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Sammendrag 

Forfatter: Lisa Falch Norstrand  

Tittel: Midlertidig bevæpning og utvikling av profesjonsidentitet hos politistudenter: En 

kvalitativ studie i et samfunnspsykologisk perspektiv   

Hovedveileder: Inger Skjelsbæk 

Biveileder: Joshua Marvle Phelps 

 

Studien har tatt et samfunnspsykologisk ståsted for å undersøke hvordan 

politistudenter har utviklet sin profesjonsidentitet som politi relatert til den midlertidige 

bevæpningen. Studien har fokusert på to områder, politistudenters erfaringer fra 

praksisoppholdet, og deres refleksjoner over den offentlige bevæpningsdebatten i media. 

 Det ble gjennomført kvalitative, individuelle, semistrukturerte intervjuer med ti 

politistudenter fra Politihøgskolen, derav åtte menn og to kvinner. Intervjuene ble 

gjennomført mens det fremdeles var midlertidig bevæpning og etter at deltakerne hadde vært i 

praksis. Datamaterialet fra intervjuene er fremstilt i en temporal, tematisk analyse, hvor 

Bronfenbrenner sin økologiske modell har blitt benyttet som rammeverk for å undersøke 

diskurser av utvikling på ulike nivåer.       

 Studien indikerer at det har skjedd forandring på to plan, både en utvikling av 

profesjonsidentitet og en endring i deltakernes forståelse av våpenets betydning for politiet. 

Studien viser at deltakernes dirkete erfaring med våpenet under praksisoppholdet, sammen 

med indirekte innflytelse fra politikulturen, har hatt en relativt stor virkning på studentenes 

utvikling av profesjonsidentitet. Alle deltakerne endret sin oppfatning av våpenets betydning 

for politiet, der de fleste gikk fra et negativt til et positivt syn på bevæpning. Alle utenom én 

av deltakerne inkorporerte tjenestevåpenet som en viktig del av profesjonsidentiteten, og 

opplevde at det operative politiet bør være generelt bevæpnet.     

 Studien er et selvstendig forskningsprosjekt som ikke er knyttet til andre prosjekter. 

Alt av datamateriale er samlet inn og behandlet på egenhånd.       

 

Stikkord: Profesjonsutvikling, politistudent, politiidentitet, midlertidig bevæpning, 

praksisopphold, offentlig bevæpningsdebatt, økologisk modell, samfunnspsykologi.  
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Forord 

Muligheten til å få snakke med politistudenter, og høre deres erfaringer og opplevelser 

med den midlertidige bevæpningen har vært utrolig spennende. Det har vært en givende 

prosess der studentenes delaktighet og engasjement har gjort prosjektet mer lærerikt og 

interessant enn hva jeg kunne sett for meg før prosjektstart. Jeg ønsker derfor å takke alle 

politistudentene som har viet sin tid til å delta i studien! Uten deres åpenhet og interesse 

hadde ikke dette prosjektet latt seg gjennomføre.      

 Tusen takk til mine veiledere Inger Skjelsbæk og Joshua Marvle Phelps for gode, 

konstruktive samtaler og tilbakemeldinger. Jeg setter utrolig stor pris på deres engasjement og 

støtte gjennom hele prosessen.             

 Ikke minst vil jeg takke min samboer Trym, for gode diskusjoner og tilbakemeldinger. 

Din hjelp for å komme i mål har vært uvurderlig. Til slutt vil jeg også takke min familie for 

oppmuntring, støtte og tilstedeværelse. 

 

 

 

Lisa Falch Norstrand 

Oslo, april 2016  
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Introduksjon 
Skadepotensialet tror jeg er ganske lite da, det å true med våpen. Jeg tror heller at 

skadepotensialet er større ved å ikke true med våpen. 

Finn 

Sitatet er hentet fra et intervju med en politistudent som i denne studien blir kalt Finn. 

Han er en av flere politistudenter som var ute i praksis da den midlertidige bevæpningen ble 

innført 25. november 2014 (Politiets Sikkerhetstjeneste [PST], 2014). Politiet gikk med våpen 

på hofta i overkant av ett år, og studentene som var ute i praksis i denne perioden fikk erfare 

hvordan politiet fungerte både med og uten våpen i daglig tjeneste.  

 Norge er et av få land i verden som til vanlig har et ubevæpnet politi i operativ 

tjeneste. Den midlertidige bevæpningen ble innført på bakgrunn av at Norge og politiet 

spesielt ble vurdert som et potensielt mål for terrorhandlinger. Bevæpningen fikk mye 

oppmerksomhet, og en offentlig debatt ble fremstilt i media. Blant annet var det flere 

uttalelser fra politikere og Politiets Fellesforbund (PF), som talte for og mot bevæpning av 

politiet (Estensen & Nordby, 2015; Politiets Fellesforbund [PF], 2015). Hvilke negative 

konsekvenser som kunne oppstå via et bevæpnet politi ble betydelig vektlagt debatten. Hva 

kan den midlertidige bevæpningen ha betydd for politistudentenes forståelse av profesjonen 

politi?           

 Politistudenter befinner seg i en utviklingsfase mot en politiidentitet, også kalt en 

profesjonsidentitet som politi (Lauritz, 2009). Profesjonsidentitet kan anses som et samspill 

mellom personlig identitet og forståelsen av seg selv som profesjonell (Reisetter, Korcuska, 

Yexley, Bonds, & et al., 2004). Utviklingen av en profesjonsidentitet bygger på sosiale og 

profesjonelle forventninger som personen har til sitt fremtidige yrke, som kontinuerlig blir 

utfordret gjennom erfaringer (Lauritz, 2009; Weick, 1995). Studentenes erfaringer med et 

bevæpnet politi, sammen med deres opplevelser av samfunnets forventinger til politiet 

gjennom bevæpningsdebatten i media vil i denne studien ligge til grunn for å undersøke en 

viktig del av deres utvikling mot profesjonsidentitet som politi.     

 Studien baserer seg på politistudenters erfaringer fra praksisoppholdet og deres 

refleksjoner over den offentlige bevæpningsdebatten i media for å undersøke hvordan den 

midlertidige bevæpningen kan ha hatt en betydning for deres utvikling av profesjonsidentitet. 

Forskningsspørsmålet blir dermed: hva har den midlertidige bevæpningen betydd for 

politistudentenes utvikling av profesjonsidentitet?      
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 Studien tar utgangspunkt i et samfunnspsykologisk perspektiv der deltakernes 

erfaringer fra praksisoppholdet og refleksjoner over den offentlige bevæpningsdebatten ligger 

til grunn for å forstå deres utvikling av politiidentitet. Det lar seg gjøre ved å ta i bruk 

Bronfenbrenner sin økologiske modell som grunnlag for forståelsen av utvikling til studentene 

(Bronfenbrenner, 1977). Bronfenbrenner legger til grunn at individet utvikler seg i samspill 

med miljøet rundt seg, og at samfunnet på ulike nivåer har en innvirkning på personenes 

utvikling. Det er viktig å presisere at studien ikke er interessert i å forstå utvikling av 

profesjonsidentitet på et generelt plan, men heller hvordan den midlertidige bevæpningen 

gjennom politistudentenes fortellinger om erfaringer fra praksisoppholdet og deres opplevelse 

av bevæpningsdebatten muligens har hatt en virkning på utviklingen av politiidentitet.   

 Studien bygger på kvalitative intervjuer med politistudenter fra Politihøgskolen. 

Datainnsamlingen fant sted desember 2015/januar 2016, mens politiet fremdeles var 

midlertidig bevæpnet. Deltakerne i studien er 3. års studenter som var ute i praksis da den 

midlertidige bevæpningen ble innført. Temaet er svært tidsrelevant, og innsyn i betydningen 

av den midlertidige bevæpningen på politiidentitet bør ha en plass i bevæpningsdebatten. 

Politistudentene er fremtidens politi, og deltakerne i denne studien har hatt en unik mulighet 

til å oppleve den midlertidige bevæpningen på nært hold gjennom sitt praksisopphold. 

 Det er viktig å presisere at studentene som var ute i praksis under den midlertidige 

bevæpningen ikke bar våpen selv, det var kun ferdigutdannet politi med godkjent klarering 

som hadde tillatelse til å gå med tjenestevåpen på hofta. 

Begrepsavklaring  

 Når jeg bruker begrepet «politi», «tjenestepersonell» eller «politibetjent» i denne 

studien, henviser jeg til det operative politiet som er ute på gata i sin arbeidshverdag. Det er 

den operative erfaringen med tjenestevåpenet som deltakerne i denne studien har som jeg er 

interessert i å utforske, og derfor er kun denne politigruppen inkludert.    

 Ved bruk av begrepet «politistudent» eller «student» refererer jeg til deltakere i denne 

studien og ikke alle politistudenter på et generelt plan, med mindre jeg presiserer at jeg sikter 

til politistudenter utenfor deltakergruppen.       

 Begrepene «publikum» og «befolkning» vil bli brukt for å beskrive sivile mennesker 

som bor i Norge, men som hverken er kriminelle eller politi.   

Oppgavens oppbygning 

Neste kapittel vil kort presentere utgangspunktet for studien med bakgrunnen for den 

midlertidige bevæpningen, tidligere forskningen som er gjort på politi i relasjon til våpen, og 
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forskning på utvikling av profesjonsidentitet. Det vil til slutt også avklare hvordan 

Bronfenbrenner sin økologiske modell skal hjelpe med å undersøke forskningsspørsmålet. 

Deretter følger et kapittel om metode, hvor det gjøres rede for metodiske valg og refleksjoner, 

samt en oversikt over analytisk gjennomførelse. Så følger et kapittel med selve analysen, før 

det neste tar for seg en redegjørelse og diskusjon av funnene i studien der utviklingsmodellen 

til Bronfenbrenner vil illustrere hva som ligger til grunn for studentenes utvikling av 

profesjonsidentitet. Til slutt kommer konklusjonen sammen med refleksjoner over studien og 

forslag til fremtidig forskning.    

Bakgrunn for studien 

Bakgrunnen for den midlertidige bevæpningen og den offentlige 

bevæpningsdebatten 

I november 2014 ble det norske politiet midlertidig bevæpnet på bakgrunn av Politiets 

sikkerhetstjeneste (PST) og Felles kontraterrorsenters (FKTS) trusselvurdering (PST, 2014). I 

trusselvurderingen presiserte de at politipersonell ble ansett som en aktuell målgruppe for 

terrorhandlinger (PST, 2014). I en følgende vurdering fra Politidirektoratet (POD) og 

Regjeringen, samtykket justis- og beredskapsminister Anders Anundsen til at uniformert politi 

skulle bære våpen for å kunne ivareta politiets egen sikkerhet og styrke deres evne til rask 

innsats (Justis- og beredskapsdepartementet, 2014). Bevæpningstillatelsen skulle i 

utgangspunktet vare i en periode på fire uker, men ble fornyet flere ganger før den ble 

avsluttet av politidirektør Odd Reidar Humlegård den 3. februar 2016 (Politidirektoratet 

[POD], 2016b). Begrunnelsen tok utgangspunkt i PODs samlede vurdering om at grunnlaget 

for å fortsette den midlertidige bevæpningen hadde opphørt (POD, 2016b). Denne avgjørelsen 

ble ikke støttet av PSTs revurderte trusselvurdering, som sa at det fremdeles er mulighet for at 

det kan bli forsøkt å gjennomføre terrorangrep i Norge i løpet av 2016 og at trusselbildet 

fremdeles er svært komplekst (Politiets Sikkerhetstjeneste [PST], 2016).     

 Den midlertidige bevæpningen vekket en større offentlig debatt om et generelt 

bevæpningsbehov for politiet i Norge. Den midlertidige bevæpningstillatelsen førte til 

engasjement fra flere politikere, Politiets Fellesforbund (PF) og ansatte i det operative politiet. 

Det har blitt uttrykt positive og negative konsekvenser som kan følge med et generelt 

bevæpnet politi.           

 Argumentene mot et bevæpnet politi har gått på tryggheten til publikum ved at en 

generell bevæpning kan føre til en økt bruk av våpen, og dermed også en økning i dødsfall. 
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Det har for eksempel blitt tatt opp at en generell bevæpning av politiet kan føre til økning av 

våpenbesittelse hos kriminelle. Blant annet har Hadia Tajik – leder for Stortingets 

Justiskomite og nestleder politiker i Arbeiderpartiet, uttalt at hun og Arbeiderpartiet er sterkt i 

mot generell bevæpning av politiet (Estensen & Nordby, 2015). Hun presiserte at økt 

bevæpning ikke vil være det samme som økt trygghet, og at bevæpning kan føre til økt antall 

skudd, som igjen kan føre til flere skuddskader og dødsfall (Estensen & Nordby, 2015). Det 

samme uttrykte KrFs justispolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad under den midlertidige 

bevæpningsperioden, da han fortalte at KrF så frem mot en avvikling av bevæpnet politi 

(Gjerstad, 2015). Ropstad hevdet at når våpen brukes, vil det forekomme flere negative 

hendelser, som for eksempel vådeskudd. Han og KrF fryktet at politibevæpning på sikt vil 

føre til at kriminelle grupper vil bevæpne seg i større grad, og at dette kan skape en eskalering 

(Gjerstad, 2015).          

 Blant de som var for generell bevæpning ble det også brukt argumenter om 

befolkningens trygget, i tillegg til politiets egen sikkerhet i møte med ulike former for trusler. 

Et av argumentene som ble vektlagt var politiets responstid og hvilke fatale konsekvenser som 

kan oppstå hvis politiet ikke har muligheten til å handle raskt nok. Sigve Bolstad, leder for PF, 

uttalte seg om at PF er for en generell bevæpning av politiet (Gjerstad, 2015). For å sikre både 

politibetjenter på jobb og allmennheten, mener PF det er best at politiet bærer våpen på fast 

basis. PF presiserte også under den midlertidige bevæpningen at politiet vil føle seg utrygge 

hvis bevæpningen fjernes (Gjerstad, 2015). Bolstad påpekte at de mest alvorlige situasjonene 

krever så hurtig responstid som mulig, og at politiet derfor bør bære våpen til vanlig (PF, 

2015). Ulf Leirstein, justispolitisk talsmann og Frp politiker, uttalte seg også om at han og Frp 

mener at flere politiske partier enn Fremskrittspartiet må forså at politiet må få de nødvendige 

verktøyene for å kunne beskytte befolkningen og seg selv på permanent basis (Leirstein, 

2016). Blant flere positive uttalelser fra det operative politiet, tok politibetjent Leif Erik 

Garthus også til ordet under den midlertidige bevæpningen. Han ønsket å utfordre påstandene 

til politikerne som var i mot bevæpning, og skrev et innlegg i politiforum, som er Norges 

største uavhengige politimagasin (Politiforum, u.å.), at tiden for et ubevæpnet politi er over 

(Garthus, 2015).           

 Like etter innføringen av den midlertidige bevæpningen gjennomførte NRK en 

spørreundersøkelse gjennom analyseinstituttet Norstat, som spurte en representativ del av 

befolkningen om folk ønsket en generell bevæpning (Zondag, Jørstad, & Jørgensen, 2014). 

Av de 100 personene som svarte, var 55 % mot, 7 % var usikre og 38 % var for generell 

bevæpning. Den offentlige bevæpningsdebatten ble lagt frem på en måte som gir uttrykk for 
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at flertallet av politikerne og store deler av samfunnet gjennom media er kritiske, mens PF og 

det operative politiet er positive til en generell bevæpning av politiet. Det vil være spennende 

å se hvordan politistudenter betrakter en slik uenighet i sin utvikling av profesjonsidentitet 

som politi. 

Forskning på politiet, politistudenter og profesjonsutvikling  

Akademisk forskning på politiet er på et internasjonalt plan et relativt nytt 

forskningsfelt (Reiner, 2010). Det er noen tidligere studier som har fokusert på politiarbeid og 

våpenbruk i Norge. De har tatt for seg sammenligninger av retningslinjer for våpenbruk i 

tjeneste og statistiske sammenligninger av faktisk våpenbruk med land som Sverige, Danmark 

og Finland (Knutsson & Norée, 2010), og politiets bruk av våpen i operativ tjeneste fra 1995-

2007 (Myhrer & Strype, 2010). I tillegg har Johannessen blant annet studert hvordan politiet i 

Norge har endret seg gjennom historien med fokus på politikultur, makt og identitet 

(Johannessen, 2013).            

 Det er gjennomført tre kvantitative forskningsprosjekter som har tatt for seg politiets 

og politistudenters holdninger og meninger om bevæpnet politi i Norge (Fekjær & Strype, 

2015; Finstad, 2011, 2012). Finstad undersøkte 4147 polititjenestemenns holdninger til 

bevæpning i 2011 og fant ut at 60 % var i mot, 20 % var for og 20 % hadde ikke gjort seg opp 

noen mening (Finstad, 2011). Finstad gjennomførte en studie til året etter, hvor hun 

undersøkte hva innsatspersonell mente om generell bevæpning (Finstad, 2012). Resultatene 

viste en markant økning i tilhengere av generell bevæpning, der 52 % av IP-godkjente var mot 

generell bevæpning, 42 % var for og 7 % hadde ikke gjort seg opp noen mening. Det er viktig 

å påpeke at de to undersøkelsene til Finstad så på to ulike utvalg, det er altså ikke de samme 

personene som har deltatt i begge studiene (Finstad, 2011, 2012). Fekjær og Strype gjorde en 

kvantitativ undersøkelse på politistudenters holdninger til bevæpning (Fekjær & Strype, 

2015), der deres datagrunnlag var en gruppe på 513 studenter som ble uteksaminert fra 

Politihøgskolen i 2013. Funnene deres viste at 1/3 av studentene var for bevæpning, 1/3 var 

mot og den siste 1/3 hadde ikke bestemt seg. Resultatene viste også at mennene var mer 

positive til bevæpning enn kvinnene i undersøkelsen (Fekjær & Strype, 2015). Med et 

overordnet blikk på disse studiene kan det se ut til at politiet har blitt mer positive til generell 

bevæpning i løpet av de siste årene.         

 Med utgangspunkt i studier som er gjennomført i Norden, er det lite kvalitativ 

forskning på politi knyttet til våpen eller profesjonsidentitet. Unntaket er Lauritz (2009) som 

har undersøkt utvikling av svenske politistudenters og nyutdannede polititjenestepersoners 
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profesjonelle identitet. Han konkluderte med at den voksende politiidentiteten bygger på 

sosiale forventninger, både interne og eksterne kulturelle forståelser av politirollen, i tillegg til 

profesjonelle forventninger som individet har til sin fremtidige profesjon. Disse sosiale og 

profesjonelle forventningene blir så endret i samspill med meningsskapende erfaringer 

personen har underveis i profesjonsutviklingen. Resultatene fra studien påpeker også at 

politiidentiteten ikke er fullt utviklet før man er ansatt som politibetjent og har den 

myndigheten og evnene som tilhører yrket. Lauritz plasserer politistudentene i startblokken, 

der de står klare for å utvikle sin profesjonelle identitet (Lauritz, 2009).    

 Ingen har forsket på politistudenters utvikling av profesjonsidentitet i betraktning av 

en midlertidig bevæpning. Det som er interessant er om den midlertidige bevæpningen har 

hatt en innvirkning på de meningsskapende erfaringene studentene har tilegnet seg underveis i 

utdanningsløpet og om disse erfaringene igjen har hatt en virkning på selve 

profesjonsidentiteten. Studentene som har vært ute i praksis etter innføringen av den 

midlertidige bevæpningen har på nært hold erfart hvordan politiet har inkorporert våpenet i 

sin arbeidshverdag. Deltakernes observasjon og erfaring med politiets håndtering av 

tjenestevåpenet kan ha hatt betydning for studentenes forståelse og utvikling av 

politiidentiteten relatert til våpenet. De direkte erfaringene kan i følge Lauritz (2009) og 

Weick (1995) bidra til å endre studentenes utvikling av profesjonsidentitet.  

Utvikling av profesjonsidentitet i et samfunnspsykologisk perspektiv 

Reisetter og kolleger (2004) betrakter profesjonsidentitet som at personen har en 

oppfatning av seg selv som profesjonell og at personen innehar en følelse av profesjonell 

kompetanse. Prosessen mot å oppnå en profesjonsidentitet medfører en endring av personens 

identitet på et personlig og profesjonelt plan (Bruss & Kopala, 1993). Lauritz (2009) viser til 

at en profesjonsidentitet av politi formes av en kompleks relasjon mellom kultur, sosial 

forståelse av politirollen og yrket. Han fremstiller utviklingen av profesjonsidentitet som en 

kompleks prosess, der den voksende politiidentiteten bygger på sosiale og profesjonelle 

forventninger som individene har om sitt fremtidige yrke (Lauritz, 2009), som så blir utfordret 

i en kontinuerlig meningsskapende prosess av erfaringene som erverves gjennom studieløpet 

og videre gjennom karrieren (Weick, 1995).       

 Det vil si at politistudenter vil ta i bruk ideer om politiidentiteten som eksisterer i 

samfunnet, sammen med deres forventinger til hva profesjonsidentiteten som politi innebærer. 

Disse forventningene vil gjennom studieløpet utfordres av erfaringer studentene opplever og 

dermed endre deres forståelse av politiidentiteten. Som Bruss og Kopala (1993) og Reisetter 
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og kolleger (2004) poengterer, så vil utviklingen av profesjonsidentitet involvere endring av 

studentenes personlige identitet ved at de inkorporerer politiidentiteten som en del av seg selv.

 Reiner (2010) påpeker at det moderne samfunn blir karakterisert av en ideologisk 

antakelse om at politiet har en funksjonell forutsetning for å opprettholde sosial orden, samt at 

fravær av politi vil føre til kaos. Politiet blir hovedsakelig definert som et organ av mennesker 

som patruljerer i det offentlige rom med blå uniformer (Reiner, 2010). Politiets funksjon i vårt 

samfunn kan derfor anses som viktig og kompleks. Politiet har blant annet ansvar for å 

forebygge, avdekke og stanse kriminalitet, og beskytte personer, eiendom og opprettholde 

offentlig orden (Edvinsen, 2009; politiloven). I følge Johannessen (2013) er formålet med den 

operative politipraksisen å ta inn og kontrollere kriminelle.     

 Det er stor enighet om at et individ generelt utvikler seg i samhandling med miljøet 

rundt seg (Barker & Wright, 1949; Dalton, Wandersman, & Elias, 2007; Nafstad & Blakar, 

2013). Samfunnspsykologien spesielt, er opptatt av relasjonen mellom individet og samfunnet 

(Dalton et al., 2007). Samfunnspsykologer fokuserer på faktorer i samfunnet for å se hvordan 

disse virker på personen, i tillegg til hvordan personen så påvirker samfunnet tilbake (Schjødt 

& Skutle, 2013). De argumenter for at samhandling mellom individ og samfunn vil være med 

å forme personens identitetsutvikling.      

 Bronfenbrenner som er sentralt i dette fagfeltet, utviklet en økologisk modell som tar 

for seg individets utvikling i samspill med input fra miljøet rundt seg på ulike nivåer 

(Bronfenbrenner, 1977, 1986). Som samfunnspsykologer er enig i, bygger modellen på at 

individet og samfunnet påvirker hverandre gjensidig (Nelson & Prilleltensky, 2010). Andre 

studier har også anerkjent utviklingsmodellen til Bronfenbrenner og lagt den til grunn i sin 

forskning. For eksempel så Cook og kolleger på utvikling av profesjonsidentitet hos 

sykepleierstudenter (Cook, Gilmer, & Bess, 2003), og Spencer (2007) har sett på hvordan 

unges utvikling varierer på bakgrunn av deres ulike interaksjon med miljøet. 

 Politistudenter kan betraktes som om de er i en utviklingsfase gjennom 

politiutdanning.  Med en endring i det «normale» utviklingsbilde, hvor den midlertidige 

bevæpningstillatelsen har utsatt studentene for nye påvirkningsfaktorer, kan 

utviklingsmodellen til Bronfenbrenner passe godt for å utforske hvilken virkning 

bevæpningen har hatt på profesjonsutviklingen. Modellen egner seg for å illustrere hvordan 

deltakerne i studien har tatt praksisoppholdet og bevæpningsdebatten i betraktning for å forme 

sin utvikling mot politiprofesjonen. Den økologiske modellen kan også bidra til å illustrere 

deltakernes oppfatning av hva samfunnet rundt dem mener om politiet med våpen, og hvordan 

det virker på deres forståelse av profesjonen.      
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 Utviklingsmodellen bygger på fem nivåer eller systemer som konseptualiserer og 

kategoriserer omgivelsene rundt individet. Bronfenbrenner kaller de ulike nivåene for mikro-, 

meso-, ekso-, makro- og kronosystemene (Bronfenbrenner, 1977, 1986). Samfunnspsykologer 

pleier å ta utgangspunkt i mikro-, meso- og makrosystemene hvor de fokuserer på gjensidig 

avhengighet mellom individet og miljøet (Nelson & Prilleltensky, 2010). Denne studien vil i 

tillegg til å ta i bruk de tre systemene som vanligvis blir brukt av samfunnspsykologer, også 

anvende eksosystemet for å undersøke politistudentenes utviklingsprosess mot 

profesjonsidentiteten.  Politistudentene i studien representerer individet som i modellen 

utvikles i samspill med miljøet.        

 Mikrosystemet representerer den direkte relasjonen mellom individet og de nærmeste 

miljøene som personen befinner seg i, for eksempel hjemmet, skolen eller arbeidsplassen 

(Bronfenbrenner, 1977). Det er mikrosystemet som anvendes i eksperimentell forskning, der 

man ser på effekten av A på B og eventuelt effekten av B på A. I denne studien vil 

mikrosystemet være relevant for å se hvordan deltakerne utvikler seg innad i ett miljø, 

gjennom deres interaksjon med dette miljøet. Praksisoppholdet og Politihøgskolen er svært 

relevante miljøer for å undersøke den midlertidige bevæpningens virkning på 

profesjonsutviklingen. Deltakernes interaksjon og samhandling med andre studenter på 

skolen, samt interaksjon og samhandling med politibetjenter og kriminelle på praksisplassen 

vil derfor være sentrale for å undersøke deltakernes utvikling mot profesjonsidentiteten. 

 Mesosystemet består av relasjoner og interaksjon mellom sentrale miljøer i 

mikrosystemet, for eksempel interaksjon mellom skolen og praksisplassen eller interaksjon 

mellom politiet på praksisplassen og nærmiljøet de jobber i (Bronfenbrenner, 1977; Nelson & 

Prilleltensky, 2010). Vanligvis blir det forsket på hvordan umiddelbare endringer i et miljø 

fremmer umiddelbare endringer i et annet miljø. Det som er interessant med mesosystemet i 

denne studien er å se hvordan deltakernes erfaringer med den midlertidige bevæpningen under 

praksisoppholdet virker på studentenes atferd på andre arenaer som Politihøgskolen eller i 

sosiale settinger med venner.       

 Eksosystemet omfatter spesifikke strukturer som individet ikke er i dirkete interaksjon 

med, det kan for eksempel være massemedia, regjeringen eller foreldrenes arbeidsplass 

(Bronfenbrenner, 1977). Selv om deltakerne ikke er delaktige i dette miljøet, kan det likevel 

ha en indirekte påvirkning på deres utvikling. Systemet blir vanligvis ikke tatt i bruk av 

samfunnspsykologer, men anses som viktig for denne studien. Grunnen til det er massemedias 

fremstilling av den offentlige bevæpningsdebatten er en viktig del av studiens forsøk på å 

forstå deltakernes utvikling av profesjonsidentitet. Eksosystemet er også nødvendig for å 
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kunne undersøke hvordan deltakerne konstruerer og forstår politikulturen som eksisterer i det 

operative politimiljøet, og hvordan deltakerne utvikler sin forståelse av politiidentiteten i 

denne kulturen. Deltakernes forståelse av hva politirollen involverer på et overordnet plan 

innad i politiet og hvordan de opplever at massemedia fremstiller politirollen, vil kunne bidra 

til å undersøke deltakernes utvikling av egen profesjonsidentitet.    

 Makrosystemet skiller seg fra de andre nivåene ved at består av de overordnede 

mønstrene som deles av majoriteten i samfunnet (Bronfenbrenner, 1977). Det inkluderer 

generelle ideologier, holdninger og lover som befinner seg i kulturen. Det vil være av 

interesse å undersøke hvordan deltakerne i studien forstår og knytter seg til samfunnets 

overordnede ideologi av politiet underveis i deres profesjonsutvikling gjennom utdanningen.

 Kronosystemet handler om hvordan individet utvikler seg gjennom livsløpet relatert til 

en hendelse, som for eksempel en skilsmisse (Bronfenbrenner, 1986). Innføringen av den 

midlertidige bevæpningen kan betraktes som en slik overgang, men studien har ikke 

datamateriale til å kunne se på studentenes utvikling over så lang tid, og ekskluderer derfor 

kronosystemet fra studien.          

 Den midlertidige bevæpningen har plassert deltakerne i denne studien i en unik 

situasjon hvor deres utvikling av politiidentitet har blitt utsatt for en rekke nye 

påvirkningsfaktorer. Blant annet har de gjennom sitt praksisopphold fått muligheten til å 

erfare hvordan politiet inkorporerer tjenestevåpenet i daglig tjeneste, og i tillegg har de hatt 

direkte erfaringer med det som har blitt diskutert i bevæpningsdebatten. Siden den 

midlertidige bevæpningen har bidratt til at deltakerne har hatt en ny form for erfaringer med 

tjenestevåpenet gjennom deres utdannelsesløp, er det interessant å undersøke hvordan 

bevæpningen har vært med på å forme profesjonsutviklingen mot politi. Utviklingsmodellen 

til Bronfenbrenner vil gjennom analysen fungere som et rammeverk for å forstå deltakernes 

profesjonsutvikling (Bronfenbrenner, 1977), og det sentrale spørsmålet vil være hvilke måter 

den midlertidige bevæpningen kan ha hatt en betydning for politistudentenes 

profesjonsutvikling og identitet. 

Metode 

Metodisk tilnærming 

 Studien har som mål å undersøke hvordan den midlertidige bevæpningen kan ha vært 

med å virke på politistudenters utvikling mot en profesjonsidentitet som politi. Med dette 

utgangspunktet vil analysen basere seg på en kvalitativ tilnærming for å belyse temaet. Det 
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ble benyttet semistrukturerte intervjuer for å få innblikk i hvordan studentene konstruerer sine 

erfaringer relatert til den midlertidige bevæpningen (Mason, 2002).   

 Det å studere utviklingen av en profesjonsidentitet i denne studien innebar å avdekke 

hvordan informantene selv skapte narrativer om politiidentiteten i lys av bevæpning. Studien 

har et konstruktivistisk ståsted, der det ble tatt utgangspunkt i at individet dannet sin egen 

forståelse av hva som er sant gjennom konstruksjoner. Flere konstruksjoner er felles og deles 

gjennom interaksjon mellom individer og grupper (Burr, 1998; Smith & Osborn, 2008).  

Personlig refleksivitet  

I kvalitativ metode kan forskeren selv ses på som et forskningsinstrument, og bør 

derfor reflektere over hvordan egen subjektivitet kan påvirke ulike deler av studien (Hagen, 

2007) Som Hayes (2000) forklarer, vil personlig refleksivitet innebære å ta i betraktning egne 

verdier, målsetninger, erfaringer og holdninger til et gitt tema. Det kan være en god idé for å 

forstå sitt eget ståsted i henhold til tematikken.        

 I planleggingsfasen var jeg selv mot bevæpning av politiet i Norge. Jeg delte flere av 

de klassiske skrekktankene som skeptiske personer stiller til bevæpningsdebatten; tenk om en 

generell bevæpning kan resultere i politivold og uønsket våpenhåndtering, eller at bevæpnet 

politi kan føre til et våpenkappløp hos kriminelle individer og organisasjoner. Videre var jeg 

også redd for at våpenopplæringen til politiet ikke var god nok til at de kunne bære våpen 

blant det norske folk uten at det var en økt risiko for uhell.     

 Jeg antok at flertallet av deltakerne ville være positive til bevæpning av norsk politi, 

siden Politiets Fellesforbund og enkelte tjenestemenn har gitt uttrykk for at de ønsker generell 

bevæpning (Garthus, 2015; Gjerstad, 2015). Videre forventet jeg at de kom til å ha fokus på 

egen sikkerhet, på grunn av at det er politiet som er ansett som et terrormål og fordi 

studentene er helt ferske på en ny arena hvor de er for å lære. Til slutt antok jeg også at det 

ville melde seg flere mannlige enn kvinnelige deltakere på studien og at mennene ville være 

mer positive enn kvinnene. Grunnen til dette var at jeg trodde menn ville ha sterkere meninger 

og ville være mer interessert i å fortelle om disse.     

 Samhandlingen mellom forsker og deltaker skaper et bånd. Hvordan deltakeren 

opplever meg som intervjuer kan ha en betydning for hva, og hvor mye de forteller om det 

spesifikke temaet (Neumann & Neumann, 2012). Derfor ble mine meninger tatt i betraktning i 

forberedelsene ved at jeg ikke lagde spørsmål i intervjuguiden basert på forventningene og 

under selve intervjuet. For eksempel hadde jeg ingen spesifikke spørsmål om deres personlige 

mening om bevæpning før helt på slutten av intervjuguiden (se vedlegg 1). Jeg lagde heller 
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ingen spørsmål som satt deres egen sikkerhet opp mot andre parters sikkerhet, som for 

eksempel publikum eller kriminelle, slik at de ikke skulle bli bevisst på at jeg ønsket å se om 

de dannet et slikt skille. Under intervjuet fokuserte jeg på å ikke ta opp spesifikke temaer som 

terror før mot slutten. Hvis deltakerne tok det opp underveis, var det fordi deltakerne selv 

valgte det uten min påvirkning i en gitt retning. I tillegg lurte jeg på hvordan deltakerne tok 

terrortrusselen mot politiet i betraktning i sin utvikling av profesjonen, uten at jeg ledet dem 

inn på tematikken. Hvis disse temaene ble tatt opp forsøkte jeg å ikke stille ledende spørsmål, 

om det gitte temaet, som for eksempel «hvor mye påvirket terrortrusselen din trygghetsfølelse 

i arbeidshverdagen».   

Etiske bemerkninger 

 Før datainnsamlingen ble det sendt søknad med forespørsel om tillatelse til å 

gjennomføre prosjektet til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS (NSD). En sentral del av deres jobb er å gjøre en forhåndsvurdering av 

forskningsprosjekter i forhold til blant annet personopplysningsloven og følger opp eventuelle 

prosjektendringer (Personvernombudet for forskning, u.å.). Dette prosjektet ble godkjent så 

lenge retningslinjene som ble satt ble fulgt. Ved at intervjuguiden avklares med ledelsen på 

Politihøgskolen, at datamaterialet samles inn gjennom individuelle intervjuer, og at det ikke 

skal samles inn sensitive opplysninger.    

 Før intervjuene startet, ble deltakerne bedt om å signere en samtykkeerklæring for å 

bekrefte at de hadde lest invitasjonsskrivet som beskriver hva intervjuet går ut på og deres 

rettigheter som deltaker (se vedlegg 2). Deltakerne mottok dette skrivet den første mailen (se 

vedlegg 3), i tillegg tok jeg det med til selve intervjuet slik at de kunne lese gjennom på nytt 

hvis det var ønskelig. De ble også informert muntlig om at de kunne trekke tilbake utsagn og 

at de ville være fullstendig anonyme i hele prosessen.        

 Det er alltid forskeren sitt ansvar at deltakeren sin identitet ikke kan bli gjenkjent av 

andre. Dette gjelder ikke kun navn, men all informasjon som kan bidra til å identifisere 

personen; eksempelvis etnisk bakgrunn, daglig bevegelsesmønster, politisk orientering og 

spesielt i dette tilfellet – praksisplass og skoleklasse. Informasjon om deltakernes navn, 

kontaktinformasjon, annen gjenkjennelig informasjon, opptakene av intervjuene og 

transkripsjonene ble kun lagret på min personlige, passord beskyttede PC og ble slettet ved 

prosjektslutt. Samt ble nedskrevne notater makulert slik at det ikke skulle bli brukt i annen 

sammenheng.  
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Datainnsamling   

Utvalg 

Politistudenter befinner seg i et utdanningsløp som kan betraktes som en pågående 

utvikling mot en profesjonsidentitet som politi, og politistudentene ved Politihøgskolen (PHS) 

var ideelle kandidater for å kunne utforske profesjonsutvikling. For å sikre at de aktuelle 

deltakerne hadde hatt erfaring med forskningstemaet ble det stilt spesifikke krav. Det første 

kriteriet var selvsagt at de måtte være studenter ved PHS. Videre var det nødvendig at 

studentene skulle ha vært ute i praksis under den midlertidige bevæpningen. Det er i det 

operative politiarbeidet studentene fikk kjenne på arbeidshverdagen og politiet sine rutiner og 

opplevelser ute i felten med nærværet av tjenestevåpenet. Derfor var det også avgjørende at 

deltakerne hadde hatt operativ erfaring.       

 Dermed falt valget på 3. års studenter (B3) ved PHS. De var ute i praksis et halvt år før 

og et halvt år etter innføringen av den midlertidige bevæpningen. B3 studentene ble 

foretrukket fremfor alternativet 2. års studentene (B2), siden de hadde opplevelser fra 

operativt politiarbeid uten og med bevæpning da studien ble gjennomført. I tillegg er B3 

studentene snart ferdig utdannet og har muligens tenkt og kjent mer på hva fremtiden bringer 

enn hva B2 studentene har gjort.    

Rekruttering  

Prosjektet ble først godkjent av ledelsen ved Politihøgskolen, før en e-post ble sendt til 

målgruppen via studentavdelingen på høgskolen i slutten av desember. I mailen som kort 

beskrev prosjektet (se vedlegg 3), fulgte det med en invitasjon til deltakelse (se vedlegg 2) 

som beskrev hensikten med studien og hvilke rettigheter de hadde som deltakere. Videre i 

invitasjonen sto det at de kunne kontakte meg via mail eller telefon angående ønske om 

deltakelse eller med eventuelle spørsmål til studien. I tillegg sto det skrevet at prosjektet var 

vurdert og godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS (NSD).          

 Det ble umiddelbart meldt interesse fra flere mannlige studenter. Jeg hadde ikke et 

spesifikt mål om å se på variasjon mellom deltakerne eller sammenligne, men så på det som et 

behov å ha med noen kvinnelige synspunkter i studien for å få mer bredde. Det ble derfor 

sendt ut en ny invitasjon på nyåret med spesifikk forespørsel etter kvinnelige deltakere (se 

vedlegg 4), og fikk da to henvendelser fra kvinnelige studenter. Til sammen ble 10 B3 

studenter intervjuet med et aldersspenn fra 24 til 32 år, hvorav 8 var menn og 2 var kvinner. 

Deltakerne hadde vært utplassert på politistasjoner og lensmannskontorer rundt om i Norge, 
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hvor det var en god fordeling av storbyer og mindre tettsteder. Praksisoppholdet involverte 

politiarbeid på ulike fokusområder, deriblant forebygging, operativt arbeid og etterforskning. I 

tillegg hadde omtrent halvparten av deltankerene bakgrunn fra Forsvaret.   

 Frivillig deltakelse for politistudenter som var ute i praksis under den midlertidige 

bevæpningen kan ha ført til at spesielt interesserte i tematikken har ønsket å delta, som igjen 

kan ha bidratt til en større grad av ensidige meninger om temaet. For å bøte noe av dette, 

inkluderte jeg en samtale med en foreleser ved PHS for å få et mer overordnet perspektiv. 

Utforming av intervjuguide.  

Datainnsamlingen forekom gjennom individuelle, semi-strukturerte intervjuer. Semi-

strukturerte intervjuer lar deltakeren delta i en samtale som former seg etter deltakerens 

respons og fokusområder innenfor temaet. Dette gir forskeren mulighet til å undersøke 

interessante og viktige emner som oppstår (Smith & Osborn, 2008).    

 Målet var å stille åpne spørsmål om temaet som fremmet engasjement fra deltakeren. 

Intervjuguiden var utformet slik at den var delt inn i fire hovedtemaer: «generell 

oppvarming», «opplevelser om temaet bevæpning på PHS», «opplevelser med bevæpning i 

praksis» og «tanker om fremtidig bevæpning» (se vedlegg 1). Dette kan overordnet deles inn i 

fortid, nåtid og fremtid. Hensikten med en tidspreget fremgangsmåte var å få innsyn i 

deltakernes tidligere tanker om politirollen og hvordan synet deres eventuelt har endret seg 

over tid med nye inputs fra ulike hold og strukturere samtalen som et utviklingsløp.

 Under hvert tema hadde jeg også utformet ett eller to hovedspørsmål i tillegg til videre 

oppfølgingsspørsmål av interesse. Intervjuguiden åpnet med generelle spørsmål om fortid og 

valg av studie slik at det skulle være enkelt å komme i gang. I følge Smith og Osborn (2008) 

er det en god taktikk å varme opp med generelle spørsmål før en starter på de mest 

interessante og mer vanskelige spørsmålene. Deretter kom guiden inn på nåtiden med fokus 

hvilke diskusjoner deltakeren har vært engasjert i og erfaringer fra praksisoppholdet. 

Avslutningsvis var fokuset rettet mot framtidstanker om bevæpning og jobb. Her hadde jeg 

også med enkelte oppfølgingsspørsmål og punkter jeg ønsket å ta opp hvis de ikke hadde 

kommet frem ennå, der i blant fokus på terrortrusselen, sikkerhetsfølelse og deres personlige 

refleksjon om bevæpning. Intervjuguiden ble avrundet med spørsmål om hva deltakeren ville 

lagt vekt på i forhold til de mente var viktigst å fokusere på i bevæpningsdebatten og om de 

hadde noen siste spørsmål om prosjektet som helhet.   
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Intervjuprosessen. 

  Alle intervjuene fant sted på et kontor på PHS og varte mellom 45 min og 1,5 time. 

Deltakerne fikk være med å bestemme tidspunkt for intervjuene, slik at det best mulig kunne 

tilpasses deres timeplan. Oppgaven min som forsker og intervjuer var å la deltakerne snakke 

så selvstendig som mulig og å guide samtalen slik at vi holdt oss innenfor temaet. 

 Alle deltakerne ble møtt ved hovedinngangen på PHS slik at vi kunne snakke uformelt 

på veien opp til kontoret og dermed få en avslappet start på intervjuet. Før intervjuet startet 

ble deltakerne bedt om å signere en samtykkeerklæring (se vedlegg 2) for å bekrefte at de 

hadde lest informasjonsskrivet som beskriver hva intervjuet går ut på og deres rettigheter som 

deltaker. Deretter ga jeg dem en kort forklaring på hva vi skulle snakke om i intervjuet. Alle 

deltakerne samtykket til at det kunne benyttes lydopptaker til å ta opp samtalene. I tillegg 

hadde jeg muligheten til å notere oppfølgingsspørsmål og andre bemerkelser.  

 Under intervjuet tok jeg utgangspunkt i intervjuguiden, men fulgte opp med videre 

spørsmål på de områdene deltakeren fokuserte på. Jeg benyttet meg av råd fra Smith og 

Osborn (2008) og prøvde å stille ett spørsmål om gangen, og ikke haste meg gjennom 

intervjuet. Videre ba jeg om illustrerende eksempler på hendelser de hadde opplevd eller som 

kunne beskrive det de snakket om.        

 På slutten av intervjuet fikk deltakerne spørsmål om det var noe de ønsket å legge til 

som vi ikke hadde snakket om, og hvis de skulle forsket på dette temaet, hva ville de fokusert 

på da. Disse spørsmålene kunne åpne for muligheter jeg ikke hadde tenkt på som relevante og 

kunne vise seg å være interessant for prosjektets resultat. Alle deltakerne ble avslutningsvis 

informert om at de kunne ta kontakt hvis de hadde noe mer de ville fortelle, lurte på eller 

ønsket å trekke tilbake.            

Analytisk fremgangsmåte  

Datamaterialet ble analysert gjennom en diskursiv tilnærming som tok utgangspunkt i 

fire av systemene i utviklingsmodellen til Bronfenbrenner, mikro-, meso-, ekso- og 

makrosystemet (Bronfenbrenner, 1977). For å kunne finne diskurser på de ulike nivåene 

foretok jeg en temporal tematisk fremstilling av datamaterialet. Den temporale formen gjorde 

det mer oversiktlig å finne diskurser på ulike nivåer i tematikken deltakerne hadde tatt opp, i 

tillegg til at den gir en illustrasjon på hvordan deltakerne har utviklet seg gjennom studieløpet. 

Jeg antok at deltakerne ville fortelle om sitt syn på bevæpnet politi gjennom narrativer på et 

personlig plan samt samfunnsfortellinger på et overordnet kulturelt plan. Den økologiske 

modellen fungerer som en ramme for å forstå deltakernes profesjonsutvikling og vil bli tatt 
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frem i redegjørelsen av funnene fra analysen for å illustrere hvilke nivåer utviklingen til 

deltakerne har forekommet på. Hvilke opplevelser deltakerne har erfart på ulike nivåer kan 

gjennom deltakernes diskurser gi innsyn i deres forståelse av politiidentiteten knyttet til 

bevæpning.           

 Ved første gjennomlesning av datamaterialet gjorde jeg meg godt kjent med innholdet, 

noe som Hayes kaller «immersion», eller innlevelse (Hayes, 2000). Jeg dannet meg en 

forståelse av hva deltakerne tok opp i sine uttalelser om politiet og bevæpningen. Studentene 

vektla på mange av de samme elementene og derfor valgte jeg å fokusere på likheter i deres 

utsagn fremfor hva som skilte de fra hverandre. Jeg startet på et bredt plan der jeg så etter 

diskurser om politirollen på ulike nivåer og i ulike settinger. Diskursene omhandlet personlige 

erfaringer på mikro og meso nivå, fortellinger og refleksjoner på eksonivå, samt deltakernes 

konstruerte forståelse av overordnede verdier i samfunnet på et makronivå.    

 I følge Hayes (2000) er det neste steget å utvikle kategorier for koding ut fra 

fokusområdet til studien. For å kunne undersøke deltakernes utvikling av profesjonsidentitet, 

fremstilte jeg kategorier sett fra et temporalperspektiv. Jeg dannet et skille mellom 

studentenes identitetsutvikling før, under og etter praksisoppholdet, siden den midlertidige 

bevæpningen ble innført under praksisoppholdet. I de tre hovedgruppene vektla jeg så 

diskurser og fortellinger deltakerne brukte for å uttrykke sin utvikling av profesjonsidentitet 

på ulike stadier i utdannelsen.  

Utvikling av identitet gjennom diskurser  

Konteksten av hva som blir sagt, hvordan det blir sagt, og hvorfor det ble sagt er 

vanligvis fokuset i diskursanalyse av identitet (Bamberg, De Fina, & Schiffrin, 2011).  

Diskursanalyse krever at man må tilpasse seg en orientering som anser tale og tekst som sosial 

handling (Hayes, 2000). Fenomener kan ikke eksistere uavhengig fra sosial handling og 

interaksjon mellom individer. Gee (2014) vektlegger to ulike former for diskurs analyse. Den 

ene fokuserer kun på «innholdet» i språket som blir brukt, temaene eller problemene som blir 

tatt opp. Mens den andre er mer opptatt av grammatikken eller strukturen som blir brukt, og 

hvordan denne strukturen bidrar til å gi mening i spesifikk kontekst (Gee, 2014). Denne 

studien brukte hovedsakelig en innholdsanalyse av diskurser, men holdt det åpent for å 

inkludere den strukturelle analyseformen.       

 Studien er interessert i å se på hva som ble sagt og hvordan det ble fortalt for å kunne 

forstå deltakernes oppfatning av egen profesjonsutvikling. Derfor ble det tatt utgangspunkt i 

deres egne konstruksjoner av hva politiidentiteten involverer og hvordan den utvikles 



16 
 

 
 

gjennom erfaringene studentene ervervet underveis i utdanningsløpet, da med hovedfokus på 

erfaringer med den midlertidige bevæpningen.  

Analyse 

Datamaterialet presenteres i en temporal fremstilling i analysen for å gi en illustrativ 

beskrivelse av deltakernes utvikling av profesjonsidentitet over tid. I intervjuene fremstilte 

deltakerne praksisoppholdet som svært relevant for deres utvikling av profesjonsidentitet 

relatert til tjenestevåpenet, og derfor vil deres narrativer om hendelser fra praksisoppholdet 

med bevæpning være meget sentrale i analysen.      

 Deltakerne trakk frem fortellinger om et overordnet samfunnsperspektiv, andre 

politibetjenters perspektiver og egne erfaringer fra praksisen som har hatt betydning for deres 

profesjonsutvikling. De ulike perspektivene kan bidra til å si noe om hvordan deltakerne har 

utviklet sine egne politiidentiteter over tid (Gibson, Dollarhide, & Moss, 2010). Studentenes 

profesjonelle identitet utvikles blant annet fra deres definisjon på arbeidet i yrket (Gibson et 

al., 2010), deres opplevde profesjonskompetanse (Reisetter et al., 2004) og erfaringene de gjør 

seg gjennom utdanningsprosessen (Weick, 1995). Innholdet i disse fortellingene kan 

gjennom den økologiske modellen betraktes som diskurser på mikro, meso, ekso og 

makronivå (Bronfenbrenner, 1977). Når det oppstår endringer eller konflikter i et av 

systemene, kan det føre til endring i de andre systemene. Slike endringer vil naturlig oppstå 

når et individ trer inn i nye nære omgivelser som for eksempel et utdanningsløp mot et 

spesifikt yrke tilbyr. Som nevnt under «analytisk fremgangsmåte» på side 14, vil ikke 

systemene i utviklingsmodellen til Bronfenbrenner bli presisert før i redegjørelsen av funnene. 

Det er for å gjøre analysen mer lettlest, samt enklere å forstå. Likevel vil systemene ligge til 

grunn gjennom analysen, noe som kommer frem i redegjørelsen etter analysen.   

 Samtlige av deltakerne i studien fortalte at de enten var skeptiske, eller ikke hadde 

noen meninger om bevæpning av politiet før de begynte på Politihøgskolen. Flere fortalte at 

de også var skeptiske til bevæpning gjennom det første skoleåret. Enkelte begrunnet det med 

at de ikke hadde mye erfaring med våpen og våpenhåndtering, mens flere av de med bakgrunn 

fra Forsvaret var usikre på politiets kompetanse knyttet til våpenhåndtering var tilstrekkelig. 

Avsluttende i intervjuet ble deltakerne spurt om de opplever at Norge trenger et bevæpnet 

politi og da svarte alle med unntak av én at tiden er inne for et generelt bevæpnet politi. 

Intervjuene var preget av positive erfaringer med våpen i tjeneste. Hva som bidro til 
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deltakernes endring av syn på et bevæpnet norsk politi er hovedfokuset i analysen for å forstå 

deres utvikling mot profesjonsidentitet som politi.       

Før praksisoppholdet  

 For å kunne si noe om utviklingen av profesjonsidentiteten til deltakerne, er det 

avgjørende å belyse hvordan studentene reflekterte om politiet og bevæpning før de begynte 

på studiet og før praksisoppholdet med den midlertidige bevæpningen. Ingen av deltakerne 

var svært positive til et bevæpnet politi, de hadde enten ikke gjort seg opp noen mening eller 

så hadde de et negativt syn på bevæpning. Begrunnelsene varierte fra at enkelte sa at det var 

fordi at det ikke hadde vært noen debatt som de kunne tatt stilling til, eller at de hadde for lite 

kunnskap til å kunne ta en slik avgjørelse. Andre var tydeligere i sine begrunnelser og sa at de 

hadde sett på fraværet av våpenet som et kvalitetsstempel på trygghet og sikkerhet. De hadde 

assosiert politiet uten våpen på hofta med at samfunnet de lever i består av lite kriminalitet og 

minimalt med andre former for farer.        

 De fleste deltakerne baserte argumentene sine på en mer generell forståelse av politiets 

betydning for samfunnet. Studentene tok i stor grad utgangspunkt i hva de opplevde som 

samfunnets forståelse av politirollen, i sin egen konstruksjon av politiidentiteten.  De samme 

deltakerne knyttet sine forståelser av politiet før praksisoppholdet til at politiet er ment for å 

opprettholde orden (Reiner, 2010), og at de evnet dette uten bruk av våpen. Studentenes 

uttalelser om hvordan de betraktet politirollen før den midlertidige bevæpningen ble innført, 

kan bidra med å si noe om deres forståelse av politiidentiteten før de ble utsatt for mer 

bevæpningsrettet stimuli under praksisåret (Bruss & Kopala, 1993). 

Trygghet uten våpen 

Før deltakerne i studien begynte på PHS hadde flere av dem en forståelse av hva et 

ubevæpnet politi betyr for samfunnet. Enkelte av studentene la vekt på hvordan nettopp 

fraværet av våpenet skaper en opplevelse av trygghet og at et politi uten våpen kunne 

betraktes som en positiv og ønsket kvalitet i samfunnet.      

 Studentenes utsagn var preget av hva de selv opplevde som en overordnet 

samfunnsforståelse av hva et ubevæpnet politi symboliserer i Norge. For eksempel sa Marius 

at han før studiestart ikke hadde gjort seg noen tanker om politiet bør være bevæpnet eller 

ikke, men han anså det som en god kvalitet at politiet i Norge ikke er bevæpnet.  

Før jeg begynte på studiet så hadde jeg ikke så mye meninger om det. Jeg hadde vel egentlig 

bare den tanken om at politiet i Norge ikke er bevæpnet og at det er et kvalitetsmerke på 

samfunnet vårt. Det er noe de ofte kan snakke om, som et ja, som et kvalitetsstempel ovenfor 

andre land, og at vi har det så trygt og godt at vi slipper et bevæpnet politi. Det var et symbol 
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på at politiet ser at de ikke trenger det eller at vi har et ubevæpna politi viser at det er så lite 

kriminalitet at vi er et trygt samfunn.  

Marius  

Det er interessant å merke seg flere av studentene hadde en negativ forståelse av 

våpenet og at de ikke ønsket å assosiere med politiet. De fleste antydet også at det ikke kun 

var dem, men at folket i det norske samfunn også betrakter sitt nærmiljø som trygt på grunn 

av det ubevæpnede politiet. Studentene betraktet sine positive assosiasjoner om et ubevæpnet 

politi til en overordnet forståelse som ble delt av befolkningen i samfunnet. De hadde ennå 

ikke laget noen relasjon mellom seg selv og politirollen, men enkelte mente at også politiet 

selv måtte oppleve samfunnet som trygt siden de gikk uten våpenet. Mats for eksempel ga 

også uttrykk for at en bevæpning vil ødelegge det norske samfunnsbildet.  

Man anså, eller jeg anså da at det å bevæpne politiet på fast basis på en måte ødela litt det 

samfunnsbildet som de fleste nordmenn kanskje har i dag. At Norge er et trygt og godt land.  

Mats 

For mange av deltakerne betydde ikke fraværet av våpenet kun at politiet opererer i et 

samfunn med lav risiko for vold og kriminalitet, men at dette også blir betraktet som særegent 

for Norge siden de er et av få land som fremdeles er ubevæpnet. Studentene assosierte selve 

våpenet til en økt forekomst av uro, vold og kriminalitet, og et mindre ønskelig samfunn. I 

tillegg trakk enkelte frem at politiet fikk en større grad av tillitt og respekt fra befolkningen 

når de gikk ubevæpnet. Politiet symboliserte i seg selv en autoritær rolle som ikke trengte 

våpen for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver.  

Jeg hadde ikke tatt noen stilling til det. For meg så er norsk politi ubevæpna, eller det var i 

hvert fall ubevæpna. De hadde selvfølgelig noen hjelpemidler i verktøysbelte, men jeg hadde 

ikke tatt noen stilling til det fordi det liksom sånn som du kanskje ser på flyplasser i utlandet 

og de går med svære maskinpistoler og skuddsikre hjelmer og vester. Det har jeg liksom alltid 

hatt stor respekt for da, for norsk politi på grunn av at de håndterer skarpe situasjoner uten 

nødvendigvis å være bevæpnet. Når jeg søkte så var det en selvfølge at de skulle være 

ubevæpna, for sånn har det alltid vært.  

Thor 

Flere trakk frem at Norge kan betraktes som et tryggere land å bo i enn andre land på 

grunn av at politiet ikke er bevæpnet. Det var ingen av deltakerne som knyttet negative 

assosiasjoner til det ubevæpnede politiet, og de ga uttrykk for at flertallet av befolkningen 

hadde den samme meningen om at et ubevæpnet politi har en positiv effekt på miljøet.  

 Det er bemerkelsesverdig at ingen av deltakerne nevnte trusler som kan forekomme i 

det norske samfunnet da de snakket om bevæpningsoppfatningen før studiestart. De fleste la 
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vekt på trygghet og at våpenet heller ville bidra til mer uro og vold. Ut fra deltakernes 

fortellinger om hva et ubevæpnet politi betyr for samfunnet, indikerte de at kriminaliteten er 

lav og at truslene politiet møter ikke farlig nok til at tjenestevåpenet er nødvendig. 

 Deltakernes forståelse av politirollen før studiestart var knyttet til en overordnet 

samfunnsforståelse av politiet fremfor profesjonelt tilegnet kunnskap. Deltakernes fortellinger 

om sine forståelser av et ubevæpnet politi kan knyttes til samfunnets symbolske forståelse av 

politiet, ved at flere av studentene opplevde at deres egne idé ble delt av flere borgere. De 

snakket ikke om seg selv som en del av politiet, men fortalte heller om ideen det ubevæpnede 

politiet skaper for samfunnet i Norge. I fortellingene om ubevæpnet politi var det politiets 

rolle, funksjon og symbolverdi som preget deltakerne før utdanningsløpet.   

Politiet som vaktmester 

Etter at deltakerne hadde bestemt seg for å utdanne seg som politi og begynt på PHS, 

hadde de flere oppfatninger om hvilke arbeidsoppgaver de kommer til å utføre når de blir 

ferdig utdannet. Ingen av deltakernes beskrivelser omtalte våpenet som et nødvendig verktøy 

for å utføre disse arbeidsoppgavene, og det var heller ingen som fortalte om farlige oppdrag 

hvor våpen var nødvendig for å kunne utføre jobben. Videre dreide fortellingene deres seg 

hovedsakelig om hvordan de som fremtidig politi skal inneha en rolle som er til for å kunne 

hjelpe de som har behov for støtte.        

 Deltakernes skildringer om politiets oppgaver er preget av hvordan politiet kan hjelpe 

andre som er i vanskelige situasjoner eller trenger hjelp av ulike slag. Mats presenterte dette 

ved å kalle politiet for en avansert vaktmester.       

Du er en avansert vaktmester i samfunnet da. Du er en som skal kunne fikse alt og folk 

henvender seg til hvis de har problemer av alle typer sorter. Om det er så praktiske ting som 

veiretning og informasjon i forhold til det å skaffe seg pass eller oppholdstillatelse og diverse, 

til å møte folk i vanskelige situasjoner, i livskrise. Vi er ofte de som er først på stedet da, de 

som først er i kontakt med de som er veldig sårbare og som har vært utsatt for noe da. Du kan 

hjelpe folk når noen har det fryktelig.  

Mats  

Flere av deltakerne omtalte politiet som en funksjon som skal hjelpe mennesker i nød 

og bidra til å løse problemer som oppstår. De fortalte at politiets oppgave er å gjenopprette 

orden når uønskede hendelser har forekommet, noe som stemmer overens med Edvinsens 

(2009) forklaring av politiyrket. I tillegg til å hjelpe folk i akutte situasjoner, la Finn vekt på 

hvordan politiet arbeider over tid i det samme miljøet for å vedlikeholde relasjoner og 

forholdet personer har til politiet.   
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Det å bygge relasjon med folk over tid da. Du møter de samme menneskene igjen og du ser 

progresjonen, du ser effekten av arbeidet ditt og du merker at for hvert møte så går det bedre. 

Og hvis det ikke går bra, så kan man ta opp igjen relasjonen og løse opp i det.  

Finn 

Etter studiestart og før praksisoppholdet hadde flere av deltakerne assosiert politirollen 

med funksjoner som ble beskrevet som viktige i lærebøker (Edvinsen, 2009) og i politiloven 

(politiloven). De var enige i at politiet opererer i situasjoner som er akutte, og situasjoner som 

krever innsats over tid. De betraktet også relasjonsbygging og forebygging som en viktig del 

av politiarbeidet for å opprettholde ro og orden. Studentene var opptatt av hvordan politiet 

kunne bidra i samfunnet og at de kunne løse situasjonene som oppstår.  

Det å ordne opp. Det er lett å tenke at det er kaotisk ute, men i en hver situasjon der det har 

skjedd ett eller annet som er negativt da, og kunne være en bidragsyter til å få det på rett kjøl 

igjen. Enten det er slåssing på byen eller om et er mor og far som krangler i heimen.  

Thea  

Noen av studentene vektla hvordan de som politi får muligheten til å hjelpe mennesker 

som har problemer. De anser politiet som noen som er til stede for å kunne støtte og bygge 

relasjoner med de som er sårbare og befinner seg i vanskelige situasjoner. Mange av 

studentene la vekt på at de ønsket å være ute blant folk, samhandle med andre mennesker og 

få muligheten til å hjelpe og bidra. Deltakerne presenterte politiet som en positiv kvalitet i 

samfunnet som er til for å hjelpe de som trenger og ønsker assistanse. Deltakerne la også vekt 

på situasjoner der de kunne hjelpe personer, fremfor oppdrag hvor de møter farlige kriminelle. 

I disse fortellingene ble ikke våpenet tatt opp som en nødvendighet for å løse situasjonene.

 Deltakerne fremstilte et overordnet bilde av hvordan de som politi skal bidra til å 

gjenopprette og opprettholde ro og orden i det norske samfunn. Innholdet i studentenes 

fortellinger fra å snakke om før og etter skolestart forandret seg betydelig gjennom 

intervjuene. I fortellingene etter skolestart snakket de ikke lenger om seg selv som en 

samfunnsborger adskilt fra politiet, men heller om hvordan de som en del av politiet skal 

operere i samfunnet. Flere av studentene hadde tatt til seg hvordan skolen, lærebøker og 

politiloven fremstilte politirollen i sin forståelse og utvikling av egen profesjon. Fortellingene 

om deltakernes forståelse av politiets rolle uten våpen var preget av deres ståsted etter de 

hadde bestemt seg for å bli politi og før de skulle ut i praksis. Ved å tre inn i et nytt miljø med 

nærhet til andre studenter og forelesere, samt større sosiale kontekster som politikulturen, 

hadde deltakerne påbegynt sin utvikling mot en profesjonsidentitet og betydningen av å bære 

våpen endret seg. 
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Under praksisoppholdet  

Praksisoppholdet representerte et stort skille i studentenes utvikling av 

profesjonsidentitet. Som Reisetter og kolleger (2004) sa, vil tilegnelse av profesjonsidentitet 

preges av at man ser på seg selv som profesjonell og innehar profesjonell kompetanse. Et 

praksisopphold der man utøver politiarbeid med andre tjenestepersoner vil ha en stor 

betydning for studentenes oppfatning av besittelse av egen profesjonell kompetanse. I tillegg 

vil erfaringer studentene gjør seg underveis i studieløpet utfordre deres tidligere forståelse av 

politiidentiteten (Weick, 1995). Deltakernes fortellinger om politiidentiteten ble i større grad 

endret fra å blant annet involvere PHS, studenter, forelesere og pensum, til å hovedsakelig 

dreie seg om politistasjonen, tjenestemenn, publikum, politioppdrag og bevæpning.  

 Flere av studentene fortalte at trusselbildet politiet møter i hverdagen har endret seg de 

siste årene, og at de gjennom praksiskoppholdet kunne bekrefte dette. De beskrev psykisk 

ustabile personer og rusmisbrukere som en av de større risikoene for politiet. Deltakerne 

opplevde også at politiets erfaring med tjenestevåpenet bidro til at flere studenter og 

politibetjenter ble positive til en generell bevæpning. Videre erfarte deltakerne at 

tjenestevåpenet bidro til at politiet kan bruke kortere tid på å respondere på oppdrag og at det i 

tillegg øker følelsen av sikkerhet og trygghet under oppdragsutførelsen.     

Direkte trusler mot politiet 

 Deltakerne fortalte at de opplevde miljøet som farligere enn tidligere og at det besto av 

flere trusler fra psykisk ustabile og rusede personer som bærer kniv og andre farlige 

gjenstander. De tok utgangspunkt i sine egne erfaringer fra praksisoppholdet og bekreftet 

videre at flere av kollegene på stasjonen også hadde erfart en økning de siste årene. Alle 

deltakerne fortalte at politiet går inn i svært mange situasjoner de ikke har fullstendig oversikt 

over, og at våpenet derfor er nødvendig i tilfelle situasjonen eskalerer. For dem fungerte 

våpenet som en trygghetsfaktor og et sikringsnett ved at deres politikolleger kunne respondere 

hvis noen truet dem eller publikum på livet.      

 Flertallet av deltakerne påpekte at de erfarte vold, ustabile personer og rus som mer 

normalt i dag enn tidligere og at dette oppleves som en risiko for politiet. De fleste var 

samstemte i at terror ikke bør være hovedårsaken til at tjenestevåpenet er nødvendig, men 

heller andre situasjoner politiet møter i arbeidshverdagen.    

Ja det er mange tilfeller der politiet har vært terrormål, samtidig som jeg ser den største 

trusselen for oss er folk som er ruset, folk som er psykisk syke, gjerne en kombinasjon.  

Mats   
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Flere av deltakerne sa også at tjenestemenn og andre studenter hadde de samme 

erfaringene som dem selv. Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at antallet anmeldte kriminelle 

lovbrudd har gått ned frem til 2014, med unntak av en økning i anmeldte tilfeller av 

familievold (Statistisk sentralbyrå [SSB], 2015). Det er derfor veldig interessant at alle 

deltakerne og i følge dem, mange av kollegene, opplevde en hardere og mer hyppig voldelig 

kriminalitet enn tidligere. Deltakernes oppfatning om at det er en økt forekomst av vold, kan 

være med å si noe om deres forståelse av hva politiidentiteten innebærer og utsettes for.  

 Politiets statistikk over anmeldte forbrytelser og forseelser (STRASAK) peker også på 

at det har vært en kraftig nedgang i anmeldte lovbrudd, men at det samtidig har vært en 

markant økning av vold i 2015 (Politidirektoratet [POD], 2016a). Dette begrunner 

Politidirektoratet (POD) hovedsakelig med den nye straffeloven, der blant annet trusler, 

forulemping og hindring av offentlige tjenestepersonell har blitt flyttet til kategorien 

«anmeldte lovbrudd», noe som kan indikere at økningen er misvisende i forhold til realiteten. 

 Videre viser tall fra POD at det faktisk har vært en økning i antallet anmeldelser for 

vold mot politipersonell mellom 2010 og 2013 (Politidirektoratet [POD], 2013), og tall fra 

SSB indikerer at det har holdt seg stabilt frem til 2014 (SSB, 2015). Tallene som viser at det 

har vært en nedgang i voldelig kriminalitet, men en økning i anmeldelser av vold mot politiet 

kan støtte deltakernes oppfatning om at de og politiet i dag er mer utsatt for vold og trusler fra 

folk i nærmiljøet enn hva politiet har vært tidligere. Men det kan også bety at politiet selv de 

siste årene har hatt en lavere terskel, og muligens et større fokus på å anmelde vold rettet mot 

politiet. Så det kan ikke fastslås at økningen av anmeldelser fra politiets side har en relevant 

sammenheng med deltakerens opplevde trusselbilde i hverdagen. I tillegg støtter ikke tallene 

at det har vært en økning av trusler og vold mot befolkningen i samfunnet.    

 Bemerkelsesverdig mange av deltakerne fortalte at deres veiledere og kolleger på 

stasjonene var positive til generell bevæpning på bakgrunn av kriminaliteten de møte på 

daglig basis. Flere fortalte at deres veileder hadde erfart negative endringer, som økt bruk av 

kniv og besittelse av farlige gjenstander i de kriminelle miljøene, i tillegg til at de hadde 

opplevd en økning av ustabile, ikke-kriminelle personer, som fremtrer som farlige for andre 

personer og seg selv. Deltakerne, deres veiledere og kolleger på praksisplassen opplevde 

derfor at våpenet var nyttig som en betryggende og avgjørende faktor i slike usikre 

situasjoner.  

Selv om man argumenterer med at det har blitt mindre kriminalitet i Norge, så er det samtidig 

som kriminaliteten har blitt grovere… Men veilederen min var i alle fall for da, fordi han 

opplevde at ting har endra seg siden gamledager. Nå er det liksom gjengkriminalitet, det er 
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rusa personer, det er, ja det er psykiatri-tilfeller, det er alt og han har opplevd flere 

situasjoner selv da som han sa at han gjerne skulle hatt det. Ikke nødvendigvis for å bruke det, 

men ha det i tilfelle det hadde eskalert da.  

Oliver  

Flertallet ga uttrykk for at det å bære våpen førte til at politiet kommer til å ha 

overtaket i alle hendelser som forekommer. Det virket som at de opplevde våpenet som en 

absolutt sikkerhet og at det da var en viktig del av politiidentiteten. Hvis politiet har våpenet 

på hofta, er det ingen som kommer til å utfordre deres autoritet. Det å ha våpenet tilgjengelig 

ble assosiert med overtak og kontroll, ved at våpenet kom til å løse alle hendelser. Større 

avstand til våpenet ville være det samme som mindre grad av trygghet og mindre kontroll. 

Marius fortalte at han følte seg generelt tryggere i situasjoner etter innføringen av den 

midlertidige bevæpningen.  

Jeg følte meg generelt tryggere hele veien vil jeg si, når vi fikk det. For jeg visste at om det 

skulle skje noe og ting gikk totalt ut av kontroll, så visste jeg at vi hadde vårt siste mulige 

verktøy å bruke, hadde det tilgjengelig der og da. Man trengte ikke tenke på at man kommer 

lenger og lenger vekk fra bilen og lenger og lenger vekk fra det verktøyet da. Så jeg kjente, jeg 

følte meg egentlig trygg, mer trygg i alle situasjoner egentlig. For jeg visste at uansett hva vi 

kommer opp i så har vi, vi har i hvert fall noe som vi kan løse situasjonen med eller hvis man 

skulle møte en kriminell med kniv eller med skytevåpen så hadde vi noe som kunne løse 

situasjonen.  

Marius 

Alle studentene var samstemte i at en generell bevæpning ikke vil føre til økt bruk av 

våpen, og de fleste ga uttrykk for at bare det å ha våpenet på hofta vil bidra til en større 

trygghetsfølelse for politiet. Hvis noe skulle skje, så hadde de det ultimate middelet for å få 

overtak på situasjonen. I deltakernes fortellinger om våpenbehovet hadde de aller fleste fokus 

på sin egen og politiets sikkerhet i møte med truende personer. Flere fortalte at politiet ikke 

har mulighet til å beskytte publikum hvis de ikke kan beskytte seg selv, og hevdet videre at 

publikum derfor bør føle seg tryggere når politiet bærer våpen.     

 Etter deltakernes erfaringer med våpenet under praksisoppholdet, opplevde de at 

tjenestevåpenet fungerte som en trygghet og makt knyttet til deres egen sikkerhet. Enkelte av 

studentene fortale om situasjoner de selv hadde vært delaktige i, der de opplevde våpenets 

nærvær som betryggende. Nora fortalte om en hendelse der hun opplevde våpenet som en 

trygghetsfaktor.    

… Også plasserte vi denne arrestanten inn i cellebilen uten at vi hadde visitert han, ved en 

feil, for det skal man jo gjøre. Men i hvert fall så dro han opp genseren sin og viste skaftet på 

en pistol, eller det var jo en softgun, men for oss ser det jo ut som en pistol og da var det jo. 

Da klarte jo veilederen til han studenten å slå – han tok opp pistolen, også klarte hun å slå 
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pistolen ut av hendene hans raskt. Han skulle jo bare true med den, men uansett. Vi fikk i hvert 

fall avverget det som kunne ha skjedd da og da følte jeg meg etterpå trygg på at det, eller ja, 

jeg var trygg for jeg viste jo at hun hadde våpen på hoften og at hun kunne trekke det hvis 

dette var et ekte våpen og han ville true oss med det.  

Nora 

Erfaringene deltakerne hadde gjort seg under praksisoppholdet bidro til at de beskrev 

et endret kriminalitetsbilde, og den midlertidige bevæpningen medvirket i at studentene 

opplevde tjenestevåpenet som nødvendig for å kunne beholde kontroll og føle seg trygge i 

konfrontasjoner med kriminelle og ustabile personer. Nesten alle deltakerne fortalte at de så 

på våpen som et behov for å kunne løse vanskelige situasjoner. De fleste var også enige i at 

dagens kriminalitet er mye hardere og mer dødelig enn tidligere. Noen fortalte at de hadde 

vært i situasjoner der de hadde opplevd våpenet som betryggende og nødvendig, mens andre 

fortalte at de og tjenestepersonene på stasjonen ikke hadde erfart at våpenet hadde noe å 

tilføye i deres arbeid.          

 For eksempel fortalte Thea at kriminaliteten i deres distrikt ikke hadde vært så 

aggressiv at politiet følte et behov for å flytte våpenet fra bilen til hofta. Politibetjentene på 

stasjonen følte seg trygge nok til at de ikke opplevde våpen som en nødvendighet.  

Det hadde liksom aldri vært i noe problem før, det hadde ikke vært savnet. At de mente, at de 

tenkte, ja det var ikke behov rett og slett. Det var godt nok å ha det i bilen.  

Thea 

Hun fortalte at flere av betjentene ikke så behovet for å innføre et ekstra maktmiddel. 

Det hadde ikke vært behov for det tidligere, og de så heller ikke behovet nå. Thor fortalte også 

at mange av betjentene på stasjonen der han var på praksis opplevde det å gå med våpen som 

greit, men det hadde ingenting å si for deres trygghetsfølelse på jobb. Våpenets 

tilstedeværelse var ubetydelig for politiet trygghetsfølelse og deres håndtering av ulike 

situasjoner.  

Jeg fikk inntrykk av at de fleste synes nok det var greit å være bevæpna, men kunne like gjerne 

gjort jobben sin uten.  

Thor  

Noe som vekker oppsikt er at nesten alle deltakerne i studien opplevde våpenet som en 

trygghetsfaktor da de var ute i praksis, men svært få hadde faktisk opplevd konkrete 

situasjoner hvor det var behov for å trekke våpenet. Flere av deltakerne bekreftet dette i 

intervjuene der de fortalte at de ikke hadde erfart noen situasjon hvor de faktisk hadde 

opplevd et behov for våpenet.  
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Jeg har ikke vært borti noen situasjoner selv der jeg følte at jeg skulle hatt våpen.  

Oliver 

Hvis de fleste av deltakergruppen ikke har erfart noen spesifikke situasjoner hvor 

våpenet faktisk har vært aktuelt i løpet av praksisoppholdet, så må det være noe annet som har 

ført til at de opplever våpenet som en nødvendig del av politiidentiteten. Alle deltakerne 

fortalte om hvordan situasjoner kan eskalere og at de må være forberedt på ulike utfall, samt 

at de har lest og hørt om andre betjenter som har hatt nytte av å ha våpenet på hofta. Så det 

kan tenkes at deltakerne i denne studien i stor grad bygde sitt syn på våpenbehovet på andres 

erfaringer, og idéskapte senarioer om hva som kan skje.      

 Det fraværende behovet enkelte følte om å ha våpenet på hofta sier noe om truslene 

noen av tjenestepersonene og studentene opplevde ute i arbeidsmiljøet. Det er en diskrepans 

mellom det mange av studentene fortalte om alvorlighetsgraden av truslene i nærmiljøet og 

det de selv hadde opplevd. De ga uttrykk for at voldskriminaliteten i hverdagen var den 

største trusselen for politiet, men de fleste hadde ikke erfart en situasjon hvor våpenet ble sett 

på som nødvendig for å håndtere situasjonen. Likevel opplevde nesten alle deltakerne at 

våpenet er nødvendig for at de skal kunne føle seg trygge på jobb og for at de skal kunne 

gjennomføre arbeidsoppgavene sine. Tall fra STRASAK og SSB bekrefter at det har vært en 

økning i rapportert vold mot politipersonell de siste årene, noe som kan støtte deltakernes 

opplevelse om at politiet er mer utsatt for vold i dag enn tidligere (POD,2013; SSB, 2015). 

Likevel er det vanskelig å si noe om hva slags vold og trusler som har blitt anmeldt, og om de 

stemmer overens med de erfaringene deltakerne har gjort seg. Økningen av anmeldelser av 

vold mot politiet kunne fremdeles være med å påvirke hvordan studentene utviklet sin 

forståelse av hva det å være profesjonelt politi innebærer, og hvordan våpenet var nødvendig i 

deres utvikling av profesjonsidentitet.       

   Videre har deres erfaringer fra praksisoppholdet bidratt til en endring i deres 

forståelse av samfunnet og hvilke trusler som eksisterer for politiet. Den midlertidige 

bevæpningen ble gitt på bakgrunn av terrortrussel (PST, 2014), men ingen av deltakerne 

opplevde terror som den største utfordringen i arbeidshverdagen. De fleste sa seg enige i at 

terror kommer til å forekomme en eller annen gang, men at det ikke burde være 

hovedgrunnen til hvorfor politiet trenger å være bevæpnet på generell basis. Mange av 

deltakerne opplevde at politiet uten våpen hadde mistet den autoritære posisjonen i samfunnet. 

De følte at det ikke lenger var tilstrekkelig å ha den sivile politiforståelsen, fordi den ikke 

lenger hadde noen hensikt. De aller fleste deltakerne opplevde at politiet med tjenestevåpen 
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hadde en større grad av autoritet i samfunnet og at det var nødvendig for at politiet skulle 

kunne utføre arbeidsoppgavene sine best mulig.         

Våpenerfaring 

Deltakernes erfaringer med å utføre politiarbeid har bidratt i utviklingen av 

profesjonsidentiteten og betydningen av det å bære våpen i tjeneste. Det var ikke bare våpenet 

i seg selv som førte til at deltakerne følte seg tryggere, men flere fortalte også at måten 

tjenestepersonene behandlet våpenet på bidro til at de følte seg mer beskyttet. Flere påpekte 

faktisk at deres erfaringer med bevæpnet politi under praksisoppholdet bidro til at skepsisen 

og usikkerheten de selv hadde hatt til generell bevæpning før studiestart hadde forsvunnet.  

 Deres direkte observasjoner av hvordan det operative politiet håndterte og behandlet 

våpenet under den midlertidige bevæpningen gjorde at de alle følte seg tryggere og mer sikre 

på at politiet har evne til å være generelt bevæpnet.  

Nei jeg er kjempe positiv til generell bevæpning etter å ha vært ett år i praksis med bevæpning 

eller med en veileder og kolleger som har hatt bevæpning da. Nei jeg er kjempe positiv. Jeg 

tror det er en ubetinga god ting.  

Finn  

 Ikke alle deltakerne var like overbevist som Finn, men de opplevde at politiet hadde 

god kontroll på tjenestevåpenet og så fordelene som medførte å ha det på hofta. I følge 

deltakerne var det ikke bare dem selv som hadde blitt positive til generell bevæpning av 

politiet. De fleste var enige i at noe hadde endret seg i studentmiljøet på PHS etter at den 

midlertidige bevæpningen ble innført. Flere ga uttrykk for at det var en større enighet blant 

alle B3 studentene på PHS om at en bevæpning bidrar til at politiet kan gjøre jobben sin 

bedre. Deltakerne var enige i at de aller fleste studentene som hadde vært i praksis hadde gode 

erfaringer med politiets håndtering av tjenestevåpenet og at det var en av grunnene til at de 

hadde endret sin forståelse av politiets våpenkompetanse.  

Min oppfatning er nok at majoriteten av studentene er pro bevæpning.  

Thor  

Deltakerne i studien var samstemte i at det ikke kun er studentene ved PHS som hadde 

en forståelse om at politiet er godt egnet til å bære våpen på generell basis. De sa seg i tillegg 

enige i at det operative politiet også så fordelen av tjenestevåpenets positive effekt i 

arbeidshverdagen. Deltakerne opplevde at det eksisterte en overordnet holdning i 

politikulturen om at tjenestevåpenet er en nødvendig del av politiet, noe som støttes av enkelte 

tjenestepersonell som har uttalt seg i media (Garthus, 2015).  
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Nei hva skal jeg si, det må ha skjedd et eller annet for plutselig er det ingen politifolk som er i 

mot.  

Jonas  

Alle deltakerne hadde en forståelse om at de fleste i det operative politiet og resten av 

politistudentene på tredje året også er positive til bevæpning. Johannessen (2013, s. 77) 

påpeker at den operative praksisen i stor grad er preget av gruppefellesskap og en forståelse 

av at alle skal være like. Derfor er det viktig at man som en del av det operative politiet ikke 

sier noe som er motstridende med den regjerende oppfatningen i gruppen. Det kan være at 

deltakerne i denne studien erfarte under praksisoppholdet at det var en rådende enighet i den 

operative kulturen om at generell bevæpning er ønsket, og at de derfor opplevde at de aller 

fleste studenter og operative tjenestepersoner var positive til generell bevæpning. Generell 

identitetsutvikling formes i stor grad av støtten og reaksjoner gitt innad i den spesifikke 

kulturen som individet har valgt selv (Kroger, 2007, s. 146).     

 Studiene til Finstad (2011, 2012) kan også støtte deltakernes oppfatning om at det har 

vært en kraftig økning av politipersonell som er positive til generell bevæpning, men det er 

ingen studier som viser at det er en stor overvekt av operative politibetjenter som er for 

bevæpning. I det minste kan det tolkes til at studentene har utviklet en forståelse av seg selv 

som en del av den operative kulturen og at det kan ha bidratt til deres positive relasjon til 

bevæpning.          

 Deltakernes erfaringer med politiets håndtering av tjenestevåpenet bidro til en endring 

i deres forståelse av politiidentiteten. Praksisoppholdet med midlertidig bevæpning førte til at 

deltakerne selv på tett hold kunne erfare hvordan politiet opererte med tjenestevåpenet på 

daglig basis, noe som utfordret deres tidligere forståelse av tryggheten med ubevæpnet politi 

(Lauritz, 2009; Weick, 1995).    

Redusert responstid og sterkere sikkerhetsopplevelse 

Før praksisoppholdet hadde deltakerne lagt vekt på hvordan politiet er til for å hjelpe 

de som trenger det, samt å bygge relasjoner over tid. Fortellingene om praksisoppholdet var 

preget av responstid, sikkerhet, og beskyttelse i oppdragsutførelsen. Deltakerne bekreftet sine 

refleksjoner om at våpenet er nødvendig gjennom sine fortellinger om situasjoner de selv 

hadde erfart, i tillegg til situasjoner de hadde blitt fortalt, hvor de opplevde at våpenet hadde 

en avgjørende rolle for utfallet. De beskrev våpenet som en viktig del av politiidentiteten ved 

at de betraktet våpenet som livreddende, noe som kan hindre eller stoppe kriminelle 

handlinger, og forebygge kriminalitet. Enkelte opplevde til og med at politiet blir 

handlingslammet og at de er i en mer utsatt posisjon uten våpenet på hofta enn med. Flere av 
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studentene var også sikre på at sjansen for tap av menneskeliv vil øke hvis politiet ikke har 

tjenestevåpenet tilgjengelig. Det var gjennomgående at nærhet til våpenet førte til at 

livsviktige sekunder ikke ble sløst bort på å for eksempel låse opp våpenboksen eller at de 

måtte trekke seg tilbake fra risikofylte situasjoner.      

 Alle deltakerne var samstemte i at et politioppdrag kan ha svært mange mulige utfall 

og at våpenet derfor anses som avgjørende for å kunne kontrollere de mange alternativene 

som kan oppstå.     

Det er jo hvor tilfeldig det er da på et politioppdrag, hvor fort det kan utvikle seg og hvordan 

man alltid går inn med et manglende situasjonsbilde. At man da må ha muligheten til å være 

fleksibel enten opp eller ned i eskaleringsstigen at man da trenger et verktøy til den eskalerte 

situasjonen.  

Finn 

Flere av studentene opplevde politiet som svekket hvis de ikke hadde våpenet 

tilgjengelig. Deltakerne fortalte at politiet har som jobb å hjelpe mennesker, men hvis de ikke 

en gang kan hjelpe seg selv, så kan de i alle fall ikke hjelpe noen andre. Flere ga uttrykk for at 

de satt sin egen sikkerhet høyest og hvis deres liv ble truet, eller var utsatt for å bli truet, 

mistet de muligheten til å kunne hjelpe andre personer.      

Først og fremst har ikke anledning til å hjelpe folk som er på stedet, vi har ikke anledning til å 

hjelpe oss selv. Asså vi har hendene bundet, si at du kommer til en vanlig ordenscase da. Jeg 

var på et oppdrag i praksisåret mitt der vi fikk beskjed om at det var en slåsskamp, det var en 

vanlig ting å høre om på lørdagene. Kom fram til stedet, så er han ene knivstukket, vi fikk ikke 

vite det før halvveis inn i oppdraget da for han var såpas omtåket han fyren. Plutselig så har 

du en psykotisk eller ruset person med kniv som allerede har knivstukket en, og vi vet ikke det. 

Og går man ubevæpnet da, plutselig så kan vi potensielt bli skadet da. Da er det vanskelig for 

oss å hjelpe noen andre.   

Mats 

Deltakerne hadde også fokus på at politiet skal hjelpe mennesker i fortellingene som 

handlet om «før praksisoppholdet». Men det som har endret seg fra «før» til «under», er at 

deres egen sikkerhet i fortellingene har blitt mer sentral. Først la de vekt på at politiet skal 

hjelpe de som trenger det på et mer idealistisk og generelt plan, men i fortellingene om 

praksisoppholdet bygde enkelte på egne erfaringer som bidro til at de ble mer realistiske og 

opplevd som mer farlige.         

 Videre er det bemerkelsesverdig at flere av deltakerne la så stor vekt av politiets 

kompetanse i våpenet. Flere ga uttrykk for at politiet ikke kan gjøre jobben sin tilstrekkelig 

uten våpenet på hofta, og hvis våpenet ikke er tilgjengelig så blir de automatisk et mål for 

voldshandlinger.          
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 Enkelte av deltakerne hadde personlig erfaring med hvordan våpenets nærvær bidro til 

at de kunne handle hurtigere for å redde en potensielt såret person. Episoden Jonas deltok i 

under praksisoppholdet illustrerer hvordan tid kan være essensiell for utfallet av en situasjon 

og hvorfor det da kan være avgjørende at politiet har mulighet til å reagere raskt. Jonas 

opplevde at våpenets tilstedeværelse gjorde at de kunne ta seg inn i leiligheten uten videre 

støtte og at de da hadde god nok kontroll til å håndtere de eventuelle senarioene som kunne 

oppstå i leiligheten.  

Vi hadde fått melding om noen som skrek og hylte i en leilighet. Det var jo akutt og da var det 

bare meg og han veilederen. Hva skal du gjøre, skal du stå og vente mens han hyler eller skal 

du faktisk gjøre noe? Så vi valgte å ta oss inn og da hadde jo makker våpen. Vi aner jo ikke 

hva vi møter, men du er hakket tryggere når du har det våpenet der hvis det er noen der inne. 

Nå var det ikke noen der inne men.  

Jonas 

Flere av deltakerne fortalte om situasjoner der andre mennesker var i fare og at de 

ønsket å hjelpe disse personene. Men når omstendighetene var uoversiktlige, betraktet flere av 

studentene situasjonen som svært risikofylt og til fare for sitt eget liv. De fleste deltakerne 

opplevde det som urettferdig at et ubevæpnet politi skal bli tvunget til å ta et valg mellom å 

utsette seg selv for potensiell fare og muligheten for å redde en annens persons liv. 

 Gjennom fortellinger om hvordan de opplevde våpenet som et positivt redskap i 

oppdragsutførelsen la alle studentene vekt på hvordan tjenestevåpenet kunne fungere som en 

beskyttelse og et sikkerhetsnett for politiet. Deltakerne ble under intervjuet spurt om våpenet 

hadde vært avgjørende for å løse noen hendelser som hadde oppstått, og blant flere svarte 

Marius at det var høyest mulig.   

Det kan jeg nok tro det har. Uten at jeg kjenner til en spesiell situasjon, men man hører jo og 

leser om situasjoner hvor man ser at. Hadde man ikke hatt våpen så kunne det fått et helt 

annet utfall i den situasjonen. Det ser man på bare på den historien som ble delt i politiforum 

for ikke så lenge siden. Kortversjonen er vel at de kjører etter en bil som var stjålet, hvor de 

finner bilen på en politistasjon og politiet begynner å kjøre inn bak, og begge politimennene 

hopper ut som vanlig for å få kontroll på de foran. Dette er en situasjon hvor man ikke hadde 

vært bevæpnet hvis det ikke hadde vært midlertidig bevæpning. Man ser at gjerningsmennene 

hopper ut og begge har våpen og han ene begynner å skyte mot politiet. Hvis de ikke selv 

hadde hatt våpen og kunne forsvart seg selv der, så kunne det endt ganske eller mye mer 

tragisk enn det gjorde.  

Marius 

De fleste deltakerne fortalte at de selv ikke har vært delaktige i noen situasjoner der 

våpenet hadde blitt trukket eller brukt, men flere fortalte at de hadde lest eller hørt om 

hendelser der de hadde opplevd at tjenestevåpenet var avgjørende for å redde livet til 
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politibetjentene.           

 Alle deltakerne opplevde at responstid er en viktig kvalitet knyttet til politirollen. Alle 

var enige i at det er tjenestevåpenet som er grunnen til at politiet har anledning til å redusere 

reaksjonstiden, i tillegg til at tjenestevåpenets nærhet øker deres og politiets opplevde 

sikkerhetsfølelse. Denne oppfatningen støttes av Bolstad (PF, 2015), som påpekte at alvorlige 

situasjoner krever hurtig responstid. Det blir til en viss grad også støttet av Anundsen, som 

ved innføringen av den midlertidige bevæpningen uttalte at våpenet skulle ivareta politiets 

egen sikkerhet og styrke deres evne til rask innsats under terrortrusselen (Justis- og 

beredskapsdepartementet, 2014). Forskjellen er at studentene og Bolstad tok utgangspunkt i 

hendelser politiet møter i hverdagen, mens Anundsen uttalelse var tilknyttet terrortrusselen. 

 De aller fleste av studentene antydet også at politiet i seg selv ikke lenger er nok for å 

forebygge vold og kriminalitet, noe som kan indikere at politiet har mistet deler av sin 

autoritære rolle i samfunnet. Deltakerne hevdet at tjenestevåpenet kan være et verktøy som 

gjenoppretter politiets myndige plassering, eller ikke minst bidra til at politiet makter å 

håndtere situasjonene de møter på.       

 Studentene baserte hovedsakelig sine refleksjoner om våpenets betydning for 

politiidentiteten på egne erfaringer fra praksisoppholdet og hvilke fortellinger som ble delt i 

det operative miljøet. De ga uttrykk for at svært mye av politiets funksjon og kompetanse for 

å opprettholde sosial orden avhenger av tjenestevåpenet. Enkelte mente i tillegg at politiet 

uten generell bevæpning så langt har hatt flaks fremfor god nok kompetanse i farlige 

situasjonene som har vært hittil.  De ga uttrykk for at det kun er våpenet som kan redde 

politiet i farlige situasjoner, andre verktøy som batong og pepperspray vil være nytteløst hvis 

et liv står på spill.           

 Det er en markant forskjell på deltakernes betraktning av ubevæpnet og bevæpnet 

politi før og under praksisoppholdet med den midlertidige bevæpningen. Det er tydelig at 

deres erfaringer med det voldelige og kriminelle miljøet politiet møter, og hvordan politiet har 

håndtert våpenet i løpet av praksisoppholdet har hatt en betydning for deres oppfatning av 

våpenbehovet. Studentenes erfaringer har også bidratt til å endre deres forståelse av politiets 

funksjon i samfunnet fra at de så på det ubevæpnede politiet som et symbol på trygghet, til at 

et ubevæpnet politi nå symboliserer økt risiko for tap av menneskeliv og utrygghet.    

Etter praksisoppholdet 

Etter praksisoppholdet hadde alle deltakerne endret sin forståelse av hvilke 

utfordringer politiet møter i arbeidshverdagen. Alle utenom én opplevde at erfaringene var så 



31 
 

 
 

risikofylte at tjenestevåpenet er nødvendig på generell basis. Deres perspektiv hadde utviklet 

seg fra en assosiasjon mellom ubevæpnet politi og trygghet, til et ståsted som betrakter 

ubevæpnet politi som handlingslammet. Studentenes endring av våpensynet og våpenbehovet 

sier noe om hvordan de har inkorporert våpenet i politiidentiteten.    

 Flertallet av studentene fortalte at de så både positive og negative sider ved en 

bevæpning etter praksisoppholdet, men at de opplevde fordelene som større enn ulempene og 

at generell bevæpning derfor er nødvendig. Deltakerne mente at en generell bevæpning kunne 

bidra til forebygging samt beskyttelse av befolkning og politi, noe som strider i mot 

meningene til de som er negative til en generell bevæpning.  

Bevæpningsdebattens påvirkning på studentene 

Flere av deltakerne poengterte at den offentlige bevæpningsdebatten i media var for 

idealistisk i forhold til realiteten de selv har erfart. Studentene ga uttrykk for at utenforstående 

personer diskuterte hvilke negative konsekvenser en bevæpning kunne medføre på et teoretisk 

plan, noe som ikke passer med erfaringene de selv har gjort seg under praksisoppholdet. 

Mange av studentene irriterte seg over, det de opplevde som manglende forståelse de som 

uttalte seg i den offentlige debatten hadde til politiets bevæpningsbehov og kompetanse. 

Deltakerne beskrev folk som var i mot generell bevæpning som personer med manglede 

kunnskap om hvordan våpenet fungerer og at disse personene mangler tillit til at politiet kan 

gjøre jobben sin.          

 Deltakerne fortalte at de og tjenestepersonene på praksisplassen irriterte seg over 

medias feilaktige fremstilling av politiets håndtering av tjenestevåpenet. Mange av deltakerne 

frustrerte seg også over hvordan andre kunne være så opptatt av tenkte negative virkninger, 

som studentene selv mente ikke kunne bevises eller støttes med fakta, fremfor å se nytten av 

tjenestevåpenet på et mer praktisk plan. Enkelte følte til og med at samfunnet var mer opptatt 

av å holde på den idealistiske ideen om at et ubevæpnet politi ser bra ut opp mot andre land, 

fremfor å bry seg om sikkerheten til politiet.  

Vi vet at før eller senere så er det enten sivile eller politifolk som kommer til å bli hardt skada 

eller drept fordi at de ikke har med seg våpen, men det er så viktig for samfunnet at vi, eller en 

så viktig verdi i samfunnet med ubevæpnet politi at det er en akseptabel kostnad da?  

Per 

 Flere av deltakerne følte at verdien av deres liv ble nedprioritert i politirollen. De 

opplevde at de som var mot bevæpning var villige til å ofre et par liv i fraværet av våpen 

fremfor å risikere at et uhell kan forekomme ved en generell bevæpning.    

 Mange av deltakerne illustrerte et skille mellom det operative politiet og Politiets 
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Fellesforbund som hadde praktisk erfaring og bedre kunnskap om realiteten, opp mot alle de 

som var kritiske til en generell bevæpning og som baserte seg på en idealistisk tilnærming til 

bevæpningsbehovet. De samme studentene plasserte seg selv i gruppen med de operative 

tjenestepersonene og fortalte at deres erfaringer fra praksisoppholdet var mer faktabaserte og 

samstemte med det som faktisk har skjedd av kriminalitet og vold, enn de argumentene som 

ble fremmet i argumentasjonen mot generell bevæpning.  

Med venner har jeg diskutert en del med. Jeg blir jo ganske provosert når noen er i mot 

bevæpning, da tar jeg det veldig personlig eller jeg klarer ikke være objektiv i en sånn debatt. 

Jeg blir veldig provosert når noen forteller meg at de er i mot bevæpning, i hvert fall når det 

er folk som ikke vet hva, de som jeg mener ikke vet helt hva de snakker om da. Så det kan bli 

litt heftige diskusjoner ut av det ja. Jeg oppfatter at de har en mer idealistisk tilnærming til det 

da. At de tror at hvis politiet bærer våpen da vil de andre kriminelle bære våpen.  

Nora   

Flere av deltakerne ga uttrykk for at de opplevde at kritikken mot bevæpnet politi traff 

dem på et personlig nivå. Dette er til stor forandring fra deres oppfatning om bevæpning før 

praksisoppholdet hvor ingen av deltakerne hadde noen spesielle personlige forestillinger om 

våpenbehovet. Som Bruss og Kopala (1993) påpeker, fører utvikling av profesjonsidentitet til 

endring av den personlige identiteten. Deltakernes erfaringer med politiets operative arbeid 

kan være med å bygge opp deres økte personlige identifisering med politirollen som kommer 

frem i fortellingene (Lauritz, 2009). Flere av deltakerne sa i tillegg at de ikke kunne forstå 

eller at de ikke var enige i mange påstandene som ble presentert i den offentlige debatten. 

Eksempelvis fortalte alle deltakerne at de ikke hadde opplevd våpenet som et hinder i 

kommunikasjonen med publikum og andre personer.  

(eksempel på argumenter mot bevæpning) Det hindrer god kommunikasjon da. Det er lettere å 

ty til våpen kontra kommunisere. Vi har ikke behov for det foreløpig. Jeg har mange eksempler 

på hvorfor vi har behov for det. 

Mats 

Likevel var det noen som fortalte om situasjoner de hadde vært i hvor våpenet hadde 

ført til en økt skepsis hos den andre personen. En av studentene fortalte om et besøk på en 

somalisk café, der han hadde opplevd at de hadde vært mer skeptiske til politiet etter 

bevæpningen enn de hadde vært tidligere. Han begrunnet somaliernes skepsis med at de er 

kritiske til politiet uansett, og at de er en gruppe som det generelt er vanskelig å komme i 

kontakt med. Flere var enige i at det ikke er selve våpenet som skaper en barriere mellom 

politiet og personen, men at negative ting vil skje uavhengig av våpenets tilstedeværelse og at 

det derfor er nødvendig å ha våpenet tilgjengelig.      
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 Mange av deltakerne opplevde den negative fremstillingen av politiet med våpen som 

frustrerende og uriktig. Per tok opp at han ikke kunne forstå andres påstander om at våpenet er 

årsaken til at psykisk syke kunne reagere negativt på politiet. 

Det blir tatt opp som argument at det kan virke skremmende i møte med psykisk syke. … De 

driter i om de blir pekt på med pistol, kanskje angriper de likevel med kniv og da. Ja 

argumentet om at vi bare skal fjerne pistolen så roer de psykisk syke seg ned, det er litt 

vanskelig å forstå da.  

Per  

Det er interessant å merke seg at deltakerne tar så stor avstand fra hva de mente 

tidligere om at Norge er et trygt og godt land, til at de opplever for eksempel psykisk syke 

som en så stor trussel at de trenger våpenet for å beskytte seg selv. Det er påfallende at de 

anser det som viktigere å ha våpenet på hofta enn å ta i betraktning hvordan personen de 

snakker med opplever nærværet av våpenet. Studentenes uttalelser var i hovedsak fortalt fra 

politiets ståsted, der noen få ga uttrykk for at politiets trygghetsfølelse med våpenet var 

viktigere enn relasjonsbyggingen til personene de snakket med.    

 Videre er det bemerkelsesverdig at noen av deltakerne var så bestemte i sin forståelse 

at de ikke klarte å forstå det synet de selv delte for under tre år siden, spesielt når de til og 

med husket det så godt. Hvorfor var deltakerne så kritiske til de som er skeptiske til 

bevæpning i dag, når de selv var i den samme posisjonen for knapt tre år siden? Det er tydelig 

at de har endret sitt ståsted fra et publikumsperspektiv til et politiperspektiv, ved at de i større 

grad baserer sine refleksjoner på erfaringer de har gjort seg under praksisoppholdet fremfor 

sine tidligere fremstillinger. Endringene i ståsted og inkorporering av politiidentiteten i sin 

personlige identitet tyder på at flere av deltakerne har påbegynt utviklingen av sin 

profesjonsidentitet.          

Deltakernes personlige refleksjoner over våpenbehovet og politiprofesjonen 

Alle studentene fortalte at de etter praksisoppholdet har endret sin forståelse av 

våpenets betydning for politiet og at de selv kun har positive erfaring med tjenestevåpenet. 

Alle deltakerne var enige i at det å være i praksis med bevæpning ga dem et bedre grunnlag 

for å forstå hvilke trusler politiet møter og hvordan tjenestevåpenet bidrar til at de kan møte 

disse utfordringene mer forberedt og bedre rustet. Mats fortalte at hans erfaringer har ført til 

en total forandring i forståelsen av bevæpningsbehovet til politiet, noe de fleste deltakerne sa 

seg enig i.  

Kast en mynt da, to sider av en mynt. Jeg har byttet side for å si det sånn. Jeg har en mye 

bedre forståelse av situasjonen. Jeg har sett hvor fort ting eskalerer, spesielt innenfor psykisk 



34 
 

 
 

helse og rus. Det er vel de tilfellene jeg har blitt utsatt for ting eller hvor folk har reagert mot 

meg veldig da.   

Mats  

Deltakerne fortalte om hvordan deres egne erfaringer fra praksisoppholdet hadde fått 

dem til å endre sin forståelse fra at fraværet av våpenet er assosiert med trygghet, til at 

våpenet har flere positive fordeler. For eksempel mener de at det bedrer mulighet til å 

respondere hurtig i farlige situasjoner og at det bidrar til å forebygge kriminalitet.  

 Flere var enige i at våpenet kan bidra til å forebygge situasjoner fra å eskalere til det 

negative og hindre at mennesker dør. Studentene betraktet en generell bevæpning av politiet 

som en riktig og uunngåelig utvikling av politiprofesjonen, fordi våpenet medfører så store 

fordeler som ikke kan overses.  

Jeg ser at ved å ha våpen kan vi forebygge en del ting fra å skje da, fra at mennesker dør rett 

og slett. Folk vil dø når vi er bevæpna og, men da er det forhåpentligvis de som har satt seg 

selv i den situasjonen da.  

Thea  

De fleste deltakerne fortalte at de betraktet det som svært lite sannsynlighet at politiet 

vil ta gale beslutninger med våpenet, og at det heller vil være den andre personen sin feil hvis 

noe skulle skje. Mange av studentene hadde sterke forestillinger om at politiets kompetanse 

med våpen var svært god, og at politiet er handlingslammet og nesten ubrukelige uten 

tjenestevåpenet. Det er interessant hvordan deltakerne flere ganger karakteriserte politiet ut 

fra våpenets fravær eller tilstedeværelse, spesielt med tanke på at politiet har fungert uten 

tjenestevåpenet helt frem til den midlertidige bevæpningen ble innført.    

 Nora la som alle de andre deltakerne vekt på fordelene våpenet medfører og hvorfor 

det er nødvendig med generell bevæpning.   

Jeg har ikke så mye erfaring, men jeg mener det er nødvendig av mange grunner. Det spesielt 

nødvendig på grunn av den tiden vi lever i nå, da både terrortrusselen og den 

hverdagskriminaliteten. Jeg mener det er nødvendig for å kunne beskytte seg selv og 

befolkningen.  

Nora  

Flere av deltakerne fortalte at de ikke hadde så mye erfaring med politiarbeid, men at 

det de hadde opplevd var nok til å danne seg en forståelse av hva politiet møter og gjør i 

arbeidshverdagen. Nora fortalte blant annet at terrortrusselen mot Norge og politiet var en av 

grunnene til hvorfor det burde bli innført en generell bevæpning, men at det ikke var den 

viktigste. Flere av deltakerne sa at de ikke var så opptatt av terrortrusselen siden det ikke var 
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noe de hadde erfart og kunne forholde seg til, men likevel ga de fleste uttrykk for at de gjerne 

brukte terrortrusselen som et argument for å få gjennom en generell bevæpning.   

 Den ene deltakeren som var tvilende til en generell bevæpning etter praksisoppholdet 

opplevde som de andre studentene at våpenet hadde sine fordeler i politiarbeidet, men han var 

mer opptatt av de negative konsekvensene som kan forekomme. Han var den eneste av 

studentene som i større grad reflekterte over tjenestevåpenets betydning for samfunnet og 

hvordan de ville respondere på våpenets nærvær. Han fortalte under intervjuet at han erfarte at 

kollegene hans la tjenestevåpenet igjen i bilen da de skulle inn på utesteder hvor det var dårlig 

oversikt og økt risiko for at våpenet skulle bli tatt fra dem. Han var også den eneste av 

deltakerne som ga uttrykk for at han fremdeles var tilknyttet ideen om at et ubevæpnet politi 

symboliserte autoritet og trygghet.      

Jeg vil ikke gå med våpen til dels på grunn av at norsk politi skal ha, tror jeg, har godt av å 

vise samfunnet at de klarer å gjøre jobben sin uten et skarpladd våpen. For det har vi jo gjort i 

alle år.   

Thor 

Som resten av deltakerne var Thor klar over at våpenet absolutt er nødvendig når de 

står i en livstruende situasjon, og at det da ikke hjelper å løpe tilbake til bilen. Men han ga 

uttrykk for at det er viktig at politiet klarer å bevise ovenfor befolkningen at de klarer å holde 

på sin autoritære rolle uten våpenet på hofta.       

 De fleste la vekt på erfaringer de selv hadde gjort seg under praksisoppholdet, i tillegg 

til å knytte dem opp mot en overordnet forståelse i politikulturen om at politiet trenger og 

fungerer godt med tjenestevåpen på permanent basis. Alle deltakerne endret sin oppfatning av 

våpenets betydning for politiet, de fleste fra et negativt til et positivt syn, og at tjenestevåpenet 

kun fungerer som et viktig verktøy i arbeidsutførelsen.  

Redegjørelse av funn i analysen 

Formålet med studien har vært å undersøke hva den midlertidige bevæpningen har 

betydd for politistudenters utvikling av profesjonsidentitet gjennom erfaringer fra 

praksisoppholdet og gjennom diskusjoner om bevæpningsdebatten, i lys av den økologiske 

modellen til Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 1977, 1986). Jeg vil først ta for meg en 

gjennomgang av funnene i analysen, før jeg gjør rede for hvilke nivåer i den økologiske 

modellen som kan belyse deltakernes utvikling.     

 Studien viser at de fleste deltakerne utviklet seg mot en profesjonsidentitet som politi 
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ved at de gikk fra et idealistisk til et pragmatisk perspektiv. Studentene tok større avstand fra 

sin tidligere konstruksjon om at samfunnet assosierte et ubevæpnet politi med trygghet, til at 

de nå i større grad deler perspektivet de opplevde som gjeldende i politikulturen. Før 

studiestart og før praksisoppholdet ga deltakerne uttrykk for at de blant annet så på 

karaktertrekkene relasjonsbygging, forebygging og tilgjengelighet som viktige for 

politiidentiteten. I fortellinger gjennom studieløpet tilegnet deltakerne politirollen kvaliteter 

som responstid, handlingskompetanse, livredning og kontroll. Videre opplevde studentene at 

de nye karaktertrekkene ble styrket av våpenets nærvær. Studien viser at de fleste deltakerne 

tydelig knyttet tjenestevåpenet til politiidentiteten, ved at de fleste opplevde at politiet er 

avhengig av å ha våpenet lett tilgjengelig for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver på best 

mulig måte. Alle utenom én av studentene påpekte at politiet bør være generelt bevæpnet på 

bakgrunn av truslene politiet møter i hverdagen.      

 Den midlertidige bevæpningen hadde sitt utspring fra vurderingen om økt 

sannsynlighet for terrorhandlinger (PST, 2014). Fortellingene indikerer derimot at 

terrortrusselen rettet mot politiet ikke hadde noen spesiell betydning for deltakernes utvikling 

av profesjonsidentitet og deres syn på våpenbehovet. Analysen viser at deltakerne heller 

betraktet farene politiet møter i hverdagen som et mer realistisk grunnlag for hvorfor politiet 

bør ha generell bevæpning. De fleste studentene gikk fra å oppleve Norge som et trygt land, 

til å være svært opptatt av politiets og egen sikkerhet i møte med psykisk ustabile, rusede og 

voldelige personer i løpet av praksisoppholdet. Deltakerne opplevde også at de fleste i det 

operative politiet var enige med dem i at trusler og vold i nærmiljøet som mer aktuelt enn 

terrortrusselen.         

 Analysen indikerer at praksisoppholdet var arenaen for de største endringene og mye 

av utviklingen til studentene. Reisetter og kolleger (2004) kan forklare det med at studentene 

har utviklet en større grad av profesjonell kompetanse etter å ha jobbet som politi, og ved at 

de dermed også har fått en bedre forståelse av seg selv i den profesjonelle rollen. Alle 

deltakerne fortalte at deres erfaringer med truslene politiet møter, våpenhåndteringen til 

betjentene og effekten av våpenets nærvær under praksisoppholdet, påvirket deres forståelse 

av profesjonen politi og hvordan tjenestevåpenet er tilknyttet politiidentiteten. Som Lauritz 

(2009) og Weick (1995) har uttalt, så vil erfaringer gjennom utviklingen av profesjon endre 

deltakernes tidligere forståelse av politiidentiteten. Denne studien viser at deltakernes 

erfaringer under praksisoppholdet helt klart har hatt en betydning for deres egen utvikling og 

forståelse av profesjonen.         

 Studentene tok avstand fra perspektiver som var negative til generell bevæpning, for 
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eksempel slik den offentlige bevæpningsdebatten har blitt fremstilt i media, og deres tidligere 

forståelse av betydningen av ubevæpnet politi. Deltakerne refleksjoner over 

bevæpningsdebatten indikerer at de har tatt steg nærmere sin profesjonsidentiet. Studentene 

fokuserte på de positive fordelene våpenet gir politiet fremfor negative konsekvenser som kan 

oppstå. De la i større grad vekt på direkte og indirekte erfaringer med nærmiljøet under den 

operative tjenesten, da personlige erfaringer, medarbeideres erfaringer og meninger, i tillegg 

til det de opplevde som den rådendende kulturen i politiet (Bronfenbrenner, 1977; Lauritz, 

2009; Weick, 1995).          

 Det kan spekuleres i om de hadde opplevd våpenet som en nødvendig del av 

politirollen hvis de ikke hadde erfart den midlertidige bevæpningen under praksisoppholdet. 

Men de fleste studentene påpekte nettopp at deres erfaring med bevæpnet politi bidro til de 

følte seg trygge på at politiet klarte å håndtere våpenet og derfor kunne gå med det på generell 

basis. I følge Lauritz (2009) og Weick (1995), kan deltakernes endring av 

profesjonsidentiteten skyldes direkte erfaringer med politiet og tjenestevåpenet under 

utviklingsprosessen som utfordret deltakernes tidligere forståelse.     

 Mikrosystemet representerer relasjonen mellom individet og de nærmeste miljøene 

individet har direkte interaksjon med (Bronfenbrenner, 1977). I denne studien har som sagt 

praksisoppholdet vist seg å være svært viktig i deltakernes utvikling mot profesjonsidentitet, 

og spesielt utviklingen av deres forståelse av politiidentiteten med tjenestevåpen. Direkte 

interaksjon med politibetjenter med våpen, med miljøet politiet opererer i og dirkete 

observasjon av hvordan tjenestevåpenet ble brukt, hadde en innvirkning på studentenes 

utvikling av profesjonsidentitet. De fleste opplevde sine erfaringer fra politiarbeidet som så 

risikofylt og så farlig at tjenestevåpenet ble ansett som nødvendig for deres egen trygghet. 

Deltakerne opplevde også at politiet på praksisplassen var godt trent og hadde god 

kompetanse til å håndtere våpenet, som bidro til at studentene utviklet en forståelse om at 

våpenet er en riktig og nødvendig del av politiet.      

 Formålet med en analyse av mesosystemet var å se om erfaringene deltakerne har gjort 

i et miljø som praksisoppholdet, bidro til at de oppførte seg eller utviklet seg annerledes i et 

annet nærmiljø som på skolen (Bronfenbrenner, 1977). Alle studentene ga uttrykk for at 

diskusjonene om bevæpning på skolen hadde endret seg etter de kom tilbake fra 

praksisoppholdet. Tidligere hadde diskusjonene på skolen dreid seg om politiet burde eller 

ikke burde være bevæpnet, men etter praksisoppholdet hadde diskusjonene endret seg til at 

det var en enighet om at politiet bør være bevæpnet og at de heller diskuterte hvorfor politiet 

burde være bevæpnet. Enkelte fortalte også at de tok med seg erfaringene fra 
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praksisoppholdet inn i andre miljøer som familien og sosiale settinger med venner. Flere 

fortalte at bevæpningsdebatten ble diskutert og at de opplevde at de måtte beskytte og forklare 

hvorfor politiet bør være bevæpnet. Funnene indikerer at flere av deltakerne følte seg truffet 

på et personlig plan når andre personer utenfor det operative miljøet kritiserte politiet og var 

negative til generell bevæpning. I følge Bruss og Kopala (1993) og Reisetter med kolleger 

(2004), kan det forståes som at deltakerne har begynt å inkorporere profesjonen som en del av 

sin personlige identitet. Det kan tolkes til at studentenes erfaringer i det operative miljøet har 

hatt en virkning på hvordan deltakerne har fremtrådt i andre sosiale miljøer.  

 Eksosystemet omfatter spesifikke strukturer som individet ikke er i dirkete interaksjon 

med (Bronfenbrenner, 1977). Som i denne studien var massemedias fremstilling av den 

offentlige bevæpningsdebatten, deltakernes konstruksjon av politikulturen og terrortrusselen 

rettet mot politiet. Funnene viser at deltakerne tok større utgangspunkt i det de opplevde som 

politikulturens forståelse av profesjonen fremfor bevæpningsdebatten og terrortrusselen. 

Studentene opplevde at majoriteten i det operative miljøet var positive til generell bevæpning 

på bakgrunn av truslene politiet møter i hverdagen, noe som de selv også var. Videre indikerer 

funnene i analysen at den offentlige bevæpningsdebatten ikke hadde noen spesiell innvirkning 

på studentenes profesjonsutvikling. På det meste var medias fremstilling av politiets 

våpenbruk og kompetanse et irritasjonsmoment fordi de som skrev, etter deltakernes 

oppfatning, tok helt feil og hadde for lite kunnskap om våpenet som brukes.   

 Terrortrusselen mot politiet betraktes også som en del av eksosystemet til 

politistudentene, ved at trusselen kan ha en indirekte virkning på deres forståelse av hva 

politirollen innebærer. Funnene i denne studien viser at deltakerne har fått høre historier, og 

lest om politihverdagen i møte med rus og psykisk ustabile personer, samt hvordan politiet har 

opplevd at tjenestevåpenet har hatt en positiv effekt i disse situasjonene. Historiene har de 

videre knyttet til sine egne erfaringer i praksisoppholdet på mikronivået. Men ingen av 

deltakerne fortalte at de hadde hørt eller lest om terrorhendelser de relaterte til Norge, som de 

videre betraktet som reelle for sin utvikling av profesjonsidentitet.    

 Makrosystemet tar for seg overordnede ideologier som er delt i samfunnet 

(Bronfenbrenner, 1977). I denne studien har makrosytemet illustrert at flere av deltakerne før 

studiestart hadde en forståelse om at dem selv og de fleste i samfunnet anså Norge som et 

trygt og godt land på grunn av at politiet er ubevæpnet. Alle deltakerne distanserte seg denne 

forståelsen om at samfunnet er trygt uten våpen, hovedsakelig på grunn av erfaringene de 

hadde gjort seg i mikro, meso og ekso systemene under praksisoppholdet med midlertidig 

bevæpning.           
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 Mange av deltakerne fremstilte overensstemmelser mellom sine egne erfaringer på 

mikronivå med politikulturen i eksosystemet. For eksempel var det ikke kun studentene som 

hadde erfart en økning av vold i løpet praksisoppholdet, men de opplevde at det var en delt 

forståelse av flere tjenestepersoner i det operative miljøet. Videre knyttet de forståelsen om at 

politiet kan respondere hurtigere og bedre med våpen på hofta, fra politikulturen i 

eksosystemet til sitt eget praksisopphold i mikrosystemet ved at de opplevde at dette faktisk 

var tilfellet. Ikke minst opplevde alle deltakerne at det var en overenstemmelse i politikulturen 

om at mer eller mindre alle operative politibetjenter er positive til en generell bevæpning. 

Deltakernes forståelse om at det er en overenstemmelse mellom deres egne erfaringer med 

holdningene i politikulturen, kan helt klart hatt en virkning på deres forståelse av 

profesjonsidentiteten. Analysen viser at deltakerne tok i bruk ideer og holdninger innad i 

politikulturen fremfor ideer og holdninger fra den overordnede samfunnsforståelsen i sin 

pågående konstruksjon av politiidentiteten (Lauritz, 2009).     

 Samsvar mellom erfaringer i mikrosystemet, endringer i mesosystemet og enighet med 

politikulturen i eksosystemet har hatt en virkning på utviklingen av profesjonsidentiteten med 

tjenestevåpen. Det er tydelig at deltakerne har endret sitt perspektiv på våpenbehovet til 

politiet ved at de har gått fra et syn som sier at politiet uten våpen kan assosieres med 

trygghet, til at politiet alltid er utsatt i nesten alle situasjoner. Det er tydelig at de aller fleste 

deltakerne har inkorporert tjenestevåpenet som en viktig og nødvendig del av sin 

profesjonsidentitet som politi. 

Konklusjon  

Studien har fokusert på hva den midlertidige bevæpningen har betydd for utviklingen 

av politistudenters profesjonsidentitet gjennom et praksisopphold med bevæpnet politi, og den 

offentlige bevæpningsdebatten i media. I et samfunnspsykologisk perspektiv har 

Bronfenbrenner sin økologiske modell fungert som en ramme for å studere hvordan 

deltakerne har utviklet sin profesjonsidentitet i samspill med den midlertidige bevæpningen på 

ulike nivåer.           

 Studien indikerer at det har skjedd forandring på to plan, både en utvikling av 

profesjonsidentitet og en endring i forståelsen av våpenets betydning for politiet.  Studien 

viser at deltakernes dirkete erfaringer med våpenet i arbeidshverdagen til politiet på 

praksisplassen (på et mikronivå), i tillegg til indirekte interaksjon med politikulturen (på et 

eksonivå) har hatt en større innflytelse på studentenes utvikling av profesjonsidentitet. Studien 
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illustrerer videre at motstanderne av generell bevæpning gjennom den offentlige 

bevæpningsdebatten, sammen med terrortrusselen rettet mot politiet har hatt en mindre 

betydning for deltakernes utvikling.       

 Funnene indikerer at deltakerne i studien har blitt positive til en generell bevæpning på 

bakgrunn av farene de har opplevd i arbeidshverdagen til politiet, på grunn av deres erfaringer 

med politiets kompetanse til å bære våpen, og deres forståelse av at det operative politimiljøet 

er for en generell bevæpning. Studien viser at praksisoppholdet både har hatt størst betydning 

for endringen av forståelsen av politirollen med våpen og deltakernes utvikling mot 

profesjonsidentiteten. I tillegg illustrerer studien at de fleste deltakerne også betraktet sin 

foreløpige utviklede profesjon som en del av sin personlige identitet.   

 Studentenes profesjonsidentitet vil kontinuerlig bli utfordret av nye erfaringer, og kan 

derfor aldri bli fullstendig satt. Det kan godt tenkes at deltakerne på et senere tidspunkt videre 

endrer sin forståelse av våpenets betydning for politiet og da også deres egen 

profesjonsidentitet.     

Refleksjoner og forslag til fremtidig forskning  

Jeg har ansett denne studien som en unik mulighet til å kunne undersøke hvordan 

politistudenter har opplevd og erfart våpenets betydning for det operative politiet og hvordan 

de knytter dette til politiidentiteten. Med et samfunnspsykologisk standpunkt om at 

utviklingen av profesjonsidentitet blir påvirket av miljøet rundt individet, har denne studien 

hatt som mål å bidra med et innblikk i hvordan den midlertidige bevæpningen har vært med å 

forme politistudenters forståelse av politiidentitet og deres egen profesjonsutvikling. Med et 

konstruktivistisk perspektiv har deltakernes egne uttalelser blitt brukt til å forstå hvordan de i 

en unik setting har tatt den midlertidige bevæpningen i betraktning i sin utvikling mot 

profesjonsidentiteten politi.        

 Intervjuene ble gjennomført mens det fremdeles var midlertidig bevæpning i desember 

2015 og januar2016. Det var en relativt spent periode for politiet og den midlertidige 

bevæpningen siden terrorhendelsen i Paris hadde nylig funnet sted. Noe som bidro til at 

bevæpningstillatelsen ikke ble avsluttet som planen var i november 2015.  Hadde intervjuene 

blitt gjort i dag, kan det hende deltakerne hadde gitt andre svar og vektlagt andre elementer. 

Videre var studiens tema svært høyaktuelt i media og sensitivt for deltakerne da intervjuene 

ble gjennomført, som også kan ha bidratt til at studentene kan ha uttrykt seg på en bestemt 

måte. Likevel er det svært spesielt og interessant at deltakerne ikke var mer opptatt av å 

snakke om terror da det nettopp hadde forekommet en terrorhendelse i Europa. I tillegg kan 
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det være verdt å bemerke at deltakerne ikke snakket om praksisoppholdet før bevæpningen 

ble innført og hvordan de opplevde det kriminelle miljøet uten våpenet lett tilgjengelig. 

 Personlig trodde jeg at deltakerne kom til å snakke om terrortrusselen og hvordan de 

opplevde å være et fysisk mål for terrorhandlinger, men det var ikke tilfellet. De var mer 

interessert i å snakke om truslene de møtte på daglig basis og hvorfor en generell bevæpning 

er nødvendig for å håndtere disse situasjonene. Jeg merket at mitt syn på bevæpningsdebatten 

ble påvirket av studentenes fortellinger om hvilke utfordringer politiet opplever i 

arbeidshverdagen og hvordan de har erfart kritikken fra media. Dette hadde jeg ikke forventet 

siden jeg i utgangspunktet er kritisk til en generell bevæpning av politiet. Samtalen med den 

eksterne informanten hjalp meg med å få et mer objektivt perspektiv på temaet, slik at 

analysen ikke ble preget av empati.           

 Det vil være krevende å gjøre flere studier med politistudenter som har erfart den 

midlertidige bevæpningen gjennom praksisoppholdet sitt, siden det kun inkluderte to årskull 

med studenter. Det kan være av stor interesse å undersøke hvordan studentene som var i 

praksis da den midlertidige bevæpningen ble avsluttet opplevde overgangen til et ubevæpnet 

politi. Det er også aktuelt å gjøre flere kvantitative studier på politistudenters holdninger til 

bevæpning av politiet nå etter den midlertidige bevæpningen og den offentlige 

bevæpningsdebatten. Det kan være med å belyse om det har skjedd en generaliserbar endring i 

politistudenters opplevelse av bevæpnet politi, og dermed om deltakerne i denne studien var 

representativt eller et spesielt unntak i studentmassen. Til slutt kan det være interessant å 

gjennomføre kvalitative og kvantitative studier med nyutdannet politi og undersøke deres 

politiidentitet relatert til tjenestevåpenet, for å se om de knytter de samme eller andre 

egenskaper til politiidentiteten.    
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Vedlegg 

 

Vedlegg 1. Intervjuguide 

 

Intervjuguide:  

 

Politistudenters opplevelse av erfaringer og diskusjoner om den midlertidige 

bevæpningen i Norge.  

Målet med denne studien er å forstå hvordan politistudenter (du) opplever den midlertidige 

bevæpningen gjennom egne erfaringer og diskusjoner med andre. I intervjuet kommer vi til å 

snakke om temaer som handler om valg av studie, opplevelser om bevæpning på PHS, 

opplevelser om bevæpning på praksisplassen og tanker om fremtidig bevæpning.   

Det vi snakker om i dag vil ikke bli fortalt videre til andre utenforstående personer. Du har 

rett til å trekke deg fra forskningsprosjektet før, under eller etter intervjuet uten å oppgi noen 

grunn. Hvis du ønsker, kan du la være å svare på spørsmål underveis i intervjuet, eller så kan 

du trekke tilbake enkelte uttalelser i etterkant. Personlig informasjon, som navn, klasse og 

mailadresse, vil ikke bli benyttet i oppgaven og blir slettet når oppgaven skal leveres i april 

2016. Hvis noen av spørsmålene er uklare, er det bare å spørre hvis du ikke forstår. Hvis det 

er greit for deg, så kommer jeg til å ta opp samtalen og skrive notater siden av. Lydopptaket 

og notatene vil også bli slettet når oppgaven levers.  

Husk at jeg er interessert i dine meninger og erfaringer. 

Har du noen spørsmål før vi starter?  

 

Navn: 

Alder: 

 

Tema 1: Generell oppvarming:  

Hvorfor valgte du å utdanne deg til politi?  

Hva var dine forventninger til politistudiet før du begynte på studiet?  

- Hva er det du liker med det arbeidet politiet gjør?  

- Hva tenkte du om bevæpning før du begynte på studiet?  
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Tema 2: Opplevelser om temaet bevæpning på PHS; vi vil nå snakke om hvordan dere 

har diskutert bevæpningen på PSH.  

Hvordan har du opplevd diskusjonene rundt bevæpningen?  

- Hvem diskuterer du bevæpningstemaet med? 

o Hva pleier dere å snakke om? 

- Hvordan er diskusjonene i forelesningene?   

- Hvilke temaer er det som er mest sentrale som dere diskuterer rundt bevæpningen? 

- Hvilke temaer er det du synes er viktigst?   

- Hva har dere snakket om angående uenigheten innad i politiet og mellom politiets 

fellesforbund og politikerne?  

Overgang: nå er jeg interessert i dine generelle og spesifikke opplevelser på 

praksisplassen når det gjelder bevæpning:  

- Hvor var du i praksis? 

- Hvilke arbeidsoppgaver hadde du?  

Tema 3: Opplevelser med bevæpning i praksis 

Hvordan var stemningen rundt bevæpningen på praksisplassen din?  

- Hva har bevæpningen hatt å si for praksisen din?  

- Hvordan opplevde du at usikkerheten rundt varigheten på bevæpningen berørte 

politiarbeidet på stasjonen?   

- Hva tenkte din veileder og de andre på stasjonen om at bevæpningen stadig ble/blir 

fornyet?  

- Hvordan reagerte de på stasjonen på medias fremstilling av politiet?  

- Var det noen spesielle situasjoner du følte deg tryggere i pga bevæpningen? 

Eksempel?  

- Var det noen situasjon du følte deg ukomfortabel i pga bevæpningen? Eks? 

- Opplevde du noen situasjoner der du skulle ønske du selv var bevæpnet? Hvilke? 

- Hvordan har du opplevd befolkningens reaksjoner på bevæpnet politi?  
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- Hvordan ser du på bevæpningen etter praksisoppholdet i forhold til da du begynte å 

studere?  

 

Tema 4: Tanker om fremtiden og bevæpning; nå går vi over til hva du tenker om 

fremtiden som politi.   

Hvordan tror du bevæpningsbildet ser ut når du er ferdigutdannet?  

- Hvordan vil du at det skal se ut?  

- Hvordan tror du at du vil føle deg hvis den midlertidige bevæpningen blir avsluttet? 

- Hvis du skal bære våpen når du er ferdig utdannet, hvordan tror du at du vil oppleve 

dette? 

- Hva synes du om politikernes ønske om å fjerne den midlertidige bevæpningen?  

- Hvordan blir du påvirket av usikkerheten om hvor lenge bevæpningen skal vare? 

- Hva bekymrer deg mest når det gjelder bevæpningen?  

- Har medias fremstilling noe å si for din mening om bevæpning? Hvordan? 

- Syns du det er nødvendig med et bevæpnet politi i Norge?  

 

Avslutning:  

- Spørre kort om trygghetsfølelse og terror hvis dette ikke har kommet opp.  

- Har jeg forstått deg riktig hvis… Gi kort oppsummering. 

- Takk for samtalen, er det noe du ønsker å tilføye nå på slutten som vi ikke har snakket 

om tidligere? 

- Hvis du skulle forsket på studenters opplevelse av den midlertidige bevæpningen, hva 

ville du spurt om?  

- Er det noe du lurer på angående masteroppgaven eller intervjuet? 
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Vedlegg 2. Forespørsel om deltakelse og samtykkeskjema   

 

 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt 

 

«Politistudenters opplevelse av den midlertidige bevæpningen i Norge – basert 

på erfaringer og diskusjoner» 

 

Av: Lisa Falch Norstrand 

Psykologisk institutt; Universitetet i Oslo 

 

Jeg ønsker med dette å invitere deg til å delta i et forskningsprosjekt om politistudenters 

opplevelser av midlertidig bevæpning. Dette er en studie utført av Psykologisk Institutt ved 

Universitetet i Oslo og skal resultere i en Masteroppgave. Målet er å få tak i politistudenters 

egne synspunkter og beskrivelser om midlertidig bevæpning av polititjenestemenn.   

 

Hva innebærer deltakelse? 

Deltakelse i studien vil innebære individuelle intervjuer med temaer som handler om valg av 

studie, opplevelser om bevæpning på PHS, opplevelser om bevæpning på praksisplassen og 

tanker om fremtidig bevæpning. Intervjuet vil vare mellom 45 minutter og 1,5 time, og vil 

finne sted der det passer best for deg.   

Jeg ønsker å gjennomføre 15 individuelle intervjuer med politistudenter som har operativ 

erfaring fra sitt praksisopphold. Jeg ønsker deltakere som er interessert i å dele sine meninger, 

erfaringer, synspunkter og betraktninger knyttet til den midlertidige bevæpningen.  

 

Kriterier til deltakelse  
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- Må være B3 student.  

- Må ha vært i praksis med operativt politiarbeid.  

 

Konfidensialitet 

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Hvis du godtar, ønsker jeg å ta opp 

intervjuet på opptaker og skrive ned noen stikkord underveis i samtalen. Lyd- og 

datamaterialet som blir samlet inn vil kun min veileder, biveileder og jeg ha tilgang til. Det 

som blir sagt i intervjuet vil ikke bli fortalt videre til andre utenforstående personer. Navn og 

annen gjenkjennelig informasjon vil bli anonymisert, og materialet vil kun bli brukt til å 

utforske forskningsspørsmålet. Alt materiale som omhandler deltakeren vil bli slettet når 

prosjektet skal avsluttes i april 2016. Alle deltakerne vil bli anonymisert i oppgaven, slik at 

det ikke skal være mulig å gjenkjenne personen på noen som helst måte etter publikasjon.  

Ved oppmøte til intervjuet skal du underskrive en samtykkeerklæring som sier at du har 

forstått hva studien innebærer, at du har fått oppgitt hvilke rettigheter du har og at du er villig 

til å delta.  

 

Deltakelse er frivillig  

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli slettet hvis dette ønskes.  

Dersom du er interessert i å delta eller har spørsmål angående studien, kan du kontakte meg 

ved å sende en SMS eller ring til  

...  

eller send mail til  

… 

 

Mvh 

Lisa Falch Norstrand 
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Veileder:  

Inger Skjelsbæk  

 

Biveileder: 

 Joshua Marvle Phelps  

  

 

Studien er meldt inn og godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 

 

 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

 

«Politistudenters opplevelse av den midlertidige bevæpningen – basert på erfaringer og 

diskusjoner» 

 

 
 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta.  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, sted, dato) 
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Vedlegg 3. Første mail til studentene.   

 

Hei, mitt navn er Lisa Falch Norstrand og jeg skriver masteroppgave for Psykologisk Institutt 

ved Universitetet i Oslo. Jeg ønsker å invitere deg til å delta i et forskningsprosjekt om 

politistudenters opplevelse av midlertidig bevæpning. Jeg vil gjennomføre noen intervjuer 

med B3 og B2 studenter ved Politihøgskolen i Oslo, og håper du kan tenke deg å bli med.   

 

Jeg vet dere har mye å gjøre før deres eksamen i desember, men intervjuet kan gjennomføres 

fra og med 10. desember, og vi kan gjøre det på Politihøgskolen eller der det passer best for 

deg. Jeg tilpasser min timeplan etter hva som fungerer best for deg når det kommer til sted, 

klokkeslett og dato. Jeg ønsker å gjennomføre så mange intervjuer som mulig i desember, 

men hvis du har mulighet i januar passer dette også fint.  Intervjuet vil vare mellom 45 

minutter og 1,5 time. 

 

Les gjerne gjennom «forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt» som er lagt ved for å se 

hva prosjektet går ut på, hvordan du som deltaker vil være anonym og hvordan du kan 

kontakte meg vedrørende spørsmål om oppgaven eller ønske om å delta.  

 

Håper du har mulighet til å sette av en liten time til å hjelpe meg med masteroppgaven min. 

 

Med vennlig hilsen 

Lisa Falch Norstrand  

  

 

Veileder: Inger Skjelsbæk 

Biveileder: Joshua Marvle Phelps  
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Vedlegg 4. Andre mail til studentene  

 

Hei igjen, 

Mitt navn er Lisa Falch Norstrand og jeg skriver masteroppgave for Psykologisk Institutt ved 

Universitetet i Oslo. Nå som dere er ferdig med eksamen og har hatt ferie håper jeg det er 

flere som kan tenke seg å bli med på forskningsprosjektet mitt om politistudenters 

opplevelse av den midlertidige bevæpningen. Jeg trenger å gjennomføre flere intervjuer 

med B3 studenter ved Politihøgskolen i Oslo, og håper du kan tenke deg å bli med.   

Intervjuet må gjennomføres i løpet av første halvdel av januar. Du får være med og bestemme 

tid og dato og vi kan møtes på PHS eller der det passer best for deg. Intervjuet vil vare 

mellom 45 minutter og 1,5 time.  

Jeg håper spesielt at kvinner ønsker å delta. 

Les gjerne gjennom «forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt» som er lagt ved for å se 

hva prosjektet går ut på, hvordan du vil bli behandlet som deltaker og hvordan du kan 

kontakte meg vedørende spørsmål om oppgaven eller ønske om å delta. 

  

Håper du har mulighet til å sette av litt tid for å hjelpe meg med masteroppgaven min. 

   

Med vennlig hilsen 

Lisa Falch Norstrand 

   

Veileder: Inger Skjelsbæk 

Biveielder: Joshua Marvle Phelps 

 

 

 

 


