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Sammendrag 
Tittel: Vertikal og horisontal tillit – en studie av tillit innad i politiet 

Av: Tanita Kallum Ferre 

Veileder: Liv Finstad 

Levert ved: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, vår 2015 

Etter 22. juli 2011 ble det rettet betydelig kritikk mot politiet. 22. juli-kommisjonens rapport 

(2012) konkluderte med at politiets håndtering ikke var tilstrekkelig. Etter kommisjonens 

oppfatning handler ikke svikten om mangel på ressurser, men heller holdninger, kultur og 

ledelse i politiet.  

Gjennom syv intervjuer har jeg fått et patruljeperspektiv på kritikken mot politiet. 

Politibetjentene er stolte av å være politi, men ikke like fornøyde med politiet. I dette ligger 

det en implisitt aksept av mye av kritikken som ble rettet mot politiet i 22. juli-kommisjonens 

rapport. Et annet viktig trekk ved funnene er at kritikken som direkte berørte enkeltpersoner 

var vanskeligere å håndtere enn den som berørte politiet som organisasjon. At alle 

informantene er stolte over å være politi, men ikke er like fornøyd med politiet, forteller 

dessuten at det er deler av politiet – eller sider ved politiets virksomhet – som de er kritiske 

til. Det utslagsgivende funnet er betydningen av tillit for politiet.  

Tillit kommer til uttrykk på to måter, horisontalt og vertikalt. Horisontal tillit beskriver tilliten 

mellom kollegaer på samme nivå i politiet. Denne formen for tillit eksisterer på grunnlag av 

felles erfaringsbakgrunn, inkludert den tilliten de ønsker å møte fra publikum. Det er dermed 

en mellommenneskelig tillit i en yrkeskultur som får næring av tilliten politiet erfarer i møte 

med publikum. Horisontal tillit forekommer i nære relasjoner, og kan også betegnes som 

kollegial tillit. Vertikal tillit beskriver tilliten til overordnete nivåer i politiet. Denne formen 

for tillit vil være basert på avstandspregede forhold.  Ulik erfarings- og kompetansebakgrunn 

er avgjørende for hvordan tilliten forekommer. Vertikal tillit kan av den grunn betegnes som 

organisasjonstillit, og eksisterer (eller eksisterer ikke) på grunnlag av fjerne relasjoner. 

Den klassiske dikotomien nærhet og avstand er her relevant. Gjennom et tillitsperspektiv og 

kulturperspektiv har følgende problemstilling blitt diskutert: 
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Hvordan kan man forklare skillet mellom horisontal tillit og vertikal tillit? Hva påvirker 
politibetjentenes tillit vertikalt og horisontalt innad i politiet? 

Reuss-Iannis (1993) skille mellom ledelseskultur og patruljekultur gir en forklaring på 

hvorfor informantene er kritiske til de byråkratiske sidene av politiet. Det finnes en «oss» og 

«dem»-mentalitet på patruljenivå. Det kan knyttes sammen med hva Gundhus (2008) betegner 

som kompetansehierarkiet. Funnene viser at konflikter som oppstår mellom kulturene handler 

om forståelsen av politiarbeid. Informantene, som en del av patruljekulturen, har et 

erfaringsbasert blikk på politiarbeid. Dette står i motsetning til ledelseskulturens perspektiv 

som er grunnet i mål og styring. En forklaring på hvorfor politibetjentene er enige i 

organisasjonskritikken er dermed at de føler at søkelyset endelig ble rettet mot lederne i 

organisasjonen. Deres ønske er at kritikken kan føre til forbedringer i politiorganisasjonen. 

Den sterke patruljekulturen intern på arbeidsplasser forklarer dessuten hvorfor politibetjenten 

mente at kritikken mot enkeltpersoner var uberettiget. «Oss» og «dem»-mentaliteten gir 

forklaring på at politibetjentene verner om «oss» og ikke «dem». Et viktig aspekt på forholdet 

mellom de ulike kulturene er nærhet og avstand.  

Nærhet og avstand er også viktige dimensjoner for den vertikal og horisontale tilliten. 

Oppgaven diskuterer videre hvordan tilliten forekommer, og søker å finne svaret på om det er 

tillit, ikke eksisterende tillit, svak tillit eller mistillit innad i politiet. 
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1 Innledning 

Den 22. juli 2011 ble Norge utsatt for to sekvensielle terrorangrep. En bombe gikk av i 

regjeringskvartalet i Oslo som rammet tilfeldige sivile og kort tid etter var det en 

skytemassakre på en politisk sommerleir på Utøya. Tilsammen ble 77 mennesker drept av 

angrepene (Rapport fra 22.juli-kommisjonen 2012:17). Terrorangrepet var en tragisk hendelse 

i nyere norsk historie som rammet samfunnet på et kollektivt plan. Solidaritet og samhold var 

hovedbudskapet i etterkant av terrorangrepet, med rosetog og nestekjærlighet.  

Politiet som kontrollorgan var en viktig del av avvergings- og redningsarbeidet den 22. Juli 

2011, og har i etterkant av terrorangrepet fått betydelig kritikk. Kort tid etter angrepene ble 

politiets håndtering kritisert i media. Året etter kom 22.juli-kommisjonen med en rapport om 

hendelsen og håndteringen. Kommisjonen konkluderer med at politiets håndtering ikke var 

tilstrekkelig og at svikten i hovedsak er knyttet til kultur, holdninger og ledelse i politiet 

(Rapport fra 22.juli-kommisjonen:15-16). I 2013 kom Politianalysen ut, hvor kommisjonens 

konklusjoner ble utredet videre. Ifølge Politianalysen er ikke politiet organisert, styrt og ledet 

godt nok til å møte fremtidens behov. For å møte disse behovene mener utvalget at det kreves 

endringer i politiet. Utvalget anbefaler dermed at det bør gjennomføres to reformer i politiet, 

en strukturreform og en kvalitetsreform. Strukturreformens går ut på å ha færre tjenestesteder 

med økt bemanning slik at politiet bedre kan fokusere på kjerneoppgavene. Kvalitetsreformen 

skal føre til at politiet blir mer kunnskapsstyrt for en kontinuerlig forbedring og utvikling (Ett 

politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer 2013:9-10). Status for oppfølging av 

politianalysen er hva Regjerningen kaller nærpolitireformen. Navnet kan gi inntrykk av at 

innholdet står i motsetning til hva Politianalysen opprinnelig anbefalte, men den følger i stor 

grad opp mange av punktene til Politianalysen. 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Da jeg startet på masterprogrammet i kriminologi hadde jeg et ønske om å skrive om et tema 

som var aktuelt og spennende. I kjølvannet av 22. juli 2011 ble det rettet mye kritikk mot 

politiet fra flere nivåer. Det var lite rom for politiet til å uttrykke meninger og erfaringer, og 

lite fokus på hvordan politiet ble påvirket av en slik hendelse og kritikk. Jeg syntes derfor det 

ville vært interessant å finne ut hvordan politiet hadde blitt påvirket av terrorhendelsen, og av 
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kritikken som fulgte i kjølvannet av den. Utgangspunktet var dermed å intervjue 

politibetjenter for å få deres meninger og erfaringer fra tiden etter terrorangrepene. Hvordan 

opplevde politibetjenter at politiet som virksomhet og arbeidsplass ble påvirket? Hvordan var 

det å være en del av politiet etter en slik hendelse, og etter den omfattende kritikken? Følte 

politiet seg stemplet som syndebukker? Jeg ønsket å stille spørsmål om kritikken fra media og 

kommisjonen, om tiltak på arbeidsplassen, og om HMS, tillit og arbeidsmiljø.  

I etterkant av intervjuene endret imidlertid prosjektet seg. Grunnen til dette var at intervjuene 

ga svar på andre spørsmål enn hva jeg opprinnelig hadde forestilt meg. Endringen er av den 

grunn empiristyrt, da intervjuene belyste  sider ved politiet som jeg fant det mer 

betydningsfullt å vie oppmerksomhet. Under intervjuene kom det fram at politibetjentene i 

stor grad var enige i kritikken fra 22. juli-kommisjonen. At svikten i hovedsak skyldes kultur, 

holdninger og ledelse, var ikke en ny tanke for politibetjentene. Det var samtidig en forståelse 

om at kulturen og samholdet på arbeidsplassen var bra. Det som utmerket seg som et særlig 

interessant felt i intervjuene, var spørsmålet om tillit, som fremsto som mer avgjørende enn 

hva jeg opprinnelig hadde forestilt. Politibetjentenes beskrivelser av tillit tydeliggjorde et 

interessant tillitsskille i politiet. Det var bred enighet om at tillitt er avgjørende for politiet og 

politiarbeidet: Det er viktig å ha tillit fra publikum, og helt vesentlig å ha tillit til kolleger. Det 

er derimot motstridende beskrivelser av tilliten oppover i politiorganisasjonen. I motsetning til 

beskrivelsen av kollegial tillit, som fremstår som sterk, blir tilliten oppover i politiet fremstilt 

som svakere.  

Under arbeidet med intervjuene fant jeg det hensiktsmessig å undersøke tilliten 

politibetjentene beskriver som plassert på en horisontal eller vertikal akse, og horisontal tillit 

og vertikal tillit vil følgelig være bærende begreper i denne oppgaven. Den horisontale tilliten 

er den som finnes blant kollegaer på samme nivå i politiet. Denne formen for tillit eksisterer 

på grunnlag av felles erfaringsbakgrunn, inkludert den tilliten de ønsker å møte fra publikum. 

Det er dermed en mellommenneskelig tillit i en yrkeskultur som får næring av tilliten politiet 

erfarer i møte med publikum. Horisontal tillit forekommer i nære relasjoner og kan også 

betegnes som kollegial tillit.  Vertikal tillit beskriver tilliten til overordnete nivåer i politiet. 

Denne formen for tillit vil være basert på avstandspregede forhold. Ulik erfarings- og 

kompetansebakgrunn er avgjørende for hvordan denne formen for tillit forekommer. Vertikal 

tillit kan av den grunn betegnes som organisasjonstillit, og eksisterer (eller ikke eksisterer) på 
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grunnlag av fjerne relasjoner. Problemstillingen som presenteres under tar utgangspunkt i 

disse to begrepene. 

1.2 Tema og problemstilling  

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:16). 

Utdraget er hentet fra 22.juli-kommisjonen og danner bakgrunnen for tema og problemstilling 

i oppgaven. Etter kommisjonens oppfatning handler ikke svikten om mangel på ressurser, 

men heller holdninger, kultur og ledelse i politiet. Ifølge kommisjonen er dette grunnleggende 

forutsetninger for godt politiarbeid (Rapport fra 22. Juli-kommisjonen:15-16). Med dette som 

utgangspunkt har oppgaven som formål å belyse hvordan politibetjentene stiller seg til 

politiets holdninger, kultur og ledelse. Hvilke meninger, erfaringer og opplevelser har 

politibetjentene til holdninger, kultur og ledelse i politiet mener jeg er betydningsfullt. På 

denne måten kan man se kommisjonens konklusjoner fra et «politiperspektiv». Med denne 

innfallsvinkelen er politikultur og tillit sentrale begreper, som jeg ønsker å knytte til 

problemstillingen mine. Som jeg har gjort rede for, vil politikultur og tillit være sentrale 

begreper når jeg har denne innfallsvinkelen, og jeg vil derfor knytte disse begrepene tett opp 

mot problemstillingen, som er som følger: 

Problemstilling: 

Hvordan kan man forklare skillet mellom horisontal tillit og vertikal tillit i politiet? Hva 

påvirker politibetjentenes tillit vertikalt og horisontalt innad i politiet? 

For best mulig å kunne belyse denne problemstillingen har følgende forskningsspørsmål stått i 

fokus: 

Hvilken betydning har politibetjentenes meninger om kritikken for tilliten til politiets ledelse 

og politiet som organisasjon? 

På hvilken måte har kritikken påvirket for politihverdagen? 

Hvilken innvirkning har ulike kulturer på tilliten innad i politiet? 
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Hvordan opplever politibetjenter å være en del av politiet etter 22.juli? 

Kan informantenes beskrivelser vise en forskjell mellom et patruljeperspektiv og et 

ledelsesperspektiv i politiet? 

Kan politibetjentenes utsagn identifisere ulike kulturer i politiet? 

Hvilken betydning har patruljekultur for tillit i politiet? 

Hvilken betydning har ledelseskultur for tillit i politiet? 

Hvilke erfaringer har politibetjentene med ledelsesnivåene i politiet? 

Hvilke faktorer har innvirkning på tillit eller mistillit innad i politiet? 

Hvilken innvirkning har organiseringen i politiet på tilliten(vertikalt)? 

1.3 Aktualitet 
Sett i en polisiær sammenheng er tillit alltid et aktuelt og viktig tema. Et sentralt spørsmål 

som vies mye oppmerksomhet er befolkningens tillit til politiet. Politiet skal skape trygghet 

og opprettholde lov og orden, og støtte i befolkningen er dermed avgjørende for et 

velfungerende politi (Politiets innbyggerundersøkelse 2014:4). Tillit innad i politiet er ikke 

like ofte i fokus. I den siste tiden har imidlertid en aktuell sak, som retter søkelyset mot tilliten 

innad i politiet, fått mye oppmerksomhet. Den 15. april 2015 rettet media søkelyset mot 

politiet i Hordaland politidistrikt, hvor det i en medarbeiderundersøkelse blant politiansatte i 

distriktet kom frem at kun én av tre betjenter hadde tillit til ledelsen (Politiet 2015:8. avsnitt). 

Monika-saken1 ble dratt frem som bakenforliggende årsak for den svake tilliten (TV2 2015), 

og mediene slo fast at det var «tillitskrise» blant de ansatte i Hordaland politidistrikt. 

Konstituert politimester John Reidar Nilsen I Hordaland politidistrikt mener at man ikke må 

bruke Monika-saken som en forklaring på den svake tilliten. Samtidig mener han at det vil 

være naturlig å tenke på den som en påvirkning (TV2 2015). Denne saken har fått direkte 

konsekvenser for involverte i etterforskningen, nevnes som medvirkende årsak til at leder for 

vold- og sedelighetsavdelingen ved Bergen sentrum politistasjon, Rigmor Isehaug, har 

                                                
1	  I	  2011	  ble	  åtte	  år	  gamle	  Monika	  funnet	  død.	  Det	  ble	  opprettet	  drapsetterforskning	  grunnet	  spor	  på	  åstedet.	  
Ni	  måneder	  senere	  konkluderte	  politiet	  med	  at	  det	  var	  selvmord,	  og	  saken	  ble	  dermed	  henlagt.	  I	  år	  kom	  det	  
frem	  at	  det	  var	  betydelige	  mangler	  ved	  etterforskningen	  (Aftenposten	  2015)	  



5 
 

besluttet å si opp sin stilling (Nilsen og Sundvor 2015). Som aktuell relevans viser saken 

viktigheten og betydningen av tillit innad i politiets virksomhet. 

1.4 Politiorganisasjonen 

Politiet har en fundamental rolle i samfunnet. I politiloven § 2 nr. 3 står det at politiet har 

ansvar for og plikt til å «avdekke og stanse kriminell virksomhet og forfølge straffbare 

forhold» og «yte borgerne hjelp og tjenester i faresituasjoner» (Rapport fra 22.juli-

kommisjonen 2012:73). Politiets overordnede mål er å fremme og sikre borgernes 

rettsikkerhet, trygghet og alminnelige velferd gjennom forebyggende, håndhevende og 

hjelpende virksomhet. Deres viktigste oppgave er å beskytte borgeren mot livstruende vold 

(Rapport fra 22.juli-kommisjonen 2012: 81). På den ene siden skal politiet fungere som en 

maktutøver. På den andre siden skal politiet være hjelpere og gi trygghet. Politiarbeid er 

dermed ikke ensidig og kan ikke kun beskrives gjennom målsettinger, resultater eller 

spesifikke hendelser (Finstad 2003:19). Når man skal vurdere godt politiarbeid må man derfor 

se på flere forhold.  

I Kommisjonsrapporten (2012) og Politianalysen (2013) blir det rettet en betydelig kritikk 

mot politiets organisering. Det blir beskrevet hvordan organiseringen av politiet blant annet 

kan svekke politiets evne til å levere godt politiarbeid (Et politi – rustet til å møte fremtidens 

utfordringer 2013:29). I denne oppgaven vil jeg se nærmere på hvordan muligens 

organiseringen også kan svekke tillit innad i politiet. Det er avgjørende å se på hvordan 

politiet er bygget opp for å kunne forstå politiet som helhet.  

Organiseringen av politiet er bestemt av politiloven, politiinstruksen, kongelige resolusjoner 

og rundskriv fra departementet (En bedre organisert politi- og lensmannsetat 1999:12 og Ett 

politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer 2013:88). Politi- og lensmannsetaten består av 

Politidirektoratet, 27 politidistrikter og politiets særorganer. Hvert politidistrikt ledes av en 

politimester og er delt inn i politistasjonsdistrikter og lensmannsdistrikter. De underliggende 

enheter ledes av en politistasjonssjef eller lensmann (Politiet i Norge 2010:8). Innenfor 

politiet er det også ulike enheter og grader som gir et grunnlag for hvem som utfører hvilket 

arbeid (Se vedlegg 4). Det er et tydelig definert hierarki av beslutningstakere med ulike 

arbeidsoppgaver og kompetanser, som alle blir kontrollert av en overordnede. 
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Tabell 1.4 Oversikt over grader i politiorganisasjonen (Wikipedia 20152) 

 Høyere 

grader 

 

Politi-

direktør 

Assisterende 

politidirektør 

Politimester 

og 

sysselmann 

Vise-

politimester 

Politi-

inspektør 

og politi-

advokat 

Politi-

advokat 

Politi-

fullmektig 

Lavere grader 

Politi-

stasjonssjef 

og 

lensmann 

Politi-

overbetjent 

Politi-

førstebetjent 

Politi-

betjent 3 

Politi-

betjent 2 

Politi-

betjent 1 

Politi-

reserven 

 

Av høyere grader vil politidirektør følgelig ha høyeste rang. Av lavere grader vil 

politistasjonssjef og lensmann ha høyeste rang. Innenfor et distrikt eller politistasjon vil ulike 

avdelinger, enheter og arbeidsoppgaver definere de ulike nivåene innad (Se vedlegg 4). Her 

vil mellomledere som enhetssjef eller avdelingssjef  utøve den direkte styringen av 

politibetjentene (Granér 2004:36). Om man for eksempel jobber på etterforsknings- eller 

ordensavdeling vil også være avgjørende.  

Mine informanter jobber alle på ordenstjenesten, som jeg betegner som patruljerende politi. 

Ordenstjenesten kan beskrives som politi- og lensmannsetatens fotfolk (Finstad 2003; Granér 

2004). Innen ordenstjenesten er arbeidsoppgavene mange.  

Politiets ordensoppgaver spenner meget vidt, men har som hovedformål å 
opprettholde den alminnelige ro og orden i samfunnet, jf. politiloven § 2 nr. 1 jf. § 7. 
Ordenstjenesten er nærmere regulert i politiinstruksen kp. 8 og 9. Politiets oppgaver 
kan være av forebyggende karakter, politiet kan gripe inn i en situasjon eller de kan 
rette opp etter at en ordensforstyrrelse har skjedd. Politiets handlinger skal beskytte 
den enkelte og allmennheten. Oppgavene kan være å avverge slagsmål, sørge for fri 
ferdsel, beskytte lovlige og hindre ulovlige demonstrasjoner og utføre trafikktjeneste. 
Ordenstjenesten er hovedsakelig en del av politiets politimessige virksomhet. Politiet 

                                                
2 Jeg	  er	  meg	  bevisst	  at	  det	  er	  litt	  uheldig	  å	  benytte	  seg	  av	  en	  Wikipedia-‐artikkel	  på	  dette	  nivået,	  men	  jeg	  var	  
ikke	  i	  stand	  til	  å	  finne	  denne	  enkle	  saksopplysningen	  på	  politiets	  hjemmeside,	  eller	  noen	  annen	  side. 
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agerer enten fordi de selv oppdager et forhold eller fordi publikum varsler om en 
situasjon som er oppstått.« (Kriminalitetsbekjempelse og personvern 2003) 

Beskrivelsen av politiorganisasjonens hierarkiske oppbygging ligger til grunn for den videre 

drøftingen.   

1.5 Begrepsavklaring 

Det er noen begreper/ordvalg som må klargjøres. 

Tillitsgiver og tillitsmottaker 

Tillit trenger ikke være en gjensidig relasjon, men det handler alltid om at noen «mottar« og 

at noen «gir« tillit. En tillitsgiver er den som gir tillit til en annen. Med dette kan man forstå at 

den som har tillit til en annen, gir tillit. Den som mottar tilliten, altså blir stolt på, er 

tillitsmottakeren. I min oppgaven vil jeg se på politiet både som tillitsmottakere og 

tillitsgivere. Politiet er tillitsmottakere i sin relasjon med publikum. Tillit fra publikum er 

både avgjørende og betydningsfullt for politiet, og noe politiet jobber for å etablere og 

opprettholde. På et kollegialt nivå er politiet både tillitsmottakere og tillitsgiver. Når man 

jobber sammen er det viktig at tilliten er gjensidig, hvis den ikke er det, vil ikke samarbeidet 

fungere optimalt. Et interessant aspekt ved tillit i politiet som jeg ønsker å se mer på er 

politibetjentene som tillitsgivere og politiorganisasjonen som tillitsmottaker. 

Patruljekultur og ledelseskultur 

Patruljekultur er et begrep som er inspirert fra ulike teorier om politikultur. Reuss-Ianni 

(1993) bruker begrepet «street cop culture» og Rolf Graner (2004) benytter begrepet 

«patrullerande polisers yrkeskultur». Patruljekultur innebærer kulturen mellom politibetjenter 

på samme nivå i politiorganisasjonen. Det nivået det er snakk om er politibetjenter som er på 

patruljenivå, i møte med publikum. Ledelseskultur kommer fra Reuss-Iannis begrep 

«management cop culture» som betegner ledere på et høyere nivå i politihierarkiet. 

Begrepsparet vil bli anvendt i oppgaven, men vil først få mer teoretisk tyngde i teorikapittelet. 
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I oppgaven benytter jeg begrepet «politibetjent»  om informantene i prosjektet, eller kun 

«informant». Patruljerende politibetjenter bli brukt som en mer samlebetegnelse for 

politibetjenter på det operative nivå. Dette er for å skille mellom «politiet« og «politibetjent». 

Med «publikum» mener jeg de politiet møter på ute på patrulje, så vel som befolkningen.  

1.6 Oppgavens oppbygging 

Resten av oppgaven vil bli strukturert på følgende måte. 

I Kapittel 2 «Metodisk tilnærming» redegjøres det for min metodiske fremgangsmåte. Dette 

omfatter hvordan jeg innhentet det empiriske materialet og hvordan analyseprosessen var. Det 

blir lagt vekt på min posisjon som forsker og hvilke etiske hensyn jeg som forsker må foreta. 

Det vil også bli presentert hvilke metodiske utfordringer som jeg måtte ta hensyn til gjennom 

prosjektet.    

I Kapittel 3 «Teoretisk utgangspunkt» skisserer jeg mitt teoretiske utgangspunkt og legger 

med det det teoretiske grunnlaget for den videre analysen. Det blir tatt utgangspunkt i et 

kulturperspektiv og et tillitsperspektiv. Det vil også bli sett på hvilke makt media har i 

fremstillingen av politiet. Som et overordnet teorigrunnlag legger jeg frem begrepsparet 

nærhet og avstand. 

Kapittel 4 «Et patruljeperspektiv på kritikken mot politiet» tar for seg presentasjonen av mine 

viktigste forskningsfunn. Her blir informantenes meninger og kommentarer om kritikken som 

kom etter 22. Juli 2011 presentert. Først blir informantenes meninger om 22. Juli-

kommisjonens rapport lagt frem, deretter hva de mente om kritikken fra media. Det blir også 

lagt vekt på hvilken betydning tillit har for informantene, ved å se på hvilke mening 

informantene tillegger tillit, og i hvilke sammenhenger de mener tillit er viktig. Kapittelet 

legger grunnlaget for videre analyse. 

Kapittel 5 «Vertikal tillit» bygger videre på presentasjonen av informantenes meninger om 

kritikken mot politiet som organisasjon. Hvorfor er politibetjentene positive til de 

organisasjonskritiske forholdene? Det blir sett hvilke forklaringer og meningsinnhold som 

ligger bak informantenes syn på kritikken fra 22. Juli-kommisjonen. Kapittelet tar for seg 

hvilke dimensjoner som ligger til grunn for vertikal tillit. Det blir dermed diskutert hvordan 

kulturen legger et rammeverk for tillit innad i politiet, i lys av teorier om politikultur og tillit. 
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Forskjellen mellom patruljekultur og ledelseskultur her relevant for diskusjonen. Avstand vil 

være et viktig overordnet begrep i denne diskusjonen. 

Kapittel 6 «Horisontal tillit» ser videre på presentasjonen i kapittel 4, spesielt med tanke på 

hvordan informantene stilte seg til kritikken mot enkeltpersoner i politiet. Kritikken mot 

enkeltpersoner kom både på fra kommisjonen og media, og det vil bli diskutert hvilke 

avgjørende forskjeller som ligger i informantenes meninger om dette. Publikums nærhet vil 

her være veldig viktig, og det vil diskuteres hvordan informantene stiller seg til publikum og 

«godt nok« politiarbeid. Kapittelet vil drøfte hvordan det horisontale tilliten forekommer, i lys 

av begrepet nærhet. 

Kapittel 7 «Samhold – korpsånd på godt og vondt» tar for seg om det  kan være noen negative 

sider ved politifellesskapet på patruljenivå. Kapittelet vil dermed ha et kritisk blitt på den 

horisontale tilliten.  

Kapittel 8 «Den konfliktfylte tilliten» forsøker å se på i hvilken grad det er tillit, ikke tillit, 

svak tillit eller mistillit innad i politiet. Forholdet mellom patruljekulturen og ledelseskulturen 

vil bli sett i lys av en formell og uformell organisasjonsstruktur, for å kunne se tydeligheten 

av distansen, samt at det også er likheter mellom de. Det vil være en skjematisk diskusjon om 

man kan se horisontal og vertikal tillit i lys av Grimens (2009) fire aspekter ved tillit. Som en 

avsluttende vinkling, vil kapittelet diskutere om det er tillit eller mistillit innad i politiet. 

I Kapittel 9 «Avslutning» samler jeg trådene og ser på veien videre. Her vil det bli rettet et 

kritisk blikk mot informantenes erfaringsbaserte blikk på kritikken, ved å se hvilke 

konsekvenser som kan komme av kritikken etter 22. Juli 2011. 
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2 Metodisk tilnærming 

 

2.1 Valg av metode  

Utgangspunktet mitt som forsker er å forstå virkeligheten, den virkeligheten som 

politibetjentene opplever. All samfunnsforskning handler om å undersøke folks virkelighet 

(Johannessen m.fl. 2010:35). Vitenskapelige metoder er her fremgangsmåter for å komme 

frem til svar på problemstillinger (Ringdal 2009:17). «Metode» kommer av gresk methodos, 

som betyr å «følge en bestemt vei til målet» (Johannessen m.fl. 2010:29). For meg som 

akademiker er det nettopp dette metode handler om.  

Valget av veien man går, eller hvilken metode man benytter, gir ulike typer svar. Velger man 

kvantitativ metode som fremgangsmåte kommer man frem til tallbaserte svar. En kvalitativ 

fremgangsmåte gir tekstbaserte svar (Ringdal 2009:22). Forskjellen mellom kvalitativ og 

kvantitativ metode gir både ulike forskningsprosesser og ulike resultater. De viktigste 

forskjellene mellom de to metodene er relatert til antall, nærhet og dybde. En kvantitativ 

forskningsprosess krever et relativt stort antall enheter, og det er stor distanse mellom forsker 

og informant. Hensikten med en slik forskningsstrategi er å få meningen til et stort antall 

informanter, som kan gi et generaliserbart resultat av en gruppe. En kvalitativ 

forskningsprosess derimot kan være basert på få enheter, hvor forskeren har større nærhet til 

informantene. Hensikten med en denne forskningsstrategien er å få dypere svar fra få personer 

(Ringdal 2009:22). Som forsker er det dermed avgjørende å ta et veivalg. Hvilken metode 

man velger vil både bestemme og begrense sluttresultatet.  

Da jeg skulle gå i gang med prosjektet fant jeg relativt raskt ut at jeg ønsket å benytte 

kvalitativ metode. Grunnen til det var at jeg mente at detaljerte beskrivelser av og meninger 

om det fenomenet jeg ønsket å studere, best ville kunne belyse min problemstilling.   

Kvalitativ metode er en metode for å oppnå forståelse av sosiale fenomener. Gjennom denne 

metoden får man en mer detaljert og nyansert informasjon om fenomener, og kan se hvilken 

mening som ligger bak (Johannessen m.fl. 2010:32). Innenfor kvalitativ metode er det ulike 

fremgangsmåter for å komme frem til svar. Intervju og deltakende observasjon er innen 
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samfunnsforskning de mest brukte tilnærmingsmåtene (Holter 2007:15). I min masteroppgave 

handler det om å få politibetjenters erfaringer, opplevelser og meninger. Hensikten var å få 

verbale utsagn som kan forklare politibetjentenes virkelighet. Av den grunn var intervju den 

beste tilnærmingsmåten for mitt prosjekt.  

Kvalitativ forskning har ingen allmenn akseptert definisjon, men kan beskrives ved at man 

som forsker har et ønske om å beskrive, forstå, fortolke eller dekonstruere erfaringer. Man er 

dermed interessert i hvordan noe gjøres, sies, oppleves, fremstår eller utvikles (Brinkman og 

Tanggard 2012:11). 

Gjennom intervju med mennesker får man nettopp  et inntrykk av deres opplevelser, 

holdninger og livshistorier (Brinkmann og Tanggard 2012:17). Slik Johannessen (2010) 

skriver er data en registrering av virkeligheten gjennom intervju. Empiri kan forstås som 

utsagn om virkeligheten som har sitt grunnlag i erfaring, og det er derfor mye likheter mellom 

disse to begrepene (Johannessen m.fl. 2010:36). Mine intervjuer er dermed en registrering av 

informantenes virkelighetsbilder som har grunnlag i deres erfaringer, og kan ses på som mer 

eller mindre sannferdige representasjoner av hvordan virkeligheten er. Her må et viktig 

forbehold tas: Et intervju vil nødvendigvis alltid gjengi enkeltmenneskers subjektive 

holdninger, og innsamlede data vil følgelig ikke være like direkte sammenlignbare som 

kvantitative data. En visshet om dette må ligge til grunn når man benytter seg av kvalitativ 

metode. 

Intervju er en fleksibel metode som er mye brukt for å samle inn kvalitativ data. Gjennom 

intervju har man muligheten til å få fyldige og grundige beskrivelser (Johannessen m.fl. 2010: 

135). Hensikten med intervju som metode å få politiets egne beskrivelser av deres 

virkelighetsoppfatning, slik at jeg har mulighet til å tolke betydningen av fenomenet 

(Johannessen m.fl. 2010: 136). 

Valget av å bruke kvalitativ metode er blant annet grunnet i at fenomenet jeg ønsket å 

undersøke kan oppfattes ulikt av ulike informanter. For eksempel er tillit et begrep som har 

ulike ladninger i ulike diskurser, og som oppleves kontekstavhengig. Som analysen vil vise, 

endrer ikke bare en rystende hendelse opplevelsen av viktigheten av tillit, men også ordets 

konnotasjoner. På grunn av disse egenskapene var det naturlig å velge kvalitativ metode, som 

lar informantene utdype det og reflektere rundt det. Ved bruk av kvantitativ metode ville det 

være mulig å få mer dybde i svarene. Mitt metodiske formål var dermed å få et innblikk i 
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politibetjentenes hverdag, hvilke meninger de har om kritikken etter 22. Juli og hvilke 

holdningsendringer de har opplevd i kjølvannet av kritikken etter 22. juli, både i samfunnet, 

blant kolleger og for sin egen del. Gjennom kvalitative intervjuer fikk jeg nettopp dette. 

2.2 Egen posisjonering 

Som forsker er det avgjørende å være klar over sin rolle. Hvilken forskningsmessig posisjon 

oppgaven har innebærer hvem oppgaven skrives om og for, men også hvilken posisjon 

forskeren har. Som kriminologistudent har jeg lest mye forskning om politiet, men har uten 

om det ingen tilknytning til politiet. Min posisjon som forsker er dermed som utenforstående. 

Forståelsen av feltet blir derfor en annen enn den hadde blir når forskeren selv er en del av 

politimiljøet, som Thagaard (2009:203) påpeker. Med viten om min posisjon leste jeg ulike 

typer forskning om politiet, slik at jeg kunne få en bredere bakgrunnsforståelse. Jeg fokuserte 

på bøker om politikultur, da jeg mente det ville være relevant for oppgaven. I tillegg leste jeg 

Rapport fra 22. Juli-kommisjonen (2012) for å få kjennskap til kritikken mot politiet.  

Høigård (2005) skiller mellom to ulike typer politiforskning, der forskjellen ligger i 

perspektiveringen. På den ene siden har du de som skriver om politiet, som betegnes som 

universitetsforskning. På den andre siden er myndighetsforskning som skriver for politiet 

(Høigård 2005:105). Mer konkret har myndighetsforskning et ovenfra-styringsperspektiv, der 

forskningen skal komme politiet til gode. «Forskningen skal være nyttig og veiledende for 

politiets arbeidsmåter og prioriteringer» (Høigård 2005:105). Fra et utenfra-perspektiv stiller 

universitetsforskningen seg mer kritisk enn myndighetsforskningen, ved å problematisere og 

stille spørsmål ved politiets virksomhet (Høigård 2005:105). Høigård (2005:105) påpeker 

imidlertid at universitetsforskningen ofte mangler et nedenfra-perspektiv, der man tar 

utgangspunkt i gatefolks perspektiver. Selv om masteroppgaven ikke har et 

«gatefolkperspektiv», vil det i en politisammenheng være et nedenfra-perspektiv, da jeg 

intervjuer patruljerende politi på gateplan.  

Sætre (2010) mener at man innenfor de ulike perspektivene finner varierende forskningsblikk. 

«Universitetsforskningen kan omfavne myndighetsblikk og at forskningen utenfor 

universitetene kan inkludere andre perspektiver enn myndighetsblikket» (Sætre 2010:87). 

Blikket er dermed avhengig av hvem som er forsker innenfor de ulike 

forskningsinstitusjonene. Det kritiske blikket på politiet kan også komme fra andre 
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forskningsinstitusjoner enn universitetet (Sætre 2010:88). Spesielt de siste årene har man sett 

økt kritikk mot politiet fra et styringsperspektiv3. Slik Sætre (2010:88) påpeker er kritisk 

forskning viktig for å avdekke blant annet feilbehandling, korrupsjon og maktovergrep, noe 

som kan føre til forbedring av både politiutdanningen og politiarbeidet. Selv utenfor 

universitetsforskningen ser man på kritisk forskning av politiet som hensiktsmessig.  

2.2.1 «Kritisk venn» 

Hvilken forskningsperspektiv har denne masteroppgaven? Skriver jeg om politiet eller for 

politiet? Det kan være vanskelig å finne sin forskningsposisjon. Jeg vil tro at en hver 

masterstudent skriver med det formålet eller ønske at forskningen skal komme noen til gode. 

Dersom masteroppgaven skal plasseres innen for én av de to forskningstypene, vil oppgaven 

falle inn under kategorien «universitetsforskning». Jeg skriver om politiet, men med det 

formålet at det kan komme politiet til gode. Da jeg startet med prosjektet var ønsket å ikke 

kritisere ytterligere, men heller undersøke hvordan kritikken hadde påvirket politibetjentene. 

Etter hvert som prosjektet utviklet seg, fikk jeg innblikk i andre problemområder i politiet 

som jeg mente var viktig å belyse. Som «universitetsforsker» ser jeg at det å stille spørsmål 

ved politiets virksomhet er hensiktsmessig. Samtidig ønsker jeg at informantenes meninger 

skal komme til uttrykk gjennom oppgaven. Dermed benytter jeg meg av Waddingtons 

(2010:119) begrep «kritisk venn» som uttrykker en tilnærmingsmåte jeg ønsker å ha. 

Waddington definerer en «kritisk venn» som en mellomposisjon, og lar det betegne en forsker 

som både gir innblikk i politiets virksomhet, og samtidig retter et kritisk blikk på politiet. 

På den ene siden vil denne oppgaven gi rom at informantenes meninger kommer til uttrykk, 

men på den andre siden vil den være se på de med et kritisk blikk. Jeg ser det som min 

oppgave som «kritisk venn» både å være et talerør for informantene, og å forholde meg kritisk 

til empirien. Førstnevnte fordi jeg mener at politibetjentenes holdning til kritikken som er 

rettet mot politiet ikke er belyst annensteds i stor nok grad, og sistnevnte fordi et kritisk blikk 

er nødvendig for å se informantenes beskrivelser i et større perspektiv. Politibetjentenes 

synspunkter er subjektive og erfaringsbaserte, og derfor er det viktig å finne en god balanse 

mellom å la dem komme til orde, og å forholde meg til dem som «kritisk venn».  

 

                                                
3	  For	  eksempel	  Rapport	  fra	  22.juli-‐kommisjonen	  (2012)	  og	  Politianalysen	  (2013).	  
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2.2.2 Forforståelse 

Som forsker spiller det også en rolle hvilken måte man velger å lese datamaterialet på, og man 

skiller mellom bokstavelig, fortolkende og refleksiv lesning (Johannessen m.fl. 2010:166). I 

denne oppgaven benyttes primært en fortolkende lesning, da jeg ønsker å undersøke hva jeg 

tror dataene betyr og representerer. Ønsket er å forstå hvordan informantene tolker og forstår 

det fenomenet jeg studerer, så vel som å belyse informantenes versjon av fenomenet 

(Johannessen m.fl. 2010:167-168). 

Som forsker ønsker man å gi et bilde av de reelle funnene, og ikke egne, subjektive 

holdninger (Johannessen m.fl. 2009:232). Likevel er subjektivitet noe som man ikke kan 

unngå. Jeg som forsker vil se på datamaterialet med mine øyne, og funnene vil dermed være 

påvirket av hva jeg anser for å være viktig. Det jeg anser som interessante funn og utsagn, 

ville kanskje ikke en annen forsker som jobbet med samme datamateriale ansett som like 

betydningsfullt. 

Mine funn kan også være påvirket av min forforståelse. Forforståelsen jeg hadde før 

intervjuene kan påvirke hvilke funn jeg ser etter når jeg analyserer datamaterialet. Det er 

dermed avgjørende at man som forsker er klar over både sin subjektivitet og forforståelse når 

man analyserer datamaterialet. Da jeg ønsket å skrive om politiet i etterkant av 22.juli og 

forholdet med media, hadde jeg på forhånd en følelse av at politiet følte at de ble stemplet 

som syndebukker av media. Denne oppfatningen hadde jeg før jeg startet å intervjue, og jeg 

mener det er viktig at dette blir tydeliggjort. I etterkant av intervjuene, viser det seg at noen av 

politibetjentene hadde en annen mening. Noen mente at kritikken de fikk var god og 

berettiget, og at media har en viktig rolle som kritiker. Jeg syns det er viktig å få frem hva jeg 

som forsker hadde en følelse av før jeg gikk ut i feltet, og det er også viktig at jeg er klar på 

dette når jeg behandler dataene videre.  

Når det gjaldt tillit hadde jeg liten, om ingen forforståelse. Jeg anså tillit som en fin måte å 

innlede intervjuet. En grunn til det var med i hensyn til den videre intervjusamtalen. Jeg 

hadde en førforståelse om kritikken ville være et belastende tema for politibetjentene, og 

ønsket dermed ikke å starte med det. Det viste seg imidlertid at politibetjentene var mer en 

pratsomme når det kom til kritikken. Begrepene vertikal og horisontal tillit ble til underveis, 

da jeg så hvor viktig tillit var. 
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2.3 Den kvalitative forskningsprosess 

I januar 2013 sendte jeg inn meldeskjemaet til NSD (Se vedlegg 1) og fikk kort tid etter 

godkjent prosjektet. Deretter ble det sendt en forespørsel til politimesteren i politidistriktet. 

Da prosjektet fikk klarsignal i distriktet fikk jeg kontaktinformasjonen til hovedverneombudet 

slik at han kunne hjelpe meg på veien videre. 

2.3.1 Rekruttering og utvalg av informantene 

I utgangspunktet ønsket jeg mellom fem og ti informanter, som jobbet som jobbet på 

patruljenivå. Grunnen til dette var for å kunne få beskrivelser fra politibetjenter som jobbet 

ute blant publikum til daglig. Jeg gikk ut fra en antagelse om at disse kunne gi meg en dypere  

forståelse for kritikken og arbeidsmiljø etter 22. Juli. Samtidig ville politibetjenter på patrulje 

være på samme nivå i politihierarkiet som de enkeltpersonene som ble kritisert for sine 

handlinger i media og i 22. Juli-kommisjonen.  

Men det skulle vise seg at det var vanskeligere å få skaffet informanter enn antatt. Gjennom 

hovedverneombudet fikk jeg kontaktinformasjon til mulige informanter. Jeg fikk tak i fire 

som ønsket å være med på prosjektet. Etter disse intervjuene hadde jeg problemer med å 

komme i kontakt med flere. Jeg håpet at de jeg allerede hadde intervjuet mulig kjente noen 

andre innenfor politiet som ønsket å være med på prosjektet, det Thagaard (2009:56) betegner 

som snøballmetoden. Metoden fungerte ikke slik jeg håpet, men helt tilfeldig kom jeg i 

kontakt med tre nye informanter gjennom en bekjent som jobbet  i politiet. Det er dermed 

ingen tidligere relasjon mellom meg om mine informanter. 

Utvalget mitt består av syv politibetjenter fra østlandsområdet. Antall informanter gir et 

begrenset empirisk utvalg, men deres opplevelser, erfaring og forståelse er betydningsfulle i 

sin helhet. Når jeg skulle rekruttere informanter ønsket jeg politibetjenter som arbeidet i 

ordenstjenesten, slik det er nevnt over. Grunnen til dette var at jeg ønsket informanter som 

jobbet på patruljenivå i samhandling med publikum. På den måten kunne jeg få informasjon 

om hvordan politihverdagen på bakkenivå hadde vært etter 22. Juli 2011. Samtidig ville jeg 

tro at de hadde en nær forståelse av kritikken grunnet deres arbeidshverdag. Samtidig som de 

nødvendigvis har direkte erfaring med hvordan kritikken eventuelt har virket inn på de 

patruljerende betjentenes arbeidshverdag.  
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Informantene som jeg fikk tak i har ulike stillinger innen ordenstjenesten. De har 

stillingsbeskrivelser fra politibetjent til politioverbetjent (se tabell 1.4 for nærmere 

beskrivelse). Halvparten av informantene er i en mellomlederposisjon. Det er viktig å 

presisere at dette er lederstillinger av lavere grader på det operative nivået. Informantene er 

alle menn og er i alderen 30-50 år. Alle informantene befinner seg i kategorien «street cops» 

(Reuss-Ianni 1993). Denne betegnelsen innebefatter politibetjenter som arbeider ute blant 

publikum. Det motsatte av denne kategorien er «management cops» som kan forklares som 

byråkratiske ledere i politiet. Selv om en del av informantene er ledere, er dette på bakkenivå, 

og faller dermed ikke under kategorien til Reuss-Ianni. Jeg oppfattet at disse betjentene stilte 

seg på lik linje med sine kollegaer. Ut i fra hva informantene påpekte kan det hevdes at deres 

kunnskaper i like stor grad erfaringsbasert på patruljenivå. Jeg tenke i utgangspunktet ikke på 

at dette ville utgjøre verken problemer eller skape variasjoner i intervjuene, men ser at det kan 

føre til en interessant diskusjon i forhold til mellomledere i politiet.  

 Jeg mener syv politibetjenter var god mengde med informanter for mitt prosjekt. Det er 

imidlertid viktig å understreke at utfordringen rundt rekruteringen kan ha hatt innvirkning på 

utvalgets størrelse. Jeg erfarte likevel at det for hvert intervju var mye liknende informasjon. 

Etter det syvende intervjuet følte jeg at jeg hadde nok empirisk materiale å arbeide med. Det 

kan dermed tenkes at jeg nådde det Thagaard (2009:55) betegner som metningspunkt. 

Størrelsen på utvalget var også en håndterlig størrelse. Jeg føler at dersom jeg hadde hatt mer 

ville ikke alle informantene kommet til ordet.  

I oppgaven benytter jeg meg av betegnelsen B for betjentene jeg har intervjuet, altså mine 

informanter. De er nummerert fra én til syv: B1, B2, B3 og så videre. I løpende tekst omtales 

de også som ‘politibetjent’ eller ‘informant’. Grunnen til at jeg ikke valgt å kalle 

informantene for PB1, PB2 og så videre, er at dette allerede betegner en fast rang, et 

politibetjentnivå, innenfor politiet. Jeg ønsket av den grunn ikke at det skulle bli noen 

misforståelser om dette. B er dermed referent for betjent – F bruker jeg som referent for 

forsker, altså meg, i noen sammenhenger.  

2.3.2 Intervjuprosessen 

Det kvalitative intervju er en strukturert samtale med et bestemt formål, gjennom at 

intervjueren stiller spørsmål og informanten svarer (Johannessen m.fl. 2010:135). I starten var 
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det uvant å skulle være den som intervjuet. Det var jeg som hadde et formål og skulle 

strukturere hvordan intervjuet skulle foregå. Jeg fant fort ut at jeg ønsket et semi-strukturert 

intervju, med en fast intervjuguide, med mulighet til å variere fra intervju til intervju 

(Johannessen m.fl. 2010: 137). Dette gir «samtalen» mellom meg og informantene en løsere 

tone. Slik Holter (2007) skriver skal intervjuet være bygget opp av en diskurs mellom 

intervjueren og informanten, en samtale der deltakerne sammen skaper eller forhandler frem 

en eller flere felles meninger (Holter 2007: 16). 

Rekkefølgen på intervjuguiden valgte jeg å gjøre visse forandringer i underveis, etter to 

intervjuer. Årsaken til dette var at jeg merket at informantene var mindre forsiktige og mer 

engasjerte enn hva jeg hadde forestilt meg. I starten hadde jeg valgt å stille spørsmål om 

kritikken til slutt, slik at det skulle bli en myk overgang. Jeg hadde forventet meg at dette 

muligens ville være et sårt tema å snakke om, og ville dermed ikke starte intervjue på denne 

måten. Som første-gangs-forsker følte jeg at dette var riktig, da jeg ikke skape problemer for 

en åpen intervjusamtale. Ved å starte generelt, og så bygge opp til de mer sensitive emnene, 

håpet jeg på en naturlig utvikling i samtalen. Det viste seg imidlertid at informantene var 

veldig engasjerte når det kom til denne delen av intervjuet, og at de flere ganger tidligere kom 

inn på dette temaet. Av den grunn valgte jeg, etter to intervjuer, å flytte på spørsmålene om 

kritikken. Jeg valgte likevel å holde fast ved å stille spørsmålene om motivasjon og tillit først, 

slik at dette lå som et grunnlag for resten av intervjuet. 

Intervjuguiden var delt opp i ulike temaer, med relevante spørsmål under hvert tema. På den 

måten hadde jeg spørsmålene klare, men jeg var ikke avhengig av å følge dem slavisk. Av de 

grunn ble spørsmålene stilt etter hvert som det passet seg. Når informantene hadde lite å si om 

et tema, var det lettere å snakke mer om andre temaer. Av den grunn var det ulike spørsmål 

som fikk mer utfyllende svar, under hvert intervju. Jeg syns det var viktig å la informantene 

snakke ut om det som opptok dem, i stedet for å stille samme spørsmål flere ganger for å få 

mest mulig svar på alt.  

Intervjuene som jeg har utført har blitt gjort på en profesjonell måte, på et kontor uten 

forstyrring fra andre. Intervjuene har blitt tatt opp på en båndopptaker, slik at jeg fikk mest 

mulig ut av intervjusituasjonen. Etter hvert intervju skrev jeg en logg over hva hovedtemaene 

var og hvilke interessante funn som dukket opp. Dette kan ha formet hva jeg la vekt på i 

intervjuene som kom senere. Jeg fant for eksempel ut at spørsmålene om HMS ikke ga like 

meningsfulle svar, som for eksempel spørsmålene om kritikken. Helse, miljø og sikkerhet er 
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et veldig viktig tema innenfor politiets virksomhet. Jeg ønsket å undersøke hvordan tiltak i 

arbeidsmiljøet var etter 22. juli. Det viste seg at informantene opplevde at det har vært gode 

tiltak, og av den grunn fikk jeg svar på det jeg ønsket. Men siden oppgavens mening har 

forandret seg etter at jeg utformet spørsmålene, er ikke dette lenger det mest betydningsfulle å 

se på videre, da det ikke er direkte relatert til nåværende problemstillingen. 

Intervjuprosessen var også en læringsprosess, og hvert intervju lærte meg noe nytt om det å 

være forsker. Det sies at politiet er ofte beskrevet som tilbaketrukne når det kommer til 

informasjon de kan dele med offentligheten. Det må som regel være en plan for hva man kan 

og ikke kan si om saker. Dette viser seg ofte når politiet er i kontakt med media, i forhold til 

pågående saker. Jeg ikke fått inntrykk av at mine informanter har holdt tilbake informasjon, 

eller vært preget av en slik tilbaketrukkenhet. Det eneste var at de var veldig påpasselige på at 

prosjektet hadde fått godkjennelse av politimesteren. Da jeg bekreftet dette, var informantene 

svært villige og interesserte i å svare på spørsmålene. Bekreftelsen fra meg skapte dermed en 

åpen og ærlig intervjusituasjon, sett fra mitt synspunkt. Det er klart at man som forsker må 

være kritisk til hva informantene sier, men dette er noe jeg har gjort underveis i 

analyseprosessen.  

2.3.3 Analyseprosessen 

Etter intervjuprosessen var ferdig ble det lagt inn mye tid på transkribering. Intervjuene er 

transkribert fra opptaker til et eget Word-dokument. Transkriberingsprosessen var både tung 

og nyttig. Den var veldig tidskrevende, men samtidig ga det en påminnelse om funn og 

meninger fra informantene, noe som ga meg inspirasjon til å fortsette. Etter transkriberingen 

var gjennomført, ble opptakene slettet, og første del av analysen ble skissert. Selv med et 

kvalitativ materiale var dette mye data å bearbeide. Det første som er viktig når man skal 

starte med analysearbeidet er at man reduserer datamengden til en mer håndterlig størrelse 

(Johannessen m.fl. 2010:163). Mye av analyseprosessen ble gjort kort tid etter 

transkriberingen, men mye foregikk også parallelt med skriveprosessen. Dette var dels en 

følge av at materialet var stort og måtte bearbeides i flere omganger, og dels en følge av at jeg 

mente det ville være uheldig å anse analysearbeidet som avsluttet tidlig i prosessen med 

oppgaven.  
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Slik som Johannessen skriver er det ingen fasit på hvordan det skal gjøres, og det viktigste for 

meg var å finne min egen måte å gjøre det på. En analyse går ut på å kategorisere den 

informasjonen man har fått, slik at man kan avdekke mening og finne et mønster i 

datamaterialet (Johannessen m.fl. 2010:164). Jeg valgte å dele opp datamaterialet i temaer, 

slik at det var lettere å se meninger og mønstre. Temaene som var interessante for analysen 

var for det første ulike dimensjoner av tillit: «tillit fra publikum«, «tillit på arbeidsplassen« og 

«tillit til politiet«. Jeg mente det var betydningsfullt å skille mellom ulike dimensjoner ved 

tillit, da dette gjenspeilet seg i informantenes meninger om kritikken. De to neste temaene jeg 

valgte å skille mellom i analysen var dermed «kritikken mot politiet» og «kritikken mot 

enkeltpersoner». Årsaken til dette var fordi det viste seg å være store meningsbærende 

forskjeller i svarene som omhandlet dette. 

En viktig del av analyseprosessen har vært å tolke funnene, for å lete etter sammenhenger som 

vil gi en dypere forståelse av materialet . Hvordan kan mine empiriske funn tolkes? Ifølge 

Thagaard(2009) er grunnlaget for teoriutvikling basert på fortolkninger av dataens 

meningsinnhold (Thagaard 2009:190). For meg har tolkningen av empirien vært en flytende 

overgang. Gjennom arbeidet med teorien og materialet har jeg sett sammenhenger underveis i 

prosessen.  

Den viktigste delen av mitt analysearbeid har vært å finne meningen bak begrepene vertikal 

og horisontal tillit. Gjennom intervjuene har det vært mulig å kartlegge begrepet tillit ut i fra 

informantenes beskrivelser. Ved å avdekke hva som er politibetjentenes selvfølgelige 

antakelser om hva tillit er, har jeg sett hva som for dem er typisk, passende og normalt (Kvale 

og Brinkmann 2009:163). Dermed har det vært mulig å se ulike dimensjoner av horisontal 

tillit og vertikal tillit. 

Tendensene som viser seg gjennom materialet har kommet gjennom en analyse der jeg har 

kategorisert meningen og tolket det. Jeg har gjennom oppgaven brukt sitater fra informantene, 

samtidig som jeg har beskrevet hvilke meninger og mønstre som uttrykkes. På den måten har 

det vært mulig å både se den implisitte og eksplisitte meningen bak informantens utsagn 

(Thagaard 2009:111). Det er viktig å presisere at noen informanter som «sier» mer enn andre, 

altså i bruk av sitater, men dette er for å vise tendensene i materiale.  

 



20 
 

2.4 Etiske refleksjoner 

Når man driver med forskning er det viktig å se på eventuelle etiske dilemmaer som kan bli 

aktualisert gjennom prosjektet. Johannesen påpeker hvordan etiske dilemmaer kan 

forekomme når forskningen direkte berører mennesker (Johannessen m.fl. 2010:89).  

De forskningsetiske retningslinjene som ligger til grunn for forskningen må følges, slik at 

man unngår etiske dilemmaer. Når man driver med et forskningsprosjekt kan man aldri være 

sikker på hvordan informantene vil bli påvirket, men ved å følge retningslinjene, forsker man 

på en «riktig» måte. Den første retningslinjen handler om informantens rett til 

selvbestemmelse og autonomi. Dette betyr at informanten selv skal få bestemme om hun eller 

han ønsker å delta, og at man på hvilken som helst tidspunkt kan trekke seg. Ved å gi 

informasjon om forskningsprosjektet og få informert samtykke, blir dette opprettholdt 

(Johannessen m.fl. 2010: 91). Når jeg kontaktet informantene var jeg klar på at jeg gjerne 

kunne sende informasjonsskriv og intervjuguide med samtykkeerklæring til dem. De 

informantene som ønsket det, fikk dette tilsendt per epost. Før hvert intervju forklarte jeg 

informantene om prosjektet, og de signerte alle under på en samtykkeerklæring. Jeg var 

tydelig på at alt var anonymt, og at prosjektet var godkjent både av NSD og av politidistriktet. 

2.4.1 Anonymitet 

Hvordan sikrer jeg informants anonymitet? 

Det viktig at forskeren respekterer informantens privatliv. Dette betyr at informanten selv kan 

velge hvilken informasjon som er ønskelig å gi ut, og informanten skal være trygg på at det 

som blir sagt ikke kan bli identifisert tilbake til vedkommende (Johannessen m.fl. 2010:92). 

Det er derfor viktig for forskeren å ivaretar konfidensialiteten og ikke benytter ekte navn og 

annen informasjon som kan knyttes til informantene. I oppgaven er, som nevnt, alle 

informantene anonymisert. Betegnelsene B1–B7 gir ikke politibetjentene til kjenne. Jeg har 

også valgt å ikke nevne nærmere enn at det er informanter fra Østlandsområdet.  

Siden prosjektet mitt og temaet bare tar utgangspunkt i kritikken fra 22. Juli og dermed er på 

det mer generelle plan, hadde det ingen innvirkning på om politibetjentene var med på 

håndteringen av 22. juli eller ei. Det er av den grunn ikke nærmere spesifisert.  
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2.5 Metodiske utfordringer 

2.5.1 Å skrive om et aktuelt og sensitivt tema 

Det siste som jeg som forsker må ta hensyn til er at min forskning ikke skal komme til skade 

for mine informanter. Informantene skal ikke utsettes for belasting verken under eller etter 

undersøkelsen (Johannessen m.fl. 2010: 92). Mitt ønske er å sette fokus på hvordan politiet 

har det, og tror dette heller vil belyse problemer, fremfor å skape noen. Men når man forsker 

må man være klar over at slike forskningsetiske dilemmaer kan komme opp underveis. 

Det kan både være spennende og problematisk å skrive om et aktuelt tema. Det er spennende 

å forske på et relativt nytt tema, som ikke mange har forsket på tidligere. Dette gjør det også 

krevende å finne litteratur som omhandler temaet. Samtidig kommer det stadig ut nye artikler 

og utredninger som handler om 22. juli. Det kan derfor være vanskelig å skaffe seg oversikt 

over alle kilder om denne saken. 

22. juli er også et sensitivt tema da det er mange som ble berørt av hendelsen. Det var mange 

politibetjenter som tok del i operasjonen den dagen, og det kan av den grunn være 

problematisk å skrive om dette. Jeg fikk våren 2013 en epost fra koordinator for 22. Juli-

forskning i de forskningsetiske komiteet. Bakgrunnen for denne eposten var for å høre om 

prosjektet mitt, siden temaet berørte 22. Juli. Formålet med koordineringsfunksjonen var å 

ivareta hensynet til de berørte, inkludert de som var på jobb, ved å redusere 

forskningsbelastninga. Både koordinatoren og jeg hadde en felles forståelse for at det ikke var 

nødvendig for oppgaven å fokuserer på politibetjenter som var på jobb 22. Juli. Med hensyn 

til dette, er det derfor ingen fokus på hvorvidt informantene tok en del i håndteringen.   

Her er det viktig å komme med en kort redegjørelse. Selv om det i denne oppgaven skal 

handle om kritikken etter 22.juli, og om situasjonen i politiet i etterkant, er det ikke slik at jeg 

i dét glemmer hendelsen og ofrene. Det er ikke innenfor denne oppgavens rammer å ta for seg 

det som skjedde den 22. juli, men heller å undersøke hvilke følger det har for norsk politi. Jeg 

finner det viktig, før jeg nå går i gang med analysen, å understreke at dette valget selvfølgelig 

ikke har til hensikt å underminere alvoret i situasjonen som ligger til grunn for den rapporten 

jeg i det videre undersøker følgene av. 
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2.6 Vitenskapelig kvalitet 

Om vitenskapelig forskning har kvalitet må ses i lys av begrepene om reliabilitet og validitet. 

Johannessen m.fl. (2010) mener at man innenfor kvalitativ forsking må se på begrepene 

pålitelighet, troverdighet, overførbarhet og bekreftbarhet (Johannessen m.fl. 2010:229). Disse 

begrepene innebefatter reliabilitet og validitet som er kjente begreper innenfor metode.  

 

Slik jeg forstår det tydeliggjør kvalitetskriteriene at utdypende forklaring i 

forskningsprosessen og skriveprosessen bidrar til god kvalitet. Slik jeg ser det er begrepene 

knyttet sammen, og kriteriene tar alle opp i seg viktigheten av argumentasjon. Dersom man 

forklarer og redegjør godt for valg man tar og slutninger man trekker, vil det være lettere å 

holde god vitenskapelig kvalitet.  

2.6.1 Pålitelighet 

 

Pålitelighet er kvalitetskriteriet som tar opp i seg reliabilitet. Hvilke data brukes? Hvordan 

samles de inn? Hvordan bearbeides de? Reliabilitet er knyttet til undersøkelsens data, og det 

er innenfor kvalitativ metode viktig å argumentere for dette (Johannessen m.fl. 2010:229-

230). Thagaard (2009) mener at man som forsker bør argumentere for hvordan dataene har 

blitt utviklet i løpet av forskningsprosessen. På den måten kan reliabilitet knyttes til en 

vurdering om prosjektet er utført på en pålitelig og tillitsvekkende måte (Thagaard 2009:198). 

«Argumentasjonen skal overbevise den kritiske leser om kvaliteten på forskningen, og 

dermed også verdien av resultatene» (Thagaard 2009: 198). Ved å gi detaljerte beskrivelser av 

forskningsprosessen, kan reliabiliteten styrkes. Konkret og spesifikk argumentasjon og 

dokumentasjon av fremgangsmåter ved innsamling av data er en fordel (Thagaard 2009:199).  

Jeg har gjennom oppgaven forsøkt å vise hvilke valg som er gjort og begrunne tendensene i 

materialet. Jeg har, som nevnt, benyttet meg av mye sitater. På den måten er det mulig å se 

den empiriske forankringen bak analysen. 

2.6.2 Troverdighet 
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Kvalitetskriteriet troverdighet kan knyttes til validitet, eller begrepsvaliditet. En beskrivelse 

av begrepsvaliditet innen kvalitativ forskning er om metoden undersøker det den har til 

hensikt å undersøke (Johannessen m.fl 2010:230). Slik Johannessen skriver: Begrepsvaliditet 

dreier seg om «[…] i hvilken grad forskerens fremgangsmåter og funn på en riktig måte 

reflekterer formålet med studien og representerer virkeligheten» (Johannessen m.fl 2010:230). 

Troverdigheten kan styrkes på ulike måter. For det første kan vedvarende observasjon på et 

felt bidra til mer troverdige resultater. Dersom man er godt kjent med feltet man studerer vil 

man kunne skille mellom relevant og ikke relevant informasjon, og bygge tillit (Johannessen 

m.fl. 2009:230). For det andre vil bruk av både intervju og observasjon kunne bidra til 

troverdige resultater. Det tredje Johannessen m. fl. (2009) tar opp er formidling av resultatene, 

som handler om å få informantene til å bekrefte resultatene. Man kan også få mer troverdige 

resultater dersom en annen får innblikk i analysen, og kommer frem til samme fortolkning 

(Johannessen m.f. 2010:230).  I følge Thagaard (2009) handler begrepet validitet om tolkning 

av data. Det er gyldigheten av tolkningen en forsker gjør, som er i fokus. Spørsmålet er om 

resultatene av undersøkelsen representerer den virkeligheten man har studert (Thagaard 2009: 

201). En innvending vil være: hvordan kommer man videre i forskningen, dersom man alltid 

skal ha bekreftelse? 

I mitt tilfelle beror analysen og tolkningen på min egen vurdering av dataene. Men jeg har 

også hatt muligheten til å diskutere mine funn og analyser med både medstudenter og 

veileder. Ettersom diskusjon med andre personer har foregått jevnlig gjennom hele prosessen, 

håper jeg at dette kan bidra til at mine resultater fremstår som troverdige. Observasjon er 

derimot en metode som jeg ikke tar i bruk i oppgaven. Jeg føler likevel at jeg har fått et godt 

innblikk i feltet gjennom kontakt med informantene, og ved å ha lest meg opp om politiet. I 

en intervjustudie vil dette kriteriet ikke på samme måte være mulig å opprettholde, men 

ettersom jeg redegjør godt om både intervjusituasjonen og tolkningsprosessen håper jeg at 

mine resultater fremstår som troverdige. Thagaard (2009) skriver at  

[…] argumentasjonen for reliabilitet innebærer altså at forskeren reflekterer over 
konteksten for innsamlingen av data, og hvordan relasjonen til informanten kan 
influere på den informasjonen forskeren får (Thagaard 2009:200). 

Med referanse til Seale (1999) mener Thagaard (2009) at det er gunstig å ha med «low-

inference description» i oppgaven. Det vil si konkrete data uten forskerens fortolkninger 
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(Thagaard 2009:199). Ved bruk av sitater i oppgaven, vil man kunne se hvilke konkret 

materiale som ligger bak fortolkningen. Som forsker burde man skille mellom hva som er 

konkrete data og hva som er ens egne fortolkninger.  Det er dermed gunstig å tydeliggjøre 

dette skillet. I oppgaven har jeg benyttet meg mye av informantenes egne utsagn gjennom 

sitater. 

Jeg som forsker vil styrke validiteten ved å se på analyseprosessen min med kritiske øyne. Det 

å forklare hvordan jeg har kommet frem til de resultatene jeg presenterer er også gjeldende 

her. Thagaard tydeliggjør hvordan verdien av egen tolkning kan forsterkes ved å trekke inn 

alternative tolkninger som virker mindre relevante (Thagaard 2009:202). Jeg har gjennom 

oppgaven forsøkt å ha et kritisk blikk, samtidig som jeg mener at det er viktig at 

informantenes meninger blir uttrykt i sin helhet. Dette har jeg i forsøkt å balansere i en 

forskerposisjon  som «kritisk venn». 

2.6.3 Overførbarhet 

Overførbarhet er knyttet til begrepet ekstern validitet, som ifølge Thagaard (2009) handler om 

hvordan den forståelsen som utvikles i et forskningsprosjekt, også kan ha gyldighet i andre 

sammenhenger (Thagaard 2009: 201). En undersøkelses overførbarhet handler dermed om 

hvordan resultatene kan overføres til liknende fenomener. Det handler ikke om generalisering, 

men om beskrivelser, begreper, fortolkninger og forklaringer kan brukes på andre områder 

enn det som studeres (Johannessen m.fl. 2009:230-231). Ønsket er dermed at ens egen 

forskning kan kunne har relevans utover det som er studert. For å styrke validiteten mener 

Thagaard (2009) at man skal tydeliggjøre fortolkninger ved å redegjøre for analyseprosessen, 

og hvordan man har kommet frem til konklusjonene i oppgaven. Man må gjøre forskningen 

«gjennomsiktig», som innebærer at man argumenterer for hvordan man har kommet frem til 

funn, tolkninger og konklusjoner (Thagaard 2009:201). Hvordan mine funn kan overføres vil 

belyses i avslutningskapittelet. 

2.6.4 Bekreftbarhet 

Det er viktig at resultatene av forskningen er unike, men gir et bilde av de reelle funnene og 

ikke forskerens subjektive holdninger. Bekreftbarheten skal bidra til at dette opprettholdes 

(Johannessen m.fl. 2009:232). Kriteriet for at dette sikres er beskrivelser av beslutningene 
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man tar gjennom hele forskningsprosessen, slik at leseren kan få et innblikk og forstå hvordan 

og hvorfor disse er tatt. 

I en slik klargjøring er det viktig å være selvkritisk til hvordan prosjektet er 
gjennomført, og kommentere tidligere erfaringer, skjevheter eller avvik, fordommer og 
oppfatninger som kan påvirke fortolkningen og tilnærmingen i prosjektet 
(Johannessen m.fl. 2009:232).  

I oppgaven har jeg dermed forsøkt å være kritisk til mine egne forforståelser, og vært klar 

over mitt teoretisk ståsted.  

2.7 Tilbakeblikk på prosjektet 
Masterprosjektet, inkludert intervju- og analyse- og skriveprosessen har hatt en bratt 

læringskurve. Det å være forsker i seg selv, har vært en ny opplevelse. Det har vært en ny 

posisjon for meg, der hvert intervju lærte meg noe nytt om det å være forsker. Ved første 

intervju var jeg veldig nervøs. Som student følte jeg meg ikke alltid like autoritær som 

politibetjentene som satt ovenfor meg. Denne følelsen gikk fort over, da informantene viste 

interesse for prosjektet. Gjennom at informantene uttrykte at det var både spennende og 

betydningsfullt fikk jeg mer troen på meg selv som forsker, og fikk på den måten litt autoritet 

selv. 

Som et tilbakeblikk på prosjektet, er det noe som kunne vært gjort annerledes. Hvis jeg ser 

tilbake på intervjusituasjonen, er det først og fremst intervjuspørsmålenes tydelighet som 

kunne vært bedre. Slik Thagaard (2009:91) sier, er det viktig å stille spørsmålene slik at det 

får informanten til å reflektere over temaene. Jeg kan se i ettertid at noen av spørsmålene 

kunne vært mer presise og invitert til mer refleksjon. Oppfølgingsspørsmål var her en annen 

utfordring. Som et tilbakeblikk kunne jeg vært flinkere til å stille gode oppfølgingsspørsmål. 

Jeg følte at det ble bedre etter hvert intervju, men det er likevel noe jeg kunne vært bedre på 

fra første intervju. Samtidig tror jeg at en av grunnene til at det ble bedre etter hvert intervju, 

var at jeg visste hva jeg skulle stille spørsmål om. Gjennom de foregående intervjuene hadde 

jeg fått en formening om hvilke spennedene tendenser som lå i materialet.  

Det er klart at for eksempel tydeligheten av tillit innad i politiet ikke kom så godt frem i de 

første intervjuene. Selv om det ligger i spørsmålene implisitt, ble det ble ikke spurt om det 

direkte. Grunnen til dette var at jeg ble mer og mer komfortabel som forsker for hvert 
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intervju, som også hadde innvirkning på å se hva som var det mest interessante å fokusere på. 

Tillit var også det mest avgjørende og «overraskende» funnet som skulle vise seg å bli svært 

viktig for oppgaven. 
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3 Teoretisk utgangspunkt 

Innledningsvis ønsker jeg å ta for meg det teoretiske utgangspunktet for oppgaven. Hensikten 

med dette er å gi en innføring i hvilke teorier og relevant forskning som er benyttet. Intervju 

som vitenskapelig metode gir et bilde av virkeligheten gjennom meninger, beskrivelser og 

erfaringer fra informantene. Virkeligheten har i midlertidig flere nyanser som teori og 

forskning kan bidra til å mette.  Filosofen Immanuel Kant står bak det kjente utsagnet 

«empiriløs teori er tom, teoriløs empiri er blind» (Kant i Aakvaag 2008:15). Med dette som 

utgangspunkt er mitt teoretiske formål å finne forståelsesrammer for informantenes utsagn. 

Med det mener jeg å finne forklaringer på empirien ved bruk av teori. Gjennom teori kan 

empirien bli begrepsliggjort, slik at vi får en dypere forståelse av empirien (Aakvaag 

2008:17).  

3.1 Mellom politiforskning og politivitenskap 

I tillegg til skillet mellom forskningsperspektivene, har det utviklet seg et skille mellom 

politiforskning og politivitenskap. I introduksjonen til Politivitenskap på egne ben (2010) blir 

politivitenskap og politiforskning presentert som to begreper med ulikt innhold. 

Politivitenskapen har vokst frem gjennom økt akademisering av politiet, og består av 

vitenskapelig aktivitet på Politihøgskolen med bidrag fra ulike fagfelt hvor forskning på og 

for politiet utføres (Gundhus m.fl. 2010:10).   

Politivitenskap vil dermed som anvendt vitenskap hente metoder og teorier fra andre 

disipliner, og utvikle begreper i nye sammenhenger. Fordelen ved å avgrense faget er 

at det styrker oppmerksomheten mot ny empirisk kunnskap og teoriutvikling (Larsson 

m.fl. 2014:20).  

Hva som kan defineres som politivitenskap eller politiforskning kan være vanskelig å fastslå, 

men det kan virke som om politivitenskapen på en mer pragmatisk måte skal rette seg mot 

politiet som faglig disiplin.  

Uavhengig om man definerer bidrag som politiforskning eller politivitenskap finnes det slik 

Høigård (2005) og Valland (2011) påpeker mye politiforskning, både internasjonalt og 

nordisk. Politiforskningen favner mange temaer  og politikultur er kun ett av mange temaer 
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knyttet til politiet. Av internasjonale utgivelser er blant annet Robert Reiner (2010) og Reuss-

Ianni (1993) relevante for oppgaven. På den nordiske fronten har det blitt en kraftig utvikling 

siden midten av nittitallet (Høigård 2005:3). Jeg vil ta utgangspunkt i blant annet Granér 

(2004) og Johannessen (2013), som på ulike måter diskuterer kultur i politiet.  

Det er gjort mange tillitsundersøkelser om tilliten til politiet4. I slike undersøkelser blir det 

sett på hvordan befolkningen eller ulike grupper og minoriteter har tillit til politiet. Det er 

imidlertid blitt gjort færre undersøkelser om tilliten innad i politiet. Ekman berører tillit i sin 

studie Från text till batong – om poliser, busar och svennar (1999) som jeg vil benytte meg 

av. Av nyere forskning har Midthun (2014) et norsk tillitsperspektiv i sin masteroppgave. 

Hennes informanter har i større grad tillit til Spesialenheten enn de har til politiets håndtering 

av klageordningen. Av mer generelle teorier om tillit er, som Luhmann (1999), Grimen 

(2009) og Bordum og Wenneberg (2002) relevant for oppgaven. 

3.2 Kulturperspektiv 

Reiner (2010) beskriver kultur som et felleskap av verdier, meninger, symboler, regler og 

praksiser som kommer til uttrykk gjennom folks handling. Kulturen fungerer som et 

rammeverk man handler innenfor (Reiner 2010:116). Granér (2004) trekker også frem en 

liknende beskrivelse av kultur, med utgangspunkt til Clifford Geertz (1973). Kultur blir 

forklart som en form for nettverk av mentale prosesser som veileder og styrer hvordan 

tilværelsen skal organiseres og forstås (Geertz 1973 i Granér 2004: 24). Kultur forankret i 

historie og tradisjon, men kan også bli endret og formet gjennom ulike prosesser (Granér 

2004: 25). Kultur er et komplekst fenomen, men kan i kriminologien brukes til å forklare 

handlinger, hendelser, grupper og fenomener. Ideen om politikultur er dermed utviklet for å 

forstå politiet.  

3.2.1 Ulike yrkeskulturer 

Sett i en polisiær sammenheng kan politikultur forstås som et felles rammeverk som politiet 

handler innenfor. Men det finnes selvfølgelig variasjoner innenfor enhver kultur, og 

politikulturen er ikke et unntak – begrepet politikultur gir altså en illusjon om at politiet er 

mer homogent enn hva det egentlig er (Granér 2004:23). Det er dermed ikke kun én enhetlig 
                                                
4	  Se	  for	  eksempel	  Skirbekk	  og	  Grimen	  (2012),	  Wollebæk	  m.fl.(2012)	  og	  Runhovde	  (2010).	  
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politikultur. Selv om det vil være noen felles referanserammer er det store forskjeller mellom 

de ulike nivåene i politiet. Granér (2014:137) mener at det utpeker seg store forskjeller 

mellom for eksempel ledere høyt oppe i politihierarkiet og patruljerende politibetjenter. Det 

kan dermed være mer dekkende å snakke om ulike politikulturer (Finstad 2003; Granér 2004; 

Johannessen 2013; Granér 2014).  

Granér (2004) mener at rammeverket politiet handler innenfor er definert av yrket, og 

betegner dette som yrkeskultur. Yrkeskulturen bestemmes av at det finnes grenser for 

tilhørighet og ekskludering som er definert av fellesskapet. Det må også finnes en 

yrkesegenskap som er en viktig del av den sosiale identiteten til medlemmene. Innenfor 

politiyrket finnes det klare rammer for hva det vil si å være politi, som er bestemt både av 

formelle og uformelle normer. Verdiene og normene innen en yrkeskultur vil også være en 

del av identiteten til medlemmene (Granér 2004:28). Kultur er her en referanse som følger 

den sosiale rollen. Denne rollen vil på sin side variere innad i politiet i forhold til hvilken 

posisjon man har i organisasjonen (Granér 2004:26). Av den grunn vil det eksistere ulike 

kulturer innad i politiet som er formet av arbeidsforhold og den enkeltes posisjon i 

organisasjonen. 

Blant patruljerende politi beskriver Granér (2004) to idealtypiske perspektiver på politikultur, 

det legalistiske og det autonome. I det legalistiske perspektivet er politibetjentene lojale 

ovenfor regelverket og den hierarkiske ordenen. I det autonome perspektivet er 

politibetjentenes selvstendighet i fokus (Granér 2004:93-95). Hensikten med perspektivene er 

å se aspekter som er forankret i tenkningen og tilnærmingsmåte innen politifellesskapet 

(Granér 2014:139).  

3.2.2 Fire praksiser 

I boken Politikultur har Johannessen(2013) skrevet om ulike politikulturer i en norsk 

sammenheng. Her legger han fram fire ulike politikulturer, som han betegner som fire 

utbredte praksiser. Han skiller mellom operativ praksis, byråkratisk praksis, 

fagforeningspraksis og akademisk praksis. Politikultur blir beskrevet som «komplekse og 

dynamiske organisasjonsprosesser som utgjør den hverdagslige praksis som foregår helt 

konkret i politiorganisasjonen« (Johannessen 2013:29). Praksisene vil bli påvirket av de 

formelle organisatoriske mønstrene og vil dermed variere fra hvor man befinner seg i 

politiorganisasjonen (Johannessen 2013:29). Operativ praksis og byråkratisk praksis vil være 
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av mest relevans for oppgaven. Johannessen betegner den operative praksisen som måter å 

handle, tenke, snakke og utøve arbeid i den operative hverdagen. Den byråkratiske praksisen 

vil på lik måte være definert av det byråkratiske arbeidet (Johannessen 2013:29-30). 

Det er viktig å bemerke at Johannessen (2013) har et organisasjonsteoretisk perspektiv, og 

skiller seg dermed ut fra de andre bidragene. Han har en kritisk innfallsvinkel på politiet, noe  

hele boken bærer preget av. Johannessen plasserer seg ikke i rollen som politiforsker, men 

heller som organisasjonsforsker. Som han presiserer stiller han seg kritisk både til politiet og 

annen politiforskning (Johannessen 2013:20-21). Selv om en slik innfallsvinkel kan være 

gunstig, er det mange meninger som ikke nødvendigvis blir diskutert grundig nok. Han tar 

imidlertid opp aspekter ved politiet som er interessante å se i lys av mitt empiriske materialet. 

Skillet mellom operativ og byråkratisk praksis er her et interessant utgangspunkt for 

oppgaven, om hvordan de ulike praksisene fungere, eller eventuelt ikke fungerer, sammen. 

3.2.3 Patruljekultur og ledelseskultur 

Ifølge Reuss-Ianni (1993) finnes det to distinkte kulturer innenfor politiet. 

…the organization of policing is best described and understood in terms of the 
interaction of two distinct cultures: a street cop cultur and a mangegement cop 
culture. These two cultures are increaingly characterized by competing and often 
conflicting perspectives on prosedure and practice policing (Reuss-Ianni 1993:1). 

Som en følge av sosiale og politiske endringer i politiet mener Reuss-Ianni at den felles 

kulturen er svekket. Politiet har utviklet seg til å bli mer økonomistyret med fokus på ansvar, 

produktivitet, ressurser og sparende tiltak. Som et resultat av dette har det også blitt endringer 

i den organisatoriske strukturen (Reuss-Ianni 1993:2). Dette har medført til utviklingen av en 

ny kultur i politiet, som hun betegner som ledelseskulturen.  Reuss-Ianni mener (1993:3) 

problemet med den nye kulturen er at den er styrt av profesjonelle ledere, som har glemt deres 

tilknytting til det å være politi. Denne kulturen står her i motsetning, og ofte i konflikt til 

patruljekulturen. Patruljekulturen er definert av det operative politiarbeidet, med tett 

tilknytning til publikum og kollegaene (Reuss-Ianni 1993:2-3). 

Studien til Reuss-Ianni har i likhet med mitt prosjekt konsentrert seg om politibetjenter på 

patruljenivå. Reuss-Ianni fikk ikke samme tilgang til ledelseskulturen som til patruljekulturen, 

og mener dermed at hun ikke forklare verdiene til ledelseskulturen med samme sikkerhet som 
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med patruljekulturen. Hun mener likevel det kan virke som det er stor likhet med andre 

ledelseskulturer. Gjennom beskrivelser, hendelser og forklaringer fra politi på bakkenivå, kan 

mener hun at man kan se en distinkt forskjell mellom de kulturelle verdiene (Reuss-Ianni 

1993:3).  

Jeg ønsker å bruke begrepene til Reuss-Ianni for å se om jeg kan se liknende tendenser i mitt 

empiriske materiale. 

3.2.4 Min bruk av begrepene 

Felles for de overnevnte teoriene er at det ikke finnes én enhetlig politikultur. Det er også en 

felles forståelse av at hvor man befinner seg i politiorganisasjoner preger hvilken kultur man 

er en del av. Jeg ønsker å bygge videre på det, og vil benytte meg av begrepene patruljekultur 

og ledelseskultur for å se videre på hvordan mitt materialet støtter dette. Jeg bruker begrepet 

patruljekultur for politibetjenter på operativt nivå, som er patruljerende. Alle mine 

informanter befinner seg under denne kategorien. Ledelseskultur er på sin side kulturen 

høyere opp i politihierarkiet, som er ledere. Noen av mine informanter var ledere på et 

mellomnivå, men disse vil befinne seg i patruljekulturen. 

Min hensikt er dermed å bruke disse kulturbegrepene for å se om det finnes forskjeller i mitt 

materialet.   

3.3 Tillitsperspektiv 

Selv om tillit er et begrep som brukes ofte, er det vanskelig å forklare. Forskningen på 

området er uoversiktlig og av stor variasjon. Jeg vil først og fremst ta utgangspunkt i boken 

Det handler om tillit (2002), Luhmann (1999) og Grimen 2009. I boken Hva er tillit (2009) 

gir Grimen er god oversikt over begrepet. Han ser tillit som et handlingsteoretisk fenomen. 

Det handler ikke om hva tillitsgiveren tror, men hva han gjør. Grimen (2009:13) definerer 

tillit som at «noen stoler på noen med henblikk på noe». Tillit er derfor ofte forenelig med at 

man har trygghet på andres kompetanse. Ifølge Luhmann (1999) er tillit en mekanisme til 

reduksjon av samfunnets kompleksitet. Tillit gjør dermed komplekse samfunnsforhold enklere 

fordi man har tillit til andre. I tillitsrelasjoner er det ikke uvanlig å stole på noen på visse 
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områder, og mistro dem på andre. Tillit er dermed normalt begrenset, betinget og spesifisert 

(Grimen 2009:14).  

For å forklare tillit nærmere legger Grimen (2009) vekt på fire ulike aspekter ved tillit.  

Tabell 3.3 basert på Grimens 4 aspekter ved tillit (Grimen 2009:20). 

1. Varetekt 

 

A overlater noe, X, til, eller har noe i Bs varetekt i en viss tid. 

A overlater – alltid faktisk og av og til juridisk – skjønnsbasert 

makt over X til B, eller er i en situasjon hvor B har slik makt. 

2. Verdi X er viktig for A 

 

3. Forventinger A forventer at: 

 

(a) B ikke kommer til å gjøre noe som skader As 

interesser, 

 

(a) B er kompetent til å ivareta X i tråd med As interesser, 

og 

 

(a) B rår over passende midler for å ivareta X i tråd med 

As interesser 

 

4. Få 

forholdsregler  

A tar få forholdsregler for å beskytte seg mot B 

 

 

For det første handler tillit om at man har noe i varetekt hos andre. Varetekt handler ikke 

nødvendigvis om en fysisk gjenstand, men kan være informasjon eller interesser. 

Tillitsgiveren overlater noe i tillitsmottakerens varetekt, i forutsetning av at man får den 

tilbake i samme stand. Ansvar er en viktig side ved varetekt. Tillitsmottakeren har et ansvar 

for å ikke skade besitterens interesser (Grimen 2009:27). For det andre handler tillit om noe 

med høy verdi. Med dette mener Grimen at tillit gjelder noe som er viktig for tillitsgiveren. 

Verdien kan forklare hvorfor det ofte blir sterke reaksjoner ved tillitsbrudd. Reaksjoner på 
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tillitsbrudd varierer i forhold til betydning og relasjoner til tillitsmottakeren (Grimen 

2009:33). For det tredje handler tillit om forventninger, som utgjør tillitsgiveren og 

mottakerens situasjonsdefinisjon. Grunnen til dette er at ulike forventninger kommer i ulike 

situasjoner, og av den grunn definerer forventninger situasjonen. Dette kan for eksempel være 

forventninger til hva som bør skje i ulike situasjoner (Grimen 2009:34). Det siste aspektet ved 

tillit handler om å ta få forholdsregler. Med dette mener Grimen at man gir fra seg kontrollen 

til tillitsgiveren (Grimen 2009:20). «En tillitsgiver gir fra seg, eller benytter seg ikke av, 

muligheten til å utøve kontroll eller innflytelse« (Grimen 2009:29).   

3.3.1 Tillit til organisasjoner 

Tillit til institusjoner beror på at vi forventer at kontrollordninger fungerer. «Kontroll er 

avhengig av at kontrollørene gjør det de skal. Hvis vi har grunn til å tro at kontrollørene 

svikter, har vi også grunn til og ikke stole på kontrollen» (Grimen 2009:117). Thyssen (2002) 

mener at tillit til organisasjoner er annerledes enn tillit til personer. Man må her se om det er 

en sammenheng mellom løfter og atferd. Det vil være vanskelig å påse at alle innen 

organisasjonen gjør som de skal og man må derfor se på om handlingene lever opp til 

organisasjonens verdier (Thyssen 2002:31). Thyssen beskriver dette som ugjennomsiktighet 

som er det samme som mangel på informasjon og kontroll. Dersom man har tillit til noen 

aksepterer man det faktum at man ikke kan ha informasjon eller kontroll over alt (Thyssen 

2002:31). 

Luhmann (1999) mener tillit til organisasjoner som politiet noe annet enn å ha tillit til 

personer. Han skiller mellom persontillit og systemtillit for å klargjøre forskjellene. Ifølge 

Luhmann er systemtillit mer robust enn persontillit. Tilliten gir systemene tid til å fungere 

(Luhmann 1999:24). Den tilliten publikum har til politiet kan dermed forstås som systemtillit. 

Publikum har slik Thyssen(2002) skriver, ikke mulighet til å overse alt politiet gjør. Man må 

dermed velge å stole på at systemet fungerer. Tilliten innad i politiet kan av den grunn forstås 

å befinne seg i en mellomposisjon mellom personlig- og systemtillit. Politibetjentene vil ha 

andre muligheter til å vite hva som skjer innenfor organisasjonens rammer.  

En vesentlig forutsetning for godt samarbeid er tillit. Grimen (2009) mener at samarbeid 

mellom profesjonelle skjer i tillitskjeder (Grimen 2009:80). Tillitsskjeder handler om at man 

stoler på andres kompetanse. Det er dermed ikke behov for kontroll. Blant profesjonelle 
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foreligger det også kontrollkjeder, som handler om etterkontroll av allerede utført arbeid 

(Grimen 2009:85). Dette står som motsetning til tillittsskjeder, der yrkesutøverne ikke stoler 

på hverandres kompetanse, utførelse eller intensjoner. Kontrollkjeder er ofte begrunnet i 

mistillit.  

3.3.2 Mistillit 

Når man definerer et begrep, må man også definere motbegrepet. Ifølge Luhmann er 

fortrolighet knyttet til fortid, mens tillit og mistillit er knyttet til fremtid. Fortrolighet er 

likevel viktig for både tillit og mistillit (Luhmann 1999:53-54). Tillit reduserer kompleksitet 

bedre enn mistillit. Grunnen til dette er at mistillit har sitt grunnlag i usikkerhet til andre 

mennesker og systemer Mistillit vil dermed være mer belastende enn tillit. Ifølge Luhmann 

kan tillit gå over til mistillit, når visse terskler overskrives (Luhmann 1999:11,125).  

I likhet med tillit handler mistillit om hvordan mennesker lever og handler sammen. Hvilke 

forholdsregler som tas er avhengig av hvordan samfunnet rundt fungerer, og hvilken virkning 

tillit og mistillit har varierer (Grimen 2009:8). Handlingsteoretisk handler mistillit om å ta 

forholdregler (Grimen 2009:91) som står i en motsetning til det å ta få forholdsregler. 

Thyssen (2002:35) mener på sin side at brutte forventninger er en viktig forutsetning for at 

mistillit oppstår.  

3.3.3 Publikums tillit til politiet 

Publikums tillit er sentralt og avgjørende for politiet som virksomhet og for politiarbeid. 

Norge er ett av landene der tilliten er høy, både til samfunnsinstitusjoner og til folk flest 

(Skirbekk 2012:12). Tilliten til politiet er også av høy karakter. Etter 22. juli ble det gjort flere 

tillitsundersøkelser. De viste at fra august 2011 til mai 2012 forble tillitsnivået høyt, til tross 

for økende offentlig debatt rundt politiets håndtering. Når kommisjonsrapporten kom sank i 

midlertidig tallene betydelig, fra 82 til 69 prosent. Tilliten til politiet var da åtte prosentpoeng 

lavere enn i april 2011 (Wollebæk m.fl 2012:44-45). Tilliten steg imidlertid tilbake og har 

holdt seg stabil etter det (Politets innbyggerundersøkelse 2014).  

3.3.4 Min bruk av begrepene 
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Slik det er skrevet over er tilliten i politiet i en mellomposisjon mellom persontillit og 

systemtillit. Tilliten er preget av både nærhet og avstand. Jeg vil blant annet bruke Grimens 

definisjon «at noen stoler på noen, med henblikk i noe», men også se tenke på hva Christie 

(2009) skriver i boken Små ord for store spørsmål om hvordan begreper kan lage sperrer for 

det man ønsker å beskrive. Det er viktig at ikke begrepenes definisjon kommer i veien for det 

man ønsker å undersøke. Når jeg begynte å intervjue hadde jeg selv ingen teoretiske forståelse 

av hva tillit handlet om. Vertikal og horisontal tillit var verken fokus eller noen begreper som 

«eksisterte«. Begrepene vokste frem etter hvert som jeg intervjuet og analyserte materialet. 

Hva begrepene horisontal og vertikal tillit er dermed utviklet som følge av materialet, og det 

er materialet som har «definisjonsmakten».  

3.4 Medias rolle 

Media har hatt en sentral rolle etter 22. juli gjennom fremstillingen av politiet og kritikken. 

Dermed er det viktig å forstå hvordan forholdet mellom politiet og media er.  

Politiarbeid er et av de mest eksponerte yrkene i media (Granér 2004:73). Reiner(2010) 

påpeker medias viktige rolle i konstruksjonen av politiet og politiarbeid. Medias bilder av 

politiet er dermed et viktig aspekt for å forstå politiet. Media er den viktigste kilden for 

hvilken oppfatning og meninger folk flest har om politiarbeid , og er med på å forme folks syn 

på politiet (Reiner 2010:177-178). Greer og McLaughlin (2012) skriver i boken Policing. 

Politics, culture and control om «The trial by media». Med dette mener de at politiet blir 

utprøvd og dømt i samfunnet som fungerer som en offentlig domstol (Greer og McLaughlin 

2012:138). Media har en sentral rolle i fremstillingen og konstruksjonen av «bevis» for og 

imot politiet.  

På den ene siden kan vi se at media er en vaktbikkje for samfunnet, som tar opp aktuelle saker 

og problemer som omhandler politiet (Reiner 2010: 179). På den andre siden fungerer media 

som en arena hvor politiet kan opprettholde et ønskelig bilde av virksomheten. Denne todelte 

rollen er både nødvendig og viktig i dagens medierte samfunn (Reiner 2010:177). Det kan 

imidlertid oppstå konflikter dersom politiet mener kritikk er uberettiget (Reiner 2010:179). 

Ifølge Reiner kan medias rolle som vaktbikkjer føre til at de kun fokuserer på politiets 

feilhåndtering (Reiner 2010:181). Politiet kan dermed føle seg svertet og angrepet av, og kan 

være redd for hvordan media konstruerer dem i nyhetsbildet (Reiner 2010:183).  
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Media har dermed en viktig rolle i fremstillingen av politiet, og kan være med å påvirke 

tilliten til publikum.  

3.5 Nærhet og avstand 
Gjennom arbeidet med analysen viste det seg at den klassiske dikotomien nærhet og avstand 

er relevant. Ferdinand Tönnies anvender begrepene Gemeinschaft og Gesellschaft for å vise 

to former for sosialitet i et samfunn. Den førstnevnte samfunnstypen er preget av nærhet, 

mens den sistnevnte er preget av avstand. Budskapet er at fremveksten av det moderne 

samfunn har ført til en overgang fra Gemeinschaft til Gessellschaft (Østeberg 1990:12).   

Nils Christies (1982) beskrivelse av tette og løse samfunn har liknende perspektiver på 

sosialitet. Tette samfunn er preget av nære relasjoner, mens i løse samfunn er sosiale 

relasjoner mer avstandspregede. Christie bruker begrepene usynlighet og uavhengighet for å 

karakterisere det løse samfunn. Som en motsetning er det synlighet og gjensidig avhengighet i 

tette samfunn (Christie 1982:30). 

Relevansen til oppgaven er at funnene har belyst at nærhet og avstand er viktige dimensjoner 

for tilliten innad i politiet. En slik tilnærming vil i oppgaven være på et overordnete nivå.  

3.6 Teoretiske utfordringer 

Det er skrevet mye om tillit til politiet, men mindre om tillit innad i politiet. Dette var en 

utfordring da jeg skulle finne relevant teori.  

Litteratur som omfatter det jeg betegner som «horisontal tillit» er det skrevet mye mer om enn 

det jeg betegner som «vertikal tillit». Forskning knyttet til horisontal tillit vil handle om 

tilliten til politiet, men også samholdet i politiet. Det er skrevet mye om det som regnes som 

negativ korpsånd i form av blant annet kameraderi og taushetskode. Når det gjelder forskning 

på det jeg betegner som vertikal tillit, er det mye mindre litteratur. Dette har vært en 

utfordring, og jeg har dermed tatt utgangspunkt i kulturperspektiver på politiet. Gjennom 

politikultur har det vært mulig å også forstå hvordan tillit kan forekomme innad i politiet. 

En annen utfordring at det er skrevet lite om kultur og tillit sammen. Tillit og politikultur er 

først og fremst knyttet sammen i utforskningen av temaer som korpsånd og taushetskode, som 
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nevnt over. Som regel er dette knyttet til en negativ forståelse av tilliten innad i politiet5. Den 

største utfordringen har nok vært dette aspektet, det å knytte og forstå to store og 

meningsbærende begreper som kultur og tillit. 

De teoretiske utfordringen har dermed lagt grunnlaget for at det var hensiktsmessig å definere 

tilliten innad i politiet i lys av begrepene horisontal og vertikal tillit. 

Som en avgrensning i forhold til tillit og makt. Ofte blir tillit sett i lys av et maktperspektiv, 

men jeg så det mer nyttig å se det i lys av et kulturperspektiv. Det vil derfor ikke bli fokusert 

på makt. Makt vil bli nevnt, men ikke sett i lys av et maktperspektiv. 

 

 

                                                
5 Se	  for	  eksempel	  Granér	  2014;	  Finstad	  2014. 
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4 Et patruljeperspektiv på kritikken mot 

politiet 

Hovedfokuset i oppgaven handler om politibetjentenes forståelse for holdninger, kultur og 

ledelse i politiet. Gjennom syv intervjuer har det vært mulig å få et innblikk i nettopp dette. 

Formålet  med kapittelet er å presentere de viktigste og mest relevante funnene for min 

problemstillingen, som gjentas her: 

Hvordan kan man forklare skillet mellom horisontal tillit og vertikal tillit? Hva påvirker 

politibetjentenes tillit vertikalt og horisontalt innad i politiet? 

Det er flere funn som jeg mener er interessante som direkte og indirekte belyser 

problemstillingen. Alle informantene er stolte over å være politi, men alle var ikke like 

fornøyde med politiet. I dette ligger det en implisitt aksept av mye av kritikken som ble rettet 

mot politiet i 22. Juli-kommisjonens rapport. Et annet viktig trekk ved funnene er at kritikken 

som direkte berørte enkeltpersoner var vanskeligere å håndtere. Dette kapitlet skal særlig ta 

for seg hvordan informanter ser på og kommenterer kritikken som ble rettet mot politiet i 

kommisjonsrapporten og i media. Dette vil danne grunnlaget for å diskutere betydningen av 

informantenes utsagn senere i oppgaven.  

At alle informantene er stolte over å være politi, men ikke er like fornøyd med politiet, 

forteller dessuten at det er deler av politiet – eller sider ved politiets virksomhet – som de er 

kritiske til. Dette vil jeg belyse i et tillitsperspektiv. 

4.1 Presentasjon av funn 
Tabell 4.1 Oversikt over meninger om kritikken mot politiet. 

 22. juli-kommisjonens rapport Media 
Berettiget -‐ Kritikken som spesielt 

fokuserte på ledelse 
-‐ Strukturelle utfordringer 
-‐ At problemet fokuserte på 

ledelse, holdning og kultur, ikke 
ressurser 

-‐  

-‐ Saksopplysning, i 
form av 
informasjons-
formidling om 
hendelsen og 
håndteringer 

-‐  
-‐  
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Uberettiget -‐ Kritikken som berørte 
enkeltpersoner 

-‐ Opplysninger som informantene 
mente var feil. 

-‐ Detaljerte beskrivelser 
-‐  

-‐ Stort fokus på 
enkeltpersoner 

-‐ Ensidighet  
-‐ Repetisjon av samme 

sak/hendelse, for 
eksempel 
gummibåten 

-‐ Synsing 
-‐  

 

Tabellen viser en oversikt over hvilke deler av kritikken som politibetjentene mente var 

berettiget og uberettiget kritikk. Tabellen presenterer tendenser i materialet. Av den grunn vil 

det være variasjon i de ulike punktene om hvor mange informanter som er enige i det som blir 

presenter.  En mer detaljert oversikt vil bli gitt under. 

4.1.1 22. Juli-kommisjonens rapport 

Selv om kritikken fra 22. Juli-kommisjonen (2012) i størst grad fokuserte på håndteringen til 

politiet, ble det også avdekket tydelige mangler ved dagens tilstand. Det ble konkludert med 

at ledelse, samhandling, kultur og holdninger i politiet ikke fungerer tilstrekkelig. 

Hovedproblemområdene i politiet ligger altså, ifølge kritikken, i kjernen av organisasjonen. 

Alle informantene var svært opptatte av og interesserte i kritikken etter 22. juli. Det var en 

genuin interesse, der de fleste hadde lest store deler av kritikken og hadde dermed oversikt 

over hvem og hva kritikken angikk. Samtlige informanter fokuserte på det 

organisasjonskritiske i  22. Juli-kommisjonen (2012). Politianalysen (2013) ble også nevnt i 

forhold til kritikk mot organisasjonen.  

ORGANISASJONSKRITIKK 

Flertallet av informantene mente at 22. Juli-kommisjonen var en solid rapport. B3 er klar i 

talen: «Nei, kommisjonsrapporten syns jeg er godt stykke arbeid, det må jeg bare si. Helt på 

sin plass absolutt». Det kommer tydelig frem at han mener kritikken både er berettiget og 

viktig for utvikling og bedring av politiet som organisasjon. B6 sitat illustrer at han mener 

kritikken er organisasjonskritikk: «Nei, jeg må bare innrømme…og det høres kanskje 

egoistisk ut. Men det er helt greit at politiet får kritikk som organisasjon, for det blir gjort feil. 

Og det er grunner til at det gikk feil, som må tilskrives et overordnet ansvar». Informantenes 
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uttalelser viser at de i likhet med kritikken mener at politiet ikke fungerer tilstrekkelig slik 

dagens organisering er.  

Det er en gjennomgående positiv holdning blant informantene når det er snakk om 

organisasjonskritiske forhold. Det er interessant at selv om kritikken faktisk kritiserte politiet 

blir det sett på som positivt.  

Informantene forteller at mye av kritikken som kom etter 22. Juli ikke nytt for dem. B1 

beskriver det som «selvfølgeligheter« ved kritikken, og mener at det er viktig at den har 

kommet. «Det er liksom ikke noe nytt. Det er mange selvfølgeligheter når du leser den 

rapporten». Han mener det er en god måte å bli kvalitets testet på, noe det er behov for i 

politiet.  I likhet med B1 forteller flere av informantene om «selvfølgeligheter» ved kritikken. 

B5 sier: «Mye av det som har kommet frem både i kommisjonsrapporten og i pressen er jo 

ting som har vært kjent innad i politiet i årevis. Det er ikke noe nytt». Sitatene viser en 

gjennomgående tendens i materialet. Flere av informanter påpeker at kritikken ikke er noe 

nytt. B6 mener det er synd at en hendelse som 22. Juli må til for at problemene skal komme 

på dagsorden.  

B6:Etterhvert som kritikkverdig forhold kom frem av kommisjonens arbeid og gjennom 

media, så var jo egentlig holdningen blant oss politifolk på bakkeplan at dette har jo vi 

sagt hele tida. Den kritikken som kommer her har jo godt i linja årevis. Men det er 

først nå hvor det har skjedd noe tragisk at man åpner øynene og er villig til å granske 

og være litte selvransakende.  

At en så omdiskutert og betydelig kritikk av politiet ikke er noe nytt for politibetjentene er 

verdt å bemerke seg.  

Holdning, kultur og ledelse 

22. juli-kommisjonen viser til fem punkter som var grunnen til at politiets prestasjoner sviktet, 

som handler om grunnleggende feil ved kulturen, holdningene og ledelsen i politiet.  

- Evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært for liten. 
- Evnen til å gjennomføre det man har bestemt seg for, og til å bruke planene man har 

utviklet, har vært for svak. 
- Evnen til og koordinere og samhandle har vært mangelfullt. 
- Potensialet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi har ikke vært godt nok 

utnyttet. 
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- Ledelsens evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå 
resultater, har vært utilstrekkelig. (Rapport fra 22. Juli-kommisjonen 2012:16). 

 

Det er noe uenighet blant informantene når det gjelder holdninger, kultur og ledelse. Noen av 

informantene mener at både holdninger, kultur og ledelse har mangler, mens andre mener at 

det kun er ledelsen det er noe galt med.  

B3 er en av informantene som er enig med alle punktene til kommisjonen. Han sier: 

B3:Vi har skjønt lenge at vi har slitet med kulturen vår og jeg er helt enig som du sa. 
Det er ikke nødvendigvis ressursene som er for dårlig. Det er jeg helt enig i. (…). Det 
virker nok som at det kan ha vært litt dårlig ledelse og styring. Det kunne vært mer 
forventet ledelse fra grasrota og opp. Men også fra mellomledelsen og videre opp til 
toppledelsen, mellom distriktene og opp til POD og justis. Det har nok gjennomsyret 
hele organisasjonen, hvordan ledelsen har vært. 

B7 mener at begge utredningene i særlig grad kritiserer politiledelsen. Han forteller om 

hvordan lederne i politiet fokuserte på å fortelle mannskapet at de ikke skulle ta kritikken 

personlig, mens mannskapet på sin side forstod tidlig at det var organisasjonskritikk. 

Det er imidlertid også noen av informantene som mener at kritikken mot ledelsen er 

berettiget, mens det kommisjonen nevner om holdninger og kultur ikke stemmer.  

B4:Og jeg mener at kultur er noe de bommer litt på, det syns jeg. Fordi det har ikke 
vært, det er nødvendigvis ikke noen direkte feil med kulturen. Kulturen og holdninger 
blant politiansatte er veldig bra. Folk gjør så godt de kan. (…) Når det gjelder ledelse, 
ja. Betraktelig. Det er mye, mange forskjellige ledertyper, lite føringer, og mye dårlig 
ledelse og mye å hente tror jeg. Strategisk ledelse, det er den største mangelen vi har, 
og det er vel det vi har prøvd å ta mest tak i. 

Ressurser 

Kommisjonen mente at mangel på ressurser ikke er en avgjørende faktor for politiets 

manglende prestasjoner (Rapport fra 22. Juli-kommisjonen 2012:16). Flere av informantene 

var enige i dette.  

B6: Og man skylder på økonomi og det er en livsfarlig trend i norsk politi og 

lederapparatet der. At alle på alle nivåer kan gjenta det sjefen har sagt over, vi har 
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ikke penger. Så vi må borti fra den terminologien at vi skylder på at vi ikke har midler. 

Da har du de midlene det har, også må du prioritere innenfor de rammene 

Slik B6 poengterer i sitatet over må man prioritere etter de ressursene man har. Ifølge han er 

det umulig og alltid skylde på ressurser, for da har man alltid noe å skylde på. B4 

sammenlikner politiet med forsvaret og mener det er mye penger, men lite som skjer. 

B4:Vi får det vi betaler for, og det er stort sett det det gjelder med det meste. Men det 
er ikke tvil, politiet kunne vært organisert bedre og man kan gjøre mye mer ut av de 
ressursene som er, det sier NOUen og det sier jo alle. Og det ser jo jeg og. Men sånn 
er det, sammenlikne oss med forsvaret så, der er det mye penger og lite som skjer. 

Det var imidlertid noen av informantene som mente at ressurser også er avgjørende for 

politiets prestasjoner. B2 påpeker spesielt at de er få folk når det er mest behov. Han ser 

samtidig sammenhengen mellom ressurser og bruk av ressursene man har. «Men helt klart, vi 

må jo ha mer ressurser i forhold til antall personer, vi må ha bedre IKT-verktøy, for å gjøre 

hverdagen lettere. Men så tror jeg vi og kan se på hvordan politiet forvalter de midlene vi 

har, det tror jeg.» 

Endring til det bedre? 

Samtlige informanter håper at konsekvensene av kritikken kan føre til endring til det bedre. 

Det virker å være en felles oppfatning av at endring vil være positivt for politiet. Slik B1 

presiserer det, er det helt nødvendig at politiet endrer seg i takt med utviklingen i samfunnet.  

B5: Det er jo spesielt de siste åra, at det har kommet fram at vi har fått masse 
negativt. Noe er uberettiget og noe syns jeg er veldig berettiget. Hvis man ikke man 
blir prøvd, og stilt spørsmål til og bli kvalitetstestet, så har man heller ikke noen 
mulighet til å bli bedre. Og samfunnet det vrir jo på seg hele tida, med internasjonal 
påvirkning og masse sånt. Og da må jo vi i politi gjøre det samme, jeg kan ikke fatte 
noe annet. Vi er nødt til å få impulser. 

B5 er imidlertid bekymret for at endringer kan føre til at politiet blir for operativt. I likhet med 

de andre informantene er han opptatt av nærhet til publikum. Hans bekymring er dermed at 

for store strukturelle endringer kan føre til mer avstand mellom dem og publikum.«Så frykten 

for meg er at vi skal bli for operative. Da fjerner vi oss fra publikum, vi fjerner oss fra 

kjerneoppgavene og vi fjerner oss fra den politihverdagen.» 
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KRITIKK MOT ENKELTPERSONER 

Slik det har blitt presentert ovenfor er politibetjentene i stor grad er positive til kritikken etter 

22. Juli. Mye av det som blir gjennomgått i 22. Juli-kommisjonen (2012) og Politianalysen 

(2013) er temaer som informantene har vært klar over lenge. Det er likevel viktig å presisere 

at kritikken fra kommisjonene i stor utstrekning kritiserte enkeltpersoner. Denne krikken 

mente flere av informantene var uberettiget.   

Flere av informantene påpekte at kritikken som berørte enkeltpersoner var vanskeligere å 

håndtere. B1 kommer med en interessant uttalelse som tydeliggjør at kritikken mot 

enkeltpersoners valg og vurderinger er vanskeligere enn kritikken mot organisasjonen.  

B1: Stort sett føler jeg at vi klarer å se de store linjene og forholde oss til mye av 
kritikken som er berettiget, spesielt på struktur og ting som rammer det. Også føler jeg 
at det er litt uberettiget mye av den kritikken som har kommet på de valgene som er 
gjort underveis. Enkelte ting som de kanskje ikke har stor nok forståelse av hva 
hverdagen går ut på, og andre ting som går på flisespikkeri rett og slett, på detaljnivå  

B7 mener at kritikken mot enkeltpersoner var vanskelig fordi det var en av dem.  

B7: Så du føler knytninger. Angriper man politiet, angriper man meg. Det blir litt 
sånn. Det gjør det. Men det tror jeg er en positiv korpsfølelse, at man ikke sier «nei det 
var de idiotene som var på jobb den dagen, jeg ville gjort noe annet.« Så det er mere 
sånn et sunt samhold. 

I kommisjonen var kritikken mot enkeltpersoner på detaljnivå.  

Endringsvillige 

Selv om noe av kritikken føltes uberettiget, var informantene innstilt på å bli bedre. Det virker 

å være stor endringsvillighet blant informantene. B2 mener at man må se helheten og ikke 

fokusere på hver enkelt del av kritikken. «Så mye av den kritikken som har kommet er med på 

å hjelpe oss videre mot en bedre hverdag, i det store bildet.»  

Ikke påvirket 

Det er spesielt én informant som skiller seg ut fra de andres uttalelser. B5 mener at 22. Juli-

kommisjonen ikke vedkommer han, og at han dermed ikke tar det innover seg. Han fokus er 

på politihverdagen. Det er likevel viktig å presisere at denne meningen ikke er 

gjennomgående i hele intervjuet.  
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4.1.2 Kritikken fra media 

Etter 22. Juli 2011 ble det rettet betydelig kritikk mot politiets håndtering i media. Det var 

særlig mye fokus på feil politi gjorde. VGs artikkelen «Kunne skyte ungdommer i 1,5 time før 

politiet ankom» tydeliggjør den belastende kritikken politiet fikk i etterkant av terroraksjonen 

(Ege m.fl. 2011).  

Viktig rolle 

Mange av informantene mente at media generelt har en veldig viktig rolle i samfunnet. De 

poengterte at denne rollen var ekstra viktig etter 22. Juli. 2011 Samfunnet hadde et 

informasjonsbehov og media gjorde en viktig jobb med å formidle saken. Av informantene 

som mente media gjorde en viktig jobb, gjenspeiler sitatet fra B3 det. 

B3:Altså den generelle dekningen som media har gjort, jeg syns jo det er veldig bra. 
Det må jeg bare si. Og spesielt norsk media, som politiet har hatt mye kontakt med 
både under og i ettertid. Jeg syns det står respekt jeg, av mye av det de har gjort, det 
må jeg bare si. I forhold til det som skjedde der ute, hvordan de har publisert bilder og 
film og slike ting. De har vært veldig påpasselige syns jeg, i forhold til de som er 
etterlatte og de som har vært på øya. Det syns jeg er veldig bra, også må jeg bare si at 
de har virkelig har tatt den rollen som de har, i forhold til kritikken mot politiet og de 
som skal håndtere det her. Så sånn generelt sett er jeg veldig fornøyd jeg altså. Det må 
jeg bare si. 

Det er også uenigheter blant informantene når det gjaldt medias rolle. Mange mener at 

nyhetsformidlingen var bra, men at de fokuserte på politiet som syndebukker i for stor grad. 

Syndebukk 

Om politiet følte seg stemplet som syndebukker var noe jeg syns var interessant. Under 

intervjue ble det dermed stilt spørsmål om politibetjentene på noen måte følte seg stemplet 

som syndebukker.  

Flere av informanten mente at de i stor eller noen grad ble fremstilt som syndebukker. B1 

mener media sin fremstilling i stor grad fokuserte på det negative.  
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B1: Nei, jeg syns det er litt urettferdig. De har mye rett, men samtidig slenger de frem 
en del påstander også. Den sivile mannen og kvinnen i gata leser det, så blir det 
liksom en sannhet. Blir det presentert ofte nok, er det også en sannhet (…) Så er det 
mange som har fått uberettiget på pukkelen der. De gjorde det de kunne. Men det 
handler om enkeltmannsting. At de gjorde veldig bra jobb operativt ute, de redda 
masse folk, og prata og ryddet, det kommer ikke alltid frem i media i det store og det 
hele  

Sitatet over viser at informantene mener media har stor makt til å påvirke publikum. B4 

uttrykker det slik. 

B4: Jeg syns at media har enorm makt! Fokuset har jo byttet på, skiftet. Media har jo 
brukt den hendelsen for alt det har vært. De har virkelig tjent penger på det. De har 
gjort masse. Første tida gikk jo på de skadde og på Breivik. Så var det politiet og alle 
gjorde så godt de kunne. Og når det var brukt opp, gjaldt det å grave opp negative 
historier. Og når det var slutt på negative historier, da gjaldt det å grave etter 
syndebukker, og så fant de syndebukkene sine og så plukket de syndebukkene en etter 
en 

Bekymringen til informantene virker i første omgang å handle om hvordan publikum ser på 

politiet. De mente at medias fremstilling var en viktig faktor. 

Detaljnivå 

Flere av informantene påpekte at media i for stor grad fokuserte på detaljer. Jeg stilte 

spørsmål om det var spesielle oppslag i media de husket spesielt godt. Flere av informantene 

mente at det blant annet ble rettet for mye oppmerksomhet mot saken om «gummibåten«. 

B6: Og da føler man seg litt urettferdig behandla, at fokuset er, at ikke politiet ikke 
gjorde nok. Gummibåten, førstepatrulje, meldinga på bilen som ikke ble fanget opp. 
Dette blir jo selvfølgelig et stort tema. det skal det være, men ja, det blir litt ensidig 
fokus mot det negative. Men samtidig må det skje noe da. Men for oss blir det 
kontrastfullt. 

Et annet eksempel: 

B1:Men det er jo, jeg syns media trekker frem den ene rød gummibåten som var 
overlesset. Det sier bare en del om hvor mye de skal grave i dette her og strø salt i 
såret. For meg når jeg ser bildet av den båten der, så sier det meg hvor mye de var 
villig til å jobbe for å redde liv der ute. For hadde den båten veltet så hadde noen av 
de gutta dødd, på grunn av utstyret de hadde på seg. Tror jeg.. nei, jeg syns det er litt 
urettferdig. 
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4.2 Individ- eller systemnivå? 
 

22. juli-kommisjonens oppgave var å undersøke angrepene 22. Juli, årsakene til at det kunne 

skje og hvordan hendelsen ble håndtert. Politiets arbeid ble fokusert på i stor grad, og det ble 

av den grunn rettet betydelig kritikk mot enkeltpersoner i politiet. I følge utvalget er det viktig 

å vurdere enkeltpersoners beslutninger og handlinger slik at man forstå detaljene. Det er 

likevel viktig å se håndteringen i lys av de strukturelle forutsetningene. «I omverdenens jakt 

på syndebukker er det lett å glemme at mangelfulle systemer kan bidra til at enkeltpersoner 

eksponeres for å gjøre skjebnesvangre feil» (Rapport fra 22.juli-kommisjonen 2012:14). Selv 

om utvalgets konklusjoner belyste strukturelle problemområder i politiet, ble ansvaret i stor 

grad gitt til enkeltpersoner. Finstad mener at fokuset til 22. Juli-kommisjonen beveger seg 

mot en råtten eple-forklaring, noe som er problematisk (Gravdal 2013:1.avsnitt). Råtten eple-

metaforen er en ofte brukt forklaring på at feil som blir begått i politiet skyldes svikt på 

individnivå. Johannessen (2013:96) mener problematikken ikke kun kan ses som følge av 

feilvurderinger på individnivå, men må ses i sammenheng med kulturelle og organisatoriske 

forutsetninger for de vurderinger som gjøres.  

En annen forklaring på feil begått i politiet er grunnleggende systemsvikt, der råtten eplehage 

brukes som betegnelse. Feilen omfatter ikke bare politiet, men viktige deler av politisystemet 

eller andre systemer som har innvirkning på politiet (Finstad 2014:234). Punch (2003) har sett 

på denne innfallsvinkelen i artikkelen «Rotten Orchards: «Pestilence», Police Misconduct and 

System Failure», hvor utgangspunktet er korrupsjon i politiet. Ifølge Punch kan man ikke se 

feil på individnivå isolert fra ytre påvirkninger.  

This requires our explanations to be posited on an analysis that ties individual and 
group behaviour to complex, casual strands of formal and informal mechanisms of 
social interaction within the organization and with the external environment (Punch 
2003:174). 

Grunnleggende systemfeil kan ifølge Punch være en avgjørende faktor for at politibetjenter 

begår avvikende handlinger (Punch 2003:194). Det kan tenkes at en slik forklaring ikke bør 
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utelukkes helt. Selv om politiet og de tilhørende virksomheten er store, vil det ikke være 

unaturlig å tenke at en slik forklaring også kan være relevant i Norge. 

I en mellomposisjon brukes metaforen råtten eplekasse der problemene finnes innad i politiet 

i subkulturer, ledelse og arbeidskulturer (Finstad 2014:234). Yrkeskulturelle forklaringer står 

her sentralt. Kritikken som direkte berørte enkeltpersoner i politiet kan ses på som en råtten 

eple-forklaring. Samtidig blir de strukturelle forutsetningen også blir kritisert. Man kan 

dermed se at forklaringen på hvorfor politiet ikke fungerer optimalt både ligger på individ og 

systemnivå. Slik Finstad (2012) skriver i Materialisten har kommisjonen håndtert en krevende 

balansegang mellom en råtten eple-forklaring og råtten eplekasse-forklaring. Mens kritikken 

mot enkeltpersoner kan ses som en råtten eple-forklaring, er kommisjonens konklusjoner om 

mangler på kultur, holdning og ledelse, mer rettet mot en råtten eplekasse-forklaring (Finstad 

2012: 16. avsnitt). 

Oppgavens hensikt er ikke å finne en nærmere forklaring på hvorfor ikke politiet gjorde en 

tilstrekkelig jobb 22. Juli. Det er imidlertid interessant å se på dette i forhold til hvilke 

spenninger som finnes innad i politiorganisasjonen. Hvilke mening ligger bak informantens 

syn på kritikken mot politiet? Kan en av disse innfallsvinklene gi en dypere forståelse for de 

strukturelle problemene som informantene forklarer? Det kommer tydelig frem av intervjuene 

at informantene mener at kritikken mot enkeltpersoner er vanskeligere enn kritikken mot 

organisasjonen. Politibetjentene virker å verne om sine egne, men ikke om selve strukturen i 

politiet. Dermed kan det tenkes at informantene vil mener at den råtne eplekasse- eller råtten 

eplehage-forklaringen er mer riktig. Funnene belyser et interessant skille i politiet og 

tydeliggjør relevansen av tillit. 

4.3 Det handler om tillit 
Et patruljeperspektiv på kritikken mot politiet viser at det er en fellesnevner mellom kritikken 

fra 22. Juli-kommisjonen og kritikken fra media. Felles er at kritikken som rammet 

organisasjonen blir sett på som berettiget, mens kritikken mot enkeltpersoner blir sett på som 

uberettiget. Dette kan belyses i et tillitsperspektiv. 

I intervjuguiden ble det stilt tre spørsmål om tillit; Hva tenker du på når du hører begrepet 

tillit? Hvor viktig er det at publikum har tillit til politiet? Hvordan er tillit innad i politiet? Ut 

av disse spørsmålene ble tillit et mer sentralt tema enn hva jeg opprinnelig hadde forestilt 
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meg. I intervjuene kommer det frem at tillit fra publikum er veldig viktig. Men tillit fremstår 

også som avgjørende innad i politiet.  

Tillit blir beskrevet på ulik måte av informantene, men alle mener det er svært viktig. B2 

mener at  tillit handler om ærlighet: «Både det du sier og det du gjør samsvarer. Og jeg syns 

at tillit samsvarer med åpenhet, at man er åpen og ærlig. Det skaper jo tillit». B5 mener at 

tillit handler om forutsigbarhet: «Ja, da tenker jeg at det er noe eller noen man kan stole på. 

At det forutsigbarhet, system og orden, at du skal kunne danne deg en viss oppfatning om 

hvordan noe skal utvikle seg, og at det skal stemme. At du ikke blir overrasket». B1 beskriver 

tillit i forhold til nærhet. Han mener at det er viktigst er å ha tillit fra de i nære relasjoner. Jeg 

syns at dette beskriver hvor viktig tillit er, samtidig som det viser at tillit i de nære relasjonene 

kan betraktes som mest betydningsfullt. Forholdet mellom nærhet og avstand har dermed 

betydning i tillitsrelasjoner. 

4.3.1 Tillit fra publikum 

Da jeg spurte informantene om «Hva tenker du på når du hører begrepet tillit?« assosierte 

samtlige det med publikums tillit. Det å ha og opprettholde tillit fra publikum var veldig 

viktig for informantene. Informantene beskriver at i tiden etter 22. Juli ble tilliten fra 

publikum satt på prøve og at det etter slike hendelser er ekstra viktig å bygge tillit i 

samfunnet. B3 sier: «Det å ha tillit i befolkningen, altså publikum, det er jo svært viktig for 

oss. Og det gjør vi mye for og prøve å opprettholde, det er det ikke tvil om. Hvis ikke vi har 

noen tillit, klarer heller ikke politiet å fungere».  

B6 mener også at politiet ikke hadde fungert uten tillit fra publikum. 

B6:Det å ha tillit i befolkningen, tillit til de du, altså publikum, det er jo svært viktig 
for oss. Og det gjør vi mye for og prøve å opprettholde, det er det ikke tvil om. Det har 
noe noe med vår fremferd i hvordan vi behandler mennesker, saker vi etterforsker, etc. 
så tillit er et viktig og sentralt ord i hverdagen vår. Hvis ikke vi har noen tillit, klarer 
heller ikke politiet å fungere. Da blir det en helt annen stat enn det vi har i dag, og 
som vi ikke ønsker å ha. Så vi er til for å hjelpe folk. 

Slik sitatet over viser er tillit til publikum spesielt viktig i den operative hverdagen. Hver dag 

er politibetjentene i samhandling med mennesker som har behov for hjelp og løser konflikter 

mellom mennesker i ulike situasjoner. Informantene beskriver at det er i slike møter med 

publikum at tillit er viktig.  
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4.3.2 Tillit til hverandre 

Tillit mellom kollegaer også avgjørende for informantene. B4 mener at tillit på arbeidsplassen 

er vel så viktig som tilliten fra publikum. «Ja, tillit er noe av det viktigste. Man kommer ingen 

vei uten tillit. Tillit til hverandre og tillit fra publikum. Det er en veldig viktig faktor.»  

Det kommer frem at godt samhold samsvarer med god tillit. Flere informanter mener at 

samholdet og tryggheten man har til hverandre er spesielt viktig i den operative hverdagen. 

B5: «Ja, det er et godt samhold, kulturelt samhold i de forskjellige avdelingene, så er det helt 

essensielt, det er jo limet for å holde ut i hverdagen.» Når informantene snakker om tillit er 

det tydelig at det er kollegaer på samme avdeling eller arbeidsplass. Nære relasjoner er 

dermed en viktig dimensjon ved tilliten som politibetjentene har til hverandre. 

4.3.3 Tillit til politiet 

Beskrivelsene av tillit innad i politiet er mer kompleks. Informantenes syn og kommentarer på 

kritikken mot politiet, kan gi en implisitt forklaring på at tilliten ikke er så sterk. Det ble 

imidlertid også uttrykt eksplisitt i intervjuene. Flere mener at hierarkiet med de ulike gradene, 

nivåene og avdelingene kunne være en hindring for god tillit. B1 utrykker: «Da igjen disse 

gradsystemene i politiet, at man har voldsom respekt for disse gradene i politiet.»  

Avstanden mellom avgjørelser og praktiseringen av disse virker å være en gjennomgående 

forklaring på tillitsproblematikken. B5 mener at det ikke alltid er like lett å forstå 

beslutningene som blir tatt ovenfra «Men det er ikke alltid at mannskapene helt nede på 

taktisk nivå skjønner hvorfor en overordnet beslutning ble tatt på strategisk nivå. Der kan det 

blir gnisninger. Det er ikke alltid at tilliten er så stor der.» En viktig dimensjon av tilliten, 

handler også om at politibetjentene ikke føler at de blir hørt av ledelsen. Informantene 

forteller at de har rapportert fra om utfordringer tidligere som ikke har blitt gjort noe med. Det 

kommer frem at slike erfaringer ikke bidrar til å skape tillit. 

4.4 Sammendrag 
Det vi har sett i presentasjonen over om politibetjentens meninger om kritikken fremhever 

ulike dimensjoner av tillit innad i politiet. Ut i fra et patruljeperspektiv er tillit et veldig 
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sentralt og viktig begrep. De neste kapitlene vil av den grunn handle om tillit, der det vil bli 

sett på fenomenet tillit med utgangspunkt i horisontal tillit og vertikal tillit.  

Horisontal tillit beskriver her tilliten til kollegaer på samme nivå i politiet. Denne formen for 

tillit eksisterer på grunnlag av felles erfaringsbakgrunn, inkludert den tilliten de ønsker å møte 

fra publikum. Det er dermed en mellommenneskelig tillit i en yrkeskultur som får næring av 

tilliten politiet erfarer i møte med publikum. Horisontal tillit forekommer i nære relasjoner og 

kan også betegnes som kollegial tillit. Vertikal tillit beskriver tilliten til overordnete nivåer i 

politiet. Denne formen for tillit vil være basert på avstandspregede forhold.  Ulik erfarings- og 

kompetansebakgrunn er avgjørende for hvordan tilliten forekommer. Vertikal tillit kan av den 

grunn betegnes som organisasjonstillit, og eksisterer (ikke eksisterer) på grunnlag av fjerne 

relasjoner. 

Jeg har gjort et analytisk valg i de to neste kapitlene, ved å forsøke å skille mellom horisontal 

og vertikal tillit. Det er viktig å påpeke at dette skillet til en viss grad kan virke kunstig, siden 

mye av det som blir sagt om de to tillitsformene henger tett sammen. Derfor har det tidvis 

vært utfordrende å skille mellom de to, og visse steder vil analysen gripe fra det ene feltet til 

det andre – det følger av temaets natur. Jeg har allikevel funnet det hensiktsmessig å arbeide 

innenfor en slik tillitsmodell, da den på gunstig vis lar meg belyse informantenes holdninger 

til egen politikultur og politiets interne struktur. Dette er det viktig å understreke: 

Informantene forholder seg, mer eller mindre bevisst, til ett tillitsbegrep. Det er jeg som 

forsker som har valgt å operere med de to overordnede tillitsbegreper. 
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5 Vertikal tillit 
 

Mangel på utveksling av informasjon og mobilitet mellom de 27 ulike politidistriktene 
og seks særorganene gjør at det har oppstått forskjellige kulturer mellom disse. Dette 
vanskeliggjør erfaringsutveksling og samhandling på tvers ytterligere. Forskjellige 
kulturer, omfang og utfordringer mellom ulike politidistrikter, særorganer og enheter 
fører til fravær av en enhetlig ledelse i politiet. Samtidig styres de ulike 
politidistriktene etter de samme målene og satsingene. Dagens organisering legger 
begrensninger på hvor godt ledelsen av etaten kan fungere (Ett politi – rustet til å 
møte fremtidens utfordringer 2013:155).  

Politianalysen (2013) uttrykker at dagens organisering av politiet gjør det vanskelig for 

samarbeid og samhandling på tvers av distrikter og enheter. Holdninger, kultur og ledelse blir 

sett på som bakenforliggende årsaker for de utfordringene politiet står ovenfor (Rapport fra 

22. Juli-kommisjonen 2012:15). Det er dermed en betydelig distanse mellom den nåværende 

og den ønskelige organiseringen av politiet. Som lagt frem i kapittel 4 er informantene i aller 

høyste grad enige med dette.  

Et av mine sentrale forskningsspørsmål har vært som følger:  

Hvilken betydning har dette for tilliten til politiets ledelse og politiet som organisasjon?  

Dette vil belyses i følgende kapittel. 

I kapittelet vil det bli diskutert hvordan kulturen legger et rammeverk for tillit innad i politiet, 

i lys av teorier om politikultur og tillit. Det analytiske begrepet vertikal tillit vil bli benyttet 

for å se hvordan tilliten er innad i politiet. Vertikal tillit innebærer tilliten fra politibetjenter på 

patruljenivå til overordnede nivåer i politiet. Ulik erfarings- og kompetansebakgrunn er 

avgjørende for hvordan tilliten forekommer. Vertikal tillit vil bære preg av avstand og 

eksisterer (ikke eksisterer) på bakgrunn av dette. Er det de samme tiltak og handlinger som 

skaper tillit vertikalt som horisontalt i politiet? Hva ligger til grunn for tillit oppover i politiet? 

Hvilke faktorer kan påvirke at den vertikale tilliten svekkes, eller styrkes?  
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5.1 Politipositiv kritikk? 
Det som er presentert i kapittel 4 viser at informantene i stor grad er enige i kritikken fra 22. 

Juli kommisjonens rapport. Informantene er stolte av å være politi, men ikke like fornøyde 

med hvordan politiet fungere. De mener at organisasjonen som helhet har svakheter, spesielt 

når det gjelder ledelse og hierarkiet. Dette viser en viktig dimensjon av tilliten innad i politiet.  

Ifølge Granér (2004) er politiet ofte negative til kritikk utenfra, men med to unntak. Dersom 

kritikk utenfra enten har en politipositiv holdning eller med forståelse for politiets situasjon, 

kan kritikk bli tatt på alvor (Graner 2004:222). Det kan dermed tenkes at politibetjentene ser 

på kritikken som positiv fordi den gir en forståelse om hvordan situasjonen er innad i politiet. 

Finstad (2003:315) mener at politipolitibetjenter ikke er blinde for kritikk, men etterlyser mer 

konstruktiv kritikk. Det er en gjennomgående positiv holdning blant informantene når det er 

snakk om organisasjonskritiske forhold. Grunnen til at samtlige informanter i hovedsak var 

positive til kritikken kan dermed ses i sammenheng med hva Granér (2004) og Finstad (2003) 

påpeker. Politibetjentene ga uttrykk for at kritikken pekte ut problemer som de hadde vært 

klar over lenge. B5 sier: «Jeg er endringsvillig, jeg ønsker endringer og vi har bedt om det i 

mange år. Veldig mye av det som har kommet frem har vi som er på grasrotnivå bedt om, og 

sagt i fra om.» 

På den måten kan det hevdes at politibetjentene mente kritikken hadde en politipositiv 

holdning sett fra deres ståsted. Deler av hva kritikken belyser er problemer som 

politibetjentene har hatt erfaring med tidligere. Politibetjentenes syn vil være påvirket av at de 

har et erfaringsbasert perspektiv på kritikken. I artikkelen «Kunnskapsarbeid og yrkeskulturer 

i politiet» skriver Gundhus (2008) at forholdet mellom styringsdokumenter og praktisk 

politiarbeid er preget av stor avstand.  

At informantene mener organisasjonskritikken er berettiget aktualiserer at det finnes en 

spenning innad i politiet. 

5.2 «Oss» og «dem»-mentalitet 
Slik det siktes til over kan informantenes meninger om kritikken belyse at det er en 

distinksjon mellom politibetjenter på patruljenivå og øvrige deler av politiorganisasjonen.  

Hva ligger til grunn for at politibetjentene i stor grad er enige i kritikken mot politiet? 
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B7: Angriper særlig lederstruktur. Kanskje jeg oppfatter det jeg vil oppfatte da. Hehe. 
ledelse og begrepet fryktkultur er dratt inn. Det vi tenker på er at informasjonen 
nedenfra når ikke frem til toppen. Det stopper på veien opp fordi ingen ledere vil 
komme til leddet over seg med dårlige nyheter. Det er lett for at det blir litt sånn, ja 
her går alt bra, ja her går alt bra, ja her går alt bra. Istedenfor at man sier i fra hva 
de på bunn har sagt er i ferd med å skje. Og ja, av det jeg har fanget opp av 
kommisjonsrapporten treffer det en del. Det gjør det. Og at vi…det ble mye snakk om 
det er før det kom noen kommisjonsrapport, når det kun var påstander i media med 
kritikk av politiet. Men da var jo allerede media inne på en del ting, men hvor lederne 
våre i god…de har sikkert lært det på lederkurs hvordan man skal ivareta mannskapet 
i vanskelige situasjoner. For de var veldig på at vi ikke skulle ta dette innover oss, det 
er bare media. Mens vi tenker at dette er berettiget kritikk og det er mot ledernivå og 
ikke mot oss. Vi har sagt ifra, eller prøvd å si ifra i mange år, om hva som mangler og 
hva vi trenger. Men vi har ikke blitt hørt. Endelig. Det er synd at det var dette her som 
må til, men nå er det endelig noen som spør og noen som kommer til å finne ut hvor 
det stoppet hen. Og da må vi kanskje bytte ut noen ledd der oppe. Så jeg tror de fleste 
mannskapet ser på kritikken som positivt fordi det var organisasjonskritikk, det er ikke 
personkritikk. I all hovedsak, og det er veldig velkommen i det laver sjiktet i politiet, 
tror jeg. For det er med på å dra igjennom våre argumenter. Kanskje endelig skal vi få 
gjennomslag for noe av det vi mener vi trenger 

Sitatet over illustrerer et interessant funn, som flere av informantene bekreftet. Det finnes en 

«oss» og «dem»-mentalitet blant politibetjentene på patruljenivå. Ifølge Reuss-Ianni (1993) 

tydeliggjøres en slik mentalitet gjennom to ulike kulturer, en patruljekultur og ledelseskultur. 

Forskjellen mellom kulturene handler i stor grad om motstridene perspektiver på hva som er 

gjeldende prosedyrer og praksis. Dette har utviklet seg gjennom organisatoriske endringer, 

der ledere har blitt mer orienterte etter mål og ressurser. Reuss-Ianni mener at det fører til 

spenning og konflikt mellom de to kulturene. Konflikten er preget av en uoverensstemmelse i 

at gjørelser blir tatt på ett nivå i politihierarkiet, og handlinger utøvd på et annet nivå. 

Avgjørelsene og handlingene er tatt på bakgrunn av ulike verdier og normer (Reuss-

Ianni:125). Flere av informantene beskriver at det eksisterer en slik spenning mellom ulike 

nivåer og avdelinger i politiet. De mener at dette er på grunnlag av ulike forståelser for 

hvordan politihverdagen er og bør være.  

Et liknende skille har Granér (2004) også funnet i sin studie, noe som fører til interne 

konflikter. Ledere blir ofte kritisert for å ha lite interesse, kunnskap og forståelse for en 

vanlige politibetjenters kompetanse og arbeidsvilkår (Granér 2004:54). I likhet med Reuss-

Ianni mener Granér at det er en grunnleggende motsetning mellom ledernivå og operativt 

nivå. Årsaken ligger i ulike oppfatninger om hva som bør og kan gjøres. Patruljerende politi 
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har kompetanse om behovet i samfunnet, mens politiledere bedømmer behovet etter hva som 

er økonomisk, politisk og juridisk mulig (Granér 2004:58). B1 peker på at kritikken mot 

politiet i stor grad tar opp det politibetjentene har sagt i fra om tidligere, men som ikke har 

blitt hørt. «Og mange av oss har jo prøvd  å sende informasjon om det, skrive rapporter om at 

det kanskje bør organiserer sånn og ikke sånn». At de ikke har blitt hørt skaper både 

konflikter internt, men tydeliggjør også at det er ulike kulturelle forståelser som ligger til 

grunn.  

Ulike kulturer i politiet kan ha sitt grunnlag i arbeidsdelingen, ved at man har ulike 

arbeidsoppgaver (Reiner 2010:132). Gundhus (2008) mener imidlertid at identitetsskille 

mellom ledelse og de på bakkeplan, kommer til uttrykk gjennom avstand, tydelig ved at 

politibetjentene på bakkeplan har avstand til ledelsen (Gundhus 2008:52). Mine funn er 

sammenliknbare med dette i den grad at det er et gap mellom politibetjentene og ledere på et 

høyere nivå i politiet.  

Slik sitatene over viser, er det en gjennomgående forskjell mellom «oss» og «dem», som er 

knyttet til oppfattelsen av nærhet og avstand. «Oss» beskriver patruljekulturen med nærhet til 

publikum og avstand til «ledelsen», mens «dem» representerer ledelsen med nærhet til 

overordnet politisk og faglige ledelse, og avstand til publikum og patruljekulturen. At 

informantene mente kritikken var berettiget fordi den ikke gjaldt «oss» viser helt eksplisitt et 

skille i politiet. 

Sett i et tillitsperspektiv kan ulike kulturer være hemmende for tilliten. Thyssen (2002) mener 

at felles kulturelle referanser gjør at tillit lettere kan forekomme. «På baggrund af fælles 

kulturelle ressourcer kan tillid fohandles igennem med en overkommelig indsats, fordi kultur 

er fælles skemaer for hvad der er centralt og perifert, normalt og afvigende, værd at huske og 

tilladt at glemme» (Thyssen 2002:27-28). Motstridende verdier og praksiser mellom 

patruljekulturen og ledelseskulturen kan føre til svakere tillit mellom kulturene. Reuss-Ianni 

mener at lojaliteten politibetjentene har til hverandre, ikke er like sterk oppover i systemet 

(Reuss-Ianni 1993:4). Det kan vise en dimensjon av tillit som handler om ulikheter og 

avstand. Informantens beskrivelser gir et bilde av at tilliten til «dem» ikke er sterk  

5.3 Hierarkiets begrensninger for tillit 
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Tradisjonelt sett har en byråkratisk organisasjon klare avgrensede arbeidsfelt og 

arbeidsoppgaver som ikke legger til rette for samarbeid. I dagens organisasjoner er det 

imidlertid større behov for samarbeid, da det er  «mer flyt» mellom de ulike arbeidsfeltene. 

Johannessen mener at den byråkratiske arbeidskulturen ikke har endret seg i samsvar med 

samfunnets utvikling (Johannessen 2013:211). I teorien ønsker man samarbeid på tvers av 

ulike arbeidsfelt, mens det i praksis ikke fungerer tilstrekkelig. Politiet kan ses på som en 

byråkratisk organisasjon med et klart hierarki (Granér og Kronkvist 2014:76). Medlemmene i 

politiorganisasjonen blir kontrollert gjennom omfattende lovgivning og hierarkisk 

oppbygging (Granér og Kronkvist 2014:58). 

Flere av informantene påpekte at den hierarkiske oppbygningen kan skape intern konflikt. B5 

mener at de ulike nivåene åpner for gnisninger og svakere tillit.  

B5: Også er det selvfølgelig, man kommer ikke uten om det, at det er gnisninger 
mellom de forskjellige avdelingene i politiet og i de forskjellige nivåene i politiet. 
Politiet styres fra tre forskjellige nivå, det øverste nivå er det strategiske nivået hvor 
du har politimester og hans stab, og visepolitimester. Også har du det operasjonelle 
nivået, som er seksjonsledere og operasjonsledere. Også har du det taktiske nivået 
som er de som utfører polititjenesten ute i første linjen blant publikum. Jeg tilhører jo 
det taktiske nivået. Så jeg er leder på taktisk nivå. Langt nede i systemet. Og det er 
klart det kan være gnisninger mellom disse nivåene i politiet, selv om vi har helt sånne 
klare retningslinjer og ting skal gå tjenestevei. Men det er ikke alltid at mannskapene 
helt nede på taktisk nivå skjønner hvorfor en overordnet beslutning ble tatt på 
strategisk nivå. Der kan det blir gnisninger. Det er ikke alltid at tilliten er så stor der 

 

Johannessen (2013) har funnet ut at politibetjenter i hovedsak er lojale mot sine egne og 

distanserer seg fra de som befinner seg lengre opp i hierarkiet (Johannessen 2013:45). Han 

mener den operative praksisen er preget av en gruppetilhørighet, der man respekterer 

hverandre og de nærmeste lederne. Ledere med stor avstand til den hverdagslige praksisen, 

trenger ikke å forholde seg til på samme måte (Johannessen 2013:46). Det kan være flere 

faktorer som ligger til grunn for at lojaliteten bli mindre jo lenger avstand det er. 

Politiorganisasjonen er stor og det er stor avstand mellom toppledelsen og patruljerende politi. 

I tillegg til den fysiske avstanden, vil det også være ulike perspektiver på politiarbeid. 

Johannessen hevder at sterk gruppetilhørighet og holdninger om hvem som er innenfor og 

utenfor fellesskapet kan bidra til å skape den mentale avstanden mellom operativ og 

byråkratisk praksis (Johannessen 2013). Blant informantene er det en klar mening om at deres 
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lojalitet ligger hos publikum og kollegaene. Det kommer imidlertid frem at avstanden også er 

preget av ulik erfaring og ulike prioriteringer.  

5.3.1 Kompetansehierarki 

Gundhus (2008) hevder at man kan se et internt kompetansehierarki i politiet som er preget av 

konflikter. Innad i politiet finnes det to ulike oppfatninger på profesjonalitet som er knyttet til 

kompetanse. På den ene siden er det en erfaringsbasert oppfatning som er karakterisert av 

skjønnsutøvelse, lojalitet til kollegaer og kriminalitetskontroll. På den annen side er det en 

standardisert oppfatning av hva profesjonalitet er, som handler om kompetanse og standarder 

(Gundhus 2008:46). Slik å forstå er det forskjellig oppfatninger om hva som kjennetegner god 

kompetanse. Det er et tydelig definert hierarki i politiet og et kompetansehierarki som har 

vokt ut i fra den hierarkiske oppbygningen. Slik Gundhus  (2008) utrykker det er det 

yrkeskulturelle barrierer innad i politiet. Organisasjonen er preget av ledelsens og 

grunnplanets to ulike yrkeskulturer (Gundhus 2008:51).  

Til tross for målet om integrasjon av erfaringsbaserte og standardiserte 

kunnskapstyper, oppstår det spenningsfelt og dilemmaer mellom på den ene siden 

gatekunnskap, persondata, erfaring og intuisjon, og på den andre siden analytiske, 

abstrakte og statistiske analyser (Gundhus 2008:51).  

Det kommer frem av intervjuene at den beste kunnskapen får man gjennom erfaring. 

Kunnskap om hvordan politihverdagen fungerer får man på patrulje. Informantene forteller at 

de har forsøkt å rapportere om ulike problemer til ledelsen tidligere, uten at det har blitt til 

konkrete endringer. Dette er en årsak til at de er så positive til kritikken mot politiet. B5 

mener at det er viktig å ha den rette erfaringen sammen med den rette kunnskapen.  

B5:Det er på en måte for å overleve i politiet, i operativt arbeid, så må du vite 
hvordan ting henger sammen. Og det kan man ikke bare få gjennom erfaring og det 
kan man ikke få det bare med utdannelse. Du må ha begge deler. Og da har du den 
riktige politikapitalen i ryggraden. 

Dette kan ses i lys av hva Granér (2004) beskriver som det autonome- og legalistiske 

perspektiver. Det kan diskuteres om hvilket perspektiv eller kompetanse som er best. 

Politibetjentene mener at de har mest erfaring til å kunne forstå hvordan ordentlig politiarbeid 

fungerer, men samtidig fungerer ikke politiet bare basert på erfaringsbasert kunnskap. Det er 

også behov for styringsmål og kunnskap på et bredere felt. Det som er avgjørende er for 
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politibetjentene er at denne uoverensstemmelsen basert på kompetanse og erfaring gjør den 

vertikal tilliten svakere.  

5.3.2 Vanntette skott og dårlig ledelse 

Det kan virke som at mye av frustrasjonen informantene har blir katalysert mot ledere i 

politiet. Granér (2004) fant i sin studie at det var en tillitskløft mellom politibetjenter på 

patruljenivå og ledere. En årsak til at politibetjenter ikke hadde tillit til ledere handlet i stor 

grad om kommunikasjonsproblemer. På den ene siden var ledere for dårlige til å høre på 

politibetjentens meninger. På den andre siden var det mangel på tilbakemelding på utført 

arbeid og dårlig informasjon (Granér 2004:54). Flere av informantene mente at vanntette skott 

var et stort problem i politiet.  

B6: Også er det et langt lerret å bleke i forhold til hvordan vi selger vårt budskap fra 
politietaten og oppad, hvordan linja fungerer fra hva man opplever på bakkenivå 
til…de rapportene som blir gitt til nærmeste overordnede som går gjennom et 
hierarki, som til slutt havner hos politimester, som igjen rapporterer til POD, som 
igjen rapporterer til justis, som på en måte kan få til endringer. Jeg er overbevist om 
at budskapet er en tiendel når det når justisdepartementet. Da jeg gikk på skolen for 
15,16,17 år siden, det første vi lærte var en velkjent greie om vanntette skott, ikke sant, 
i organisasjoner. Og all den kunnskapen og alt vi lærte om vanntette skott, så ble jeg 
hvert fall overbevist om at sånn har vi det ikke i politietaten. Hehe. Det har vi! Og det 
er fortsatt et av de største problemene og min påstand er delvis at det henger sammen 
med lederkultur og lederrekrutering i form av at man i stor grad rekrutterer lojale 
medarbeidere som er litt enig med en selv. Skjønner du? Og det har nok bedret seg 
noe, men det er nok fortsatt der vi er. 

Da det ble spurt om hvordan kommunikasjonen mellom ansatte og ledere var, svarte B7 

følgende. 

B7: Det er ikke optimalt. Vi opplever fortsatt at det er litt sånn vanntetteskott 
oppover. Mellom de nærmeste lederen på grunnivå og mellom betjenter og nærmeste 
divisjonsleder så tror jeg det er ganske godt. Og divisjonsledere tar det jo videre, de 
er ganske uredde og tør å komme med dårlige nyheter til sjefen over seg, men så 
kanskje der begynner det å skalle av litt hva han tar videre, og enda mer hva har tar 
opp på politimesternivå. 

Slik sitatene illustrerer mener informantene at vanntette skott i stor grad henger sammen med 

dårlig ledelse. Rapporteringsproblemer virker ikke å fungere som informantene skulle ønske. 

Dette komme frem helt eksplisitt, som sitatene over viser. Det virker ut som at 
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hovedproblemet her handler om ledere som ikke ønsker bringe dårlige nyheter til sjefen. Hva 

Granér (2004:54) påpeker om politiledere i hans studie, kan dermed være av relevans. 

Politilederne ble heller styrt av egne interesser, enn av etter behov. Det kan trolig tenkes at 

ledere i politiet kan havne i det Grimen (2009) betegner som krysspress. Dette kan forstås 

som at det er ulike interesser som på hver sin side vil ha påvirkning for lederens beslutninger. 

Slik vi har sett over vil det være store forskjeller mellom politibetjentenes erfaringer og mål 

og stryringsdokumenter (Gundhus 2008).  

Granér og Kronkvist (2014:66) poengterer at tilliten til overordnede i politiet er begrenset. De 

ser dette som en konsekvens ulike syn på hvordan ting skal gjøres. De mener at man ofte har 

tiltro til den nærmeste lederen, men at tilliten synker jo lengre unna (eller oppover) man 

kommer. Ifølge Granér og Kronkvist (2014) gjør dette noe med den normative kontrollen. 

Direktiver fra den øverste ledelsen kan bli møtt med motstand. En liknende tendens kan synes 

å peke seg ut i mitt empiriske materiale. Mellomledere, som befinner seg innenfor samme 

kultur kan ikke sammenliknes med ledere høyere oppe. Ledelseskulturen som Reuss-ianni 

forklarer innebefatter dermed ikke disse lederne. Det er distansen som avgjør både tillit og 

kultur. Hvor man befinner seg i politiorganisasjonene avgjør dermed hvilket fellesskap man er 

en del av, men også hvem man har, eller ikke har, tillit til. Desto nærmere man er avgjør 

hvilke verdier man har, og jo mer avstand det blir, jo forskjellig er både verdiene, kulturen og 

tilliten. Holgersson (2005:62) fant ut gjennom intervju og deltakende observasjoner like 

tendenser i det svenske politiet. Det var få politibetjenter på bunnlinja som hadde tillit til 

ledere høyt oppe i organisasjonen. Ledere som imidlertid befant seg på deres nivå og var med 

operativt, hadde betjentene tiltro til. Ekman(1999:34) mener at relasjonen mellom 

politibetjenten og ledere er preget av avstand. Avstand er dermed en avgjørende faktor for 

både ulik kultur og tillit i politiet. 

Det kan dermed hevdes at den hierarkiske strukturen i politiet skaper begrensninger for tilliten 

vertikalt. Informantene beskriver at dårlig kommunikasjon, ledelse og ulik erfarings og 

kompetansebakgrunn som negativt. Samtidig mener både Granér (2004) og Reuss-Ianni 

(1993) at ulike kulturer kan være en årsak til dårlig tillit. 

5.3.3 Tillit som forutsetning for godt samarbeid 

Slik Grimen (2009:72) fremhever handler tillit i stor grad av samarbeid. 22. Juli 

kommisjonens rapport (2012) og Politianalysen (2013) mener at samarbeidet i politiet ikke 
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fungerer tilstrekkelig. Dette bekrefter informantene. Gjennom informantenes utsagn viser er 

det manglende samarbeid mellom ulike nivåer og avdelinger i politiet. Samarbeidets problem 

er å finne balansen mellom tillit og kontroll (Grimen 2009:72). I politiet vil balansegangen 

mellom tillit og kontroll være fin. Grimen mener at samarbeid i mellom profesjonelle foregår 

enten i tillitskjeder eller kontrollkjeder. Tillitskjeder legger grunnlaget for at man kan stole på 

hverandres kompetanse, uten behov for kontroll (Grimen 2009:80). Motsetningen er her 

kontrollkjeder som i høy grad kan være knyttet til den hierarkiske oppbyggingen av politiet. I 

kontrollkjeder vil yrkesutøverne ha «guarden» oppe ovenfor hverandres kompetanse og 

intensjoner (Grimen 2009:85). Rapporteringsplikt og ordrer fra høyere grader i politiet kan 

ses på som denne typen kontroll. Ofte begrunnes kontrollen med å vise faren ved å gjøre feil 

eller risikoen for «råtne epler« i organisasjonen (Grimen 2009:86).  

Sett i en polisiær sammenheng vil kontroll av arbeid være nødvendig. Politiet har mye 

myndighet og makt, som kan misbrukes. Rapporteringsplikten fungerer her som en måte å 

kontrollere politibetjentene. Kontroll forutsetter imidlertid mistillit. I polisiær sammenheng 

vil kontrollkjede være nødvendig innad i politiet, men det kan også være negativt. Grimen 

(2009:87) mener blant annet at kontrollkjeder kan være informasjonshindrende. Som 

kapittelet over så på mente informantene at politiet hadde vanntette skott og 

rapporteringsproblemer. Dette vil ikke legge til grunn for at tillit kan forekomme, men heller 

mistillit.  

Det er viktig å påpeke at Grimen(2009:86) mener at mistillit kan være en betingelse for at 

kontrollkjeder skal fungere. Men en forutsetning er at mistilliten er upersonlig. Rapportering 

og ordre som en del av politiet som fungere som det skal, vil være grunnet i mistillit, i form 

av at politibetjentenes arbeid blir kontrollert. Men slik som informantsitatene over illustrerer 

virker det ikke alltid å være som det skal.  

5.4 Systemtillit  

«Systemtillit institusjonaliseres gjennom lover, regler og plikter» (Et ansvarlig politi 

2009:36). I Et ansvarlig politi (2009) blir det redegjort for hvordan kontrollmekanismer i 

politiet er avhengig av tillit fra både publikum og politiet. Politiet som organisasjon er også 

avhengig av tillit. Men det er ikke nødvendigvis de samme tiltak og handlinger som skaper 

tillit hos publikum og politiet (Et ansvarlig politi 2009:36). Tillitsforskning som ble gjort etter 
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22. Juli 2012 viste at det ikke var betydelige endringer i tilliten til politiet i befolkningen 

(Wollebæk mfl. 2012; Egge mfl. 2012). Ut i fra det empiriske materiale kan det virke som at 

det er en forskjell på hva som skaper tillit i befolkningen og innad i politiet.  

«Hvor viktig legitimiteten er, kan illustreres med at publikums forestilling om en 

velfungerende politiorganisasjon sannsynligvis er viktigere som trygghetsskapende faktor, 

enn om organisasjonen er velfungerende i virkeligheten» (Graner og Kronkvist 2014:70-71). 

Dersom kritikk kommer utenfra er man mer handlingskraftige, enn dersom kritikken hadde 

kommet innenfra. Publikum at noe konkret blir gjort (Granér og Kronkvist 2014:70-71). 

Systemtillit betegnes som oftest til tillit til systemer (Luhmann, 1999), ikke tillit i systemer. 

Ifølge Vallentin (2002) strekkes tillitsbegrepet når man tenker på tillit i avstandspregede 

systemiske relasjoner (Vallentin 2002:125). Noe av grunnen til det er at tillitstanken har sitt 

opphav i nære relasjoner. Selv om samfunnet har forandret seg, og tillit ikke kun foregår i 

personlige relasjoner, var det i disse relasjoner tillitstanken oppstod (Vallentin 2002:119).  

Når man skal se på hvordan tilliten er innad i politiet, må man se på sammenhengen mellom 

løfter og atferd. Med dette mener Thyssen (2002:31) at man må se om handlingene samsvarer 

med organisasjonens verdier. Uttalelsene til informantene gir indikerer at dette ikke alltid er 

tilfellet. (kommer sitat). Politibetjentenes forståelser av hva politiledelsen sier de skal gjøre, 

henger ikke alltid sammen med hva som faktisk blir gjort. Samtidig mener Thyssen (2002)  at 

det i en stor organisasjon vil det være vanskelig å ha informasjon om alt som skjer bak 

lukkede dører. Spørsmålet om tillit handler dermed om man er villig til stole på, uten kontroll 

(Thyssen 2002:32).  

5.4.1 Sosial gyldighet 

 «Grundlaget for al tillid er fremstillingen af det egne selv som en social identitet, der bygges 

op i interaktioner og korresponderer med omverdenen» (Luhmann 1999:112). Tillit handler 

av den grunn om selvpresentasjon, både når det gjelder nære- og avstandsrelasjoner. 

Organisasjoners selvbeskrivelse skjer igjennom tekster og kommunikasjon, enten skriftlig 

eller muntlig (Vallentin 2002:124). Tekst og kommunikasjon skal formidle organisasjonens 

mål og oppgaver. Politiets selvbeskrivelse kan blant annet skje gjennom lovgivning, formelle 

og uformelle normer, uttalelser, utredninger etc. Slik det er skrevet over er det ikke sikkert at 
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de samme handlingene skaper tillit hos publikum og innad i politiet. Tilliten til politiet er 

relativt stabil, men hvordan er tilliten innad i politiet?  

Både personer og organisasjoner har en symbolkarakter. Med dette mener Thyssen (2002) at 

man konstruerer et bilde av dem, og det er på bakgrunn av dette bilde at vi velger å ha tillit 

eller mistillit Informasjonen som danner bildene, kan ha en sterk symbolsk betydning, da 

informasjonsendring kan endre bildet man har av personer eller organisasjoner (Thyssen 

2002: 33).  

 Etter 22. Juli hadde politiet en viktig oppgave i å uttale seg om hendelsen. På hvilken måte 

dette ble gjort var med på å forme politiets selvrepresentasjon. Vallentin (2002:125) mener at 

meningen med selvrepresentasjon er å oppnå sosial gyldighet. Det er også avgjørende for 

store organisasjoner å skape et godt image og omdømme. I hvilken grad politiet klarte å 

«skape» sosial gyldighet etter 22. Juli?  

Flere av informantene mente at politiet ikke presenterte seg godt nok i media. Det skiller seg 

ut to ulike meninger om fremstillingen. På den ene siden mener noen av informantene at 

politiet gjorde en for dårlig jobb i fremstillingen og forklaringen av seg selv etter hendelsen. 

Dette var med tanke på uberettiget kritikk. På den andre side mente de at politiets egne 

evaluering av hendelsen ga et negativt bilde av politiorganisasjonen, i form av at politiet så å 

si ble renskrevet fra alt ansvar. Dette er på grunnlag av hva informantene mente var berettiget 

kritikk. 

B1 mener at det virket som at det var viktigere å gi et godt bilde av «seg selv», enn å støtte 

mannskapet. 

F: Hvordan synes du at politiet selv har håndtert kritikken som har kommet? 

B1: Jeg syns de har sittet lenge på gjerdet før de har uttalt seg om ting. Og ventet til 
beslutninger har blitt tatt, og kommisjonsrapporter har blitt fremmet som en sannhet, 
også hengt seg på dette her. Jeg syns generelt at vi har vært dårlige til å svare. Jeg 
skulle gjerne ønske at noen politimestre, noen ledere, for det er ofte de som blir lyttet 
til, justis, direktører hadde gått ut og forklart litt mer, forsvart, vært litt bastante 
faktisk. «Nei det var ikke sånn, det var sånn« litt tidligere. 

F: tror du det har noe med kulturen? 

B1: Ja, det tror jeg nok. At man skal ha, det skal være tufta på sannhet, helt sikkert. 
Slik at flere vet det i korpset før man går ut. Igjen litt med det om politiledelse, jeg 
syns vi skulle vært litt tøffere. For nå er det veldig lojale politimestre og sånn opp mot 
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justis og sånn. Folk er litt redde for å si noe gærent, og det har betydning for 
karrieren, selvfølgelig, absolutt. Og gjerne den årlige bonusen som politimestrene har 
fått eller får. Absolutt kultur, forbedringspotensialet. 

Palm og Skogersson (2008:95) har sett på hvilken makt politiet selv har for fremstillingen av 

politiet i media. De mener at bildet av politiet og politiarbeidet i media i høy grad er skapt av 

politiet selv. Det vil selvfølgelig være unntak, men politiet har også en stor makt i 

fremstillingen. Dette er interessant med tanke på hvordan politiet ble fremstilt i mediene etter 

22. Juli.  Johannessen (2013:49) skriver at informantene hans mente politiet var for dårlig til å 

forsvare seg i media når det gjaldt urettferdige beskyldninger. Mange av informantene mente 

det samme.  

«Tillit skapes over tid, men samtidig kan den brytes ned på et øyeblikk. Samtidig må det 

legges til grunn at dårlig håndtering av kontroversielle hendelser er tillitsnedbrytende. Gode 

systemer vil kunne redusere eller forhindre dårlig håndtering.» (Et ansvarlig politi 2009:36). 

Den eksterne tillit fra publikum kan bli svekket, men slik det empiriske materialet viser, kan 

det også svekke tilliten internt. Dette handler om hvordan virksomheten både har håndtert for 

og etterarbeidet. Flere av informantene nevner at politis egne evaluering, Sønderland-

rapporten (Evaluering av politiets egen innsats 2011), heller ikke ga et godt bilde av politiet. 

B3 sier følgende: «Vi hadde i alle fall ikke klart den snuoperasjonen som vi er inne i, igjen 

henviser jeg til Sønderlandrapporten, hvor POD for så vidt frikjenner norsk politi.» Han 

mener at dersom den hadde stått som en fasit, ville politiet vært stolte av noe som de ikke 

hadde grunnlag for å være stolte for. Blant informantene er det en negativ holdning til 

politiets egne evaluering.  

B7: «ja, en bortforklaring. Ja, det blir jo en måte å dekke ryggen sin. Redde rompa til 
en del ledere, så får man en rapport som sier, at dette lå utenfor vår kontroll (..) I 
stedet for å si at faen, dette gikk ikke så bra som det burde og nå må vi bli bedre. Så 
ja, litt å hente på å takle eller fronte kritikken. Noen ganger er det bedre å bare si at vi 
var dårlig. Legge seg flat, som politikerne sier.» 

Informantenes beskrivelser viser at de verken er fornøyde med politiets egne evaluering, eller 

fremstillingen i media. De mener at det heller hadde vært en fordel å stå opp i media, enn å 

komme med en bortforklaring i sin egne rapport. På den ene siden ønsker politibetjentene at 

lederne skal kjempe deres sak, men på den andre siden ønsker de at de ikke skal fraskrive seg 

alt ansvaret. Her ligger det et paradoks mellom å på den ene siden forsvare seg, men at politiet 

på den andre siden ikke skal forsvare seg. Her kan det ligge en implisitt aksept om at hva 
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informantene mener var berettiget kritikk og ikke berettiget.  Det kan også vise at det finnes 

en tendens til dårlige tillit oppover. Politiet har ikke en tydelig sosial gyldighet blant 

informantene sett i et tillitsperspektiv. Politibetjentene er ikke fornøyde med den 

fremstillingen politiet gitt av seg selv utad. 

 

5.5 Politihverdagen 
Maktrelasjoner basert på motstridende interesser utgjør vesentlige forutsetninger for 

kulturellere grenser (Granér 2004:27). Slik det har blitt sett over er det stor forskjell på 

prioritering og perspektiver som følge av hvor man befinner seg i politihierarkiet. På 

patruljenivå har politibetjentene erfaringsbasert kunnskap som påvirker deres syn på 

politiarbeidet. Ledelseskulturen vil på sin side ha motstridende perspektiver som er grunnet i 

mål og styringsdokumenter.  

Politibetjenter på patruljenivå er det Lipsky (1980) beskriver som grasrotbyråkrater. 

Grasrotbyråkrater befinner seg i en mellomposisjon mellom den menneskebehandlende 

organisasjonen og klienten. På den ene siden skal grasrotbyråkratene svare til 

organisasjonenes forventinger og mål, mens de på den andre siden skal ta avgjørelser basert 

på forholdet med klienten (Granér og Kronkvist 2014:67). Politibetjentene vil her stå i et 

motsetningsforholdet mellom publikum og politiet. De har mye skjønn som kan brukes enten 

for å tjene publikum eller organisasjonen. Ekman (1999) har mener det eksisterer en 

diskrepans mellom tekst og praktisk politiarbeid. Det mangfoldige arbeidet og forskjellen 

mellom tekst og praktisk arbeid, utgjør her politibetjentens dilemma (Ekman 1999:36). 

B5: Politiet har jo fått så masse kritikk. Kritikken har jo vært så hard, at man på en 
måte har stilt spørsmålstegn ved om hele organisasjonen ikke er operativ, den virker 
ikke. Du har en hel organisasjon som ikke virker. Helt fra politidirektoratet og 
ledelsen i politidistrikter og samarbeider med forsvaret…det er ute av funksjon. Men 
eh…i min hverdag så opplever jeg jo ikke at det er tilfellet, for ting ruller og går. 
Oppdrag hagler inn og vi løser dem, og det hører man ikke noe om. Men ledelsen har 
jo vært nødt til å ta tak i de. 

Beskrivelsen til informanten forklarer at han ikke tar kritikken innover seg fordi den operative 

politihverdagen fungerer uavhengig av kritikken. Det er dermed en distanse mellom den 

operative hverdagen og ledelsens utfordringer. Samtidig viser dette distansen mellom tekst og 
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praktisk politiarbeid. Han er kritisk til ledelsen, men tar ikke kritikken innover seg, fordi det 

er problemer som ikke påvirker hans hverdag. Dette viser en tydelig «oss» og «dem»-

mentalitet, og beskriver en viktig dimensjon, nemlig nærhet og avstand.  

Politianalysen stiller seg bak 22. Juli-kommisjonens konklusjoner, men utvalget mener at 

ledelse, holdninger og kultur ikke kan ses isolert fra de strukturelle forutsetningene for 

ledelse. Endring av kultur og holdning er dermed et ansvar for ledere i politiet, noe som 

politiet selv må arbeide med (Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer 2013:154). 

En slik tilnærming kan ses i lys av B5 sa om at det er lederens ansvar. I artikkelen «Politiet - 

når endring møter kultur, en krevende lederutfordring» (2012) diskuterer Glomseth og 

Aaserud begrepet politikultur, og hvordan man kan forstå kultur i sammenheng med endring. 

Deres oppfatning er at det trengs økt forskning på feltet, for å kunne forstå hvordan kultur kan 

fremme og hemme utvikling i politiorganisasjonen. Hovedbudskapet er at kulturendring tar 

lang tid og må forankres i toppledelsen. Debatten rundt 22. juli har skapt både et eksternt og 

internt endringsinntrykk mot politiet som innebærer mange utfordringer i tiden som kommer 

(Glomseth og Aaserud 2012:53). I artikkelen er fokuset på hvilke utfordringer politiledere står 

ovenfor i form av kulturendring i politiet.  

Det er viktig å påpeke at i likhet med B5, er det stor fokus på publikum. Det kommer tydelig 

frem blant informantene at publikum er viktigst.  

5.5.1 Nært eller fjernt? 

Da jeg fortok intervjuene var Politianalysen (2013) helt ny og det var av den grunn ikke den 

kritikken som var fokus under intervjuene. Likevel var det noen av informanten som hadde 

fått med seg hva rapporten handlet om. En viktig ting som en informant belyste, var om hva 

konsekvensene av kritikken vil føre med seg. Slik det har blitt sett over er det i 

politihverdagen er publikums nærhet viktig for politibetjentene. Informantene er 

endringsvillige, men noen av informantene påpeker at de er redde for at konsekvensene kan 

bli endring til det verre.  

Politianalysen (2013) anbefaler to reformer, en strukturreform og en kvalitetsreform. I dette 

ligger et fokus på et mer sentralisert politi, med færre tjenestesteder (Ett politi – rustet til å 

møte fremtidens utfordringer 2013:10).  Det er spesielt to informanter som eksplisitt uttrykker 



65 
 

bekymring ved denne anbefalingen. B4 er ambivalent til hva innholdet i kritikken fra 22. Juli-

kommisjonen og Politianalysen (2013) viser.  

B4: Jeg er enig, og innholdet har jo blitt en fasit. Og det er livsfarlig, jobbmessig 
sjølmord og kritisere den. Den har blitt en fasit. Men den har svakheter, veldig 
svakheter. Den retter et enormt fokus på vakt og beredskap, og de alvorlige 
hendelsene, og nevner etterforskning og de ordinære politioppgavene mye mindre 
plass. Så hvis man skulle fulgt den til punkt og prikke, så blir det enten fryktelig dyrt, 
eller så vil det skade etterforskningen voldsomt. Vi ser jo det at publikums nærhet lider 
jo på en måte av den, hvis det ikke skal koste mye penger. For de ønsker jo å 
sentralisere, men samtidig opprettholde lensmannskontoret og nærkontorene, sier 
dem. 

Slik B4 sier er han er bekymret for hvordan publikums nærhet kan ta skade av endringene 

som er formulert. B5 stiller seg også kritisk, spesielt til Politianalysens (2013) anbefalinger. 

Han er redd for at konsekvensene av kritikken skal gå utover publikum. 

B5: Og da har man kommet frem til 10 grunnprinsipper for politiet, og de har blitt 
stadfestet i en rekke andre utredninger. Det er et politisk, et ideal av politi i Norge. At 
politiet skal ha sivilt preg, politiet skal virke i samspill med publikum, politiet skal 
basere seg på forebygging. Kritikken etter 22/7 har ikke gått tilbake å sett på disse 
idealene vi bygger norsk politi på. Og personlig stiller jeg spørsmål, det kan du bite 
deg merke i, ønsker man et politi i svart eller politi i blått. 

Informanten stiller spørsmålet om Norge ønsker et blått eller svart politi. Med dette mener 

han om politiet skal være nært eller fjernt? Han trekker frem grunnprinsippene som fastslår at 

politiet skal ha et nært og sivilt preg, men mener at dette fokuset har blitt glemt i de nye 

utredningene. Larsson (2013) har stilt det samme spørsmålet i artikkelen «Et politi – nært 

eller fjernt?». Han mener at Politianalysen har store likheter med St.meld nr. 22 (2000-

2001):Politireform 2000 – Ett tryggere samfunn. Det er imidlertid en stor forskjell, nemlig at 

idealene for politiet ikke er nevnt. Larsson (2013:avsnitt 6.) mener at idealene som la vekt på 

at politiet skal være mest mulig sivilt, generalist, integrert i lokalsamfunnet og desentralisert, 

virker å ha gått ut på dato. I likhet med B5, mener Larsson (2013) at dette kan være 

problematisk.  

I tillegg til å belyse et viktig spørsmål ved kritikkens mulige konsekvenser, retter dette 

fokuset mot neste kapittel, nemlig horisontal tillitt, hvor en viktig dimensjon er publikums 

nærhet.  
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5.6 Sammendrag 
I kapittelet har det blitt sett på hvordan informantenes meninger om kritikken fra 22. Juli 

kommisjonen peker ut og tydeliggjør at det finnes spenninger og uenigheter innad i politiet. 

Informantenes syn på kritikken tydeliggjør at det finnes et skille innad i politiet, og det kan 

hevdes at det viser en tendens til ulike kulturer. Det empiriske materialet viser at det er en 

«oss« og «dem«-mentalitet i politiet, som kommer til uttrykk gjennom ulike kulturer i politiet. 

Informantenes beskrivelser belyser at det finnes en forskjell mellom patruljekultur og 

ledelseskultur (Reuss-Ianni 1993). Slik det har blitt sett på vil det viser materialet at det er 

spenninger mellom avdelinger, ulike nivåer eller mellom bakkeplan og ledelsen i politiet. 

Avstanden mellom de ulike nivåene i politiet er med på at de ulike kulturene oppstår, og 

således hvordan tilliten eksisterer eller ikke eksisterer. På den ene siden har du 

politibetjentene på patrulje som søker etter å gjøre godt politiarbeid. På den andre siden har du 

ledere på høyere nivå i politiorganisasjonen som fatter beslutninger basert på mål og 

ressurser. Forskjellen mellom kompetanse og erfaringsbasert politiarbeid er avgjørende for 

skillet mellom de to kulturene. 

Den vertikale dimensjonen av tillit kommer til uttrykk gjennom avstandspregede forhold i 

politiet. Man har tillit til de nærmeste, enten det er på et personlig plan eller gjennom at man 

er på samme nivå i politihierarkiet. Man har dermed avstand til ledelsen og den øvre delen av 

politihierarkiet. Granér (2004) har i sin studie om patruljekultur i politiet sett at det finnes en 

tillitskløft mellom politiledelsen og det operative politiet (Granér 2004:53). I likhet med 

Granér kan det se ut som det finnes en lignende tillitskløft i informantenes utsagn. 

Avstand kan av den grunn være en årsak til at tilliten er svakere eller ikke eksisterer. 

Forholdet mellom nærhet og avstand er dermed et viktig aspekt ved tillit. Tönnies (1990) 

benytter begrepet Gesellschaft som betegnelse for avstandspregede relasjoner i et samfunn. 

Relasjonene vil være preget av at man ikke er vesenmessig forbundet, men vesenmessig 

adskilt (Tönnies 1990:79). Men dette kan det forstå at det vil være mindre som knytter 

politibetjenter og ledere sammen, enn kollegaer på patruljenivå. Et annet aspekt handler om at 

de sosiale relasjonene vil være preget av arbeid og konkurranse. Dersom man ser det i en 

polisiær sammenheng er relasjonene på det vertikale plan grunnet i ulikheter.  
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Christie (1982:30) beskriver løse samfunn som preget av usynlighet og uavhengighet. 

Informantenes beskrivelser av rapporteringsproblemer kan tenkes å relateres til det Christie 

legger i begreper usynlighet. Samtidig som informantene ønsker å bli hørt, er det stor avstand 

og lite avhengighet mellom de og ledelsen.  

Tönnies (1990) Christies (1983) forståelser for avstander dermed viktige forutsetninger for 

hvordan den vertikale tilliten forekommer. 

I neste kapittel skal det se det analytiske begrepet horisontal tillit og hvilke dimensjoner som 

ligger til grunn for at tilliten kan forekomme. 
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6 Horisontal tillit 

Politianalysen (2013) poengterer at tillitsbygging i befolkningen er viktig. En utfordring som 

politiet står ovenfor er å opprettholde en god tillit i befolkningen. «Dette er ikke bare 

nødvendig for et godt omdømme, men også for at politiet skal kunne utføre oppgavene sine på 

en best mulig måte i samarbeid med publikum» (Ett politi – rustet til å møte fremtidens 

utfordringer 2013:157). Tillit i befolkningen er dermed en forutsetning for godt politiarbeid.    

I samtlige intervjuer kom det tydelig frem at tillit er avgjørende for godt politiarbeid. Det er 

viktig å ha tillit fra publikum, men det er også avgjørende med kollegial tillit. Dette er 

dimensjoner av horisontal tillit. Horisontal tillit innebærer nemlig tilliten til kollegaer på 

samme nivå i politiet. Denne formen for tillit eksisterer på grunnlag av felles 

erfaringsbakgrunn, inkludert den tilliten de ønsker å møte fra publikum. Det er dermed en 

mellommenneskelig tillit i en yrkeskultur som får næring av tilliten politiet erfarer i møte med 

publikum. Horisontal tillit forekommer i nære relasjoner og kan også betegnes som kollegial 

tillit.   

Spørsmålet som ble stilt innledningsvis i kapittel 5 vil være relevant for dette kapittelet: Er 

det de samme tiltak og handlinger som skaper tillit vertikalt som horisontalt i politiet? 

6.1 Forutsetninger for godt politiarbeid  

Operativt politiarbeid er grunnlaget for politibetjentenes felles erfaringsbakgrunn. Den 

horisontale tilliten får næring fra politiarbeidet, både i møte med publikum og i samarbeid 

med kollegaer. Hvilke forutsetninger som ligger til grunn for politiarbeidet er derfor 

avgjørende for å forstå hvordan tilliten utspiller seg horisontalt. 

Innenfor begrepet politiarbeid inngår mange ulike yrkesroller med mangfoldige 

arbeidsoppgaver (Granér 2004:186). Særlig innenfor ordenstjenesten er arbeidsoppgavene 

mange og politiarbeidet er ofte «hendelsesstyrt«. Ved siden av målrettet arbeid handler 

politiet ofte etter hendelser som inntreffer der og da (Finstad 2003:21). Politiet skal være både 

være maktutøvere og hjelpere6,og det kan dermed være vanskelig å avgjøre hva «godt 

politiarbeid» er.  
                                                
6 Se	  for	  eksempel	  Granér	  2004,	  Finstad	  2003,	  Reiner	  2010. 
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6.1.1 «Godt nok politiarbeid» 

Ifølge Bowling (2007) er det urealistisk å kreve et perfekt politi, siden politiyrket består av 

mange ulike roller med forskjellige arbeidsoppgaver. I stedet mener han at man må prøve å 

oppnå «godt nok politiarbeid»7 (Bowling 2007:17). Det handler ikke om å være ukritisk til 

hva godt politiarbeid er, men heller se det store bildet, når man avgjør hva godt politiarbeid 

er. B2 beskriver at det ikke alltid er mulig å uføre en god jobb, eller en god nok jobb slik at 

alle blir fornøyde. Han mener at hvilke forutsetninger som ligger til grunn er avgjørende for 

om det er mulig å gjøre en god nok jobb. B6 forteller at han er stolt av å være politimann og 

jobber hver dag for å gjøre en god jobb, og det handler om å gi alt i alle situasjoner. «For oss 

som jobber ute på patrulje, det er akkurat sånn som vi jobber. I forhold til intensitet og vilje 

til å gjøre en god jobb. Og det er maks tempo, alle står på». Det kommer frem at forståelse 

for politiarbeidet også er vesentlig for å forstå viktigheten av det politiet gjør. B5 sier: 

«Politiet skal håndtere et veldig bredt spekter av oppgaver som ikke folk er klar over og ser 

sammenhengen i».  

Slik Bowling (2007:18) skriver er politiarbeid er en «offentlig gode». Det er imidlertid umulig 

for politiet å kun utføre goder. Selv om politiarbeid i teorien skal være en offentlig gode, er 

det i praksis en realitet at politiet også må bruke makt som vil virke negativt for 

enkeltindivider. Makten som politiet besitter vil dermed oppleves som en «byrde» for enkelte 

(Bowling 2007: 19). Det kan både gjelde i situasjoner hvor politiet retter sanksjoner mot 

enkelte eller dersom de ikke strekker til i situasjoner. Hva som er «godt politiarbeid» 

avhenger med andre ord om en rekke faktorer. 

[…]governments should be regarded as the parents of society. A ‘not good enough 

parent’ of a government will show a general lack of care for the whole population, 

will put its own interest first, will discriminate against some of its ‘children’ in favour 

of others, and will react excessively punitively when some of its children misbehave. 

(Hoghughi and Speigh 1998:295,i Bowling 2007:21). 

Slik sitatet illustrerer er hovedpoenget til Bowling at det er viktig å ta hensyn til alle de ulike 

rollene når man tenker på hva «godt politiarbeid» er (Bowling 2007:23). Han sikter til at «god 

nok politiarbeid» ikke handler om at man skal forvente dårlig oppfølging og rutiner. Dette er 

noe verken politiet eller publikum ønsker. Det handler rett og slett om at man må akseptere at 
                                                
7 Min	  oversettelse	  fra	  Bowlings	  (2007)	  term	  «good	  enough	  policing». 
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verken politiet eller samfunnet er perfekt (Bowling 2007:29). B5 mener det handler om å ikke 

garantere noe ovenfor publikum.  

B5: Vi har en sånn en intern greie i politiet, at hvis man skal ha garanti så får du dra 
til elkjøp. Jeg kan ikke garantere noen ting. Jeg skal gjøre hva jeg kan, jeg skal prøve 
å hjelpe deg, men jeg kan ikke garantere noe. Og der er i vi inne på noe du snakket om 
innledningsvis, tillit. Vi skusler bort en god mulighet til å skape tillit av publikum hvis 
vi skal begynne å garantere ting. For du vet aldri hva som skjer. 

Bowling (2007:17) mener forventningene publikum har til politiet er for høye. I tillegg er 

arbeidet politibetjenter gjør i større grad i risiko for å gjøre feil (Bowling 20017:22). Handling 

og avgjørelser i politiyrket skjer som regel over kort tid. Det informanten uttrykker over kan 

vise at det er viktig for politibetjentene å være klar over hvilke begrensninger som ligger til 

grunn for politiarbeidet. 

Det er dermed ulike forutsetninger for hva  som blir sett på  som «godt politiarbeid«. Dersom 

man ser på mangfoldet av arbeidsoppgavene som politiet har, kan «godt nok politiarbeid» 

være innenfor rammene av hva politiet skal gjøre. Ut i fra det empiriske materialet er det klart 

at politibetjentene har et sterkt ønske om å utføre godt politiarbeid. Det har sammenheng med 

at de ønsker tillit fra publikum.  

6.1.2 Ønsket tillit fra publikum 

Legitimitet handler om at noe er bredt akseptert enten gjennom lovgivning eller fordi det 

anses som rettmessig av andre grunner (Store norske leksikon 2015). Weber (2008) definerer 

tre former for autoritet som må ligge til grunn for legitimitet. For det først må det finnes 

autoritet gjennom veletablerte sosiale strukturer. For det andre må det være autoritet gjennom 

lojalitet og tillit. For det tredje må det være autoritet gjennom legale lovers gyldighet (Weber 

2008:10). I en polisiær sammenheng handler det om at politiet er en institusjonell 

organisasjon som eksisterer på grunn av et grunnleggende samfunnsbehov. Det er allikevel 

avgjørende at politiet har tillit og lojalitet blant samfunnets medlemmer (Granér og Kronkvist 

2014:70). Det legale aspektet ved legitimiteten er imidlertid veldig avgjørende. For at politiet 

skal kunne utføre sin myndighet må det ligge lover og regler til grunn (Finstad 2014:231).  

Politiet som institusjonell organisasjon har et avgjørende behov for å bli oppfattet som 

legitimt (Granér og kronkvist 2014:70). I møte med publikum fungerer politiet som lovens 
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forlenger, gjennom å være representant for samfunnets sivile makt, rednings- og 

hjelpeapparat. For at politiet skal kunne oppfylle sitt formål er de avhengige av å ha 

legitimitet, og det henger i stor grad sammen med tillit (Finstad 2014:231-232).  

For politibetjentene er det avgjørende med legitimitet slik at befolkningen har tillit til dem. 

Samtlige informanter mener at tillit fra publikum er en forutsetning for godt politiarbeid. Alle 

informantene ble spurt om det er viktig å ha tillit fra befolkningen. B2 mener at politiet er 

avhengig av hjelp fra publikum for å utføre de fleste oppdrag, og det er dermed vesentlig at 

publikum har tillit til politiet. 

B2: Ja, det er vi helt avhengige av. Det er slik at i mange saker, eller i de fleste saker 
så er vi avhengig av hjelp fra publikum. Og da hvis de ikke har tillit til oss vil vi ikke 
nødvendigvis få all den hjelpen vi kunne fått. Så vi er helt avhengig av god tillit i 
befolkningen. 

B7 mener at tillit fra publikum både er viktig i hverdagen og på et mer generelt plan.  

B7: Ja, det er viktig. Veldig viktig, fordi vi krever jo absolutt etterfølgelse av det vi sier 
og det vi gjør. Vi krever at folk etterkommer det, at de må stole på at det vi sier og gjør 
er riktig nok til at de der og da opptrer sånn som vi ber dem om å gjøre. Det er veldig 
viktig. Men det blir jo sånn i konkrete situasjoner, men også på et litt høyere nivå. At 
befolkningen har tillit til at vi er et politi som de kan stole på, som kan hjelpe dem med 
de problemene de har. Det er viktig. 

Finstad (2003) beskriver forholdet mellom politiet og publikum som et «samarbeidsprosjekt». 

Politiet skal handle i samspill med publikum, da publikum er en av politiets viktigste ressurser 

i den operative hverdagen (Finstad 2003:176). På patruljenivå er politiet grasrotbyråkrater 

(Lipsky 1980). B5 refererer til «De ti grunnprinsipper for politiet», når han snakker om godt 

politiarbeid. Han mener noen av det viktigste er samspillet med publikum, noe det sjette 

grunnprinsippet legger vekt på (St.meld. nr. 42, 2004-2005). Han mener at det er i samspill 

med publikum politihverdagen utspiller seg.  

B7: De aller fleste oppdragene hører ikke du om i det hele tatt og de fleste løser vi på 
en finurlig og lur måte. Og det er mye forhandlinger, dialog og fredsoppretting vi 
driver med. Det blir ikke noe avisoverskrifter av det, men de som møter oss de vet det.  

 Rønneberg (2007) mener at kommunikasjon med publikum er essensielt for å bygge tillit. 

«Dette tilsynelatende enkle arbeidet kan imidlertid også bidra til å skape trygghet og tillit, og 

gjennom dette bygges relasjoner overfor det som er politiets viktigste og største målgruppe, 

nemlig det vanlige publikum og den vanlige samfunnsborger» (Rønneberg 2007:179). Likevel 
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er dette arbeidet ofte undervurdert. Både blant politifolk og befolkningen. Det er ofte et stor 

fokus på kriminalitetsbekjempende arbeidsoppgaver, som ifølge Bowling (2007) legitimerer 

ideen av politiarbeid. Det er imidlertid andre deler av yrkesrollen som er enda viktigere 

(Bowling 2007:23). Informantene er enige om at den operative hverdagen i størst grad handler 

om å samarbeide med publikum. Ekman (1999) mener her at forholdet mellom tekst og 

praktisk politiarbeid er paradoksalt. 

Det paradoxala är att praktiken – mötet mellan polis og medborgare – normeras i 

småprat, dvs på en helt annen arena än där texter om mötet formulreas. Småpratet 

löper över tid i en horisontell process, mycket olik den hierarki som uttrykker vertikal 

styring og kontroll (Ekman 1999:208) 

Publikums tillit tar ofte utgangspunkt i forventinger til politiet. Granér og Kronkvist(2014:70) 

påpeker at forestillingen om et velfungerende politi ofte er mer trygghetsskapende enn 

hvordan politiet fungerer i realiteten. I følge Thyssen(2002) kan tillit kun knyttes til normative 

forventinger, enten det gjelder juridiske regler, moralske prinsipper, kulturelle 

selvfølgeligheter eller eksplisitte avtaler. Tillit kan forenkle kompliserte forhold, ved at man 

stoler på at det «riktige» gjøres, uten at man nødvendigvis trenger å vite hva det «riktige« er 

(Thyssen 2002:29). Dette gjelder i forbindelse med at publikum forventer at politiet gjør det 

riktige. Det kan være vanskelig å vite hva politiet gjør i konkrete situasjoner, men man 

forventer at de gjør det riktige – utfører godt politiarbeid. For politibetjentene er det viktig å 

etterleve disse forventingene. Alle informantene mente at hadde et sterkt ønske om å etterleve 

forventningene fra publikum.  

Grimen (2009:69) fremstiller det å motta tillit som viktig for enkelte yrker. Politiet vil slik 

Grimen skriver være avhengig av tillit for å kunne fungere. Tilliten fra publikum fungerer 

ikke bare som en forutsetning for at politiets virksomhet skal fungere, men fungerer også som 

et viktig element i den horisontale tillit. 

6.1.3 Forventinger 

Yrkeskulturer vil innen noen yrker handle om forventninger fra omverden om hvordan yrket 

skal være eller utøves. Dette gjelder spesielt for politiyrket (Granér 2004:29). Kulturen blir 

dermed også formet av de forventningene som ligger til grunn fra samfunnet, og kan ikke bare 

ses på som formet innenfor kollektivet. Hva godt politiarbeid er kommer også til uttrykk 
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gjennom samfunnets krav og forventninger. Slik Glomseth og Aaserud utrykker det «kan 

kultur ha betydning for hva som oppfattes som samfunnets krav til politiet, hvordan skal man 

forstå, forhindre og bekjempe kriminalitet, hva som er riktige prioriteringer, og hva som er 

god og effektiv oppgaveløsning. Med andre ord hva som er godt politiarbeid.» (Glomseth og 

Aaserud 2012:54). Etter 22. Juli ble forventningene til politiet tydeliggjort gjennom kritikken 

som etterfulgte hendelsen. B6 mener at befolkningen har rasjonelle forventninger til politiet.  

B6:De forventer at vi kommer og at vi rydder opp. Og det skal de kunne forvente. Det 
øver vi på , vi snakker om det, og vi mentalt forbereder oss selv hele tida på det der. 
men det er mange som ikke har tillit, sant. Og det er jo utrolig trist. Det kommer til å 
ta lang tid å få tilbake den tilliten, men det politiet selv som må fikse det. Ikke bare ved 
å gjøre ting annerledes, men og selge hva vi gjør. Men nå er det to år siden det smalt, 
og det jo masse som står ugjort. Det er ikke noen flere folk her nå enn for to år siden. 

Slik samtlige informanter beskrev ønsker de å stå til forventningene til befolkningen. De 

setter tillit høyt og ønsker dermed å utføre godt politiarbeid. Her ligger også mye om 

motivasjon og yrkesstolthet. Granér og Kronkvist (2014:73) poengterer at politibetjentenes 

prestasjoner er vanskelige å måle. Det er dermed yrkesstoltheten som ligger til grunn for at 

politibetjentene ønsker å gjøre godt politiarbeid, og gjøre publikum fornøyde (Granér og 

Kronkvist 2014:73) 

Under intervjuene stilte jeg spørsmål om hva som var informantenes motivasjon. 

Informantene hadde ulike motivasjoner for å bli politi, men det kommer frem at det som 

driver dem i hverdagen er det å kunne hjelpe og jobbe med mennesker. De forteller at de 

jobber hver dag for å opprettholde og bygge tilliten fra publikum.  

B6:For jeg er stolt av å være politimann. Jeg setter det høyt, og jeg jobber hver dag 
for at vi skal ha høy anseelse, for vi er helt avhengig av det. Jobben er av natur 
avhengig av det. Så når vi blir…som jeg starta med, tillit er noen man må jobbe med 
over tid. Du kan bryte det ned nesten umiddelbart. 

Granér påpeker at en viktig side ved yrkesidentiteten er stolthet ved arbeidet (Granér 

2004:31). Det å være til stede for publikum har høy verdi for informantene, og kan på sin side 

knyttes til patruljekulturen (Reuss-Ianni 1993). Kultur handler blant annet om verdier, og 

verdier har betydning for hvordan man ser på «godt politiarbeid».  

Tillit handler på side om forventinger, uansett om det er konstant eller variasjon. 

Tillitsbegrepet er normalt normativt, siden begrepet blir brukt om positive forventninger 
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(Thyssen 2002:27). Det er dermed unngåelig knyttet opp mot verdier. Man kan si at tillit 

signaliserer hvilke verdier man har (Thyssen 2002:27). Viktigheten av publikums tillit og at 

politibetjentene skal svare til publikums forventninger, er her sentralt.  

Hvordan kollegafellesskapet også er en viktig forutsetning for politiarbeid vil bli diskutert 

senere i kapittelet. Det kan tenkes at politibetjentene i stor grad føler seg som 

grasrotbyråkrater. De er i en mellomposisjon mellom den menneskebehandlende 

organisasjonen, politiet og klienten som er publikum. Politibetjentene står her i et 

avhengighetsforhold til begge (Granér og kronkvist 2014:67). Ut i fra det informantene 

forteller kan det virke som at det er viktigere å være til stede for publikum enn å være lojale 

ovenfor ledere. 

6.2 Den vanskelige kritikken 
Innledningsvis ble det presentert hvordan kritikken mot politiet danner bakgrunnen for 

oppgaven. Et viktig funn er at politibetjentene i stor grad er positive til kritikken etter 22. Juli. 

Mye av det som blir diskutert i 22. Juli-kommisjonen (2012) og Politianalysen (2013) er 

temaer som informantene har vært klar over lenge. Likevel kom det frem i intervjuene at 

kritikken fra media og kritikk som direkte berørte enkeltpersoner i politiet var vanskeligere å 

håndtere. Blant informantene var det stor enighet at kritikken som rammet enkeltpersoner var 

vanskeligst. Tendensen av en «oss» og «dem»-mentalitet er også fremtredende når det gjelder 

enkeltpersonkritikken. Mens informantene i størst grad fokuserte på det organisasjonkritiske, 

berørte kritikken fra media i størst grad «oss» og ikke «dem». Kritikken fra media kan dermed 

bli sett på som kritikk mot patruljekulturen.  

Media har en viktig rolle i formidling av informasjon om politiet. Det medierte 

virkelighetsbilde har derfor stor betydning for hvordan allmennheten oppfatter politiet (Allern 

og Pollack 2009:79). Mathiesen (1997:219) opererer med begrepet synopticon for å forklare 

hvilken makt media har i samfunnet. Synopticon8 handler om at mange mennesker fokuserer 

på det samme, noe som blir kontrollert og disiplinert av mediene. Hvilket fokus mediene har i 

fremstillingen av en sak har dermed stor effekt. Det medierte nyhetsbildet etter 22. Juli var i 

stor grad preget av saken. Det kan hevdes at saken er unik i nyere norsk historie sett i et 

medieperspektiv.  

                                                
8 Motsatte	  av	  panopticon	  der	  få	  ser	  mange(Mathiesen	  1997:219). 
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Ifølge Allern og Pollack (2009) skal media, i likhet med politiet, skille mellom å kontrollere 

samfunnsborgerne og tjene samfunnsborgerne (Allern og Pollack 2009:79). Fremstillingen av 

politiet er avhengig av hvilken funksjon media har. Etter 22. Juli hadde nyhetsmedia 

oppgaven i å tjene samfunnsborgerne, og bildet av politiet gjenspeilet det. 

Slik det har blitt presentert i kapittel 4, var det mange av informantene som mente medias 

fremstilling var uberettiget. De følte seg i noen grad stemplet som syndebukker. Her ligger det 

implisitt at informantene er redd for hva fremstillingen vil gjøre med tilliten fra publikum. 

Informantene sier at dersom en sak blir presentert ofte nok, så blir det en bekreftet sannhet. 

Og det informantene er bekymret for er dermed om denne «sannheten» som media 

presenterer, stiller politiet i et dårlig lys. Ifølge Waldahl (2002:50-51) har media stor makt ved 

at publikum danner en mening ut i fra et medieinnholdet som blir presentert. For publikum er 

det en fortolkningsprosess av innholdet mediet gir. B1 mener at i noen enkeltsaker var det 

opplagt hva mediene ønsket at publikum skulle mene. Han tenker spesielt på de oppslagene 

hvor politiet blir fremstilt som syndebukk.  

B1: Det gjør inntrykk når du hører en mamma eller pappa som har mistet noen på 
øya, og samtidig viser de en sånn parallell videosnutt om at her snur troppen fra den 
første stranda de var på. Hadde de bare stoppet her å tjuvkoblet en båt og funnet 
bensin, så hadde de kommet over. Og nå har det gått ti liv til. den er vond. For du 
skjønner jo at foreldre ønsker politi på stedet før det skjer. Det er klart det. Den er 
tøff, den er tøff. 

 

Den makten media har er dermed i stor grad knyttet til forventninger fra publikum. Slik det 

kommer frem av intervjuene er tillit fra publikum en viktig forutsetning for godt politiarbeid, 

men det belyser også en dimensjon av den horisontale tilliten. Horisontal tillit inkluderer den 

tilliten politibetjentene ønsker å møte med publikum. Den horisontale tilliten får næring av 

denne tilliten fra publikum. For politibetjenten ligger dermed en stor risiko for publikums tillit 

i hvordan media fremstiller politiet. Slik det har blitt sett over ligger det en yrkesstolthet og 

kultur som ønsker at tilliten til publikum skal være god.  

I et tillitsperspektiv kan det kritikken fra media forstås som vanskelig spesielt i forhold til 

publikum. Siden tillit i stor grad handler om selvpresentasjon (Luhmann 1999), Siden 

politibetjentene mente at politiet ikke ble presentert på en god måte i media, kan det være en 

årsak til at kritikken fra media var verst.  
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En annen forklaring kan også knyttes til det sterke samholdet. Godt samhold i politiet er 

viktig for hvordan politibetjenter takler kritikk utenfra. Dette vil bli diskutert mer i kapittel 7. 

6.3 Kollegial tillit 
Ifølge informantene er kollegial tillit en vesentlig forutsetning for godt politiarbeid.  Slik det 

har blitt diskutert i kapittel 5, er det en sterk mentalitet om hvem som er en del av 

patruljekulturen og ikke. Politibetjentenes krevende og mangfoldige arbeidsoppgaver legger 

til grunn at det er viktig å kunne stole på sine kollegaer. Felleskapet bidrar til å kunne takle 

presset i politiarbeidet fører med seg (Reiner 2010:118-119). Samtlige informanter påpekte at 

tilliten mellom kollegaer både var god og avgjørende i politihverdagen.  

B6: Den er helt avgjørende på en avdeling som ordensavdelingen, hvor man jobber 
ute om natta, du blir satt på prøver og i ekstreme tilfeller så er du helt avhengig av en 
makker som stiller opp for deg, som ikke backer ut. Så tillit er en del av ordensnerven 
som jeg kaller den. Jeg snakker om noe spesielt brorskap som ligger i det å jobbe ute 
sammen, uavhengig av hvilken stasjon man er på. Man må ha en kodeks i det å jobbe 
som politi ute i gata, som går på tillit mellom kollegaer. Så når du spør internt på 
arbeidsplassen så er det særdeles viktig, det er helt avgjørende. Og en person som ikke 
har tillit på en avdeling som jobber ute, vil ikke ha en fremtid på ordensavdelingen. 
Vil ikke klare det, vil ikke fungere. 

 

Den kollegiale tilliten kan være bygget på det Grimen (2009) betegner som tillitskjeder. Slike 

kjeder er en forutsetning for godt samarbeid. I politiet er det høy grad av selvstendighet, men 

politibetjentene utfører ofte arbeidet sammen. Grimen mener at tillitskjeder er avgjørende når 

samarbeidet er basert på frihet i utførelsen av arbeid (Grimen 2009:80). Tillitskjeder legger 

grunnlaget for at man kan stole på hverandres kompetanse, uten behov for kontroll. Det kan 

hevdes at som patruljerende politi er den kollegiale tilliten spesielt viktig. Den operative 

politihverdagen er dynamisk. B5 har liknende beskrivelse som B6.  

B5: For oss som jobber ute i gata er det veldig viktig at vi er gode venner og at vi kan 
stole på hverandre. Alle sammen. Og jobbe sammen. Det er lagarbeid. Vi fokuserer på 
det, jeg tar det opp jevnlig i medarbeidersamtaler, jeg tar det opp når vi har hele 
mannskapsstyrken samlet, «dette er viktig». Alle skal med.  

Samtlige informanter påpeker at tillit til kollegaer er avgjørende. B2 forklarer at det er god 

tillit mellom kollegaer kommer til uttrykk både i positive og negative situasjoner. «Den syns 
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jeg er veldig bra. Folk har stor tro på egne kollegaer, har jeg inntrykk av. Og man backer 

hverandre opp hvis noen har det vanskelig så får man… man har tillit til at man har folk 

rundt seg, hvis det stormer». B4 mener at tillit er veldig viktig innad i politiet. «Ja, tillit er 

noe av det viktigste. Man kommer ingen vei uten tillit».  Ifølge Grimen er tillitskjeder i stor 

grad enten tilbakeskuende eller nåtidsorientert. Man stoler på kvaliteten på hva andre har gjort 

eller gjør. Av den grunn handler man uten forholdsregler fordi man stoler på andre (Grimen 

2009:80-81).  

Kan hevdes at det er en tillitskultur? 

6.3.1 Småprat 

Ekman (1999) opererer med «begrepet« småprat, som betegner hvordan politibetjentene 

skaper mening i politihverdagen. Gjennom småpraten får politibetjentene en felles forståelse 

for erfaringer og kunnskap. Ekman klargjør at småpraten innebefatter alt fra hverdagslige 

samtaleemner, til mer alvorlige og viktige temaer. Selv trivielle samtaler mellom 

politibetjenter legger grunnlaget for en felles forståelse av hva som er riktig/galt, godt/vondt 

eller passende/upassende (Ekman 1999:27-28). Småpraten er dermed med på å skape lik 

forståelse for hva som er riktig atferd og verdier.  

Informantene forteller at det er viktig å ha gode kollegaer som man kan snakke med. Samtlige 

mener det er god kommunikasjon på arbeidsplassen.  Det kan hevdes at etter 22. Juli 2011, 

var småprat mellom kollegaer særlig viktig. Informantene forteller de var flinke til å snakke 

sammen både etter hendelsen og når kritikken kom. De gir uttrykk for at det var veldig viktig 

å ha gode kollegaer i tiden etter 22. Juli 2011. Siden politiet ble berørt i så stor grad av 

kritikken både i media og i kommisjonen, var det både et nødvendig behov og en forutsetning 

for takle presset.  

Det informantene betegner som kollegastøtte virker å være en viktig del av både 

tillitsskapning og bearbeidelse av problemer på arbeidsplassen. B1 forklarer kollegastøtte som 

en ordning for å kunne snakke både om positiv og negativ utfordringer eller problemer som 

oppstår i jobben. Han mener det viktigste er at det er tillit mellom de som man snakker om 

utfordringer med. «Man må bare få rett kollegastøtte på rett plass. Det skal ikke sjefene velge. 

Den blir gjerne valgt av vaktlaget, eller de man skal jobbe for, og det er flertallet som 

bestemmer, for å si det sånn. Men hvis du ikke ønsker å prate med meg, kan du prate med en 
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annen en. Men du skal jaggu akseptere at jeg tar kontakt hvis jeg føler det er noe. Så det er 

som en paraply for å fange opp ting».  Sitatet illustrer om man er innenfor eller utenfor, slik 

Ekman (1999) peker på. Småprat forutsetter tillitsfulle forhold og indikerer om man er 

innenfor eller utenfor. Han påpeker at småpraten skjer mellom politibetjenter på samme 

hierarkiske nivå (Ekman 1999:207). Prat mellom kollegaer forutsetter både felles 

erfaringsbakgrunn og tillit. Det skapes og bygges ved at man deler en lik forståelse.  

Samtidig får man støtte av kollegaer i hverdagen.  

B2:Ja, og du har jo kollegastøtte hvis det er noen spesielle hendelser. Men jeg tror 
folk flest får ventilert veldig bra i det daglige med gode kollegaer. Du prater med dem 
som du har mest tillit til. Så det er fokus på at vi skal ha det bra og det er fokus på det 
i det daglige, blant kollegaer. Det er viktig det! 

Finstad (2003:224) påpeker at de gjennom småprat får muligheten til å bearbeide inntrykk. 

Politibetjentenes like erfaringer gjør at det er best å prate med nære kollegaer. Det er viktig 

for informantene å både være en god kollega og ha gode kollegaer. Dette skiller også, slik 

Ekman (1999) skriver, politibetjentene fra ledelsen. Tilliten er dermed sterk blant kollegaer på 

samme nivå. At tilliten opptrer best i nære relasjoner, kommer tydelig frem her. Forståelse og 

felles erfaringsgrunnlag legger her til rette for at den horisontale tilliten kan forekomme. 

 

6.4 Mellom vertikal og horisontal tillit 
Noen av informantene er operative ledere og kan betegnes som mellomledere. De befinner 

seg mellom det Johannessen (2013:58) beskriver som den operative praksisens logikk og den 

byråkratiske praksisens logikk. Mellomledere står da mellom patruljekulturen og 

ledelseskulturen som på hver sin side har ulike prioriteringer. Johannessen beskriver dette 

som spenningsfeltet mellom operativ nærhet og byråkratisk distanse (Johannessen 2013:58).  

Informantene som befinner seg i denne posisjonen, anser seg mer som patruljepoliti enn leder. 

Det blir uttrykt eksplisitt, men kom også frem på måten de snakket om kollegafellesskapet. 

De er en del av «korpset», «mannskapet» og skiller i like stor grad mellom «oss» og «dem», 

slik det har blitt skrevet i kapittel 5. Johannessen mener lojaliteten til mellomledere i større 

grad ligger på patruljenivå enn ledelsesnivå (Johannessen 2013:60). En årsak til det kan være 

at de i større grad har tilknytning til sin eget felleskap. 
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Selv om noen av informantene er ledere selv, er  de likevel kritiske til hvordan ledelsen og 

organiseringen i politiet fungerer.  

B6: du kan si at det er en generell lederkultur. Så jeg vil ikke skylde på sjefen over 

meg. Jeg er en del av dette, av en lederkultur selv, som divisjonsleder. Og jeg blir 

preget av hva politimesteren sier og hva stabssjefen sier, og hva innsatsleder sier, og 

hva stasjonssjefen sier og ordensjefen og til slutt hva jeg sier. Og det er sånn det er, vi 

lever i et hierarki og da har vi føringer og da må vi på en måte etterleve det. Og da 

blir det til slutt en kultur. og den kulturen, den er ikke handlekraftig nok. 

Det kommer frem av intervjuene at informantene som ikke er ledere, ikke er negative til 

ledere på deres eget nivå. Ekman (1999) mener at tilliten i kollegafellesskapet delvis også 

omfatter ledere. Det avgjørende er hvilken erfaring lederne har. Dersom lederne også har 

politiutdanning, er det større åpenhet for tillit (Ekman 1999:190). Dette kan ses i lys av hva 

Reuss-Ianni har funnet ut om skillet mellom ledere og politibetjenter på patruljenivå. Den 

største årsaken til negative holdninger mot ledere var dersom de hadde glemt sin tilknytning 

til det å være politi (Reuss-Ianni 1993:3).  

Ekman (1999) peker på at småprat er med på definere hvem som er innenfor og utenfor, slik 

det er skrevet over. Informantene gir uttrykk for at de er en del av «småpraten«. 

Det kan dermed se ut til at mellomledere befinner seg i en mellomposisjon, mellom vertikal 

og horisontal tillit. Dersom de har lik utdanning, samme verdier og går an å «småprate» med 

er de innenfor. Nærhet og avstandsdimensjonen er her en viktig forutsetting for tillit. Selv om 

ledere på bakkeplan er del av den horisontale linja på bakkenivå, er de også en del av den 

vertikale linja og hierarkiet i politiet. Det er muligens her horisontal og vertikal tillit 

«smelter» sammen. 

6.5 Endringsvillige 
Selv om kritikken, spesielt fra media, i stor utstrekning kritiserte enkeltpersoner, var 

informantene endringsvillige.  

B2: Det føltes jo veldig urettferdig helt i begynnelsen, helt til du ble vant til at dette 
kommer til å vare, og det skjønte vi tidlig og var innstilt på. Så en har valgt og ikke 
fokusere så veldig på det. Ta med oss det som vi kan lære av, og det er mye. Og jeg er 
mer motivert for å kanskje at dette på sikt kan føre til en bedring. Det gjør meg 
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egentlig mer lysten. Så jeg er kanskje mer motivert etterpå, fortsette og gjøre så godt 
man kan. 

Sitatet til informanten viser en generell tendens i materialet, at informantene er 

endringsvillige. Finstad (2014) ser på hvordan politiet fungerer, eller ikke fungere, som 

lærende organisasjon (Finstad 2014:243-245). Politikultur blir ofte sett på som et hinder for 

læring. Tradisjonelt handler dette om det patruljekulturen som ikke er endringsvillige. 

Gundhus (2008:54) viser at endring møtes med motstand på gateplan. Hun har funnet at 

politibetjentene mener at analytisk informasjon er lite verdt sammenliknet med erfaringsbasert 

kunnskap hentet fra polititjenesten på gata (Gundhus 2008:49). 

I mitt materialet viser det seg imidlertid at politibetjentene er meget endringsvillige. Samtlige 

informanter håper at kunnskapen som har kommet frem kan bidra til å endre politiet til det 

bedre. Samtidig kan det ikke se bort i fra at informantene er påvirket av sitt erfaringsbaserte 

blikk. Hva en informant forteller, forklarer tydeliggjør det Gundhus(2008) skriver om at 

analytisk informasjon ikke er så verdsatt. 

B6: Det er noe gærent med organisasjonene når du må ha en ekstern kommisjon for å 
fortelle de som tar avgjørelser hvordan det er. Det er noe gærent, vanntette skott i 
organisasjonen da. Det er noe gærent når det kommer en konsulent fra mckinsey hit 
for å bli med meg ut på patrulje for å finne ut hva vi trenger å endre. Hva er han for 
noe? Han er en sosiolog eller en matematiker, hva han er for noe, de har jo 
forskjellige utdannelser, også kommer de inn i politibilen og skal skrive en rapport. 
Som faktisk storting og regjering faktisk hører på. Og ja det er godt å få inn friske 
øyne, objektive øyne, det kan være bra, men det må jo høre på det som har vært 
rapport i fra før av.  

Informantene forteller om hvordan det er rart at noen utenforstående skal finne ut hva som er 

galt i politiet, når de selv er fullt klar over det. Dette kan dels handle om at ser verdien av 

erfaringsbasert kunnskap foran analytisk informasjon, men det kan dels også handle om at 

informanten føler brudd på tilliten oppover i organisasjonen.  

6.6 Sammendrag 

I kapittelet har det blitt sett på at det å gjøre «godt nok« politiarbeid både er viktig, men også 

vanskelig. Det skal stå til forventingene til publikum og forventingene politibetjentene har til 

seg selv. Informantene beskrivelser viser at de setter nærhet høyt i politiyrket. De ønsker å ha 

nærhet til publikum og til hverandre. Tilliten som kommer tydeligst frem er den som skapes 
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og opprettholdes i nære relasjoner. Publikums tillit er avgjørende for informantene og det 

viser også hvorfor kritikken, spesielt fra media var vanskelig. Gjennom kapittelet har det også 

blitt sett på trekk ved patruljekulturen som en viktig del av politihverdagen. Politibetjentene 

har stor tillit til hverandre, i motsetning til  

De ulike dimensjonene av horisontal tillit har alle aspekter ved nærhet. Tönnies (1990) 

betraktinger om nærhet er av relevans. Gemeinschaft blir forstått som det nære sosiale 

relasjoner i et tett samfunn. Slik Tönnies forklarer er det en gjensidighet og felles forståelse 

mellom mennesker (Tönnies 1990:75). Sett i lys av det empiriske materialet er relasjonen 

mellom publikum og politibetjentene preget av en gjensidig avhengighet. Relasjonen er her et 

gjensidig samarbeidsprosjekt hvor politiet i hverdagen er avhengig av publikums hjelp og 

publikum er avhengig av at politiet som kontrollorgan er der når de har behov for hjelp.   

I tillegg til at nærheten til publikum er en viktig dimensjon av den horisontale tilliten, legger 

også møte med publikum en felles referanseramme for politibetjentene på patruljenivå. 

Gjennom forståelse av hverandres erfaringer, kunnskap og meninger blir det utviklet et 

fellesskap. Den kollegiale tilliten kommer her til uttrykk.  

Tönnies (1990:71-76) beskriver at det felles språket, gjennom forståelse er avgjørende for 

Gemeinschaft. Det som har blitt belyst i kapittelet er at språket også er en vesentlig del av 

tilliten både mellom kollegaer og i relasjon med publikum.  

Tönnies (1990) og Christies (1983) forståelser for nærhet er dermed viktige forutsetninger for 

den horisontale tilliten blant politibetjenter på patrulje og publikum. 
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7 Samhold – korpsånd på godt og vondt 
I de foregående kapitlene har det blitt sett på hvordan det empiriske materialet kan vise 

tendenser til et skille mellom patruljekultur og ledelseskultur i politiet. Informantene 

beskriver et godt kollegafelleskap med stor tillit til hverandre. Men er samholdet i politiet 

bare positivt? Er det sider ved den horisontale tilliten som ikke er like sterk?  

Kapittelet vil dermed se om det er andre dimensjoner ved den horisontale tilliten, som ikke 

allerede er belyst. 

7.1 Samholdet 
Tradisjonelt i litteraturen blir samholdet i politiet beskrevet som veldig sterkt. Reiner 

(2010:122) mener at man kan se solariditeten innad i politiet, som et produkt av deres kultur 

og deres samhold. Gjennom solidariteten og tilliten politiet har til hverandre kan de stole på 

kollegaer i vanskelige situasjoner. Granér (2004) mener at politiets sterke korpsånd og 

solidaritet er et kjennetegn ved politifellesskapet. Informantenes beskriver samholdet som 

veldig godt. B5: «Ja, det er et godt samhold, kulturelt samhold i de forskjellige avdelingene, 

så er det helt essensielt, det er jo limet for å holde ut i hverdagen.» Som det ble skrevet 

tidligere, i kapittel 6, er tillit avgjørende for god utførelse av politiarbeid. Samholdet henger i 

stor grad sammen med tillit. Uten unntak mente politibetjentene at det er et godt samhold i 

politiet.  

Korpsånden blir imidlertid omtalt negativt i litteraturen (Granér 2014:135). En grunn til dette 

er at det sterke samholdet fører til det Reiner (2010:122) beskriver som isolasjon. Dette 

kommer spesielt til uttrykk dersom politiet blir utsatt for kritikk eller etterforskning. Han 

mener at politibetjentene  verner om hverandre uansett situasjon. «Oss» og «dem»-

mentaliteten som har blitt beskrevet i kapitlene over kan være eksempler på det interne 

samholdet. Dette kan både være positivt og negativt.  

Slik det er skrevet i kapittelet over er også det en klart definert yrkesstolthet blant 

politibetjenter, som kan være et utrykk for det sterke samholdet. B7 sier «Ja, vi har, man har 

jo yrkesstolthet og en tilhørighet og jeg går nok litt i forsvar på det, det tror jeg nok jeg gjør.» 

Informanten uttrykker eksplisitt at han går i forsvarsposisjon dersom en av «oss« blir utsatt 

for kritikk. Dette kan også være et uttrykk for hva som blir betegnet som taushetskode. Dette 
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vil bli diskutert nedenfor. Noen av informantene mente at når kritikken gjaldt holdninger og 

kultur, var dette ikke riktig. Dette kan være en bekreftelse på det sterke samholdet intern, der 

de favner om hverandre. Slik B4 uttrykker det, mener han at kritikken mot holdning og kultur 

ikke var berettiget. «Og jeg mener at kultur er noe de bommer litt på, det syns jeg. Fordi det 

har ikke vært, det er nødvendigvis ikke noen direkte feil med kulturen. Kulturen og holdninger 

blant politiansatte er veldig bra.» Politibetjentene som er en del av det samholdet, og ser 

dermed på kulturen og holdningen som god.  

Granér (2004) har i sin studie også sett at det finnes en sterk tilhørighet innad i 

politifellesskapet. Politibetjentene er stolte over samholdet og et behov for å forsvare det. I 

likhet med Reiner har han sett at politibetjentene stiller opp for hverandre og forsvarer 

hverandre for kritikk (Granér 2004: 59). Granér påpeker at dette ikke er en uvanlig side ved 

det sterke samholdet i politiet. I likhet med internasjonal og skandinavisk forskning  er en  

sterk korpsånd og solidaritet kjente kjennetegn ved patruljekulturen (Granér 2004:59). Av den 

grunn mener jeg det er viktig å belyse dette perspektivet i oppgaven. Selv om informantene i 

all høyeste grad mener at det er et godt fellesskap, kan det de beskriver som den positive 

korpsånden, ha negative sider.  

Politiet får stadig kritikk fra omverden. Gjennom blant annet småprat forsterker politifolk sitt 

egne verdensbilde, for å beskytte mot andre bilder og tilnærminger av politiet. Dette kan 

dermed være en måte å håndtere kritikk (Granér 2004:222). Slik det er skrevet i kapittel 5, er 

det noen typer kritikk som politiet tar på alvor. Men når kritikken er rettet mot enkeltpersoner, 

stiller politibetjentene seg i en forsvarsposisjon, slik Granér påpeker. Johannessen (2013:50) 

viser også til at operative politibetjenter støtter hverandre mot offentlig kritikk. Det kan 

dermed ses som et trekk på den negative korpsånden.  

7.2 Usunn tillit 
To av informantene påpekte noe som understreket et viktig poeng når det kommer til tillit i 

politiet. Selv om kollegial tillit er viktig, kan også for mye tillit være usunt.  

B1:Nå tenker jeg at for mye tillit kan være usunt det og. Men jeg veit jo at vi har 
veldig tillit til at vi skal gjøre vårt beste, men det er klart hvis alle ser at jeg gjør en 
dårlig jobb, så blir det hengende ved meg, det gjør det. Det er ikke alltid like lett og 
konfrontere meg, eller at jeg konfronterer en annen. Da igjen disse gradsystemene i 
politiet, at man har voldsom respekt for disse gradene i politiet.  
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Informanten mener at for mye tillit kan være vanskelig dersom det man gjør ikke står til 

forventningene. Forventninger ligger ikke bare til grunn hos publikum, politibetjentene setter 

også høye krav til hverandre. Det er i stor grad knyttet til forventinger om kompetanse 

(Grimen 2009:35).  

 B2 mener den kollegiale tilliten er god, men at den kan slå begge veier.  

B2:Det kan selvfølgelig slå begge veier da, i vanskelige situasjoner, eller saker hvor 
man har gjort noe galt. Da kan det være en sånn korpsånd som kan bli en utfordring, 
men jeg har ikke opplevd det, per nå. Men jeg syns det er god tillitt, stort sett. Det er 
alltid unntak, men stort sett er det god tillit, det vil jeg si.  

Slik det har blitt presisert over er den negative korpsånden et sentralt kjennetegn ved 

politikultur i litteraturen. En forklaring på hva informantene mener med usunn tillit trenger 

ikke å handle om brutt tillit. Det later ikke som de mener at tilliten blir brutt eller går over i 

mistillit, men at det heller kan føre til negative virkninger. I hver politihandling er det en 

potensiell risiko for å handle feil, at ikke «godt nok» politiarbeid blir utført (Bowling 2007). 

Usunn tillit kan dermed knyttes til risikoen for at forventninger kan rives i stykker. Dersom 

det er for høy tillit innad i politiet, vil det være en risiko for «brutte» forventninger. Slik 

informantene forklarte er det veldig høy grad av tillit på et kollegialt nivå.  

Det kan likevel tenkes at det vil være lettere å akseptere feil som blir begått av kollegaer fordi 

man vet hvilken risiko som ligger i arbeidet. De har den samme kulturelle forståelsen. Dersom 

kollegaer gjør feil er det lettere å akseptere, siden man vet hvilken risiko som ligger i arbeidet. 

Men samtidig er det slik B1 forklarer, vanskelig å konfronterer kollegaer dersom feil er blitt 

gjort. Her kommer den usunne tilliten til uttrykk. Dersom tilliten er for sterk internt, vil det 

være vanskelig å gå imot hverandre.  

Usunn tillit beskriver dermed at tilliten horisontal også kan brytes eller endres.  

7.3 Taushetskoden 
Samtidig kan usunn tillit åpne for en interessant diskusjon om politikultur. Den interne 

taushetskoden er hva Graner (2014) og Finstad (2014) beskriver som en negativ side ved 

politifelleskapet. Illojalitet og lojalitet kan begge deler være noe negativt sett i en polisiær 

sammenheng. På den ene siden kan illojal maktutøvelse i følge Finstad (2014) knyttes til ulike 

uønskede politihandlinger. Lojalitet som en motsetning virke mer positivt, men kan også ha 
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negative følger. Dersom man ser det i forhold til kameraderi og taushetskode (Finstad 

2014:233). Taushetskoden er her beskrevet som lojaliteten og samholdet som utvikles 

gjennom et sterk politifellesskap (Finstad 2014:246). Taushetskoden er imidlertid ikke bare 

positivt, og kan relateres til det som er skrevet over om negativ korpsånd.  

Politiorganisasjonen oppbygget på en byråkratisk og hierarkisk måte. Deretter følger også 

maktstrukturene, som har mye å si for politihverdagen. Slik Graner og Kronkvist (2014) 

skriver er organisasjonen basert på tvangsmakt, som i politiyrket blir definert som ordre. 

Dette legger mye av grunnlaget for hvordan operativt arbeid fungerer i det daglige. Dersom 

det blir gjort avgjørelser eller beslutninger av overordnede som ikke de operative 

politibetjentene er fornøyd med, kan de underordnes motmaktstrategi bli en innbyrdes 

beskyttelse (Graner og Kronkvist 2014:66) Dette kan forekomme i ulike situasjoner, enten det 

gjelder intern etterforskning eller ved feiltrinn. Graner (2004 og 2014) kaller dette den interne 

taushetskode. Taushetskoden er ofte beskrevet som en del av politikulturen, spesielt på 

patruljenivå. Implisitt kan jeg se at det er tendenser til den negative korpsånden, eller 

taushetskoden, som ofte blir presentert i litteraturen. Det er tydelig at informantene solidariske 

og støtte hverandre for kritikk. At kritikken mot enkeltpersoner var vanskeligere enn kritikken 

mot organisasjonen viser nettopp dette. 

Samtidig viser materialet at selv om det er et sterkt internt samhold, var samtlige informanter 

positive til kritikken og positive til granskning av politiorganisasjonen. Samtidig gjaldt dette i 

hovedsak granskning på ledelse og organisasjonsstruktur. Mange syns det var vanskeligere 

med personkritikk, nettopp fordi det gjald «deres egne«. Med dette mener jeg at man kan se 

tydelig at det er et skille mellom patruljekultur og ledelseskultur, samtidig som det kan være 

tendenser til det Granér (2014) beskriver som intern taushetskode. Informantene støtter i stor 

utstrekning sine egne som ble utsatt for kritikk. Det kan funderes på om situasjonen hadde 

vært en annen dersom det hadde vært mer betydelig kritikk rettet mot flere av deres egne.  

Ekman (1999:199-200) påpeker at nærheten internt, kan skape avstand til andre. Verken tillit 

eller kultur er bare inkluderende, men kan også være ekskluderende. Grimen(2009:88) 

beskriver klanmentalitet som et eksempel ved at man er mistroisk ovenfor dem som er 

utenfor. En slik tydelig indre tillit mellom yrkesutøvere kan undergrave betingelser for ytre 

tillit til dem.  
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7.4 Sammendrag 
Informantene forteller at samholdet i politiet er godt. Det kan likevel hevdes at for sterkt 

samhold eller for mye tillit kan være usunt. Usunn tillit kan være vanskelig innad i 

fellesskapet, dersom noe gjør feil. Konfrontasjon mot sine egne kan være vanskelig. For mye 

samhold innad en del av politiet blir ofte omtalt som korpsånd. Informantene benytter dette 

begrepet positivt ladet, men det empiriske materialet viser tendenser av også den negative 

korpsånden. At alle informantene mente at kritikken mot enkeltpersoner var vanskelig 

bekrefter hva Granér (2014) beskriver som taushetskoden. Det som har blitt sett på gjennom 

oppgaven kan dermed vise at det kan finnes en slik taushetskode på patruljenivå. Selv om 

politibetjentene ser på kritikken som mest positivt er det tydelig at de verner om sine egne. 

Dette kan vise at det er en viss taushetskode. 
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8 Den konfliktfylte tilliten 

Tilliten innad i politiet er ikke entydig. Den horisontale tilliten er preget av nærhet, mens den 

vertikale tilliten er grunnet i avstand. I dette kapittelet ønsker jeg sammenlikne de to 

foregående kapitlene for å se om det er tillit, ikke eksisterende tillit, svak tillit eller mistillit 

innad i politiet. Hvordan kan man forstå at det er to ulike dimensjoner av tillit i politiet?  

8.1 Det konfliktfylte politiarbeidet 

Som Finstad (2014:230) skriver åpner temaet «det konfliktfylte politiarbeidet« for mange 

problemer, dilemmaer og spenninger i politiets virksomhet.  

Intet risikerer å undergrave politiets legitimitet mer enn feil, svikt, overtramp, 
politivold, maktmisbruk, politikriminalitet, politikorrupsjon, politiavvik, uforstand i 
tjenesten, ulovlige politihandlinger, kritikkverdig tjenesteutøvelse, justisfeil, farlig 
politiarbeid og illojale politihandlinger (Finstad 2014:233).   

Det konfliktfylte politiarbeidet handler dermed om hendelser som kan ha negativ innvirkning 

på politiets legitimitet.  

Politiets legitimitet kan ifølge Finstad (2014) utfordres fra to ytterkanter, enten gjennom 

overkontroll eller underbeskyttelse9. Sistnevnte kan knyttes til kritikken etter 22. Juli. (Finstad 

2014:231-232). Ifølge kritikken fra 22. Juli-kommisjonen gjorde ikke politiet nok i avverging 

og redningsarbeidet (22. Juli-kommisjonens rapport 2012). Granér og Kronkvist (2014:71) 

mener at behovet for legitimitet oppstår når det ikke er samsvar mellom det organisasjoner 

gjør og det de sier de gjør. Dette gjelder i hovedsak knyttet til publikum, men kan også tenkes 

å være relevant, sett i lys av hva som har blitt belyst i kapitlene over. Samtlige informanter 

mener at det heller er en råtten-eplehage eller råtten-eplekasse forklaring på problemene, enn 

feil på individnivå. Slik Finstad (2014:232) uttrykker det henger legitimitet tett sammen med 

tillit.  

I lys av mitt materiale vil det konfliktfylte politiarbeidet handle om spenning mellom ulike 

nivåer i politiet og hvordan tilliten er her. Det kan dermed hevdes at tilliten innad i politiet er 

konfliktfylt, og det kan funderes på om politiet har legitimitet blant politibetjentene. 
                                                
9	  Overkontroll	  handler	  om	  at	  avvikende	  eller	  marginaliserte	  grupper	  i	  samfunnet	  som	  stadig	  blir	  utsatt	  for	  
kontroll	  av	  politiet	  (Finstad	  2014:232).	  
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8.2 Formell og uformell organisasjon 
Oppbyggingen av organisasjoner er preget av en formell og uformell struktur. Reuss-Ianni 

(1993) mener at de ulike kulturene, ledelseskultur og patruljekultur, kan ses som formell og 

uformell organisasjonsstruktur.  

The conflict of theese two cultures is, in one respect, almost a classical case of what 
organizaional theory describes as the opposition of bureaucratic and organic forms of 
organization. This is usaually expressed as the difference between formal and informal 
organization. Formal organization refers to the formal organization chart, specifying 
the relations of people in the organization, while informal organization describes 
relationships or connections which are not written down or described by the formal 
organization chart. (Reuss-Ianni 1993:5).  

Ledelseskulturen betegnes som den formelle organisasjonen og er definert av formell 

lovgivning, regler og praksiser. Patruljekulturen vil være den uformelle organisasjonen og blir 

definert av politibetjentenes fellesskap. Konflikten mellom den uformelle og formelle 

strukturen vil bære preg av de ulike kulturene som eksisterer innenfor (Reuss-Ianni 1993). 

Figur 8.2 Formell og uformell organisasjon (Granér og Kronkvist 2014:59) 

 

Granér og Kronkvist (2014:59) viser hvordan det finnes ulike felt som beskriver forholdet 

mellom den formelle og uformelle organisasjonen (Se figur over). «Det representative feltet« 

omfatter målformuleringer, organisasjonsformer og regelsystemer som formidler 

organisasjonen utad. Dette feltet har ingen praktisk forankring. Sett i lys av Reuss-Ianni 

(1993:2) vil det som omfatter ledelseskulturens mål og styringsdokumenter befinne seg i dette 

feltet. Ledere i politiet er ifølge henne snarere opptatt av mål og ressurser, enn det praktiske 

politiarbeidet. Mangelen på praktisk forankring kan i lys av det betraktet som politilederes 

mangel på praktisk utførelse av politiarbeidet.  
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«Fellesfeltet« representerer der hvor den uformelle og formelle organisasjonen sammenfaller. 

I en velfungerende organisasjon bør dette feltet dominere (Granér og Kronkvist 2014:60). 

Politiet er preget av mangfoldighet, med ulike arbeidsoppgaver i forskjellige 

virksomhetsområder (Granér og Kronkvist 2014:56). Det er likevel felles faktorer som binder 

politiet sammen. Uavhengig av hvor i politihierarkiet man befinner seg har man et felles mål 

om å opprettholde kjerneoppgavene til politiet. Politiets rolle i samfunnet er å skape trygghet, 

opprettholde ro og orden og være kriminalitetsbekjempende (St.meld. nr. 42, 2004-2005:76). 

Det vil også være andre klare felles meninger, uavhengig om du er leder eller på patruljenivå. 

«Det selvstendige feltet« er feltet som beskriver den uformelle organisasjonen. I følge Reuss-

Ianni (1993) vil dette feltet innebefatte patruljekulturen. Feltet er karakterisert av ulike sfærer 

som handling kan tolkes ut i fra. Akseptssfæren handler om de sosiale aksepterte normer som 

understøtter organisasjonens formål (Granér og Kronkvist:60). Et eksempel kan være hvordan 

aktiviteter som ikke er nedfelt som en del av politiarbeid, gjennom praksis har fått 

annerkjennelse som godt politiarbeid. Politiet håndterer mange hendelser i løpet av en dag på 

patrulje. Det er ikke sikkert at alle politihandlinger er regulert i den formelle organisasjonen. 

Men det betyr ikke at det ikke er felles aksept om at det er gode politihandlinger. 

Privatsfærens handler om aspekter som ifølge den formelle organisasjonen ikke har betydning 

for politiet (Granér og Konkvist 2014:60). «Småprat» mellom kollegaer kan være et 

eksempel. Småprat mellom kollegaer har ingen stor betydning for politiet som virksomhet. 

Samtidig er dette en viktig del av tillitsbyggingen på patruljenivå. Konkurrerende sfærer 

representerer organisatorisk praksis som strider mot politiets formål. Det er altså 

konkurrerende oppfatning om hva som er riktig formål eller praksiser. (Granér og Kronkvist 

2014:60). I denne sfæren kan det oppstå yrkeskulturelle konflikter. Ifølge Reuss-Ianni (1993) 

er konflikten mellom de to yrkeskulturene preget av konkurranse. I kapittel 5 ble det sett på 

hvordan det kan være interessekonflikter mellom ledelseskulturen og patruljekulturen. Disse 

konfliktene har ofte bakgrunn i ulike erfaring og kompetanse, slik det har blitt sett på 

tidligere. Ifølge Granér og Kronkvist kan prinsipper om kostnadseffektivitet komme i konflikt 

politibetjentenes normer om hvordan politiarbeid skal gjøres.  

Slik Reuss-Ianni (1993) mener kan denne forståelsen av de ulike kulturene bidra til å vise 

hvordan de opptrer i  organisasjonen En slik beskrivelse av ulike kulturene, viser på den ene 

siden hvilke tydelige forskjeller som finnes mellom den. Samtidig som det viser at det ikke 

kun er konflikter og uenigheter mellom kulturene. I «fellesfeltet» er det en enighet om 



90 
 

organisasjonens virkeområde og hva politiarbeid skal innebære. Felles feltet vil representere 

de interesser og verdier som de har til felles og verdier. 

Sett i lys av det empiriske materialet virker det å være en sammenheng mellom denne 

oppbyggingen av politiorganisasjonen og hvordan dimensjonene av horisontal og vertikal tillit 

kommer frem. Det kan hevdes at dersom interesse- og verdiforskjellene er for store, grunnet 

stor avstand, mellom det representative feltet(ledelseskultur) og det selvstendige 

feltet(patruljekultur) vil det være vanskeligere for tilliten forekommer.  

 

8.3 Fire aspekter ved tillit 
Grimen (2009:20) definerer tillit gjennom de fire aspektene, varetekt, verdi, forventninger og 

få forholdsregler (se kapittel 2). Disse aspektene «formaliserer felles trekk ved, forutsetninger 

for, eller følger av ulike måter å definere tillit på». En innvendig mot denne måten å diskutere 

tillit kan være at den blir for skjematisk og mer basert på de ulike aspektene enn på én 

tillitsdefinisjon. Jeg er for så vidt enig i dette, men mener likevel det kan være en nyttig måte 

å se om eller hvordan tilliten forekommer innad i politiet.  

Det er viktig å presisere at tillit innad i politiet befinner seg i en mellomposisjon mellom 

personlig tillit og systemtillit, som Luhmann (1999) skriver. På den ene siden er tilliten innad 

i politiet rettet mot enkeltpersoner og kan dermed ses på som personlig tillit. På den andre 

siden er tilliten rettet mot organisasjonen, og er dermed det Luhmann definerer som 

systemtillit. Det er dessuten mange ulike nivåer, avdelinger og personer som man kan ha tillit 

eller ikke tillit til. 

Når man skal se på de fire aspektene til Grimen (2009) i forhold til tillit i politiet, er det 

interessant å gjøre et analytisk skille mellom horisontal og vertikal tillit. Det blir lagt vekt på 

tilliten innad i politiet, så aspektet med tillit fra publikum vil bli utelatt i diskusjonen. I løpet 

av de foregående kapitlene har det blitt diskutert ulike dimensjoner av vertikal og horisontal, 

ut ifra informantenes utsagn. Her vil jeg forholde meg til konkrete eksempler som har blitt 

belyst av informantene som viktige aspekter ved tillit. Det kan være mange ulike handlinger 

og ulike reaksjoner som kan være gjenstand for tillit, men jeg mener det er mest fruktbart å se 

det i lys av et konkret eksempel. Nettopp fordi Grimen (2009) forklarer tilliten konkret. 
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8.3.1 Fire aspekter ved vertikal tillit 

Samtlige informanter mener at god oppfølging av rapportering er en viktig grunnlag for tillit. 

I politihverdagen er det politibetjentene på patruljenivå som har muligheten til å se hva det 

operativ er behov for. Et eksempel på at den vertikale tilliten fungerer optimalt vil være 

dersom politibetjentene, som tillitsgiver, ser et problem og rapporterer det til sine 

overordnede, som igjen skal rapportere videre oppover i politihierarkiet. Informasjonen om 

problemet, vil være det Grimen (2009) betegner som varetekt. Politilederen som skal ta en 

beslutning basert på informasjonen, vil være tillitsmottakeren, og ha ansvaret. Slik Grimen 

(2009:27) påpeker vil tillitsmottakeren ha en betinget ansvar for å ikke skade besitterens 

interesser. Med ansvaret følger også makt. Informasjonen vil være av høy verdi for 

politibetjentene, det er viktig for dem. Grimen (2009:33) mener at viktighet er et viktig trekk 

ved hvorfor tillitsbrudd kan skape så sterke relasjoner. Viktigheten forklarer også hvorfor 

spørsmålet om forholdsregler oppstår. Dersom politibetjentene ikke utøver kontroll eller 

innflytelse vil politibetjenten ta få forholdsregler (Grimen 209:29). Politibetjentene vil ha 

forventninger til at en beslutning skal bli tatt med hensyn til den informasjonen som har blitt 

fortalt. Forventninger vil definere situasjonsdefinisjonen mellom tillitsgiveren og 

tillitsmottakeren (Grimen 2009:35). Som et konkret eksempel vil tilliten fungere optimalt 

dersom tilliten til politibetjentene blir opprettholdt, ved at politilederen fatter beslutninger på 

vegne av den gitte informasjonen. Tilliten vil bli brutt, dersom politilederen misbruker 

informasjonen enten ved å ikke gjøre noe, eller gjøre noe mot politibetjentenes hensikt.  

Dette eksempel illustrerer at den vertikale tilliten er komplisert. På den ene siden forventer 

politibetjentene at deres meninger skal bli hørt, ved å få igjennom sine ønsker. Dette uttrykte 

informantene eksplisitt under intervjuene. På den andre siden vil det være umulig for 

politiledere å alltid fatte beslutninger basert på den erfaringsbaserte kunnskapen til 

patruljerende politibetjenter. Informantene gir også uttrykk for at de forstår forskjellen på 

operativt politiarbeid og strategisk ledelse. I politiet er det rapporteringsplikt og man kan 

dermed vurdere om dette eksempelet er godt nok. Samtidig forteller politibetjentene om at det 

ofte er rapporteringsproblemer, ved at ting de tar med til høyere hold ikke blir fulgt opp 

videre. Det kan dermed hevdes at det er et godt eksempel på at tilliten ikke eksisterer vertikalt 

i politiet.  
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Det kan tenkes at aspektet med varetekt alltid vil være der, og det vil også være av høy verdi 

det politibetjentene gir fra seg. Men det betyr ikke at de har høye forventinger om hva som vil 

bli gjort med informasjonen som de gir fra seg. Det kan også tenkes at politibetjentene tar 

forholdsregler. En informant fortalte at noen ganger må man gå utenom hierarkiet for å få 

frem sin sak.  

B7: Men så ser vi noen ganger at man er i posisjon at man må sende informasjon 
direkte til politimesternivå, og da treffer det veldig godt. Og da reagerer de bra på 
informasjonen. 

F: Men er det lov? 

PB7: i utgangspunktet ikke, men det kanskje at man blir bedt om å gjøre det fordi nå 
trenger den og den politimesteren, eller visepolitimesteren informasjon om det. Du 
levere et produkt og så opplever du plutselig en respons du ikke har sett på andre ting 
som man har prøvd å melde oppover i linja. Og da begynner man å mistenke at her er 
det noe. 

Med dette eksemplet som utgangspunkt kan man se at den vertikale tilliten er komplisert. 

Dersom man ser dette i lys av Grimens (2009) fire aspekter, vil det ikke være tillit oppover. 

 

8.3.2 Fire aspekter ved horisontal tillit 

I de foregående kapitlene (se kapittel 5 og 6) har det blitt sett på at den horisontale tilliten i 

større grad er tilstede enn den vertikale. Som en dimensjon i den horisontale tilliten er det 

tilliten til kollegaer på samme nivå i politifellesskapet. Informantene beskriver denne tilliten 

som avgjørende og i høy grad tilstede. Men hvordan kan man se den kollegiale tilliten i lys av 

Grimens fire aspekter ved tillit? Jeg vil ta utgangspunkt i et konkret eksempel, nemlig 

sikkerhet. Informantene forteller at på i den operative hverdagen har noe de kaller 

ordensnerven. Ordensnerven beskriver sikkerhetsaspektet i kollegaforholdet, nemlig at man 

støtter hverandre både fysikk og psykisk når man er på patrulje. B6 sier: «du helt avhengig av 

en makker som stiller opp for deg, som ikke backer ut. Så tillit er en del av ordensnerven som 

jeg kaller den». 

Sett i lys av Grimens (2009) fire aspekter vil sikkerheten til tillitsgiveren være i varetekt hos 

tillitsmottakeren. På patrulje kommer politibetjentene opp i mange situasjoner der det er 

behov for å passe på hverandre. Et eksempel kan være dersom en patrulje kommer i en 
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situasjon med en truende person. I en slik situasjon vil det å passe på hverandres sikkerhet 

mest sannsynlig være gjensidig mellom politibetjentene. Sikkerheten til politibetjentene er 

veldig viktig. Dersom den ikke blir ivaretatt kan man risikere å bli skadet under oppdrag. 

Dersom politibetjentene stoler på hverandre vil de ha forventinger om at den andre ivaretar 

sikkerheten. Grimen(2009:35) påpeker at ved tillit til profesjonelle spiller forventinger til 

kompetanse en stor rolle. På den måten vil at man stoler på kompetansen til politibetjenten 

være en forutsetning for tillit. I den gitte situasjonen med en truende person, vil tillitsgiveren 

ta få forholdsregler, nettopp fordi han stoler på at den andre politibetjenten vil gjøre det han 

kan for å passe på sikkerheten. Grimen (2009:29) mener her at en tillitsgiver gir fra seg, eller 

ikke benytter seg av kontroll eller innflytelse. For eksempel vil den ene politibetjenten kunne 

snu ryggen til den truende personen, uten å ta forholdregler, fordi det er en gjensidig 

tillitsrelasjon. 

Slik informantene beskriver den kollegiale tilliten, vil man kunne stole på hverandre i slike 

gitte situasjoner. Som det har belyst gjennom oppgaven innebærer den kollegiale tilliten mye. 

Sikkerhet var her et konkret eksempel. Informantene beskriver også det at man kan snakke 

med kollegaer som en stor forutsetning for tillit. B7 sier at «tillit, at man i forbindelse med en 

person stoler på den personen, man kan meddele ting man ikke kan meddele til alle andre, at 

tillit er noe man har til enkelte.» 

Eksempelet om sikkerhet belyser at de fire aspektene ved tillit er gjeldende. 

8.3.3 Oppsummering 

Tabell 8.3 Fire aspekter ved tillit i politiet 

Tillit Varetekt Verdi Forventinger Få forholdsregler 

Horisontal Sterk Sterk Sterk Sterk 

Vertikal Tilstede Tilstede Svak Svak 

 

Tabellen viser at ut i fra det empiriske materialet vil det i den horisontale tilliten være sterk, 

mens den vertikale tilliten ikke vil eksistere på lik måte. Aspektet med varetekt og viktighet 

vil være tilstede på grunnlag av at politibetjentene har stor stolthet i den jobben de gjør.  
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Det er viktig å presisere at jeg tar utgangspunkt i fenomenet horisontal og vertikal tillit slik 

det fremkommer av mitt empiriske materialet. Gjennom oppgaven har jeg forsøkt å belyse 

hvordan disse dimensjonene av tillit forekommer og om det er tillit eller ikke. Grimes 

aspekter fungerer på konkrete eksempler, men det er vanskelig å se det mer abstrakt. Slik jeg 

ser Grimens aspekter blir det fort for stor fokus på å plassere tilliten skjematisk inn i fire ulike 

aspekter, enn det er å diskutere tilliten i sin helhet. Men det er likevel nyttig slik som tabellen 

viser, at det er stor tillitsforskjell vertikalt og horisontalt. 

8.4 Tillit eller mistillit? 
Som skrevet over i kapittel 5 og 6 er nærhet og avstand viktige dimensjoner for hvordan 

tilliten virker å opptre innad i politiet. Om det er personlig tillit eller systemtillit er sentralt. 

Luhmann(1999) hevder at systemtillit er mer robust enn personlig tillit, men dette kan ikke 

overføres innad i en organisasjon slik man ville tro. Det kommer frem at tilliten til politiets 

virksomhet er svakere og mindre robust enn den personlige tilliten. Det kan dermed hevdes at 

tilliten innad i politiet er konfliktfylt. Presentasjonen av de fire tillitsaspektene til Grimen gir 

en indikasjon på at den vertikale tilliten, ikke eksisterer på samme måte som den horisontale.  

Spørsmålet som må stilles er i hvilken grad det er tillit, svak tillit, ikke eksisterende tillit eller 

mistillit. I diskusjonen i kapitlene ovenfor kommer det frem at tilliten er svakere vertikalt enn 

horisontalt. Men er det mistillit?  

Thyssen uttrykker det på følgende måte: «problemet om tillid opstår et andet sted, nemlig i 

belastningen ved at nære mistillid» (Thyssen 2002:32). Men selv om det ikke er tillit, betyr 

det ikke at man har mistillit. 

Mange sosiale konstruksjoner ville ikke vært mulig uten tillit. Tillit opptrer ofte som en 

nødvendig forutsetning for at sosiale prosesser kan finne sted (Bordum 2002a:45). Selv om 

det kan virke naivt i teoretiske analyser, er tillit en forutsetning for at visse sosiale fenomener 

skal eksisterer og fungere (Bordum 2002a:45). Politiet er her et godt eksempel på dette. Som 

hjelpe- og kontrollorgan er det avgjørende at yrkesutøverne, uavhengig av hvor man befinner 

seg i hierarkiet, har troen på systemet. 

Bordum (2002a) mener at tillit og mistillit er et asymmetrisk forhold, da de to fenomenene har 

forskjellige grunnleggende egenskaper. Mens tillit bygges opp over tid, kan skuffelse en 
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enkelt gang føre til mistillit. Dessuten kan mistillit generalisere ut i fremtiden (Bordum 

2002a:46). Slik det har blitt sett i kapitlene over beskriver informantene at tilliten mellom 

kollegaer er god, mens tilliten mellom nivåer i politiet er dårligere. Informantene forteller at 

problemer som informantene har forsøkt å fortelle om til overordnede flere ganger, ikke bli 

gjort noe med. I en slik konkret situasjon kan det tenkes at brudd på tilliten, kan føre til 

mistillit. Det er samtidig viktig å tenke på at forventingene til hva overordnede vil gjøre, vil 

være situasjonsbestemt (Grimen 2009:34). Det vil være nærliggende å tenke at 

politibetjentenes forventinger vil være basert på tidligere erfaringer, og viten om ledernes 

beslutningsgrunnlag. Ledere i politiet må ta flere hensyn, i form av ressurser, mål og politiske 

planer. Samtidig vil det være trolig at politibetjentene i gitte situasjoner vil ha større 

forventinger enn i andre. 

Mistillit gir grunn til å avbryte eller endre interaksjon, mens tillit ofte fungerer som en 

begrunnelse for interaksjon. 

Mistillid kan begrundes singulært og endeligt med henvisning til risiko, fare, 
uoprigtig eller løgnagtig ekspressiv kommuikiation, eller retrospektivt med henvisning 
til tillidsbrud og faktuelt skuffede forventninger. Mistillid kan kun foreskrive, hvad 
man ikke skal gøre, hvem man ikke skal tro på, hvem man ikke skal gøre sig afhængige 
af etc. (Bordum 2002a:46-47). 

 Med dette som utgangspunkt vil det være vanskelig i en politisammenheng å avbryte eller 

endre interaksjoner seg i mellom. Man er avhengig av hverandre, selv om informantene 

forteller at det i en operativ hverdag vil være mer fokus på publikum enn politihierarkiet.  

Bordum (2002a) påpeker at dersom man har mistillit som utgangspunkt kan man ikke bli 

skuffet, kun overrasket positivt. Problemet med mistillit er at det vil oppheve muligheten for 

sosiale relasjoner som er basert på tillit. Dersom alle forventinger er basert på mistillit vil 

sosial handling være umulig (Bordum 2002a:47). Bordum mener derfor at det i praksis vil 

være umulig med kun mistillit. Politiorganisasjonen har behov for tillit fra publikum og det 

vil innad i politiet også være behov for tillit. Slik det har blitt sett i diskusjonen i kapittel 6 er 

den kollegiale tilliten avgjørende for godt politiarbeid. Det er imidlertid ikke like mye tillit i 

avstandspregede relasjoner. Slik grimen (2009:92) uttrykker det er må ikke mistillit tiltre 

dersom tilliten avtar. Det vil dermed være mer gjeldende å se den vertikale tilliten som ikke 

eksisterende, enn som mistillit.  
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Som et annet synspunkt mener Grimen (2009:101) at institusjonalisert mistillit kan være 

nødvendig. Han mener at det innad i organisasjoner vil være behov for kontroll. 

Kontrollkjeder i politiet vil her være et eksempel på intern kontroll. I kapittel 5 ble det sett 

hvordan kontrollkjeder likeledes kan være en negativ side på samarbeid i politiet. Slik det 

empiriske materialet viser, virker ikke mistillit eller svak tillit til å være en nødvendig del av 

politiarbeidet. Det virker heller som at det kan hemme og ødelegge for godt politiarbeid. 

Kommisjonens vurdering la til grunn at holdninger, kulturen og ledelse var mangelfullt i 

politiet. det kan være nærliggende å tenke at tillit, eller ikke eksisterende tillit, også kan være 

en avgjørende årsak til at ikke politiet fungerer tilstrekkelig.  

Tabell 8.4 Tillit, mangel på tillit eller mistillit. (Min oversettelse fra Bordum 2002b:77) 

 Tillit: Mangel på tillit Mistillit 

Ubegrunnede 

forventinger: 

For eksempel: blind 

eller naiv tillit 

For eksempel: 

dersom viten og 

informasjon tas 

alvorlig 

For eksempel ved 

ubegrunnet angst og 

utrygghet, som ikke 

kan tilskrives et 

objekt 

Begrunnende 

forventinger: 

For eksempel: basert 

på positive 

erfaringer, opplevd 

over lengre tid 

For eksempel: ved 

total mangel på viten 

og informasjon. Sunn 

skepsis 

For eksempel: ved 

konkret skuffelse av 

legitime forventinger 

 

Sett i lys av tabellen over, vil den kollegiale tilliten være ha sitt grunnlag i begrunnede 

forventinger.  Mistillit forekomme dersom det er konkrete skuffelser av legitime 

forventninger. Forholdet mellom tillit og mistillit er likevel vanskelig innad i organisasjoner 

som politiet. Slik Bordum (2002a) poengterer kan mistillit være en grunn til å avbryte eller 

endre interaksjoner.  

Slik det har blitt diskutert over, vil det være mer nærliggende å snakke om ikke eksisterende 

tillit, enn mistillit innad i politiet. Dette på bakgrunn av nødvendigheten av sosiale relasjoner. 

Det kan hevdes at kulturen legger grunnlaget for hvilke forventninger man har. Gjennom 

oppgaven har det blitt sett på hvordan det finnes spenninger mellom ulike kulturer i politiet. 

Politibetjentene forventer at de som tilhører samme kultur deler grunnleggende verdier og er 
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enige om hvilke normer og atferd som er gjeldende. Dette er i stor grad knyttet til lik 

erfaringsgrunnlag. 

Politibetjentene er klar over at det er ulike meninger og prioriteringer på ledelses nivå og 

patruljenivå. Det kan tenkes at differensiering fører til at politibetjentene tilpasser 

forventningene etter ulikhetene. Politibetjentene vil forvente mer av sine egne, enn av 

toppledelsen, fordi de er klar over hvilke verdier og normer som utgjør en forskjell for 

handlinger og beslutninger som tas. Samtidig kommer det frem at politibetjentene har høye 

forventninger, spesielt etter kritikken, til at det vil bli endringer, og at ledelsen vil forstå hva 

som trengs av forandring. 

8.5 Sammendrag 
 

Den konfliktfylte tilliten forklarer muligens hvordan tilliten er i politiet. På den en siden har 

politibetjentene tillit til hverandre og til at politiet som virksomhet fungerer. Dersom det ikke 

hadde vært en slik tillit, ville ikke vi hatt et fungerende politi. På den andre siden er 

politiarbeidet fylt med konflikter oppover og nedover, altså den vertikale tilliten er svakere. 

Det er tydelig gjennom intervjuene at tilliten ikke er like sterk vertikalt, men spørsmålet er om 

en organisasjon kan fungere uten tillit, eller verre med mistillit? Det er interessant å tenke på 

den konfliktfylte tilliten som en del av det konfliktfylte politiarbeidet. Slik kommisjonen 

formulerer det, er det strukturelle utfordringer som fører til at politiet ikke fungerer 

tilstrekkelig. Dette bekrefter mine informanter. I den grad det er tillit, finnes denne i troen på 

seg selv og politiet som virksomhet. Men ikke nødvendigvis til lederne og de som fatter 

beslutninger. 

Johannessen(2013) konkluderer med at det norske politiet er paradoksalt.  

De praksisene som eksisterer i politiet , er demokratiske, involverende, tolerante og 
inkluderende på samme tid som de er udemokratiske, autoritære, undertrykkende og 
ekskluderende. Det som på den ene siden er et trivelig miljø med kameratskap, sterk 
sosial samvittighet og rettferdighetssans for hverandre og samfunnet, slår lukkethet, 
misforståtte lojalitetsbånd, streke sosiale sanksjoner eksklusjonspraksiser, 
maktkamper og konformitet (Johannessen 2013:257). 
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Det er sterke kontraster og mye som ikke kan ses i lys av mitt empiriske materiale. Men det er 

imidlertid noen slutninger som er av relevans. På den ene siden kan man se viktigheten av 

tillit, mens det på den andre siden ikke eksisterer tillit. Både tillit og kultur er to nærliggende 

begreper i den forstand at der det er felles kultur vil det også eksistere tillit, mens dersom det 

er kulturelle konflikter, vil også tilliten være begrenset. På den ene siden eksisterer det slik 

Johannessen (2013) uttrykker, et kollegafellesskap med godt samhold. På den andre siden er 

det kulturelle konflikter og ekskluderende praksiser. 

Det er viktig å presisere at mine funn ikke er like negativt som Johannessen (2013) 

presenterer det. Men det er viktig å rette søkelyset dit hen at tilliten ikke må tas for gitt i 

politiet. Ulike erfarings og kompetanse grunnlag og stor avstand virker å være begrensninger 

for tillit. Det er dermed viktig at politiet på hver side av de yrkeskulturelle barbereren, forstår 

at tilliten må bygges begge veier.   

Graner (2014:151) tenker at kombinasjonen av det legalistiske og autonomet perspektiver kan 

fungere «som en praktisk løsning på dilemmaet med å kombinere tenkings orienterte krav for 

effektiv opprettholdelse av lov og orden på den ene siden, og institusjonelle krav til å 

underordne seg grunnleggende rettsregler på den andre«. Det kan tenkes at det er i dette 

landskapet at tilliten også best kan vokse. 

En siste presisering er viktig: Som skrevet tidligere er tilliten fra publikum det informantene 

påpekte først da jeg stilte spørsmålet om tillit. Publikums behov ble også beskrevet 

gjennomgående i intervjusamtalene. Samtidig som informantene mener at tilliten innad er 

viktig og at problemene i politiet burde bli forbedret, er det publikum som er i fokus. dette 

legger grunnlaget for en tilnærming som vil bli belyst i avslutningen. 
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9 Avsluttende refleksjoner 
I denne oppgaven har det blitt diskutert hvilke dimensjoner som er avgjørende for 

forekomsten av horisontal og vertikal tillit i politiet. Kritikken som ble rettet mot politiet i 

kjølvannet av 22. Juli 2011 har dannet bakgrunnen for tema. Med dette som utgangspunkt har 

det vært mulig å få et patruljeperspektiv på kritikken mot politiet. Det empiriske materialet 

har vist at politibetjentene er stolte av å være politi, men ikke like fornøyde med politiet. 

Informantene er i stor grad enige med 22. Juli-kommisjonens konklusjoner om at mangelen 

heller skyldes holdninger, kultur og ledelse, enn ressurser. Informantene mener imidlertid at 

kritikken mot enkeltpersoner var vanskeligere å takle.  

Ut i fra dette funnet har det blitt drøftet om det kan ligge yrkeskulturelle forklaringer til 

grunn. Reuss-Iannis (1993) skille mellom ledelseskultur og patruljekultur har gitt en 

forklaring på hvorfor informantene er kritiske til politiledelsen. Det finnes en «oss» og 

«dem»-mentalitet på patruljenivå. Det kan knyttes sammen med det Gundhus (2008) betegner 

som kompetansehierarkiet. Det har blitt vist at den grunnleggende konflikten mellom 

kulturene handler om forståelsen av politiarbeid. Informantene, som en del av 

patruljekulturen, har et erfaringsbasert blikk på politiarbeid. Dette står i motsetning til 

ledelseskulturens perspektiv som er grunnet i mål og styring. En forklaring på hvorfor 

politibetjentene er enige i organisasjonskritikken er dermed at de føler at søkelyset endelig ble 

rettet mot lederne i organisasjonen. Deres ønske er at kritikken kan føre til forbedringer i 

politiorganisasjonen. Den sterke patruljekulturen intern på arbeidsplasser forklarer dessuten 

hvorfor politibetjenten mente at kritikken mot enkeltpersoner var uberettiget. «Oss» og 

«dem»-mentaliteten gir forklaring på at politibetjentene verner om «oss» og ikke «dem». Et 

viktig aspekt på forholdet mellom de ulike kulturene er her nærhet og avstand. 

De yrkeskulturelle konfliktene en avgjørende forutsetning for hvordan tilliten er innad i 

politiet. Det har blitt diskutert at det er tendenser til ulik grad av tillit mellom politibetjenter 

på samme nivå i politihierarkiet og den tilliten politibetjentene har til politiorganisasjonen. 

Gjennom drøftingen av de analytiske begrepene, har det blitt belyst at den horisontale og 

vertikale tilliten forekommer forskjellig. Funnene bekrefter dermed at den horisontale tilliten 

er den som finnes blant kollegaer på samme nivå i politiet. Denne formen for tillit eksisterer 

på grunnlag av felles erfaringsbakgrunn, inkludert den tilliten de ønsker å møte fra publikum. 

Det er dermed en mellommenneskelig tillit i en yrkeskultur som får næring av tilliten politiet 
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erfarer i møte med publikum. Horisontal tillit forekommer i nære relasjoner og kan også 

betegnes som kollegial tillit. Vertikal tillit beskriver tilliten til overordnete nivåer i politiet. 

Denne formen for tillit vil være basert på avstandspregede forhold. Ulik erfarings- og 

kompetansebakgrunn er avgjørende for hvordan denne formen for tillit forekommer. Vertikal 

tillit kan av den grunn betegnes som organisasjonstillit, og både eksisterer og ikke eksisterer 

på grunnlag av fjerne relasjoner.  

Dersom jeg problematiserer det empiriske materialet kan man skille mellom et erfaringsbasert 

syn og et kunnskapssyn. Politibetjentene har et erfaringsbasert perspektiv på kritikken, og er 

av den grunn mye enig i kritikken fra 22. Juli-kommisjonen(2012) og Politianalysen (2013). 

De ønsker en forbedring av politihverdagen, og ser at kritikken mot politiet har vært med på å 

belyse problemer de har opplevd på patrulje.  Man kan hevde at «oss« og «dem« mentaliteten 

ligger i veien for å se kritikkens konsekvenser i en større sammenheng. Som belyst i kapittel 

5, er spesielt to av informantene kritisk til hvilken vei politiet skal gå.  

Finstad (2003) tydeliggjør viktigheten av kunnskapsbasert politiarbeid «kunnskapsbasert 

politiarbeid innebærer at politiet skal gå vitenskapelig til verks ved å systematisere sine egne 

erfaringer og ved å forholde seg aktivt til, og anvende, andre typer kunnskap enn sin egen« 

(Finstad 2003:22) Dette er viktig for å se hvilke utfordringer politiet står ovenfor fremover. 

Det er viktig å ikke belyse informantenes beskrivelser bare som «riktig« siden den 

kunnskapen er erfaringsbasert, men også se på hvilke andre innflytelser også politibetjentene 

på patruljenivå trenger for å kunne møte fremtidens utfordringer. 

Med dette som utgangspunkt vil jeg se på veien videre, i en bredere politisk og faglig 

sammenheng. 

9.1.1 Overførbarhet 

Et avsluttende spørsmål før det blir sett på veien videre, vil være om prosjektet kan ha 

overførbarhet. En undersøkelses overførbarhet handler dermed om hvordan resultatene kan 

overføres til liknende fenomener. Det handler ikke om generalisering, men om beskrivelser, 

begreper, fortolkninger og forklaringer kan brukes på andre områder enn det som studeres 

(Johannessen m.fl. 2009:230-231). Gjennom oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i de to 

begrepene vertikal og horisontal tillit for å studere ulike tillitsdimensjoner innad i politiet. 

Disse begrepsparene har utviklet seg gjennom prosjektet, som analytiske redskaper. Resultatet 
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av oppgaven kan hevdes å fortelle noe om tilliten og kulturen innad i politiet generelt. Jeg har 

tatt utgangspunkt i ulike forståelser og etablerte teorier om politikultur, for å kunne se dette i 

lys av tilliten innad i politiet. Jeg håper og tror at de ulike dimensjonene ved vertikal og 

horisontal tillit, vil ha en bredere betydning, enn kun i mitt prosjekt. Både med og uten 

meningsinnhold, håper jeg at disse begrepene kan gi en generell forståelse om at tilliten innad 

i politiet er komplekst. 

9.2 Veien videre 
Etter politianalysens (2013) anbefalinger skal det utføres en kvalitetsreform og en 

strukturreform i politiet. Strukturreformen har et sentraliseringsfokus, som går ut på ha færre 

tjenestesteder med økt bemanning. Ifølge Politianalysen vil dette føre til at politiet kan ha mer 

fokus på kjerneoppgavene. Hvordan vil kultur og tillit i politiet utvikle seg som følge av 

Politianalysens strukturreform? Ettersom avstand og nærhet virker som å være viktige 

dimensjoner av tilliten innad i politiet kan det funderes på i hvilken retning politiet bør gå. 

Terrorangrepene 22. Juli 2011 var for Norge den største krisen i nyere norsk historie. Verken 

hendelsen eller kritikken er imidlertid  unik dersom man ser det i et internasjonalt perspektiv. 

Halvorsen (2013) har sammenliknet 22. Juli-kommisjonens rapport med rapporten etter 9/11 

og ser at det er flere likhetstrekk. Begge rapportene konkluderte med at samhandling på tvers 

av institusjoner og mangelfull fortolkning av allerede tilgjengelig informasjon skortet 

(Halvorsen 2013:86). Halvorsen (2013) ser at mye at kritikken som ble rettet ikke er noe nytt, 

verken historisk eller internasjonalt. Dermed håper han at politiet vil ta læring av hendelsen. 

«Om noe var en hard case for norsk politi, så var det 22. Juli 2011. Det ville vært syns om en 

så ekstrem erfaring vil medføre institusjonelle endringer som neppe vil være gunstige for 

etaten på lengre sikt» (Halvorsen 2013:97). I artikkelen «Berget som fødte et skred. Om 22. 

Juli-kommisjonsrapport. Anmeldelse» påpeker Finstad (2012) påpeker at politiet må ta 

lærdom etter en slik hendelse. Det er lett at endringsvilligheten blir forsvinner etter hvert som 

tiden går. Det kreves dermed systematiske lærings- og endringsprosedyrer som tar tak i de 

utfordringene som er lagt til grunn. Men spørsmålet er hvilke endringer som vil komme. 

Som en tydelig relevans til nærhet- og avstandsperspektivet i oppgaven, er det interessant å 

fundere over hvilken vei Politianalysens (2013) anbefalinger vil føre til. Regjeringens 

oppfølging, blir kalt nærpolitireformen, men er likeledes tuftet på reformene som 



102 
 

Politianalysen (2013) la frem. Det kan dermed stilles spørsmål om sentralisering vil føre til et 

nærere politi? Larsson (2013) stiller spørsmål det vi ønsker «et nært eller fjernt politi«, i 

artikkelen med samme navn. I dette ligger det en forståelse om det «politiet« Politianalysen 

fremstiller, ikke er et politi som nærer publikum. Slik Larsson (2013:avsnitt 8) uttrykker det, 

har Politianalysen (2013) gått bort i fra politiidealene som tidligere lå til grunn for 

politiarbeid. Disse idealene gikk blant annet ut på at politiet skulle være mest mulig sivilt og 

integrert i lokalsamfunnet. Det kan tenkes at konsekvensene av politianalysens anbefalinger 

kan føre til et politi som står i motsetning til dette. Vestby (2014) tar også opp denne 

problematikken og mener at avstand kan være belastende for publikum i den forstand at 

politiet ikke vil være like synlige som før (Vestby 2014:22). 

Det empiriske materialet viser at politibetjentene i stor grad er opptatt av å være til stede for 

publikum. Det er likevel kun to informanter som utrykker eksplisitt bekymring ved kritikken. 

Slik det er skrevet over kan det virke som om det erfaringsbaserte blikket i større grad 

fokuserer på organisasjonskritikken, enn på hvilke konsekvenser kritikken faktisk kan føre 

med seg for deres hverdag. For informantene var kritikken som kom mot politiet som 

virksomhet positivt. Punktene som 22. Juli-kommisjonen tar opp er problemer som 

informantene har opplevd over lang tid. Deres erfaring påvirker dermed deres syn og 

kommentarer på kritikken mot politiet. Den videre oppfølgingen av politianalysen ga 

anbefaling om reformer som ville påvirke politiets organisering betydelig. Det kan være lett 

for å glemme hvilke konsekvenser kritikken kan få, også for deres operative hverdag, dersom 

politianalysens anbefalinger trer i kraft.  

Nærhet til kolleger og publikum og avstand til ledelsen er viktige dimensjon for tillit. Større 

politidistrikter gir større avstand mellom det patruljerende politi og toppledelsen – risikerer 

Politianalysen å legge til rette for en enda større tillitsrisiko enn i dag; det vil si at 

patruljekulturen i enda større grad vil oppleve avstand til toppledelsen og dermed usikker tillit 

til politiet? 

Dersom politiet har en posisjon som ordnende kulturell kategori, kan også dette bidra 
til å belyse hvorfor politiets tilstedeværelse framstår som viktig – og ikke nødvendigvis 
basert på argumenter om effektivitet. Et utrykningsbasert politi er ikke til stede på 
samme måte, men forblir i større grad utvendig til lokalsamfunnet (Vestby 2014:22). 

En informant stiller et interessant spørsmål, som er verdt å bemerke seg i denne sammenheng. 

Ønsker man et blåskjorte politi eller et svartskjorte politi? Dette er hans beskrivelse av 
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forskjellen på nærpoliti og fjernpoliti. Denne diskrepansen mellom blåpoliti og svart politi et 

interessant vinkling for videre forskning. 

Som en avsluttende kommentar på det jeg har sett gjennom mine funn. På det politiske plan er 

det viktig å ikke kun fokusere på «nærpoliti» eller «fjernpoliti» i møte med publikum, men 

også fokusere på nærhet og avstand innad i politiet. Dersom det er konflikter basert på disse 

dimensjonene internt, kan det funderes på om det vil ha følger ute blant publikum. 
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Vedlegg 2 

Informasjonsskriv	  
Jeg er masterstudent i kriminologi ved Universitetet i Oslo, og holder på med mitt avsluttende 
masterprosjekt. Temaet for prosjektet handler om politiet i etterkant av 22. juli, og jeg ønsker 
å undersøke hvordan kritikken har påvirket politiet. Det er her interessant å se hvordan politiet 
som virksomhet, arbeidsplass og som betjent har blitt påvirket av dette. Hensikten med 
prosjektet er å belyse hvordan en slik hendelse og kritikk påvirker politiet og håper at dette 
kan bidra til en økt forståelse av den sitasjonen som er i dag. 

For å finne ut av dette ønsker jeg å intervjue 5-10 betjenter. Spørsmålene som vil bli stilt 
handler om kritikken etter 22. juli, mediainntrykk, arbeidsmiljø, HMS-kultur etc.  Intervjuene 
vil bli tatt opp bånd, hvis det er i orden for deg, og vil ta en drøy times tid. Jeg ønsker deg 
som informant fordi jeg tror du har kunnskap og kan gi meg innsikt i hvordan politiet har blitt 
påvirket etter 22. juli. Deltakelsen vil kunne bidra til økt forståelse og kunnskap om temaet. 

Det er frivillig å være med og du har mulighet til å trekke deg når som helst underveis, uten å 
måtte begrunne dette nærmere. Dersom du trekker deg vil alle innsamlede data om deg bli 
slettet. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne 
gjenkjennes i den ferdige oppgaven. Opplysningene anonymiseres og opptakene slettes når 
oppgaven er ferdig, i mai 2014.  
 
Dersom du har lyst å være med på intervjuet, kan du gi beskjed på telefon eller mail. Det er 
også fint om du skriver under på en samtykkeerklæring, noe som kan ordnes når vi møtes. 
 
Hvis det er noe du lurer på kan du ringe meg på …...... eller sende en e-post til ………….. 
eller kontakte min veileder Liv Finstad på …….... eller mobil……………. 
 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste (NSD).  
 
Med vennlig hilsen 

Tanita Kallum Ferre 
 

Samtykkeerklæring:  
 
Jeg har mottatt skriftlig informasjon og er villig til å delta i studien.  
 
Signatur …………………………………. Telefonnummer …………………………….. 
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Vedlegg 3 

Intervjuguide 
 

Bakgrunnsinformasjon og innledende: 

• Først må jeg notere kjønn og alder. Hvor gammel er du? 

• Hva er din yrkestittel? 

• Hvor lang yrkeserfaring har du fra politiet? 

• Hvor lenge har du jobbet i dette distriktet? 

• Har du en annen utdanning i tillegg til politihøgskolen? 

• Hva motiverte deg til å bli politi? 

 

• Hva tenker du på når du hører begrepet tillit? 

• Hvor viktig er det at folk i samfunnet har tillit til politiet? 

• I hvilke sammenhenger er dette spesielt viktig? 

• Hvordan er tillit innad i politiet viktig?  

 

Kritikken: 

Kommisjonen: 

• Har du selv lest kommisjonsrapporten? 

• Hvis ja: Hva synes du om den?  

• Hvis nei: Har du fått med deg hva innholdet sier? 

• 22. juli-kommisjonen mener det handler om kultur, holdninger og ledelse i politiet og 

ikke først og fremst ressurser. Hva synes du om det?  

• Hva syns du om denne kritikken? 

• Har det vært mye snakk om kommisjonsrapporten på arbeidsplassen? 

 

Media: 
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• Hvordan mener du medienes dekning av 22. juli saken var? 

• Hvis du ser bort ifra dekningen av selve terroraksjonen, Hvordan fokus mener du at 

media hadde? Hva var det viktigste å få fram? 

• Hva slags bilde syns du media har gitt av politiet?  

• Hvordan syns du at media har fremstillet dere? 

• Hva synes du om kritikken fra media? Hvordan syns du media har fremstilt kritikken? 

• Hvilken rolle mener du media hadde etter 22. juli? 

• Var det noen spesielle oppslag som vekket din oppmerksomhet? 

• Hva har du lest, sett hørt, kom gjerne med eksempler. 

• Har du et inntrykk av at media inkluderte politiets meninger i etterkant av 22. juli? 

• Noen i Politiet vil kanskje mene at de ble utpekt som profesjonelle syndebukker, hva 

syns du om det? 

• Hvordan vil du beskrive forholdet til media?  

• Hvordan påvirker en slik kritikk motivasjonen? 

 

Folk flest: 

• Hvilke forventninger tror du at folk har til politiet, spesielt i krisesituasjoner?  

• Har du merket noen forskjell i møte med publikum? 

• Har du fått tilbakemeldinger fra publikum, har disse vært positive eller negative? 

• Hva syns du om det?  

Politiet selv: 

• Hvordan syns du politiet har håndtert kritikken etter 22. juli? 

• Hvordan synes du POD har håndtert kritikken? 

• Hvordan synes politimesteren har håndtert kritikken? 

• Hvordan har kritikken blitt håndtert av deg og dine kolleger? 
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Virksomhet: 

• Hvordan har kritikken påvirket politiets beredskapsmodus? 

• Har det blitt mer fokus på sikkerhet? 

• Har det blitt mer øvelse, trening eller økte ressurser eller spesialister/spesialstillinger 

som dere ikke hadde tidligere? 

• Har det vært kurs ol.? 

 

Betjent: 

• Har 22. juli på noen måte påvirket deg i jobben du gjør? 

Har kritikken påvirket deg? 

• Hvordan tror du hendelsen vil påvirke politiet fremover? 

• Hvordan synes du kulturen innad i politiet er? 

 

Arbeidsmiljø: 

• Hvordan har arbeidsmiljøet vært etter 22. juli? 

• Har det vært tilstrekkelig med informasjon i etterkant av 22. juli? Her tenker jeg på 

informasjon om kommisjonen, hendelsen eller endringer, hvordan dere skal håndtere 

media, kritikken osv. 

• I hvilken grad har det blitt tatt opp hendelsen, kritikken osv, og har dette blitt diskutert 

på jobben din? 

• Snakker du og kollegaene dine om dette? 

• Har du merket noen endringer på jobb? 

For eksempel i form av, helse og sykefravær… 

• Hvordan er samholdet i politiet? 

• Føler du at det er økt eller svekket samhold innad i politiet etter 22. juli ? 

• Hvilken stilling har dere i politiet tatt til kritikken som kom etter 22. juli? 
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HMS-kultur: (helse miljø og sikkerhet) 

 

• Hva legger du i begrepet HMS? 

• Synes du HMS-arbeid er viktig og avgjørende innenfor politiet? 

• Har du vært borti heftet om HMS- kultur i politi og lensmannsetaten? 

• Hvilken rolle synes du HMS har hatt etter 22/7?  

• Er det blitt gjort noen HMS tiltak? Evt andre tiltak? 

• Hvordan har eventuelle tiltak eller snakk om HMS blitt tatt opp på arbeidsplassen? 

• Hvordan har eventuelle tiltak blitt møtt av de ansatte? 

• Dersom det ikke har vært noen tiltak, hva synses du om det? 

• Synes du kommunikasjonen mellom ledere og ansatte fungerer godt innad i politiet? 

• Har det vært/er det en god og åpen dialog på arbeidsplassen? 

 

 

Avsluttende spørsmål: 

• Er det noe du ønsker å fortelle mer om? 

• Er det noe som var uklart?  
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Vedlegg 4  

 


