konsulenter innen for saksbehandling. Det er litt definert det da 

innenfor stillingsmodellen til staten. Der er egentlig seniorkonsulenter definert som 

den høyeste saksbehandlerstillingen. Går en videre derfra skal en gå over i en mer 

rådgivende stilling, da kreves det litt annet innhold i stillingen. Så det jeg driver med 

nå kan jeg ikke forvente å komme noe lenger med, da må en flytte på seg. ” 

 

Ansatte på lensmannskontor har det samme, de er enten konsulenter eller 

førstekonsulenter ut i fra de type arbeidsoppgaver de har. Eventuelt hvis 

lensmannskontoret er stort nok har de kontorsjef stilling i tillegg. Disse stillingene er 

det få. De rådgivende stillingene med mer fagansvar var sentralisert til politistasjonen 

i distriktet. For å få disse må en da bytte tjenestested. Det er også få av disse 

stillingene.  

 

Karrieremulighetene for de ansatte er derfor litt begrenset siden en enten kan bli leder, 

som det er få stillinger av. Eller en kan søke seg til stilling som fagansvarlig for feltet, 

som det er få av. Stor sett legges fagansvaret også til en lederstilling. En kan 

selvfølgelig endre fagfelt. Flere av informantene nevnte dette som en mulig 

karrierevei. De fleste innenfor politidistriktene hadde også tjenestegjort flere steder og 

hatt andre arbeidsoppgaver tidligere. Hvor enkelt det er å bytte fagfelt kom jeg 

dessverre ikke inn på, men jeg vil anta at de må søke seg til nye stillinger og gå via en 

ansettelsesprosess.   
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Karriereveien for de på straffesaksekspedisjonen har vært vanskelig. De tre 

informantene som har vært ansatt lengst i politiet har samtlige jobbet og jobber 

fremdeles med straffesaksfeltet. De forteller at de i lang tid hadde tittelen sekretær, før 

de ble innlemmet på det nederste trinnet av konsulentstillingene. Her er de fremdeles. 

Disse informantene forteller at de høye stillingene som seniorkonsulent og 

rådgiverstillingene kun finnes hvis en jobber med administrasjon eller personal. Hvis 

de sivile da vil ha de høyere stillingene eller bedre betalt, må de bytte både 

arbeidssted og fagfelt og begynne med administrasjon og drift av politidistriktet i stedt 

for straffesaksfeltet.   

 

”hvis en jobber som sivil i straffesaksfaget så har det vært slik at hvis en skal videre i 

forhold til konsulent så måtte du ut av det, og over på administrasjon, lønn. … Der 

ligger lønningene, der ligger senio konsulent og rådgiverstillingene. Hvorfor skal det 

være slik? Det har jeg vært forbanna på i alle år. Jeg synes det var en fjær i hatten at 

vi klarte å få på plass i hvert fall at vi først ble betegnet som gruppeledere, så 

kontorleder, og nå kontorsjef. I tillegg var det ikke en eneste sivil ute på stasjonene 

som hadde høyere stilling enn førstesekretær i mange, mange år. Så det laveste 

trinnet på konsulent. I 2009 da vi fikk de nye stillingene gjorde vi om to til 

førstekonsulent med fagansvar, nettopp for å vise at det er mulig å gå videre. De har 

ansvar for å drifte fag, og drive opplæring. Vi har gjort noen små skritt, men å få med 

seg ledelsen på det er ikke like lett. De har gjort spede forsøk, men det strander. Der 

jeg er nå kommer jeg ikke videre i forhold til straffesaksfaget. Hos meg nå er det 

konsulent, førstekonsulent og kontorsjef. Det er det som finnes.”    

 

En mulig årsak til at de på straffesaksekspedisjonen ikke har høyere stillinger er at de 

er en ren støttefunksjon og ikke tar selvstendige beslutninger. På konfrontasjon om 

dette, får jeg et inntrykk at det ligger et visst ansvar i det arbeidet de gjør.  

 

”Vi gjør det når vi sitter i publikumsvakta og tar i mot anmeldelser fra publikum, og 

sitter og leser enhver anmeldelse som kommer i posten og vurderer hvordan den skal 

registreres, skal den etterforskes, skal den registreres som straffesak. Naskeri, 

tollsaksbehandling og beslag, det er ikke en eneste etterforsker som ser det. Det vi 

registrerer i SSP, i forhold til pågripelser, hva med dommeravhørs delen. Vi har mye 

nå som jeg synes krever, om ikke rådgiver så burde seniorkonsulent pakkakomme ut 
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til straffesaksekspedisjonen.” 

 

To momenter kommer fram når jeg ser på informantenes svar. Det første momentet 

har jeg alt vært inne på når det gjaldt de øvrige ansatte i politidistriktene. De må bytte 

arbeidsoppgaver hvis de vil videre opp og fram. Dette innebærer at de således går ut 

av sitt fagfelt og over på et annet. Hvis en som driver med straffesakskjeden skal 

starte på administrasjonen, vil de faktisk gå over i et annet yrkesfelt.  

 

Det andre som slår meg er hvor vanskelig det har vært for de sivile å få gehør for sine 

behov når det gjelder lønn og stillingstittel. Det ser en på utviklingen av 

kontorsjefstillingen. En av informantene fortalte at hun fra starten av satt med 

sjefsansvaret uten å ha det formelt på papiret. Senere ble de kalt gruppeledere og 

kontorledere før de fikk tittelen kontorsjef.  

 

”Før det så har det også vært en kamp, det å få et formelt navn på den funksjonen en 

har. For det har vært uformelt i alle år. Jeg har hatt stort ansvar, hatt 

ledelsesoppgaver og arbeidsledelse, men aldri hatt det formalisert i stillingen min og 

lønna mi. ” 

 

Hun utdyper videre med å fortelle at karriereutvikling ikke har vært et prioritert 

oppgave for politidistriktet. Det har til tider vært noen forsøk, men forsøkene har stort 

sett ikke blitt fullført eller resultert i noe. Det er via fagforeningene, og spesielt de 

siste årene, at de har fått fart i lønnsutviklingen og stillingskategorier for de sivile. 

Den manglende satsningen på å tydeliggjøre en karrierestige for sivile i politiet gjør at 

enkelte slutter.  

  

”Jeg ser det at jeg mister folk, en holder ut en del år, men så vil folk videre. Jeg har 

en kar her som sier at han ikke har lyst til å være konsulent hele sitt liv, han har 

studert litt organisasjon og ledelse så han har planer. ” 
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Spesialisering 

Når det gjelder spesialisering som en mulig karrierevei, varierer det veldig fra sted til 

sted hvordan mulighetene er. Med spesialisering mener jeg at en oppretter en stilling 

eller funksjon hvor en ansatt får fagansvar eller opplæringsansvar innenfor et område. 

Politietaten har i det siste ofte betegnet disse stillingene som spesialiststilling, oftest 

forbeholdt de politifaglige stillingene. I utlysningene til disse stillingene har jeg lagt 

merke til at de fleste er avlønnet på samme nivå som politioverbetjentstillinger. Antall 

utlyste stillinger for sivile som er betegnet som spesialiststilling har vært få, Politiets 

utlendingsenhet har sommeren 2013 hatt en stilling utlyst som spesialist, avlønnet 

som seniorrådgiver. Spesialetterforskerne til Økokrim kan betegnes som 

spesialiststilling.  

 

På spørsmål om det kan opprettes spesialstillinger på lensmannskontor hvor en kan 

for eksempel plassere et ekstra fagansvar for et fagområde er svaret nei. 

Lensmannskontorene er for små. Fagansvaret er plassert sentralt, som 

rådgiverstillinger, inne på politistasjonene og ikke i lensmannsdistriktene. Det 

overordnede fagansvaret på kontorene med kontorsjef var plassert fagansvaret i 

kontorsjefstillingen. Videre mener de ansatte på lensmannskontor at de i sin 

nåværende stillinger er spesialister innenfor sine felt. Det har stor detaljkunnskap 

innenfor sitt fagområde og er flinke til det de gjør. Å opprette spesialiststillinger som 

en mulig karrierevei kan derfor virke litt uhensiktsmessig siden fagkunnskapen til 

spesialisten vil være på samme nivå som de øvrige ansatte. 

 

I det politidistriktet hvor jeg besøkte politistasjonene, har de plassert fagansvaret på 

forskjellige steder. På bevilling har de opprettet noen seniorkonsulentstillinger og lagt 

ansvaret der. Ved straffesaksekspedisjonen var organiseringen litt forskjellig. På det 

ene stedet var fagansvaret hos kontorsjefen. På det andre stedet var det også hos 

kontorsjefen, men i tillegg hadde hun også to førstekonsulenter som hun hadde 

delegert fagansvaret til. Dette innebærer at selve organiseringen av mannskapet 

internt, ved å la samme person utfører flere funksjoner, kan være med på å begrense 

antall mulige karrieremuligheter.  

 

I følge Human resource- perspektivet er både kompetanseheving og 

karrieremuligheter viktige behov og forutsetninger for at en ansatt skal yte godt i en 



88 

 

bedrift. Det faktum at politietaten ikke sørger for de sivile ansattes karriere og 

kompetansebehov er bekymringsfullt. For hva skjer med arbeidsmiljøet og den 

enkelte ansattes helse når en ikke føler seg verdsatt og sett? Hva skjer med kvaliteten 

på arbeidet når arbeidet som informanten sa er “dørgende kjedelig”? Disse 

spørsmålene ligger utenfor min problemstilling, så jeg velger å la de stå åpne.  
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10 Arbeidsmiljø, trivsel og sikkerhet.  
Trinn tre i Maslows behovspyramide er sosiale behov. Dette er et trinn som han 

karakteriserer som et mangelbehov, det vil si hvis menneske mangler noen av de 

sosiale behovene vil det skape mistrivsel. Dette samsvarer også med det Herzberg har 

i sin tofaktor modell, der de sosiale arbeidsforholdene er en av de faktorene som 

skaper mistrivsel (Kaufmann og Kaufmann, 2009). Viktige moment for en 

organisasjon mer med andre ord å sørge for de sosiale forholdene for sine ansatte, det 

er viktig med et godt arbeidsmiljø, gode samarbeidsrutiner, sosial tilhørighet og fysisk 

trygghet på arbeidsstedet. Nedenfor skal jeg se på hvordan de sivile i politietaten har 

de sosialt på jobb.   

 

Arbeidsmiljø og trivsel 

 

”Det er kjempefint å jobbe i politiet” 

 

Jeg satte ikke opp spørsmål om arbeidsmiljø eller trivsel i min intervjuguide. Dette 

fordi jeg oppfatter det som et veldig ledende spørsmål, og noe som folk ikke helt vil 

svare ærlig på hvis det viser seg å være problemer på arbeidsplassen. Jeg tenkte jeg 

ville stille spørsmål om det i intervjuet der det ville virke naturlig ut fra hva 

informantene selv tok opp. Det var ikke nødvendig å stille spørsmålet, fordi samtlige 

kom på en eller annen måte inn på at de trivdes med å jobbe i politiet, og at de trivdes 

med arbeidsoppgavene.  

 

På direkte spørsmål var det kun to som svarte at de nesten alltid trivdes. Begge kom 

inn på ledelsesproblematikk og hvordan dette kunne påvirke miljøet negativt.  Begge 

konkluderte for så vidt også med at konflikter var det overalt, og det var bare noe en 

måtte forholde seg til i arbeidslivet. Disse negative tendensene mellom de ulike 

gruppene av ansatte er med andre ord ikke en dominerende faktor i det daglige.  

 

De var svært motiverte til arbeidet innenfor politiet. På spørsmål om hva den sivile 

syntes gjorde arbeidet interessant, svarte samtlige variasjon. Variasjon i 

arbeidsoppgavene slik at en fikk benyttet seg av sin kunnskap er et viktig behov i 
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Thorsruds jobb-behov teori (Kaufmann og Kaufmann, 2009).  

 

“Variasjon selv om arbeidsoppgavene kan være like, er sak til sak forskjellig og det 

er utrolig spennende å jobbe her.” 

 

Åtte av ni spurte hadde variasjon som det første de sa som gjorde arbeidet interessant. 

Den siste svarte følgende;  

 

”Jeg kan egentlig ikke si variasjonen, for det er stort sett de samme 

arbeidsoppgavene. Det er stadig noen utfordringer og problemløsninger. ” 

 

Problemløsning var noe som gikk igjen hos flere, det samme gjorde utfordrende, 

spennende, morsomt, mennesker, godt miljø, selvstendig og lærerikt. Det at 

informantene syntes at arbeidet var variert og full av problemer som skal løses kan 

innebære at de er fornøyd med kompleksiteten av arbeidsoppgavene.  

”Det er fordi jeg synes det er kjempespennende, og jeg ser at en lærer nye ting hver 

dag, møter nye mennesker hver dag, og mye utfordringer hver dag, og det liker jeg. 

Liker å bruke meg selv, liker å møte mennesker og liker å kjenne at jeg takler 

situasjoner som er nye for meg, eller hvordan jeg takler det. Det er ikke alltid en 

takler det på den beste måten.” 

“Det er nye utfordringer hele tiden. En skulle tro at når en har gjort det mange 

ganger, og vært gjennom mange forskjellige saker, blir det de samme tingene en gjør. 

Men hver sak er blir helt ny på en måte, og det blir helt nye utfordringer på å finne 

spor og finne bevis i de sakene.“ 

De sivile liker med andre ord at ting ikke er forutsigbart og stillestående. De ønsker 

arbeidsoppgaver som de kan bryne seg på og lære noe av. De fleste ga indikasjoner på 

at de fikk disse ønskene oppfylt. Samtlige av informantene trivdes i politiet, kun to sa 

det noen ganger var litt mistrivsel, men det var i forhold til ledelsesproblemer ikke 

arbeidsoppgavr og miljø.     

 

 



91 

 

Et annet trekk ved de sivile er at de liker faget sitt og er faglig interessert.  

 

“men det vil jeg si hvis noen ber meg om å velge ledelse eller fag, så har jeg alltid 

valgt fag” 

 

Minst tre av de ti informantene var faglig involvert i enten drift av politistasjonen eller 

lensmannskontoret, eller faglig involvert i forhold til fagutvikling. Disse var med i 

ulike arbeidsgrupper og utvalg. Jeg spurte ikke informantene om dette, det kom fram 

under samtalene, så det kan være flere. De faglige diskusjonene gikk enten på 

hvordan de skulle organisere stasjonen eller lensmannskontoret i forhold til hvem av 

de ulike faggruppene som skulle ha ansvar for ulike oppgavene, eller på andre 

diskusjoner rundt organiseringen av arbeidet. I tillegg var et par av dem med i ulike 

utvalg som så på ulike problemstillinger knyttet enten til fag eller organiseringen av 

politiarbeidet. En sa også at hun var med på utredninger i forhold til nye lover.  

 

“Vi har jo tett dialog med politidirektoratet, der har vi vært med på ulike 

arbeidsgrupper. Da plukker en jo ut andre politidistrikter for å stake ut retningslinjer. 

Lager noe skriftlig som sendes ut til alle, på hvordan lovverket skal forstås og 

håndteres.” 

 

Samarbeid 

På spørsmål om hvem de samarbeider mest med i forhold til sitt arbeid, svarte de aller 

fleste at de samarbeidet mest med dem de jobbet sammen med i teamet sitt. De i 

politidistriktene hadde stort sett rene sivile team, og jobbet derfor tettest med andre 

sivile. Unntak var det selvfølgelig med de som hadde som arbeidsoppgave å bistå 

andre internt, som straffesaksekspedisjonen. De fleste sa der at de samarbeidet godt 

med både de politiutdannede og juristene. Hun fra Bevilling hadde følgende 

kommentar om samarbeidet med de politiutdannede; 

 

“...vi utfyller hverandre. Vi har forskjellig fokus. De støtter seg veldig til den 

fagkunnskapen vi sitter med på vårt felt. Vi er avhengig av dem når det gjelder å 

fange opp ting, de er mer ute der når ting skjer.”  
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Samarbeidet i Økokrim er preget av at de jobber tett i et team, og at de sivile og 

politiutdannede stort sett utfører de samme arbeidsoppgavene. Siden de må jobbe 

sammen på saker er det derfor naturlig at de samarbeider med alle profesjonene. 

Samtlige av informantene sa at samarbeidet var bra, et par kommenterte at det 

selvfølgelig var litt personavhengig hvor godt en jobbet med alle i teamet.  

 

På spørsmål om hvem de anså som sin nærmeste kollega, svarte tre av informantene 

at de betegnet de sivile som nærmeste kollegaer, tre svarte alle, og en svarte de 

politiutdannede. De på Økokrim ble ikke forespurt, fordi samtlige ga inntrykk av 

under hele intervjuet at de ikke delte opp sine kollegaer som sivile eller politi. En 

trend her var at de svarte ut i fra hvem de jobbet tettest opp mot. De som jobbet mest 

med sivile sa sivile, og hun som jobbet opp mot politi sa politi. De som svarte at de 

betraktet alle som sine kollegaer jobbet hovedsakelig på lensmannskontor. Siden 

miljøene er mindre på disse kontorene, er det ganske naturlig. Det merkelige var at 

hun som svarte de sivile her, jobbet ikke opp mot de sivile i det hele tatt. Det kan tyde 

på at andre ting enn hvem du jobber mest med influerer hvem du anser som din 

nærmeste.  

 

Sosialt samvær 

Det spørsmålet som genererte mest latter hos mine informanter var hvem de spiste 

lunsj med. Grunnen til at jeg stilte dette spørsmålet var ikke bare for å se hvordan det 

sosiale livet til de sivile utartet seg, men også min egen nysgjerrighet. For noen år 

siden jobbet jeg ved Oslo politidistrikt og erfarte at selv om min avdeling var liten og 

hadde alle forutsetninger for å skape et godt arbeidsmiljø hvor alle snakket med alle 

hadde vi et litt merkelig mønster når det gjaldt lunsj. Samtlige spiste lunsj på 

pauserommet. Pauserommet bestod av et stort rom med et langbord og to små runde 

bord. På langbordet satt sjefen på den ene kortsiden, nærmest ham satt politibetjentene 

på faste plasser. Nederst på den andre enden satt de sivile. Juristene kom en halv time 

senere og satte seg på et av de små runde bordene. Etter hvert som de ble flere, ble det 

betydelig mindre plass rundt dette bordet. Likevel satte ingen av juristene seg på 

langbordet selv om det var mange ledige plasser. På den tiden tolket jeg dette som 

vane, mennesker setter seg gjerne på den samme plassen, og gjerne med dem en er 

mest med i arbeidstiden.  
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Kun en av informantene sa hun likte å spise alene. Resten svarte at de spiste sammen 

med sine kollegaer. Hos Økokrim innebærer det at de går i den felles kantina og setter 

seg der det er ledig plass. Den ene informanten sa at det kun var datafolka som satt litt 

for seg selv, ellers var det så lite miljø at alle kjente alle, og snakket med alle. Det 

samme gjaldt ved lensmannskontorene. De er ikke så mange så det blir til at alle 

kjenner alle og spiser lunsj samlet. På politistasjonene var det litt variert. Stort sett 

spiste de sammen med sitt team, det vil si de sivile, men de prøvde aktivt å sitte 

sammen med de andre. Jeg fikk inntrykk av at dette var for å bevisst øke 

fellesskapsfølelsen. Hvem de satt sammen med kommer litt an på hvordan spisingen 

organiseres, om de har et felles spisested, eller om hver etasje eller avdeling har sitt 

spiserom. På den ene stasjonen la de ned spiserommene og opprettet ett eget sted, så 

etter det var de mer samlet. Ingen av informantene kjente seg igjen i at de grupperte 

seg etter visse mønstre.  

 

På spørsmål om hvem de var sammen med på arrangementer med jobben utover 

arbeidstid, svarte 4 at de var med alle. En svarte at hun var med de sivile, men at det 

hadde mest med at hun var kommet i en alder der hun ikke var med på så mye festing. 

To svarte at det som regel var sivile eller de en jobbet tettest med, men at det også 

ofte var politi tilstede. De fra Økokrim ble ikke stilt dette spørsmålet siden de 

gjennom hele intervjuet fortalte at det ikke var store skiller mellom sivile og de andre 

gruppene. Av de aktiviteter som de var med på lønningspils, grilling og felles 

bespisning.  

 

Sikkerhet 

Et av de temaene jeg glemte å sette opp i intervjuguiden var sikkerhet. Det kom 

likevel tidlig fram i intervjufasen, så åtte av informantene ble spurt om de følte seg 

trygge på jobb. Samtlige sa at det gjorde de.  

 

Hos Økokrim hadde de fokus på sikkerhet i forbindelse med aksjoner, det er alltid 

politiutdannede som går inn først og sikrer stedet før de sivile kommer inn. I tillegg er 

en aldri alene igjen på et ransakelsessted. I avhørssituasjonen er sikkerhet også tenkt 

på i form av at det er innredet på en spesiell måte, for eksempel etterforsker nærmest 
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døren og kontoret var blottet for skarpe gjenstander. Under avhør er det også normalt 

at det alltid er to tilstede, og at en sjekker vedkommende som skal avhøres. En mangel 

som ble nevnt hos Økokrim var at de ofte var i mangel på politiutdannede, de er for 

få. I tillegg har en del av dem mistet en del godkjenninger siden de ikke får tilbud om 

den treningen som er et krav for å opprettholde godkjenningene. Dette fører til at det 

har skjedd at en sivil må bistå i blant annet kjøring av siktede til varetekt. I tillegg må 

de be andre distrikter om bistand for å opprettholde sikkerhet under aksjoner.  

 

Av de to som ble spurt om sikkerhet ved lensmannskontorene sa begge at de følte seg 

sikre. I vakta har de alarmknapp under bordet, og de har alltid en pikett, det vil si en 

politiutdannet som er ledigstilt ordinær tjeneste slik at han er tilgjengelig for løpende 

oppdrag, eller så var det alltid en betjent i nærheten. I forhold til namsoppgavene 

svarte hun som drev med de tyngste sakene, at når hun var ute så hadde hun alltid med 

seg en politibetjent. De hadde også diskutert om de skulle utstyres med pepperspray 

og vester, men kommet fram til at de ikke har behov for det. Informantene som jobbet 

ved bevillingsseksjonen sa også at de hadde vurdert bruk av vester når de var ute og 

drev kontrollvirksomhet, men at det ikke hadde blitt noe av siden de var ukomfortable 

å bruke. De hadde også risikovurderinger hvert år, og hun sa at det var aldri noen som 

følte seg utsatt.  

 

Av de to som ble spurt om sikkerhet fra Økokrim hadde begge fått et sikkerhetskurs i 

løpe av ansettelsesperioden, henholdsvis 3 og 5,5 år. De på lensmannskontorene 

spurte jeg ikke, men de ved politistasjonen hadde fått sikkerhetskurs. Den ene hadde 

hatt to i løpet av de 28 årene hun hadde jobbet der, den andre et i løpet av 11 år.  

 

”Vi har skranken ute, vi har bygd den høyere på grunn av sikkerhet. Vi har låst døra 

slik at hvis det kommer truende personer, kommer de for å skyte oss så ja.... men er de 

truende så kan vi løpe bak og opp slik at de ikke får tak i oss. Kommer de for å skyte 

oss så.... Jeg føler jo egentlig at vi har det trygt” 

 

Konklusjonen her er at selv om det er dårlig med kursing, og sikkerhet i stor grad har 

blitt tenkt på i de store linjer. Det vil si de har diskutert utstyr, har alarmknapper og 

policy på å ikke reise alene ut. Men daglig sikkerhetsfokus fikk jeg ikke inntrykk av at 

de hadde. Det er kanskje heller ikke nødvendig, for ingen fortalte at de hadde vært 
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utsatt for noe, og samtlige følte seg trygge.  
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11 En profesjonsfølelse 

Et av menneskenes behov er å være noe, ofte identifiserer en seg ut i fra det yrket en 

har. Viktigheten av å ha en tittel, det å være noe, har stor betydning for at en skal føle 

seg ivaretatt og synlig i en organisasjon. I følge Herzberg er det å være anerkjent en 

viktig motiveringsfaktor for trivsel og vil ha en positivt innvirkning for arbeidsmiljø 

og arbeidsresultater (Kaufmann og Kaufmann, 2009).  

 

Definisjonene på en profesjon inneholder to viktige kriterer: at arbeidsoppgavene 

utføres kun av personer med en viss kompetanse, og at rekrutteringen skjer bevisst fra 

en type utdanning som gir denne kompetansen. I kapittelet ovenfor har jeg vist at de 

fleste sivile rekrutteres fra alle typer utdanninger, og at de ikke har en spesifikk 

kompetanse som kun benyttes i politiet. De har dermed ikke en profesjon ut fra 

definisjonen. Likevel kan de ha en yrkesfølelse. Yrkesfølelse er med på å gi 

tilhørighet og aksept. Disse to er et grunnleggende behov hos mennesket, og Maslow 

beskriver dem som mangelbehov når de ikke er tilstede. Dette innebærer at hvis de 

ansatte ikke føler tilhørighet og aksept, vil de føle mistrivsel og ikke kunne realisere 

seg selv (Kaufmann og Kaufmann, 2009). Jeg har derfor sett nærmere på hvordan de 

sivile tenker om seg selv.  

 

“Den sivile” 

De sivile selv legger i betegnelsen sivil som ikke politiutdannet. Kun to av 

informantene beskrev hva de la i begrepet sivil, utover det å definere det som ikke 

politiutdannet. I de to beskrivelsene gjenspeiles det hvor de var ansatt. Hun som var 

ansatt i politidistriktet beskrev en sivil ut i fra hva politidistriktene som regel bruker 

de sivile til. 

 

“For meg så er sivil i politiet. Enten jobber du i administrasjonen og saksbehandling 

på den måten, eller så jobber du som arrestforsvarer, vakta eller straffesaksrelatert.”  

 

Mens han på Økokrim spesifiserte mer ut fra i fra spesialkompetanse, sivil ble derfor 

“person med spesialkompetanse”. De to andre informantene fra Økokrim refererte til 

etterforskere uten politiutdanning, kun en av dem spesifiserte at det fantes andre sivile 
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ved Økokrim som ikke var spesialister. En ser her at de definerer hvem en sivil er ut 

ifra sitt eget ståsted. Det kan virke som om de sivile i politietaten ikke har kjennskap 

til alle funksjonene en sivil brukes til. På lik linje hadde de også litt problemer med å 

se alle de sivile som sivile.  

 

”Men så er det de som havner og sees på i en litt gråsone. Alle jurister de er sivile 

strengt tatt. Ingen politifaglig bakgrunn, men de har politimyndighet og noen av dem 

går i uniform. Så har en noen politifolk som har gått over i sivile stillinger. ” 

 

Mens de synes det er lett definerte hvem som var politi, det vil si de med 

politiutdannelse, var det med andre ord litt vanskeligere å definere sivil på grunn av 

gråsonene. Arrestforvarere og juristene er eksempel på dette. Arrestforvarerne går ofte 

i uniform og har begrenset politimyndighet. De blir sivile, men ikke sivil på samme 

måte som de andre. Juristene er sivile, men har påtalemyndighet og går også ofte i 

uniform. Flere av informantene betraktet dem ikke som sivile. De er annerledes enn 

de andre sivile, noe som ofte gjenspeiles i offentlige rapporter der en oftest ramser 

opp ansatte i politiet som politi, jurister og sivile. En mulig årsak til dette er fordi 

juristene har sin egen klare profesjon i politiet som påtalejurister, og har sin egen 

status som dette. I tillegg står de sentralt i politiarbeidet siden det er de som oftest er 

påtaleansvarlig i straffesaker, og som har myndighet til å ta ut tiltale og iretteføre 

saker.  

 

“Spesialisten” 

Siden det er et ønske om flere sivile inn i politiet med annen kompetanse, spurte jeg 

hva informantene la i begrepet spesialist. Dette er et begrep som har dukket opp i 

enkelte utlysningstekster i politietaten de siste årene. De fleste hadde ikke hørt om 

begrepet spesialist eller spesialmedarbeider. En beskrev det som en “med en 

kompetanse de selv ikke har, og som er dyrt å egenutvikle”. En annen ga følgende 

beskrivelse ”Det er ofte politifolk, de har vært med en stund og fått sitt 

spesialområde. De har sjelden personalansvar, og er dedikert til et område eller 

tema.” På spørsmål om det var spesialister innenfor de sivile var svaret nei spesialist 

bare var en navnelapp.  
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En gjennomgående forståelse av hva en spesialist måtte være, var en som var flink til 

noe, en som var dyktig og spesielt interessert. Jeg spurte de som jobbet innenfor 

politidistriktene om de selv betraktet seg som spesialister. Svaret var entydig ja hos de 

fleste “vi er like mye spesialister, vi har et avgrenset arbeidsfelt, gode kunnskaper om 

det vi holder på med” 

 

Identitet 

Samtlige av informantene følte de hadde en profesjon, men de fleste av dem visste 

ikke helt hva den var, eller hva de skulle kalle seg. Lettest var det for de på Økokrim, 

de identifiserte seg med sin utdanning, de er revisorer. I tillegg hadde de et klar skille 

på at de ikke var politi, og var komfortable med det. Kun en av dem utalte “Jeg føler 

meg litt politi egentlig”.  

 

Ved politidistriktene var det mer diffust hva de anså som sin profesjon. Enkelte av de 

ansatte ved lensmannskontorene hadde en profesjonsfølelse mer rettet mot det å være 

namsmann. På politistasjonene betegnet de seg som saksbehandler eller sjef. Jeg fikk 

inntrykk av at de var klare på at de følte de har en profesjon, men de er ikke politi. 

Kun en av de ti identifiserte seg med å være politi. Problemet med å definere seg 

innenfor en profesjon lå mer i at de ikke visste hva de skulle kalle den. De 

identifiserte seg mer ut fra sine arbeidsoppgaver, og ikke ut fra utdannelse som de ved 

Økokrim.  

 

”Jeg deler dagen min mellom administrasjon og personal, også har jeg fagansvar for 

faget. Det er i den delen jeg kjenner meg igjen mest i, og på en måte definerer min 

profesjon. Jeg er dyktig på straffesaksfaget, og er både en støttefunksjon og en 

rådgivende funksjon opp mot politioverbetjenten og påtale. Det er ikke en eneste dag 

hvor jeg ikke står i dilemmaer eller blir tatt med på ting. Hvis jeg skal definere min 

rolle hva jeg bruker mest tid på, og som kjennetegner meg er det akkurat det. Jeg er 

en liten problemløser. Jeg kan ikke forklare det på en annen måte. Jeg er sivil i 

politiet som ikke har politibakgrunn, ikke vesentlig høyere utdannelse, snill pike og 

gjør det jeg skal, men samtidig har jeg mye motivasjon og initiativ og liker det jeg 

holder på med.”  
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”Jeg jobber i politiet. Jeg tilføyer ofte, for da tror jo folk du er politi, at jeg ikke er 

utdanna politi, men jeg er etterforsker.”  

 

”Jeg sier jeg er sivilt ansatt i politiet. Jeg sier alltid at jeg er sivil, for hvis du sier at 

du jobber i politiet tror folk at du er politi, og jeg har måtte forklare så mange ganger 

hva jeg gjør. Så jeg sier alltid at jeg er sivil ansatt i politiet ikke at jeg jobber i 

politiet.”  

 

Et annet spørsmål jeg brukte for å få kartlagt identitet var hvor de sa de jobbet når de 

introduserte seg for fremmede utenfor jobbsammenheng. Noen få sa de jobbet i 

politiet, og ga sjelden noen mer forklaring. De var komfortable med at de da ble 

oppfattet som politi. De fleste andre sa de pleide å si at de jobbet i politiet, og som 

regel måtte de da forklare hva de gjorde slik at de ikke skulle bli oppfattet som politi. 

Enkelte gjorde dette uoppfordret fordi de var vant med å stille spørsmål, mens en 

hadde lagt seg til vanen å presentere seg som sivil i politiet for å unngå spørsmål.  

 

Ingen av informantene utrykte at det var noe problemer med å si at de var ansatt i 

politiet til fremmede. Bemerkelsesverdig var det at de som jobbet med 

namsfunksjonene uttrykte at de som regel sa de jobbet i politiet i stedet for å si at de 

jobbet som namsmann, siden namsmann vakte flere negative reaksjoner hos folk enn 

det politiet gjorde.  

 

Et moment ved at de ikke visste helt hva de skulle kalle sin yrkesutførelse var at noen 

få uttrykte et ønske om at de skulle ønske at det å være sivil skulle få en annen 

benevning. Dette fordi sivil ikke ga noen klare indikasjoner på hva en faktisk gjør, og 

dermed hvem man er i politiorganisasjonen.  

 

”Jeg tror vi hadde fått mer respekt hvis vi hadde hatt en tittel som passer mer til det 

vi gjør. Noen ganger synes jeg at begrepet sivil er greit, men andre ganger kunne det 

være mer klart ut fra i fra tittel eller hva vi kalle,s hvilke arbeidsoppgaver vi har. Det 

er enklere å se for juristene og etterforskerne å se hvilke jobb som vi da faktisk gjør. 

Sivil blir veldig utvannet.” 
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De sivile har med andre ord en forståelse av hvem som er sivil, og hvem som ikke er 

det. I tillegg har de en følelse av å ha et yrke eller en profesjon. Selv om de ikke 

kommer inn under definisjonen for en profesjon, har de sivile en særegen funksjon 

innenfor politiet som ikke eksisterer andre steder. Det faktum at de ikke har en 

formell utdannelse som er rettet inn mot denne funksjonen, og det faktum at de ikke 

rekrutteres spesifikt, kan ha mer med tendensen til å se deres funksjon som bare 

bistand til andre og ikke som et selvstendig yrke. Denne funksjonens særpreg kan 

faktisk være så sær at det ikke er mulig å ha en utdanningsinstitusjon for den eller 

kanskje er dette et yrke der en får sin kunnskap via yrkesutførelsen alene. Det trengs 

nok et lengre studie for å vurdere om de sivile kan betraktes som en selvstendig 

profesjon. Jeg støtter meg til at de ikke går inn under gjeldende definisjon av hva en 

profesjon er. Men jeg åpner opp for at de kan sees på som en gruppe som i fremtiden 

kan utvikle seg til å bli en selvstendig profesjon, hvis alle de føringene som er utredet 

om politiet i dag i forhold til flere sivile som både spesialister og i bistandsfunksjoner 

blir en realitet.  



101 

 

12 En profesjonskonflikt? 
I artikkelen “Mer profesjonskamp blant de sivile” i tidsskriftet “Norsk politi” tar de så 

vidt opp temaet profesjonskamp mellom sivile og politi. Det er ganske naturlig at det 

oppstår konflikter når noen kommer inn og skal ta over en annen profesjons 

arbeidsoppgaver. Artikkelen nevner at de sivile føler seg som et B-lag kontra de 

politiutdannede som er A-laget (Solberg, 2013b). For å kartlegge i hvilken grad det 

foreligger noen friksjoner mellom de sivile og de politiutdannede, stilte jeg først 

direkte spørsmål om de oppfattet at det er en profesjonskamp. Et ganske ledende 

spørsmål. For å få fram nyanser stilte jeg derfor spørsmål om de følte de 

politiutdannede hadde visse holdninger til de sivile og om de ble behandlet likt, her 

refererte jeg som regel til A og B-lagsfølelsen fra artikkelen.   

 

Samtlige ved Økokrim svarte at de ikke opplevde noen profesjonskamp mellom sivile 

og politi. Dette kan tyde på at det ikke finnes noen slike konflikter på deres 

arbeidsplass. Spesialetterforskerne på Økokrim framsto som en ganske integrert del 

av virksomheten. Det er kun noen få oppgaver de ikke utfører, det vil si 

tvangsmidlene, ellers er arbeidsoppgavene like for sivile og politi. Det antydes også i 

artikkelen at det nok er mer likebehandling i særorganene siden disse stillingene oftest 

krevde spesialutdannelse (Solberg, 2013b). En annen forklaring her kan være at de 

ansatte i Økokrim ikke har vært ansatt i så mange år, kanskje de ikke var med på 

utviklingen av bruken av sivile hos Økokrim. En tidligere ansatt har fortalt meg at i 

starten fikk ikke de sivile lov til å foreta avhør uten at en politiutdannet var tilstede i 

rommet. Kanskje profesjonskampen er ferdig utspilt hos Økokrim? Materialet i min 

undersøkelse er ikke utfyllende nok til å svare på det.  

 

Ved lensmannskontorene svarte tre av fire at de ikke opplevde noen profesjonskamp. 

Det kan hende at også her er det ingen direkte kamp mellom de ansatte. På en annen 

side oppfattet de sivile at de var ganske adskilt fra politidelen av virksomheten, og at 

de nesten bare drev med den sivile rettspleien. Den siste informanten som jobbet mer 

opp mot de politiutdannede enn resten av informantene på lensmannskontorene, 

svarte følgende på om hun opplevde profesjonskamp: 
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”Det kan det nok være, har nok hatt politistudenter som synes at sivile ikke har noe 

med politisaker å gjøre. Har nok opplevd betjenter som sier at er du sivil så er du 

sivil. Men jeg tror ikke det er så mye av det i dag som det kanskje har vært. Jeg har 

ikke opplevd det på noen år. Men jeg har opplevd studenter som sier ikke vil spørre 

deg om hjelp fordi du er sivil, så du kan det ikke. ” 

 

Hun opplever det mer som nedlatende holdninger og manglende respekt for 

hverandres kunnskaper enn en konflikt. Disse holdningene sa hun tilhørte enkelte 

mennesker, ikke gruppen politiutdannede generelt.  

 

Svarene jeg fikk fra politistasjonene var noe annet. De reflekterer det Abbott skriver 

om strid mellom profesjoner eller yrkesgrupper som skal utføre spesifikke 

arbeidsoppgaver, og hvem som skal ha det faglige ansvaret for oppgavene (Abbott, 

1991). 

 

“Nå har jeg jobbet i [politiet] i 27 år. Da tenker jeg at fra første dag og til jeg sitter 

her i dag så er det en profesjonskamp. Nå har jeg de siste 14 årene jobbet veldig tett 

med førstebetjenter og etterforskere. Men når det kommer til stykket hvem som betyr 

mest og skal ha det siste ordet, er det alltid den sivile som taper. Mer og mer ser jeg 

holdninger mot de sivile som ikke tilsier vi er i 2013, og det er ikke bare de gamle som 

er på vei ut, det er de nye som kommer fra politihøgskolen. Det skuffer meg litt.“ 

 

Av de tre jeg intervjuet fra politistasjonene var alle enige i at det fantes visse 

holdninger og gnisninger mellom sivile og de andre profesjonene. Men kun en av 

informantene brukte ordet profesjonskamp.  

 

De to andre var mer nølende til dette begrepet, en informant kalte det mer for ”to 

leire” enn en konflikt. En politileir og en sivilleir. Samtlige av de tre informantene 

kjente seg igjen i A og B-lags følelsen. På spørsmål om de syntes de ble behandlet likt 

fra ledelsen sa de at de som regel ble hørt på ved faglige diskusjoner. Men når det 

kom til hvem som var viktig og fikk mest fokus var det politidelen. Den ene 

informanten tok opp avlønning som eksempel. Hun følte at de politiutdannede kom 

heldigere ut enn de sivile siden de var mer i rampelyset. Ikke bare i form av mer lønn 

og stillinger, men også siden politiet har særordninger. Noe som innebærer at selv om 
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sivile og politiutdannede jobber samme turnus får de politiutdannede mer i skifttillegg 

og andre tillegg.  

 

Verken de hos Økokrim eller ved lensmannskontorene følte at det var noe A og B- 

lags følelse, samtlige ble hørt på ved faglige diskusjoner og tatt hensyn til. På 

spørsmål om de oppfatter at de blir behandlet likt med de politiutdannede av ledelsen i 

politiet, svarte samtlige fra Økokrim bekreftende på det. De begrunnet dette med at de 

hadde like oppgaver, og at de utfylte hverandre i hverdagen. Ved lensmannskontorene 

var det litt mer nøling i svarene. De mente at de stort sett behandles likt, men siden 

det ofte handlet om liv og helse ble politidelen alltid prioritert først.    

 

”når det gjelder penger til overtid hos oss, så blir politiet mer prioritert, fordi det 

handler om liv og helse. Det er ikke i våre saker, der løper det i dager, ikke liv og 

helse. Så det kan oppfattes at en får mer penger til politi fordi det er slik det er. Men 

jeg føler det ikke slik, for hadde jeg gått til lensmannen og sagt at vi har mye å gjøre 

så nå må vi jobbe overtid, så hadde jeg nok fått det.” 

 

Konklusjonen så langt er at en av ti svarer at det finnes en klar profesjonskamp. Tre 

av ti er enig i at det finnes visse konflikter, men kaller det mer gnisninger, leire og 

holdninger enn en profesjonskamp. Kanskje ordet profesjonskamp ikke helt er 

dekkende for hva som foregår. Det er når jeg spør om holdninger at jeg får dem til å 

beskrive gnisningene mellom arbeidsgruppene. Fem av ni informanter kom fram til at 

de politiutdannede hadde en viss forståelse for hva som var deres oppgaver, og hva 

som var sivile oppgaver, samt at det var politioppgavene som var viktige. Ingen i 

Økokrim hadde følelse av negative holdninger fra politiutdannede og en fra 

lensmannskontorene svarte også nei, og en ble ikke spurt.  

  

Det karakteristiske her er at de fem som sier de opplever en viss form for gnisning, 

sier at det har blitt bedre de siste årene. De klarer ikke å tidsfeste et endringspunkt, 

endringen har skjedd gradvis. Det er kun disse fem av informantene som har jobbet 

mer enn ti år i etaten. En del av dem kommenterer også at det var skarpere skille 

mellom politi og sivil før. Nå har arbeidsoppgavene endret seg, og de går mer inn i 

hverandre. Det er nok et tegn på at de politiutdannede etter hvert blir vant med at de 

sivile kommer inn og overtar flere oppgaver. Det går seg til, en venner seg til tanken 
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om at de sivile skal være der. Det at det har skjedd en gradvis endring de siste årene 

kan også være en av årsakene til at seks av de ti informantene ikke oppfatter noen 

profesjonskamp eller negative holdninger. De har vært ansatt i etaten i tre til seks år, 

og kanskje de er mer vant til den positive endringen som har funnet sted.   

 

Hva de ”strides” om 

Jeg går ikke i detalj om alt som strides om mellom de to gruppene. Tre temaer var 

fremtredende: hvilke arbeidsoppgaver de skulle ha, stillingstittel og lønn og 

organisering. I all hovedsak gjenspeiler samtlige at de politiutdannede ønsker å verne 

om og beskytte sin egen profesjon. De har en forståelse for at politi er de som er 

politiutdannet, og det finnes ingen andre profesjoner som skal kalle seg politi. Dette er 

i samsvar med hva Abbott skriver om det å etablere yrkesmonopol, og den strid det 

har vært mellom ulike grupper for å etablere et monopol (Abbott, 1991). Så selv om 

de sivile i utgangspunktet ikke kan anses som en profesjon, oppfattes de av de 

politiutdannede som en konkurrerende gruppe de må beskytte seg mot. Dette 

gjenspeilte seg i hva de sivile sa om arbeidsoppgaver.  

 

Arbeidsoppgaver 

”De sivile har kommet inn og tatt fra dem en del oppgaver, så det er vel ikke så 

unaturlig at de føler seg litt trua da, at vi tar fra dem oppgaver de hadde tidligere. 

Men hvis en ser på innholdet i disse oppgavene var er det ikke noen grunn til at de 

har dem, og ikke ut fra den ressurssituasjonen er som den er. Så jeg synes ikke at vi 

spiser oss inn på politiarbeidet. Det er heller det at vi kan avhjelpe og i noen tilfeller 

synes jeg er helt riktig også. Det er arbeidsoppgaver som kan gjøres bedre med annen 

type kompetanse enn med politiutdanning. Mye av det som gjøres i forvaltningen, for 

det første vil en ikke få mange av disse eventyr lystne politifolka til å gjøre den 

jobben. For det andre, de har ikke så mye forståelse og de kjenner ikke gangen i det.” 

 

Det at sivile kommer inn og overtar arbeidsoppgaver er ikke populært. Det viser seg 

at uansett hvor upopulær selve arbeidsoppgaven er, vil de helst ikke gi den fra seg. En 

av informantene fortalte at da de fikk et høyt antall nye stillinger i 2009, etter 

ekstrabevilgningene som det året sørget for at det ble ansatt 400 nye sivile i 

politietaten, ble det ”rabalder” når de skulle utrede hvor disse skulle plasseres. For det 
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første likte ikke de politiutdannede at en sivil skulle være prosjektleder for 

utredningen. For det andre likte de ikke at de sivile skulle overta funksjoner i 

politivakta. Dette politidistriktet hadde benyttet seg av sivile i politivakta før 2009, 

men de har alltid vært en bistand, en hjelpefunksjon. Nå skulle de overta flere av 

oppgavene. Blant annet mottar de ikke bare forenklede anmeldelser som før, de har 

gått over til å motta anmeldelser i flere sakstyper. Politivakta er ikke et populært 

tjenestested for politiutdannede, noen så på den som en belastning, så de kranglet stort 

sett om en upopulær oppgave. Det kan virke som om at det ikke spiller noen rolle hva 

som er hensiktsmessig eller kompetansemessig riktig når en snakker om hvem som 

bør gjøre hvilke arbeidsoppgaver. De politiutdannede liker ikke at sivile tar over 

arbeidsoppgaver selv om de både er upopulære, og strengt av en natur som innebærer 

at de ikke krever treårig politihøgskole.  

 

Stillingstittel og ansvar 

”Det har med den profesjonskampen. Det har aldri vært aktuelt at sivile skal opp” 

 

En annen ting som er fremtredende er opprettelse av sivile stillinger. Kontorsjefene 

fortalte at dette var en stillingstittel som ble tatt i bruk mot slutten av 2012. En av 

informantene følte hun hadde i mange år hatt et veldig stort ansvar, både innenfor fag 

og personal, men ikke fått den lønnen og stillingstittelen som hørte med ansvaret.  

 

”Da jeg kom hit [nytt tjenestested] var jeg førstesekretær. Fra 2002 ble jeg leder for 

de sivile som var her, men ikke på papiret, uformelt, ikke i form av stillingskode lønn 

eller noe slikt. Men fra 2006 har jeg vært formell leder, først som gruppeleder, så 

kontorleder, og nå ny tittel som kontorsjef. Så fra 2006 kan en si at de har valgt å 

satse på de sivile gruppelederne på lik linje som førstebetjenter på etterforskning og 

divisjonsledere. Så vi ligger avlønningsmessig likt med dem.  Det har vært et stort 

arbeid å få til det, med god hjelp av fagforeningene.”  

 

Informanten hadde vært ansatt i politiet i 13 år da hun kom til det nye tjenestestedet, 4 

år etter fikk hun uformelt lederansvar og 4 år etter det fikk hun det formelt. 
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”…det sier hvor lite interessant min arbeidsgiver synes det er å ivareta de siviles 

karriereplanlegging og muligheter. Vi har krangla oss til de, med god hjelp av 

fagforeningene. Det er stygt å si det, men slikt oppfattes det. Først var jeg medlem av 

PF i 23 -24 år, og følte vel at det var litt feil plass å være. Det skjedde ingenting, selv 

om de hadde en liten avdeling som var rettet mot de sivile. … Men da jeg kom hit 

[nytt tjenestested], og det ble veldig mye ansvar og mye å styre med, da tenker en at 

en gjerne vil ha lønn før det. Så jeg har skiftet til NTL, og det er der vi har følt vi har 

fått den rette hjelpen til å løfte de sivile lederne, og få det formalisert. Vi har fått løfta 

en hel gruppe, ikke bare meg.” 

 

Organisering 

Det jeg har funnet ut når jeg har jobbet med denne oppgaven er at politiet i Norge er 

organisert på mange forskjellige måter, både når det gjelder organisasjonsstruktur og 

oppgaveløsning. Når det gjelder organisasjonsstruktur, er det ikke bare forskjellig fra 

distrikt til distrikt, men også innenfor et enkelt distrikt. For eksempel kan de sivile 

som jobber i vakta på en stasjon i distriktet ha andre arbeidsoppgaver og være 

organisert på en helt annen måte enn andre stasjoner i samme distrikt. Siden 

politivakta alltid har en politiutdannet leder, burde det være logisk at alt mannskap i 

vakta hadde vedkommende som personalansvarlig. Men det virker ikke slik, noen 

steder er de politiutdannede i vakta organisert inn under en politiutdannet vaktleder, 

og de sivile under en sivil leder. Hvor de sivile skal plasseres har til tider vært en 

diskusjon.  

 

”Det som er komisk i dette er at vi har vært i drakamper mellom etterforskning og 

påtale om hvor de sivile skal organiseres. Skal vi ha en sivilavdelingsleder, skal vi 

ligge under politibetjenten på etterforskning eller under påtaleleder. Min greie er at 

jeg har oppgaver både på etterforskning, på vakt og på påtale og de midt i mellom 

som de ikke vet jeg gjør. Så hvor er det da riktig at vi skal være organisert? Til nå er 

det beste for oss at vi er organisert under en sivil avdelingsleder fordi det ikke blir 

riktig å være under noen av de andre. Det er en varm potet enda, og den diskuteres og 

dras fram med jevne mellomrom.” 
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Jeg gikk ikke inn i diskusjonen her om hvorfor det kan være slik, så jeg kan bare 

spekulere. Det mest nærliggende er at de politiutdannede ikke helt ønsker å ha ansvar 

for sivilt ansatte, enten fordi de ikke ønsker å forholde seg til de arbeidsrettslige 

reglene som gjelder for de sivile, eller fordi de synes at deres arbeidsoppgaver er 

uviktige. En annen grunn kan være at de rett og slett mener at politi er dem, og ingen 

andre. 
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13 Holdninger 

Siden de fleste av informantene mine ikke snakker åpent om en konflikt, men mer om 

holdninger, skal jeg nedenfor vise noen eksempler på hva disse kan bestå av.  

 

”…til det daglige her. Jeg har en så god tone, et godt samarbeid, og så stor tillit fra 

førstebetjentene som de jeg jobber tett med at en merker ikke dette i det daglige. Men 

det er i en settingen hvor det skal faktisk mene noe om, at man havner opp i 

diskusjoner, og spesielt når en kommer opp i ledelse, hvis det er prosjekter det skal 

jobbes med, at det blir litt synlig, og at en og annen slenger ut en kommentar.”  

 

Samtlige betegnet samarbeidet med de andre profesjonene som godt, så det er nok slik 

at i det daglige arbeidet merker en ikke mye til disse holdningene eller gnisningene 

mellom yrkesgruppene. De informantene som snakket om de negative holdningene 

var veldig bevisst på å forklare at det ikke var et problem i det daglige, og at de 

oppfattet arbeidsmiljøet som godt. Et par kommenterte at de ikke ville ha jobbet i 

politiet i alle disse årene hvis det var et stort problem. På en annen side kanskje var de 

så vant med kommentarer og arbeidsmiljøet at de ikke reagerer lenger.  

 

Nedenfor har jeg valgt å vise en del sitater fra informantene som viser eksempler på 

hva de mener er negative holdninger fra politiutdannede rettet mot sivile. Jeg velger 

ikke å kommentere dem separat. Samtlige viser at holdningene som kommer fram 

uttrykker mangel på respekt for en arbeidsgruppe innenfor politietaten Og de viser at 

politiutdannede har en oppfatning om at de er i en annen særstilling enn de andre 

ansatte. Dette kan også tyde på at de ikke oppfatter politiarbeid som noe som foregår i 

team med andre yrkesutøvere. Eksemplene viser også en klar holdning om dem og 

oss, A og B-lag, to leire.  

 

“Jeg har fått referert at en politispesialist på drapsavsnittet hadde snakka om bruken 

av de sivile. Han forlangte at når [vi] skulle gå videre nå, så var det viktig at han fikk 

bruke tiden sin til kreativ, det vil si avhørsmetoden, og det han skulle. For han var 

ikke noen dokumentfitte, det hadde de jo. Da tenker jeg, hva er det med dem? Slike 

ting, slike holdninger ja… jeg synes … Jeg har jobbet med denne personen, og han 

smilte og nikka til meg, og jeg tenkte du din dritt. Jeg hadde jo fått planta dette 
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uttrykket i hodet på meg, og jeg tenkte at vet du hva, ikke hils på meg. Men så hilser 

jeg jo tilbake. Det hadde startet som en diskusjon om drittverktøyet BL, og at vi hadde 

jo dokumentfitter til å ta seg av papirene. Tenk å si det, og dette er ganske 

sjokkerende og dette er en kar som har jobbet i mange år.” 

 

“I vakta her, gang på gang blir det slik, og jeg synes det er urettferdig. Mine sivile er 

vel så bra og dyktige som hvilken som helst tjenestemann fra orden og etterforskning. 

De er ganske ferske, det er gjerne de som kommer på vakta. Når vaktelder skal 

beregne styrken sin eller rapportere til noen hvor dårlig stilt det er ”jeg har en 

tjenestemann i vakta jeg, ja også har jeg en sivil da”, eller ”så er det de sivile da”, 

eller ”kontordamene da”. Jeg synes det er så urettferdig.” 

 

“… i 1998 da BL kom, før den tid var det kun sivile som registrerte i Strasak. Det var 

ikke en enste tjenestemann eller jurist som rørte det. Kun sivile hadde tilgang. … 

Instruktøren som holdt kurset i 98 han sa noe jeg ikke kommer til å glemme. Jeg 

spurte hvilken funksjon den sivile kom til å ha i forhold til bruk av BL. Svaret var at 

de sivile skulle ikke bruke BL fordi det var et arbeidsverktøy for etterforskning, det 

var et straffesaksverktøy. Jeg spurte hva han mente jeg skulle gjøre, og svaret jeg fikk 

var jeg kunne jo begynne å smøre snitter i kantina. Jeg kjente jeg ble så sinna. Jeg 

kjente mannen veldig godt, så han sjokkerte meg veldig. Så har det vist seg da at den 

som sitter å bruker det BL mest på alle nivåer, … de som bruker det fra A til Å det er 

de sivile.“ 

 

“Jeg har vært med på et stort prosjekt i politidistriktet, jeg var leder for mitt område, 

og der ble det stilt krav til meg på lik linje med de øvrige lederne, det var ingen 

forskjell på å være sivil eller politileder der. Jeg har også vært prosjektansvarlig her 

på stasjonen. Jeg har møtt litt sånn fra min egen stasjon, skal du som sivil lede dette? 

Det møtte jeg ikke i det hele tatt i det større prosjektet. Det var helt eksepsjonelt.“ 

 

”jeg har opplevd politistudenter som ikke vil spørre deg om hjelp fordi du er sivil, så 

du kan det ikke. … oppe er jeg den eneste som hadde fast plass siden jeg var der  hver 

dag. Det var en av studentene som gjerne satt ved siden av meg, ofte ringte han til 

andre i stedet for å spørre meg om hjelp. Han fikk høre det til slutt, hvorfor han 

gjorde det. Men det var under hans verdighet å spørre meg om hjelp. Det er en del 
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episoder.”  

 

“… det var en på forebyggende som valsa gjennom etasjen med en ny førstebetjent, 

gikk rett forbi her, nevnte ikke et ord om de sivile i forhold til hva de driver med, 

kontordamene sitter her. Vi er alltid kontordamene. Jeg har aldri vært en kontordame 

i hele mitt liv jeg sånn sett.” 

 

Det siste eksemplet relaterer jeg til en erfaring jeg selv gjorde for noen år siden. Jeg 

satt på pauserommet på jobben sammen med 4 av mine kollegaer. En femte kollega 

kom inn med en ny politibetjent, han presenterte vedkommende for samtlige av de 4 

andre i rommet. Så startet de å diskutere når og hvor de alle hadde gått på 

politihøgskolen, og felles venner. Deretter ble den nye politibetjenten tatt med bort for 

å vises garderoben. Og der satt jeg helt alene i et rom med bare politifolk, helt 

usynlig.   

 

Holdningsutøveren 

Flere av informantene kommenterte hvem det var som kom med kommentarer eller 

viste negative holdninger, og de fleste sa at det stort sett var enkeltpersoner. Enkelte 

viste denne holdningen mer enn andre, og en av informantene konkluderte med at det 

hadde mer med mennesket som viste holdningen å gjøre enn politiet generelt.  

 

”Men det har litt med holdninger til mennesker å gjøre, hvordan de er oppdratt, 

hvordan de tenker generelt”.  

 

Noe som jeg syntes var litt forbausende var at de fleste av informantene mente det var 

politistudentene i ute praksis, eller de nyutdannede politibetjentene som oftest kom 

med visse negative holdninger.  

 

”De har nok ikke fått opp øya for hvordan ting fungerer og hvilke funksjoner som 

finnes tror jeg.” 

 

Jeg personlig har alltid hatt en oppfatning av at det er de eldste som ikke klarte å følge 

utviklingen som var de verste. En skulle tro at studentene som ikke har erfaring med 
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hvordan politietaten var før, og som ikke er preget av kulturen i etaten skulle være 

mer åpne. Samtlige av informantene jeg spurte dette om sa seg uenig. En teori på 

hvorfor det er slik er at studentene og de nyutdannede har mer å bevise, de må hevde 

seg.  Dette kan relateres til det Stig O. Johannessen skriver i boken ”Politikultur”, om 

hvordan politistudenter blir formet og korrigert når de kommer ut i distriktene.  

 

”Studentene blir oppfattet som naive fordi de vil prestere overfor sine overordnede og 

således bli akseptert av autoritetene. De korrigeres, fortelles hva som gjelder og ikke 

gjelder, og hva som er lurt og ikke lurt å si og gjøre. De blir lært de nødvendige makt- 

og autoritetsforholdene; hvem de skal lytte til og få respekt hos, og hvordan de skal 

forholde seg til overordnede. Denne holdningen blir etter hvert å dreie seg mest om å 

oppnå aksept i gruppen.” (Johannessen, 2013)  

 

Videre skriver Johannesen at det er de nærmeste lederne de skal forholde seg til og 

respekteres, de som er del av deres hverdagslige praksis (Johannessen, 2013). Et 

spørsmål her blir da hva lærer de om de sivile fra de andre politiutdannede? Hvis de 

sivile ikke er i deres hverdagslige praksis, er det da en arbeidsgruppe som ikke krever 

like mye respekt? På en annen side skriver også Johannesen at politistudentene i løpe 

av sin utdanning får knyttet politi til deres identitet. I tillegg skriver han at studentene 

blir del av en gruppekultur som kan beskrives som homogen og intern, et lukket miljø 

med sterke bånd til sin gruppe. (Johannessen, 2013) Spørsmålet blir da om de tar med 

seg denne gruppekulturen inn i politietaten? Hva slags effekt har det at de ikke 

inkluderer andre i sin gruppe? Jeg har ikke svar på dette. Materialet jeg har samlet og 

litteraturen jeg har funnet om sivile til denne oppgaven dekker ingen studie av hva de 

politiutdannede mener om de sivile, eller deres effekt på arbeidsmiljøet. Men mine 

informanter var ganske tydelige på at de mente det handlet om kunnskap om deres 

arbeidsoppgaver, og samarbeidet dem i mellom. Desto tettere samarbeid, jo mer 

kjente de til hverandre og jo mer respekt har de til hverandre. En av informantene 

kom inn på at de sivile må bevise at de faktisk kan noe for å bli akseptert.  

 

“Disse andre års studentene våre, jeg slutter ikke å forundre meg. De begynner på 

orden og så går en over på etterforskning. Den holdningen jeg blir møtt med da, det 

er litt sånn…. men så fort de skjønner at hvis de skal få til noe her så må en være venn 

med meg. Du må faktisk det for du trenger hjelpa mi, og jeg kan faktisk det jeg driver 
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med. Da endrer holdningen seg.” 
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14 Hva tenker de sivile om fremtiden? 
Jeg hadde kun et spørsmål på intervjuguiden min om hva fremtiden vil bringe for de 

sivile. Med dette ønsket jeg å få vite hva de synes om at sivile skulle inn i politiet for 

å frigjøre politiressurser og for å tilføre spesialkompetanse. Jeg utarbeidet dette 

spørsmålet på bakgrunn av rapporten ”Politiet mot 2020”, hvor dette nevnes som et 

nødvendig tiltak for å kompensere for samfunnets utvikling (Politidirektoratet, 2008). 

Etter at denne rapporten ble utgitt har det skjedd store endringer. Og i etterkant av 

terrorsaken 22. juli 2011 har det kommet flere rapporter som viser politiets store 

mangler bant annet ”Politianalysen”. Til tross for at det i dag finnes mange andre 

spørsmål om fremtiden som kunne ha vært like interessant å belyse valgte jeg ikke å 

ta med flere. Det er fordi diskusjonene i dag er i startsfasen, og det spekuleres mye. 

Det mest relevante for de sivile vil i utgangspunkt uansett være hvordan politi Norge 

blir organisert, om de skal tiltre for å frigjøre ressurser og tilføre spesialkompetanse.  

 

”Det synes jeg er en smart tankegang. Det er nok noe politifolk må våkne og kjenne 

lukten av. Det er så mye kompetanse der ute som de ikke er i nærheten av, som kan 

løse en gitt type oppgaver på en adskillig kvalitativ bedre måte enn det politiutdannet 

kan. De er jo strengt tatt utdannet som generalister. De skal kunne litt om mye mens 

det finnes oppgaver i politiet  vi jobber med som krever inngående kompetanse på en 

begrenset felt. Så der har de mye å hente, men da må de vite hva de skal gå etter.”  

 

Åtte av ti av de spurte syntes det var positivt at sivile kunne komme til og bidra med 

spesialkompetanse. To hadde ikke reflektert over problemstillingen. Kun en nevnte 

alternativer. Hun mente vi trengte mer politi, og at en trengte å omstrukturere det som 

allerede eksisterer. Et av tiltakene kunne være å heve pensjonsalderen til 

politibetjentene. På den måten ville kompetanse forbli i politiet lenger, og en ville få 

flere politiutdannede.  

 

To fra Økokrim svarte på hva de syntes om å bruke sivile i politiet. Det var enighet 

om at det å ha sivile bidro til virksomheten, det ville være vanskelig å ha et særorgan 

som etterforsker økonomiske saker uten ansatte med økonomisk bakgrunn. Men 

likevel kom den ene informanten inn på at hos Økokrim kunne det noen ganger være 

et omvendt problem, for få politibetjenter. Dette kunne gå ut over sikkerheten under 
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deres virksomhet. En må med andre ord ha en balanse, både spesialistene og de 

politiutdannede.  

 

Det som kjennetegnet svarene fra Økokrim er at de alle er spesialister som gjør 

politiarbeid på samme måte som de politiutdannede. De kom ikke med forslag på 

hvordan sivile kunne komme inn på andre områder som spesialister. Kun en fra 

politidistriktene hadde konkrete forlag om hvilke områder sivile kunne komme inn 

med spesialkompetanse.  

 

”… vold i nære relasjoner. Planene man har i forhold til ”barnehus” for voksne, de 

har tatt modell fra Malmö i Sverige. Hva slags profesjoner det er naturlig å knytte seg 

til der, i forhold til kanskje sosionom bakgrunn, andre profesjoner som gjør annet enn 

straffesaksarbeider som gjør det jeg gjør. Jeg ser også i forhold til etterretning, 

analyse og statistikk. Det er mye jobb som skal gjøres der, og der kan vi hente inn 

kompetanse utenifra, fra sivile som har den bakgrunnen. Enn at vi skal lære opp 

polititjenestemenn til å gjøre det som en tilleggsjobb. Det er slik det er i dag. Jeg tror 

de som har det som fag, har veldig mye å bidra med på etterretning. Jeg tror de som 

har utdannelsen som analytiker, som kan statistikk, statsvitenskap, at de har mye å 

bidra med der. Må man være utdannet som polititjenestemann for å utføre en enkel 

åstedsundersøkelse for eksempel? Jeg ser at Sverige har noe som heter sivil 

bråttsutredare, de etterforsker egentlig saken og driver åstedsundersøkelser. Jeg ser 

også de som driver Nid, de som undersøker dokumenter, trenger ikke være politi for å 

gjøre det. Skriftsgranskere er ofte sivilt utdannet. Jeg tror vi kommer til å få inn andre 

sivile profesjoner etter hvert, rådgivere, analytikere, de som kan statistikk, ingeniører 

i forhold til datakrim.”  

 

De fleste fra politidistriktene kom mer inn på hvordan sivile kunne bistå slik at de 

politiutdannede kunne komme mer ut i gatene. De var meget klare på at det kun var 

for å bistå, ikke overta saker. Kun en av de spurte kom direkte inn på at sivile kunne 

drive etterforskning og avhør.  

 

”jeg tror det er mye de sitter og gjør som vi også kan gjøre like så bra. Vi skal ikke 

være ute å fange tyver det kan politiet gjøre, være ute i gata. Men på etterforskerbiten 

kan vi gjøre vel så god jobb. Vi har øyne for detaljer vi også på samme måte som 
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dem. Jeg tror vi kan bistå med avhør, det er mye. Jeg tror vi er en kjemperessurs som 

ikke blir brukt.”  

 

Ut over dette kom informantene ikke med forslag til konkrete arbeidsoppgaver som 

sivile kunne overta. På meg virker det som de ikke reflekterer så mye utover sine egne 

arbeidsoppgaver, eller kanskje det er slik at de ikke selv er i stand til så se 

mulighetene. I lys av dette, og på bakgrunn av det jeg ble fortalt om hvor mye 

diskusjoner det ble i nternt når det ene politidistriktet skulle se på politivaktas 

oppgaver i forhold til at sivile skulle overta, kan det være mest hensiktmessig å la 

spørsmålet om hvem som skal utføre hvilke oppgaver til et høyere nivå i 

ledelseshirarkiet enn på distriktsnivå. Spesielt siden det er slik at politidistriktene 

organiserer seg forskjellig både i forhold til hverandre og internt i samme distrikt. En 

av informantene sa følgende:  

 

”Da blir det litt slik at vi må se på erfaringen vi gjorde når vi frigjorde politioperativt 

mannskap i politivakta vår, og hvor mye diskusjon og uenighet vi havna oppi det på 

egen stasjon. Folk føler vi tramper inn på en arena som vi ikke har noe å gjøre. Det 

har ikke vært behagelig. Men samtidig ser jeg at det går seg til, og mine sivile i vakta 

i dag er en uvurderlig ressurs. Det sier vaktleder også, de hadde ikke klart seg uten. 

Men veien dit har vært kronglete” 

 

Informanten mente det ikke var uvillighet til å gjøre endringer hvis en traff på de 

riktige personene, de som ”ser forbi skottene”. Hun mente at det er kulturen og 

holdningene som vanskeliggjør prosessen. Det kan virke urimelig at de ansatte på 

hvert enkelt sted skal ta kampen om hvilke arbeidsoppgaver politiutdannede må gi fra 

seg. Selv om informanten mente det nok ville gå enklere i neste omgang, siden 

enkelte oppgaver allerede har blitt overført, er det fare for at dette utvilsomt vil skape 

frustrasjon og gnisninger mellom de ulike gruppene. Dette kan igjen påvirke både 

arbeidsmiljøet og den enkelte arbeidstakers helse. For å få til en endring i bruk av de 

sivile kan det være behov for at en lokalt på hvert sted går inn med 

holdningsskapende arbeid, aktivt fra ledelsens side. I tillegg må en nok for å få en mer 

ensartet prakis i bruken av de sivile og en bedre utnyttelse av politiets manskap lage 

felles retningslinjer på hva en sivil kan og ikke skal gjøre.   
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På spørsmål om de sivile hadde merket seg noe endringer fra sentralt hold, nye 

føringer eller krav de siste årene relatert til bruk av sivile, var svaret negativt. Kun en 

av informantene sa at det hadde skjedd et løft av de sivile da de hadde fått ny 

politimester. Informanten tiltrodde dette løftet til politimesteren personlig. De sivile 

ble mer synlige, både faglig og personlig. ”[politimesteren] var  utrolig til å huske 

navn, kjente alle, og hilste med navn. [politimesteren] visste masse om oss, og tok seg 

tid.” De andre sivile har også lagt merke til en endring til det bedre de siste årene. 

Men ut over det har det ikke kommet noen føringer på nye oppgaver eller endringer 

av oppgaver som tilsa at de sivile skulle erstatte eller frigjøre politiressurser.  

 

“Politianalysen” 

Mot slutten av intervjufasen kom ”Politianalysen”. Av ren nysgjerrighet spurte jeg de 

tre gjenværende informantene om hva de syntes, dette var de som jobbet på 

politistasjonen.  

 

Før jeg skal gjengi deres betenkninger skal jeg først kort redegjøre for analysen. 

”Politianalysen” er et godt eksempel på det Bayley og Shearing skriver om i forhold 

til pluralisering av den polisiære virksomheten (Bayley og Shearing, 1996). Analysen 

er et dokument som viser at politiet er i en identitetskrise, hvor de søker å 

omorganisere sin virksomhet.  

 

Mandatet for ”Politianalysen” var å gjennomføre en politistudie som skal gi grunnlag 

for videreutvikling av politietaten. Den skulle se på politiets ressursbruk, 

prioriteringer, kompetanse, ledelse og organisering. Et av hovedpoengene var å se på 

om de sentrale administrative ressursene kunne omdisponeres for å gi mer politikraft 

ute i distriktene. Utvalget anbefaler to reformer, en strukturreform og en 

kvalitetsreform (Politianalysen, 2013).  

 

”Strukturreformen har som formål å frigjøre ressurser til løsning av kjerneoppgavene 

og legge forutsetninger for et kompetent og robust lokalt politi samt robuste 

fagmiljøer og spesialister regionalt og nasjonalt. Strukturreformen omfatter forslag 

om endringer i politiets oppgavesett og en ny struktur og organisering av politiet. ” 

(Politianalysen, 2013). 
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”Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et kunnskapsbasert og effektivt politi 

med evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. Kvalitetsreformen vil omfatte 

forbedringer i styring og ledelsesprosesser samt forbedringer knyttet til kvalitet og 

prestasjoner.” (Politianalysen, 2013)    

 

Strukturreformen er den som har fått mest omtale i media. Den tar sikte på å endre 

oppgavesettet til politiet og omorganisere distriktene til færre enheter. Den 

foretrekkende modellen er 6 politidistrikter.   

 

Det mest iøynefallende her er at utvalget har basert analysen på det de definerer som 

politiets kjerneoppgaver. Det vil si de polisiære oppgavene. Dette innebærer at mange 

av de sivilrettslige og forvaltningsmessige oppgavene, det vil si tilleggsoppgavene, 

ikke betraktes som politiets ansvar og er derfor ønsket plassert i andre offentlige 

organer. Utvalget ønsker kun å beholde de arbeidsoppgaver som direkte eller indirekte 

relaterer seg til kjerneoppgavene. Samtlige av de sivilrettslige oppgavene, med unntak 

av hovedstevnevitne, ønskes utfaset, samt 7 av 15 forvaltningsoppgaver er foreslått 

utfaset (Politianalysen, 2013).  

 

De siviles betraktninger 

Det mest påfallende jeg fant hos de tre informantene var at samtlige ikke hadde fått 

noe informasjon fra politidistriktet i etterkant av publikasjonen. De måtte selv lese og 

sette seg inn i den for å forstå hva som foregikk. En ville jo tro at en slik analyse ville 

gjøre arbeidstakerne urolige, og at det derfor ville være naturlig å gå ut å berolige og 

snakke om hva ledelsen planlegger.  

 

”…jeg synes den sa ganske lite om andre profesjoner, sivile profesjoner…. Det 

forundret meg, for jeg leita etter det. Hvor står det noe om meg, du relaterer til deg 

selv. Dagen etter den rapporten ble lagt ut kom en av de sivile i vakta og lurte på om 

han måtte gå tilbake til gamle jobben sin, han hadde lest den og sa at han tolket det 

slik at det ikke skulle jobbe sivile i dette politiet her framover. Jeg sa jeg ikke trodde 

det, for slik jeg har tolket det er det mye av de administrative gjøremålene rettet mot 

enten forvaltning eller type administrasjon. Vi jobber straffesaksrelatert, vi jobber 
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direkte opp mot linja, så jeg tolket det dit hen at vi beholdes, men det sto ingenting om 

oss. Vi er ikke tenkt på, vi er usynlige. Men det var et par linjer innimellom, som jeg 

så, hvor det sto oppgaver knyttet til primæroppgavene skulle beholdes der de naturlig 

hører hjemme. Det er der jeg plasserer meg selv. Selv om det ikke står der. Den sa 

forferdelig lite om oss, egentlig ingen ting. ” 

 

Med tanke på at en omorganisering som tar sikte på å fjerne arbeidsoppgaver fra 

politiet, og i tillegg omorganisere fra en desentralisert til en sentralisert struktur, ikke 

nevner den gruppen som trolig vil bli overtallig er litt bemerkelsesverdig. Det sto 

veldig lite om dette, trolig fordi de politiutdannede alltid vil ha en arbeidsoppgave 

selv om deres blir faset ut eller omorganisert. De sivile er ikke like lett å omplassere. 

Mange vil trolig følge arbeidsoppgavene sine til nye organer, men noen må bli 

overtallige. Jeg har ikke fått lest hele rapporten i detalj. Men ved et enkelt søk på 

ordet overtallig og årsverk fant jeg forbausende lite om hva som vil skje med 

mannskapet under omorganiseringen. De fleste referanser til politiutdannede var i 

forhold til økning i behov eller i forhold til omplassering. I forhold til de sivile fant i 

vedlegg 7 at en del stillinger var det tenkt på sluttvederlag. Etter et søk på ordet 

sluttvederlag fant jeg ut at de kun refererte til administrativt ansatte, eller i forbindelse 

med overføring av oppgaver ut av politiet, det vil si de sivile. Antallet syntes jeg var 

vanskelig å finne. Et sted stod det 320 årsverk ved effektivisering av administrasjon, 

150 ved ny organisasjonsstruktur og 250 ved overføring av oppgaver (Politianalysen, 

2013).  

 

Når det gjaldt hva informantene mente om hva de hadde lest i oppgaven, så vi i sitatet 

at de på straffesaksekspedisjonen antok de ville fortsette med sine oppgaver siden de 

var relatert til det analysen definerer som primæroppgaver. Når det gjaldt 

forvaltingsbiten, hadde informanten følgende å si; 

 

”Nå har ikke jeg lest den så nøye, men jeg vet det er oppgaver som ligger til oss som 

er forespeilet lagt til andre. Typisk det som er forvaltningsoppgaver, 

saksbehandlingen. Når det gjelder oppfølging og kontroll av det vi gir tillatelse til har 

de ikke sagt så mye om, eller jeg har ikke klart å finne det. Så det kan hende at de 

mener det skal fortsatt være hos politiet. Jeg tror at ganske mye av det vi har er 

foreslått drevet av andre. Pass er foreslått til kommunen tror jeg. Hittegods er 



119 

 

foreslått lagt ut. Våpen tror jeg de mener vi skal holde på. Godkjenning til 

vaktselskaper er foreslått lagt ut, de har ikke sagt noe om oppfølgning. Jeg tror det 

var til Brønnøysundregistret. Det er noen slike koblinger jeg ikke helt skjønner, 

hvorfor har de foreslått at det skal legges dit?” 

 

Informanten var negativ til at forvaltningsoppgavene skulle ut av politiet. Grunnet til 

dette var at hun mente dette vil kunne føre til at en sak må gå igjennom flere organer 

før den kan ferdigbehandles. Mange av sakene må sjekkes opp mot politisystemene. 

Det vil derfor føre til at sakene må igjennom en høringsrunde hos flere organer før all 

informasjon i en sak foreligger og en kan fatte vedtak. Så sakene må innom politiet 

likevel, hvis det da ikke også er meningen å gi kommunen, Brønnøysundregistret og 

de andre som er foreslått tilgang til politiets registre. Dette virker urealistisk. Derfor 

vil det være en fare for at enkelte av de oppgavene som legges ut av politiet vil 

komme i retur som en forespørsel om vandelsjekk fra andre organer. En vil med andre 

ord være avhengig av å ha ansatte som sitter og sjekker opplysninger opp mot 

registrene, noe som er en ensformig og kjedelig arbeidsoppgave, samt en oppgave 

politiet lett vil kunne nedprioritere.  

 

Den sterkeste grunnen til at hun mente oppgavene bør ligge under politiet er på grunn 

av kriminalitetsforebyggingen:  

 

”Det vi vil er å virke, ikke så mye kriminalitetsbekjempende, men 

kriminalitetsforebyggende gjennom den jobben vi gjør. Så lenge vi har god kontroll 

med, og klarer å følge opp de aktørene vi skal følge opp så vil jo de kunne gjøre 

mindre galt. Vi er kriminalitetsbekjempende på den måtten. Det er nok veldig mange 

sentralt i politiet inneforstått med, og mener at det er vektig argument for at dette er 

oppgaver vi bør ha.”  

 

Informanten fortalte at hun hadde god kontakt med politistasjonene i distriktet, og 

derfor fikk den informasjonen om hva som skjedde i byen som var relatert til 

kontrollvirkomheten hun drev med. I tillegg avdekket de en del forhold som går inn i 

straffesporet. Dette må følges opp av etterforskere og påtalejuristene. Hun mente det 

ville være skadelidende for fagområdet, bransjen og oppfølgingen av den hvis 

oppgavene skulle legges ut til et annen type organ.  
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Til sist virket det som om informantene ikke var så veldig engstelige i forhold til hva 

som ville skje i fremtiden, omorganiseringer hadde de vært med på før.  

 

”Men for meg blir det hele sentralisere, desentralisere. Jeg har vært med på så 

mange runder at for meg blir det bare at, hvis vi ikke nå gjør dette veldig grundig og 

plukker stein for stein og faktisk planlegger godt nok, så blir dette bare enda en runde 

med ting jeg har vært med på før. Fram og tilbake, fram og tilbake.”  
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15 De sivile - sammenfattende konklusjoner 
I dette kapitelet skal jeg sammenfatte raskt hovedfunnene som er beskrevet i 

avhandlingens del 2. Dette fordi materialet er ganske omfattende og en vil få en rask 

oppsummering før jeg ser nærmere på de to temaene jeg synes trenger en større 

redegjørelse. Det første temaet går på de siviles kompetanse og utviklingsmuligheter, 

det andre på profesjons problematikk. Disse to temaene har jeg valgt ut fordi de sier 

mye om de siviles arbeidshverdag, og om hvem de er.  

 

Hvem er de sivile ansatte? 

De sivile ansatte har en variert utdannings- og arbeidsbakgrunn. Flesteparten av dem 

har kun videregående skole, men en del har også høyere utdanning. De med den 

høyeste utdanningen jobber som spesialister i spesialiststillinger. En karakteristikk 

ved disse spesialistene jeg har intervjuet er at samtlige har hatt relativt høye og 

krevende stillinger før de gikk inn i en statlig bedrift. De hadde et mer målrettet ønske 

om å jobbe innenfor politiet og de jobber i stillinger hvor de benytter seg av sin 

profesjonserfaring. De andre sivile jeg har intervjuet har en mer variert grunn til å ta 

seg jobb i politiet, de fleste oppgir at det var mer tilfeldigheter. 

 

Det å være sivil i politiet er ikke en selvstendig profesjon. De som er ansatt som sivile 

kan selvfølgelig ha en utdannelse i en profesjon, slik som økonomene i Økokrim. Men 

likevel innehar de sivile en klar yrkesfølelse. De sivile har en klar mening om at de 

ikke er politi, dette til tross for at mange foretar både politiarbeid og polisiær 

virksomhet. Dette innebærer at de ikke er inkludert i politiets profesjon, det er kun 

forbeholdt de politiutdannede.  

 

”Nei, det føler jeg ikke, det ville ha vært feil. Da ville jeg ha misforstått min stilling 

og mine oppgaver hvis jeg hadde følt det.” 

 

I tillegg til å identifisere seg som ikke politi har de en formening om at det er noen av 

de sivile som likevel ikke betraktes som sivile, juristene for eksempel. Dette indikerer 

at de har en god forståelse av hvem de er i organisasjonen, men de utrykker også en 

manglende evne til å helt definere hva deres yrke er siden sivil er et sekkebegrep som 
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inneholder mange stillingsbetegnelser.  

 

De informantene jeg intervjuet var veldig klare på at de ikke var en del av den 

administrative delen av politiet. De hadde en forståelse for at de drev med politiarbeid 

eller politiets tilleggsoppgaver, og at dette var en slags motsetning til de merkantilt 

ansatte i politiorganisasjonene. De sivile jeg intervjuet, spesielt de som drev med 

straffesaksbehandling, viste at de ikke likte å bli betegnet som en bistandsfunksjon. 

Til tross for at de selv betegnet sitt arbeid som bistand, vil de ikke bli sett på som 

merkantilt ansatt som er der for å hjelpe til. De anser sine oppgaver som selvstendige 

og viktige. 

 

”For å si det sånn, det er ikke synlig i det daglige hvor mye vi faktisk gjør, men i det 

momanget du tar oss ut så sier det puff og krasj. Det blir veldig synlig. Vi har streiket 

to ganger tror jeg. I 2012 la vi ned jobben i 2 dager, det så ikke ut her, det ble et 

helvete her, de sto og reiv seg i håret. Da vi kom inn igjen var det helt forferdelig. Det 

hender en sjelden gang at vi tar et seminar for de sivile, og da reiser alle, ca. 18 – 19 

sivile. Da er det ingen igjen. Det er et kaos her, det å få inn posten her er et helvete, 

telefoner, det å fordele saker til etterforskning, få saker til retten, det å sende ut, alt 

går boing. Da blir det synlig, og det er synd at det er da det blir synlig. ” 

 

Til tross for at de sivile mener de er viktige, føler en del av dem at de ikke helt blir 

prioritert eller verdsatt. Deres arbeid er ikke alltid synlig og arbeidsoppgavene blir 

ofte betraktet som ikke like viktige av de politiutdannede. Dette gjenspeiler seg i at 

det i enkelte sammenhenger finnes visse holdninger og konflikter med bakgrunn at det 

er en konflikt mellom profesjonen politi og de sivile. Det handler om hvem som skal 

gjøre hvilke arbeidsoppgaver, og hvilken funksjon de sivile skal ha i politiet.  

 

Selv om det er det finnes slike gnisninger mellom de ulike gruppene av ansatte, har de 

sivile til daglig et godt samarbeid, og et godt miljø på jobb. Selv om den fysiske 

sikkerheten ikke er et daglig fokus, og de sjelden har sikkerhetskurs, føler de sivile 

seg trygge på jobb. Stort sett trives de med å arbeide i politiet.  I tillegg er de 

motiverte og trives med arbeidsoppgavene som de synes de er varierte, spennende og 

utfordrende.  
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De sivile er pliktoppfyllende, hardt arbeidende og innehar et stort ansvar for egen 

kompetanse. Det ser en ut fra at de selv må ta ansvar og initiativ til å skaffe seg 

kunnskap om sine egne arbeidsoppgaver.  

 

Mangler de kompetanse? 

De fleste behovsteoriene nevner kompetanse som et av menneskets behov, i tillegg er 

det i følge Nordhaug en av tre viktige faktorer ved en målrettet lederpraksis når det 

gjelder å styre de ansatte på en god måte (Nordhaug, 2002). Spørsmålet blir da om de 

sivile til tross for at de har en uformell opplæring føler de har den kompetansen de 

trenger?  

 

De fleste informantene svarte at de var fornøyd med den opplæringen og kompetansen 

de har i forhold til at de får gjort sine arbeidsoppgaver. Den sivile ansatte har stor 

detaljkunnskap og oversikt over sitt fagfelt. De på straffesaksekspedisjoner er 

spesialister på politiets datasystemer, og blir ofte benyttet som problemløsere når det 

gjelder å få en sak teknisk igjennom de elektroniske saksbehandlingssystemene. De 

ansatte som jobbet med namsoppgaver og oppgaver innenfor forvaltingsområdene er 

spesialister på regelverk og saksgang i disse sakene. De har stor detaljkunnskap og gir 

råd både publikum og andre ansatte innenfor sine fagområder.  

 

På spørsmål om de savnet kunnskap eller utdannelse som de politiutdannede får ved å 

ta politiutdanningen ved PHS, svarte samtlige ti informanter nei. De fleste begrunnet 

det med at de hadde fått moduler eller andre kurs hos PHS og at dette hadde gitt dem 

den kunnskapen de trenger. De tre som drev mest med straffesaksekspedisjon og som 

ikke hadde gått kurs ved PHS, nevnte at de hadde ønsket litt generelt om 

straffeprosess, slik at de kunne forstå helheten i det de drev med. En ved Økokrim 

som ikke har gått så mange kurs ved PHS sa også at han kunne ønske seg litt mer 

generell kunnskap om hvordan politiet i Norge fungerte, bruk av tvangsmidler, samt 

mer straffeprosesslov.  

 

Et annet spørsmål jeg stilte var om de manglet noe ressurser, som datatilganger eller 

arbeidsmetoder fordi de ikke hadde politifaglig bakgrunn. Her svarte de fleste at de 

hadde den datatilgangen og de arbeidsredskapene de trengte for å utføre 
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arbeidsoppgavene. Kun to personer sa at de savnet Indicia som er et datasystem som 

de sivile ofte ikke har tilgang til. De savnet det fordi de ofte fikk henvendelser fra 

polititjenestemenn fra andre distrikter som ringte for å få bistand. De kunne de ikke 

gjøre fordi de ikke hadde tilgang til de systemene de snakket om.  

 

De sivile virker med andre ord fornøyd med den kunnskapen de i dag sitter inne med, 

men det virket som de skulle ønske at prosessen med å få kunnskap hadde vært 

enklere og mer tilrettelagt. Det å ha en uformell opplæring med at en lærer av 

hverandre, kan være en god måte å lære praktiske oppgaver. Men det er også en stor 

kilde til feillæring ved at den som lærer opp andre også lærer bort sine feil og 

mangler. I tillegg forsvinner en del kunnskap med den som forsvinner ut av etaten 

hvis denne kunnskapen ikke er nedfelt noen sted.  

 

Et annet moment er at hver avdeling, hver stasjon eller lensmannskontor, og hvert 

politidistrikt vil få ulik praksis på noe som kan være felles. Ved at alle lærer seg ting 

på egenhånd, eller at en selv finner opp arbeidsmåter, utvikler ulike arbeidsmetoder. I 

tillegg til at en til stadighet må finne opp kruttet på nytt. Denne muligheten til 

feilkilder og tap av kunnskap kan i følge Nordhaug føre til at organisasjonen både 

mister sitt omdømme og ha vanskeligheter med omstillingsprosesser (Nordhaug, 

2002). I betrakting av terrorsaken 22. juli 2011 kan en se at dette er en realitet for 

politietaten. Det faktum at politiet i dag ikke har gode systemer for læring 

understrekes i “Politianalysen“. Den hevder at det finnes mye god kompetanse, men 

at det ikke legges vekt på en felles praksis. I tillegg presiserer den at den varierende 

praksis fra sted til sted er et hinder for læring og utvikling (Politianalysen, 2013). 

Denne manglende evnen til å samkjøre utførelsen av oppgaver og ha like 

retningslinjer er et tegn på at politietaten ikke har en god lederpraksis for å styre de 

menneskelige ressursene. “Politianalysen” understreker også dette;  

 

“Selv om det foreligger et betydelig omfang av analyser, planer, løsninger og 

konkrete tiltak for å sikre en helhetlig tilnærming til kompetanseforvaltning er det lite 

som er iverksatt eller fulgt opp i nødvendig grad” (Politianalysen, 2013). 

 

Det er med andre ord ikke bare de sivile som ikke har behov for mer kompetanse og 

kompetanseutvikling, det er et generelt trekk for samtlige i politietaten. Likevel er det 
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slik at de sivile føler de ikke blir satset på like godt som de politiutdannede. De 

politiutdannede har årlig trening som er obligatorisk, blant annet IP trening. I tillegg 

har de politiutdannede ulike godkjenninger for blant annet våpenbruk og utrykning 

som må jevnlig fornyes (Endringsprogrammet, 2013). Mange enheter har også 

obligatoriske øvelser som en del av tjenesten. Denne form for trening er ofte 

organisert lokalt i hvert distrikt av personell som har som ansvar for kursing. Denne 

form for opprettholdelse av kompetanse har ikke de sivile. Blant mine informanter var 

det kun de som drev med namsfunksjoner som hadde noen form for regelmessig 

kompetanseutveksling i form av årlige nettverksmøter. Et annet moment her er at 

politietaten også har en egen høyskole spesifikt for deres profesjon. En skulle tro at de 

hadde et godt grunnlag til å utvikle egne spesielle kurs for siviles arbeidsoppgaver 

siden de ikke finnes ved andre utdanningsinstitusjoner. Så en kan muligens stille seg 

undrende til at etaten ikke klarer å lage relevante kurs og opplæring til de sivile 

ansatte.  

 

Det at politietaten baserer sin opplæring på uformell opplæring ved at de nyansatte 

blir vist de praktiske gjøremål uten at det foreligger noen sentrale standarder eller 

føringer. Vi har tidligere sett at dette fører til at noen av dem føler at de blir litt “kastet 

ut i det“ og “overlatt til seg selv“. Kompetanseutvikling er en sentral faktor i human 

resurce- perspektivet for å få en god ytelse fra organisasjonens ansatte (Bolman og 

Deal, 2009). Det er et grunnleggende behov hos mennesket som i følge Herzbergs 

tofaktor teori er en av motivasjonsfaktorene som skaper jobbtrivsel (Kaufmann og 

Kaufmann, 2009). I tillegg til at en ansatt bør har gode muligheter for å utvikle seg i 

jobben. Det er like viktig at en ansatt skal kunne føle seg trygg i de arbeidsoppgavene 

de utfører. Uten tilstrekkelig opplæring vil en ansatt føle usikkerhet rundt både 

kvaliteten på arbeidet, og usikkerhet rundt det å få negative tilbakemeldinger. 

Manglende trygghet i jobben er i følge Herzberg en av de faktorene som kan skape 

mistrivsel. Det faktum at de sivile får en variert og lite formelt opplæring ved 

ansettelse, kan med andre ord føre til mistrivsel og dårlige arbeidsforhold, som igjen 

kan føre til at den ansatte får helseproblemer. Det faktum at politietaten baserer sin 

opplæring på uformell læring, er derfor ikke bare bekymringsfullt fordi det kan føre til 

at politiet gjør feil i sin oppgaveutførelser. Det er også bekymringsfullt at de ikke 

sørger for at de sivile føler de er trygge i sitt daglige arbeid.  
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I forhold til kompetanse er et annet viktig menneskelig behov det å få utnyttet den 

kunnskapen og de evnene en har. Maslows siste trinn i behovspyramiden er 

selvrealisering, det å være et skapende menneske som benytter sine evner (Kaufmann 

og Kaufmann, 2009). Et av de spørsmålene som dukket opp underveis i 

intervjuprosessen var om de fremdeles brukte den kompetansen de hadde da de ble 

ansatt, det vil si deres tidligere utdannelsesbakgrunn og jobberfaring. Dette spørsmålet 

ble kun stilt til et par av de som hadde høyere utdanning. Av de to på Økokrim som 

ble spurt mente den ene at han brukte sin kompetanse, den andre mente at 

arbeidserfaring innen et av feltene ikke blir benyttet. Han ble ansatt til å jobbe innen 

et felt som var delvis nytt. Siden har han jobbet med det feltet og ikke det han fra før 

kunne best. Videre sa han “En får ikke utnyttet den kompetansen en kom hit for og det 

er kanskje litt gjennomgående.” Han utdypet at Økokrim har en kompetansedatabase 

hvor en kan legge inn kunnskapsfeltene sine, men han hadde et inntrykk av at den 

ikke ble brukt i noe utstrakt grad.  

 

Den ene som jobbet i politidistriktene, og som hadde høyere utdanning sa følgende 

om hun følte hun fikk benyttet sin kompetanse:  

 

“Vel, hvis vi skal ta det jeg er utdannet til, så nei. Det er klart mye handler om å lære 

seg prosessene, ikke bare temaene. Så at jeg hadde studert hovedsakelig [X] var nok 

det ikke det de så etter.”    

 

Av personlig erfaring har jeg aldri hatt inntrykk av at jeg har fått noen av de jobbene 

jeg har hatt i politiet på bakgrunn av min utdanning. Den har vært inngangen til at jeg 

ble innkalt til intervju, men de har alltid vært mer opptatt av arbeidserfaring og 

konkret hva jeg kan av politiets systemer. I min nåværende jobb har mine siste to 

teamledere ikke vært klar over hverken min arbeidserfaring eller utdanningsbakgrunn. 

Jeg har en politioverbetjent som leder, og vi er et team med både politibetjenter og 

sivile. Det har seg nok slik at teamleder heller ikke konkret vet hva de andres 

individuelle bakgrunn er. Men det er enklere å vite hva en politifaglig utdannet ansatt 

har som bakgrunn enn en sivil siden de politiutdannede stort sett har den samme 

utdannelsesbakgrunnen. 
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Profesjonskonflikt et resultat av pluralisering? 

Under temaet ”En profesjonskonflikt?” ovenfor så vi at det foreligger visse tendenser 

til en profesjonskamp mellom de sivile og de politiutdannede, dette til tross for at de 

sivile ikke har en egen profesjon. Dette kan tyde på at de politiutdannede anser dem 

som en egen separat yrkesgruppe som de selv må beskytte seg i mot for å 

opprettholde sin profesjon. Dette er det Abbott sikter til ved at de ulike gruppene kan 

strides om de samme oppgavene. Det å ha klare skiller mellom arbeidsoppgavene er 

med på å beskytte deres yrke (Abbott, 1991). Det faktum at de sivile ikke er en 

profesjon virker ikke som et hinder for at politiet skal se på dem som en konkurrent. 

Dette kan henge sammen med at profesjonsfølelse og identitetsfølelse henger 

sammen, og er grunnleggende i deres forståelse av hvem de er og deres tilhørighet. I 

følge Maslow er tilhørighet et viktig behov innenfor de sosiale behovene (Kaufmann 

og Kaufmann, 2009) Profesjonsfølelsen er med andre ord et av de behovene de 

politiutdannede har for å få dekket sine sosiale behov i arbeidshverdagen. På en annen 

side inkluder de da ikke de sivile inn i sin tilhørighet. Dette fører til at de sivile og 

politiutdannede kan oppfattes å ha ulike arbeidshverdager. Ikke bare fordi de gjør 

forskjellige oppgaver og har forskjellig funksjon, men fordi de tilhører to separate 

yrkesgrupper som ikke inkluderer hverandre fult ut i et fellesskap.  

 

Spørsmålet som blir gjeldende er om disse gnisningene og holdningene som finnes 

mellom de to gruppene kan være en indikator på den pluraliseringen som skjer av 

politiets status som eneste aktør av polisiær virksomhet. Deres status som den 

primære aktøren i samfunnet er blitt vesentlig redusert. Ikke bare kommer det inn 

flere private aktører, men staten har andre instanser som utøver kontroll, som for 

eksempel skatteetaten. Det faktum at andre yrkesgrupper kan komme inn i politietaten 

og gjøre deres arbeidsoppgaver uten at de formelt skoleres til profesjonen kan 

innebære at de ikke lenger kan beskytte sine arbeidsoppgaver. De kan ikke bedyre at 

de er den eneste som innehar den kompetansen og de autorisasjonene som skal til for 

å utføre arbeidet. Den interne pluraliseringen av at de sivile kommer inn og overtar 

oppgaver blir for de politiutdannede en indikator på at hvilken som helst annen 

offentlig etat eller privat aktør kan ta over deres arbeidsoppgaver, og at de selv blir 

overflødige. Dette synet er med på å skape de konflikter som oppstår når en skal 

reorganisere politiet og se på hvilke arbeidsoppgaver en sivil skal ta over fra en 

politiutdannet. Det kan en se ved at de politiutdannede er så motvillige til å gi fra seg 



128 

 

oppgaver som til og med ikke er populære eller som egentlig ikke betraktes som 

politiarbeid. Denne form for holdninger kan hindre at politiet utvikler seg i takt med 

samfunnsutviklingen og ikke klart å gjøre de omstillingene som en stadig mer 

globalisert hverdag krever. De forblir i gamle mønstre og opprettholder gamle vaner i 

stedet for kritisk å vurdere hensikten med å benytte politiutdannede til oppgaver som 

strengt tatt ikke trenger den kompetansen.  

 

En annen side av dette er at den sivile ikke forstår at det er dette som er årsaken til 

konflikten.  En sivil har ikke samme profesjonsfølelse som den politiutdannede. De 

vil derfor når det er snakk om arbeidsoppgaver, se på hva hensikten med at de skal ta 

over disse oppgavene er, det vil stort sett være for å effektivisere politietaten. De vil 

ikke se at de ved å overta oppgavene åpner opp for at politiarbeidet kan utføres av 

hvem som helst, også utenfor politiet. Dette er fordi de sivile har en klar følelse av at 

de også er inkludert i politietaten, som vi så i avsnittet om identitet over, har de en 

yrkesfølelse innenfor politi. Finstad skriver i boken “Politiblikket” at politifolk ikke 

bare har en forståelse av hva som er det egentlige politiarbeidet, men også at de har en 

oppfatning av “ordentlig politifolk” (Finstad, 2000). Johannessen skriver også at de 

politiutdannede har en oppfatning av den typiske politibetjenten; “politipersonen er en 

mann som er ung, sprek og hvit.” Johannessen påpeker også at det er 

gruppeidentiteten som er det primære hos de politiutdannede (Johannessen, 2013). 

Dette innebærer at for de politiutdannede å inkludere de sivile i sin yrkesgruppe blir 

vanskelig uten en direkte bevisstgjøring og målrettede tiltak.  

 

Å bli akseptert 

“For han var ikke noen dokumentfitte, det hadde de jo.”  

 

Ovenfor under temaet ”Holdninger” avsluttet jeg med at informanten sa hun måtte 

bevise at hun kunne noe for å bli akseptert. Det å være akseptert er et vesentlig 

menneskelig behov, listet i Maslows behovspyramide som et av de grunnleggende 

behov som kan føre til mistrivsel når det er mangelfullt (Kaufmann og Kaufmann, 

2009). De holdninger som kommer til uttrykk i denne gnisningen mellom de to 

gruppene, tyder på manglende respekt, anerkjennelse og tilhørighet. De holdningene 

som ble beskrevet var av varierende karakter. Etter min mening kan disse holdningene 
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bli tolket som en form for mobbing. Jeg spurte ikke hvordan mine informanter tolket 

disse episodene de var ute for, så jeg har ikke grunnlag for å konkludere noe på dette 

punktet. Uansett hvilke karakter disse holdningene har, og hvordan de oppfattes, 

underbygger de de siviles følelse av å bli akseptert. Dette igjen kan ha store 

konsekvenser for både arbeidsmiljø og de ansattes helse.  

 

Ingenting i mitt materiale tilsier at ledelsen innenfor politidistriktene gjør noe aktivt 

for å arbeide mot disse gnisningene eller negative holdningene. Kun en av 

informantene kom inn på hvordan ledelsen håndterte problematikken mellom de sivile 

og politiutdannede. Dette gikk kun på små tiltak gjort lokalt på politistasjonen av 

politisjefen, tiltakene var temadag, og felles bespisning.  

 

”For fire til fem år siden, min forrige stasjonssjef fant seg ikke i at det var slik her. Så 

han ga meg tillatelse til å stå på T-dagen og lekse opp hvem vi var fra A til Å. Det 

hjalp en liten stund, så skifter mannskapet ut så nå står vi å planlegger å gjøre dette 

igjen.” 

 

Det ville kanskje ha vært mer tyngde bak hvis denne temadagen hadde været tatt av 

stasjonssjefen i stede for den sivile. Konsekvensene av å ha en slik situasjon i en 

organisasjon kan være ganske alvorlig. Ikke nok med at du får en gruppe med 

misfornøyde medarbeidere som ikke føler seg ivaretatt, og de negative konsekvensene 

det kan forårsake. Men i tillegg vil en slik gruppering av de ansatte være med på å 

eskalere andre konflikter ut av proporsjoner. For eksempel kan en normal konflikt 

mellom to ansatte fort eskalere til å omfatte flere hvis det viser seg at de tilhører ulike 

grupper. Den normale konflikten vil da endre karakter og bli mer alvorlig. Med de 

kommende endringene innen politietaten er det litt betenkelig at de ikke har flere 

tiltak som bedrer og bevisstgjør forholdene mellom de ansatte.  
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16 Veien videre - Mine betraktninger av “Politianalysen” og 

litt til 
I dette kapitlet har jeg tenkt å ta for meg mine egne betraktninger om “Politianalysen” 

på bakgrunn av de betraktningene jeg har gjort om politianalysen i forbindelse med at 

jeg har studert de sivile i politiet de siste årene. Disse betraktningene går hovedsakelig 

på politiets arbeidsoppgaver. Politiets organisering i distrikter er et omfattende tema 

som jeg ikke vil gå inn på her. Til slutt kommer jeg med noen få momenter som kan 

være viktige i forhold til den omstillingen politietaten nå er inne i.  

 

Det er litt vemodig å se at “Politianalysen” sjalter ut de oppgavene som bemannes 

mest av de sivile. Grunnen til det er at jeg i løpet av denne oppgaven har sett at de 

føler de har en plass i politiet som en selvstendig yrkesgruppe, selv om de selv ikke er 

en profesjonen. Det er trist å se at de ikke skal kunne drive sitt yrke og videreutvikle 

sin kompetanse innenfor politietaten. “Politianalysen” viser at de holdningene og de 

gnisningene som enkelte av informantene har fortalt om er høyst reelle. Det er en 

genuin oppfatning av at primæroppgavene til politiet er det politiet skal drive med, de 

andre oppgavene de har er ikke viktige.  

 

Et moment jeg har sett i ”Politianalysen” er at de ikke egentlig ser på hvem det er 

som utfører disse oppgavene som skal utfases. I følge mitt utvalg av informanter 

virker det som det stort sett er sivile som utfører de sivilrettslige og 

forvaltningsmessige oppgavene. I distrikts Norge er dette nok litt annerledes, små 

enheter bemannes mer av politiutdannede. Det er rart at ”Politianalysen” ikke tar for 

seg hvor mye tid og politipersonell som utøver disse oppgavene. I følge rapporten 

”Politiet mot 2020” brukes 7 % av arbeidstiden til politiet for å utføre sivile gjøremål. 

Politiutdannede bruker 2 % av sin tid til å utføre disse oppgavene, mens 22 % av de 

sivile bruker sin tid på disse oppgavene. Ved forvaltningsoppgavene brukes 9 % av 

politiets tid. Politiutdannede bruker 1 % av sin arbeidstid til disse gjøremålene, mens 

de sivile bruker 35 % (Politidirektoretat, 2008). Noe sier meg at å fjerne disse 

oppgavene fra politiet, det vil si å få en økt fokus på kjerneoppgavene, ikke vil 

frigjøre så mye ressurser som de forespeiler. Kanskje ville disse tilleggsoppgavene 

organiseres bedre innenfor politiorganisasjonen i stedet for å sjalte dem ut.  
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Et annet moment er hva fokuset på kjerneoppgavene innebærer for samfunnet. 

Utvalget bak denne ”Politianalysen” har redefinert politiets rolle i det norske 

samfunn. De har gått bort fra enkelte av de ti prinsipper og verdier som 

politirolleutvalget satte for det Norske politi på 1980- årene, og som både ”St.meld. 

nr. 22 (2000-2001) politireform 2000”, ”St.meld. nr. 42 (2004- 2005) Politiets roller 

og oppgaver” og de fleste andre offisielle rapporter er basert på.  

 

”Norsk politi skal ha et sivil preg. En måte å ivareta det sivile preget på er å la 

politiet ivareta oppgaver utover ordens- og straffesaksarbeidet. Slike oppgaver bidrar 

til å skape et godt og tillitsfullt klima mellom politi og publikum.”(St.meld. nr. 22 

(2000-2001)). 

 

”Politianalysen” skisserer med andre ord ikke bare hvordan fremtidens politi skal 

være organisert. Den skisserer et politi med et nytt syn på hva deres rolle i samfunnet 

skal være. For meg virker det som om de blir et beredskapspoliti hvor ro, orden, 

kriminalitetsbekjempelse og bevæpning er det som sette i fokus. Det virker som om 

politiet går over i det Per Ole Johansen refererer til i boken ”Samfunnets pansrede 

neve” som den harde linjen. Han beskriver den harde linjen som en motsetning til den 

myke linjen hvor en viste tålmodighet og diplomati slik at en kunne få et godt resultat, 

bruke minst mulig makt, og minst mulig politivold. Motsetningen er store 

velbevæpnede styrker som slår ned uro med en hard hånd for å lære urostifterne en 

lekse (Johansen, 1989). For meg beskriver Johansen en litt fjernt bilde av politiets 

virksomhet fra 1918 til 1941, jeg er vandt med den myke linjen. Dagens 

politiutdannede er også vant med den myke linjen. Men vil det politiet som nå 

skisseres etablere en ny kultur, og en ny praksis? Hvordan vil politiet se ut om 30 år, 

når de politiutdannede som i dag uteksamineres pensjoneres? Vil de ha klart å holde 

på de myke verdiene og overført de til de neste generasjonene? 

 

En ting jeg vil kommentere fra “Politianalysen” er dette:  

 

“Det hevdes av enkelte at politiet mottar informasjon gjennom forvaltningsoppgaver 

og sivilrettslige oppgaver som kan være nyttig for politiet og sikre kjennskap om 

lokale forhold. Utvalget har derimot ikke blitt presentert for noen konkrete eksempler 
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som viser hvordan slik informasjon har blitt brukt til å understøtte løsningen av 

politiets kjerneoppgaver. Det er ikke sett noen systematisk innhenting og analyse av 

den informasjonen som kommer til politiet gjennom denne kontakten med publikum. I 

den grad informasjon fra tilleggsoppgaver blir brukt til å løse kjerneoppgaver, skjer 

dette derfor basert på initiativ fra den enkelte ansatte. “ (Politianalysen, 2013)    

 

Min første reaksjon på dette er at selv om en ikke har statistikk på det, bør en ikke 

forkaste det som en realitet. Min andre reaksjon er at her burde det være et 

forbedringspotensial, for jeg vet av egen erfaring at dette pågår, og det er mye 

informasjon å hente hvis en har et system for å rapportere videre. Men det som slår 

meg mest er at politiet generelt er opptatt av hva de mister ved at disse oppgavene 

forsvinner ut. De frykter å miste den lokale tilhørigheten og kontakt med publikum. 

Jeg vil snu det og se på hva befolkningen mister. I dag er det flere måter en kan 

komme i kontakt med politiet på. En kommer ikke i kontakt med politiet kun på grunn 

av kriminalitet eller ulykker, for å si det på en annen måte, for å få en sanksjon eller 

fordi en er et offer. Publikum kan i dag oppsøke politiet for å motta enkelte tjenester 

de har behov for å få ordnet. Dette bidrar til at de har kontakt med politiet og får et 

inntrykk av hvordan politiet er, utover det negative som sanksjoner og kriminalitet 

fører med seg. Lovlydige mennesker vil med andre ord kun komme i kontakt med 

politiet på denne måten. Denne kontakten bidrar til tillitt. En tillit politiet er avhengig 

av både for å ha legitimitet som maktutøvere i samfunnet, men også for å få 

befolkningen til å anmelde forhold og for å få gode vitner i straffesaker.  

 

“Etter kommisjonens mening handler disse lærdommene i større grad om ledelse, 

samhandling, kultur og holdninger - enn mangel på ressurser, behov for ny 

lovgivning, organisering eller store verdivalg.” (Rapport fra 22. Juli-kommisjonen, 

2012)  

 

Min siste betraktning gjelder alle de rapportene og dokumentene jeg har lest om 

politiet i forbindelse med denne avhandlingen. Jeg har et inntrykk av at omtrent 

samtlige av de rapportene jeg har lest inneholder samme elementer som er å finne i 

“Politianalysen”, likevel har det skjedd lite endring de siste årene. I denne 

avhandlingen viser jeg at politietaten ikke ivaretar sine ansattes behov for blant annet 

tilhørighet, anerkjennelse, respekt, kompetanseutvikling og avansementmuligheter. 
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De har problemer med kompetanseoverføring og problemer med å rekruttere riktig 

kompetanse til de sivile stillingene i forhold til arbeidsoppgavene. Jeg er enig med 22. 

Juli-kommisjonen om at det skal mer til enn en endring av organisasjonen. Det må en 

kultur og holdningsendring til slik at de menneskelige ressursene i etaten blir benyttet 

på riktig måte.  
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17 En siste oppsummering 
Det viktigste formålet med denne oppgaven har vært å få en større forståelse av hvem 

de sivilt ansatte i politiet er, i tillegg til å vise at de foretar både politioppgaver og 

polisiær virksomhet. Det har blitt forsket lite på de sivile som arbeidsgruppe og på 

deres rolle i politietaten. Jeg håper at dette har bidratt til å få fram ny informasjon om 

en gruppe aktører som kan ha relevans innenfor forskningen om politi, polisiær 

virksomhet og kriminalitetsbekjempelse.  

 

I denne avhandlingen har jeg vist at en del av de sivilt ansatte jobber tett opp mot det 

som betraktes som politioppgaver. Det vil si de er involvert i de oppdrag, situasjoner, 

og hendelser som politiet håndterer. De er med på å fremskaffe de resultater politiet 

har i form av opprettholdelse av samfunnets orden og sikkerhet. Ved disse oppgavene 

er de enten en bistand til de politiutdannede eller påtalejuristene som foretar selve 

handlingene, eller de er en aktiv del i selve utførelsen. Det beste eksemplet på det 

første er de ved straffesaksekspedisjonen som bistår med det kontormessige opp mot 

straffesaker. Et eksempel på aktiv deltagelse er spesialetterforskerne som er med på 

alle delene av en etterforskning.  

 

Denne deltagelsen i politiets virksomhet innebærer også at de sivile deltar i polisiær 

virksomhet. Et eksempel på det er grensekontrollørene som sjekker identitet ved 

grensene. Et moment her er at også enkelte av de oppgavene politiet har, som ikke 

betraktes som politioppgaver, er polisiær virksomhet. Et godt eksempel på det er de 

som driver med kontrollvirksomhet av vaktselskaper. Dette er ikke en klar 

politioppgave, men den inneholder alle kriteriene for polisiær virksomhet.  

I denne avhandlingen har jeg vist at enkelte av de sivile har begrenset 

politimyndighet. I tillegg har de sivile, som foretar de sivilrettslige og 

forvaltningsmessige oppgavene, myndighet i forhold til det lovverket de skal 

behandle saker ut fra. Eksempler på dette er veitrafikkloven som innebærer at den 

sivile kan gi eller nekte folk førerkort. Denne myndigheten kan være like inngripende 

i folks hverdag som det politiet gjør i forhold til politimyndigheten. Det faktum at 

noen av de sivile har begrenset politimyndighet i sin utførsel av politioppgavene kan i 

følge Bayleys definisjon innebære at de er politi når de utfører disse oppgavene. Dette 
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og det faktum at flere sivile utfører både polisiær virksomhet og politioppgaver 

innebærer at politiet ikke lenger kan sees på som kun de politiutdannede. En kan 

derfor si at politiet har blitt pluralisert internt ved at de politiutdannede ikke lenger har 

monopol på politioppgavene. På en annen side kan en tolke det slik at en ikke lenger 

ser på politi som bare politiutdannede, men en kan se på politi som en organisasjon 

der både politiutdannede og sivile kan betraktes ut fra Bayley politidefinisjon som 

politi. 

 

De sivile ser ikke på seg selv som politi. De har en egen forståelse av hvem de er, men 

har litt problemer med å beskrive seg selv siden uttrykket sivil er en sekkebetegnelse. 

I tillegg til å vite hvem de er, har de en forståelse av seg selv og sine arbeidsoppgaver 

i politietaten som viktige og nødvendige både i dag og i fremtiden.  

 

Den sivile ansatte har variert bakgrunn, men er mye overlatt til seg selv når det gjelder 

opplæring og kompetanseutvikling, og de har få karrieremuligheter. Likevel føler de 

at de har fått den kompetansen de trenger for å utføre sine arbeidsoppgaver.  

 

Informantene i mitt utvalg trivdes svært godt med arbeidsoppgavene sine. De sa det er 

variert og utfordrende, og at de trives godt innenfor politietaten fordi det er et godt 

arbeidsmiljø. Likevel finnes det enkelte gnisninger mellom de politiutdannede og 

sivile som går på hvem som er viktig, og hvilke arbeidsoppgaver som er viktige.  

 

Disse gnisningene og holdningene har sitt utspring i en profesjonskonflikt. De sivile 

utgjør ikke en profesjon etter Torgersens definisjon på profesjon. Likevel innehar de 

en følelse av å være en yrkesgruppe. De politiutdannede ser på de sivile som en 

gruppe som truer deres profesjon, og det er årsaken til konflikten. Denne konflikten 

blir gjenspeilet i det de sivile oppfatter som dårlige holdninger til dem som gruppe, og 

manglende respekt. Det er ikke alle sivile som oppfatter denne konflikten. De 

informantene som har vært kortest ansatt i etaten føler ikke noe til disse gnisningene, 

og de som har jobber i etaten over lengre tid mener at tilstanden har bedret seg de 

siste årene. De kommer som oftest til syne i det daglige når noe skal menes eller 

diskuteres. Til tross for disse gnisningene sa alle informantene at samarbeidet mellom 

de ulike gruppene som er ansatt i politiet var godt, og at de i det daglige hadde en god 

tone og et godt miljø.
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