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Sammendrag 
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Veileder: Jon Strype  

Biveileder: Vidar Halvorsen 
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År: 2016 

Den midlertidige bevæpningen var et tiltak som ble igangsatt for politiet, etter at det 

uniformerte politiet ble pekt ut som et sannsynlig terrormål i trusselvurderingen som Politiets 

sikkerhetstjeneste fremla i november 2014. Politiyrket bærer preg av en iboende risiko, og 

den teoretiske tilnærmingen bygger på Ulrich Becks teori om risikosamfunnet, sammen med 

potensialet for fare som en sentral del av politikultur. En økning i antall bevæpningsordre har 

i tidligere forskning blitt knyttet sammen med trusler og vurderinger av farepotensialet 

polititjenestepersoner må forholde seg til. Denne studien undersøker hva trusselvurderingen 

kan ha betydd for politistudenters holdning til bevæpning som verktøy, og deres opplevelse av 

det yrket de skal ut i.  

 

Problemstillingen er todelt, første del undersøker om det har skjedd en holdningsendring i 

spørsmålet om bevæpning. Hypotesen er at 2016-kullet i større grad vil være for bevæpning 

enn hva som er funnet i tidligere forskning. Andre del av problemstilling søker å forklare 

holdning til bevæpning ut fra utvalgte variabler, der tillit, syn på politirollen, risikopersepsjon, 

samt sosialiseringsmekanismer er av særlig interesse. For å kunne si noe om den potensielle 

holdningsendringen blir 2016-studentene sammenliknet med B3-studenter som deltok i 

RECPOL i 2013. Disse to kullene er særlig interessante å sammenlikne, ettersom 2013-kullet 

var det siste kullet som gikk ut av PHS før midlertidig bevæpning, mens 2016-kullet var i 

praksis når den midlertidige ordningen ble innført.  

Det ble gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse som ble sendt til alle B3-studenter ved 

Politihøgskolen i Norge våren 2016. Univariate og bivariate analyser brukes for å gi et bilde 

på studentene, og hvordan de fordeler seg på en rekke spørsmål. Regresjonsanalyse benyttes 

for å undersøke hva som kan bidra til å forklare holdningen til bevæpning.  

 

Studiens hovedfunn er en tydelig endring i holdning til bevæpning på gruppenivå. I 2013 

svarte om lag 32 % ja til at politiet alltid bør være bevæpnet. I 2016 svarer 84 % ja på samme 

spørsmål. Hele 95 % av studentene er i større eller mindre grad positive til bevæpning. De 

videre analysene av hva som kan forklare (den positive) holdningen viser at de som har planer 

om å arbeide innen administrasjon og ledelse er mer negative til bevæpning. Videre har 

veileders holdning til bevæpning en sammenheng. Jo mer negativ veileder, jo mer negativ 

student. Størst forklaringskraft har risikofaktorene sårbarhet og tiltakskonsekvens som viser 

kompleksiteten i studentenes vurderinger knyttet til farer ved yrket. Sårbarhet blir en 
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operasjonalisering av de farer studenter opplever at de vil kunne møte på når de skal ut i 

arbeid. Jo mer opplevd sårbare, jo mer for bevæpning.  Tiltakskonsekvens er en 

operasjonalisering av hva som kan bli potensielle nye farer ved bevæpning. Jo høyere 

vektlegging av slike konsekvenser, dess mindre positiv til bevæpning.  

Funnene viser at studentene ikke er særlig orientert mot terrortrusselen, og anser ikke 

bevæpning som et spesielt egnet tiltak i forebyggende øyemed. Studentene er mer opptatt av 

at farlige oppdrag som ikke er terrorrelatert alene er grunn nok for bevæpning. Basert på 

tidligere forskning var det antatt at kjønn og syn på politirollen har betydning. Menn har i 

tidligere studier blitt funnet å være mer positive til bevæpning. Syn på politirollen blir målt i 

form av en skala som går fra et legalistisk perspektiv til et autonomt perspektiv.  Basert på 

teori og tidligere forskning vil de som har et autonomt perspektiv lese større handlingsrom inn 

i politiyrket og i større grad være for bevæpning. 

I mine analyser blir det ikke funnet en kjønnsforskjell. Heller ikke et autonomt perspektiv på 

politirollen har signifikant forklaringskraft. Tvert i mot så er 2016-kullet mer legalistisk 

orientert enn 2013-kullet. Dette argumenteres det for at kan bygge opp under antakelsen om 

en holdningsendring. Holdningsendringen knyttes opp mot den nye våpeninstruksen som 

åpner for et større handlingsrom, og dermed er det å være for bevæpning mer i tråd med det 

legalistiske perspektivet enn før. I tillegg knyttes holdningsendringen opp mot studentenes 

praksisår og den midlertidige bevæpningen, der 96 % av studentene oppgir at erfaringene med 

den midlertidige bevæpningen gjør dem mer positive.  

Tillit var også en forklaringsvariabel som var forventet å være av betydning. En hypotese om 

en lavere tillit til publikum basert på et høyere trusselnivå blir ikke støttet i analysene. 

Sammen med et økt ønske om bevæpning kan dette tyde på at de som anses som de farlige, er 

blitt farligere.  

De konkluderende betraktningene basert på analysene peker derfor på en holdningsendring 

som kan ha betydning for det fremtidige politiet. Beslutningen om bevæpning tas nå lavere 

ned i hierarkiet etter at den nye våpeninstruksen trådte i kraft.  Dette sammen med en positiv 

holdning til bevæpning, og et fokus på risiko og farer, kan indikere at vi vil se en ytterligere 

økning i antall bevæpningsordre, uavhengig av hvilken bevæpningsmodell det med tiden 

landes på.  
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Forord 

Jeg startet på dette prosjektet uten noe særlig med forkunnskaper om hverken politi eller 

kvantitativ metode. Kvantitativ metode opplevdes som noe stort, fremmed og skummelt. Men. 

Jeg hadde så lyst til å lære, det er jo tross alt derfor jeg er masterstudent. Og det har virkelig 

vært på godt og vondt. For noen nedturer det tidvis har vært! Noen ganger vil man bare pakke 

kofferten og reise. Men når det løsner litt, så løsner plutselig veldig mye. Kanskje til og med 

for mye. For nå vil jeg ha mer!  

Man får alltid høre at ingenting kommer gratis, men noen ganger så gjør enkelte ting det, for 

jeg har vært heldig med så mange av de personene som jeg har hatt med å gjøre i forbindelse 

med prosjektet, og de som jeg ellers har rundt meg.  

En spesiell takk rettes til hovedveileder Jon Strype for uvurderlig god hjelp og støtte når jeg 

bare føler på kaos. Du har en spesiell evne til å luke bort det som tross alt ikke er det viktige, 

og samtidig få det til å føles ut som at jeg er den smarte. Jeg har alltid gått fra veiledning og 

samtaler med deg som mer oppløftet og med fornyet motivasjon!  

Jeg vil også rette en stor takk til biveileder Vidar Halvorsen. Du gir konstruktive og konkrete 

tilbakemeldinger, og stiller spørsmål ved mine påstander, noe som bidrar til en 

trygghetsfølelse ved at jeg kan forsøke å ordne opp, og dette settes stor pris på! Ikke minst har 

du betrygget meg med at jeg holder meg på faglig grunn, og kommet med viktige tips og råd 

til min forståelse av fag og fenomen.  

Jeg vil også takke andre som har hjulpet med mindre eller større bidrag, som Gunnar 

Thomassen (PHS) som hjalp meg med avklaringer og upubliserte tall fra RECPOL-dataene. 

Andreea Ioana Alecu (HiOA) som kom med hjelpsomme og oppmuntrende innspill når jeg 

hadde særlige metodiske utfordringer.  

Og jeg vil selvfølgelig takke politistudentene som tok seg tid til å svare på undersøkelsen! Jeg 

håper at dere vil finne oppgaven interessant!  

Jeg vil også takke IKRS for den økonomiske støtten til gjennomføringen av 

spørreundersøkelsen. Jeg håper at oppgaven leverer, og at arbeidet jeg har gjort oppleves som 

verdt det.  

En helt annen spesiell type takk rettes til mine foreldre, Ingun Skjevrak og Tom Erichsen. 

Bare fordi at alt dere gjør er å støtte og å hjelpe. Og alle mine venner og kjære rundt meg, 

takk for at dere har holdt ut at jeg «forsvinner»! Og lesesals-jentene, takk for samtalene, 

seriøse som useriøse, jeg har aldri opplevd å ha over 400 uleste meldinger på facebook før!  

Jeg håper at jeg når målet mitt om å gjøre avhandlingen lettlest, forståelig og interessant for 

alle lesere. Forhåpentligvis kan den også være lærerik for andre enn bare meg selv.  

Jeg er kjempeklar for å ta fatt på nye utfordringer, med en ny og fersk Pippi-holdning; ”Det 

har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert”!  

 

Pernille Erichsen Skjevrak, 15.11.2016 



X 

 

 

 

 

  



XI 

 

 



XII 

 

Innholdsfortegnelse 

 Introduksjon ....................................................................................................................... 1 1

1.1 Hvorfor denne oppgaven? .......................................................................................... 1 

1.2 Innledning til avhandlingens problemstilling ............................................................. 1 

1.3 Problemstilling ........................................................................................................... 2 

1.4 Aktualitet .................................................................................................................... 5 

1.5 Rettssosiologisk relevans ........................................................................................... 6 

1.6 Gangen i oppgaven ..................................................................................................... 7 

 «Føre var» .......................................................................................................................... 9 2

2.1 Bakgrunn .................................................................................................................... 9 

2.2 Den nye normale unntakstilstanden? ........................................................................ 10 

 Politiet .............................................................................................................................. 15 3

3.1 «Å opprettholde ordnede borgerlige forhold» .......................................................... 15 

3.2 Organisasjon ............................................................................................................. 16 

3.3 Politiet i rettsstaten ................................................................................................... 18 

3.4 Et innblikk i politiet .................................................................................................. 21 

3.4.1 Bevæpningspraksis ............................................................................................... 24 

3.4.2 Kriminalitetsbildet ................................................................................................ 26 

3.4.3 ”Offentlig tjenestemann” ...................................................................................... 28 

3.4.4 ”Vold” og ”trusler” ............................................................................................... 29 

3.5 Inngangen til politiet: Politihøgskolen ..................................................................... 31 

 Tidligere forskning ........................................................................................................... 33 4

4.1 Studenters holdning til bevæpning ........................................................................... 33 

4.2 Politikultur ................................................................................................................ 36 

4.3 Det effektive og profesjonaliserte idealet ................................................................. 36 

4.4 Betydningen av studentenes bakgrunn ..................................................................... 39 

4.5 Utdanning mot ”Street cop”-kulturen? ..................................................................... 40 

4.6 Politiansattes utsatthet for vold og trusler ................................................................ 44 

4.6.1 En mer krevende iboende risiko? ......................................................................... 46 

 Teoretisk- og begrepsmessig rammeverk ......................................................................... 48 5

5.1 Sosialisering i politiet i en tid preget av endring ...................................................... 48 

5.1.1 Norsk kontekst: Praksis eller teori? ...................................................................... 50 



XIII 

 

5.1.2 Mer autonome politistudenter? ............................................................................. 53 

5.2 Sosialisering og risiko .............................................................................................. 55 

5.2.1 Hva er risiko? ....................................................................................................... 58 

5.2.2 Risiko og terror ..................................................................................................... 58 

5.2.3 Risikobevissthet ................................................................................................... 59 

5.2.4 Risikopersepsjon .................................................................................................. 62 

5.2.5 Tillit ...................................................................................................................... 64 

 Metode .............................................................................................................................. 67 6

6.1 Innledning ................................................................................................................. 67 

6.1.1 Hvorfor kvantitativ metode? ................................................................................ 67 

6.2 Datamaterialet .......................................................................................................... 68 

6.2.1 RECPOL ............................................................................................................... 68 

6.2.2 Spørreundersøkelsens utvalg ................................................................................ 69 

6.2.3 Utforming av spørreskjema .................................................................................. 70 

6.2.4 NSD WebSurvey .................................................................................................. 73 

6.2.5 Gjennomføring av spørreundersøkelsen ............................................................... 74 

6.2.6 Analyseverktøy ..................................................................................................... 75 

6.3 Bearbeiding av datamaterialet .................................................................................. 75 

6.3.1 Analysemetoder .................................................................................................... 76 

6.4 Etikk ......................................................................................................................... 77 

 Analyse: Del 1 .................................................................................................................. 78 7

7.1 Univariat og bivariat analyse .................................................................................... 78 

7.2 Om studentenes bakgrunn ........................................................................................ 79 

7.3 Har det skjedd en holdningsendring? ....................................................................... 81 

7.3.1 Praksisåret ............................................................................................................ 85 

7.3.2 Autonome og praksisorienterte studenter? ........................................................... 87 

7.3.3 Karriereplaner ....................................................................................................... 88 

7.4 Trusselnivået; terror eller hverdagslig? .................................................................... 89 

7.4.1 Publikumskontakt ................................................................................................. 94 

7.4.2 Risikohåndtering .................................................................................................. 96 

 Analyse: Del 2 .................................................................................................................. 98 8

8.1 Innledning til regresjonsanalyse ............................................................................... 98 

8.1.1 Modell .................................................................................................................. 98 



XIV 

 

8.1.2 Avhengig variabel .............................................................................................. 100 

8.2 Uavhengige variabler ............................................................................................. 101 

8.2.1 Gjennomsnittsindekser som forklaringsvariabler ............................................... 103 

8.2.2 Autonomi ............................................................................................................ 103 

8.2.3 Risikopersepsjon ................................................................................................ 104 

8.3 Faktoranalyse ......................................................................................................... 104 

8.4 Bivariat korrelasjon ................................................................................................ 106 

8.5 Regresjonsanalysens forutsetninger ....................................................................... 108 

8.5.1 Linearitet ............................................................................................................ 108 

8.5.2 Samspill .............................................................................................................. 109 

8.5.3 Multikolinearitet ................................................................................................. 109 

8.5.4 Kravet om homoskedastiske,  uavhengige og normalfordelte residualer ........... 110 

8.5.5 Om robuste standardfeil ..................................................................................... 112 

8.6 Presentasjon av resultater ....................................................................................... 114 

8.6.1 Forbedring av modellen ..................................................................................... 115 

8.7 Presentasjon av resultater ....................................................................................... 119 

8.7.1 Signifikante funn ................................................................................................ 120 

8.7.2 Risikopersepsjon ................................................................................................ 121 

8.7.3 Sosialiseringsmekanismer i praksisåret? ............................................................ 121 

8.7.4 Karriereplaner i politiet ...................................................................................... 122 

 Drøfting av funn ............................................................................................................. 123 9

9.1 Holdningsendringen ............................................................................................... 123 

9.1.1 Forskjeller mellom kullene? ............................................................................... 124 

9.1.2 Mer legalistiske? ................................................................................................ 125 

9.1.3 Terrororienterte studenter? ................................................................................. 126 

9.2 Både og? ................................................................................................................. 128 

9.3 Sosialiseringsmekanismer ...................................................................................... 130 

9.3.1 Ute eller inne? .................................................................................................... 132 

9.4 Konkluderende betraktninger ................................................................................. 133 

 Avslutning og veier videre ............................................................................................. 136 10

Referanser ............................................................................................................................... 140 

Appendiks ............................................................................................................................... 149 

 



XV 

 

 

Figurer og tabeller i hovedteksten 

 

Figur 1) Organisasjon .............................................................................................................. 16 

Tabell 1) Skudd avfyrt og tilfeller truet med skytevåpen av politiet 2005-2015 .................... 25 

Figur 2) Voldskriminalitet anmeldt, etter type voldslovbrudd (2014) .................................... 27 

Figur 4) 2016-studentenes fordeling på spørsmål om politiet alltid bør være bevæpnet ........ 82 

Figur 6) «I hvilken grad stiller du deg for eller mot et bevæpnet norsk politi?»  ................... 83 

Figur 7) ” I hvilken grad stiller du deg for/mot bevæpning?” ................................................. 84 

Figur 8) « Erfaringene med midlertidig bevæpning gjør meg mer positiv til generell 

bevæpning» .............................................................................................................................. 85 

Figur 9) Holdningsfordeling etter veiledningstype ................................................................. 86 

Tabell 2) Beskrivende statistikk over karriereplaner ............................................................... 88 

Figur 10) Politi som alltid er bevæpnet som tiltak mot terror ................................................. 89 

Figur 11) Påstander om terror ................................................................................................. 90 

Figur 12) «Farlige oppdrag som ikke er terrorrelatert, er alene god nok grunn til at vi bør ha 

et generelt bevæpnet politi» ..................................................................................................... 91 

Figur 14) «Jeg er bekymret for å jobbe i politiet uten regelmessig/permanent bevæpning» .. 92 

Figur 15) «I hvilken grad vil du si at politiet er tryggere på jobb med bevæpning?» ............. 93 

Figur 16) «Politiyrket er farlig» .............................................................................................. 94 

Figur 17) Trusselnivået krever at man anser enhver kontakt med publikum som potensielt 

farlig ......................................................................................................................................... 95 

Figur 18) Påstander om spenning og mestring, ....................................................................... 97 

Tabell 3) Oversikt over planlagt blokkvis regresjon ............................................................... 99 

Figur 19) Fordeling på avhengig variabel ............................................................................. 100 

Tabell 4) I hvilken grad stiller du deg for/mot et bevæpnet norsk politi? ............................. 101 

Tabell 5) Faktorer i risikopersepsjon ..................................................................................... 105 

Tabell 6). To-halet korrelasjon .............................................................................................. 107 

Figur 20) Residualspredning ................................................................................................. 111 

Figur 21) Histogram og P-P plott .......................................................................................... 112 

Tabell 7) Blokkvis regresjonsmodell ..................................................................................... 114 

Figur 22) Histogram og P-P Plott .......................................................................................... 117 

Figur 23) Residualspredning på verdiene til de uavhengige variablene ............................... 118 

Tabell 8) «Rendyrket» blokkvis regresjonsmodell ................................................................ 119 

Tabell 9) «Rendyrket» blokkvis regresjonsmodell, beta-koeffisienter ................................. 121 

 

 

 

  



XVI 

 

Kort liste over forkortelser 

 

B2 – Betegnelsen Politihøgskolen bruker på 2. Studieår. Dette er praksisåret for 

politistudentene.  

B3 – Betegnelsen Politihøgskolen bruker på 3.studieår. I avhandlingen brukes B3, 

tredjeklasse, 2013-kullet og 2016-kullet. 2013-kullet gikk i B3 i 2012/2013, mens 2016-kullet 

gikk i B3 i 2015/2016.  

M – Gjennomsnitt, av engelsk mean. Et mål på sentraltendens.  

N – Vanlig betegnelse på antall gyldige enheter/observasjoner. Antall gyldige enheter viser 

her til de som har svart på spørsmål, der de som har svart «vet ikke» er kodet bort, med 

mindre noe annet oppgis. 

PHS - Politihøgskolen 

POD – Politidirektoratet 

PST – Politiets sikkerhetstjeneste 

RECPOL –Recruitment, Education and Careers in the Police: A European Longitudinal 

Study er en longitudinell undersøkelse av politistudenter og etter hvert polititjenestepersoner, 

og benyttes i denne avhandlingen for å se på mulige forskjeller mellom de som gikk i B3 i 

2013 og de som gikk i B3 2016.  

SD – Standardavvik, av engelsk Standard Deviation. Et spredningsmål.  
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Introduksjon 

 

1.1 Hvorfor denne oppgaven? 

Senhøsten 2014 presenterer Politiets sikkerhetstjeneste en oppdatert trusselvurdering, der de 

høyner trusselnivået og påpeker at trusselen nå oppleves som spesielt rettet mot det norske 

militæret og politiet. Det anbefales blant annet ikke å bruke uniform i forbindelse med 

permisjon i førstegangstjenesten (PST 2014a). Økt trussel direkte rettet mot «samfunnets 

beskyttere» får en rekke konsekvenser, men ikke minst besluttes det å innføre midlertidig 

bevæpning av politiet, i første omgang for 4 uker. Dette ble fornyet gjentatte ganger, før 

avviklingen fant sted i februar 2016. Siden har vi sett et midlertidig bevæpnet Oslo-politi, 

begrunnet med terrorhendelser i Europa, i påsken 2016, og ved Øya-festivalen i august 2016. 

Politihøgskolen (PHS) så seg også nødt til å øke sikkerheten for studentene ved PHS, der 

adgangen til skolen er strengt regulert.  

Denne avhandlingens formål er å få mer kunnskap om politistudenters holdning til 

bevæpning, etter at det norske politiet i over et år har hatt midlertidig bevæpning. Studentene 

som gikk B2 (andre året på Politihøgskolen) i 2014/2015 er det første kullet som hadde 

praksis under denne ordningen. Sommeren 2016 var de ferdig i B3 (tredje og avsluttende år 

på Politihøgskolen), og svært mange av dem vil starte i ordenstjenesten, som for oss er det 

synlige uniformerte politiet. Selv om vi nå har et politi som har gått tilbake til såkalt fremskutt 

lagring, så er det på ingen måte usannsynlig at vi vil se et midlertidig generelt bevæpnet politi 

i norske gater igjen. Årsaken til dette er at grunnlaget for den midlertidige bevæpningen ikke 

ser ut til å være et forbigående fenomen.  

 

1.2 Innledning til avhandlingens problemstilling 

Den grunnleggende hypotesen for prosjektet er at det har foregått - eller foregår - en 

holdningsendring, der flere av studentene i dag er for bevæpning enn i 2013, som er 
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sammenlikningsgrunnlaget. Særlig interessant er det å merke seg at de som her undersøkes i 

den foreliggende studien, har hatt praksis skoleåret 2014/2015, som betyr at de både har hatt 

praksis uten og med midlertidig bevæpning. Disse har fått en unik praksiserfaring, som tenkes 

at kan påvirke deres holdning til bevæpning av politiet. Undersøkelsen Recruitment, 

Education and Careers in the Police: A European Longitudinal Study, forkortet til RECPOL, 

gir grunnlaget for å se på en potensiell endring, der det gjøres sammenlikninger på gruppenivå 

mellom 2013-kullet og 2016-kullet. RECPOL-studien følger studenter, som startet 

politiutdanningen i 2010 og 2012, gjennom utdanningen og ut i arbeidslivet i totalt fire faser 

med tre år mellom hver fase (PHS 2014a). Det var i 2013-runden at det ble stilt spørsmål om 

studentenes holdning til bevæpning, og det er dermed dataene fra 2013 som legges til grunn.  

Videre stilles det spørsmål ved hvordan fare og risiko knyttet til yrket oppleves, der det kan 

tenkes at de tiltak som igangsettes mot terror, og som er ment for politiet (og studentene) vil 

kunne påvirke opplevelsen av praksis, og dermed også yrket. Politiet er en yrkesgruppe med 

mye makt, og maktutøvelse og maktmidler er et mye diskutert tema, både i media og innen 

forskning. Bør politiet ha økt grad av (tilgang til) maktmidler? Dersom de ikke har det, kan 

dette oppleves som en avmakt hos dem vi krever at skal gripe (umiddelbart) inn i farlige 

situasjoner? Jeg er spesielt interessert i å undersøke den iboende faren (Wathne, Finstad & 

Drange 2008, Finstad 2011a) ved politiyrket.  

 

1.3 Problemstilling 

Oppgavens problemstilling er todelt; først, så jeg undersøke om vi kan se en holdningsendring 

blant studentene. For det andre så ønsker jeg å undersøke hva som kan forklare den 

potensielle holdningsendringen. Dataene fra 2013 viser at fordelingen blant tredjeårs-

studentene (B3) var veldig jevn på spørsmålet om politiet alltid bør være bevæpnet i tjeneste. 

Svaralternativene var «ja», «nei» og «har ikke tatt stilling», der om lag 1/3 fordelte seg på 

hver av disse (Fekjær & Strype 2015a). På dette tidspunktet var det ingen som hadde sett for 

seg at vi var nær en midlertidig generelt bevæpnet politistyrke, og det er derfor interessant å 

vite hvordan B3-studenter «i dag» stiller seg til samme spørsmål.  Videre ble det funnet at 

menn i større grad er for bevæpning enn kvinner, og at dette kan forklares av forskjeller i 

karriereplaner og persepsjon på politirollen. Rekrutter med et autonomt syn på politirollen, 

samt planer om en operasjonell karriere, stiller seg i større grad for bevæpning (ibid.). De med 
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en autonom tilnærming til politirollen vektlegger ”sunn fornuft”, og at resultater er viktigere 

enn prosessen. Disse knyttes ofte opp mot en ”Dirty Harry” inspirert polititype (Fekjær, 

Petersson & Thomassen 2014).  

Spørsmålet om politiet alltid bør være bevæpnet har også tidligere blitt brukt av Liv Finstad 

(2011b) i en spørreundersøkelse av et utvalg politibetjenter, på oppdrag fra Politiets 

fellesforbund som nedsatte et bevæpningsutvalg for å belyse spørsmålet om bevæpning av 

politiet. Dette vil jeg komme tilbake til i kapittel 4. I tillegg til spørsmålet om politiet alltid 

bør være bevæpnet har det blitt valgt ut flere spørsmål fra RECPOL-undersøkelsen som stilles 

til 2016-kullet. Det er her sentralt å diskutere hvilke potensielle forskjeller vi finner mellom 

kullene. Den viktigste forskjellen later til å være at 2013-kullet svarte på deres holdning til 

bevæpning i en tid der dette ikke var en høyaktuell problemstilling, mens 2016-kullet har 

svart på samme spørsmål etter at midlertidig bevæpning hadde funnet sted i et års tid, der de 

også var i praksis når den midlertidige ordningen tiltrådte.  

I den andre delen av problemstillingen, så har jeg et mål om å kunne beskrive hva som 

forklarer 2016-studentenes holdning til bevæpning. Dette er en kompleks problemstilling, og 

må nødvendigvis snevres inn av hensyn til avhandlingens omfang. Jeg ønsker å finne ut 

hvordan studenter opplever og vurderer farer og risiko som de potensielt vil stå ansikt til 

ansikt med nå når de er klare for å gå ut i arbeid som polititjenestepersoner. Dette legger 

rammen for min avgrensing. Avgrensingen ser jeg som svært aktuell og interessant gjennom 

at politiyrket er preget av en iboende yrkesmessig risiko (Finstad 2011a), samtidig som de 

ikke bare skal gripe inn, men nå også er ”risk target”, et potensielt mål for terror.  Videre 

ønsker jeg også og utforske en iboende risiko ved bevæpningen (Finstad 2011a).  

Publikums tillit til politiet er viktig for politiets arbeid, og får ofte mye fokus. Men om man 

snur spørsmålet, og stiller spørsmål ved politiets (her politistudenter) tillit til publikum så vil 

man kanskje finne en annen måte å forstå forholdet mellom ”police use of force” og ”police 

service” (Kuhns & Knutsson 2010, Waddington 1999, Finstad 2014). To begreper som viser 

til to sentrale aspekter ved politiyrket, der de både skal håndheve loven, og yte service. 

Våpenet er en interessant tilnærming til «police use of force» skriver Silje Fekjær og Jon 

Strype i artikkelen «Norwegian police students’ attitudes towards armament» (Fekjær & 

Strype 2015a), og det er denne artikkelen som er «startskuddet» for min studie, og vil 

gjennomgås i kapittel 4.   
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Andre viktige nøkler som også henger sammen med «det konfliktfylte politiarbeidet» (Finstad 

2014) er sosialisering og politikultur(er) (Se f.eks. Granér 2004, Finstad 2000, Skolnick 1966, 

Chan 2003), der idealet tradisjonelt bærer preg av tradisjonelle maskuline verdier (Granér 

2004). Dermed stilles følgende forskningsspørsmål; 

 

1) Hvordan stiller politistudentene seg til generell bevæpning etter at midlertidig 

bevæpning har vært gjeldende under deler av deres praksisperiode?  

 

2) Hva forklarer holdningen til bevæpning? Har holdningene blant politistudentene 

endret seg siden 2013, og kan dette knyttes til debatten rundt, og innføringen av 

midlertidig bevæpning? Hvilken sammenheng har holdningen til bevæpning med 

holdninger knyttet til politirollen, og kan det sies noe om en endring også i persepsjon 

på politirollen og hva studentene tenker om risikofylte oppdrag i fremtiden? 

 

Problemstillingen relateres til spørsmål rundt opplevelsen av hvorvidt yrket er blitt farligere. 

Opplever studentene yrket som mer risikofylt? Har studentene mindre tillit til publikum? Hvis 

det er en økt vektlegging av «police force», her målt som økt opplevd behov for bevæpning, 

kan dette være en indikasjon på større frykt for fremtidig yrkesrisiko og medfølgende behov 

for økt grad av/tilgang til maktmidler? 

Dette reiser spørsmål knyttet til studentenes opplevelse og vurdering av farer ved yrket, som 

resulterte i flere spørsmål ment som et mål på studentenes risikopersepsjon, her forstått som 

den subjektive vurderingen og opplevelsen av fare. Risikopersepsjon som indikerer opplevd 

usikkerhet og uro rundt hva de vil møte på jobb kan henge sammen med å være for 

bevæpning, som et rasjonelt ønske om økt grad av tilgang til maktmidler. Maktmidler kan 

således også forstås som et forsvarsmiddel. For prosjektet er fokuset på skytevåpen, selv om 

man kanskje kan tenke seg at man vil kunne se en økt oppslutning rundt andre typer midler 

også.  
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1.4 Aktualitet 

Bakteppet for den midlertidige ordningen er terrortrusselen, der politiet selv anses som et 

potensielt terrormål, men også andre argumenter preger debatten. Et viktig argument for 

generell bevæpning er nødvendigheten av å høre på «fotfolket som vet hvor skoen trykker» 

(Sigve Bolstad – leder av Politiets Fellesforbund, 13.4.15). Det argumenteres med en hverdag 

preget av hardere og mer risikofylte oppdrag og oppgaver, der manglende ressurser ikke 

legger til rette for nok personell i farlige(re) situasjoner, der de som faktisk rykker ut risikerer 

å ikke kunne forsvare seg mot en opplevd råere hverdagskriminalitet. Enkelte, som Johannes 

Knutsson (7.11.14, NRK,), eller Klassekampens artikkel «tryggere å være politi» (Skårderud 

& Gullestad, 25.2.2015), peker på at det ikke finnes hold for denne påstanden, snarere tyder 

statistikken på en nedgang i kriminaliteten. Samtidig skal politiet håndtere potensielle 

terrorsituasjoner, der de selv er vurdert som å være terrormål. Raskere responstid er et annet 

sentralt aspekt ved argumentene for bevæpning. Spørsmål som reises i den forbindelse er 

hvordan trusselen påvirker dagens politistudenter, som del av det fremtidige politi. Både hva 

angår ønsket og behovet for å bære våpen i tjeneste, og hvordan dette påvirker bildet av 

politiet som yrkesprofesjon. Hva skjer med studentenes holdninger når deres fremtidige yrke, 

som allerede er risikofylt, pekes konkret ut som terrormål? 

Debatten raste om hvorvidt vi skal ha et bevæpnet politi i Norge eller ikke, og det ble fryktet 

at ved å forlenge midlertidig bevæpning over tid, så ville debatten dreie seg mot på hvilken 

måte man skal opprettholde «status quo», og at vi dermed stod foran det som kunne kalles en 

«snikinnføring»
1
 dersom Stortinget ikke behandlet saken raskt nok. Stortinget behandlet 

spørsmålet om et generelt bevæpnet politi i 2015, der et enstemmig nei kunne se ut til å sette 

et (foreløpig) punktum. Bevæpningsutvalget som nå er satt ned skal evaluere og vurdere 

gjeldende bevæpningsmodell, og den midlertidige bevæpningen. Utvalget skal også vurdere, 

og komme med sine anbefalinger til fremtidige modeller for bevæpning, og de skal ta 

utgangspunkt i nyere forskning, både her hjemme og i andre land (Justis- og 

beredskapsdepartementet: 2016a, 2016b). Utvalget skal fremlegge sin rapport i mars 2017, 

som peker på at vi snarere bare har satt et komma her, og at fremtidens politi ikke er sikret et 

fortsatt sivilt preg.  Oppgaven tar opp spørsmål som er relevant for fremtidige 

bevæpningsmodeller, som særlig gjelder for de fremtidige polititjenestepersoner som skal 

utføre politioppgaver, ved å undersøke ”dagens” studenter som har fått en unik erfaring fra 

                                                 
1
 Se Matre, 5.mai 2015, «1 av 3 tror på snikinnføring» i VG 
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studietiden sin, som kan tenkes å forme dem når de skal ut i arbeid.  

I Klassekampen (1.8.2015) skriver Silje Fekjær og Jon Strype i artikkelen «Våpen tiltrekker 

seg visse typer» at det bør reises spørsmål ved hvilke konsekvenser et brudd med det sivile 

preget på det norske politiet kan ha å si for fremtidens politi. Fekjær og Strype har vist at 

menn som er operativt innstilt og har autonome holdninger til politirollen oftere sier ja til 

bevæpning. De poengterer at det bør lyttes til hva fremtidens politi mener om saken (Fekjær 

& Strype 2015b). Et poeng som er svært sentralt for dette prosjektet. Jeg ønsker derfor å 

undersøke hvordan politistudenter stiller seg til generell bevæpning, etter at midlertidig 

bevæpning nå har funnet sted over noe tid, og det sånn sett kan sies å ha blitt brutt en terskel 

der bevæpning tradisjonelt hører til i «skarpe oppdrag», som må forstås som konkrete 

spesielle situasjoner som foregår innenfor et begrenset tidsrom.  

1.5 Rettssosiologisk relevans 

Politi-begrepet stammer fra gresk polis (bystat) og politeia, en betegnelse på et velordnet 

samfunn, statsforvaltning og regjeringskunst (Ellefsen & Larsson 2014:30-31). Historisk er 

begrepet nært knyttet til politikk, og betydde tilnærmet det samme som å styre politisk eller 

utøve praktisk politisk styring. Dette ligger nært opp til begrepet governance (se bl.a. 

Foucault 1991) og dreier seg i korte trekk om å styre og å regjere, spesielt i byene med sikte 

på å opprettholde et ordnet og behagelig liv for borgerne. Politi siktet dermed til det å 

opprettholde orden, samt makten som trengs for oppnå dette (ibid.). Hvordan man beskriver 

politiet historisk beror på problemstilling og innfallsvinkler. Ettersom denne oppgaven 

overordnet dreier seg om politiets makt og tilgang til maktmidler, da særlig skytevåpen, så 

avgrenses presentasjonen til det som er relevant her, nemlig politimyndigheten. Politiet er en 

svært sentral sivil utøver av makt i Norge, og politimyndigheten er en særegen myndighet til å 

gi påbud, foreta inngrep, også ved bruk av makt om nødvendig, overfor publikum.  

Stortings melding nr. 42 (2004-2005) drøfter politirollen og hvordan politiet skal være i 

fremtiden. Meldingen legger til grunn at «Ordningen med et ubevæpnet politi som 

underbygger etatens sivile preg, videreføres.» (Meld. St. nr. 42 2004-2005). Det sivile preget 

anses som viktig for et publikumsnært politi, som er avhengig av tillit. Det norske politiet har 

hatt et sivilt preg der våpenet tradisjonelt ikke bæres synlig i det daglige, sammenliknet med 

mange andre land. En permanent endring i dette endrer følgelig dette sivile preget, både for 

publikum, men også for fremtidige politikvinner og -menn.  
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Det kan kanskje også tenkes at en midlertidig ordning, som den vi har sett nå, kan ha en effekt 

på politistudenters holdninger både til permanent bevæpning, men også politirollen og valget 

til politiyrke. Politistudenter lever ikke i et vakuum, men er en del av samfunnet ellers, 

inkludert samfunnsdebatten rundt og det enorme fokuset på terrortrusselen som også er 

spesielt rettet mot politiet.  

Oppgaven vil, som et rettssosiologisk bidrag til feltet, i stor grad forsøke å belyse kulturelle 

aspekter ved politiet som rettslig institusjon, og det tilhørende voldsmonopolet politiet har, i 

fremste rekke ut fra hvordan politistudenter selv stiller seg til disse aspektene ved yrket.  

Liv Finstad skriver i Politiblikket (2000) om hvordan litteraturen om politi gjerne preges av 

”gjengangertemaer”. Det nevnes blant annet balansegangen mellom kontroll og 

servicepregede oppgaver, forhold mellom mål og midler, politikulturer og 

kollegasosialisering, og forholdet mellom politi og publikum. Dette er alle aktuelle tema for 

dette masterprosjektet. Finstad mener at fokuset på disse gjengangertemaene ikke skyldes 

manglende kreativitet, men er et tegn på hvor viktig temaene er. Tidløse temaer som dette bør 

allikevel undersøkes lokalt innenfor en gitt tid. Prosjektet preges av tidsperioden vi nå står 

midt i.  

1.6 Gangen i oppgaven 

Denne avhandlingen tar for seg den mulige betydningen av hvordan en abstrakt 

trusselvurdering rettet mot politiet påvirker risikopersepsjon hos politistudenter og deres 

holdning til bevæpning. 

Jeg ønsker å ta lesere med på utforskningen av problemstilling ved å gjøre rede for bakteppet 

til den midlertidige bevæpningen, og hvordan man kan forstå trusselvurderinger som en stadig 

viktigere del av risikosamfunnet. Trusselvurderinger rundt, og tiltak som iverksettes mot 

risiko forstås som et føre-var prinsipp. Å være føre var anses som en rasjonell tilnærming når 

man har kunnskaper som tilsier at man potensielt kan rammes av noe uønsket. Jeg vil 

presentere hvordan dette får lovmessige følger
2
, der fokuset rettes mot den nye 

våpeninstruksen som i større grad åpner for (midlertidig) bevæpning. Videre vil jeg gi leser et 

bilde av hva politiet egentlig er, og hva som er deres rolle i det komplekse samfunnsbildet.  

Jeg vil forsøke å belyse argumentet om at kriminaliteten de møter stadig blir mer brutal, og 

                                                 
2
 Risikovurderinger legges i økende grad til grunns for utforming/endring av lovverk og regler. Vi ser for 

eksempel av overvåking tiltar. Dette er ikke en del av problemstillingen for denne avhandlingen.  
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hvilke konsekvenser dette kan ha for polititjenestepersoner. Jeg vil også belyse hvordan 

politikultur tradisjonelt har blitt oppfattet, og hvordan det har blitt funnet at politiet håndterer 

farene ved yrket. Jeg vil videre vise hvordan politikulturen er utsatt for, og ikke minst åpen 

for, endring, og det vil drøftes om trusselvurderingen i 2014 legger til rette for en slik endring, 

som kan bidra til holdningsendringer. I et forsøk på å avdekke den potensielle risikoeffekten, 

vil jeg også undersøke og å kontrollere for forklaringer som er antatt å være av betydning, 

både teoretisk og empirisk.  
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  2

«Føre var» 

 

2.1 Bakgrunn 

Konklusjonen til bevæpningsutvalget
3
(Politiets fellesforbund 2011: 31) var en 

gjennomgående enighet om at datidens ordning og regelverk burde endres, ved at alle 

kjøretøy bør ha fremskutt lagring, og at våpeninstruksen burde fornyes, blant annet burde 

mindre dødelige våpen utredes og vurderes, samt at det å ha personlig våpen ble trukket frem 

som ønskelig. Ikke minst ble det påpekt behov for høyere kompetanse i alle ledd i 

beslutningskjeden. 4 av 7 i utvalget endte med å konkludere mot bevæpning, mens 3 

konkluderte med å være for. Hovedpoengene for å være for bevæpning handler om før var-

prinsippet. Å vente til noe skjer er en unødvendig risiko (ibid.). Videre anses det som en 

trygghet for publikum, og at en generell bevæpning vil medføre tilvenning og som en mer 

naturlig del av det personlige utstyret. Av hovedpoengene mot ble det trukket frem en økt 

avstand til publikum ved å miste det sivile preget. Videre anses ikke tidsbruken (ved å få 

bevæpningsordre på plass) som negativ, gjennom at andre løsninger blir vurdert, og at det blir 

bedre tid til refleksjon før inngripen. En uro for et høyere konfliktnivå i akutte situasjoner, 

samt manglende ressurser og opplæring trekkes også frem. Det påpekes at ”Dersom 

samfunnssituasjonen og trusselbildet endrer seg bør debatten tas på nytt” (ibid.) Det er i en 

slik situasjon vi befinner oss i nå.  

I dette kapittelet vil det bli redegjort for trusselvurderingen som utgjør bakteppet for dette 

arbeidet, og som legger et overordnet teoretisk rammeverk for min tilnærming til 

problemstilling.  

Trusselvurderingen for 2014 starter med å påpeke at vurderingen i utgangspunktet gjelder for 

det kommende året, men påpeker at; ” I løpet av et år kan imidlertid uforutsette hendelser 

endre vurderingsgrunnlaget, og slike hendelser kan få stor betydning for trusselsituasjonen” 

                                                 
3
  Bevæpningsutvalget (2011) som på oppdrag fra Politiets Fellesforbund vurderte spørsmålet om bevæpning må 

ikke forveksles med bevæpningsutvalget som nå (2016-2017) på oppdrag fra regjeringen vurderer spørsmål 

knyttet til fremtidig bevæpning. 
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(PST 2014b). En slik endring, relatert til avhandlingens tema, fikk vi først sent i juli, 

”Operasjon sommer” handlet om ”en alvorlig og konkret, men uspesifikk terrortrussel mot 

Norge”, og politiet var bevæpnet i noen uker (Justis- og beredskapsdepartementet, 2015a: 2). 

Siden, som vi er godt kjent med, ble trusselvurderingen endret 5. november der vurderingen 

var å anse som ”et supplement innenfor det som vurderes som mest sannsynlige 

terrorscenarier basert på den senere tids utvikling” (PST 2014a). Disse sannsynlige 

terrorscenarioene ble pekt på særlig å dreie seg mot gjeldende trender innenfor ekstreme 

islamisters mål og metoder, og av ”(…) fiendebildet som tegnes av ISIL, kan militært 

personell, politi og enkelte politiske beslutningstakere være særlig utsatte.” (PST 2014a).  

Vurdering av flere tiltak basert på den endrede situasjonen ble gjort, og til slutt satt i gang. 

Politidirektoratet ber (offisielt) den 21.11.14 om samtykke fra Justisdepartementet til å 

bevæpne politiet midlertidig med bakgrunn i PSTs trusselvurdering, uten at dette var PSTs 

anbefaling. 25. November 2014 innføres midlertidig bevæpning av politiet. 

På politiets sider ble det understreket ved politidirektør Odd Reidar Humlegård at ” tiltakene 

denne gang retter seg mot politi og sikkerhetstjeneste – og ikke mot befolkningen generelt” 

(Politiet, 2014a). Av politiets nettsider fremgår det at per november 2014 var det om lag 5800 

mannskaper som var godkjent for våpentjeneste. Dette er uniformert personell i kategoriene 

IP (innsatspersonell) 1, 3 og 4 som ”skal bære våpen i det daglige inntil videre” (Politiet, 

2014b). Trusselnivået er i 2016 senket, men PST fremlegger i årets trusselvurdering at ”Vi 

vurderer det som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terroraksjoner mot 

Norge i løpet av året som kommer.” (PST 2016).  

 

2.2 Den nye normale unntakstilstanden? 

Terskler brytes gjennom iverksetting av tiltak som er ment som risikoreduserende. Hva har 

dette å si for skillelinjer mellom normalitet og unntakstilstand? Ulrich Beck og Anthony 

Giddens er to sosiologer som er opptatt av det moderne samfunnet, og nye former for risiko 

som er karakteristiske for det moderne. World Risk Society (Beck 1999) handler om hvordan 

det moderne samfunn responderer på, og organiserer seg på bakgrunn av risiko.  Moderne 

samfunn er utsatt for risiko som for eksempel forurensing, nyoppdagede sykdommer og 

kriminalitet som i seg selv er resultat av moderniseringsprosesser. Anthony Giddens (1990) 

mente at risiko fører til en refleksiv modernitet (å reflektere og reagere på det moderne) som 
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igjen fører til stort fokus på et føre var-prinsipp («precautionary principle»).  

Beck var opptatt av hvordan globalisering skaper risiko som bekymrer og opptar mennesker 

fra alle samfunnslag. Risiko kan også være sosialt konstruert, og noen oppfattes som farligere 

fordi de får større oppmerksomhet i massemedia. Terror er nettopp et slikt eksempel. 

Risikosamfunnet preges av økt bevissthet og bekymring for fremtiden og sikkerhet i henhold 

til Giddens, mens Beck mener risikosamfunnet er en systematisk måte å håndtere farer og 

usikkerhet innført av moderniseringen i seg selv. Anthony Giddens (1990) mener at en sentral 

del av det modernes karakter omhandler sikkerhet versus fare, og tillit versus risiko. I The 

Terrorist Threat- World Risk Society Revisited (2002) tar Beck opp terrortruslers betydning i 

risikosamfunnet. Risiko innebærer kontroll, og forstås som et moderne konsept som 

forutsetter avgjørelser og beslutningstaking, vi kalkulerer risiko (ibid.: 41). Han peker på 

hvordan det er ulike dimensjoner og dynamikker i world risk society, som vises gjennom 

Tjernobyl-ulykken, klima-trusselen, finanskriser, og terrorangrep. World risk society 

beskrives som prosessen der; 

 

 The speeding up of modernization has produced a gulf between the world of 

quantifiable risk in which we think and act and the world of non-quantifiable 

insecurities that we are creating. (Beck 2002: 40). 

 

Organiseringen av velferdsstaten bygger på lovnaden om beskyttelse av borgerne, og dette gir 

dens legitimitet når vi nå entrer en verden av ukontrollerbar risiko. Disse ukontrollerbare 

risikoene er unaturlige, med andre ord menneskeskapte, og Beck beskriver dem som 

”manufactured uncertainities and hazards beyond boundaries” (Beck 2002: 41). Beck 

fremholder at det ikke nødvendigvis har medført økt fare eller risiko, men om å fange opp og 

ta tak i ukontrollerbar risiko. Ukontrollerbar risiko er ikke betinget av sted, de kan vanskelig 

tilskrives en bestemt aktør eller agent, og kan vanskelig kontrolleres på statsnivå. Disse 

risikoene deles overordnet inn som økologiske, finansielle, og globale terror nettverk i Becks 

artikkel.  Disse er ikke jevnt fordelt i verden, som gir risikokonflikter globalt. Dette kan gi 

myndigheter og stater en økt legitim makt. Lokale kulturer vil innta nye former. Beck mener 

at de økologiske og finansielle risikoene er ”bieffekter” av produksjon av goder. Disse er 

utilsiktet, og konsekvenser av industrialiseringen som nå slår tilbake på oss på måter en nok 

ikke hadde forutsett.  
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Terror skiller seg dermed ut; ”Terrorist activity is intentionally bad” (Beck 2002: 44) Terror 

søker å gi de effekter som andre katastrofer, trusler og ulykker skaper uintendert.  Intensjon 

erstatter ”ulykke”. Han skriver videre at ”dissolution of trust multiplies risks, the terrorist 

threat triggers a self-multiplication of risks by the de-bounding of risk perceptions and 

fantasies” (Beck 2002: 44).  

Myndighetene og stater definerer terroristen, og distinksjonen mellom krig og fred, angrep og 

selvforsvar kollapser. I praksis gir dette utslag som permanent mobilisering, mer begrensede 

borgerrettigheter og kritikk av de ”upatriotiske”. Beck mener at ekspertene på mange måter 

her mister sin betydning; innen økologi og finans vil disse vektlegges mer enn hva som er 

tilfellet når vi snakker om terror. Ekspertene blir erstattet av enkle fiendebilder. Terrorisme 

ble umiddelbart anerkjent, til forskjell fra for eksempel klima-krisen som fortsatt blir satt 

under tvil fra flere/enkelte hold. Og Beck peker på at terrortrussel blir reprodusert av media. 

Karakteristikkene ved terrortrussel er, i henhold til Beck, onde (bad) intensjoner som erstatter 

ulykker, tillit erstattes av mistillit, individuelle risiko blir systematiske risiko, privat forsikring 

blir til statlig forsikring, og definisjonsmakten ligger hos staten, samtidig som 

ekspertvurderinger (expert rationalities) blir forenklet. Økologiske, finansielle og terror 

risikoer samhandler, og terror blir møtepunktet, ”the focal point”, gjennom at alle de 

potensielle risikoene kan utløses ved intensjon (Beck 2002: 45). En pessimistisk tilnærming 

blir det rasjonelle valget. Sikkerhet kommer først. Beck poengterer følgene av dette ganske 

oppsummerende, ved å sitere Mary Kalder; ”Make law, not war” (ibid.). 

Kommunikasjonen rundt trusselen er enorm. Massemedias dekning av terror er mer eller 

mindre daglig kost. Media er ofte omtalt som den fjerde statsmakt. Media påvirker og setter 

dagsorden. Gjennom det offentlige ordskiftet kan man hente mye informasjon om hvordan 

ulike fenomener oppfattes, og man kan hevde at media har en enorm påvirkning på hvordan 

fenomener oppfattes, og dette kan kanskje illustreres når man gjør et søk i Atekst
4
, så vil 

begrepet «terrortrusselen» i bestemt form få mange flere treff enn den mindre konkrete 

formen «terrortrussel» eller ”terror”.  Det later til at denne abstrakte trusselen nærmest har fått 

en mer håndgripelig form gjennom media. Lennart Sjöberg beskriver hvordan det er en 

tydelig sammenheng mellom massemedia og risikopersepsjon. Det som i høy grad eksponeres 

i media gir et høyt nivå av hva som anses som risikofylt på målinger av risikopersepsjon. 

                                                 
4
 Atekst er Nordens største mediearkiv, og kan brukes til å finne både gamle og nye artikler, samt man kan sette 

sammen grafer basert på treff og lignende.  
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Allikevel er medias betydning under debatt, og noen vil hevde at subjektiv sannsynlighet kan 

være viktigere (Sjöberg 2000: 2). 

Mats Björkman (1987: 19) beskriver hvordan det som er diffust oppleves annerledes enn det 

som er nært. Når det oppleves som nært så blir man mer involvert, også i ”fremtidige 

hendelser”, som forstås som bekymring og frykt for hva som kan skje. I boken Risk and 

Society (1987: 241) presenterer Sjöberg (red.) hvordan kognitive perspektiver i større grad er 

blitt vektlagt innen forskning på risiko, og emosjonelle perspektiver i mindre grad er 

utforsket. Det pekes på hvordan man kan se det samme fenomenet på ulike måter; noen ser 

kjernekraft som en mulighet, andre ser det samme som en stor risiko. I disse tilfellene er det 

tradisjonelt ulykker som helst fryktes (ibid.). Tiden nå, betegnet som risikosamfunnet, preges i 

tillegg av økt kunnskap og bevissthet rundt intensjon.  I henhold til politiloven § 2 skal 

politiet verne mot alt som truer den alminnelige tryggheten i samfunnet. Med utgangspunkt i 

mitt teoretiske rammeverk kan man dermed spørre seg; Hva er den alminnelige tryggheten i 

risikosamfunnet?  

 

Helene O.I. Gundhus og Paul Larsson (2014) spør hvordan fremtidens politi vil se ut, og 

peker på trekk ved det senmoderne samfunnet, som kan ses i tråd med risikosamfunnet, ved at 

omgivelser preges av økte menneskeskapte risikoer. De peker på utviklingen, og ”politiarbeid 

på avstand”, og at dette kan vaske vekk skillene mellom politimetoder som forebygging, 

etterforsking og etterretning. De peker på dansk forskning som viser at økt sentralisering øker 

uttrykningstiden, ofte blir det mindre politifolk i gatene, og ikke minst at nærkontakten i 

distriktene svekkes. Lokalkunnskap mistes, noe som er står i strid med vektleggingen av at 

oppdrag skal løses ved råd, pålegg eller advarsler, der det å ha lokalkunnskap om 

befolkningen er nødvendig. Her fremsetter de dermed gatekunnskapen som svært viktig for å 

kunne oppnå dette (Gundhus & Larsson 2014: 277-278).  

De skriver at ”Dagens bruk av begrep som terror og organisert kriminalitet, bidrar til å skape 

avstand ved å fremstille mennesker som onde og annerledes enn oss selv” (Gundhus & 

Larsson 2014: 278).  Definisjonen av disse begrepene er så diffuse at de kan brukes om nær 

sagt hva som helst. Konsekvensene kan bli at man ikke lenger vektlegger smidighet og ser 

menneskene, men man ser ”de andre”, de farlige. ”Alvorlig kriminalitet krever alvorlige 

håndfaste reaksjoner, ikke koseprat og dialog”. (Gundhus & Larsson 2014: 279).  

Hva skjer med politistudentenes holdninger dersom trusler mot dem oppleves som mer 

konkrete og reelle? Kan de oppleve yrkesvalget sitt som mer risikofylt enn tidligere? Og 
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påvirker dette deres holdninger til ulike aspekter ved yrkesvalget sitt, blant annet holdning til 

bevæpning? I boken Policing the Risk Society (1997) skriver Richard V. Ericson og Kevin D. 

Haggerty at samfunnet er mer fragmentert, og politiarbeidet har skiftet fra tradisjonelle former 

for kriminalitetskontroll og opprettholdelse av orden til ”provision of security” gjennom 

overvåkingsteknologi for å identifisere, forutse og håndtere risiko. Økt tilgang til maktmidler 

er dermed sentralt for den type trusler som her danner bakteppet, og håndvåpen kan virke som 

å være sentralt i håndteringen av risiko. Det gjelder å være føre var, men spørsmålet er på 

hvilken måte, uten at denne avhandlingen vil gå inn på å svare på dette, men heller søker å 

belyse hvordan studentene stiller seg til et konkret verktøy; bevæpning.  
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  3

Politiet 

3.1 «Å opprettholde ordnede borgerlige forhold» 

Liv Finstad skriver innledende i Politiblikket (2000) at bilder på politiet kan settes opp i to 

ytterpunkter. En ytterside er ”krigere” mot den andre siden ”hjelperne” og 

”trygghetsskaperne”, gjerne også kalt «Jernneve» og «fløyelshanske». Dette blir bilder på 

politiets harde og myke side. Samme polarisering kan man merke i samtaler med folk, der 

ulike syn på politiet kan knyttes opp til disse ytterpunktene. Alle har en idé om politiet, og på 

mange måter kan politiet som institusjon nesten tas for gitt, men hva er egentlig et politi? Det 

synes nødvendig å gi en kort historisk presentasjon, for å danne et bilde på hva politiet er 

(eller kunne vært) og ikke minst hvordan politi forstås i denne oppgaven, da «politi» kommer 

i mange former, og har gjennomgått mange endringer gjennom tidene. Å skape kontekst til 

«politi» er relevant for oppgavens tema, da vi potensielt står overfor en fremtidig endring i det 

norske politiet som må sies å være ganske vesentlig; det å gå fra et sivilt preg til en bevæpnet 

fremtreden. Særlig fordi trusselbildet som la grunnlaget for den midlertidige ordningen på 

langt nær ser ut til å være midlertidig, og dermed anses det ikke som usannsynlig at vi kan få 

nye perioder med midlertidig bevæpning, ei heller anses det som sannsynlig at debatten rundt 

et generelt bevæpnet politi vil legges død. Muligens vil det tas i bruk alternative 

bevæpningsmodeller, som ikke nødvendigvis kommer i form av en generelt bevæpnet 

politistyrke.  

David H. Bayleys (1985) modell over utviklingen av moderne politistyrker i Europa legger 

grunnlaget for gjennomgangen av politihistorie i boken Innføring i politivitenskap (Larsson, 

Gundhus, Granér 2014). Bayley sammenlignet utviklingen av politiet i Storbritannia, 

Frankrike, Tyskland og Italia, og på bakgrunn av dette funnet tre hovedkriterier for det 

moderne politi; Politiet er mer offentlig, mer spesialisert og mer profesjonalisert enn det før-

moderne politiet (Bayley 1985: 24-51). Akkurat når man skal sette dette skillet tidsmessig er 

ikke nøyaktig eller åpenbart ettersom moderniseringsprosesser foregikk over lang tid. I en 

skandinavisk kontekst var det på 1700-tallet at politimesterne i byene ble stadig mer styrt av 

statlige reguleringer, i forbindelse med at de skandinaviske statene satte i gang en rekke tiltak 

for å sentralisere makten (Ellefsen & Larsson 2014: 40-41).  
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3.2 Organisasjon 

I 1927 kom Norges første landsdekkende politilov, men med unntak av politimesterne forble 

politistyrken lønnet av kommunen og således begrenset til kommunegrensene frem til 

mellomkrigstiden hvor industrieiere og den politiske høyresiden kjempet for å få politistyrker 

som kunne slå ned på streik og demonstrasjoner. Resultatet av denne utviklingen i 

mellomkrigstiden var midlertidige spesialiserte politistyrker som kunne settes inn ved behov, 

der disse ble rekvirert fra de lokale styrkene. I perioden 1936-1938 kom lovendringene som 

førte til at norske og danske politistyrker ble statlig ansatt, men det var først i 1995 at hele 

politi- og lensmannsetaten var statlig ansatt og lønnet, ettersom lensmennene delvis var lønnet 

og under fylkesmannens styre frem til dette tidspunktet (Ellefsen & Larsson 2014: 40-41). I 

1994 ble lensmannsetaten og politietaten slått sammen til dagens norske politi. Fra 1.januar av 

i år (2016) trådde Nærpolitireformen i kraft. Da ble 27 politidistrikt redusert til 12. Ettersom 

studentene i mitt utvalg var i praksis før reformen trådde i kraft, vil det her vies noe plass til å 

se litt nærmere på hvilke endringer denne fører med seg. 

Figur 1) Organisasjon 

 

Figur hentet fra politi.no  
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Reformen bygger i større eller mindre grad på tidligere evalueringer av politiet. Politianalysen 

(NOU 2013: 9) og Gjørv-kommisjonens rapport (NOU 2012:14) er særlig sentrale. 

Hovedanbefalingene i politianalysen var at politiet i større grad burde kunne konsentrere seg 

om politiets kjerneoppgaver. Gjørv-rapporten rettet sterk kritikk mot ledelse, kultur og 

(manglende) risikobevissthet. Justiskomiteen la fram sin innstilling 2. juni 2015, og jeg vil her 

trekke frem utvalgte merknader fra komiteen. Det pekes blant annet på at politiet er under et 

betydelig endringspress, og at utviklingstrekk i samfunnet utfordrer den norske politimodellen 

og stiller nye krav til hva som er god polititjeneste. Politiet skal opprettholde alminnelig 

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

virksomhet. I tillegg har norsk politi en rekke forvaltningsoppgaver og oppgaver innenfor den 

sivile rettspleien. Det at politiet har et bredt spekter av oppgaver, er sett som ett av elementene 

i prinsippet om at politiet skal ha et sivilt preg (Innst. St. nr. 306 S (2014–2015). 

Regjeringen ønsker å overføre noen av politiets oppgaver
5
 helt eller delvis til andre etater, og 

samtidig sette krav til politiet frem mot 2020 (Justis- og beredskapsdepartementet 2016c).  

Kravene som understrekes i den nye reformen er krav til responstid, som betyr tid fra politiet 

mottar melding om hendelse til første politibetjent er på stedet. Det stilles krav til reisevei, der 

90% av innbyggerne skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested. Krav 

til svartid på telefon, der 95 % av anrop til 112 skal besvares innen 20 sekunder på landsbasis, 

krav til fleksible åpningstider på tjenestestedene (ibid.).   

Flertallet i justiskomiteen som behandlet innstillingen til «nærpolitreformen» peker på at 

politiet skal være en lærende organisasjon der det ved erfarte avvik skal iverksettes tiltak for 

å nå oppsatte mål. De peker også på at Gjørv-kommisjonens hovedkonklusjon var at 

lærdommene «i større grad [handler] om ledelse, samhandling, kultur og holdninger – enn 

mangel på ressurser, behov for ny lovgivning, organisering eller store verdivalg» (Innst. St. 

306 S 2014-2015: 16). Et av de sentrale punktene som Gjørv-kommisjonen reiste kritikk mot 

var ledelse og kultur i politiet. Flere av justiskomiteens medlemmer peker på at kultur blir 

dårlig behandlet i reformen. Et annet punkt gjaldt kritikken mot et noe svakt samarbeid 

mellom POD og PHS, som det heller ikke legges konkrete strategier for å bedre dette (ibid.). 

De tar også opp at «beredskapskultur» alltid vil være et lappeteppe av kulturer: Ordenspolitiet 

opptrer annerledes enn beredskapstroppen, operasjonslederen annerledes enn politimesteren, 

og byråkratene annerledes i Politidirektoratet enn i Justisdepartementet (ibid).  Studentene i 

                                                 
5
 Eksempler er transport av varetektsfanger, håndtering av farlige eller løse hunder og transport av psykisk syke. 
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undersøkelsen var i praksis under den gamle ordningen, men det er nærpolitireformen som 

møter dem når de nå er klare for arbeidslivet, og de høye kravene som stilles her er av 

betydning for den videre diskusjonen.  

3.3 Politiet i rettsstaten 

Politiet forvalter statsmonopolet på bruk av makt og tvang, samtidig som de skal gjøre dette i 

tråd med rettsstatens prinsipper. ”The rule of Law” viser til prinsippet om at en nasjon styres 

av lov, også de styrende institusjonene og myndigheter. Maktfordelingsprinsippet deler 

makten inn i lovgivende makt, utøvende makt hvor politi og påtalemyndigheten er underlagt, 

og den dømmende makt. Legalitetsprinsippet viser til at den utøvende makt må ha hjemmel i 

gjeldende rettsregler for å kunne gripe inn overfor eller dømme borgere. Dette medfører en 

forutsigbarhet for borgerne ved at de ikke skal frykte uventet inngripen så lenge de ikke selv 

bryter gjeldende rettsregler (Myhrer 2014a:84). Et annet viktig begrep er rettssikkerhet, som 

er en del av rettsvernet. Rettssikkerheten skal trygge borgerne, blant annet gjennom å 

begrense utøvelsen av myndighetenes makt (Myhrer 2014a: 78-86).  

Politiretten har to hovedoppgaver; å gi politiet de nødvendige hjemler for å kunne ivareta den 

samfunnsbeskyttende oppgaven de har, samtidig som borgernes rettssikkerhet skal ivaretas. 

Det norske politiet har et sivilt preg, blant annet ved å ikke være synlig bevæpnet, men har et 

voldsmonopol, regulert i loven og gjeldende instrukser.  

Politiinngrep er regulert i politiloven, der kapittel to, om ivaretakelse av orden og sikkerhet er 

særlig relevant for ordenstjeneste. De vanligste tvangsmidlene som tas i bruk er pågripelse, 

ransaking og beslag. Etter legalitetsprinsippet, jf. Grunnloven § 113, må tvangsinngrep være 

hjemlet i lov. Rettshåndhevende myndigheter er, foruten politiet, påtalemyndigheten og 

domstolen, og inngrepshjemlene skiller mellom såkalte materielle vilkår som handler om bruk 

av tvangsmidler, og formelle vilkår, avgjørelsen om bruken av tvangsmidler. Men politiloven 

åpner for at den enkelte kan avgjøre om vilkårene for å bruke inngrep i ordenstjenesten er 

oppfylt, jf. § 4. Disse inngrepshjemlene retter seg særlig mot akuttsituasjoner, der 

polititjenestepersoner kan ta i bruk tvangsmidler på eget initiativ uten beslutning fra retten 

eller påtalemyndighet. Men hvordan ”akutt ”eller «nødvendig» skal forstås kan også være 

relativt og situasjonsbetinget (Fredriksen 2016: 1-2, Myhrer 2014a: 89-92).  
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Lov om politiet, også kalt politiloven § 1 bestemmer at staten skal sørge for den polititjeneste 

som samfunnet har behov for. Polititjenesten utføres av politi- og lensmannsetaten. Gjennom 

forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet skal politiet være et led I samfunnets 

samlede innsats for å fremme og befeste borgeres rettssikkerhet, trygghet og alminnelige 

velferd for øvrig. Politiloven § 2 tar for seg politiets oppgaver, der det bestemmes at politiet 

blant annet skal beskytte, forebygge kriminalitet og krenkelser av offentlig orden og 

sikkerhet, yte borgere hjelp og tjenester i faresituasjoner, og avdekke og stanse kriminell 

virksomhet. § 4. Om Politimyndighet bestemmer at myndighet skal utøves av den som har 

eller er gitt politimyndighet etter politilovens § 20, som er Politidirektøren, embetsmenn og 

tjenestemenn med politigrader har politimyndighet i hele riket i kraft av sin stilling. 

Departementet kan gjøre unntak for bestemte stillinger. Det kan også gis politimyndighet til 

militære i visse situasjoner, og kan også unntaksvis gis til andre. Politimyndigheten skal disse 

tilfeller i alminnelighet være begrenset i tid eller til nærmere bestemte saker eller funksjoner. 

Bruk av skytevåpen reguleres i Politiloven §6 - Alminnelige regler om hvordan polititjenesten 

skal utføres. Tjenesteoppdragets mål skal søkes å bli nådd gjennom opplysning, råd, pålegg 

eller advarsel, politiet skal ikke ta i bruk sterkere midler uten at svakere midler har vært prøvd 

forgjeves, eller antas å være uhensiktsmessige eller utilstrekkelige. Midlene som tas i bruk må 

være nødvendige og stå i forhold til alvoret i situasjonen. Politiet kan anvende makt i den 

utstrekning det er nødvendig og forsvarlig.  

 

Når studentene var i praksis var det våpeninstruksen fra 1989 som fortsatt var gjeldende. I 

2013 ble våpeninstruksens § 5 endret, som blant annet førte til at alle operative patruljer som 

var underlagt operasjonssentral (OPS) skulle medbringe skytevåpen i bil, det som er kjent 

som framskutt lagring Politiinstruksen er gitt av Justis- og beredskapsdepartementet i henhold 

til Politilovens§ 29.  Våpeninstruksens § 10 var den sentrale bestemmelsen for bevæpningen, 

og vilkårene for bruken av skytevåpen følger av §§ 16,19, 20 og 21.  

Hovedregelen var da at politisjef skal gi ordre om bevæpning for å løse nære (nært 

forestående), bestemte oppdrag. Justis- og beredskapsdepartementet kunne samtykke eller gi 

ordre om bevæpning av politiet for å løse spesielle oppdrag eller oppdrag under særskilte 

forhold. Den regelen ga muligheten for å bevæpne større deler av politistyrken med 

skytevåpen, som under midlertidig bevæpning gjaldt politiets innsatspersonell (IP 1, 3 4). 

Tor-Geir Myhrer (2014b) ved Politihøgskolen ble bedt om å fremlegge hjemmelsbehov og 
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hjemmelsgrunnlag etter at midlertidig bevæpning var et faktum, og konkluderte med at den da 

gjeldende våpeninstruks § 10 1.ledd, bokstav d ikke gir hjemmel for en så langvarig og 

generell beslutning om bevæpning av alt operativt personell.  

En endring av Politiinstruksens § 10 ble derfor hastevedtatt i Stortinget, i påvente av ny 

våpeninstruks. Den nye bestemmelsen ble tatt inn i Våpeninstruks § 10 fjerde ledd ,samt § 6 

(om bruk verneutstyr under bevæpning), og gjaldt fra februar 2015 og ut året. Den 

tidsbegrensede endringen skulle være i samsvar med endringen i den nye våpeninstruksen 

som nå gjelder (Justis- og beredskapsdepartementet 2015b).  

Under midlertidig bevæpning (fra februar 2015) kunne POD med samtykke fra Justis- og 

beredskapsdepartementet bevæpne politifolk i inntil 3 måneder, og forlenges i inntil 8 uker av 

gangen. Kapittel 3 i politiinstruksen behandler politiets virkemidler, der § 3-1, alminnelige 

regler om politiinngrep, viser til at politiet kan gripe inn med de (lovlige) midler som finnes 

nødvendige og forholdsmessige ut fra situasjonens alvor. Det gjøres allikevel tydelig at 

mildere midler skal tas i bruk, før sterkere midler eventuelt benyttes, så sant situasjonen ikke 

tilsier at mildere midler er utilstrekkelige.  

Politiinstruksens § 3-2 omhandler politiets bruk av makt. Med makt menes det 

”tvangsmessige fysiske inngrep mot person, og mot fast eller rørlig eiendom i tilfelle denne 

eiendom blir påført skade. Videre heter det at ”Politiets adgang til å bruke særlige maktmidler 

av teknisk eller annen art i tjenesten er regulert i egen instruks. I ethvert tilfelle skal vilkårene 

i første ledd være oppfylt før disse midlene tas i bruk”. Dette er dermed grunnlaget for at 

politiet tradisjonelt kun har vært bevæpnet i det som kalles skarpe oppdrag. 

I april i år (2016) trådde den nye våpeninstruksen for politiet i kraft.  Den blir på regjeringens 

sider beskrevet som en videreføring og tydeliggjøring av gjeldende rett, ”men innebærer også 

enkelte realitetsendringer”, blant annet er det nå operasjonsleder som tar beslutninger om 

bevæpning, og operasjonsleder/innsatsleder bestemmer hvilken våpentype som er 

formålstjenlig. (Justis og -beredskapsdepartementet, 2016d).  

 

Politiet innehar ikke bare (mye) makt, men også plikt til å handle. Tor-Geir Myhrer (2012) 

ved Politihøgskolen tar for seg handleplikten ved farlige oppdrag i forbindelse med 

evalueringen av politiets innsats 22. Juli 2011. Det skilles mellom handleplikt og 

lydighetsplikt, der førstnevnte er plikten politiet som etat, den aktuelle politienhet, eller i 

ytterste fall den enkelte polititjenesteperson har til å handle for å avverge eller begrense fare 

og skade. Lydighetsplikt er plikten en undergitt polititjenesteperson har til å følge ordre som 
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blir gitt av en foresatt eller andre med ordremyndighet (Myhrer 2012: 1-3). Dette henger 

sammen med et interessant og relevant spørsmål, nemlig hvor stor risiko skal politiet ta i sitt 

arbeid? Særlig i situasjoner som går under betegnelsen pågående voldelig atferd eller typisk 

”Skyting pågår”. Selv om Arbeidsmiljøloven skal verne ansatte mot å utsette seg for fare i sitt 

arbeid, representerer ikke dette et forbud mot tjenesteoppdrag med betydelig helserisiko. 

Myhrer begrunner dette med trening innenfor konseptet ”øyeblikkelig aksjon”, og dermed 

ligger denne type oppdrag innenfor hva som kan forventes av tjenestepersoner. 

Innsattsleder/ledelsen gjør dermed den skjønnsmessige vurderingen av hvor øyeblikkelig 

styrkene skal slå til, og dermed også hvor mye tid en har til planlegging (Myhrer 2012: 13). 

3.4 Et innblikk i politiet 

I det følgende ønskes det å danne et bilde på hva “politiet” egentlig inneholder. Politiblikket 

(Finstad 2000) handler om politiarbeidets innhold og form, og Finstad tar for seg generelle 

utfordringer, og studerer politipraksis og politibegrunnelser, forankret i ordenstjenestens 

hverdag. Politiloven skiller ut en rekke oppgaver som politiet skal ta seg av, og politiets 

målsettinger speiles godt i lovgivningen og skriftlige planer. Politiarbeid kan også bety 

resultater av politiets involvering, for eks kriminalstatistikk kan gi et bilde på tallmessige 

resultater. Politiarbeid kan også vise til situasjoner eller hendelser der politiet er involvert. 

Alle disse betydningene gir oss ulike data på politiarbeid og hva dette innebærer (Finstad 

2000: 19-20).  

Operasjonssentralen (OPS) er informasjonsmottakere og formidlere, og har ansvar for flere 

avgjørelser, blant annet om oppdraget er for generalister eller spesialister. De ansatte i OPS 

har politibakgrunn. Det vi gjerne tenker på som politiet, er det synlige politiet som er 

ordenstjenesten. Patruljeenhetene kan være sivil eller uniformert, i bil, til fots, på sykkel, 

rulleskøyter og så videre. Enhetene settes opp som «innsatspatruljer» eller til sonearbeid. 

Innsatspatruljer disponeres av operasjonssentralen, sonearbeid konsentrerer seg om et bestemt 

område.  Blant annet kan dette være å oppsøke ungdomsklubber.  

Enheter fra spesialavdelingene deltar også i den generelle ordenstjenesten, og har spesielle 

oppgaver (som krever spesiell kompetanse) som for eks trafikkseksjonen, eller 

beredskapstroppen som har spesielt ansvar i «skarpe oppdrag» der bevæpning eller CS-gass 

kreves. Beredskapstroppen er en landsdekkende spesialenhet, lokalisert i Oslo.  

Beredskapstroppen ble opprettet av regjeringen i 1975 for å «forebygge og effektivt bekjempe 
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terrorhandlinger i Norge» (Operativ polititjeneste 1998: 249 i Finstad 2000: 30). 

Justisdepartementet gir retningslinjer for beredskapstroppens organisasjon, størrelse, materiell 

og opplæring. Politimesteren i Oslo har det daglige tilsynet. Også utrykningsenhetene (UEH) 

har spesialopplæring i å takle skarpe oppdrag. Formålet med UEH var «å sette politiet i stand, 

enkeltvis eller i organiserte enheter, å takle polititaktiske oppdrag på terror- og sabotasjesiden 

samt å styrke politiet i den daglige ordinære tjenesten.  UEHs kompetanse avgrenses 

utvetydig mot det ansvar/de oppgaver Beredskapstroppen (BT) ved Oslo politidistrikt er 

pålagt. UEH har ikke det faglige kompetansenivå BT har» (Operativ polititjeneste 1998:247 i 

Finstad 2000:30). UEH består altså av polititjenestemenn/-kvinner i divisjonsstyrken som har 

spesialopplæring etter PHS (eller tidligere politiskole). Ved opprettelsen av PHS (1992) var 

det meningen av UEH-opplæring skulle gis som en del av grunnutdanningen, men bare deler 

av denne gis ved PHS. UEH-kurs søkes altså etter endt utdanning, men selv om man har slike 

kurs er man ikke nødvendigvis tatt opp i UEH-enheten (Finstad 2000: 30-32).  

Stillingsbetegnelser og gradsmerker angir kommandoforhold.  

1. Konstabel  

2. Overkonstabel (etter fem år) 

3. Politibetjent (etter 10 år) 

4. Politiførstebetjent 

5. Politiavdelingssjef 

6. Politiinspektør 

 

«Overordnet» er i henhold til politiinstruksen § 1-3 «enhver med høyere grad og enhver med 

samme grad som har lenger ansiennitet».  Videre er en «foresatt» er «enhver som er 

bemyndiget til å gi noen en ordre». Politiinstruksen (§6-1) peker på at kommandoforholdet er 

klart, samtidig som at den enkeltes ansvar er stort.  (Finstad 2000: 36). 

«Eldstemannsprinsippet» er hjemlet i politiinstruksen og handler om at OPS sammen med 

operativ uteleder har overordnet ledelse, men enhetene leder også seg selv etter 

politiinstruksens bestemmelser. Hvem som er eldst og har overordnet ansvar avspeiles i 

grader og uniformmessige kjennetegn. Rang først, så tjenesteansiennitet. I spesielle tilfeller 

kan for eks spesialenheter på kommandoen. Begrunnelsen for hierarkiet oppgis som politiets 

gjøremål; ofte skal det handles raskt. Allikevel er den enkelte fullstendig ansvarlig for egne 

handlinger (ibid.). Uniform er regulert, og for eksempel har hundetjenesten og 

beredskapstroppen blå kjeledress som ordinær uniform. I Oslo har tjenestemenn/-kvinner eget 
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tjenestevåpen. 

Tidligere var det jourhavende politimester som ga ordre om bevæpning, men også 

operasjonssjef og operasjonsleder kunne gi bevæpningsordre blant annet ved melding om 

væpnet ransforsøk. Etter den nye våpeninstruksen som trådde i kraft i år er det nå 

operasjonsleder som gir bevæpningsordre. Politifolk kan også bevæpne seg selv i nødverge. 

Da må OPS underrettes raskest mulig. Blir våpen brukt (skudd avfyrt) eller truet med skal 

politibetjenten og eventuell leder avhøres og det skal rapporteres til Justisdepartementet.  

 

Ordenstjenesten er så godt som alle nyutdannedes første stopp (Finstad 2000: 20-21).  

Ordenstjenesten kan derfor anses som svært grunnleggende og viktig for yrkessosialisering. 

Her er det rom for stor bestemmelsesmyndighet, bruk av skjønn og å sette ordenstjenestens 

egen dagsorden (ibid.) Ordenstjeneste forstås gjerne som hendelsesstyrt politiarbeid (Finstad 

2000: 41-42). Dette betegnes gjerne som reaktivt. Som en følge av dette kjennetegnes derfor 

ordenstjeneste av: 

- Uberegnelighet (kan ikke vite hva som skjer) 

- Handlingsrettet (oppdrag skal løses) 

- Bruddstykkearbeid (fra oppdrag til oppdrag) 

- Forventningspress (hva de skal gjøre, hvordan) 

Finstad mener at disse kjennetegnene er svært relevante, men at det mangler fokus på politiets 

egne initiativer. Basert på 50 tjenestesett utført av innsatsbiler (ledet av OPS) presenterer 

Finstad beskrivelser av fordelingen mellom publikumsbestillinger og politiinitiativer, og 

innholdet i disse to. Spørsmålet er altså hva betyr det at «det skjer noe»? ”Stille” er 

ensbetydende med få oppdrag fra OPS, men patruljen er ikke uvirksom av den grunn (Finstad 

2000: 68-71). Finstad registrerte om lag 1 hendelse per time der de aller fleste fra publikum 

kom via telefon og OPS. Finstad presenterer en tabell der hun setter publikumsbestillinger 

opp mot politiinitiativer. Fordelingen blir henholdsvis 58% mot 42% (Finstad 2000: 43). 

Dermed dannes et bilde av at innsatsbiler også tar mange egne initiativer. Sammen med 

sonearbeid vil en derfor kunne si at politiinitiativer dominerer settene til ordenspatruljen.  
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3.4.1 Bevæpningspraksis 

Finstad (2011a) beskriver den iboende yrkesmessige risiko, der farlige hendelser ikke er 

typiske, men likevel reelle. Hun peker på at grunnen til at politiet bruker makt så sjelden er at 

folk stort sett retter seg etter påbud, kalt ”det store samarbeidsprosjektet” (Finstad 2011a) 

Allikevel har antallet bevæpningsordre økt siden 1990, der særlig 1998 og 2000 skiller seg ut, 

noe som han ha sammenheng med politidrapene på Austbø i 1998 (Strype 2005). Strype viser 

videre at det er trussel om bruk som har økt, ikke skudd avfyrt. Opplevd behov for bevæpning 

fører dermed sjelden til at skudd blir avfyrt. Dette kan forklares av at situasjonen endrer 

karakter underveis, være eller bli mindre kritisk enn først antatt, erfaring og taktisk kunnskap 

bidrar til løsning uten bruk av våpen, og at nærværet av våpenet kan roe ned situasjonen. 

 I 2010 ser Myhrer og Strype på data fra perioden 1985-2007 der samme tendens der det trues 

med, ikke avfyres, våpen vises igjen (Myhrer & Strype 2010). Samme tendens vises av 

Finstad med oppdaterte tall til og med 2010 (Finstad 2011a).  

Gjørv-kommisjonens (NOU: 2012:14) analyse av bevæpningspraksis viste at det mellom 

2004-2012 var registrert 19 688 unike oppdrag med bevæpning i Norge. Antallet øker, og 

økningen ble funnet å ha vært på 44% siden 2007 (til 2012)  (ibid.:325). I 2014 var antall 

registrerte bevæpningsordrer 2954, men det er vanskelig å vite om dette tallet ville ha vært 

annerledes uten midlertidig bevæpning (POD 2015a).  Spesialenheten etterforsker alle 

situasjoner der skudd blir avfyrt, der målet er å avklare om vilkårene for å avfyre skudd, ut fra 

omstendighetene, var tilstede. Dette inkluderer om bruken av makt var en nødvendig og 

forsvarlig tjenestehandling. Oversikt over skudd avfyrt vises i tabellen nedenfor.  

15 utilsiktede skudd (vådeskudd) ble avfyrt etter at midlertidig at midlertidig bevæpning ble 

innført, og etterforsket av spesialenheten
6
. De konkluderer med at alle disse var i strid med 

grunnleggende sikkerhetsregler for behandling av våpen. Det var særlig ved tømming av ladd 

våpen at disse skuddene gikk av (Spesialenheten for politisaker 2015). Jeg har ikke vært 

særlig opptatt av de mye omtalte vådeskuddene. For meg fremstår det som ikke spesielt rart at 

et generelt ubevæpnet politi vil møte en del utfordringer og uønskede ”bieffekter” når de 

plutselig blir midlertidig generelt bevæpnet med de prosedyrer og utstyr som finnes for en 

generelt ubevæpnet politistyrke.  

 

                                                 
6
 Flere saker ble omtalt i media, men har ikke blitt vurdert til å være av en slik karakter at det skulle igangsettes 

etterforskning.  
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Tabell 1) Skudd avfyrt og tilfeller truet med skytevåpen av politiet 2005-2015 

Antall skudd avfyrt Antall tilfeller truet med 

våpen 

 

2005: 3 2005: 52 

2006: 3 2006: 75 

2007: 0 2007: 65 

2008: 2 2008: 55 

2009: 3 2009: 58 

2010: 6 2010: 75 

2011: 1 2011: 66 

2012: 3 2012: 58 

2013: 3 2013: 58 

2014: 2 2014: 42 

2015: 3 2015: 8 (april 2015) 

 
Kilde: POD, avdeling for politiberedskap og krisehåndtering 2015, Spesialenheten for 

politisaker (årsrapporter 2014, 2015) 

 

Det har ikke blitt funnet publiserte tall på antall tilfeller der det har blitt truet med våpen av 

politiet i 2015
7
, men TV 2 (Zaman, 6.5.2015) oppgir å ha fått tall fra POD der det per 14. april 

2015 var truet med våpen 8 ganger. Dersom dette holdt seg jevnt utover året indikerer dette en 

tydelig nedgang i disse tilfellene under midlertidig bevæpning. Skudd avfyrt ser ut til å holde 

seg stabilt. Totalt er det få tilfeller av det økende antallet bevæpningsordre, der våpenet 

faktisk trues med eller brukes. 

Jan Erik Haugland (2014) ser på antallet bevæpningsordrer i politiet i sin masteroppgave, der 

det vises at økningen steg jevnt etter drapene i 1998, men i perioden 2007-2013 så har antallet 

mer en doblet seg, der økningen er på 118 %. Haugland undersøker mulige forklaringer til 

denne utviklingen. Haugland finner at de mest sentrale faktorene ser ut til å være en endret 

taktikk overfor personer som er bevæpnet med kniv, en økt håndtering av personer med rus- 

og psykiatri lidelser, og en lavere risikoaksept i politiet (Haugland 2014:3-4).  

Han peker videre på at selv om kriminaliteten har gått ned, så har deler av kriminalitetsbildet 

blitt vanskeligere å avdekke, men at disse nye formene for kriminalitet i de fleste tilfeller ikke 

forutsetter bevæpnet innsats. Han mener at en endring av risikoaksept henger sammen med at 

                                                 
7
 Etter at en kvinne ble skutt på Grønland i Oslo i september 2015 meldte Oslo politidistrikt til POD at de ville 

«rapportere svært generelt framover». Det vites ikke hvilke konsekvenser dette vil få for statistikken her. Kilde:  

NRK 8.4.2016 https://www.nrk.no/norge/presseforbundet-om-oslo-politiet_-_-total-mangel-pa-respekt-for-

offentleg-innsyn-1.12889539  

https://www.nrk.no/norge/presseforbundet-om-oslo-politiet_-_-total-mangel-pa-respekt-for-offentleg-innsyn-1.12889539
https://www.nrk.no/norge/presseforbundet-om-oslo-politiet_-_-total-mangel-pa-respekt-for-offentleg-innsyn-1.12889539
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det tidligere ble arbeidet uten vernevest og uten særlig utstyr, mens det nå benyttes 

verneutstyr og ”et tungt belte med maktmiddel på hofta kontinuerlig” (Haugland 2014: 4). 

Han mener at skadestatistikken ikke kan forklare endringen i risikoaksepten i politiet. Det kan 

se ut til at kniv blir brukt oftere mot tredjeperson, men ikke mot politiet. Verbale trusler om 

bruk av kniv har derimot økt (Haugland 2014:6).   

Sandham og Todnems masteroppgave Midlertidig bevæpnet (2016) tar opp hvordan 

midlertidig bevæpning påvirket utførelsen av oppdrag, og intervjuet 16 operasjons- og 

innsatsledere for å belyse dette. De konkluderer med at den midlertidige bevæpningen hadde 

liten påvirkning på politiets væpnede oppdrag (forstått som i all hovedsak skarpe oppdrag), og 

størst påvirkning på politiets ubevæpnede oppdrag (forstått som ikke antatt skarpe oppdrag), 

der opplevd økt egensikkerhet og økt innsatsevne til å håndtere det uforutsette ble trukket 

frem av informantene. Dette blir sett på som en fordel, særlig i de situasjoner der behov for 

bevæpning ble avdekket sent. På kort sikt kan det i følge deres studie, se ut til at fordelene er 

større enn ulempene. De påpeker allikevel at kombinasjonen av generell økt hastighet i 

oppdragsløsning og umiddelbar tilgang til våpen gir økt potensial for uønskede hendelser på 

lengre sikt. Sandham og Todnem peker også på et interessant poeng i at rapporteringsregimet 

i perioden med midlertidig bevæpning var ensidig gjennom at det ble fokusert på avvik, og at 

et mer balansert rapporteringsregime kan gi bedre læring og økt sikkerhet, som kan ses i tråd 

med Chans (2003) ”learning the art of policing” (se kapittel 5), og tilnærmingen til politiet 

som en lærende organisasjon.  

 

3.4.2 Kriminalitetsbildet 

Spørsmålet om bevæpning dreier seg ikke utelukkende om politiets evne til å beskytte 

publikum, men også om pistolen som et verktøy, og hensynet til polititjenestemenn – og 

kvinners sikkerhet i tjeneste. Det er dermed ikke til å unngå å gi en beskrivelse av 

kriminalitetsbildet i Norge. Særlig når det virker som ulike parter har noe motstridende syn på 

hvordan dette bildet er. Enkelte hevder, som nevnt innledningsvis, at kriminaliteten er råere 

enn før, andre peker på at statistikken viser at kriminaliteten synker. I første omgang kan det 

virke som at disse motstridende synspunktene ikke kan forenes, men som det nå skal vises, så 

later det til at både påstanden om nedgang i kriminaliteten, og påstanden om en tøffere form 

for kriminalitet har rot i virkeligheten når vi ser på omfang, og tar i betraktning hvilket ståsted 
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man ser utviklingen fra. Statistisk sentralbyrå (SSB) oppgir kriminaliteten går nedover, for 

eksempel ved at det anmeldes færre forbrytelser, særlig tyverier. Det er videre nedgang i 

vinningskriminalitet (SSB 2015a, 2015b). Men kriminalitet er et vidt begrep, og deles inn i 

mange underkategorier. Kategorien ”vold” er her av særlig interesse.  

 

Figur 2) Voldskriminalitet anmeldt, etter type voldslovbrudd (2014) 

 

 

I henhold til Straffelovens kapittel 22 inneholder lovbruddsgruppen ”voldskriminalitet” 

trusler, mishandling og andre typer fysisk vold.  I levekårsundersøkelsen 2015 (SSB 2016) 

oppga 3,5% å ha blitt utsatt for vold, som er den laveste andelen som er målt. Dette betyr ikke 

at alle typer vold går nedover. Voldstypene som der i mot øker er mishandling i 

familieforhold, og vold mot offentlige tjenestemenn.  

Dersom man ser på det generelle kriminalitetsbildet, så er det en generell nedgang som fort 

kan leses som at det stadig blir mindre farlig. Ved å ta utgangspunkt i dette generelle bildet så 

vil argumentet om en råere politihverdag falle på steingrunn. Ergo så kan det argumenteres for 

at kriminalitetsbildet ikke taler for bevæpning. Men en generell nedgang betyr ikke 

nødvendigvis at det er nedgang i alle aspektene som utgjør det generelle bildet. Vold (figuren 
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over) er et eksempel på dette. Mishandling i familierelasjoner øker
8
, og vold mot offentlige 

tjenestemenn øker (SSB 2015b).  

 Jeg anser dette som et svært viktig punkt å ta med seg videre; at det som i utgangspunktet 

virker som to motstridende påstander om utviklingen, faktisk skjer samtidig.  

 

3.4.3 ”Offentlig tjenestemann” 

Relevant for denne diskusjonen er paragrafene som omhandler forulemping, vold og trusler 

mot offentlig tjenestemann i straffeloven (Strl). Bestemmelsene verner den offentlige 

tjenestehandling gjennom at det er snakk om (forsøk på) hindring, vold og trusler som 

påvirker tjenestemann i utførelsen av tjenestehandling. Selv om det gjerne er 

tjenestehandlingen som synes å vernes, så vil dette i praksis gi vern til ”tjenestemann”. De 

relevante bestemmelsene viser til Strl. § 127 og 128 i den (nå opphevede) gamle straffeloven 

(1902).  I Strl. 1902 § 128 nevnes også ansatte i jernbanen og militære vakter. Strl. 2005 § 

265 (Tilføyd ved lov 19. juni 2009 nr. 74) gir et særskilt vern mot vold og trusler for utsatte 

yrkesgrupper. Yrkesgruppene som nevnes i den nye straffeloven er helsepersonell, 

utdanningspersonell i grunnskole og videregående skole , og personer som arbeider med 

personaltransport som da inkluderer kollektivtransport (tog, t -bane, trikk, buss, drosje, ferge). 

I den gamle straffelovens § 128 favnet offentlig tjenestemann noe videre, mens i den nye 

straffeloven virker det som det skjer en innsnevring, og særskilt utsatte yrkesgrupper skilles 

også tydeligere fra ”offentlig tjenestemann” (Holmboe 2010: 122-127).  Så hvem er ”offentlig 

tjenestemann”? Strl. 2005 § 155 viderefører bestemmelsene fra straffeloven 1902 § 127 at; 

 

”(…)Ved offentlig tjenestemann menes enhver som utøver offentlig myndighet på 

vegne av stat eller kommune, eller som har slik kompetanse i kraft av sin stilling. Som 

offentlig tjenestemann regnes også militær vakt, enhver som pliktmessig eller på 

oppfordring yter bistand til offentlig tjenestemann eller sikrer tjenestemannens 

arbeidsplass. Bestemmelsen gjelder også lovbrudd mot Den internasjonale 

                                                 
8
 Ut fra figuren over skulle man tro at mishandling i familieforhold er et nytt fenomen, og den plutselige 

tiltredelsen av mishandling i familieforhold kan forklares kort; I 2005 fikk vi ny straffelov (først satt i kraft i 

2015), og ved lov 21. desember 2005 nr. 131 ble det vedtatt en egen bestemmelse om mishandling i 

familieforhold ved en endring av straffeloven 1902 § 219. 
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straffedomstols tjenestemenn. Bestemmelsen kan også anvendes på lovbrudd mot 

tjenestemenn i et annet lands offentlig myndighet og i internasjonale organisasjoner 

som Norge er eller blir medlem av.” 

(Straffeloven 2005 § 155) 

Hovedregelen peker på at ”offentlig myndighet” er av betydning for å forstå hvem det er tale 

om, og det ilegges dette at offentlig myndighet er den myndighet det offentlige alene kan 

utøve (NOU 1992:23). Offentlige tjenestemenn anses også å omfatte alle som har begrenset 

politimyndighet, og inkluderer dermed blant andre militærpersonell, personer som har oppsyn 

med jakt (som har blitt gitt denne myndigheten) og politistudenter. ”Offentlig tjenestemann” 

er altså ikke begrenset til politiet, men har størst praktisk betydning for politiet. Og det 

bemerkes at «tjenestemann” er også politihunder og politihester i de tilfeller disse anses som 

en enhet med tjenestepersonen (Floer 2014: 22).   

Kjernen i ”offentlige tjenestemann” er polititjenestepersoner, tollere og fengselsvakter. 

Den siste tiden har økt grad av vold mot fengselsbetjenter vært i fokus i media, noe som kan 

være en faktor i økningen av anmeldelser av vold mot offentlig tjenestemann. Dette er 

nyanser i bildet som må tas med. Samtidig svekker ikke dette argumentet om en råere 

kriminalitet, gjennom at de som begår kriminelle handlinger og blir dømt for det i større grad 

utøver vold.  

 

3.4.4 ”Vold” og ”trusler” 

Strl. 2005 § 155 viderefører bestemmelsene fra straffeloven 1902 §127 om at forhindring 

(eller forsøk på dette) av utførelse av tjenestehandling gjennom vold eller trusler er straffbart.  

Straffeloven 2005, § 156 (Tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4, endret ved lover 19 juni 2009 nr. 

74, 25 juni 2010 nr. 46.) bestemmer også at å forhindre offentlig tjenestemann i å utføre en 

tjenestehandling ved å for eksempel nekte adgang til steder der tjenestemannen har berettiget 

adgang straffes, og videre inkluderes skjellsord eller annen ”utilbørlig adferd” som 

”forulemper en offentlig tjenestemann”. 

Spørsmålet videre er hvor skillet går mellom ”forulemping”, og ”trusler” og ”vold”. Christine 

S. Floer (2014) ser på spørsmålet i sin masteroppgave. Rettspraksis og juridisk teori har vært 

klar på at voldsbegrepet tolkes videre i § 127 (vold mot offentlig tjenestemann), enn i Strl. § 

228 (legemsfornærmelse) som også bruker begrepet ”vold” (Floer 2014: 24). Juridisk 
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litteratur og rettspraksis er ikke alltid helt samstemt hva angår en ”nedre grense”, men 

rettspraksis peker mot at det ikke er krav til styrke i handlingen, men at den er aktiv (Floer 

2014: 14). Dette kan innebære spytting (ibid.: 23). I noen særtilfeller kan også 

”objekter/gjenstander” (som politibilen) blitt inkludert gjennom at en (volds)handling er 

"rettet mot" offentlig tjenestemann, ved å virke skremmende. Dermed kan også trusler 

inkluderes dersom de påvirker utførelse av tjeneste (ibid.:20).  

Dette er interessant å ta med, når Haugland (2014) finner en lavere risikoaksept i sin studie. 

Dette kan knyttes opp mot min avgrensing om farer ved yrket, og risikopersepsjonen som 

antas å ha betydning. Sjöberg (2000: 4) viser at risikopersepsjon og risikoaksept har en 

sammenheng ved at de i like stor grad kan forklares av samme faktorer. En lavere risikoaksept 

kan dermed knyttes sammen med en endret risikopersepsjon.  

Hvis vi vender tilbake til kriminalitetsbildet og konsentrerer oss om de siste årene, for å 

belyse mer konkret en utvikling fra studentene sist ble spurt, til når ”dagens” studenter ble 

spurt, så viser rapporten fra Politiets straffesaksregister (STRASAK) at det totale antallet 

anmeldelser for voldslovbrudd økte fra 2011 til 2012 (mens 2013-kullet var i praksis), og gikk 

siden noe ned i 2013-2014. Fra 2014-2015 (Når 2016-kullet var i praksis) har det vært en 

markant økning på 6 %, der den gjennomsnittlige økningen i perioden 2011-2015 var på 2 %. 

Det kommenteres i rapporten at hovedårsaken til denne markante økningen er endringene som 

følger av den nye straffeloven, og der trusler, forulemping og hindring av offentlige 

tjenestemenn og andre særskilte yrkesgrupper nå er tilordnet voldslovbruddene, der de før 

gikk under kategorien ”annen”. Halvparten av økningen kan tilskrives denne endringen (POD 

2016a). I tillegg er mishandling i familierelasjoner en del av forklaringen, i tråd med tallene 

fra SSB presentert ovenfor. Trusler mot offentlige tjenestemenn og andre særskilt utsatte 

grupper utgjorte i 2015 4 % av alle anmeldte trusler. Trusler med skytevåpen, kniv og 

liknende gjenstander utgjorde om lag 14 %. Øvrige trusler utgjør dermed over 80 % av denne 

lovbrudds kategori.  

Det vil i denne avhandlingen ikke bli gått noe nærmere i detalj rundt juridisk teori og 

rettspraksis, og det vil derfor forsøksvis bli oppsummert som at offentlig tjenestemann i 

praksis kan forstås som i all hovedsak å gjelde politiansatte (og deres ”enhet” i form av for 

eksempel politihund), men at for eksempel fengselsvakter også inkluderes, og at vold mot 

offentlig tjenestemann har en videre tolkning enn ”vold” som begrep i første omgang høres ut 

som, og også hva som tillegges ”vold” i Strl § 228 om legemsfornærmelse.  
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3.5 Inngangen til politiet: Politihøgskolen 

I 2004 ble PHS delvis innlemmet under lov om universiteter og høyskoler, og PHS fikk 

dermed status på linje med andre høyskoler (PHS 2016a). Politiutdanningen i dag skjer ved 

Politihøgskolen, og er et treårig bachelorprogram, der første år (B1) gjennomføres ved 

lærestedet, andre år (B2) utføres i praksis ved et politidistrikt, og tredje året (B3) igjen 

gjennomføres ved lærestedet.  

PHS har monopol på politiutdanningen i Norge, og har hovedsete i Oslo. Formålet med 

studiet oppgis som; 

Å utdanne reflekterte og handlekraftige polititjenestemenn/-kvinner som kan utføre 

forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet på en måte som ivaretar 

borgernes rettssikkerhet, trygghet, og samfunnets interesser for øvrig. 

(PHS, rammeplan for Bachelor – politiutdanning 2007: 2) 

 

Videre er målet å utdanne såkalte generalister, det vil si at de ikke innehar spesialkompetanse, 

men skal kunne utføre politiarbeid innenfor de fleste områder. Når studentene fullfører studiet 

ved PHS er de godkjent for våpentjeneste, men dette må årlig fornyes gjennom våpentrening 

som i dag er satt til minimum 40 timer. Praksisåret (B2) er studentenes første møte med 

politiarbeid i praksis, der de skal samhandle med erfarne tjenestemenn- og kvinner, og 

beskrives i rammeplanen
9
;  

Det andre studieåret er et praksisår og gjennomføres ved en opplæringsenhet i et 

politidistrikt. Studentene deltar i ulike deler av politiets arbeid og får opplæring og 

veiledning i arbeidet. I kortere perioder skal studentene hospitere ved institusjoner med 

klientbehandling som politiet samarbeider med.  

(PHS, rammeplan for Bachelor – politiutdanning 2007: 6) 

 

Særlig relevant for denne avhandlingen er våpentrening. Studentene trener mer på bruk av 

våpen enn før. Utviklingen har gått fra 54 timer i 2007 til 102,5 i 2014. Studentene har nå en 

                                                 
9
 Ny rammeplan ble godkjent av Justis- og beredskapsdepartementet i 2014, og gjelder fra og med kullet som 

startet utdanningen høst 2014.  
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ukes skytetrening (PHS 2015).  

Studentevalueringen i B3 (Hove & Fekjær 2014:18-19) viser at i gjennomsnitt opplevde 

avgangskullet 2014 å mestre bruk av våpen relativt bra (M=3,2 på en skala fra 1-5). Det 

uttrykkes ønske om mer gjennomgående skytetrening. Her har det ikke vært tall å 

sammenlikne med, slik at det kan ikke fremlegges noe om 2013-kullet, men det nevnes i 

rapporten at 2013-kullet og 2014-kullet er like på flere områder, og det kan kanskje tenkes at 

studentene i 2013 vurderte sine ferdigheter som litt eller noe over gjennomsnittlig også.  

Siden 2010 har opptaket vært på rundt 720 studenter i året. I 2016 har rekordmange søkt 

opptak til PHS (PHS 2016b) Dette synes interessant gitt at disse har søkt før avviklingen av 

midlertidig bevæpning fant sted. Min problemstilling dreier seg i stor grad om studentene kan 

oppleve konkrete tiltak mot terrortrusselen som et tegn på at de bør være urolige for hva de 

møter i sitt fremtidige yrke. Samtidig kan søkertall-rekorden kanskje vitne om at det finnes en 

god dose spenning i denne risikoen også, noe som jeg vil komme inn på i analysene. At 

politiutdanningen har blitt formalisert, med hensikt om å nå idealet om et mer profesjonalisert 

politi er sentralt i og med at det er politistudenter som undersøkes, og forskning og teori rundt 

betydningen av dette vil gjennomgås i det videre. 
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  4

Tidligere forskning 

 

4.1 Studenters holdning til bevæpning  

I dette kapittelet så ønsker jeg å presentere tidligere forskning som leder opp mot empiriske 

forklaringer som antas å ha betydning for studentenes holdning til bevæpning, og som legger 

grunnlaget for de teoretiske antakelser, som redegjøres for i neste kapittel. 

Som tidligere nevnt, så er det en økende trend at politiutdanningen formaliseres og 

profesjonaliseres, samtidig som kravene til effektivitet øker.  

Profesjonaliseringen av politiet handler i stor grad om å forme politiet i en ønsket retning.  

Allikevel er dette idealet funnet og ofte kunne være i konflikt med realiteten, og dette vil 

gjennomgås i det følgende.  

Silje Fekjær og Jon Strype sin studie fra 2015 av studenters holdninger til bevæpning, 

presentert i artikkelen Norwegian police students’ attitudes towards armament er et naturlig 

startsted for tidligere forskning relatert til min avhandling. Det er ikke funnet andre studier 

enn denne som har utforsket studenters holdninger til bevæpning, men enkelte (som Finstad 

2011b) har sett på holdninger blant polititjenestepersoner. Finstad brukte i hennes 

spørreundersøkelse samme spørsmål som ble benyttet i RECPOL, og som jeg også har 

inkludert i mitt spørreskjema. Finstads studie (2011b) er en del av Bevæpningsutvalgets 

rapport Generell bevæpning av norsk politi (Politiets fellesforbund 2011). Utvalget i 

spørreundersøkelsen var på 4147 polititjenestepersoner, der 60 % var mot bevæpning, 20 % 

var for bevæpning, og 20 % hadde ikke tatt stilling (Finstad 2011b: 3-4). Det ble funnet 

indikasjoner på at å være for bevæpning i større grad gjaldt de som er operativt personell, og 

at noen av de som tidligere ikke hadde tatt stilling hadde endret syn etter 22.juli 2011. Noe 

som kan tyde på at nærheten i terror er av betydning for politiets vurdering i dette spørsmålet. 

Videre var det indikasjoner på at menn i større grad var for (ibid.).   

Operativt personell er sentralt når en studerer politi og maktbruk- eller midler, og hvordan det 

synlige politiet fremtrer og opplever samfunnet fra sitt ståsted. Rolf Granér (2014) har 

beskrevet patruljerende politis yrkeskultur, som kan kategoriseres og forstås i inndelinger som 

de tøffe og de myke, de trøtte og de sultne eller de mekanisk-intuitive og de praktisk 
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intellektuelle, men av særlig interesse; hovedperspektivene legalisme og autonomi. Granér 

(2014:135) beskriver hvordan politiforskning, som i starten var særlig preget av etnografisk 

tradisjon, oppfattet politiarbeid som et kall eller en misjon i «krigen» mot kriminalitet, gjerne 

i kombinasjon med å inndele befolkningen i «de respektable borgerne» og «forbryterne». Et 

pessimistisk syn på samfunnet, sammen med en sterk intern solidaritet er kjennetegn ved den 

klassiske politikulturen. «svart-hvitt» tankegang, konservative holdninger og «sunn fornuft». 

Alt dette er kjennetegn som har blitt funnet, og i ulike former fortsatt blir funnet, å være en 

del av politikultur (ibid.). Dette interne perspektivet, der politiet er soldater i krigen, er 

treffende på kjernen for denne avhandlingen om politistudenters holdning til bevæpning.  

 

Politikultur er snarere snakk om politikulturer ettersom det er store variasjoner innad i 

politifellesskapet. Det er forskjeller mellom de som arbeider i ledelse og de som patruljerer 

(Granér 2014.: 136). Granérs informanter var selv enige om at det eksisterer en spesiell 

yrkeskultur. Samtidig er ikke oppfatningene av hva denne er nødvendigvis samstemt. Noen 

peker på det moralske, og at de skal være reaktive. Andre peker mer på viktigheten av å følge 

regelverk og retningslinjer. For å kunne beskrive disse ulikhetene foreslår Granér en 

taksonomi der patruljerende politis yrkeskultur ses som en kontinuum mellom yttersider, 

idealtyper, der det legalistiske perspektivet og det autonome perspektivet er dominerende 

Granér (2014: 138).  

Den lojale byråkraten kjennetegnes av nettopp lojalitet ovenfor samfunnsmandatet. På motsatt 

side, vil det autonome perspektivet oppleve politiyrket som en selvstendig samfunnskraft.  

Granér påpeker at perspektivene ikke skal tolkes normativt, men som analytiske 

konstruksjoner. Det legalistiske perspektivet er et ideal som i praksis bør være uoppnåelig, 

fordi innholdet er mangetydig og motsetningsfullt (2014: 139-140).  

Kombinasjonen av disse to kan ses som en praktisk løsning, når det uttrykkes krav til både 

effektivitet og krav til å underordne seg rettsregler (ibid.).  

  

Studien (Fekjær & Strype 2015a) av norske B3-studenter i 2013 er basert på de som deltok i 

andre runde av RECPOL-undersøkelsen. Fekjær og Strype ser på holdningen til bevæpning ut 

fra spørsmålet om politiet alltid bør være bevæpnet i tjeneste, og om holdningen påvirkes av 

kjønn, bakgrunn, karriereplaner eller studentenes syn på politiets rolle, inkludert hvor farlig 

politiyrket anses, og studentenes holdning til ikke-legalistisk (mer mot autonom side av 

skalaen) politiarbeid. Fekjær og Strype (2015) peker på at å måle holdning til bevæpning 
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anses som en ny og interessant tilnærming for å måle holdninger mot maktmidler og bruk av 

makt/tvang. Videre peker de på at 2013-kullet er et særlig interessant kull ettersom disse vil 

være det siste kullet som gir data før midlertidig bevæpning, der debatten rundt bevæpning 

nådde nye høyder.  

Det fremlegges her to ytterpunkter i synet på politirollen; et legalistisk perspektiv har som 

prinsipp at alle avgjørelser skal ha lovdekning, der det å anvende loven også skal gjøres i tråd 

med lovgivers intensjon. Autonomi viser til aktørens selvbestemmelse. Et autonomt perspektiv 

vil vektlegge politiets moralske mandat, der politiet for eksempel bør oppdra de som bryter 

allment aksepterte normer. Videre kan de mene at politiet skal straffe de som er åpenbart 

skyldige, dersom loven ikke strekker til. Resultater og fremgang er viktig i yrkesutøvelsen. 

Målet kan derfor gjerne hellige middelet, selv om det kan innebære tøying av loven. Et 

autonomt syn vil også gjerne innebære å være opptatt av politiets autoritet, og dersom denne 

utfordres blir prinsippene om behov- og proporsjonalitet mindre viktig. Et autonomt 

perspektiv vil i ytterste form kunne true rettsstaten på denne måten. 

Deres konklusjon er at menn har større sannsynlighet for å være for bevæpning enn å være 

mot. Kjønnsforskjellen forklares av forskjeller i karriereplaner og persepsjon av politirollen. 

Studentene som ser for seg en karriere i operasjonelt arbeid (patrol work) og som har en 

autonom, ikke-legalistisk persepsjon på politirollen er i større grad for bevæpning. De med 

ingen utdannelse før PHS var i noe større grad for bevæpning, enn de var mot. Det som er 

interessant å merke seg er at det ser ut til at «nei»-gruppen og «har ikke tatt stilling»-gruppen 

er likere hverandre, basert på bakgrunn, enn «ja»-gruppen. (Fekjær & Strype 2015a).  

Hvorvidt jeg skal forvente å finne en usikker gruppe som heller mer mot «nei» tviler jeg på, 

ettersom jeg har en hypotese om at det foregår en holdningsendring. Det tenkes for eksempel 

at bevæpningen i praksisåret har «tvunget» dem i større grad til å ta stilling til spørsmålet, og 

at det dermed kanskje vil være færre som ikke har tatt stilling i 2016. På den annen side kan 

det tenkes at erfaringene har «snudd» standpunktet til flere. Kanskje har noen til og med blitt 

usikre som følge av erfaringene, og dermed ønskes det å se hva «har ikke tatt stilling» 

innebærer i 2016.  

Siden denne avhandlingens mål er å avdekke en potensiell holdningsendring hos 2016-kullet, 

vil flere av forklaringsvariablene som er brukt i tidligere studier inkluderes, for å kunne 

diskutere likheter og forskjeller på gruppenivå. En nærmere beskrivelse av 2013-kullet vil 

komme i kapittel 7- der jeg også presenterer data på 2016-kullet.  
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4.2 Politikultur 

Innad i politiet har internasjonal forskning vist at politiet oppfattes som et «mannsyrke», der 

maskuline verdier og normer gjennomsyrer yrkeskulturen og hva som anses som et godt 

politi. Rolf Granér har uttrykt dette som at forventningene til kvinner i politiet er at de skal 

utføre arbeidet like bra som en mann ut fra mannlige idealer, uten å gi avkall på sin 

kvinnelighet (Granér 2004: 84).  Vektleggingen av maskuline normer og verdier gjelder i 

yrkespraksis, men også under utdannelsen (ibid.). Politikultur linkes således sammen med 

persepsjoner på politirollen. Elisabeth Reuss-Ianni (1983) har undersøkt hvordan politiet kan 

forstås som interaksjon mellom to distinkte kulturer; ”street cops”-kulturen og ”management 

cops”-kulturen.  Disse to kulturene bærer preg av å være konkurrerende og i konflikt i 

perspektiver på prosedyre og praksis i politiet.  Robert Reiner (2010: 119) legger frem 

følgende karakteristikker for politikultur; en opplevelse av mål (mission), 

handlingsorientering, kynisk eller pessimistisk perspektiv på det sosiale miljøet, konstant 

mistenksomhet, et isolert liv preget av sterk solidaritet med kolleger, en tankegang preget av 

et sterkt skille mellom gode og dårlige mennesker, politisk og moralsk konservativ, 

sjåvinistisk, forhåndsdømmende mot etniske minoriteter, og et pragmatisk syn på politirollen, 

her forstått som lite orientert mot nytenkning og eksperimentering (ibid).  

 

4.3 Det effektive og profesjonaliserte idealet 

Profesjonalisme handler om et ideal. Det innebærer spesialisert kunnskap, og kvalitet 

reguleres av profesjonens medlemmer. Det er et begrep med mange ansikter, og er således 

dynamisk. Retorisk kan det legitimere makt og autoritet, både internt og eksternt. Samtidig 

kan profesjonalisme ha ulik betydning også innad i organisasjonen (Chan 2003:5).  

Janet Chan viser til Muirs presentasjon av ”good police practice” som et ideal, som bygger på 

Webers ”profesjonelle politiker”; balansen mellom å ikke være kynisk, men ei heller ha et 

moralsk problem med bruk av tvang  (Muir 1977: 47, 54.).  

Fekjær, Petersson og Thomassen (2014) viser hvordan spenningen mellom et legalistisk og 

autonomt perspektiv på politirollen er et klassisk tema innen politisosiologi, og det poengteres 
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at det ikke kjennes til noen solide studier som måler den potensielle konflikten studenter eller 

unge rekrutter
10

 opplever mellom det å være legalistisk eller autonom i deres perspektiv.  

 

Politiutdanningen skal legge grunnlaget for en legalistisk tilnærming til politiarbeid, som er 

viktig for å sikre både rettsstaten (”the rule of Law”), og et middel for demokratisk kontroll 

(Fekjær, Petersson og Thomassen 2014). Samtidig skal det nevnes at det her ikke 

nødvendigvis er ”det onde” og ”det gode” politiarbeid som settes opp mot hverandre. Det har 

tidligere blitt funnet at de legalistisk innstilte har høyest arrestrate av minoriteter, og også 

høyest antall klager på opptredenen sin (Waddington 1999: 38). Dette kan forklares av 

forhandlinger og løsninger som gjøres og kommes frem til på stedet. P.A. J. Waddington 

diskuterer hvordan politiarbeidet preges av discretion versus discrimination, som i all 

hovedsak dreier seg om hvordan polititjenestepersoner utøver rettferdighet uten rettssak 

gjennom beslutninger som tas ute på gata eller i situasjonen.  

Flere studier viser at polititjenestepersoner tar på seg en autonom holdning i sitt arbeid, der 

resultat vektlegges fremfor prosess. (Se for eksempel Loftus 2010)  

Denne type holdning rettferdiggjøres at et behov for effektivitet, der konkrete resultater og 

opprettholdelse av autoritet vektlegges som verdier. Denne tilnærmingen til politiarbeid 

innehar dermed en ”målet helliger midlene” type tankegang, og dette legger grunnlaget for å 

fremvise dette som ”Dirty Harry”-politimannen, en arketype på det autonome perspektivet 

(Fekjær, Petersson, Thomassen 2014).  

Skolnick pekte i 1966 på vidtspennende skepsis blant polititjenestepersoner mot politikere, 

domstoler og ledelsen i politiorganisasjonen, der det skilles mellom ”management cops” og 

”street cops”. Førstnevnte er primært opptatt av implementering av direktiver og å fremvise et 

legalistisk ansikt til publikum, mens sistnevnte hovedsakelig er opptatt av det de anser som 

deres primæroppgave; å fange kriminelle og opprettholde ro og orden.  

Police accountability viser til at politiet skal være ansvarlig for, og pålitelig i, sine oppgaver. 

Det har blitt stilt spørsmål ved om vi lever i en såkalt ”fryktkultur”. Robert Reiner mener 

fremveksten av en slik fryktkultur har skjøvet rettssikkerhetsgarantier til side, der 

”regnskapsførsel” nå vektlegges. Reiner omtaler dette som at vi har gått fra accountability til 

accountancy (Reiner 1984/2010: 103) Vektleggingen av effektiv ressursbruk som den 

                                                 
10

 Rekrutter brukes av flere (som Fekjær. mfl. 2014, Chan 2003) som betegnelse på nyutdannede politibetjenter, 

og må ikke forveksles med politistudenter. 
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gjeldende ”ansvarligheten” er også synlig i Norden, i henhold (Finstad 2014: 236). Sammen 

med et mediebilde som preges av terrortrussel, er et av argumentene for generell bevæpning at 

politiets effektivitet øker gjennom raskere respons når hendelser oppstår.  

Studier har vist at de normer som aksepteres og blir styrende i politiet i stor grad er 

fremforhandlet i samspill med kollegaer (For eksempel Granér 2004: 261). Skolnick beskriver 

hvordan politiet viser en høy grad av yrkessolidaritet (occupational solidarity), som skiller 

seg fra andre yrker som kjennetegnes av å være et profesjonsyrke (skilled craft) (Skolnick 

2011: 48).  Risikosituasjoner og farer som hører med til politiet som yrkesprofesjon virker 

samlende innad i form av yrkessolidaritet, men Skolnick mener at på samme tid kan den 

samme risikoen og faren skape et gap mellom politiet og publikum. Samtidig varierer 

holdningene til bevæpning innad i politiet, og politikultur(er) er sentralt for forståelsen av 

persepsjoner på politirollen, og de midler som oppleves som nødvendige. I sammenheng med 

dette lures det på om en potensiell holdningsendring og endring av risikovurderinger, som 

følge av trusselnivået, fører til en endring av forståelsen rundt det å beskytte demokratiet, som 

en del av politiets ansvar og oppgaver. Er det slik at det sivile preget må vike for beskytte 

demokratiet mot terrortrusler? Og kan (potensielle) holdningsendringer til politirollen bidra til 

et mer konfliktfylt politiarbeid?  

Liv Finstad beskriver en iboende spenning mellom det å være demokratiets beskytter på den 

ene siden, og på den andre siden potensielt truende mot demokratiet om politimyndigheten 

misbrukes. Dette kalles det konfliktfylte politiarbeidet, som handler om å belyse hvordan 

politiet løser samfunnsoppdraget ut fra tid, sted og samfunnsmessige omstendigheter (Finstad 

2014: 230). På liknende vis har Jerome H. Skolnick (2011) vært opptatt av ”the Law 

Enforcement dilemma”. Skolnick mener at det er et spenningsfelt mellom det å ta eget 

initiativ som verdi i et byråkratisk og demokratisk samfunn, og det å forholde seg til loven og 

regelverk; 

This tension between the operational consequences of ideas of order, efficiency, and 

initiative, on the one hand, and legality, on the other, constitutes the principal problem 

of police as a democratic legal organization. 

(Skolnick 2011: 5) 

 

Skolnick forsøker i sin studie å se på hvordan verdikonflikt i demokratiske samfunn skaper 

forhold som undergraver politiets kapasitet til å etterleve, eller respondere til, ”the rule of 
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law”. Å opprettholde sosial orden medfører et uunngåelig tolkningsforhold mellom politiet og 

loven, der nettopp loven brukes som et ordensinstrument (Skolnick 2011: 6).  

Dette dilemmaet, eller konfliktfylte arbeidet har ført til et fokus på hvordan politiet utfører 

tjeneste, og hvilke verdier de vektlegger i utførelsen.  

 

4.4 Betydningen av studentenes bakgrunn 

 I artikkelen “From legalist to Dirty Harry: Police recruits attitudes towards non-legalistic 

police practice” (Fekjær, Petersson og Thomassen 2014) beskrives det at det i utgangspunktet 

kunne antas at politistudenter med allsidig bakgrunn som deltar i en relativt langvarig 

akademisk utdanning vil ta avstand fra ”ikke-legalistisk utøvelse” (non-legalistic practices), 

som forstås som en autonom tilnærming. Fekjær, Petersson og Thomassen (2014) presenterer 

hvordan politiet tradisjonelt har blitt assosiert med arbeiderklassen, og forståelsen av politiet 

som yrkesrettet profesjon (craftsmen) er sentralt i beskrivelsen av politiets holdninger til 

politirollen. Dette innebærer at yrket læres gjennom praksis.  Videre vil verdier knyttet til 

arbeiderklassen vektlegge for eksempel sunn fornuft og pragmatisme (ibid.).  Nye trender 

utfordrer dette bildet. Reformer i politiutdanningen er ment å sikre profesjonalisme og 

kvalitet, og det har vært en antakelse om at formaliseringen av utdanningen vil endre 

rekrutteringen fra å primært være en profesjon for arbeiderklassen, til at stadig flere som har 

foreldre med høy utdanning søker seg til politiutdanningen (ibid.).  

Det ble i MetodeStudentundersøkelsen (Larsson, Strype & Thomassen 2006) funnet noen 

forskjeller mellom menn og kvinner på politiutdannelsen. Kvinner mener i større grad det er 

viktig å arbeide med mennesker og utsatte grupper. Menn kan se ut til og i større grad å 

verdsette at politiyrket inneholder en del fart og spenning (Larsson m.fl. 2006).  Videre har 

det blitt vist at i det svenske politiet så har kjønn signifikant effekt på oppfattelser av metoder 

som er på, eller til og med utenfor, grensen til hva som er tillatt. Menn er mer tilbøyelige til å 

strekke på regelverket (ibid.).  

Fekjær (2014) ser på om det er forskjeller i sosial bakgrunn blant norske og svenske 

politistudenter, samt om sosial bakgrunn har betydning for deres holdninger til teori og 

kunnskap, samt deres karriereplaner. Sosial bakgrunn antas å ha betydning fordi de knyttes til 

normer og verdier, som kan være ulik for ulike klasser. For eksempel verdier som bygger på 
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konservative, maskuline og ”sikre” idealer (yrker som gir sikkert arbeid), har typisk blitt 

assosiert med arbeiderklassen. Dette sammen med at studier på sosialbakgrunn og valg av 

utdanning, som understreker nettopp viktigheten i bakgrunnen, legger grunnlaget for å 

undersøke sosial bakgrunn som påvirkning til politistudenters holdninger og karriereplaner. 

Videre har sosial bakgrunn en betydning for å nå politiske mål om en bredere rekruttering; å 

skape en politistyrke som er representativ for befolkningen som den er ansvarlig for. Fekjær 

(2014) tar for seg B1-studenter (i 2009) som akkurat hadde startet utdanningsløpet. Dette var 

en pilotundersøkelse tilknyttet RECPOL, der utvalget bestod av 442 norske studenter og 295 

svenske. Reflekteres sosial bakgrunn i holdninger og karriereplaner? Det korte svaret er nei. 

De med foreldre med master er litt mer orientert mot teori og kunnskap, og litt mindre 

orientert mot operasjonell karriere. Sosialisering og praksiserfaring kan være mer relevant for 

å forstå holdninger og verdier i politiet. Formaliseringen tiltrekker flere med høyt utdannede 

foreldre, men bakgrunn har, i henhold til Fekjærs studie, liten betydning for holdning til teori 

og kunnskap. En annen bakgrunnsvariabel kan være hvorvidt studentene har avlagt verneplikt 

eller ei, som kan tenkes å ha en betydning ved at de da er blitt kjent med bruk av våpen. 

Erfaring fra forsvaret har blitt undersøkt tidligere, og funnet at betyr lite for studentenes 

vurdering av (mestring av) våpen (Hove & Fekjær 2014: 20). 

Som Fekjær m.fl. poengterer (2014) så kan sosial bakgrunn ha betydning for andre 

holdninger, og det er derfor en del av de forklaringsvariabler som jeg vil inkludere i mine 

analyser.  

 

4.5 Utdanning mot ”Street cop”-kulturen? 

Tanken om at utdanningsutviklingen påvirker holdninger blant politiet i positiv retning, her 

forstått som en ønsket retning mot et legalistisk perspektiv, blir satt i tvil av enkelte studier. 

Fekjær, Petersson og Thomassen (2014) viser til MacVean og Cox studie fra 2012 der de 

understreker betydning gruppetilhørighet. Båndet mellom medlemmene forsterkes når 

rekrutter innser at å være medlem av gruppen er nødvendig for å takle farer og følelsesmessig 

usikkerhet som karakteriserer det hverdagslige politiarbeidet. Uønsket eller negativ atferd hos 

et etablert medlem kan derfor settes som eksempel, og bli overført til nye medlemmer. 

Dermed stilles det spørsmål ved om en akademisk utvikling av politiutdanningen i realiteten 

faktisk har utfordret noen av de negative sidene ved politikultur, som det var forventet at det 
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ville.  

Videre har skiftet i rekrutteringen medført en økt andel av kvinner og yngre personer fra 

middelklassen, som antas å bidra til en endring i perspektiv på politirollen. Studier har pekt på 

at tjenestepersoner med høyere utdanning er mindre autoritære, og i mindre grad bruker fysisk 

eller verbal makt. Kjønnseffekten later til å være heller liten, men sammen tenkes det at de 

legger et grunnlag for en mindre homogen politistyrke og dermed minske grad av et autonomt 

perspektiv på politirollen (Fekjær m.fl. 2014: 748).  

Undersøkelsen viser at studentenes perspektiver på skalaen holder seg stabilt under den 

akademiske utdanningen. De fant imidlertid at etter en tid i arbeid (on the job-training) ble 

rekruttene mer positive til såkalt ikke-legalistisk utøvelse. Formaliseringen av 

politiutdanningen er en trend som spenner bredt, og typiske utviklingstrekk er at utdannelsen 

forlenges, blir mer kunnskapsbasert og søker et mer profesjonalisert politi. Hvordan 

politikultur tradisjonelt har blitt ansett, og hvilke reformer og trender som er kommet som en 

motpol til den uttalt uønskede politikulturen vil gjennomgås i det videre.  

 

Politiet kan ikke gripe inn i handlinger som ikke omtales i loven. Rettstaten står overordnet, 

og rettsprosessen trumfer således effektivitet. Det andre prinsippet handler om nøytral 

inngripen, som bygger på likhet blant alle innbyggere. Tidligere kriminelle skal dermed bli 

gitt nye sjanser når de har fullført sin straff. Videre så skal kollegers overtramp eller lovbrudd 

rapporteres. For å i praksis være en stat styrt av demokratiske prinsipper må politiet være helt 

på den legalistiske siden, og ikke bare nokså eller delvis.  

Det autonome perspektivet vil på den annen side vektlegge raske og konkrete resultater. Dette 

settes i sammenheng med ”street justice” og praktisk politiarbeid (Skolnick 1966) der 

problemløsing skal skje enklest mulig uten involvering av for mye byråkrati, selv om dette 

kan tøye regler for hvordan det skal gjøres. Tro på sunn fornuft og personlig erfaring speiles i 

deres fremgangsmåte, og skepsis til at den mistenkte kommer til å få den straff som er fortjent 

kan føre til at de utøver former for straff utenfor retten. Fekjær m.fl (2014) viser også til det 

moralske mandat, der tjenestepersoner kan oppfatte sitt oppdrag som å beskytte allment 

aksepterte normer og verdier, og slå ned på handlinger som strider mot disse. Et annet 

karakteristisk trekk er villigheten til å forsvare politiets autoritet, som da fort kan gå på 

bekostning om likerettsprinsippet ved at tjenestepersonene kan slå ned på opplevd 
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respektløshet, en logikk som også kan vises gjennom at respektable borgere kan gis litt større 

handlerom i motsetning til kriminelle som ikke bør få et liknende handlingsrom.  

Fekjær m fl (2014) viser til at tidligere forskning har vist at sosialiseringsprosessen, både på 

skolearenaen samt i praksistiden, er viktig i formingen av hvordan profesjonsutdannede ser på 

problemer knyttet til yrket. Dette gjelder i ulike profesjonsutdanninger, og også i politiet. Van 

Maanen (1973: 8-25) legger frem hvordan dette foregår i fire distinkte faser; 

 

1. Pre-sosialisering. Denne fasen foregår før opptaket til organisasjonen, og bygger på flere 

kilder. Dette kan være bildet skapt gjennom media og populærkultur, kontakt eller inntrykk 

skapt av med etablerte medlemmer og organisasjonens selvpresentasjon. 

2. Skolering. Her får studentene førsteinntrykk basert på det som er ønsket lært, med vekt på 

formelle regler og mål for organisasjonen. Studentene vil oppleve å bli til noe mer enn et 

individ og oppleve gruppetilhørighet.  

3. Praksis. Studentene opplever kompleksiteten ved profesjonen ved å inngå i et arbeidsmiljø. 

Dette kan oppleves som et ”realitetssjokk” og medføre en opplevelse av usikkerhet og 

utilstrekkelighet. En konsekvens kan være å anse kolleger som rollemodeller, og ta innover 

seg de etablerte normene i miljøet. En følelse av hva som lønner seg (og straffer seg) skaper 

enhet og konformitet, og solidaritet styrket gjennom usikre/farlige situasjoner og et potensielt 

fiendtlig møte med omverdenen styrker enhetsfølelsen.  

4. Konfliktstrategier. Kalt ”metamorphosis”
11

 av Van Maanen (1973: 24-25). Det avsluttende 

perspektivet, involverer forholdet til rolle og oppgaver og utføringen av disse i praksis. Det 

har nå blitt erfart nok i praksis til at det blir en opplevd konflikt mellom forventninger og 

mulighet til å nå disse. Individet har utviklet måter å håndtere denne type konflikter. Denne 

fasen involverer en endring i persepsjon på profesjonalitet og veiledende regler, som ses som 

midler til et ønsket mål.  

I studien (Fekjær m.fl. 2014) av de svenske rekruttenes plassering på autonomi-indeksen er 

det fase 2 og 3 som er av interesse. De undersøker effekten av skoleringen som er tydelig 

tidsdefinert. Den tredje fasen er ikke like tydelig definert, og i denne artikkelen er det en 

definert praksis som de 15 første påfølgende månedene etter uteksaminering 

 

Formålet med studien var å undersøke effekten av skolering (in-school training) og praksis 

                                                 
11

 Kan illustreres ved «metamorfose»-stadiet hos sommerfugler, når de endelig slår ut vingene sine.  
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(on-the-job training) på rekruttenes holdning til ikke-legalistisk politiarbeid. Fekjær (m.fl. 

2014) finner som nevnt tidligere i oppgaven at rekruttene ikke endrer holdning i løpet av 

studietiden, men etter arbeidserfaring scorer rekruttene signifikant høyere på autonomi-

indeksen. Dermed viser rekruttene mer autonome holdninger etter å ha vært i arbeid i 15 

måneder.  

De undersøker også studentenes plassering på skalaen gjennom kontekstuelle- og 

bakgrunnsvariabler; kjønn, alder, oppvekststed, foreldres utdannelse, egen tidligere 

utdannelse, tjenesteområde og tjenestetype. 

Gjennom analyser der de kontekstuelle variablene tas med, finner de en signifikant effekt på 

at rekrutter som har arbeidet i større byområder er mer autonome enn de som har erfaring fra 

mer rurale områder og småbyer. De som har jobbet med uttrykning scorer også høyere enn de 

som jobber med etterforskning. Ved å inkludere bakgrunnsvariabler ser man at disse effektene 

ikke lenger er signifikante. Dette betyr at forskjellene i rekruttene i ulike tjenestetyper sine 

holdninger blir noe redusert når de sammenligner de med liknende bakgrunn. Videre finner de 

at menn og yngre rekrutter tenderer mot en mer autonom holdning. Geografisk tilknytning og 

utdanning har ingen signifikant effekt på grad av ikke-legalistiske holdninger. De finner som 

et siste funn at utdanningen og praksisen ser ut til å ha lik effekt på alle grupper, og at 

endringer er nokså like blant yngre og eldre rekrutter (ibid.).  

Basert på svenske rekrutter ser det dermed ut til at det skjer en bevegelse mot mer ikke-

legalistiske holdninger etter en periode med arbeidserfaring. De finner ikke at praksisåret (B2 

i Norge) har denne effekt, selv om andre studier har pekt på at praksisåret har nettopp en slik 

effekt. Holdningene er svært stabile i løpet av utdanningsløpet, og det er etter avsluttet 

utdanning og etter en tid med yrkeserfaring at rekruttenes holdninger ser ut til å endres.  

Bakgrunnsvariabler har en begrenset effekt. De mest positive er unge, mannlige rekrutter.  

Det stilles spørsmål ved hvorfor det blir funnet så begrensede effekter av kontekstuelle- og 

bakgrunnsvariabler, og argumenterer for at kollegers påvirkning er en sentral faktor. Dette 

skyldes for det første at politiet er utsatt for vold og trusler. Dette krever tillit mellom 

kollegene. Ved å vise lojalitet mot de etablerte normene vil rekruttene tas opp som fullverdige 

medlemmer, og dermed også beskyttes som dette. I tillegg tenkes det at politiarbeid er et yrke 

man lærer gjennom erfaring, ikke gjennom studier (Se for eksempel Finstad 2000: 146 om 

håndtverkerdimensjonen).  Ettersom erfaring vektlegges, vil de etablerte og erfarne kollegene 

følges som eksempel av rekruttene (Fekjær m fl. 2014).  

Fekjær, Petersson og Thomassen konkluderer med at studien avviser påstanden om at et større 
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mangfold i rekrutteringen, selv kombinert med et lengre akademisk utdanningsløp, vil bety at 

man unngår autonome holdninger eller bevegelser mot denne type holdninger til politiarbeidet 

når man etter utdanning trer inn i arbeidslivet.  

Fekjær m.fl. konstruerer indeksen brukt i deres undersøkelse basert på kvalitative 

undersøkelser gjort av Otto Petersson (2015) relatert til hvordan holdninger til politiyrket kan 

fortone seg. Fekjær m.fl. viser til Loftus (2009) som har funnet at opprettholdelse av autoritet 

er viktig, og dette kan fremtone seg gjennom å ”teste” personers holdning, der en dårlig 

holdning hos den polititjenestepersoner har interaksjon med kan føre til konsekvenser som 

kraftlig irettesettelse eller arrestasjon. Videre vises det til Moskos´(2008) funn der uttrykkes 

skepsis og misnøye til at kriminelle har for mange rettigheter. Det vises også til en studie av 

tysk politi der det kommer frem at intern solidaritet og pragmatisme fortsatt er til stede innad i 

politiet, om enn noe mindre fremtredende enn i tidligere studier (Terpstra & Schaap 2013 i 

Fekjær m.fl. 2014).  Flere studier indikerer også endring i holdninger i løpet av karrieren, der 

moral, konflikthåndtering, idealisme og etisk standard blir funnet å bli lavere når 

tjenestepersoner undersøkes etter en tid i tjeneste (Fekjær m.fl.2014; 747).  Det pekes på at 

ingen av studiene undersøker effekten av bakgrunns karakteristikker som kjønn eller 

utdanningsnivå, eller kontekstuelle variabler som tjenestested og type. Sammen med trender i 

utdanningen i europeisk politi det siste tiåret der  

1. Forlengning av utdanningsløpet (gjerne i en akademisk setting) og  

2. Vektlegging av mangfold i rekrutteringen til politiet, legger dette grunnlaget for 

formuleringen av påstandene som utgjør indeksen. Samme påstander utgjør også autonomi-

indeksen i mitt forskningsprosjekt.  

 

4.6 Politiansattes utsatthet for vold og trusler 

Politiansatte er gjennom sitt yrke utsatt for vold og trusler. Politiansatte har et særskilt 

strafferettslig vern som ble presentert i forrige kapittel, mot vold og trusler nettopp på grunn 

av rollen de har i samfunnet, i tillegg til beskyttelse de har som arbeidstakere gjennom 

arbeidsmiljøloven (§4-3) mot vold i kontakt med andre. Et sentralt spørsmål her, med 

bakgrunn i denne avhandlingens tema, er om sikkerheten oppleves å ivaretas så godt som 

rettsvernet skulle tilsi? I en rapport fra POD (2007) om virkning av vold og trusler på 
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arbeidsmiljøet i etaten fremkommer det at hendelser der ansatte var utsatt for vold eller trusler 

kunne oppleve hendelsen(e) som traumatiske der og da, men at ingen meldte om helseplager i 

ettertid, og at denne type hendelser faktisk hadde en solidaritetsfremmende effekt på 

arbeidsmiljøet. Dette vises også i nordisk forskning på temaet, som i stor grad peker på at 

vold og trusler har liten effekt på motivasjon, innsats eller arbeidsmiljø. Blant annet nevnes 

studien «Levekår og pensjon» utført av Rogalandsforskning i 2003, som viste at drøyt 60% av 

polititjenestemennene som deltok i undersøkelsen hadde opplevd trusler om vold siste år, og 

omlag. 57%  hadde opplevd voldshandlinger det siste året, uten at dette påvirket 

jobbtilfredshet eller psykisk helse (POD 2007: 14).  

Samtidig viser statistikken fra politiets straffesaksregister (STRASAK) en økning i 

forulempingssaker mot offentlige tjenestemenn (POD 2007:6 ). Dette i tråd med 

utviklingsbildet som ble presentert tidligere.  

De ansatte som har vært utsatt for denne type hendelser rapporterer om god støtte fra kolleger, 

men noe mer misnøye med ledelsens håndtering (ibid.). Spørsmålet om bevæpning dreier seg 

ikke utelukkende om politiets evne til å beskytte publikum, men også om pistolen som et 

verktøy, og hensynet til polititjenestemenn – og kvinners sikkerhet i tjeneste.  

At det blir funnet en solidaritetsfremmende effekt av volds- og trusselhendelser er interessant 

å sette i sammenheng med studier som viser at denne type hendelser (presentert tidligere ved 

Strype 2005, Myhrer & Strype 2010, Haugland 2014), kan øke oppslutningen rundt 

maktmidler, Hvis vi tenker oss at terrortrusselen ikke er en konkret hendelse, men allikevel 

peker på sårbarheten hos politiansatte, slik som volds- og trusselhendelser ellers, så kan vi 

argumentere for en hypotese om at terrortrusselsituasjonen fremmer økt oppslutning om 

behov for makt- og beskyttelsesmidler og at disse knyttes opp mot sosialiseringsprosesser 

som skjer i praksis. Dette kommer jeg tilbake til i punkt 5.2.3.  

Spørsmålet man kan stille seg i denne sammenheng er om en økt solidaritetsfølelse kan 

medvirke til økt grad av skepsis mot publikum ved å skape et større skille mellom ”oss” og 

”dem”, og en sterk ansvarsfølelse for å ta vare på seg selv og sine i et yrke som er utsatt for 

vold og trusler. Kanskje kan det også være snakk om økt avstand også mellom 

”bakkemannskapet” og ledelsen. Kanskje kan dette også forsterke autonome holdninger blant 

politipersonell. Som vist tidligere, så er det etter en periode med arbeidserfaring at 

polititjenestepersoner scorer høyere på autonomi-indeksen. Et mulig svar på hvorfor dette 

ikke har blitt funnet etter praksisåret kan være at studentene ikke opplever den samme 

ansvarsfølelsen ved at de er under sine veilederes beskyttelse, og at de for eksempel blir 
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beordret til å sitte igjen i bilene ved antatt farlige oppdrag. Vil dette se annerledes ut etter at 

studenten har vært ute i det som bør kunne kalles et ekstraordinært praksis år? 

 

4.6.1 En mer krevende iboende risiko? 

På oppdrag fra Politiets fellesforbund undersøkte Christin Thea Wathne, Liv Finstad og Ida 

Drange ordenspolitiets arbeidsutfordringer med fokus på politirollen og risiko. Rapporten 

Vilkår for oppgaveløsning i politiet- et spørsmål om risiko- og belastningshåndtering, (2008) 

tar for seg de belastende og risikofylte aspektene ved politiyrket. De omtaler iboende forhold 

ved politiyrket som at det er hendelsesstyrt, uforutsigbart, muligheten for å bruke makt og det 

å bli beordret (Watne m.fl. 2008:34). Utvalget i undersøkelsen var operativt personell i Oslo, 

Hedmark, Trøndelag og Øst-Finnmark. Nær halvparten hadde 10 års erfaring eller mer fra 

politiet, og om lag 40 % like lang erfaring fra ordenstjeneste. Det påpekes i oppsummeringen 

at ulike aspekter ved risiko og belastning ses som ”innbygget” i yrket, og at disse i lengden 

fungerer som slitasje på tjenestepersonene, heller enn at erfaringen blir en ”buffer” mot 

belastningen (Wathne, Finstad & Drange 2008: 5).  Videre pekes det på at spørsmål knyttet til 

iboende kjennetegn ved yrket ser ut til å forstås som noe individuelt anliggende, og ikke som 

organisatoriske spørsmål. En del av belastingene som trekkes frem er knappe ressurser, for 

eksempel (under)bemanning, som kan gi en frykt for hvorvidt en vil bli ”backet opp”, i for 

eksempel uforutsigbare eller skarpe oppdrag. Det skrives at det er rimelig å anta at operativt 

personell opplever at politiets samfunnsmandat er tydelig forbundet med risiko, men allikevel 

er de også trygge i tjenesten (ibid.).  Wathne, Finstad og Drange peker på det de omtaler som 

”det nye arbeidslivet”, som handler om blant annet økte krav til effektivitet, og 

dokumentasjon på resultater. For politiets del medfører det at publikumsservice kan bli 

nedprioritert, som kan ha betydning for tillitsforholdet mellom politi og publikum. Et annet 

belastende aspekt er trusler som fremsettes mot den enkelte eller familien, der 75% svarer ”at 

det oppleves som belastende å risikere at familien kan motta trusler” (ibid.: 6).  Dette leser 

jeg som en bekymring for fremtidig, potensiell risiko, og kan tyde på at uro for fremtidige 

trusler eller forventning om fare er et sentralt aspekt ved politiyrket, og kultur. Videre er det 

en tredjedel som vurderer å se seg om etter ny jobb, noe som kan tyde på risiko knyttet til 

yrket (i ulike former) krasjer med kravene som stilles. Nesten halvparten ønsker ny jobb der 

de ikke er utsatt for trusler og vold, og et arbeid som lettere lar seg kombinere med familieliv. 
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Det tas også opp håndtering av risiko, og nær 53% oppgir å oppleve bevæpnede oppdrag som 

i stor grad eller i noen grad belastende (Wathne m.fl.2008:8). Operativt personell i Oslo, og 

beredskapstroppen oppgir i minst grad at dette oppleves som belastende, noe som kan ses som 

i tråd med antakelsene om at forskjeller i bystørrelser kan være av betydning. Nær 57 % av 

respondentene oppga at bevæpnede oppdrag opplevdes som svært risikofylt, 31% oppga 

ganske risikofylt, mens like over 11% mente det var noe risikofylt. Under 1 % mente 

bevæpnede oppdrag ikke var risikofylt. Dette viser at politiet anser skarpe oppdrag som mer 

risikofylt enn belastende, som kan tyde på at de opplever mestring knyttet til disse 

situasjonene (ibid.:9). Ordenstjenesten opplever denne type oppdrag som mer risikofylt enn 

UEH og beredskapstroppen, som kan tolkes som et uttrykk for ulike politikulturer og 

vurderingen av fare.  

På den annen side så kan risiko og spenning være en motivasjonsfaktor, noe som Wathne m. 

fl. (2008:24) viser til. 81 % oppgir at dette var noen grad eller en stor motivasjonsfaktor for å 

søke seg til yrket, og risiko og spenning omtales dermed som et tveegget sverd, der støtte hos 

kolleger, ledelse og livssituasjon ellers anses å være av stor betydning. Å arbeide 

hendelsesstyrt ble funnet å være mer belastende, jo lengre erfaring respondentene hadde 

(ibid.: 25). På grunn av problemer med det nettbaserte spørreskjemaet ble spørsmål knyttet til 

risiko opplevelser ikke besvart alle respondentene, men bildet som tegnes er at flere opplever 

å være kontrollert spent eller nervøs, sammenliknet med å være redd eller bekymret. Flere 

respondenter påpekte i et selvutfyllingsfelt at de gruet seg til jobb på grunn av uro for å ikke 

mestre jobben eller risikoen for å bli skadet (ibid.:26). Nær 60 % opplevde det å måtte ta 

raske beslutninger basert på lite informasjon som belastende, og også her øker belastningen i 

takt med erfaringen. Undersøkelsen reiser kritikk mot ledelse, og at det kan virke som at 

ledelse og ansatte opplever organiseringen av arbeidet ulikt (Whatne, Finstad & Drange 2008) 
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  5

Teoretisk- og begrepsmessig rammeverk 

 

5.1 Sosialisering i politiet i en tid preget av endring 

På bakgrunn av gjennomgåelsen av relevant tidligere forskning på aspekter ved faren ved 

yrket, samt forskning på politistudenter, vil det i dette kapittelet presenteres det teoretiske og 

begrepsmessige rammeverket som benyttes når jeg vil undersøke dagens politistudenter.  

Janet Chan viser hvordan politikultur er mye mindre homogent enn hva den ofte blir fremstilt 

som gjennom hennes forskning på et kulls erfaringer med endringer i organisasjonen og i 

politiske føringer vedrørende politiet og polisær virksomhet. Politikulturen er dermed mer 

åpen for forandring enn ofte antatt. Chan er opptatt av politisosialisering, som ofte blir satt i 

sammenheng med politikultur-begrepet. Det har ofte vært lagt til grunn av dette dreier seg om 

overføring av verdier og holdninger til nye medlemmer, og at integreringen gjerne har vært 

preget av overtakelse av uønsket (”street cop”) atferd i den operasjonelle kulturen. 

Profesjonalisme settes opp som motvekten til den konservative, kyniske holdningen, og i 

nyere tid har reformer forsøkt å utfase den klassiske ”street copen”. Resultatene er usikre, som 

også vist i Fekjær m.fl. (2014) artikkel som ble gjennomgått ovenfor. De fleste studier peker 

mot at ”realiteten” slår utdanningen og idealet, og det er dette pessimistiske synet på 

politisosialisering Chan ønsker å utfordre. Hun mener at innenfor politiforskningen har ulike 

sider ved kulturell kunnskap blitt gitt merkelappen ”politikultur”. Konsekvensene av 

sosialisering avhenger ofte av ”sosialiseringstaktikker», som kan være institusjonalisert eller 

individualisert. Sosialiseringen av politirekrutter er institusjonalisert i sin form, og 

oppmuntrer til konformitet heller enn innovasjon.  

I boken Fair Cop. Learning the art of policing (2003) følger Chan 150 politirekrutter i 2 år 

gjennom trening, opplæring og praksis, og stiller spørsmål ved om etablerte 

sosialiseringsmodeller som vektlegger en viss grad av stabilitet egentlig gjelder. Å snakke om 

politikultur som et system av felles verdier og perspektiver som videreføres fra en 

politigenerasjon til den neste, kanskje særlig innen såkalt operasjonell (street cop) kultur, er 

ikke like rett fram som det har blitt antatt å være tidligere. Chan er opptatt av at 
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utviklingsveien for rekruttene snarere er ganske variert, og at politikulturen jevnt over er 

utsatt for, og med på, endring. Det er dermed snakk om både endring og reproduksjon av 

politikultur (Chan 2003: 19, 272).  

Politikultur viser dermed til ulike dimensjoner av kulturell kunnskap om polisær virksomhet. 

Chan er opptatt av denne kompleksiteten i sosialiseringsprosessen gjennom at nye 

medlemmer opparbeider seg ferdigheter, kunnskap, og verdier som er relevant for deres 

deltakelse i organisasjonen, men at de ikke nødvendigvis har et uniformt sett av holdninger og 

praksisorientering (Chan 2003: 19). Rekruttene er aktive og reflekterende deltakere i 

prosessen. Politikulturen må tolkes i lys av endring i sosial, politisk og organisasjonsmessige 

forhold i polisær virksomhet. Disse endringene kan knyttes blant annet til globalisering, 

informasjonsteknologien, ”new public management”-diskurs, og mer rettet mot politiet er 

trender som endringen i rekrutteringen, nye forsterkede krav til effektivitet og 

”accountability” (se Reiner 1984/2010), og fremtredenen av nye politimodeller (Chan 2003: 

310).  

Formaliseringen av utdanningen, med et profesjonalistisk ideal og ”community policing” eller 

enn ”crime fighters”, sammen med mål om økt rekruttering av kvinner og minoritetsgrupper 

er endringer som er beskrevet tidligere. Profesjonaliseringskampen mellom ”street cops” og 

en ”ny politiutgave” som er profesjonell, som er autonome, verdsetter integritet over 

(uønsket) kollegasolidaritet, og som tilnærmer seg oppgaver mer medfølende i politiarbeidet, 

er en konsekvens av ustabiliteten i feltet. Resultatet er gjerne at rekruttene sympatiserer mer 

med ”street copen” fordi de opplever økte krav og større misnøye. Allikevel vil nye rekrutter i 

større grad reflektere og tilpasse seg, og med tiden vil de bidra til å redefinere 

”profesjonalisering” (Chan 2003: 312). Dette skjer gjennom reformer som endrer verdier og 

metoder, ”kapital” i Chans beskrivelse, der for eksempel å dekke over kollegers feil blir 

mindre utbredt, samtidig som de forhandler mellom teori og ”realitet”. Eksterne endringer kan 

påvirke hva som anses som verdier innad i kulturen. Chan påpeker at suksessfull sosialisering 

ikke nødvendigvis handler om konformitet, men å innta den kunnskap og erfaring som 

eksisterer, samtidig som de holder øye med hvordan reglene i ”spillet” endres, og tilpasser seg 

nye tider som individuelle og rasjonelle aktører (Chan 2003: 313). Dette kan oppsummeres til 

det Chan henviser til både i tittel på boken, og som hennes konklusjon; det handler om å 

”learning the art of policing”.  
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5.1.1 Norsk kontekst: Praksis eller teori? 

 

Tor-Geir Myhrer (2007) påpeker at vektleggingen av fysiske krav og opptaksprøver ikke 

harmonerer med hva som uttales at er de viktigste egenskapene hos polititjenestepersoner. 

Dette kan gi oss en ide om at studentene muligens vil ane en potensiell konflikt mellom ideal 

og praksis tidlig i utdanningsløpet, kanskje til og med før påbegynte studier. Geir Aas (2016) 

tar for seg konflikten som har blitt presentert tidligere. Hvordan skal politiutdanning kunne 

dekke det komplekse prosjektet med å utdanne studentene til den effektive, profesjonelle 

autonome rollen? Aas viser i artikkelen «Theory or practice? Perspectives on police 

education and police work» (2016) hvor ulikt polititjenestepersoner opplever politiutdanning. 

Ulikheten handler om idelologi, hvordan politiet oppfattes, og til forventninger til 

politiutdanningen. Aas peker på en motsetning i hvordan politidistrikter forventer en «ferdig 

pakke»; en profesjonell autonom polititjenesteperson rett ut av PHS, en forventing PHS knapt 

kan leve opp til.  Aas ønsker å utfordre det tradisjonelle skillet mellom teori og praksis 

gjennom betegnelsen praksisteori (practice theory), et begrep som viser til forholdet mellom 

utdanning og praksis. Aas intervjuet nyutdannede og mer erfarne polititjenestepersoner i Oslo, 

Vestfold, Vestoppland og Troms, for å sikre diversiteten og variasjonen i politiarbeid, der det 

tenkes at arbeidet er ulikt i for eksempel Oslo enn i mindre byer eller bygdeområder. Ulike 

steder antas videre å kunne representere ulike politikulturer, gjennom at de møter ulike 

oppgaver og utfordringer. Formålet med studien er å få en bedre forståelse hva de kvantitative 

data som måler studiekvalitet (NOKUT) inneholder.  

Praksisteori består av ens egne erfaringer og verdier, kulturelle normer, observasjon av andres 

praksis, deling av erfaringer med kolleger, litteraturstudier og så videre. I virkeligheten er 

disse sammenkoblet og fungerer sammen, men for analytiske årsaker så deles de inn i 

personlig erfaring, teoretisk kunnskap og verdier (Aas 2016: 4).  

Aas finner at informantene vektlegger sunn fornuft som deres hovedveiledning i yrket. Dette 

anses som praktisk kunnskap, og er sentralt for utføring av arbeid.  

Aas viser til Gundhus sin analyse av kunnskapskulturer i politiet, der ”street knowledge” – 

gatekunnskap, har en klar presedens foran analytiske generell, akademisk og vitenskapelig 

kunnskap.  

Gatekunnskap er ansett som noe den individuelle politibetjent bygger opp gjennom erfaring, 

ikke gjennom formelle studier. Gatekunnskap er konkret, og ansett som nyttig for kontroll 

over visse grupper. Teoretiske perspektiver på kriminalitet er ansett som mindre relevante 
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kilder til kunnskap (Gundhus 2009:108 i Aas 2016: 6). Dette i tråd med Rolf Granérs (2004) 

funn om at politipraksis reflekterer et syn på kunnskap som i stor grad er handlingsorientert, 

som begrunnes i spesifikke og selvopplevde hendelser.  

Informantene peker på at det er viktig å være god i håndtere de situasjoner der en selv, 

kolleger eller tredjeparter er i fare. Dette er et paradoks, gjennom at hendelser som involverer 

bruk av våpen forekommer sjelden i det daglige politiarbeidet. Dette ble også påpekt av den 

ene informanten som mente det ble vektlagt øvelse i noe som nesten ikke skjer, og at 

hverdagen består av hverdagsproblemer, som det ikke øves like mye på.  Den gode 

polititjenestepersonen skal ikke utøve mer makt eller tvang enn nødvendig, men skal samtidig 

ikke nøle med å ta i bruk fysisk makt.  Forståelsen av når det er rett fremstår dermed som noe 

eget ved politikunnskapen.  Evne til å kommunisere er derfor viktig.  

Informantene mener også at nyutdannede ikke er mentalt forberedt på de (skarpe eller 

alvorlige) situasjoner de kan komme til å møte. At de ikke er risikobevisste nok, og kan tidvis 

fremstå som naive.  Dette ble påpekt som noe som er savnet hos de nyutdannede, og dermed 

noe PHS ikke evner å sette dem godt nok i stand til.  ”praksis sjokk” (Aas 2016: 9) kan for 

eksempel fortone seg i hvor ulikt det er å arrestere noen i virkeligheten, sammenliknet med 

arrestasjonsteknikken de har på PHS. Selv om det er vanskelig å kunne utdanne en 

”ferdigpakke” (Aas 2016:1,10), ettersom erfaring og mestringsopplevelser vil forme 

polititjenestepersoner.  Videre pekes det på at det i utdanningsløpet fokuseres veldig på 

begrensinger, snarere enn muligheter, som gjør at de nyutdannede er veldig opptatt av å 

opptre riktig, og først senere får kapasitet til å være for eksempel mer medfølende. Også her 

er de veldig opptatt av bruk av makt, og hvordan restriksjoner fører til forsiktige politifolk, 

der de nesten opplevde det som at det måtte være en nødsituasjon før de kunne sette noen i 

håndjern. Sunn fornuft innebærer dermed profesjonell kunnskap, lokal kunnskap og kunnskap 

om individer, som blir en helhetlig vurdering. Sunn fornuft er ikke adskilt fra teori, men 

baserer seg på mange flere aspekter.  

Politiet er en nøkkelspiller i moderne samfunn, og teoretiske perspektiver er nødvendig for å 

forstå de ulike aspektene ved politiyrket.  

Studier viser at høyere utdannelse har en positiv påvirkning på verdier som toleranse og det å 

avstå fra ulik behandling og diskriminering. Men det er stor forskjell mellom holdning og 

handling. Intervjudataene viste at det er to måter å tenke om det uniformerte politi som er i 

konflikt.  
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På den ene siden var det ledere som la vekt på spesielle ferdigheter, og særlig i kritiske 

situasjoner der makt, i verstefall dødelig, er nødvendig. I disse hensynene var kritiske ledere 

minst fornøyd med de nyutdannede.  

De lederne som var fornøyde med de nyutdannede, var mer opptatt av de generelle 

ferdighetene som allmennkunnskap, holdninger eller evner for god kommunikasjon.  Dette 

peker på en konflikt mellom ulike felt i politiyrket, og konflikten mellom akademia og 

operasjonelt arbeid. I tillegg til at ulike operasjonelle enheter eller grupper også kan inneha 

ulike politikulturer. Politikultur er definitivt ikke en kultur, og også blant det uniformerte 

politiet er det ulikheter når det kommer til syn på politirollen og tjenesteutøvelse.  

Det savnes dermed en bedre kobling mellom det teoretiske og det praktiske, der en 

operasjonell utdanning i studieløpet for mange vil være hensiktsmessig.  Dette er allikevel 

ikke rett frem, ettersom det er mange ulike syn på spesialisering i politiutdanningen. Noen av 

informantene er for, for at studentene skal kunne dyrke sine interesser og at de dermed kan bli 

bedre forberedt på det de faktisk skal arbeide med.  Andre igjen støtter at PHS skal utdanne 

generalister, der alle studenter skal komme ut med en slags grunnpakke. Studentene er 

dermed generelt klare for å kunne arbeide innen de tre hovedområdene av politiarbeid som er 

etterforskning, forebygging og operasjonelt politiarbeid.  

Et særlig interessant perspektiv som trekkes frem av en av informantene til Aas er en leder 

som er bekymret for det økte fokuset på å være forberedt på nødssituasjoner og akutte 

situasjoner, det informanten frykter at dette blir et ensidig fokus på føre var som verdi, og at 

dette vil gå på bekostning av andre operasjonelle ferdigheter. Informanten peker på at det 

bevilges mer penger til skytetrening, og setter spørsmål ved hvor ofte de egentlig møter på 

disse situasjonene (Aas 2016: 6).  Skolen skal ikke være en opptrening for DELTA-stryken. 

Informanten trekker frem kritikken fra Gjørv-kommisjonen, og at dette karakteriserer den 

nåværende politimentaliteten. Det fryktes å gjøres feil igjen, og at denne frykten forsterkes av 

PHS (Aas 2016:14-15).  

Aas studie peker dermed på ulike ideologier innad i politiet, der ulike syn på hva som er 

særlig viktig kunnskap og ferdigheter vises. Skal politiet ha et bredt spekter av ferdigheter, 

eller et smalere, mer spesialisert oppgaveområde? Det er de som heller mot det siste, som 

også er mest misfornøyde med PHS, og generalistutdanningen, og vektlegger de skarpe 

oppdragene og de ferdigheter som kreves i slike situasjoner.  

Selv om det vektlegges sunn fornuft og praktisk erfaring, så skal ikke dette ses som adskilt fra 

teori (Aas 2016:11). 
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Sosialiseringsmekanismer er noe som anses som sentralt på bakgrunn av den gjennomgåtte 

teorien, og i mitt prosjekt har praksissted, veileders holdning til bevæpning, og 

veiledningstype blitt lagt vekt på som mål på ulike aspekter ved sosialiseringsmekanismer 

som antas å ha betydning for deres holdning.  

 

5.1.2 Mer autonome politistudenter? 

Otto Petersson (2015) kan gjerne kalles autonomi-indeksens «far». I hans 

doktorgradsavhandling redegjør han for denne, slik som også tidligere nevnte studier (Fekjær 

& Strype 2015, Fekjær, Petersson & Thomassen 2014)  bruker den basert på hans arbeid. Det 

som ønskes å trekkes frem fra Peterssons arbeid er hvordan det, i tillegg til bakgrunns 

karakteristikker, er institusjonelle kravstillere kan påvirke autonomisynet. Autonomisynet 

handler om hvilket handlingsrom polititjenestepersonen opplever å ha. Dette innebærer også 

teknikker og metoder som benyttes rutinemessig (Petersson 2015: 36). Ettersom politiyrket er 

preget av fare, antas det, i tråd med Skolnick (1966 i Petersson 2015:38) at det etterstrebes et 

så stort handlingsrom som mulig.  

Disse kravstillerne er arbeidsgiver, som har en makt gjennom belønning og straff, kolleger, 

som har en sosial makt, og brukere (publikum) som, tross at publikum er avhengig av politiet, 

har en form for makt gjennom statusen de kan gi politiet ved å anse dem som legitime og 

dermed samarbeide (Petersson 2015: 72-78). Petersson bruker Webers legale byråkratimodell 

som referansepunkt får beskrive hva som kan endre autonomisynet, både i retning og i styrke 

(Petersson 2015:94). Modellens tre grunnprinsipper oppsummeres av Petersson (2015: 95-96) 

som at maktutøvelsen må være juridisk forankret, den må være må inngripen være upartisk 

dvs. nøytral, og den må være ansvarsmessig avgrenset med et tydelig hierarki. Ytterligere en 

dimensjon må legges til, i følge Petersson; maktutøvelsen må oppfylle rettsstatens krav 

(ibid.). Dermed fremtrer en idealtype, det legalistiske perspektivet på rollen som 

frontlinjebyråkrat (Petersson 2015: 98).  Petersson mener at kolleger og publikums påvirkning 

får større betydning utover utdannelsesløpet, men særlig etterpå når de har begynt i arbeid. På 

spørsmål om hva dette innebærer for autonomisynet, finner Petersson at å vektlegge 

arbeidsgivers betydning henger sammen med en vektlegging av det legalistiske perspektivet, 

mens når kollegers og publikums betydning vektlegges mer så får de et mindre legalistisk syn 

(Petersson 2015: 109-110).  I tråd med dette har jeg en antakelse om at studentene nå vil 
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havne høyere opp på autonomi-indeksen sammenliknet med 2013-kullet. Tanken er at 

trusselsituasjonen forsterker behovet for et større handlingsrom.  

Helene O.I. Gundhus (2016) kommer med enkelte kritiske bemerkninger i sin anmeldelse av 

Otto Peterssons avhandling. Hun viser først til Peterssons definisjon av autonomi; graden av 

selvbestemmelse som den enkelte oppfatter å ha rett til. I tråd med det som også er blitt 

påpekt tidligere, så er ikke en legalistisk holdning ”det gode” og det autonome perspektivet 

”det onde”, men dette er et definisjonsspørsmål som også Gundhus peker på. Peterssons bruk 

av autonomi er noe annerledes enn definisjonen som oftere brukes innenfor 

profesjonsforskning, der autonomi, å handle ut fra eget skjønn, er et ideal for et profesjonelt 

arbeid. Ambisjonen med profesjonaliseringen er å skape økt faglig autonomi, og en syntese 

mellom forskningsbasert kunnskap og praksis (ibid.). Dette kan ses i sammenheng med Aas 

sin artikkel presentert ovenfor. Det anses som et poeng i å påpeke dette, ettersom en «Dirty 

Harry» inspirert polititype ikke vekker særlig positive assosiasjoner. I tråd med Granér (2004) 

så er kanskje det legalistiske perspektivet uoppnåelig, og kanskje er det også det som er mest 

ønskelig.  

Petersson (2015: 286) Viser hvordan politistudenter scorer høyere som hovedsakelig legalist 

enn ny uteksaminerte rekrutter. 50 % av studentene i Peterssons studie er i kategorien 

hovedsakelig legalist. Han finner videre at skiftet, der en mer autonom tilnærming til 

politirollen, skjer i forbindelse med at respondentene går fra utdanning til ordinær 

polititjeneste (Petersson 2015: 290). Forflytningen skjer vanligvis i autonom retning. Hver 

femte er konsistent, det vil si at de beholder sin ”posisjon” på skalaen.  

Det som driver denne utviklingen er at under utdanningen så har arbeidsgivers forventinger 

stor innflytelse på synet. Forventingene blir ikke ”motsagt” under utdanningen (ibid. 292). 

”by-the-book”-tankegangen er sterkere hos studentene. Hvem er egentlig arbeidsgiver? 

Petersson (2015: 307) påpeker at det er snakk om politikere, tjenestepersoner høyere i 

hierarkiet, og politimyndighetens sjefer. Studentene vektlegger disses autoritet og forståelse i 

større grad. Polititjenestepersoner har noe mindre tiltro til politisjefer og den høyeste ledelsen, 

har forståelse for arbeidet på ”bakkenivå”, og vil dermed i større grad lese et større 

handlingsrom inn i yrket; de blir mer autonome (ibid.).  

 

Ut fra studien av 2013-kullet (Fekjær & Strype 2015a) som viser at de med en autonom 

holdning i større grad er for bevæpning, vil jeg anta at studentene, i tråd med antakelsen om 



55 

 

en mer positiv holdning til bevæpning, også vil score høyere på autonomi-indeksen. 

Antakelsen er dermed at studentene er litt mindre «by-the-book», og mer orientert mot 

autonomi. Dette begrunnes i det ekstraordinære praksisåret, der en større potensiell fare 

krever større handlingsrom.  

 

5.2 Sosialisering og risiko 

Særlig interessant for spørsmålet om bevæpning er de aspektene som tar for seg risiko knyttet 

til politiyrket. ”Officer survival” var et av begrepene som rekruttene som Chan (2003) 

intervjuet brukte. Dette henviser til studentene er spesielt interessert i det umiddelbare, direkte 

og ferdighetsbaserte aspektet ved trening og utdanning, fordi det anses som praktisk nyttig 

(Chan 2003: 133). Hennes data underbygger at rekruttene la mer verdi i det de opplevde som 

operasjonelt relevant, i motsetning til for eksempel teori. (ibid.: 137). Flere av rekruttene 

understrekte at risiko og fare er en fundamental del av yrket, og at dette ble for lite vektlagt i 

studieløpet. Risikoene som medfølger den polisære virksomhet, enten direkte eller indirekte, 

gjør det spesielt nødvendig for politiet å kunne lite på sine kolleger. Der blir solidaritet en 

nøkkelfaktor (Chan 2003: 138-138). Delvis lærer studentene å forberede seg gjennom 

situasjonstrening i studieløpet, men også gjennom praksiserfaring, og det som kan kalles ”war 

stories”, i amerikansk litteratur ofte betegnet som ”the thin blue line”, som handler om 

hvordan politiet skaper en narrativ eller historie om hvordan de står som en tynn linje mellom 

samfunnet og kaos.  Å «overdrive» risiko kan ses som en tilpasning til risikopotensialet (eller 

håndtering av denne) som ligger i yrket. Fare er en del av kunnskapen som utgjør politikultur.  

(Chan 2003: 140). De fleste av rekruttene fortalte om traumatiske opplevelser, som forsterket 

den iboende faren ved yrket.  John P. Crank tar opp fare og dens forventing, og mener at 

politiets vektlegging av fare må forstås ut fra kombinasjonen av de dødelige utfall, om enn 

sjeldne, og mindre farer som overfall eller basketak som er mer vanlige. Det blir en 

sammenblanding av symbolismen av dødelig fare og realiteten av de vanlige «små» farene 

som gjør at fare blir et kulturelt tema i politiet (Crank 1998:156). I boken Understanding 

Police culture (1998) skriver Crank; 

 

”Danger is a poorly understood phenomenon of police work. Academicians will paint 

a picture of work that is rarely dangerous, characterized primarily by monotony. Police 
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will describe a darker picture, danger and violence is an endemic hazard of their 

environment. Well which is it? Part in the answer lies in how danger is measured, and 

part of the answer lies in how danger is viewed through the lens of culture.” 

(Crank 1998:155) 

Politiet fremstilles som et risikofylt yrke gjennom media og populærkultur, og publikum 

opplever politiyrket som farlig. Statistikker taler der i mot for at andre yrker er mer risikofylte 

enn politiyrket (Crank 1998:156-157). Politifolk opplever selv yrket som farlig, men ikke på 

samme vis som publikum. Crank beskriver hvordan det å tenke på, og å forberede seg på fare 

er sentrale trekk ved politikulturen, der vektleggingen av fare tydeliggjøres gjennom trening, 

erfaringer, læring om farepotensialet gjennom ”war stories” og praksistrening etter 

utdannelsen. Crank beskriver hvordan instruktører bruker historier og egne erfaringer for å 

vise den iboende risikoen, og bruker et eksempel på at polititjenestepersoner blir vist en film 

der en betjent ble drept under å ha stoppet en bil i Texas (ibid.). Dette legger grunnlaget for at 

en hypotese om veileders betydning for studentenes holdning.  Det tenkes at veileder og andre 

erfarne polititjenestepersoner gjennom praksisåret kan ha fortalt om historier, som kanskje 

særlig vektlegger de gangene det kunne ha gått galt.  

”The paradox of policing” (Cullen et al 1983 i Crank 1998: 158) handler om opplevelsen av 

yrket som farlig, selv om det statistisk ikke kan støttes i stor grad. De fant at det var ikke den 

faktiske faren som i størst grad var grunnen til at yrket opplevdes som farlig, men potensialet 

for fare som påvirket deres arbeidsmiljø. Potensialet anses som nærværende i svært mange av 

de hverdagslige oppdragene (Crank 1998: 158).  

Dette kan muligens også forklare det antatte behovet for økt tilgang til forsvars- og 

maktmidler, der det tenkes at trusselvurderingen (og medfølgende tiltak) fungerer som en 

”boost”. Dette kan underbygges av Myhrer og Strypes (2010) studie av antall ganger politiet 

truet med å bruke skytevåpen mellom 1985-2007, der det vises at det nesten ikke skytes i 

noen situasjoner. I seg selv en indikasjon på at vi har et fredelig politi. Jeg ser dette i 

sammenheng med Hauglands (2014) funn om endret risikoaksept og min tilnærming til 

risikopersepsjon (gjennomgås under). Strype og Myhrer lufter en idé om at økningen i bruk 

(true med) av skytevåpen kan skyldes at når trusler mot politiet blir oppfattet som mer 

alvorlig, så styrkes opplevd behov for at politiet må bevæpne seg. Dette begrunnes med at det 

kan virke som et tidsmessig sammenfall mellom hendelser der politimenn har blitt drept og i 

hvilken grad politiet bevæpner seg.  
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Liv Finstad poengterer i rapporten til bevæpningsutvalget
 
(2011b) at internasjonal forskning 

peker mot at politiets bevæpningspolitikk og praksis er hendelsesstyrt, og at Myhrer og 

Strypes tanke om truslers påvirkning dermed ikke er så spekulativ. Samtidig er denne type 

hendelser svært sjelden, noe som kan dermed kan bygge opp under tanken om at 

trusselvurderingen forsterker at yrket oppleves som (mer) risikofylt, og at den antatt økte 

oppslutningen rundt et bevæpnet norsk politi er, etter mitt syn en rimelig antakelse. Sagt på en 

annen måte, så kan nye trusler utfordre politiet, og dette kan gi utslag i opplevelser som 

avmakt i et mer risikofylt arbeid. De samme truslene kan dermed også gi ny legitimitet, å 

være føre var, til et mulig behov for å styrke voldsmonopolet.  

Finstad (2011b) peker i samme rapport på at forestillingen om fare kan være avgjørende for 

tjenestepersoners forventede bruk av skytevåpen. Hun viser til Waddington m fl (2008) som i 

et prosjekt om politikultur og maktbruk samlet politifolk fra ulike land i fokusgrupper der de 

diskuterte hvordan et tenkt ordensoppdrag ville kunne utarte seg basert på deres erfaringer. De 

latin-amerikanske fokusgruppene hadde en sterkere forventning om fare, ikke helt 

ubegrunnet, og hadde også en forventing om å skyte de mistenkte.  Samtidig viste de engelske 

gruppene at ARV-betjenter (Armed Response Vehicles) var mer forsiktige enn de som ikke 

tilhørte ARV, som kan indikere at erfaring med skarpe situasjoner medfører økt forsiktighet, 

og at kulturelle forskjeller og reell fare spiller en viktig rolle i (forventet) bruk av skytevåpen 

i tjeneste. Jeg gjør meg noen tanker rundt at de engelske ARV-betjentene utøver mer 

forsiktighet. England har også et generelt ubevæpnet politi, gjennom at det kun er ARV-

patruljer som er bevæpnet. Dette forstår jeg som en spesialisering, og jeg stiller spørsmål ved 

overførbarheten til de norske generalistene, selv om det norske politiet tross alt er et veldig 

fredelig politi.  
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5.2.1 Hva er risiko? 

I det daglige snakker man gjerne om noe som risikabelt når man kan ane at en handling kan få 

et annet (ikke ønskelig) utfall enn planlagt. Risiko er på mange måter et negativt ladd ord, det 

innebærer potensiell fare og usikkerhet for utfall i fremtiden, og blir i mange sammenhenger 

bruket som et synonym til sannsynlighet. Matematisk er risiko funksjonen av sannsynlighet 

og konsekvens. Risikoen kan dermed bli stor både ved at noe er svært sannsynlig, men ikke 

nødvendigvis har store konsekvenser, og ved at den ikke er veldig sannsynlig, men til 

gjengjeld har potensielt store konsekvenser. Det sier seg selv at risiko for terrorangrep ikke 

kan legges frem som en funksjon av konsekvens og sannsynlighet, all den tid tap av 

menneskeliv regnes som store konsekvenser. Vi ville da hatt høy risiko for terror kontinuerlig. 

Det er derfor nødvendig å se nærmere på hvordan terrortrussel som fenomen henger sammen 

med risiko, og hvordan PST gjør sine trusselvurderinger.  

5.2.2 Risiko og terror 

Politiets sikkerhetstjeneste har en blogg, der det skrives «Terror er kriminalitet, dvs. en 

tilsiktet uønsket handling» (PST 2013). Denne «definisjonen» er noe uklar, da kriminalitet 

ikke er definert av hvorvidt den er tilsiktet eller ei. «Terror» som begrep knyttes til frykt.  PST 

oppgir på sine nettsider at «I sikkerhetsloven defineres terrorhandlinger som: "ulovlig bruk 

av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer og eiendom, i et forsøk på å legge 

press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, 

religiøse eller ideologiske mål.» (PST, ingen publiseringsdato oppgitt).  

Det poengteres at begrepsbruken ikke er enhetlig på feltet, og at dette kan vanskeliggjøre 

arbeidet med forebygging og håndtering av terror. Også Gjørv-rapporten (2012) refereres til, 

som peker på at mangel på risikoerkjennelse er et problem blant mange ledere med ansvar for 

forebygging, håndtering og bekjempelse av terror i Norge. Bloggen gir en innføring i den 

sentrale terminologien som benyttes i forståelsen av risiko for terror, hentet fra Norsk 

Standard 5830:2012 Samfunnssikkerhet; Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger(PST 

2013). Standarden gir en enhetlig terminologi for beskrivelse av beskyttelse mot tilsiktede 

uønskede handlinger. Risiko består i henhold til standarden av faktorene verdi, trussel og 

sårbarhet. Begrepene sannsynlighet og konsekvens brukes ikke. «Verdi» er en ressurs som 

kan bli utsatt for uønsket påvirkning, som vil medføre en negativ konsekvens for den som 

forvalter eller drar fordel av ressursen. «Trussel» defineres som mulig uønsket handling som 
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kan gi negativ konsekvens for en entitets sikkerhet. Entitet er et forenklet samlebegrep på et 

fysisk objekt, et individ, en organisasjon, en stat, en gruppering, en virksomhet eller en annen 

enhet som hensiktsmessig passer inn i den aktuelle sammenheng. «Sårbarhet» er en 

manglende evne til å motstå en uønsket hendelse eller å opprette ny stabil tilstand dersom en 

verdi er utsatt for uønsket påvirkning (PST 2013). Her defineres dermed risiko som et uttrykk 

for forholdet mellom trusselen mot en gitt verdi og denne verdiens sårbarhet overfor den 

spesifiserte trusselen.  

Risiko som ikke er terrorrelatert er også viktig å undersøke, da politiet skal gå inn i mange 

potensielt risikofylte oppdrag. Sigrid Ingeborg Reenaas (2014) ser nærmere på betydningen 

av oppfattelse av risiko, situasjonsforståelse og beslutningsmyndighet har for bevæpninger i 

Oslo. Hun finner at beslutninger om bevæpning i akutte situasjoner i liten grad samsvarer med 

det lovverket som var på det tidspunktet, ved at i en del akutte og uoversiktlige tilfeller så er 

det best at beslutningen fattes lavere i hierarkiet. Dette er mer i tråd med dagens politiinstruks. 

Reenaas finner også at risiko og situasjonsforståelse spiller inn på bevæpningsbeslutninger. 

Særlig interessant er det hun peker på ved at;  

” Patruljerende politi synes å ha et høyere fokus på usikkerhet og risiko i fremtiden, og viser 

et ønske om bevæpningsordre før risikoen har materialisert seg i en akutt hendelse. Men 

studien peker også på at situasjonsforståelse handler om nåtid, og at både operasjonelt og 

taktisk nivå kan være i best posisjon for ”korrekt” forståelse av situasjonen.” (Reenåås 2014: 

iv). 

Et fokus på usikkerhet og risiko i fremtiden handler om risikobevissthet, og kan knyttes opp 

mot risikoaksept og risikopersepsjon, og dette vil redegjøres for i de neste punktene av dette 

kapittelet.  

5.2.3 Risikobevissthet 

Beck beskriver hvordan den tilsynelatende harmløse forskjellen mellom risikoer og 

oppfatning av risikoer får større betydning, og samtidig mister sin berettigelse. Han mener 

den ”vitenskapelige risikodefinisjonens monopol på rasjonalitet står og faller med dette 

skillet” (Beck 1997: 73) Skillet gjør det mulig å fastlegge risikoer objektivt og forpliktende i 

kraft av faglig autoritet. Vitenskapen fastlegger risikoene, mens befolkningen ”merker seg 

risikoene”.  Det blir en inndeling av kyndige og ukyndige. Den voksende bevisstgjøringen om 

risikoer må rekonstrueres som en kamp mellom konkurrerende, dels motsatte, dels 
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overlappende rasjonalitetskrav (ibid.:74). Beck sammenlikner ”sivilisasjonstruslene» med et 

”skyggerike” i tidligere tider der demoner og guder skjuler seg og truer menneskenes liv. Vi 

er ikke nå redd for en ånd, men for stråling, vernemidler og atomkatastrofer. I 

risikosamfunnet blir det livsnødvendig å evne å forutse og utholde farer og å håndtere dem. I 

risikosamfunnet blir håndteringen av angst og usikkerhet en sivilisatorisk nøkkelkvalifikasjon 

(Beck 1997: 97).   

Der hvor moderniseringsrisikoer er blitt erkjent, kunnskapsmessig og kollektivt, politisk og 

tilhørende konsekvenser, utvikles en ”politisk dynamikk uten sidestykke” (Beck 1997: 97-98). 

Alt virkeliggjøres, og blir det trodd på, så har det sosiale, politiske, økonomiske, og juridiske 

konsekvenser. Kort sagt; oppfattes risiko som reelle, så er de reelle (ibid.). 

Kritikken i Gjørv-rapporten (NOU 2012:14) dreide seg særlig om manglende risikobevissthet, 

eller risikoerkjennelse, som en del av kritikken mot ledelse, kultur og holdninger. Denne 

kritikken kan delvis være med på å forklare en økning i risikobevissthet, der føre var-tiltak 

blir en nødvendig konsekvens av en slik økt bevissthet.  

Chan viser til Van Maanen (1973) som beskriver en kollektiv bevissthet der rekrutter utvikler 

en fellesskapsfølelse, ”å være i samme båt”, som betegner utviklingen av en gruppesolidaritet, 

der det å identifisere seg med de man tjenestegjør med blir opplevd nødvendig . Van Maanen 

fremlegger yrkesperspektiver som noe som utvikles gjennom ritualer, som handler om 

langsiktighet, ikke nødvendigvis enhver handling i det daglige. Dette er orienteringer i det 

generelle; en slags ideologi om hvem man er og hva man gjør (1973:7). Kollektiv bevissthet 

som begrep (Durkheim 1982) handler om delte verdier, oppfatninger, ideer og moral som 

virker samlende innen samfunnet eller en gruppe. "Kollektiv" viser til at det er en felles 

bevissthet for mange individer. I henhold til Durkheim vil en organisk solidaritet, i det 

moderne samfunn, være preget av arbeidsdeling og differensiering, som kan settes i 

sammenheng med profesjonalisering og spesialisering. Dette er gir argumentet om å høre på 

«de som vet hvor skoen trykker» (se Bolstad 2015) makt, ved at mennesker blir eksperter på 

sine områder, i motsetning til tidligere (mekanisk solidaritet) der alle bidro mer eller mindre 

på gården, som et eksempel. Ulike profesjonsgrupper utvikler dermed sin egen autonomi 

(Durkheim 1982). Dette kan ses i sammenheng med Becks «expert rationalities», som Max 

Weber (1971) på liknende vis tar opp ved «rasjonaliseringen» av utdannelsen, og 

byråkratiseringen som medfører utviklingen av «yrkesmennesker» og «fagmanssvesen» 

(Weber 1971: 153).  Weber er en av klassikerne innen sosiologi, og hans teori om det  



61 

 

rasjonelle byråkratiet er sentralt som teoretisk perspektiv i flere av studiene som jeg tar for 

meg. Særlig relevant er teorien for det legalistiske perspektivet og det autonome perspektivet 

på politirollen (Petersson 2015). Risikosamfunnet utfordrer rasjonaliteten gjennom sine enkle 

fiendebilder (Beck 2002). Dermed gir dette også et teoretisk utgangspunkt for å undersøke 

potensielle endringer blant politistudentene.  

Chan viser til Fielding (1998) som peker på en tilsvarende bevissthet som kollektiv 

bevissthet; det utvikles gruppebevissthet mellom rekrutter. Videre pekes det på en overføring 

fra mer erfarne polititjenestepersoner, der håndtering (coping strategies) av yrket og en 

”operativ ideologi” kan rettferdiggjøre eventuelle brudd på den formelle eller godkjente 

prosedyren (Chan 2003: 14).  At politiet er et profesjonsyrke bidrar på denne måten til en 

solidaritet og fellesskapsfølelse, som også har blitt omtalt tidligere, ved at for eksempel trusler 

og vold kan virke solidaritetsfremmende, særlig for de som kan ses som «bakkemannskapet».  

 

Van Maanen peker på den iboende faren i politiyrket som en svært sentral karakteristikk; 

 

“Workers in all occupations develop ways and means by which they manage certain 

structural strains, contradictions and anomolies of their prescribed role and taik. In 

police work, with danger, drudgery and dogma as prime occupational characteristics, 

these tensions are extreme”.  

(Van Maanen 1973: 33) 

 

Dette legger dermed grunnlaget for foreslå en tilnærming basert på den gjennomgåtte teorien; 

at det kan være snakk om en mulig (politikulturell) kollektiv risikobevissthet, der den iboende 

faren som en sentral del av politikulturen, også er utsatt for, og åpen for, endring. Van 

Maanen (1973: 36) peker på at den iboende faren er en del av den kraften som samler 

polititjenestepersoner, og samtidig bidrar til at de får en egen rolle, forskjellig fra publikum.  

På samme tid er denne faren viktig for at polititjenestepersoners (legitime) vurdering av yrket 

som vanskelig, viktig og utfordrende, og at dette muligens oppleves som noe lite verdsatt av 

publikum (ibid.:37).  
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5.2.4 Risikopersepsjon 

I lys av at politiet har blitt særlig utpekt som terrormål gjør jeg meg noen tanker om at dette 

medfører et uromoment for studentene. Spørsmålet er om vi kan se en sammenheng mellom 

det å være for et bevæpnet politi og dem som i større grad oppgir følelser av frykt og å være 

bekymret og urolige. Kristin Hellesø-Knutsen skriver i hennes doktorgradsavhandling Jakten 

på risiko- Vurderinger, følelser og valg hos patruljerende politi (2013) at det mangler 

kunnskap om polititjenestepersoners risikopersepsjon, både på risikoforskningsfeltet, og 

politiforskningsfeltet. Videre finnes det også lite internasjonal litteratur som tar for seg 

risikopersepsjon knyttet opp mot polititjenestepersoners vurderinger. Hun peker på at 

risikopersepsjon gjerne er noe som assosieres med det psykologiske feltet, og at det heller 

ikke innen psykologien finnes særlig mye litteratur på polititjenestepersoners 

risikovurderinger knyttet til oppdrag og hendelser de møter på i yrket, og at det dermed er 

avgrenset med litteratur og tidligere forskning å ta utgangspunkt i (Hellesø-Knutsen 2013: 16-

17).  Hellestø-Knutsen viser til at forskning (Moen 2008, Sjöberg, 2000) viser at 

risikopersepsjonen til mennesker har betydning for ønsket de har om risikoreduserende tiltak.  

Å forsøke å måle risikopersepsjon anser jeg derfor som et viktig bidrag når jeg ønsker å måle 

holdning tilbevæpning, der bevæpningen kan forstås som et risikoreduserende tiltak både for 

polititjenestepersoner og for publikum. Betydningen av risikopersepsjon har også blitt tatt opp 

av Haugland (2014) og Sandham og Todnem (2016) i deres masteroppgaver. Det 

oppsummeres der som personlig usikkerhet, som er noe annet en usikkerhet knyttet til 

sannsynligheter, men bygger mer på for eksempel personens oppfatninger og erfaringer.  

Et poeng i Hellesø-Knutsens avhandling er at det ikke er nok med statistiske data på uønskede 

hendelser eller handlinger, i tillegg trengs det mer kunnskap om risikoopplevelsen individer 

og grupper har og hva som påvirker opplevelsen, fordi dette ”ofte har større betydning for 

menneskers handlinger enn eksperters risikoanalyser” (Hellesø-Knutsen 2013: 14). Dette er i 

tråd med Beck, som også peker på at ekspertenes vurderinger har begrenset effekt for hva som 

anses som ”sant” (Beck 2002). 

Hellesø-Knutsen er opptatt av betydningen av polititjenestepersoners risikopersepsjoner når 

de skal ta beslutninger i risikofylte situasjoner, og er dermed ikke helt sammenfallende med 

min tilnærming om fremtidige situasjoner. Allikevel har vi begge en mer eller mindre 

sammenfallende antakelse om at risikopersepsjonen har betydning for polititjenestepersoners 

(politistudenter i denne avhandlingen) vurderinger i utførelsen av sitt (fremtidige) arbeid.  



63 

 

Hellesø-Knutsen (2013) finner at polititjenestepersonene i begrenset grad opplever å være 

styrt av ledere, og at de opplever å ha rom for prioritering ut fra egne vurderinger. Det de 

prioriterer er mest påvirket av egne interesser. Når de prioriterer ut fra risikopersepsjoner, så 

vektlegger de konsekvensene hendelsen(e) kan ha, og sannsynligheten for konsekvensene ses 

bort fra. Dette innebærer at de gjerne vil prioritere risikosituasjoner som opptrer mer sjeldent, 

enn for eksempel uønsket atferd i trafikken, som representerer en større skadefrekvens og 

samtidig ligger innenfor ordenstjenestens oppgaver og ansvarsområde (Hellesø-Knutsen 

2013: iv).  

I boken Risk And Society (1987:241) presenterer Sjöberg hvordan kognitive perspektiver i 

større grad er blitt vektlagt innen risiko forskning, og emosjonelle perspektiver i mindre grad 

er utforsket. Det pekes, som nevnt tidligere, på hvordan man kan se det samme fenomenet på 

ulike måter; noen ser kjernekraft som en mulighet, andre ser det samme som en stor risiko. 

Sjöberg beskriver hvordan reell risiko i enkelte studier henger sammen med risikopersepsjon, 

der vurderingen av risiko av for eksempel dødelige sykdommer henger sammen med 

statistiske data. Det var allikevel systematiske avvik; små risiko var overvurdert, og store 

risiko var undervurdert.  ”The risk target” er en faktor som er svært viktig i henhold til 

Sjöberg (2000: 2).  Mennesker gjør ikke samme beregning når de vurderer risiko for seg selv, 

familien eller andre.  Risikobenektelse er et fenomen som viser til at vi vurderer oss selv som 

minst utsatt for risiko, andre noe mer, og familien mest (ibid.). Her anses opplevelsen av 

kontroll som en viktig faktor. Folk opplever større kontroll over seg selv, og vurderer dermed 

risiko som lavere for seg selv. Sjøberg nevner en studie som kan peke på at dette påvirker 

holdninger til for eksempel politiske spørsmål, der generell risiko (for andre) gjerne er mer 

styrende enn den personlige risiko (hvor utsatt en er selv). Risikomålet (risk target) anses 

derfor for å være av svært stor betydning. Dette mener jeg at kan bli et argument for at 

polititjenestepersoner, som både er utsatt selv, og skal gripe inn for å beskytte andre, har en 

annerledes vurdering av fare, som er sentralt både i kulturen, og som må forstås som at dette 

er noe de tror på og opplever.  Videre, så har nyere forskning funnet at vurderinger av om noe 

er unaturlig eller at det er umoralsk har betydning for risiko (Sjöberg 2000: 4).  Holdninger, 

risikosensitivitet (bekymring) og spesifikk frykt trekkes frem. Dermed vil ikke en rent 

kognitiv tilnærming forklare nok, risikopersepsjon er også en funksjon av egenskapene ved 

vurdering av fare. For og best å forsøke å fange opp dette kan en ikke være for generell, men 

være mest mulig spesifikk i sine spørsmål.  På samme måte må en forsøke å være mest mulig 

presis i formuleringen av hvilke holdninger som kan ha betydning, for spesifikke holdninger 



64 

 

kan forstås som utrykk for spesifikke verdier (Sjöberg 2000: 9).  Jeg mener at argumentene 

som trekkes frem her er i tråd med hvordan jeg har tilnærmet meg risikopersepsjon, der jeg 

fokuserer på vurderinger av situasjoner som involverer våpenet. 

I Hellesø-Knutsens avhandling tar hun for seg persepsjonen polititjenestepersoner har av 

risikoen for andre enn dem selv. I min behandling av risikopersepsjon har jeg ikke gjort et 

skille mellom persepsjon av risiko overfor en selv eller andre, men søkt å fange opp en mer 

helhetlig risikopersepsjon knyttet til hva studentene (forventer at de) vil møte på i sitt 

fremtidige arbeid. Spørsmålene er formulert til konkrete situasjoner. Det kan allikevel ligge 

vurderinger knyttet til risiko for (fremtidige) kolleger, familie, venner, en selv, publikum og 

så videre bak risikopersepsjonen som er målt i denne avhandlingen. Å undersøke hva som 

vektlegges mest og/eller minst i hvilke situasjoner kunne vært et studium i seg selv. Den 

generelle tilnærmingen til risikopersepsjon anser jeg som hensiktsmessig, fordi vi har brutt en 

terskel ved å ha et midlertidig bevæpnet politi over tid. Mitt bidrag kan derfor være et 

utgangspunkt for mer avgrensede tilnærminger til risikopersepsjon i videre forskning. Videre, 

så er ikke mitt bidrag ment å skulle være en studie av risikopersepsjon som fenomen, men 

som en forklaringsvariabel til holdning til bevæpning. Risikospørsmålene mine spør både om 

kognitive vurderinger (som subjektiv sannsynlighet) og om emosjonelle vurderinger (som 

frykt, spenning). Dette er interessant å se i lys av teori på politikultur, særlig forventingen om 

fare. 

 

5.2.5 Tillit 

Publikums tillit til politiet blir sett på som avgjørende for at de skal kunne lykkes med sitt 

arbeid. Innbyggerundersøkelsen (POD 2016b) viser at 80 % av befolkningen har tillit til 

politiet, og at synet på politiet har utviklet seg positivt på flere områder. En annen kilde som 

kan belyse tillitsforholdet mellom publikum og politi er klager på politiet. Klageordningen ble 

innført i 2006, og deles inn i 5 kategorier som de registreres etter; 

1. Adferd (uhøflig opptreden, ukorrekt handlemåte, trakassering, og lignende) 

2. Maktmisbruk (bruk/synlighet skytevåpen, håndjern, hund, misbruk av stilling, mv) 

3. Brudd på taushetsplikt 

4. Manglende oppgivelse av ID 

5. Saksbehandling/service 
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I 2014 var antallet klager redusert med 12% fra perioden 2010-2013. Det har allikevel vært en 

økning i klager på politiets atferd, og det heter på politiets hjemmesider at;  

«Det var i 2014 grunn til å kritisere involvert personell i 1 av 10 slike saker. I 6 av 10 

saker er det ikke grunnlag for å kritisere de involverte tjenestepersonene, da politiet 

har hatt hjemmel for sine handlinger og har opptrådt i henhold til god politiskikk». 

(POD 2015b) 

Jens Ørbæk sin masteroppgave Anmeldelser av politiets maktbruk: Er politiet selv ansvarlig 

for borgernes mistillit og manglende samarbeidsvilje (2016) tar for seg alle straffesaker som 

ble påtaleavgjort i 2013 av Spesialenheten for politisaker, der det var fremlagt påstander om 

ulovlig bruk av makt. Selv om funnene ikke er entydige peker Ørbæk på at mye tyder på en 

manglende bevissthet rundt betydningen av prosessuelt rettferdig dialog og konfliktdempende 

strategier. Han peker på at når politiet nå er i gang med omorganisering, der større sosial og 

geografisk distanse til borgerne for mange er en konsekvens av nærpolitireformen, så bør det 

være av interesse for politiet å ha en strategi for å opprettholde tillit og borgeres 

samarbeidsvilje.  

Et spørsmål som jeg er spesielt opptatt av i arbeidet med dette prosjektet er tillitsforholdet 

mellom politi(studenter) og publikum. Høsten 2014 var det det uniformerte politiet selv som 

ble utpekt som særlig utsatt for potensielle terrorangrep. I praksisåret var studentene i mitt 

utvalg «ubevæpnede terrormål», der de har lik uniform som vanlige politibetjenter har. 

Selv om patruljer med studenter ikke blir prioritert som første patrulje på stedet ved alvorlige 

hendelser, ga Politihøgskolen en instruks på bakgrunn av terrortrusselen til studentene som 

var ute i praksis. Til Universitas (Engen, 07.10.2015) sa Fredrik Svendby Engen, leder av 

Politiets fellesforbunds studentlag, at;  

 

 

«Vi skal for eksempel ikke gå alene, være ekstra årvåkne og ta et ekstra kikk over 

skulderen. I tillegg er veileder med på å ta avgjørelser i den operative tjenesten.» 

 

Jeg er svært nysgjerrig på hvilke virkninger dette får for studentenes syn på operativt 

politiarbeid og på publikum. Vil studentene i større grad legge seg til et «føre var-prinsipp», 

der vurderinger knyttet til arbeid og publikum bunner i en «worst case scenario»-tankegang?  
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Spørsmålet jeg stiller meg, hvis vi velger å se på tiden vi lever i som en tid preget av terror og 

trusler, er om tilliten den andre veien blir stadig mer utfordret? Hvordan er politistudentenes 

tillit til publikum?  
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  6

Metode 

 

6.1 Innledning 

Jeg har valgt å benytte meg av en kvantitativ tilnærming til spørsmålet om (midlertidig) 

bevæpning ved å ta for meg politistudentene som var ute i praksis når den midlertidige 

ordningen ble innført, og se på endringen i utvalgte variabler fra eksisterende data tre år 

tilbake i tid. I tillegg hentes det inn informasjon som kan belyse den nye situasjonen (etter 

midlertidig bevæpning). Det benyttes et deduktivt opplegg, det vil si at jeg hovedsakelig går 

fra teori til empiri. Noen ganger vil data ikke være i tråd med teorien, og dermed kan det bli 

induktive innslag, ved at en går fra empiri til teori, og fortolker det man finner (Grønmo 

2004). 

I dette kapittelet vil jeg presentere og diskutere de metodiske valgene som er gjort. 

Innledningsvis vil det gjøres rede for hvorfor jeg har benyttet en kvantitativ tilnærming, og 

videre vil det redegjøres for hvordan jeg har gått frem i arbeidet med å samle inn, bearbeide 

og analysere data til denne avhandlingen. Målet er å gi vurderinger av fordeler og fallgruver 

gjennomgående i kapittelet, mens etiske vurderinger vil komme i et eget punkt.  

 

6.1.1 Hvorfor kvantitativ metode? 

Ikke lenge etter at midlertidig bevæpning ble innført, hadde vi en presentasjonsrunde der 

representanter fra ulike forskningsprosjekt kom på besøk til oss som var i ferd med å skulle 

utforme et masterprosjekt. Ei av disse var Silje Fekjær (på den tiden ansatt ved 

Forskningsavdelingen ved PHS), som la frem muligheten for å jobbe med data fra et 

forskningsprosjekt kalt Recruitment, Education and Career in Policing (RECPOL). Jeg tok 

kontakt for å høre mer om mulighetene i disse dataene, der jeg var spesielt opptatt av 

(midlertidig) bevæpning som akkurat var innført det tidspunktet. Til min store glede kunne 

hun fortelle at spørsmålet var blitt tatt opp i fase 2 av RECPOL som ble gjennomført i 2013. 
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Allikevel hadde jeg en rekke spørsmål knyttet til temaet som naturlig nok ikke har blitt spurt 

om den gang da. Dermed var et prosjekt født, og rammene ble lagt rundt en ny undersøkelse 

som skulle være delvis sammenliknbar med RECPOL-data, og delvis ny med bakteppet til 

den midlertidige bevæpningen som grunnlag. En begrensning i RECPOL-dataene som formet 

rammene rundt planlegningen var at RECPOL-prosjektet ikke hadde data på de som var gått 

ut i arbeidslivet, og dermed ble det ikke aktuelt å ta for meg polititjenestepersoner når en stor 

del av poenget med prosjektet var å kunne se på en eventuell endring fra 2013 til 2016. Den 

grunnleggende hypotesen jeg arbeidet ut fra var nemlig at det har (potensielt) foregått/foregår 

en holdningsendring der det nå er flere studenter som er for bevæpning enn hva som var 

tilfellet i 2013. Jeg ønsket derfor å forsøke å fange opp denne potensielle holdningsendringen, 

ved å gjennomføre en ny kvantitativ undersøkelse av politistudenter.  

 

6.2 Datamaterialet 

Enhetene er de vi undersøker. Det er politistudenter som ble uteksaminert i vår (2016). 

Variablene er det vi undersøker, der spørsmål har blitt formulert med hensikt å være 

forklarende for den potensielle holdningsendringen, og verdiene er hvordan vi undersøker det, 

der det fastlegges (i de fleste tilfeller her) svaralternativer (Johannsen 2009: 41-46). Jeg 

ønsker å beskrive, men også å forsøke å fange opp et sentralt element ved bevæpningen; 

trusselnivået. Dermed er det deskriptivt forskningsdesign, med et lite innslag av å være 

eksplorerende, ettersom det ikke er alle variabler det finnes tidligere data på. I all hovedsak 

bygger studien på tidligere studier. Formålet er å undersøke om dette er noe som er verdt å gå 

videre med i fremtidig forskning, samtidig som det vil kunnes ses i sammenheng med mye av 

det vi allerede vet fra tidligere forskning. Ved operasjonalisering gjør man teorien om til 

konkrete data som kan måles eller klassifiseres ved bruk av variabler og verdier 

(Johannesen 2009: 43).  

6.2.1 RECPOL 

RECPOL (2013) er en europeisk komparativ og longitudinell studie, som tar for seg 

rekruttering, utdanning og karriereløp i politiet. Studien følger studenter, som startet 

politiutdanningen i 2010 og 2012, gjennom utdanningen og ut i arbeidslivet i totalt fire faser 
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med tre år mellom hver fase. Det var også i 2013 at det ble stilt spørsmål om studentenes 

holdning til bevæpning, og det er dermed dataene fra 2013 som legges til grunn her.  

Studien er sammenlignbar med andre profesjonsstudier i Norge, ettersom den er basert på 

forskningsdesignet StudData, utviklet av senter for profesjonsstudier ved HiOA. RECPOL 

gjennomføres også i Sverige, Danmark, Belgia, Island, Skottland og Spania (Catalonia), som 

gir muligheter for å sammenlikne ulike systemer for politiutdanning (PHS 2014a).  

RECPOL-data gir oss kunnskap om hvem politistudentene er, hva de tenker om politiyrket, 

holdninger, verdier og motivasjonen bak yrkesvalget. Jeg har ikke gjort analyser av RECPOL-

data selv, men benyttet meg av publiserte tall og artikler. Unntaket er 3 frekvensfordelinger, 

samt mål på sentraltendens, spredning og antall gyldige enheter jeg fikk av Gunnar 

Thomassen ved PHS, som jeg ikke fant i det publiserte materialet. Der det vises til disse 

upubliserte tallene vil dette oppgis tydelig.  

6.2.2 Spørreundersøkelsens utvalg 

Utvalget i denne undersøkelsen er alle B3-studentene ved Politihøgskolen (både i Oslo, Bodø 

og Stavern) som uteksaminertes etter skoleåret 2015/2016. Svarprosenten var på drøyt 46% 

(320 respondenter), hvorav 31,1% kvinner (98) og 68,8% menn (217). Utvalgsstørrelsen kan i 

henhold til Fowler (1984: 43) anses som god når den er over på 200 enheter.  

Det har gått 3 år mellom tidspunktet studentene ble spurt våren 2013 og når studentene ble 

spurt våren 2016. Disse to kullene har fulgt samme fagplan. Det som skiller dem er at 

tredjeklasse-kullet i 2013 ikke har hatt befatning med midlertidig bevæpning under 

studieløpet, mens tredje klassingene høsten 2015 har vært i praksis der seks måneder har vært 

preget av midlertidig bevæpning. Dette legger et svært interessant grunnlag for 

sammenlikning og diskusjon av disse to kullene. Sannsynlighetsutvalg gjør at vi kan statistisk 

generalisere. Et sannsynlighetsutvalg defineres som et utvalg der alle enhetene i universet har 

en kjent sannsynlighet for å komme med i utvalget, og der denne sannsynligheten er større en 

null og mindre enn 1 (Grønmo 2004:87). ”Universet” er hele populasjonen. Enhetene er blitt 

valgt før datainnsamling. Populasjonen i min studie er B3-studenter, og dermed kan studien 

også sies å være en populasjonsstudie. Utvalget (og populasjonen) var forventet å være 720 

studenter, og vi fikk 698 e-mail adresser fra PHS som ble videresendt til NSD WebSurvey, og 

jeg legger her til grunn at dette skyldes naturlig frafall og at PHS ellers har gjort en god jobb 

med å samle inn studentenes adresser.  
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Gjennom NSD WebSurvey ble studentene tilsendt en personlig lenke til spørreskjemaet, som 

dermed i størst mulig grad sikrer oss mot at ikke noen har svart flere ganger, og kunne bevisst 

gå inn for å påvirke resultatet. Alle B3-studenter i Norge skal være invitert til å delta. Ved at 

studentene responderer ved informert samtykke kan man få en selvseleksjonseffekt. Det kan 

tenkes at enkelte er mer interessert i å svare på et bevæpningsspørsmål enn andre gjennom 

deres personlige standpunkt til spørsmålet. Kanskje kan det være viktigere for de som er for 

bevæpning å få dette frem, siden de muligens aner en mulighet for endring mot nye 

bevæpningsmodeller. På samme måte kan det være viktig for de som har inntatt (eller 

beholdt) et standpunkt om at politiet bør være generelt ubevæpnet om å uttrykke dette. Som 

det vil vises, så har andelen som ikke tatt stilling vært betydelig lavere i 2016 sammenliknet 

med 2013, og dette kan muligens peke mot at den midlertidige ordningen i det minste har 

påvirket studentene i danne seg en mer konkret holdning til spørsmålet.  

6.2.3 Utforming av spørreskjema 

Det metodiske opplegget fastlegges på forhånd, der det bestemmes hvilke aspekter ved 

fenomenet som skal undersøkes. Dette følger naturlig av at et strukturert spørreskjema 

utformes, godkjennes av NSD, og sendes til studentene, og det er da ikke rom for (betydelige) 

endringer etter dette. I den innledende fasen er det større rom for kreativitet, men før eller 

siden må man sette punktum, og bli mer strukturert, både hva angår hvor mange spørsmål 

man inkluderer, men også layouten (Johannesen 2009: 33-34) Å utforme spørsmålene er i seg 

selv en tidkrevende prosess, der man forsøker å vurdere alle mulige hensyn som bør tas. Når 

man vet så godt at man er så avhengig av gode spørsmål for å få gode data, så tok dette svært 

mye tid. Her har gode drøftinger sammen med veiledere bidratt mye, og jeg har etter beste 

evne forsøkt å ikke stille spørsmål som blir (for) ledende, indirekte, eller retrospektive. En del 

av spørsmålene handler om erfaringer som studentene har hatt (praksisåret), dette innebærer at 

de delvis bes om å vurdere noe som har skjedd tilbake i tid.  

Utformingen av spørreskjemaet ble delt inn i tre hoveddeler, der det   

1. spørres om det som kategoriseres som «bakgrunn», som kjønn, alder, oppvekststed, 

praksissted, veiledningstype, utdanning og om de har utført verneplikt.  

2. Kategorisert som «syn på politirollen og yrket», der respondentene bes om å vurdere ulike 

påstander om hvordan politiarbeid bør utføres (den såkalte autonomi-indeksen,), vurdering av 

enten-eller valg i pressede situasjoner, tiltak mot terror, maktmidler, bevæpningsspørsmål, 
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risikopersepsjon og tillit.  

3. del omfatter spørsmål som dreier seg om praksisårets påvirkning på studentens syn på 

bevæpning samt studentens tanker om karriere. Alle disse tre delene er inspirert av RECPOL-

undersøkelsen, men har flere nye spørsmål med fokus på bevæpning, og trusler og risiko 

knyttet til yrket og trusselsituasjonen. 4 av spørsmålene i spørreskjemaet var formulert av 

Marit Egge og Jon Strype ved Forskningsavdelingen på PHS, og var ikke tiltenkt for bruk i 

mitt prosjekt. Dette gjelder spørsmål 9,13,15 og 17 i spørreskjemaet som er vedlagt. Disse 

spørsmålene dreide seg i all hovedsak om publikumskontakt og terrortiltak (både skytevåpen 

og andre midler). Disse spørsmålene har ikke blitt med videre i mine analyser. Unntaket er 

frekvensfordeling på ”bevæpning som tiltak mot terror”, som presenteres i neste kapittel.  

De følgende spørsmålene er hentet fra (inspirert av), eller er sammenliknbare med RECPOL-

spørsmål (se vedlegg for å se spørreskjemaet i sin helhet); 

 

Kjønn 

Alder 

Hvilken landsdel kommer du fra? 

Hva var din høyeste utdanning før du startet  

på Politihøgskolen? 

Har du avlagt førstegangstjeneste? 

Bør politiet alltid bære våpen i tjeneste? 

Politiyrket er farlig. 

Vil du si at folk flest er til å stole på, eller at en 

ikke kan være for forsiktig når en har med andre 

å gjøre? 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander 

om hvordan politiarbeid bør utføres 

(autonomiindeksen, 14 påstander, nr 8 i 

spørreskjemaet) 

Hvis du prøver å forestille deg livet om ti år, 

hvor sannsynlig er det at utsagnene nedenfor vil 

passe for deg? (7 utsagn) 

 

 

Sentrale spørsmål, som det om holdning til bevæpning og spørsmålene som utgjør autonomi-

indeksen ble stilt på nøyaktig samme måte for å sikre sammenliknbarheten. Disse ble sett på 

som ”hellige”, og det var ikke aktuelt å vurdere om disse skulle utbedres eller endres på noen 

måte. I 2013 svarte omtrent 1/3 at de ikke hadde tatt stilling til bevæpningsspørsmålet. Med 

en forventing om at det fortsatt ville gjelde for en mer eller mindre betydelig andel, ble det 

utformet et oppfølgingsspørsmål der de ble bedt om å gi sin vurdering av i hvilken grad 

for/mot de var på bakgrunn av hva de hadde svart på det første bevæpningsspørsmålet. 

Formålet her var å ”presse” studentene som ikke hadde tatt stilling til å gi oss en indikasjon på 
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om de helte mer for eller mot, og på denne måten få vite litt mer om hva ”har ikke tatt 

stilling” egentlig inneholder, og samtidig gi samme informasjon om i hvilken grad for/mot de 

som har tatt stilling er. Målet var dermed å avdekke potensielt viktige nyanser i holdningene 

til bevæpning.  

Andre spørsmål igjen er ikke nødvendigvis identiske i RECPOL og i min survey. 

Spørsmålene er i flere tilfeller (mer eller mindre) samme spørsmål, men med endrede 

svaralternativer. Dette gjelder for eksempel fullført utdanning før Politihøgskolen, der jeg 

gjorde et tydeligere skille i høyere utdanning (årsstudium, bachelor, master). I andre tilfeller 

er spørsmålene mer endret. For eksempel har jeg omformulert spørsmålet om landsdel til 

hvilken type område er du oppvokst i med fokus på bystørrelse/befolkningsstørrelse. Dette ble 

gjort fordi en landsdel i seg selv ikke sier så mye om man har oppvokst med 200 mennesker 

rundt seg eller 200 000. Dette kan tenkes å ha noe å si for hvilke holdninger en person har. I 

spørsmålet om bevæpning kan det for eksempel tenkes at noen fra mindre byområder eller 

bygdeområder i større grad er kjent med jakt, og dermed også bruk av skytevåpen. Videre kan 

det tenkes at noen fra Oslo-området har en annen oppfattelse av kriminalitet, og at dette kan 

påvirke holdningen på tilsvarende måte. En annen tanke er at muligens vil de som er oppvokst 

på ”bygda” være noe mer vant til en mer homogen befolkning, mens Oslo-boeren i større grad 

er vant til et multikulturelt miljø. Sammenliknbarheten i landsdel / oppvekststed er dermed 

minimal, og jeg har ikke gjort et forsøk på å trekke noen større linjer her. Samme vurderinger 

ligger til grunn for spørsmålet om praksissted.  

Det har under arbeidet med analysene dessverre blitt avdekket en glipp fra min side. 

Spørsmålene om oppvekststed og praksissted skulle ha identiske svaralternativer fra 1-6, men 

et sted i prosessen ved å utforme skjemaet i NSD Websurvey (Se neste punkt) har noe gått 

galt, og dermed har variabelen ”Oppvekststed” ikke verdien ”By, tettsted med 20 000-35 000 

innbyggere”. Selv om dette er veldig leit, så har ikke denne variabelen vist seg å være 

avgjørende på noen som helst måte, som da blir en liten trøst.  

Det siste spørsmålet som ber studentene vurdere utsagn om hvor de ser seg selv om 10 år er 

også endret i mitt spørreskjema. Opprinnelig ble de bedt om å vurdere en rekke flere utsagn, 

som tok for seg flere aspekter ved hva de ser for seg i fremtiden, men jeg valgte ut de 

påstandene som dreier seg om karriereplaner, og utelot for eksempel påstander som ”Jeg føler 

meg utbrent”.  

I utgangspunktet ble det av NSD godkjent et mer omfattende spørreskjema enn hva som til 

slutt ble publisert. Her er det viktig å presisere at spørsmål ikke ble endret, og det ble heller 
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ikke lagt til nye, men det ble fjernet (godkjente) spørsmål. Det godkjente spørreskjemaet ble 

anslått til å ha en varighet på opptil 30 minutter, og dette er i meste laget å be om, og ble 

derfor kuttet ned. Dette opplevdes litt som å kutte skjemaet ned til margen, men alt i alt har 

antakeligvis dette vært en fordel ved at det ble litt mer «spiselig» for studentene.  

Spørreskjemaet som ble benyttet er lagt ved i appendiks.  

Selv om jeg har prøvd å tenke lurt, så har det vist seg at ikke alle spørsmål ble helt som tenkt. 

For det første ble noen spørsmål til ”kjekt å vite”-spørsmål, selv om det ikke var ment å være 

det. Dette gjelder særlig spørsmålet der studentene skulle vurdere påstanden ”I en akutt 

presset situasjon er det viktigere å ivareta statens sikkerhet fremfor individet” (siste påstand 

på spørsmål nr 8 i spørreskjemaet). Tanken bak dette spørsmålet var å se det i sammenheng 

med en antatt lavere tillit til publikum. Men dette ble gått bort fra, ettersom det ikke var hold i 

dataene for å gå videre med dette.  I tillegg er dette et ubehagelig spørsmål (se punkt 6.4 – 

etikk), som presser studentene en del, så derfor var dette unødvendig, når alt kom til alt. 

Videre så ble studentenes holdning til bevæpning målt på en skala 1-6, mens veileders 

holdning ble målt på en skala fra 1-5. I ettertid ser jeg at dette burde ha vært målt på samme 

skala. Andre (mindre) feil som jeg vet om vil kommenteres underveis, når funn presenteres.  

6.2.4 NSD WebSurvey 

Det ble vurdert som hensiktsmessig å benytte NSD WebSurvey og dermed gjøre en 

elektronisk spørreundersøkelse. Dette fordi det ble enkelt å sende ut invitasjonen til 

undersøkelsen til samtlige B3-studenter, og dermed ikke bare avgrense utvalget til B3-

studentene i Oslo. I tillegg vil det gjennom NSD være tilfredsstillende behandling av, og 

oppbevaring av data, og at studentenes personvern ivaretas på en god måte.  

Tilgang til studentenes e-mail adresser ble gitt gjennom Politihøgskolen, og sendt direkte fra 

veileder Jon Strype til vår kontakt i NSDWebsurvey.  

Spørreskjemaet, slik det var utformet i Word, måtte oppdeles noe mer på nett. Dette av 

hensyn til studentene, slik at de ikke skulle trenge å scrolle nedover, men enkelt kunne klikke 

seg videre til neste side. Spørreskjemaet i WebSurvey ble utformet slik at informasjonsskrivet 

kom først, der respondentene etterpå måtte huke av for at de hadde mottatt informasjonen og 

ønsket å delta. De som ikke ønsket å delta ble ført direkte til siste side og svarte aldri på andre 

spørsmål. For de som ga sitt samtykke kunne da sette i gang med å svare på spørsmålene, i alt 
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20 hovedspørsmål, og eventuelt legge til ytterligere opplysninger som et avsluttende 

selvutfyllingspunkt. På denne måten har respondentene gitt et informert samtykke til 

deltakelsen, samt at de har blitt gitt muligheter til å utdype eller la oss få vite noe de eventuelt 

savnet i de øvrige spørsmålene. Selve utformingen på nett blir noe annerledes, men 

spørreskjemaet er likt, og er vedlagt i appendiks slik det ble utformet i Word. Når 

undersøkelsen var avsluttet, kunne dataene enkelt lastes ned i ønsket filformat, og dette er 

dermed en svært effektiv prosess ved at man ikke trenger å legge inn hver enkelt respondent 

manuelt. Dermed unngår man også menneskelig svikt og feil i denne delen av prosessen.  

Spørreskjemaet bestod av i alt 68 variabler, fordelt på 20 spørsmål. Tidsbruken var i 

gjennomsnitt 14 minutter, som stemte godt med de 15 minuttene det var anslått at 

undersøkelsen ville ta (etter at spørreskjemaet var kortet ned). Bruken av NSD WebSurvey 

var mulig gjennom UiOs avtale med NSD, og ble støttet økonomisk av IKRS.  

6.2.5 Gjennomføring av spørreundersøkelsen 

På grunn av en noe tidkrevende prosess med å få alle tillatelser og avtaler på plass, så ble 

undersøkelsen først tilgjengeliggjort i slutten av april, og var tenkt å være tilgjengelig i 3 uker. 

Dette kan ha vært ufordelaktig med tanke på at studentene gikk mot innspurten avsluttende 

semester, og hadde blant annet innlevering av sin bacheloroppgave 13. Mai. Dermed ble tiden 

studentene hadde tilgang til undersøkelsen forlenget (avsluttende dato var 20.juni), i håp om 

at de ville ha bedre tid til å svare i de påfølgende ukene etter innleveringen, når de skulle ha 

fordypningsemne og fortsatt møte opp på skolen.  Vi sendte ut to purringer gjennom NSD der 

studentene fikk sin personlige lenke, i tillegg sendte Jon Strype (veileder, og da ansatt ved 

PHS) en oppfordring gjennom portalen It´s Learning. Vi ba Studentrådet ved Politihøgskolen 

om hjelp til å øke oppmerksomheten rundt undersøkelsen, og det ble gitt informasjon om 

studien, tidsbruk og kontaktinformasjon, i tillegg til en kortere tekst som ble sett på som noe 

bedre egnet som en Facebook-status/nyhetsoppdatering enn hele informasjonsskrivet. 

Studentrådet i Oslo opplyste om undersøkelsen på It´s learning til studentene, i tillegg til at de 

publiserte en status/nyhetsoppdatering på facebook-gruppen deres. Studentrådet i Bodø la 

informasjonen ut på deres Facebook-side, mens Studentrådet i Stavern ikke ga tilbakemelding 

på hvorvidt dette ble gjort eller ikke.  
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6.2.6 Analyseverktøy 

I utgangspunktet startet jeg med statistikkprogrammet SPSS. Det er derfor mye av 

metodelitteraturen jeg har benyttet viser konkret til eksempler i SPSS. Når jeg var kommet 

noe videre i prosessen kom det etter hvert frem at STATA var mer brukervennlig av flere 

hensyn. Det viktigste var at flere av kommandoene jeg etter hvert ble nødt for å bruke er 

enklere å gjennomføre i STATA. Ettersom jeg hadde benyttet koding i syntax i SPSS, så gikk 

overgangen til STATA helt fint. Det som da måtte gjøres var å ”oversette” SPSS-

kommandoer til STATA-kommandoer, der STATA sine brukermanualer på nett ble godt 

brukt. 

 

6.3  Bearbeiding av datamaterialet 

Forberedelsene før deskriptive analyser og avsluttende regresjonsanalyse kunne gjennomføres 

handlet i stor grad om å velge ut variablene som skulle tas med, kode vekk vet ikke-verdier 

som ikke gir oss matnyttig informasjon, og å snu de variablene som eventuelt trengte dette. 

Dette gjelder blant annet spørsmålene som inngår i autonomi-indeksen, der ikke alle gikk 

”riktig vei” i spørsmålsformuleringen, ettersom skalaen skal gå fra 1 (legalistisk) til 5 

(autonom).  Andre variabler ble også snudd av den enkle grunn at det ble mer intuitivt for 

meg i tolkningen. Den avhengige variabelen (Y) er på ordinalnivå, men har 6 verdier og kan 

derfor i utgangspunktet brukes som avhengig variabel, ved at den behandles som en tilnærmet 

kontinuerlig variabel på intervallnivå. Dette gjør at den kan brukes i en lineær regresjon, i 

motsetning til det opprinnelige bevæpningsspørsmålet som ville krevd logistisk regresjon. 

Dermed har ikke den avhengige variabelen blitt bearbeidet mer enn nevnte omkoding ovenfor, 

men den ble snudd i regresjonsanalysen (kapittel 8), ettersom det da er mer intuitivt at 1 

tilsvarer svært negativ og 5 tilsvarer svært positiv.  

Det ble videre sjekket for om kjønnsfordelingen var av en slik karakter at det burde benyttes 

en vektingsvariabel. Fordelingen ved opptaket ved oppstart  i 2013 fortegnet seg som 38,4% 

kvinner (280) og 61,6% menn (449). Av de som svarte i vårt utvalg er fordelingen 31,1% 

kvinner (98) og 68,8% menn (217).  
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Her blir misforholdet altså 

Menn: 61,6/68,9 = 0,89404935 og for Kvinner: 38,4/31,1 = 1,23472669.  

Vektingsvariabelen ble sammenliknet med den uvekta variabelen og i hvilken grad 

fordelingen av ja/nei/har ikke tatt stilling til bevæpningsspørsmålet ble påvirket, og 

forskjellene anses som ubetydelige, og vekting ikke nødvendig.  

6.3.1 Analysemetoder 

Det vil både beskrives og forklares. Tidligere forskning og teori som er presentert er med å 

underbygge antakelser som ligger til grunn for problemstilling. Formålet med oppgaven er å 

avdekke en mulig holdningsendring på gruppenivå, samt å kunne forklare hva som kan være 

med å forklare holdningen studentene har til bevæpning. Forklaringsvariabler (uavhengige 

variabler) er valgt ut på bakgrunn av forskning og teori, men enkelte spørsmål er formulert 

med formål om å avdekke viktige nyanser av tiden vi er i.  

Det vil i kapittel 7 benyttes univariate fremstillinger (frekvensfordelinger) for å beskrive 

studentene, og bivariate analyser for å se på eventuelle forskjeller i fordelinger, blant annet for 

å se på forskjeller mellom menn og kvinner, slik tidligere forskning har funnet at det er. I 

kapittel 8 benyttes regresjonsanalyse der holdning til bevæpning er avhengig variabel. Det ble 

i utgangspunktet startet med en modell med 27 forklaringsvariabler, der to av disse er 

gjennomsnittindekser. En indeks er ment å være et mål på et latent teoretisk begrep, der det 

som inngår (og ikke inngår) begrunnes ut fra teoretiske og begrepsmessige hensyn (Skog 

2004: 96). Man har dermed et begrenset antall variabler eller indikatorer som slås sammen til 

en indeks. Utgangspunktet er at disse variablene antas å måle ulike aspekter ved det generelle 

begrepet vi er interessert i å få et samlet mål for. Enkelte av spørsmålene ba studentene ta 

stilling til flere påstander, og disse var tiltenkt å utgjøre en indeks. Den første blir en ny 

måling på studentenes plassering på legalisme-autonomi skalaen. Autonomi-indeksen er den 

samme indeksen som har blitt benyttet av Fekjær og Strype (2015a). Den andre indeksen er et 

tenkt mål på studentenes risikopersepsjon. Formålet er å gi en indikasjon på studentenes 

opplevelse av risikoen knyttet til politiyrket, særlig i lys av trusselvurderingen som gjaldt 

under deres praksisår. Risikopersepsjon-indeksen ble utarbeidet ved faktoranalyse. 

Faktoranalyse benyttes for indekskonstruksjon, der formålet er å konstruere et mål på latente 

begreper. I utgangspunktet var indeksen tenkt å bestå av 17 spørsmål, basert på en generell 

tilnærming til risikopersepsjon som fenomen.  
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6.4 Etikk 

Etiske vurderinger må alltid gjøres når en tar for seg mennesker som forskningsobjekter. 

Etiske betraktninger i surveyer handler om informasjon til de frivillige deltakerne. De skal få 

vite hva det er de er med på. Beskyttelse, i form av sikret anonymitet, er også viktig å sørge 

for. Hvorvidt man skal belønne deltakerne er også noe som bør overveies. På den ene siden 

kan man få høyere svarprosent ved å utlove belønning, på den andre side kan man risikere å at 

dette ødelegger for nettopp anonymiteten til respondentene (Fowler 1984: 135-138).  

 

Selv om spørsmålene ikke var ment å måle direkte sensitive opplysninger, så skal man ikke se 

bort i fra at det allikevel av enkelte kan oppleves som det. Å bli målt ut fra ens holdninger kan 

i mange tilfeller anses som sensitivt. Personvern er dermed viktig, og det å forsikre 

respondentene om at anonymiteten ivaretas (Befring, De nasjonale forskningsetiske 

komiteene, 2015).  

Som nevnt tidligere, så har enkelte spørsmål hatt til hensikt å i noen grad ”presse” studentene 

til å gi et (mer tydelig eller nyansert) svar. Dette kan kritiseres av flere årsaker. For det første 

så kan dette vekke ubehag hos respondentene. En konsekvens av dette som også er 

kritikkverdig kan videre være at det ikke ligger veldig gode vurderinger bak det 

svaralternativet som da velges, fordi det blir presset frem. I håp om å rydde litt opp i dette var 

det fortsatt mulig å svare ”vet ikke”, slik at de som ikke følte de kunne avgi et mer konkret 

svar kunne unngå dette.  
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  7

Analyse: Del 1 

 

7.1 Univariat og bivariat analyse  

Politikulturen er ikke uforanderlig, vi har sett hvordan utdanningen endres med mål om å 

oppnå et ideal om et mer profesjonalisert politi, og politiske mål med en bredere rekruttering. 

Jeg har forsøkt å vise hvordan politikulturen er både utsatt for, og åpen for endring. I tråd med 

litteraturen forstås dette som en forhandling som preges av tid, sted og rom. Tiden preges av 

et høyere trusselnivå fra flere grupper, men et særlig fokus er det på ekstreme islamister.  

Det fremtidige politiet vil preges av hvilke holdninger studentene tar med seg. Ut fra 

forskningen som viser at politibetjenter blir mer autonome etter noe tid med arbeidspraksis, så 

er dette interessant å ta med seg når vi nå skal se på hvordan studentene i 2016 stiller seg til 

bevæpning, og deres persepsjoner på politiyrket og farer som medfølger. 

Den første delen av problemstillingen handler om potensielle endringer blant kullene på 

gruppenivå. Her er det hensiktsmessig å presentere data gjennom univariate og bivariate 

tabellanalyser. Formålet med denne antakeligvis enkleste formen for statistisk analyse er 

nettopp å beskrive (Johannsen 2009: 73, 109).  Det som skal beskrives er den potensielle 

holdningsendringen, kjennetegn ved kullene og likheter og forskjeller. For de bivariate 

tabellanalysene kan man beskrive fordelingen mellom de som har ulike kjennetegn, for 

eksempel kjønnsfordelingen på spørsmålet om ja/nei til bevæpning. I dette kapittelet er 

formålet å danne oss et bilde av studentene, og overvekten handler om 2016-kullet. Det er 

også i dette kapittelet at vi ser nærmere på den potensielle holdningsendringen, og der det 

sammenliknes med 2013-kullet vil dette tydeliggjøres, slik at lesere ikke skal bli forvirret. Det 

vil både gis mål på sentraltendens, det vil si ”det typiske”, (her gjennomsnitt), og spredning 

(standardavvik), og grafiske fremstillinger av frekvensfordelinger fordi dette kan ved flere 

tilfeller nyansere bildet. I enkelte tilfeller så ønskes det å undersøkes om gjennomsnittet i to 

grupper viser statistisk signifikante forskjeller. For en slik hypotesetesetest kan t-test brukes, 

der en tosidig test har en nullhypotese om ingen sammenheng mellom variablene, mens den 

alternative hypotesen sier at det er en sammenheng, altså en statistisk signifikant forskjell i 
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gjennomsnitt (Johannesen 2009: 130). For å teste om observerte forskjeller er resultat av 

tilfeldige variasjoner kan vi teste en nullhypotese som sier at det ikke er forskjeller i 

populasjonen. På forhånd settes en valgt sannsynlighet for å forkaste nullhypotesen på 

feilaktig grunnlag. Dette er testens signifikansnivå. Ved å være for streng her kan man gjøre 

en annen feil; å ikke avdekke en forskjell som faktisk finnes (Skog 2004: 174-175).  Jeg har 

lagt meg på et 5 % nivå, som helt enkelt forklart innebærer at jeg «aksepterer» å ta feil i 5 av 

100 tilfeller. Det vil i dette kapittelet testes for om forskjellen i gjennomsnitt er statistisk 

signifikant på utvalgte variabler. Det benyttes en to-halet test, som er den vanligste testen 

(Skog 2004: 185).  I dette kapittelet henvises det gjennomgående til Fekjær og Strypes 

(2015a) artikkel for tall på 2013-kullet, som er tidligere presentert, med mindre annet er 

oppgitt.  

 

7.2 Om studentenes bakgrunn  

36 % av studentene i 2013-kullet var kvinner, og i gjennomsnitt var alderen på 25 år.  Blant 

respondentene i mitt utvalg er kvinneandelen på 31,1 %.  Aldersspennet går fra 22 til 40, og 

gjennomsnittsalderen er 26. I utgangspunktet er det praksisåret som ser ut til å være den 

største ulikheten mellom disse to kullene. 2013-kullet har fulgt samme fagplan som 2016-

kullet, men har ikke hatt praksis med midlertidig bevæpning. I tillegg vil flere av studentene 

som var i praksis 2014/2015 ha vært med på et pilotprosjekt med såkalt 1 til 2-veiledning 

(PHS 2014b). Tidligere har det utelukkende vært en veileder per student, mens dette 

pilotprosjektet prøver ut hvordan en veileder på to studenter, der studentene også skal lære av 

hverandre, fungerer. Dette gjelder de som hadde praksis i Oslo, Østfold, Telemark, og 

Haugaland og Sunnhordland. Det ble derfor spurt om respondentene hadde 1-1 veiledning 

eller 2-1 veiledning. Årsaken til at jeg spurte om dette var at dette var et pilotprosjekt blant 

2016-studentene, og det jeg vurderte det som hensiktsmessig å eventuelt kunne fange opp 

betydningen av dette prosjektet. Blant respondentene hadde 90,4 % 1-1 veiledning og 9,6 % 1 

-2 veiledning. 

Foruten selve den midlertidige ordningen, er det et par punkter til som skiller studentene noe. 

For det første har nærpolitireformen trådd i kraft året 2016-kullet uteksamineres. For det 

andre ble den nye våpeninstruksen innført kort tid før spørreundersøkelsen ble sendt til 

studentene. Det kan ikke utelukkes at dette kan ha en effekt. For eksempel kan det tenkes at 
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for de som ser for seg å jobbe på steder der deres distrikt skal dekke store avstander vil kunne 

være opptatt av å ikke måtte reise til stasjonen for å hente våpen for eksempel, i de tilfeller der 

de ikke har godkjent bil for oppbevaring av våpen. Videre kan endring i våpeninstruksen 

kunne gjøre det å være for bevæpning mer legitimt. Allikevel er ikke den nye endringen i 

våpeninstruksen nevneverdig forskjellig fra det de erfarte under praksisåret, og det antas at 

praksisåret, med midlertidig bevæpning, er det som betyr mest.  

Nesten 40 % av 2013-kullet hadde høyere utdanning før Politihøgskolen. Blant 2016-

studentene hadde nær 39 % minst et år (påbegynt) høyere utdanning. Nær 55 % av studentene 

(2016) har videregående som sin høyeste fullførte utdanning før de startet på PHS. 

En god andel på 26 % har høyere utdanning uten en fullført grad. Dette kan for eksempel 

være et årsstudium, eller påbegynte utdanninger som ikke ble fullført.  

 

Figur 3) Studentenes utdanning før Politihøgskolen, % (N=315) 

 

 

I tillegg spurte jeg om studentene hadde avlagt førstegangstjeneste, hvorav rett over 59 % 

svarte ja, og de resterende 41 % svarte nei. På spørsmål om de ser for seg å ta videreutdanning 

i fremtiden svarer 56,6 % at det passer svært godt med hva de ser for seg. Det kan tenkes at 

flere av disse har tenkt på videreutdanning som kurs eller tilsvarende relevant for en karriere i 

politiet, som for eksempel kurs som kreves for å kunne jobbe i en spesialenhet. Andre kan 

tenkes å planlegge en videre utdanning innen andre felt/yrker.  

Nær halvparten av studentene oppgir å ha vokst opp i by-områder med 35 000 innbyggere og 

oppover. Av disse har 13 % vokst opp i Oslo og omegn. 9,5 % har oppvokst i storby med over 
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150 000 innbyggere. Vel 25 % oppgir å ha vokst opp i mellomstor by med 35 000-150 000 

innbyggere. 27 % oppgir å ha vokst opp i småby eller tettsted med 5000-20 000 innbyggere. 

Godt og vel 24 % har oppvokst i bygdesentra eller spredtbygde strøk med opptil 5000 

innbyggere.  

På tilsvarende måte ble praksissted målt, og også her har nær halvparten oppgitt at de 

hovedsakelig arbeidet i et by-område i praksisåret med mer enn 35 000 innbyggere. 

Fordelingen er ikke veldig ulik oppvekstfordelingen, der nær 8 % har hatt praksis i Oslo og 

omegn, 11 % i storby med over 150 000 mennesker, og like over 29 % har hatt praksis i 

mellomstorby. Nær 21 % hadde praksis i by eller tettsted med 20 000-35 000 innbyggere, 

nesten 27 % i småby eller tettsted med 5000- 20 000 innbyggere, og 4 % oppgir å ha hatt 

praksis i bygdesentra eller spredtbygde strøk.  

 

7.3 Har det skjedd en holdningsendring? 

Første del av problemstillingen spør om det kan ha skjedd en holdningsendring siden sist 

studentene ble spurt om hvordan de stiller seg til bevæpning.  

Når det gjelder spørsmålet om bevæpning, så legges det til grunn at dette tolkes som et 

spørsmål om skytevåpen, selv om man strengt tatt kunne argumentert for at bevæpning kan 

komme i ulike former. Dette er i tråd med hvordan spørsmålet har blitt behandlet av Fekjær & 

Strype (2015) i deres studie.  

I 2013 ble 513 studenter spurt om politiet alltid bør være bevæpnet, der fordelingen på 

svarene ja/nei/har ikke tatt stilling fordelte seg jevnt. Vi stilte nøyaktig samme spørsmål til 

2016-studentene, og resultatet fordeler seg svært annerledes. Som var forventet, om enn ikke 

helt i den grad som vil vises i figuren på neste side.  

  



82 

 

 

Figur 4) 2016-studentenes fordeling på spørsmål om politiet alltid bør være bevæpnet. 

(N=281) 

 

 

På gruppenivå kan vi slå fast at det har skjedd en holdningsendring tre år etter at B3-studenter 

sist svarte på samme spørsmål, og utviklingen illustreres i under.  

Figur 5) Fordeling (%) i 2013 og 2016; «Bør politiet alltid være bevæpnet?»  
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spørsmålet var ment for å avdekke nyanser av det opprinnelige spørsmålet særlig fordi at 

såpass mange ikke hadde tatt stilling i 2013. Vi ba dem, med utgangspunkt i svaret de ga på 

spørsmålet ovenfor, om å angi i hvilken grad for eller mot de stilte seg mot bevæpning, der 1 

ble angitt som svært positiv og 6 som svært negativ, og svaralternativ 7 ga de muligheten til å 

svare vet ikke. 0,9 % svarte vet ikke, og er kodet bort fra figuren under. 

 

Figur 6) «I hvilken grad stiller du deg for eller mot et bevæpnet norsk politi?» (N=282) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendensen er tydelig; 2016-studentene er i svært stor grad positive til et permanent bevæpnet 

politi. Når vi utelukker vet ikke-verdien, så befinner rett over 95 % seg på verdi 1-3. Her er det 

bare verdi 1 som er definert (svært positiv), men vi kan anta at verdi 2 og 3 forstås som 

ganske positiv og noe positiv. Dermed er det i underkant av 5 % som plasserer seg mellom 4-

6, som kan forstås som den (noe og ganske) negative siden av skalaen, der 6 er definert som 

svært negativ, Av disse er det 0,4 %, altså én student, som oppgir å være svært negativ.  

Det er da interessant at 6 % har svart nei i første omgang, i tillegg til de 10 % som ikke har 

tatt stilling. 84 % svarer ”ja” til bevæpning, men 95 % er i noen grad eller i stor grad positive 

til et bevæpnet norsk politi. Dette leder oss mot de 10 % som ikke har tatt stilling.  

Vi ser på kjønnene hver for seg først. Kvinner har i større grad enn menn ikke tatt stilling, der 

andelen blant kvinner som ikke har tatt stilling er nær 16 %, mens andelen av menn som ikke 

har tatt stilling er nær 8 %. Menn svarer i større grad nei (7 %) mens andelen kvinner som 

svarer nei er like over 2 %. Hvis vi deler det opp som at Ja/nei (har tatt stilling) er på den ene 
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siden, og har ikke tatt stilling er på den andre, så har dermed like over 92 % av mennene tatt 

stilling, mens om lag 84 % av kvinne har tatt stilling.  

 

I et forsøk på å undersøke hva ”har ikke tatt stilling” kan gi oss av informasjon om hvilken 

retning de heller i, ble de to holdnings-variablene satt inn i en krysstabell. 83 % av de som 

svarer at de ikke har tatt stilling plasserer seg på verdi 3 (noe positiv), og ellers er de jevnt 

fordelt på 2 (”ganske positiv”) og 4 (noe negativ”) med like over 8 % på hver av disse. Like 

over 91 % av de som ikke har tatt stilling kan derfor tolkes som å ligge på den positive siden 

av skalaen (men ikke svært positive), mens like over 8 % ligger på den negative enden av 

skalaen, men ingen er ganske eller svært negative.  

Vi skal gå videre, og se på kjønnsfordelingen i spørsmålet om hvilken grad for eller mot de 

stiller seg. Prosentvis, fordeler de seg jevnt.  

 

Figur 7) ” I hvilken grad stiller du deg for/mot bevæpning?” (%) N= 277

 

 

Kvinner har et gjennomsnitt på 1,82 (SD=0,98), mens for menn er M= 1,80 (SD=0,91). En t-

test viser at t(275)=0.133, p=0,89, som betyr at det ikke er statistisk signifikante forskjeller 

mellom kjønnene.  
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7.3.1 Praksisåret 

På spørsmål om erfaringene med den midlertidige bevæpningen gjorde dem mer positive til 

bevæpning svarte 96,3 % av studentene at de i svært stor eller noen grad ble mer positive til 

bevæpning, og dermed er det kun 3,7 % som svarer i mindre grad, i liten grad eller ikke i det 

hele tatt på dette spørsmålet. Kvinner har her et gjennomsnitt på 1,5 (SD=0,64), menn har et 

gjennomsnitt på 1,55 (SD=0,66).  T-testen viser at det heller ikke er statistisk signifikant 

forskjell på det nivået (5 % nivå) som er valgt, t(263)=-0,568, p=0,57.  Nullhypotesen om 

ingen sammenheng vil dermed ikke forkastes. 

 

Figur 8) « Erfaringene med midlertidig bevæpning gjør meg mer positiv til generell 

bevæpning» (%). N=265 

 

 

Spørsmålet var tenkt mest til å omhandle deres praksis år, noe som det ble informert om i 

begynnelsen av del 3 av spørreskjemaet, men selve spørsmålsformuleringen er såpass åpen at 

studentene kan ha tatt med mange hensyn i sin vurdering her, som en mer generell refleksjon. 

Dette er også noe man må ta høyde for at de ville gjort på en eller annen måte uansett når man 

spør om noe som har skjedd noe tilbake i tid. 

Vi har allerede fått noen innledende fordelinger relatert til praksisåret gjennom 

veiledningstype og praksissted. De fleste har hatt den tradisjonelle 1-1 veiledningen, og 

studentene fordeler seg omtrent jevnt hva angår type sted hvis vi setter et skille på 
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mindre/større enn 35 000 innbyggere. Under presenteres fordelingen på holdning til 

bevæpning etter veiledningstype. Ettersom dette var et pilotprosjekt, som er ment å styrke 

praksisåret, så kan det være interessant å belyse i hvilken grad særlig 2-1 veiledning kan ha 

hatt en effekt på studentene som hadde denne typen veiledning.  

Figur 9) Holdningsfordeling etter veiledningstype (N= 314) 

 

2-1 veiledningsgruppen er i høyere grad svært positive, men i mindre grad ganske positive. 

De stiller seg i større grad ”midt på”, og ingen av dem er svært negative. De som hadde 

ordinær veiledningstype fordeler seg mer jevnt på svært og ganske positiv. De som hadde 1-1 

veiledning har et gjennomsnitt på 1,82 (SD=0.92), mens de som hadde 2-1 veiledning har 

gjennomsnitt 1,76 (SD=0.97), og t-testen viser ingen statistisk signifikant forskjell, 

t(275)=0.296, p=0.77.  

Det var få studenter som deltok i pilotprosjektet, så her kan en student fra eller til gjøre store 

utslag når vi ser på 1-2 veiledning for seg, og kan være en forklaring på at de er litt mer 

polariserte enn hva de som hadde 1-1 veiledning ser ut til å være.  

 

Det antas at veileder spiller en viktig rolle i hvordan studenter tar til seg politirollen. Dermed 

er det interessant å vite hvordan studentene opplevde at veilederen deres tok stilling til 

spørsmålet om bevæpning, der de ble bedt om å vurdere «Hvordan opplevde du at din 

veileder stilte seg til et bevæpnet norsk politi?».  Gjennomsnittlig oppgis veileders holdning 

til 2,10 på en skala fra 1 (svært positiv) til 5 (svært negativ) (SD=1,0, N=270). Tendensen er 
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også her i favør av å være positiv, men i noe mer beskjedne former enn studentene er. Nær 

65% oppgir å oppleve en svært eller nokså positiv veileder i spørsmålet om bevæpning, der 

om lag 35% oppgir en ”svært positiv” veileder. Noe over 9 % oppgir å ha opplevd veileder 

som nokså eller svært negativ.  

7.3.2 Autonome og praksisorienterte studenter? 

I 2013 var gjennomsnittet på autonomi-indeksen (se kapittel 4 for beskrivelse) 42,4, på en 

skala fra 0 (legalistisk) -100 (autonom), SD=12 (Fekjær & Strype 2015: 6).  

I gjennomsnitt havnet studentene dermed mer mot en legalistisk enn autonom tilnærming til 

politirollen. Jeg reskalerte indeksen til samme skala (0-100) og 2016-kullet får et 

gjennomsnitt på 36,7 (SD=10,6). Dette viser at «dagens» studenter er mer legalistiske enn for 

3 år siden.. Her har jeg også fått tall fra Gunnar Thomassen (PHS), og ved å se på en skala 1-

5, som er slik skalaen brukes i det videre, får  

2013-kullet (N=329) et gjennomsnitt på 2,70 (SD=0.46). I 2016 (N=292) er gjennomsnittet 

2,47 (SD=0.43) på samme skala. En t-test viser at forskjellen i gjennomsnitt er statistisk 

signifikant, t(619)=6.41, p<0.001. Studentene har ikke blitt mer autonome, de har heller blitt 

mer legalistiske
12

. Jeg vil komme tilbake til dette funnet i drøftingen (kapittel 9).  

Når det gjelder hvor praksisorienterte de er så bruker jeg her påstanden «Politiyrket er i stor 

grad erfaringsbasert, dvs at man lærer seg jobben gjennom erfaring» som er en del av 

autonomi-skalaen. Verdiene på denne variabelen går fra 1 (Helt uenig til 5 (helt enig). 

Gjennomsnittet er 3,77 (SD=0.86). 20 % er helt enig i dette. 44,8 % er ganske enig. 0,7 % er 

helt uenig i påstanden, og 6,2% er ganske uenig. 28,3 % stiller seg midt på. Nær 65 % er 

dermed ganske eller svært enig i at yrket erfaringsbasert, og dette kan tyde på at studentene er 

praksisorienterte, og vektlegger erfaring, i tråd med teorien.  

  

                                                 
12

 Dette er så uventet at jeg har gått over kodingen min gjentatte ganger, og finner ikke at jeg har gjort noe feil 

når jeg har snudd 11 av de 14 variablene som inngår i denne indeksen. 



88 

 

7.3.3 Karriereplaner 

Studentene skulle vurdere hvor godt de så for seg at påstander om karriereplaner passet, der 1 

= Passer svært godt og 5= passer ikke i det hele tatt, dette er spørsmål som også ble stilt i 

RECPOL. I 2013 var studentene høyt orienterte mot en operasjonell karriere, en variabel som 

Fekjær og Strype (2015a: 6) konstruerte som en gjennomsnittsindeks (en skala fra 0 passer 

svært bra- 4 – passer ikke i det hele tatt) av planer om å arbeide i ordenspoliti, og planer om å 

arbeide i en operativ spesialenhet. For å sammenlikne gjorde jeg det samme. I 2013 hadde de 

på denne indeksen et gjennomsnitt på 2,7 (SD= 1,1), og i 2016, med tilsvarende skala 0-4, 

hadde de et gjennomsnitt på 1 (SD= 1,2). Dermed ser det ut til at 2016-kullet er enda mer 

orientert mot en operasjonell karriere.  

 

Tabell 2) Beskrivende statistikk over karriereplaner 

 N M SD Min Max 

Ordenspoliti 266 1,76 .97 1 5 

Etterforskning 264 3,13 1.07 1 5 

Forebygging 265 2,85 1.17 1 5 

Etterretning 266 3,30 1.15 1 5 

Admin/ledelse 264 4,25 .96 1 5 

Spesialenhet 264 1,98 1.21 1 5 

 

Studentene oppgir i størst grad at de ser for seg en karriere i ordenstjenesten, deretter i 

spesialenhet. Karriereplaner om å arbeide i administrasjon og ledelse er i gjennomsnitt minst 

populært. Standardavvikene er relativt store, der de er like under eller noe over 1, som tyder 

på en god spredning. Hvor godt studentene mener det passer at de tenker seg en karriere 

innenfor de ulike tjenesteområdene etter kjønn er lagt ved i appendiks. Tendensen om at menn 

i større grad ser for seg en operativ karriere er, som tidligere funnet, også fremtredende her. 

Kvinner ser i større grad for seg en karriere innen administrasjon og ledelse.  

 

 

 



89 

 

7.4 Trusselnivået; terror eller hverdagslig? 

Det har vært sentralt å fokusere på trusselnivået, særlig relatert til terror, ettersom dette var 

bakteppet for den midlertidige bevæpningen. Videre ble det interessant å se litt nærmere på et 

av spørsmålene som ble stilt av Marit Egge
13

, og som ikke var tiltenkt mitt prosjekt (se 

metodekapittel for beskrivelse). Det ble nemlig spurt om studentenes mening rundt 

skytevåpen som tiltak mot terror, som dermed kan gi oss et mer konkret svar på hvordan 

holdningen til bevæpning skyldes terrortrusler som primærårsak.  

 

Figur 10) Politi som alltid er bevæpnet som tiltak mot terror, % (N=278) 

 

 

Nær 60% plasserer seg mellom 1-3, som kan indikere at studentene ikke først og fremst anser 

bevæpning som et spesielt egnet terrortiltak, særlig ikke hvis det legges vekt på at «tiltak 

mot» forstås som å forebygge. Det legges da til grunn at svaralternativ 2 og 3 henholdsvis kan 

forstås som ”ganske liten betydning” og «verken/eller” eller ”ingen” betydning. Dette kan 

skyldes at det ikke er rimelig å tro at et våpen på hofta i seg selv forhindrer denne type store 

hendelser, men at flere (andre) tiltak sammen utgjør en forskjell.  

Studentene ble bedt om å ta stilling til flere påstander rundt trusler, terror og mer hverdagslig 

risiko knyttet til yrket. 

                                                 
13
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Figur 11) Påstander om terror, vurdert fra 1= helt uenig til 5= helt enig. Angitt i % 

 

 

44 % plasserer seg mellom 1-3, dermed er det 56 % som er noe eller helt enig i at de frykter 

hverdagsoppdrag mer enn terrortrusler. Her ble situasjoner med psykisk syke brukt som 

eksempel, men det er nærliggende å tro at studenter kan ha knyttet mange flere situasjoner i 

begrepet hverdagsoppdrag, uten at dette nødvendigvis har med psykisk syke å gjøre.  

Studentene later til å være ganske positive til avverging av terror. Nær 68% er helt uenig, noe 

uenig, eller plasserer seg midt på skalaen. Det at den største andelen plasserer seg midt på kan 

vitne om at dette er et vanskelig spørsmål å ta stilling til.  

Nesten 11 % er helt er noe uenig i at terror er en sannsynlig trussel mot politiet. Sammen med 

de som er verken er enig eller uenig utgjøres denne andelen av 35 %, og de resterende 54 % er 

noe enig eller helt enig i at dette er sannsynlig. På tidspunktet studentene ble spurt var 

trusselnivået senket, men PST uttalte aldri hvilken betydning de mente et lavere trusselnivå 

hadde for politiet. Å anse dette som en sannsynlig trussel basert på de uttalelser (som det ikke 

har blitt gått tilbake på) sammen med flere sikkerhetstiltak gjør at det virker naturlig at en må 

anse terrortrussel som en sannsynlig trussel.  

På spørsmål om det bør være generell bevæpning uavhengig av terrortrussel, så er tendensen 

ganske klar; Nær 16 % er helt uenig, noe uenig eller midt på som kan forstås som verken eller 

(eller både og). Tar man med de som er noe enig så er nær 38 % av studentene som svarte tatt 

med, og hele 62% er helt enig, og mener at farlige oppdrag som ikke er relatert til terror taler 
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for at man bør ha et generelt bevæpnet politi. De som er noe enig og helt enig i denne 

påstanden utgjør dermed like over 84 %, ikke helt ulikt den andelen som svarte ja til at politiet 

alltid bør være bevæpnet.  

 

Figur 12) «Farlige oppdrag som ikke er terrorrelatert, er alene god nok grunn til at vi bør ha 

et generelt bevæpnet politi», % (N=269) 

 

 

Dette peker på at studentene ikke er særlig orienterte mot terror som trussel, men vektlegger 

det de opplever som mer reelt; potensialet for fare i oppdragene.  

Men er våpenet alltid til hjelp? Jeg ba studentene om å ta stilling til flere påstander om risiko, 

der enkelte tok for seg det som kan anses som negative sider ved bevæpning. Blant annet var 

det en hendelse der et vådeskudd gikk av i forbindelse med en person fikk tak i dette
14

. Dette 

inspirerte meg til å spørre om studentene kjenner på en uro over å være bevæpnet.  

I figuren under illustreres det hvordan studentene vurderer situasjoner som kan ses som risiko 

ved våpenet.  

  

                                                 
14

 Se artikkel fra Dagsavisen, skrevet av Eira Lie Jor. (2015, 30.juli) ”Bevæpning utsetter politiet for økt risiko”. 
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Figur 13) Påstander om risiko, vurdert fra 1= helt uenig til 5= helt enig. Angitt i % 

 

De fleste er helt eller noe uenig i påstandene. Det er interessant at godt og vel 37% helt eller 

delvis frykter å komme i en situasjon der de må bruke våpen mot noen. Ut i fra påstanden 

under later det ikke til at dette skyldes at de ikke har tro på våpenet, og dermed dreier kanskje 

dette seg om for eksempel psykiske belastninger ved å (potensielt) skade eller ta livet av noen.  

Figur 14) «Jeg er bekymret for å jobbe i politiet uten regelmessig/permanent bevæpning», % 

(N=268) 
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Nesten 69 % plasserer seg mellom 1 (helt uenig) og 3, mens da like over 31 % plasserer seg 

på 5 og 6 (helt enig). Dermed opplever nær 1/3 helt eller delvis å være bekymret for å jobbe i 

et politi uten våpen på hofta. 40 % er helt eller noe uenig i påstanden, og er dermed i liten 

grad eller ikke i det hele tatt bekymret for å jobbe uten våpen.  

Dersom vi ser på fordelingen blant studentene rundt i hvilken grad de mener våpenet trygger 

dem selv, så er tendensen ganske klar.  

 

Figur 15) «I hvilken grad vil du si at politiet er tryggere på jobb med bevæpning?» %, 

(N=278) 

 

Hvorvidt vi kan si at de dermed føler seg utrygge uten bevæpning kan diskuteres. Men det 

tolkes som at våpenet i det minste anses som et verktøy som øker trygghetsfølelsen. Ettersom 

såpass få oppgir å mene at det ikke er forskjell, kan dette kanskje brukes for å tenke at våpenet 

blir et trygghetsverktøy.  

Relatert til vurderinger rundt risiko er det interessant å ta med fordelingen blant studentene 

når de har tatt standpunkt til i hvilken grad de vil si seg enig i påstanden ”Politiyrket er 

farlig”. At politiyrket medfører farer er nærmest selvsagt, og hvis vi da tenker oss at denne 

selvsagtheten ligger til grunn når de gjør sine vurderinger i dette spørsmålet, så kan det 

diskuteres om de som er veldig eller helt enige i dette mener at yrket er farligere enn det man 

kanskje forventer (eller bør forvente?). I 2013 vurderte studentene yrket som medium farlig 

(Fekjær & Strype 2015: 6). Gjennomsnittet var på 2,1 på en skala fra 0-4. I 2016 er 

gjennomsnittet 2,3 på samme skala. 
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Figur 16) «Politiyrket er farlig?» Angitt i % 

 

I tabellen over er tallene fra 2013 også upubliserte tall (RECPOL) som jeg har fått fra Gunnar 

Thomassen ved PHS. Ved og kun se på gyldige enheter blir gjennomsnittet i 2013 (N=460) 

var 3,17 (SD=0,95) , og i 2016 (N=273) er gjennomsnittet 3,22 (SD=.96). Ut fra figuren ser 

det i første omgang ut som at studentene vurderer yrket som farligere nå enn før, men en t-test 

viser at forskjellene i gjennomsnitt ikke er statistisk signifikante, t(731)=0.686, p=0,49).  

 

7.4.1 Publikumskontakt 

Jeg har vært veldig nysgjerrig på om bakteppet for bevæpningen kan ha hatt innvirkning på 

studentenes opplevelse av publikumskontakt. Mer konkret om dette kan vekke en generell 

mistanke mot publikum i lys av terror som fenomen sine egenskaper. Terror skjer uventet, 

rammer hardt og urettferdig. Formålet er gjerne å gjøre mest mulig skade, noe som gjør 

offentlige arenaer der mange mennesker ferdes til et potensielt mål. At politiet har ansvar for 

å ivareta det offentlige rom, samtidig som de er tydelig markert gjennom sin uniform kan 

derfor tenkes å skape et uromoment for polititjenestepersoner. Tanken har vært at dersom 

tilliten er lav eller går mot den lavere delen av skalaen, så er dette svært interessant å ta med 

seg når man er interessert i holdningsendringen.  

6,3 

26,9 

38,4 

24,7 

3,5 

0,2 

12 

29,2 

39,4 

16,8 

2,2 
0,4 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Helt enig 2 3 4 Helt uenig Vet ikke

2013 (N=461)

2016 (N=274)



95 

 

Tallene fra 2013 er upubliserte tall (RECPOL 2013) som jeg har fått fra Gunnar Thommassen 

ved PHS. Her har det dessverre blitt gjort en feil i utformingen av spørsmålet fra min side, der 

jeg har en skala som går fra 1-10 (+ vet ikke), mens den opprinnelige skalaen gikk fra 0-10. 0 

i den opprinnelige skalaen tilsvarer 1 i min skala (Kan ikke være for forsiktig). De er dermed 

ikke helt identiske, men i all hovedsak kan man allikevel trekke paralleller mellom disse. 

Overraskende nok ser tilliten ut til å være høyere blant 2016-kullet (Se appendiks). Det ser 

derfor ikke her ut til å være grunnlag for å diskutere om det å bli utpekt som terrormål 

påvirker den generelle tilliten til ”folk flest”. For å si det på en annen måte; det er ingen 

indikasjoner på mistillit til det generelle publikum.  

Tillit-variabelen ble inkludert i første gjennomkjøring av regresjonsanalysen som presenteres i 

neste kapittel, men viste seg å svært liten effekt på holdning til bevæpning, og var heller ikke 

signifikant, og tillit vil derfor ikke inkluderes i de videre (regresjons)analysene. I et forsøk på 

å danne et tydeligere bilde av tilliten til publikum, ble dette forsøkt relatert opp mot 

trusselnivået. 82 % er helt uenig, eller noe uenig, i at enhver kontakt med publikum anses som 

potensielt farlig.  

 

Figur 17) Trusselnivået krever at man anser enhver kontakt med publikum som potensielt 

farlig, % (N=272) 
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Påstanden «I akutte pressede situasjoner må man som politi først og fremst beskytte statens 

sikkerhet fremfor å ivareta enkeltindividers behov» skulle studentene vurdere på en skala 

1(helt enig) -5(Helt uenig). Gjennomsnittet er 3,4, som indikerer at de havner nokså langt opp 

på skalaen, men standardavviket viser at det er en god spredning. (N=247, SD=1,1).  6,5 % 

seg helt enig. Like over 15 % plasserte seg på delvis enig. Nær 30 % plasserte seg midt på 

skalaen, mens 30 % sa seg delvis uenig. Over 18 % sa seg helt uenig i dette. Over 48 % er 

dermed delvis eller helt uenig i at staten skal beskyttes fremfor enkeltindivider i akutte, 

pressede situasjoner. Omtrent 22 % er helt enig eller delvis enig i at dette er politiets oppgave 

i akutte pressede situasjoner.   

Som nevnt i metode-kapittelet, så har jeg ikke funnet grunnlag for å legge for mye vekt på 

denne variabelen ettersom hypotesen var en lavere tillit til publikum, og at dette kunne 

knyttes sammen med «et ovenfra og ned»-perspektiv på publikum. Jeg nøyer meg derfor med 

kommenteringen her, og inkluderer ikke denne i de videre analysene. Hypotesen om en 

svekket tillit til publikum skrinlegges. 

 

 

7.4.2 Risikohåndtering 

Risikopersepsjon handler ikke bare om opplevelser og vurderinger rundt frykt, uro eller 

bekymring. Det ble derfor også stilt spørsmål som skulle måle i hvilken grad studentene 

opplever positive aspekter ved risiko, som at det kan være spennende. Her var tanken at det å 

fange kjeltringer kan gi en form for adrenalin, eller tilsvarende følelser som gjør at studenten 

motiveres positivt, tross farene. Videre ble det spurt i hvilken grad studenten stoler på egne 

ferdigheter ved uforutsette hendelser og om de føler seg forberedt på skarpe oppdrag. Figuren 

vises på neste side.  
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Figur 18) Påstander om spenning og mestring, vurdert fra 1= helt enig til 5= helt uenig. 

Angitt i % 

 

64 % er noe eller helt enig i at de føler seg forberedt på å møte skarpe oppdrag. Dette er litt 
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treningen i regi av PHS, uten at jeg kan si så mye om dette. Andre igjen påpekte at mange 

skarpe oppdrag løses verbalt, og det er rimelig å tenke seg at studentene forbereder seg på 

mange måter som ikke innebærer skytevåpen, i og med at vi ikke har et generelt bevæpnet 

politi i Norge. Like over 75 % er noe eller helt enig i at de stoler på sine ferdigheter. Det er 

også en liten overvekt blant studentene som vurderer risikoen som spennende ved yrket. 
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  8

Analyse: Del 2 

8.1 Innledning til regresjonsanalyse 

Andre del av problemstilling krever en noe mer avansert tilnærming enn en rent beskrivende 

fremstilling. Her ønskes det å kunne forklare holdningen ut fra valgte variabler. Ved 

regresjonsanalyse kan vi undersøke om fordelingen på den avhengige variabelen holdning til 

bevæpning (Y), kan forklares ut fra en eller flere uavhengige variabler (X). 

Regresjonsanalyser kan gjøres på flere måter, men det vil her kun bli sett på Minste 

kvadraters metode (Ordinary Least Squares, forkortet til OLS), som er den metoden som 

benyttes for å belyse del 2 av problemstillingen. Forklaringsvariablene blir gjennomgått 

nedenfor. Metode handler om prosedyrer man skal (eller kan) benytte seg av når man har 

bestemt seg for hva man ønsker å undersøke. Analysestrategi viser til de valg man tar for hva 

man vil gjøre sitt blikk følsomt for, altså rammene for den ”gjenstand” man undersøker.  Hva 

skal inkluderes, og hva skal kriteriene være? Jeg har vært særlig opptatt av 

sosialiseringsmekanismer og vektleggingen av fare, noe som påvirker min tilnærming til 

hvordan jeg undersøker problemstilling. Den midlertidige bevæpningen var først og fremst et 

tiltak som var ment for politiet. Dermed ønskes det å forklare holdning til bevæpning ut fra 

hvordan studentene vurderer farer ved yrket, der det tenkes at risikopersepsjon og 

sosialiseringsmekanismer har innvirkning på opplevd nødvendighet av generell bevæpning 

som (forsvars)verktøy. For å kunne si mer om effekten av de aspektene jeg er særlig 

interessert i, så anses det som nødvendig å kontrollere for flere av de variablene som det 

argumenteres for at har betydning på bakgrunn av tidligere forskning og relevant teori 

8.1.1 Modell 

Blokkvis regresjon er en hierarkisk form for regresjon, der de uavhengige variablene 

inkluderes i blokker, som gjør det mulig for oss å se på effekten av hver blokk (Eikemo & 

Clausen 2007). Forsker bestemmer dermed selv hvor mange variabler som skal være med i 

hver blokk, alt etter hva forsker er interessert i å se på effekten av (en variabel eller flere). 

Hvordan dette gjøres kan ta utgangspunkt i forskningsdesignet, det vil si hypotesene og 

teorien. I første blokk inkluderes ”bakgrunn”, det vil si kjønn, alder, avlagt verneplikt, og 
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utdanningsvariabler. Som vist tidligere er det grunn til å anta at kjønn kan være av betydning, 

det samme med alder, og jeg har også lagt til verneplikt som variabel, fordi det kan være 

interessant å se om militær erfaring (være vant med våpen) er av betydning. Teorien er videre 

tydelig preget av en antakelse om at utdanning mot ”street cop”-kulturen medfører endringer i 

holdning. I andre blokk er oppvekststed inndelt etter bystørrelse/befolkningsstørrelse, og 

praksissted etter tilsvarende inndeling. Det tenkes at hvor man har vokst opp kan ha en 

betydning for hvordan man anser folk så vel som våpen. Det kan hende at noen som er vokst 

opp i mer spredtbygd strøk for eksempel har mer erfaring med jakt på fritiden enn hva en 

student som er oppvokst i Oslo ofte har.  Videre kan det tenkes at personer som for eksempel 

er vokst opp i en av de større byene vil ha noe større erfaring med å omgås både mange 

mennesker, og også ulike kulturer, på de fleste arenaer i oppvekst og livet. På samme måte 

tenkes det at området praksisen fant sted i kan ha tilsvarende betydning. For eksempel, praksis 

på bygda kan være ulik fra praksis i Oslo. I tredje blokk er autonomi-indeksen inkludert. 

Denne var antatt å kunne ha (stor) betydning, og ble derfor inkludert i en egen blokk. I fjerde 

blokk inkluderes de tre faktorene som fanger opp ulike aspekter ved risikopersepsjon. Disse 

var også antatt å ha stor betydning, og dermed ble disse også plassert i en egen blokk. I femte 

blokk finner vi variablene som handler om veiledning under praksisåret. Disse blir et mål på 

sosialiseringsmekanismer, og er ansett som verdt en egen blokk da disse også antas å være av 

stor betydning. I siste blokk har karriereplaner-variabler blitt inkludert, og ut fra teorien 

forventes det at karriereplaner vil ha sterk sammenheng med holdning til bevæpning.  

 

 

Tabell 3) Oversikt over planlagt blokkvis regresjon 
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Blokk 2 

 

Blokk 3 
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«Veiledning» 

 

«Karriereplaner» 
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8.1.2 Avhengig variabel 

Den avhengige variabelen (Y) er på ordinalnivå, men har 6 verdier og kan derfor benyttes 

som avhengig variabel ved at den kan behandles som en (tilnærmet) kontinuerlig variabel på 

intervallnivå. Som det har blitt vist i kapittel 6 så er andelen som nå er for bevæpning markant 

større enn før, og dette fører til at Y er skjevfordelt. En fordeling kalles skjev (skewed) hvis 

den ikke er symmetrisk. Hvis den har en lang hale mot høyere verdier er det en ”positiv 

skew”. Hvis det er en lang hale mot lavere verdier er det ”negativ skew”  

 Forutsetningen om normalfordeling ikke gjelder for den avhengige (eller de uavhengige) 

variabelen(e) (Skog 2004). Denne forutsetningen gjelder feilleddet, som jeg vil komme 

tilbake til.  

Dette betyr at det er et tydelig funn; studentene er i mye større grad positive til bevæpning enn 

hva 2013-kullet var. Samtidig betyr dette at det er ikke er mye variasjon i den avhengige 

variabelen å forklare. Når den avhengige variabelen er skjevfordelt kan dette få følger for 

analysen. For det første så vanskeliggjør dette å teste kurvlineære sammenhenger, samt 

samspillsledd. Dette er derfor en svakhet ved modellen, som vil presenteres grundigere i det 

videre. Under gis en grafisk fremstilling av fordelingen på holdning til bevæpning, samt en 

tabell med frekvens, prosent og kumulativ prosent.  

 

Figur 19) Fordeling på avhengig variabel «I Hvilken grad stiller du deg for/mot et bevæpnet 

norsk politi?»  
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Legg merke til at verdiene nå går fra 1= svært negativ til 6= svært positiv, ettersom dette blir 

mer intuitivt å tolke når det skal tolkes i regresjonsanalysen.  Gjennomsnittet endres dermed 

til 5,19 (SD=0.92). 

Tabell 4) I hvilken grad stiller du deg for/mot et bevæpnet norsk politi? 

 Frekvens % Kumulativ % 

1 (Svært negativ) 1 0,4 0,4 

2 4 1,4 1,8 

3 8 2,9 4,7 

4 39 13,9 18,5 

5 102 36,6 55,2 

6 (Svært positiv) 125 44,8 100 

N= 279 (kodet vet ”vet ikke” som var 3 personer = 0,9 %) 

 

8.2 Uavhengige variabler 

 

Regresjonsanalysen består av den avhengige variabelen og spørsmål som studentene har tatt 

stilling til, som blir forklaringsvariabler. Enkelte av spørsmålene har blitt omkodet (dummy-

kodet). Dette gjør at regresjonsmodellen består av 27 forklaringsvariabler. 

Forklaringsvariablene kan være både kontinuerlige og dikotomt kategoriske (Eikemo & 

Clausen 2007). De fleste av variablene har allerede blitt beskrevet i forrige kapittel. Jeg 

kommer derfor ikke til å gjenta sentraltendens eller spredningsmål på alle her. For en 

fullstendig og kortfattelig oversikt, se tabell med deskriptiv statistikk i appendiks.  

Kontinuerlige variabler er intuitivt å tolke da vi vet noe om rangerbarheten i variablene. Å gå 

fra svært positiv til svært negativ er noe vi kan behandle på denne måten ettersom det gir 

mening, dersom vi antar at avstanden mellom verdiene er like. Ikke alle variabler er 

rangerbare på denne måten. For å få mer informasjon om hvilken effekt de uavhengige 

variablene har, så må det i noen tilfeller omkodes, slik at informasjonen vi får av 

regresjonsanalysen blir matnyttig. Dummykoding kan gjøres på variabler på ordinalnivå 
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(gjensidig utelukkende og rangerbare), og kan også brukes på variabler på nominalnivå 

(gjensidig utelukkende, ikke rangerbare). For de variablene som har flere verdier som det ikke 

er særlig meningsfylt å si noe om påvirkning på Y ved å bevege seg med en gitt verdi på X så 

ble det laget dummy-variabler. Poenget med å kode variabelen slik er for å få med mest mulig 

av informasjonen om for eksempel oppvekststed. Vi får da K-1 dummy-variabler, der den 

verdien som ikke utgjør en egen dummy-variabel blir referansekategorien for de andre 

dummy-variablene Dette betyr at en verdi benyttes som referanse for de øvrige verdiene, slik 

at tolkningen ligger i å se endringen fra referansekategorien til den kategorien som har verdi 1 

(Eikemo & Clausen 2007).  

Referansekategoriene har blitt valgt på bakgrunn av frekvensfordelingene, der den verdien 

med størst andel av studentene utgjør referansekategorien. Fordelen med å bruke den 

”vanligste” kategorien som referansekategori er at det i denne modellen, etter min mening, 

blir mer intuitivt å tolke resultatene.  

Kjønn ble kodet om til en såkalt dummy-variabel fordi dette gjerne kan forenkle tolkningen. 

Kvinner ble gitt verdien 0 og menn verdien 1. Aldersvariabelen er metrisk, det vil si at det er 

et naturlig nullpunkt. Alder varierer mellom 22-40. M= 25,55. (SD=3,24) 

For de variablene som har flere verdier som det ikke er særlig meningsfylt å si noe om 

påvirkning på Y ved å bevege seg med en gitt verdi på X så ble det dummy-kodet og laget 

referansekategorier. I min modell ble dette gjort med følgende variabler;  

- høyest fullført utdanning, der videregående ble satt som referansekategori. 

- oppvekststed, der storby-område ble satt som referansekategori. 9,5% av studentene har 

oppvokst i storby-områder.  Denne kategorien ble valg fordi det var interessant å si noe om 

forskjellen mellom sted basert på mindre steder enn storby, og Oslo, som er annerledes med 

tanke på kriminalitetsbildet.  

- praksissted, der storbyområde ble satt som referansekategori.  11,1 % hadde praksis i 

storbyområder. Begrunnelsen for valg av referansekategori her er det samme som ved 

oppvekststed.  

Autonomi-indeksen er en gjennomsnittsindeks og blir omtalt i et eget punkt nedenfor.  Det 

samme gjelder risiko-faktorene. 
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8.2.1 Gjennomsnittsindekser som forklaringsvariabler 

Formålet med indekser er å måle et generelt begrep vi er interessert i. Det vil allikevel alltid 

eksistere en viss usikkerhet ved indekser, ved at flere eller færre variabler kunne blitt 

inkludert, spørsmålene kunne vært stilt litt annerledes og man kunne kanskje stilt helt andre 

spørsmål. En konsekvens av dette er at «Ola» har høyere verdi enn «Kari» på en indeks, men 

forholdet kunne vært omvendt om man hadde konstruert indeksen annerledes (Skog 2004: 95-

96). Et mål som kan fortelle oss i hvilken grad indeksen som er laget gir omtrent samme 

rangering av individene som vi ville fått med en annen indekskonstruksjon er Cronbachs 

alpha, som sier oss noe om indeksen kan sies å gi et generaliserbart måleresultat. Dette er et 

reliabilitetsmål som er relevant dersom de valgte indikatorene er et utvalg av mange mulige 

og relevante indikatorer på samme begrep. Man tenker seg at man har trukket tilfeldige 

indikatorer fra et univers av lignende indikatorer, og at man beregner hvor høy korrelasjonen 

mellom indeksene ville blitt dersom man hadde trukket andre indikatorer. Korrelasjonen sier 

oss dermed noe om påliteligheten i den indeksen som faktisk er laget, uten at man faktisk 

konstruerer en annen indeks. Målet gis som Cronbachs alphakoeffisient (også kalt Cronbachs 

generaliserbarhetskoeffisient), og varierer mellom 0-1. Jo høyere alpha, jo høyere reliabilitet 

(ibid.). Samtidig er det viktig å merke seg at størrelsen på alphakoeffisienten øker jo flere 

variabler som inngår, samt hvor sterk korrelasjonen er mellom de enkelte variablene (Skog 

2004: 97). Indeksene er konstruert som gjennomsnittsindeks, dvs. en indeks der svarene på 

enkeltspørsmålene er delt på antall enkeltspørsmål, og dermed ivaretas den opprinnelige 

skalaen i enkeltspørsmålene.  

8.2.2 Autonomi 

Det ble planlagt to indekser som ville benyttes i analysene. Den første er en skala som måler 

hvordan studentene kan plasseres på en dimensjon fra et legalistisk perspektiv til et autonomt 

perspektiv på politirollen. Det ble her benyttet samme spørsmål som Fekjær og Strype 

(2015a) benyttet da de fant at de med et autonomt perspektiv hadde større sannsynlighet for å 

være for bevæpning. Dette var i alt 14 påstander om politiprofesjonen. Studentene ble bedt 

om å vurdere på en skala fra 1 (Helt uenig) - 5 (Helt enig). Disse spørsmålene ble ikke endret 

på, men i mitt spørreskjema ble ytterligere en påstand lagt til (se spørreskjemaet i appendiks) 

uten at den var tenkt å bli brukt som en del av denne indeksen, og derfor ikke med her. 

Cronbachs alpha for Autonomi-indeksen er 0,615.  
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8.2.3 Risikopersepsjon 

Selv om det er vanskelig å kunne si for mye om dette ut fra en enkelt undersøkelse, så ønskes 

det å undersøke hvordan politistudentene, etter trusselvurderingen og de medfølgende 

tiltakene, vurderer risiko knyttet til sitt fremtidige yrke. Teoretisk er det interessant å stille 

spørsmål ved om bevæpningen fører til økt frykt for risiko hos studentene, eller om det er økt 

frykt for risiko som er med på å skape holdning til bevæpning.  

Noen ganger er ikke det man ønsker å måle klart avgrenset, og man kan være interessert i ett 

eller flere generelle mål. I planlegningen og utformingen av spørreskjemaet var 17 påstander 

tiltenkt en såkalt risikopersepsjons-indeks. Spørsmålene tok for seg i hvilken grad studentene 

sa seg enig i ulike påstander knyttet til våpenet, skarpe oppdrag, farer og (terror)trusler og 

hvor forberedt de føler seg. Indeksen var således tenkt som et mål som tok for seg studentenes 

vurdering av deres frykt og usikkerhet (sårbarhet), ferdighet og forberedelsesopplevelse 

(mestring) samt situasjonsvurdering av hva som er (mest reelle) farer knyttet til deres yrke. 

Studentene ble bedt om å vurdere på en skala fra 1 (Helt uenig) - 5 (Helt enig). Jeg brukte 

faktoranalyse for å undersøke om det var mulig å identifisere noen underliggende temaer, 

eller faktorer, i spørsmålene om risikopersepsjon. Tanken er at variabelsettet er indikatorer på 

en eller få faktorer. 

8.3 Faktoranalyse 

Faktoranalysen kan altså brukes for å undersøke hvor gode de utvalgte variablene er egnet til 

å forenkle et komplekst sett av data til et mindre sett av latente, bakenforliggende faktorer 

(Field 2005). Dette gjøres ved at faktoranalysen leter etter mønstre i dataene på grunnlag av 

korrelasjoner mellom observerte variabler. Korrelasjonene viser oss ”klynger” av variabler 

som er høyt korrelert samtidig som de ikke er det med andre observerte variabler (Field 2005: 

620-625). På bakgrunn av faktoranalyse fant jeg at det var mulig å identifisere tre 

meningsfylte faktorer i variabelsettet som omhandlet risikopersepsjon. Jeg vil redegjøre for 

faktoranalysen i det følgende.  
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Tabell 5) Faktorer i risikopersepsjon. Rotert (varimax) faktorladningsmatrise.  (N=208) 

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 

Nåværende situasjon tilsier at politiet har behov for økt grad av maktmidler til 

disposisjon fremover 
,654 ,015 -,374 

Jeg er bekymret for trusselsituasjoner som vil oppstå plutselig ,606 -,033 ,294 

Jeg er bekymret for å jobbe i politiet uten regelmessig/permanent bevæpning ,605 ,246 -,138 

Farlige oppdrag som ikke er terrorelatert er alene god nok grunn til at vi bør 

ha et generelt bevæpnet politi 
,529 -,144 -,236 

Politiyrket er farlig ,507 -,166 ,211 

Jeg er urolig over hvor mange oppdrag som er risikofylte ,473 ,204 ,168 

Terrorangrep er en sannsynlig trussel mot politiet ,447 -,114 -,107 

Jeg frykter hverdagsoppdrag som for eksempel møtet med psykisk syke mer 

enn terrortrusler 
,219 ,009 -,036 

Risikoen er det som er spennende ved yrket -,197 ,088 ,041 

Jeg stoler på mine ferdigheter når uforutsette hendelser oppstår -,099 ,881 ,163 

Jeg føler meg forberedt på å møte skarpe oppdrag -,015 ,691 ,085 

Trusselnivået krever at man anser enhver kontakt med publikum som 

potensielt farlig 
,147 ,238 ,093 

Terror er nærmest umulig å avverge ,047 -,113 -,065 

Jeg opplever det som usikkert å bære et ladd våpen på meg når jeg er i 

nærkontakt med andre 
-,055 ,143 ,607 

Jeg frykter å komme i en situasjon der jeg må bruke våpen mot noen ,227 ,201 ,513 

Jeg frykter at kriminelle kan bli mer voldelige mot et bevæpnet politi -,248 ,168 ,471 

Jeg frykter at våpenet ikke skal være til hjelp i en farlig situasjon -,156 ,300 ,312 

Forklart varians 18,4% 15,1% 8,4% 

 

For å måle hvor egnet materialet er for faktoranalyse benyttes Kaiser-Meyer-Olkin Measure 

of Sampling Adequacy (KMO) og Bartletts test of Sphericity (Field 2005: 652-653). En 

generell regel er at KMO, som varierer fra 0-1, bør vøre over 0,5 for å aksepteres, og er den 

over 0,7 kan den anses som god. Bartletts test viser signifikansen, og bør være under 0,05.  

Jeg får en KMO-verdi på 0,717. Bartletts test er signifikant (p<0.001), og det forteller at det er 

sammenhenger mellom variablene som er verdt å inkludere. Særlig ettersom det kan støttes i 

relevant teori. Den roterte faktormatrisen er basert på varimax-rotasjon, altså med faktorer 

som står nitti grader på hverandre (dvs. ortogonalt). En vurdering av scree-plott, 

eigenvaluekriteriet, forklart varians og faktorenes tolkbarhet gjorde at jeg endte med en 

faktorløsning med tre faktorer. Scree-plott og forklart varians-matrise er lagt ved i appendiks.  

I tabellen ovenfor vises faktorladningene for denne løsningen.  De uthevede faktorladningene 

er de som inngår i hver faktor. Dette vises gjennom styrken på faktorladningene, som er over 
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0,3. På basis av faktorladningene laget jeg en gjennomsnittsindeks for å representere 

sårbarhetsfaktoren, mestringsfaktoren og tiltakskonsekvens-faktoren. Den første faktoren kalt 

”sårbarhet” blir et mål på sårbarhetsaspektet ved risiko. Den innebærer for eksempel at 

nåværende situasjon tilsier at politiet har økt behov for maktmidler, at studentene opplever 

bekymring for fremtidige situasjoner, og at både terror og farlige situasjoner som ikke er 

terrorrelatert taler for bevæpning. Verdiene på indeksen går fra 1 (helt uenig) til 5 (Helt enig). 

Gjennomsnittet er 3.39 (N=274, SD=0.64). Cronbachs alpha for Sårbarhet er 0,710.  

Den andre faktoren har jeg kalt ”Mestring”, og består av kun to variabler, som handler om 

studentene føler seg forberedt på skarpe oppdrag og hvorvidt de stoler på sine ferdigheter i 

uforutsette situasjoner. Verdiene går fra 1 (helt enig) til 5 (helt uenig). Gjennomsnittet er 2.14 

(N=273, SD= 0,79), Cronbachs alpha for mestring er 0,786.  

Den tredje faktoren kalt ”tiltakskonsekvenser” og er et mål på potensielle nye farer som følge 

av bevæpningen. For eksempel at kriminelle kan bli mer voldelige, men den inkluderer også 

begrensinger ved våpenet. For eksempel at det ikke skal være til hjelp, eller at det oppleves 

som usikkert å ha våpenet på seg. Verdiene på denne indeksvariabelen går i likhet med 

Sårbarhet-indeksen fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig). Gjennomsnittet er 2,37 (N=273, 

SD=.0,80). Cronbachs alpha for tiltakskonsekvenser 0,550. 

Et poeng ved statistiske vurderinger av indekser er at slike vurderinger ikke forholder seg til 

indikatorenes innhold, og likedan kan variabler som har lite med hverandre å gjøre ofte 

samvariere empirisk. En rent statistisk fremgangsmåte er derfor ikke beste løsning for å kunne 

si at man har nådd målet, men også en grunnleggende god kunnskap rundt temaet. Det vil si, 

at man kan argumentere for at substansen i mange tilfeller kan vektlegges fremfor de 

statistiske vurderingene. Tross en lav alpha på tiltakskonsekvenser, synes jeg den teoretisk er 

interessant å ta med i analysen videre.  

Jeg vil påpeke at indeksene måler ulike aspekter ved risikopersepsjonen, og at en person 

derfor kan ha ulike kombinasjoner av høye og lave indeksscorer på de ulike faktorene. Dette 

vil jeg komme tilbake til når resultatene av regresjonsanalysen presenteres.  

 

8.4 Bivariat korrelasjon 

Tabellen under viser korrelasjonen mellom avhengig variabel og forklaringsvariablene. 

Årsaken til at jeg her kun presenterer disse er at korrelasjonsmatrisen er ganske omfattende, 
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og har derfor blitt lagt til i appendiks. Korrelasjonsanalysen avdekker sammenhengen mellom 

variabler, og det vi er interessert i å se på er størrelsen på korrelasjonen, samt om den er 

signifikant (Field 2005: 122-124). En-halet (ensidig) test kan være hensiktsmessig når man 

har gode teoretiske grunner til å tro at en korrelasjon går i en bestemt retning. Ellers benyttes 

en to-halet (tosidig) test, ettersom vi da for testet i begge retninger, som er det som gjøres her.  

Tabell 6). To-halet korrelasjon (Pearsons r) mellom X og Y. Oversikt over variabler med 

nummer 

X-variabel Korrelasjon XY 

Y Holdning til bevæpning 1 

1  Kjønn 0,008 

2  Alder -0,032 

3  Verneplikt 0,032 

4  Yrkesutdanning -0,010 

5  Høyere utdanning -0,049 

6  Bachelorgrad -0,036 

7  Mastergrad 0,008 

8  Oppvekst Oslo 0,025 

9  - mellomstor by 0,046 

10  - småby 0,010 

11  - bygd -0,075 

12  Praksis Oslo -0,043 

13  - mellomstor by 0,028 

14  - by 0,034 

15  - småby -0,024 

16  Autonomi-indeks 0,098 

17  Sårbarhet 0,392
**

 

18 Mestring -0,058 

19 Tiltakskonsekvens -0,368
**

 

20  Veileder -0,274
**

 

21  Veiledningstype 0,018 

22  Ordenspoliti -0,092 

23  Etterforskning 0,108 

24  Forebygging 0,057 

25  Etterretning -0,040 

26  Admin/ledelse 0,193
**

 

27  Spesialenhet -0,029 

**=p<.0,01, * p<.0,05 

 

Det er ikke noe konkret fasitsvar på hva som er en høy eller lav korrelasjon mellom to 

variabler, men en meget sterk korrelasjon er ofte over 0,5, mens en relativt sterk korrelasjon 

er over 0,3-0,4. En svak korrelasjon er opp til 0,2 (Johannesen 2009: 126-127). Dersom 
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korrelasjonen er 1 har begge variablene høye verdier(positivt sammenfall), mens hvis 

korrelasjonen er negativ (-1), så har den ene høy og den andre lav verdi (negativt 

sammenfall). 0 betyr at det ikke er en (lineær) sammenheng mellom variablene (ibid.). Flere 

av variablene har svært svak korrelasjon med den avhengige variabelen. For å undersøke om 

det er verdt å inkludere dem i en regresjonsanalyse undersøkes partielle plott videre, der vi ut 

kan danne oss et tydeligere bilde av hvorvidt vi kan anta at det er en lineær sammenheng. 

Dette vil kommes nærmere inn på i det videre.  

 

 

8.5 Regresjonsanalysens forutsetninger 

For å kunne trekke konklusjoner om en populasjon (teknisk sett er utvalget mitt populasjonen, 

men svarprosenten er bare på drøye 46 %), må en ta hensyn til en rekke forutsetninger. I det 

videre vil forutsetningene gjennomgås, samt hvordan jeg har gått frem for å vurdere om 

forutsetningene for regresjon (OLS) blir møtt av modellen min, og hvilke svakheter som bør 

påpekes.  

8.5.1 Linearitet  

Det er viktig å være obs på om en har grunnlag for å kunne konkludere som man gjør rundt 

funn som en har gjort. Dersom det kan tenkes at noen variabler ikke har en lineær 

sammenheng (og dermed er kurvlineære) eller ikke har en rent direkte effekt, må dette 

undersøkes nærmere. Dette følger av at linearitet, det vil si en lineær sammenheng mellom 

avhengig og uavhengige variabler, er en forutsetning for å foreta lineær regresjon. Dette kan 

undersøkes gjennom aksediagram (partial plots) mellom residualene til den avhengige 

variabelen og de uavhengige som inngår i regresjonen. Dermed får en sett sammenhengen 

mellom hver uavhengig variabel og den avhengige når de øvrige uavhengige variablene 

holdes konstant. De partielle plottene hjelper oss med å vurdere om sammenhengene er 

lineære. Grafene viser hvordan avhengig variabel avhenger av hver enkelt av de uavhengige 

når de andre uavhengige holdes konstante.  

På bakgrunn av plottene ble det sjekket for mulige kurvlineære sammenhenger på følgende 

variabler; Autonomi. Sårbarhet, mestring og tiltakskonsekvens Det ble kjørt en ny 
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regresjonsanalyse med kvadrerte ledd av nevnte variabler, men ingen av disse ble 

signifikante, og bidrar således ikke signifikant i modellen (Eikemo & Clausen 2007: 98-100). 

Dette taler dermed for at det her kan antas at sammenhengene i modellen er tilnærmet lineær. 

 

8.5.2 Samspill 

Foruten kurvlinearitet, må en også være bevisst på samspillseffekter, som også er et 

konklusjonsvaliditetsproblem. Dette innebærer at en uavhengig variabels effekt på den 

avhengige variabelen avhenger av den gitte verdien på en annen uavhengig variabel (Skog 

2004: 101-06).  Ettersom den avhengige variabelen er skjevfordelt så er det ikke helt 

hensiktsmessig å inkludere samspillsledd. Men som en viktig del av læreprosessen og 

undersøkingen av data har jeg gjort noen forsøk. Ettersom jeg har vært særlig opptatt av 

risikopersepsjon, ønsket jeg å se om effekten av mestring på holdning til bevæpning er ulik 

for menn og kvinner. Dette samspillsleddet var ikke signifikant. I tillegg prøvde jeg meg på 

om effekten av mestring på holdning til bevæpning var ulik etter alder. Dette leddet ble heller 

ikke signifikant.  

 

8.5.3 Multikolinearitet  

Multikolinearitet viser til at det er perfekt korrelasjon mellom variablene. Multikolinearitet 

kan påvises ved hjelp av korrelasjonsmatrise som gir oss korrelasjonen, p-verdien og antall 

observasjoner for hvert par av variabler i modellen, men det vises ikke korrelasjoner mellom 

en variabel og lineær kombinasjoner av flere andre variabler. En indikator som er utarbeidet 

der man ikke trenger å tenke på tilstedeværelse av lineære kombinasjoner heter Variance 

inflation factor (VIF). En VIF-verdi på over 10 antyder mulige problemer (Field 2005: 154-

175). I min modell varierer verdien fra 1,06 til 3,66 og dermed anses det ikke som at det er 

problemer med multikolinearitet.  
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8.5.4 Kravet om homoskedastiske,  uavhengige og 

normalfordelte residualer 

I tillegg til påpasselighet rundt konklusjonsvaliditetsproblemer som ikke-lineære 

sammenhenger og samspillseffekter, finnes det andre forutsetninger for lineær 

regresjonsanalyse. Det må være homoskedastiske, normalfordelte og uavhengige 

restleddvariasjoner. I tillegg må uavhengige variabler og restledd være ukorrelert (Skog 2004: 

237). Målefeil vil også være viktig i undersøkelser, men i denne oppgaven antar vi at de 

registrerte data stemmer overens med enhetenes ”sanne” verdi (Skog 2004: 254). 

Restledd, også kalt feilledd, er avstanden mellom korrekt forventet verdi og observert verdi 

for en enhet i populasjonen. En residual er resultatet av beregning av differansen av estimerte 

verdier, som b0, b1. Dette kan ses som estimatets svar på parameterets restledd. 

Observasjonene i mitt datagrunnlag er få, noe som innebærer at normalfordeling av 

residualene er svært viktig. Vi benytter residualer når vi ikke kjenner parameterne, og må 

basere oss på de estimerte verdiene. Residualene viser, som restleddene, til forklaringsfaktorer 

som ikke er med i modellen, med andre ord det uforklarte. Residual er altså avstand mellom 

estimert forventet verdi og observert verdi på avhengig variabel for enhet i utvalget. (Skog: 

2004; 215-217). 

Heteroskedastisitet (og homoskedastisitet) viser til residualspredningen på verdiene til de 

uavhengige variablene. Formen på spredningen sier noe om utbredelsen. I første omgang ble 

det undersøkt et scatterplot for residualspredning på verdiene til de uavhengige variablene. 

Formen på spredningen sier noe om utbredelsen. Vi ønsker homoskedastisitet, som innebærer 

en jevn eller lik utbredelse, omtrent som en sigar. Har vi heteroskedastisitet, omtrent som en 

liggende kjegle, er utbredelsen ulik eller ujevn. Det vil forkludre beregning av 

signifikanssannsynlighet. Vi ønsker dermed at punktene i spredningsdiagrammet samler seg 

rundt Y-aksens nullpunkt. I scatterplottet under aner vi en kjegleform, som dermed kan vitne 

om heteroskedastisitet.  
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Figur 20) Residualspredning på verdiene til de uavhengige variablene (planlagt 

modell) 

 
 

 

Heteroskedastisitet påvirker ikke punktestimatene, det påvirker standardfeilene (et mål på 

feilmargin) som blir enten for små eller for store. En måte å forsøke å rydde opp i dette er å 

bruke robuste standard feil, som vil omtales under.  

Det ble også sjekket om de to observasjonene som ses lengst oppe i scatterplottet, var såkalte 

uteliggere som var særlig innflytelsesrike enheter. I utgangspunktet skal man være forsiktig 

med å fjerne uteliggere, men som en del av læringsprosessen og undersøking av 

forutsetningene fjernet jeg to observasjoner som var gjennomgående mer avvikende enn de 

andre. Jeg fant ikke at disse to (eller fraværet av dem) utgjorde en forskjell av betydning. 

Videre ville jeg synes det hadde vært noe problematisk å skulle fjerne dem da jeg ikke mener 

det skal være opp til meg å bestemme hvem som skal være med og ikke, og konkluderer med 

at ingen såkalte uteliggere fjernes fra modellen.  

Uavhengige residualer er et krav, og et brudd på dette er oftest noe en kan få problemer med 

ved tidsserier, og er dermed ikke så aktuelt for min del. Ved å huke av for Durbin Watson-

testen som varierer fra 0-4 når vi kjører regresjonsanalysen får vi vite at denne er på 2,06 som 

indikerer at det ikke er avhengighet i residualene, som forventet (Field 2005: 170). 

Histogrammet med de standardiserte residualene gir en pekepinn på hvorvidt vi har en god 

modell. Vi forventer at histogrammet er tilnærmet normalfordelt rundt gjennomsnittet (0). Vi 
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ser at fordelingen her avviker noe, men at formen vurderes som tilnærmet brukbar. Halene ser 

ut til å være like lange, og toppunktet er ikke langt fra midtpunktet. P-P plottet viser forventet 

linje og hvordan regresjonens standardiserte residualer fordeler seg i forhold til denne. Vi 

forventer at verdiene er nær referanselinjen. Det konkluderes her med at vi ser noe grad av 

avvik fra forventningen, men at vi har en tilnærmet normalfordeling, og den planlagte 

regresjonsmodellen ble kjørt.  

 

Figur 21) Histogram og P-P plott med standardiserte residualer for den planlagte 

modellen 

 

 

 

8.5.5 Om robuste standardfeil 

Under vil resultatene fra første gjennomkjøring presenteres, men først vil jeg legge til litt om 

robuste standardfeil. Robuste standardfeil ”beskytter” mot heteroskedastisitet, og formen på 

heteroskedastisiteten trenger ikke å spesifiseres for å bruke disse. Disse standardfeilene er 

ikke robuste mot uteliggere, men uteliggere har jeg ikke funnet at er av betydning her. Det bør 

allikevel nevnes at disse standardfeilene kan være sårbare i små utvalg, og kan dermed feile 

ved at uteliggere fortsatt kan påvirke (Hayes & Cai 2007, Croux, Dhaene & Hoorelbeke 

2003). Bruken av robuste standardfeil i små utvalg er noe som diskuteres i metodelitteraturen, 

men i artikkelen til Kolesar og Imbens (2016) så vises det til at i moderat store utvalg (50+ 
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enheter) så vil robuste standardfeil i all hovedsak fungere bra. Utvalget mitt er ikke stort, men 

i henhold til dette vil utvalget mitt være godt over moderat stort.  Å benytte robuste 

standardfeil hjelper derfor modellen ved å ”avslappe” forutsetningen om jevn fordeling av 

residualene (Williams 2015). Det er standardfeilene, og dermed t-verdiene som påvirkes. 

Ettersom endringen her ikke er veldig stor fra klassiske standardfeil, så antyder dette at 

heteroskedastisitet kanskje ikke er et veldig stort problem i dataene.  Robuste standardfeil kan 

ses som ”konservative” standardfeil ettersom de (oftest) er større enn klassiske standardfeil, 

noe de blir i mitt tilfelle.  Heteroskedastisitet kan ses som et tegn på at modellen er feil 

spesifisert, og er ikke helt uvanlig ved tverrsnittsstudier. Det er et poeng i at ”alle modeller er 

gale, noen er brukbare”, og det beste vi kan få til er å tilnærme oss best mulig. Hvis ikke 

hadde det ikke vært mye poeng i å forsøke en gang, ettersom en modell aldri vil bli perfekt 

(Hayes & Cai 2007). Dermed skal en heller prøve å lære av hva ”problemet” forteller oss. I 

stedet for å bare spørre hvordan man kan kvitte seg med heteroskedastisitet, kan man i tillegg 

spørre seg om hva heteroskedastisitet forteller om det som studeres. Det som antydes er at det 

her er snakk om latente interaksjoner (Hayes & Cai 2007). Og det vi kan dra ut fra dette er at 

en ny modell er å foretrekke for fremtidige undersøkelser.  
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8.6 Presentasjon av resultater 

Tabell 7) Blokkvis regresjonsmodell som viser de estimerte regresjonskoeffisientene 

Variabel  Blokk 1  

 R2 0,012 

Blokk 2 

R2 0,027 

Blokk 3 

R2 0,035 

Blokk 4 

R2 0,344 

Blokk 5 

R2 0,384 

Blokk 6 

R2 0,405 

Konstant 5.4051*** 

(.5748) 

5.5216*** 

(.6946) 

4.9430** 

(.8225) 

4.6561*** 

(.6359) 

4.4175*** 

(.6367) 

3.9884*** 

(.7321) 

Mann .0477 

(.1706) 

.0255 

(.1709) 

-.0181 

(.1707) 

-.1407 

(.1436) 

-.1073 

(.1383) 

-.0592 

(.1495) 

Alder -.0181 

(.0212) 

-.0170 

(.0224) 

-.0150 

(.0228) 

-.0193 

(. 0163) 

-.0153 

(.0166) 

-.0178 

(.0166) 

Verneplikt .1607 

(.1470) 

.1500 

(.1498) 

.1698 

(.1511) 

.1814 

(.1343) 

.2114 

(.1288) 

.2023 

(.1315) 

Yrkesutdanning .0263 

(.2375) 

.0409 

(.2385) 

.0442 

(.2411) 

-.0391 

(.1791) 

-.0175 

(.1837) 

.0317 

(.1938) 

Høyere utdanning 

(ikke fullført) 

-.1351 

(.1511) 

-.1622 

(.1482) 

-.1747 

(.1480) 

-.1450 

(.1228) 

-.1470 

(.1163) 

-.1108 

(.1111) 

Bachelorgrad .0058 

(.1779) 

.0400 

(.1927) 

.0131 

(.1921) 

-.1099 

(.1644) 

-.0891 

(.1644) 

-.0496 

(.1730) 

Mastergrad -.1908 

(.6723) 

.0832 

(.6250) 

.0558 

(.6373) 

.0509 

(.4181) 

-.0151 

(.5310) 

.1418 

(.4217) 

Oppvokst i Oslo  -.1023 

(.2415) 

-.1064 

(.2423) 

-.3724* 

(.2068) 

-.2982 

(.1958) 

-.2552 

(.1942) 

- Mellomstorby  -.0986 

(.2572) 

-.1153 

(.2609) 

-.4224** 

(.2139) 

-.3554* 

(.2023) 

-.3112 

(.1988) 

- Småby  -.1888 

(.2326) 

-.2042 

(.2359) 

-.3316 

(.2032) 

-.2569 

(.2000) 

-.2141 

(.1981) 

- Bygd  -.3371 

(.2467) 

-.3473 

(.2489) 

-.4927** 

(.1981) 

-.4001** 

(.1845) 

-.3554* 

(.1829) 

Praksis i Oslo  -.1918 

(.3674) 

-.1507 

(.3732) 

-.0015 

(.2806) 

-.4244 

(.3515) 

-.3976 

(.3652) 

- Mellomstor by  .0499 
(.3003) 

.0552 
(.2982) 

.0439 
(.2427) 

.0553 
(.2418) 

.0334 
(.2278) 

- By  .1576 

(.3139) 

.1646 

(.3102) 

.3170 

(.2627) 

.3541 

(.2640) 

.3263 

(.2584) 

- Småby  .0846 
(.2902) 

.1115 
(.2932) 

.1886 
(.2456) 

.2810 
(.2467) 

.2441 
(.2361) 

Autonomi-indeks   .2171 

(.1428) 

.1151 

(.1384) 

.1299 

(.1347) 

.1475 

(.1409) 

Sårbarhet    .5907*** 
(.0956) 

.5397*** 
(.0922) 

.5381*** 
(.0925) 

Mestring    .0554 

(.0694) 

.0577 

(.0682) 

.0540 

(.0672) 

Tiltakskonsekvens    -.5368*** 
(.0810) 

-.5203*** 
(.0848) 

-.5134*** 
(.0880) 

Veileder     -.1867*** 

(.0532) 

-.1828*** 

(.0527) 

Veiledning     .4304** 
(.2009) 

.3849* 
(.2250) 

Ordenspoliti      -.1143 

(.0759) 

Etterforskning      -.0034 
(.0517) 

Forebygging      .0145 

(.0424) 

Etterretning      -.0317 
(.0483) 

Admin/Ledelse      .1119** 

(.0552) 

Spesialenhet      .1130 
(.0742) 

Y= Grad for (1: svært negativ) eller mot (6: svært positiv) bevæpning  N= 241; Robuste standardfeil i parentes; *** p<0.01,  

** p<0.05, *p<0,10.  
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8.6.1 Forbedring av modellen 

En del av prosessen består i å forbedre modellen ved å fjerne variabler som ikke bidrar til å 

forklare den avhengige variabelen. Den planlagte ”store” modellen ble kjørt, og resultatene 

viser at flere variabler som jeg kontrollerte for, eller antok at hadde effekt, ikke bidrar med 

verken særlig styrke eller signifikant effekt i modellen. Signifikanssannsynlighet dreier seg 

om i hvilken grad vi vil akseptere og beholde den alternative hypotesen, at det er 

sammenheng mellom X og Y, og dermed forkaste nullhypotesen om ingen sammenheng. 

Ingen av de så såkalte bakgrunnsvariablene blir signifikante, og heller ikke autonomi-

indeksen som utgjør de tre første blokkene. Det heter at ”ikke-signifikante funn er også funn”. 

I dette ligger det at vi beholder den såkalte nullhypotesen om ingen sammenheng mellom X 

og Y.  Dette betyr ikke at ingen sammenheng er bevist, men det er nullhypotesen som får 

støtte i data. Med andre ord, så sier aldri testen at nullhypotesen er riktig, bare at det ikke er 

grunnlag for å forkaste den (Skog 2004). Man vil oftest ”rendyrke” modellen i størst mulig 

grad, men jeg vurderer det slik at de ikke-signifikante variablene også er interessante, om enn 

i form som ”nullfunn”, og derfor vil jeg kommentere disse her.  

At praksissted ikke har signifikant betydning er jeg noe overrasket over. Som presentert 

tidligere så har jeg hatt en antakelse om at stedet studentene arbeider på vil ha stor betydning 

for hvordan de opplever yrket. Det er ikke urimelig å tenke seg at praksis i Oslo vil inneholde 

potensielt flere skarpe oppdrag enn praksis i for eksempel Sunnhordland. Men denne 

antakelsen bygger nok noe sterkt på en forutsetning om at praksisen oppleves som ganske lik 

uansett hvor du er, og at det er de skarpe oppdragene som hovedsakelig skiller stedstypene. Vi 

skal ikke se bort i fra at det er flere aspekter ved praksisen som har betydning. Dette kommer 

jeg tilbake til på neste side.  

På samme måte som at jeg hadde en hypotese om en potensiell økt mistillit til det generelle 

publikum, ville jeg anta at en autonom tilnærming, forstått som behov for større 

handlingsrom, ville bidra til økt positiv holdning til bevæpning. Det kan tenkes at effekten av 

et autonomt perspektiv på holdning til bevæpning hadde større betydning før midlertidig 

bevæpning fant sted. For tre år siden hadde kanskje de færreste sett for seg at en midlertidig 

bevæpning var såpass nært forestående. Dette i seg selv er ganske interessant. Kan det være 

slik at når generell bevæpning var ”langt unna”, så ble det de med autonome holdninger som i 

større grad var for, mens nå når vi har erfart en lang periode med bevæpning, så er også de 

som har et legalistisk perspektiv på politirollen i større grad positive? Dette er ikke helt 
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urimelig, etter mitt syn, for når våpeninstruksen nå er endret, så vil ikke det å være for 

bevæpning være ”i strid” med det legalistiske perspektivet på samme måte som før.  

Mestring er heller ikke signifikant. Denne indeksen er et mål på i hvilken grad studentene 

føler seg forberedt på skarpe oppdrag og stoler på egne ferdigheter. Det er ikke her grunnlag 

for å kunne si at studentenes opplevde mestring har forklaringskraft. Hvilken grad av mestring 

de opplever har ikke sammenheng med holdning tilbevæpning. Det kan være verdt å trekke 

inn her at flere av studentene påpekte i selvutfyllingen at de synes skyte- og 

situasjonstreningen er mangelfull ved PHS.  

Karriereplaner om å arbeide i ordenstjenesten, spesialenhet, med etterforskning, forebygging 

eller etterretning blir det heller ikke funnet at har en sammenheng med holdning til 

bevæpning. Særlig planer om å arbeide i ordenstjenesten hadde jeg forventet at skulle ha en 

tydelig sammenheng med holdning til bevæpning, på bakgrunn av teorien.  

Ved å fjerne variabler som ikke er hensiktsmessige å inkludere, så får vi en mer «rendyrket» 

modell. Prosessen med å utelate variabler bestod i praksis av å prøve seg litt frem med ulike 

kombinasjoner. Det ble kommet frem til en modell som først ble ansett som god nok, men ved 

nærmere undersøkelser ble det avdekket problemer ved denne. Oppvekstvariablene var ikke 

signifikante i siste blokk, praksisvariablene ble aldri signifikante, men indikerte en 

sammenheng med veiledningstype som kun ble signifikant dersom ”praksissted” var med.  

Dette tyder på at det er enten samspill som ikke lar seg avdekke her, eller en bakenforliggende 

variabel av betydning. At det kan være samspill er tenkelig ettersom vi vet at utvalgte steder 

hadde 1-2-veiledning. Videre kan dette også peke på en bakenforliggende variabel, som ikke 

er formulert. Dette kan tenkes at veiledningstype og praksissted (målt etter 

befolkningsstørrelse) avhenger av praksis i de ulike distriktene. Det ble påpekt av studentene i 

selvutfyllingen at praksisen var svært ulik i de ulike distriktene. Som Sandham og Todnem 

(2016) påpekte i sin masteroppgave, så var ikke bare bevæpningspraksis ulikt mellom 

distrikter, men også innad i distrikter. Det kunne være ulikt fra en gikk fra jobb en dag, til en 

kom på jobb neste dag. Dette er derfor noe som bør bemerkes og forbedres ved videre 

forskning. Som påpekt i forrige kapittel, så er det en svært lav andel av studentene som har 

hatt 1-2 veiledning, og til sammen vurderes dette som at denne ikke anses som en brukbar 

forklaringsvariabel i regresjonsanalysen. Dermed er det heller ikke grunn til å inkludere 

praksissted. Når jeg mente jeg kunne ha kommet frem til en «endelig» modell, kjørte jeg en 

stepwise regresjon, der programmet (SPSS/STATA) utelater variabler for meg, og det ble 
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kommet frem til samme modell som jeg kom frem til. Dette betyr at jeg føler meg trygg på 

modellen, ettersom den er bearbeidet substansielt gjennom at jeg har gjort vurderinger, samt 

at den blir ”bekreftet”. Dermed anses modellen som (relativt) god. Dette kan også 

underbygges av forklart varians (R
2
) som øker for hver blokk. Det skal nevnes at R

2
 oftest 

øker jo flere variabler som inngår, og man skal derfor ikke legge altfor mye vekt på dette.  

 

Histogrammet og P-P Plottet for den nye modellen under viser en forbedring av modellen når 

de variablene som hadde liten forklaringskraft i den planlagte modellen har blitt fjernet. VIF-

testen viser at det ikke er problemer med multikolinearitet, der verdiene går fra 1-1,04.  

Durbin Watson testen gir oss en verdi på 2,02, og antall gyldige enheter øker til 258.  

 

Figur 22) Histogram og P-P Plott med standardiserte residualer 

 
 

 

Stepwise regresjon ga 4 variabler (i 4 blokker). R
2 

(forklart varians) øker fra blokk 1 til blokk 

2, fra 0,151 til 0,288.. Forklart varians fortsetter å øke for hver blokk deretter, men mye mer 

beskjedent. I blokk 6 i den store modellen var den på 0,405, mens den er 0,338  i siste blokk i 

den forbedrede modellen. Når vi sammenlikner den forbedrede modellen, med færre 

variabler, så er de substansielle funnene de samme som i den store modellen. Av scatterplottet 

under ser vi ennå antydningen til heteroskedasitisitet, og det vil derfor (fortsatt) benyttes 

robuste standardfeil.  

 

 



118 

 

 

Figur 23) Residualspredning på verdiene til de uavhengige variablene 

 
 

 

På bakgrunn av gjennomgåelsen av hvorvidt forutsetningene holder, så vurderes modellen 

min som god nok, det vil si brukbar. Dette betyr ikke at det ikke finnes svakheter ved den. 

Her vil det trekkes frem; 

- Antydning til heteroskedastisitet. En mulig løsning kan være bruk av robuste standardfeil. 

Det vurderes som bedre å bruke disse. I tillegg kan utvalget mitt anses som et «moderat» 

utvalg, noe som taler for at robuste standardfeil bør kunne fungere.  

- Antall observasjoner. Et større antall observasjoner vil kunne gi utslag. Det er 258 gyldige 

enheter i min modell. Populasjonen var på 698 studenter.  

- At enkelte variabler (særlig den avhengige) kan ha litt for lite varians. Dette gir blant annet 

utslag som at samspillsledd vanskelig lar seg avdekke.  
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8.7 Presentasjon av resultater 

De ustandardiserte b-koeffisientene og tilhørende robuste standardfeil kan ses i tabellen 

under. R
2 

eller forklart varians sier hvor mye modellen forklarer. Forutsetningen for å kunne 

si noe om hvor mye av den avhengige variabelen som er forklart er at restleddet er ukorrelert 

med de uavhengige variablene. Så lenge de er ukorrelert kan en dele Y i to: det som er forklart 

(de uavhengige variablene) og det som ikke er forklart (restleddet) (Skog 2004: 224). Justert 

forklart varians kontrollerer for skjevhet, og derfor brukes hovedsakelig denne når vi skal se 

på hvor mye som forklares av den avhengige variabelen. Ved en F-test (ANOVA) kan vi se 

en mer helhetlig forklaringskraft av variablene. Årsaken til at det her er ikke oppgis justert 

forklart varians (adjusted R
2
) at det er brukt robuste standardfeil, som gjør poenget med å 

bruke justert forklart varians ikke står like sterkt. Tallene vil ikke forandre seg, men meningen 

en gjerne blir fristet til å tillegge tallene (hvor mye en forklarer i %) er ikke lenger relevant. 

Tilsvarende blir F-testen ikke det samme, men kan forstås som en Wald-test (en 

kjikvadrattest), i henhold til STATAs brukermanualer. R
2
 kan fortsatt brukes som en 

”goodness of fit-test”. En ”Goodness-of-fit-test” sier noe om observert utvalgsfordeling 

stemmer overens med en teoretisk forventet fordeling (Skog 2004: 193), og er signifikant 

(p<0,001) i alle blokkene i modellen.  

 

Tabell 8) «Rendyrket» blokkvis regresjonsmodell, estimerte regresjonskoeffisienter 

Variabel Blokk 1  

R
2 

0,151 

Blokk 2 

R
2 

0,288 

Blokk 3 

R
2 

0,319 

Blokk 4 

R
2 

0,338 

Konstant 3.2544*** 

(.3383) 

4.3185*** 

(.3531) 

4.7361*** 

(.3183) 

4.0705*** 

(.4154) 

Sårbarhet .5679*** 

(.0939) 

.5605*** 

(.0891) 

.5260*** 

(.0848) 

.5281*** 

(.0837) 

Tiltakskonsekvens  -.4382*** 

(.0713) 

-.4164*** 

(.0740) 

-.4020*** 

(.0754) 

Veileder   -.1681*** 

(.0513) 

-1563*** 

(.0515) 

Admin/Ledelse    .1407*** 

(.0501) 
Y= Grad for (1: svært negativ) eller mot (6: svært positiv) bevæpning  N= 258; Robuste standardfeil i parentes; 

*** p<0.01 
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Utelatelsen av variabler gjør at den ”endelige” modellen er liten, men til gjengjeld har jeg fått 

”rendyrket” betydningen av flere av de variablene som har vært av særlig interesse; risiko-

faktorer, veileders holdning og karriereplan(er). Modellens regresjonslinje settes opp som 

følgende:  

 

Ŷ = A + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 +  e 

Y er den avhengige variabelen holdning til bevæpning, og ŷ brukes når man viser til den 

predikerte ligningen. 

A er konstantleddet. Dette representerer den verdi Y har når alle X-variablene har verdi 0 

(Skog 2004: 215). Ofte vil dette være en rent teoretisk størrelse når det ikke gir mening å 

snakke om enheter som har verdi 0 på alle de uavhengige variablene. A brukes til å predikere, 

ved å regne den sammen med regresjonskoeffisientene ganget med enhetens verdier på 

uavhengige variabler.  

Bx  er regresjonskoeffisientene som viser sammenhengen mellom X og Y, som i min modell 

går fra B1X1 – B4X4. Regresjonskoeffisientene viser hvor mange enheter Y øker/avtar med når 

X øker med en enhet (Skog 2004: 216).  

E (e) er restleddet, som i et estimat vil kalles residual. Sammenfatter all varians i Y som ikke 

er fanget inn av modellen, som dermed er det uforklarte (Skog 2004).  I praksis ser 

regresjonslinjen min slik ut; 

ŷ = 4.0704 + (0,5281)*(Sårbarhet) + (-0,4020)*(Tiltakskonsekvens) + (-0,1563)*(Veileder) + 

(0,1407)*(Admin/ledelse) + e 

8.7.1 Signifikante funn 

Ettersom vi kan se hver uavhengig variabels påvirkning på den avhengige ved at det 

kontrolleres for de andre uavhengiges effekt, vil jeg derfor nå gå gjennom sammenhengene 

mellom den avhengige og de uavhengige. Signifikans er ikke det samme som sterk 

sammenheng, og de signifikante variablenes effekt vil kommenteres i egne punkter. I 

resultattabellen under er de standardiserte beta-koeffisientene oppgitt, som varierer mellom –1 

og 1, og lar oss sammenligne styrken i effektene til flere ulike variabler. Jo høyere verdi, jo 

sterkere effekt. Dermed kan vi diskutere den relative effekten av forklaringsvariablene som er 

inkludert i modellen. Som det vises, er alle forklaringsvariabler signifikante på 1 % nivå. 
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Dette betyr at funnene i 99 % av tilfellene kan antas å ikke skyldes tilfeldigheter, og den 

alternative hypotesen om at det er en sammenheng beholdes.  

 

Tabell 9) «Rendyrket» blokkvis regresjonsmodell, beta-koeffisienter 

Variabel Blokk 1  

R
2 

0,151 

Blokk 2 

R
2 

0,288 

Blokk 3 

R
2 

0,319 

Blokk 4 

R
2 

0,338 

Sårbarhet .3888*** .3838*** .3602*** .3616*** 

Tiltakskonsekvens  -.3693*** -.3509*** -.3388*** 

Veileder   -.1784*** -.1659*** 

Admin/Ledelse    .1410** 

Y= Grad for (1: svært negativ) eller mot (6: svært positiv) bevæpning N= 258; ** p<0.01 

 

8.7.2 Risikopersepsjon 

Sårbarhetsindeksen er en operasjonalisering av hvorvidt studenten opplever at politiet er utsatt 

og sårbarhet. Den neste indeksen har blitt kalt for ”tiltakskonsekvens” og er en 

operasjonalisering av at studentene opplever at våpenet har begrensinger, og potensielt kan 

medføre nye former for risiko. Begge indeksene går fra 1=helt uenig til 5= helt enig. Å føle 

seg sårbar og utsatt har positiv retning, som betyr at opplevd sårbarhet øker positiviteten til 

bevæpning. Å oppleve at bevæpningen medfører konsekvenser som kan vurderes som nye 

farer har negativ retning, som dermed gjør holdningen til bevæpning mer negativ. 

Tiltakskonsekvens har en beta-koeffisient på -0,3388, som er noe svakere enn beta-

koeffisienten til sårbarhet som har sterkest effekt (0,3616).  

8.7.3 Sosialiseringsmekanismer i praksisåret? 

Veileders holdning til bevæpning er en del av sosialiseringen, slik jeg har presentert det i det 

teoretiske. 1= svært positiv og 5= svært negativ. Retningen er negativ, og dette vitner om at jo 

mer negativ studenten opplevde veileder, jo mer negativ stiller studenten seg til spørsmålet 

om bevæpning. Beta-koeffisienten forteller oss at veilederen har moderat effekt (-0,1659),  
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8.7.4 Karriereplaner i politiet 

Karriereplaner bidrar signifikant til modellen, med variabelen administrasjon og ledelse.  

(1=passer svært godt – 5= Passer ikke i det hele tatt). Retningen er positiv. Dette innebærer at 

jo mindre det passer at studenten ser for seg en karriere innen administrasjon og ledelse, jo 

mer positiv til bevæpning. Effekten her er den svakeste, med en beta-koeffisient på 0,1410.  
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  9

Drøfting av funn 

 

Å forklare holdning til bevæpning vil nødvendigvis være et mye mer komplekst prosjekt enn 

hva det er rom for i en masteravhandling. For å belyse holdningen studentene har til 

bevæpning mer konkret har det dermed blitt valgt ut forklaringsvariabler på bakgrunn av 

tidligere studier og relevant teori. Samtidig reises spørsmål knyttet til betydningen av et 

endret trusselbilde som gjør at avgrensningen min preges av risiko og fare. Jeg har forsøkt å 

tilnærme meg å forklare holdning til bevæpning med det jeg anser som viktige 

forklaringsvariabler. Disse er praksiserfaringer, holdninger til politirollen, tillit, 

risikopersepsjon og karriereplaner, samt at det har blitt kontrollert for såkalte 

bakgrunnsvariabler. Resultatene presentert ovenfor vil i det følgende drøftes.  

Avslutningsvis i spørreundersøkelsen kunne studentene legge til kommentarer i et 

selvutfyllingsfelt. Det ble ikke lagt føringer på hva disse kommentarene kunne være, og det 

var 49 studenter som la til kommenterer. Jeg har ikke forsøkt meg på noen kvalitativ analyse 

av disse kommentarene, det var heller ikke alle kommentarene som bidro med noe 

substansielt. Det var et par poenger som gikk igjen hos flere. Dette dreier seg om kort 

oppsummert om våpenet som et effektivt verktøy, som bør øves mer på og at studentene 

frykter noen skal bli alvorlig skadd eller drept før spørsmålet om bevæpning ”blir tatt på 

alvor”. Jeg opplever at en del kommentarer viser kompleksiteten i funnene som gjøres. Jeg 

synes derfor det er hensiktsmessig å kunne inkludere noen av disse kommentarene i 

drøftingen, slik politi studentene selv har ordlagt seg.  

9.1 Holdningsendringen 

Første del av problemstillingen var en hypotese om at holdningen til bevæpning ville være 

mer positiv blant årets studenter enn hos 2013-kullet. Det har blitt beskrevet hvordan den 

midlertidige bevæpningen later til å være det (av mest betydning) som skiller disse to kullene. 

Som vist i kapittel 7 er holdningen markant mer positiv til bevæpning blant 2016-studentene. 

Dette ga derfor grunnlaget for å gå videre å undersøke hva som kan forklare (den positive) 

holdningen til bevæpning. Andre del av problemstillingen dreier seg om holdningen kan 



124 

 

knyttes til den midlertidige bevæpningen, og om det kan finnes en sammenheng med syn på 

politirollen og studentenes vurderinger rundt risiko og fare.  Liv Finstad (2011b) skriver som 

nevnt, i rapporten til bevæpningsutvalget (Politiets Fellesforbund 2011) at internasjonal 

forskning peker mot at politiets bevæpningspolitikk og praksis er hendelsesstyrt, og at Myhrer 

og Strypes (2010) tanke om truslers påvirkning kan ha noe for seg. Samtidig er alvorlige 

hendelser svært sjelden. Dette peker på at trusler kan påvirke risikoaksept og praksis. Noe 

som kan bygge opp under tanken om at trusselvurderingen forsterker at yrket oppleves som 

risikofylt. Den antatt økte oppslutningen rundt et bevæpnet norsk politi er, etter mitt syn, en 

rimelig antakelse. Studentene er langt mer positive «i dag» enn for bare tre år siden. Dette har 

derfor blitt knyttet opp til politikulturen, der fare er sentralt. Dette kan delvis forklares av det 

å være ”risk target” (Sjöberg 2000: 2-3). Man vurderer risiko annerledes for seg selv, familie 

og andre. Polititjenestepersoner skal gripe inn i situasjoner (redde andre), de skal sørge for at 

kolleger har ryggen dekket, og de skal sørge for at de selv kommer hjem til familien. Dette 

kan være med på å forklare hvorfor potensialet for faret er en sentral del av politikulturen. I 

tillegg har det blitt vist av Wathne, Finstad og Drange (2008) at polititjenestepersoner 

opplever belastninger og risiko knyttet til ressursmangel, særlig lav bemanning. Lav 

bemanning kan øke risikovurderingen i negativ retning ved at en ikke føler en har noen som 

”backer” opp. Bevæpning kan kanskje derfor ses som et nødvendig verktøy.  

9.1.1 Forskjeller mellom kullene? 

I kapittel 7 ble det presentert hvordan studentene fordelte seg på en rekke spørsmål. Kullene 

er veldig like når det gjelder såkalte bakgrunnsvariabler. Bakgrunnsvariabler har vært sentralt 

ettersom et økt fokus på rekruttering og mangfold i politiet har vært et (politisk) mål. Som 

tidligere forskning har indikert så har bakgrunnsvariabler som utdanning liten betydning på 

holdninger relatert til autonomi-skalaen (Fekjær 2014). Andre studier viser at 

bakgrunnsvariabler har en effekt. Petersson (2015: 363) finner at kjønn og alder er av 

betydning for autonomisynet. I mine analyser blir ikke de såkalte bakgrunnsvariablene funnet 

å være av signifikant betydning på holdning til bevæpning. Det som også er interessant er at 

kjønnsforskjellen som tidligere har blitt funnet (Fekjær & Strype 2015a) ikke vises i mine 

analyser. Dermed står vi igjen med å se på hvordan studentenes erfaringer og vurderinger fra 

praksisåret forklarer holdningen. Her skal det også nevnes at det ikke går an å isolere 

praksisårets betydning, i og med at studentene vil gjøre vurderinger på bakgrunn av 

studieløpet og livet ellers også. Men det antas at praksisåret betyr mye får holdningen til 
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bevæpning, særlig fordi det var en ekstraordinær situasjon.  

Som det har blitt nevnt så kan det ikke utelukkes at det kan finnes en effekt av 

nærpolitireformen eller den nye våpeninstruksen, ettersom de begge trådde i kraft før 

spørreundersøkelsen ble sendt til studentene. I kapittel 3 ble reformen og instruksendringen 

beskrevet, og jeg mener at tross disse endringene, så kan jeg ikke se at disse skal ha veldig 

stor effekt. Den nye våpeninstruksen kan forstås som en fastsetting av det som ble praktisert 

under midlertidig bevæpning, gjennom at det nå er åpnet for å ha midlertidig bevæpning over 

tid når trusselnivået taler for dette. Når det gjelder nærpolitireformen så kan det tenkes at 

større avstander i distriktene kan være en forklaringsfaktor. Det kan tenkes at lettere tilgang til 

bevæpning oppleves som mer nødvendig når større avstander skal dekkes av politidistrikter. 

Det er ikke alle politibiler som frem til nå har hatt godkjenning for fremskutt lagring, og frem 

til dette er på plass over alt, så anses dette som et poeng. Våpeninstruksens § 2-2 om 

fremskutt lagring av skytevåpen i motoriserte patruljer sier at skytevåpen kan medbringes og 

oppbevares i samsvar med sikkerhetskrav fastsatt av POD. Det er de patruljene som styres av 

OPS som skal medbringe skytevåpen, med mindre særlige forhold tilsier noe annet. Jeg har 

ikke data som kan si noe om effekten av nærpolitireformen, og dette blir et ubesvart spørsmål 

i denne avhandlingen.  

9.1.2 Mer legalistiske? 

2016-kullet er i gjennomsnitt mer legalistisk orientert enn 2013-kullet var. Dette var et svært 

uventet funn, da forventingen basert på Fekjær og Strypes studie (2015a) viste at det å være 

autonom i tilnærmingen til politirollen hang sammen med å være for bevæpning. I 2016 er de 

mer legalistisk orientert, og samtidig svært positive til bevæpning. Otto Peterssons (2015) 

redegjørelser for perspektivene kan her være til hjelp. Petersson knytter det legalistiske 

perspektivet opp mot vektleggingen av arbeidsgivers makt, og hvordan arbeidsgiver kan utøve 

belønning og straff. Videre så knyttes det autonome perspektivet mer opp mot kollegers og 

publikums (sosiale) makt, som blir viktigere etter utdannelsen, mens førstnevnte er viktigst 

under utdannelsen. Så at de er mer legalistisk orientert nå (som studenter) kan kanskje peke på 

at den midlertidige bevæpningen har forsterket hvordan avvik fra retningslinjer kan medføre 

store konsekvenser. Videre, så er det da interessant å tenke at de kan forventes å bli mer 

autonome nå når de er (eller skal) i arbeid, og at dette igjen er funnet å henge sammen med å 

være for bevæpning. Vil de, om mulig, bli enda mer positive til bevæpning?  
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Som jeg så vidt har vært inne på i kommentarene mine rundt forbedring av 

regresjonsmodellen, så har jeg en tanke om at endring av våpeninstruksen (som kan 

argumenteres for at i praksis skjedde ved innføringen av midlertidig bevæpning) på et vis 

vanner ut skillet mellom disse to perspektivene i spørsmålet om bevæpning. Å være positiv til 

et bevæpnet politi er ikke i like stor grad preget av å ha (ønske om) større handlingsrom, for 

nå er handlingsrommet blitt utvidet. Videre, selv om funnet er statistisk signifikant, så vil det 

være feil i opptil 5 av 100 tilfeller, og det er ikke sikkert at studenter er så veldig mye mer 

legalistisk orienterte enn før, noe som bør påpekes. Allikevel er dette en veldig interessant 

tanke, og som det etter mine funn er grunnlag for å diskutere og studere videre. Petersson 

(2015: 341, 364) viser hvordan den gjennomsnittlige nye studenten på en skala fra 0-100 

forventes en score på 35. I løpet av studietiden justeres dette til 34. Studentene har i praksis 

samme autonomisyn ved utdannelsens start, som ved utdannelsens slutt (Petersson 2015: 

363).  Teorien sier derfor at polititjenestepersoner leser inn mer handlingsrom i yrket når de 

har begynt i arbeidet, enn hva studentene gjør når de er under utdanning.  Ut fra forventingen 

som her vises, så er 2016-kullet helt på linje med denne med en score på 36, og det er kanskje 

snarere 2013-kullet som «avviker», ved å score høyere på autonomi-skalaen. Dette kan 

kanskje underbygge tanken om at studentene nå opplever et utvidet handlingsrom, der det å 

være for bevæpning ikke strider mot den legalistiske tilnærmingen de har som studenter.  

 

9.1.3 Terrororienterte studenter? 

Det har blitt presentert hvordan politikultur er utsatt for, og åpen for endring, og det bør kunne 

sies at det har blitt brutt en terskel ved å ha en midlertidig generell bevæpning. Videre ville 

jeg undersøke om holdningsendringen kunne knyttes opp mot trusselvurderingen. I rammen 

av risikosamfunnet kan de som er mot bevæpning anses som å være mot risikoreduserende 

tiltak, og dermed anses som ikke-rasjonelle aktører. Tidligere har bakteppet for den 

midlertidige bevæpningen, og dermed denne oppgaven, blitt beskrevet. Høy grad av 

mediedekning, sammen med hendelser omtalt som terror både her hjemme og i utlandet er 

med på å bygge opp under terrortrusselen i bestemt form, et abstrakt fenomen som nærmest 

har fått en konkret posisjon i samfunnet. I det minste konkret nok til at vi nå har hatt et 

midlertidig bevæpnet politi i norske gater. Den midlertidige ordningen, samt debatten rundt, 

preget media gjennom de 14 månedene, med diskusjoner rundt for eksempel ”snikinnføring”, 
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hendelsen på Grønland i Oslo der en kvinne ble skutt og vådeskudd. Studentene er også en del 

av samfunnet, og preges antakeligvis også av nyhetsbildet. For eksempel skriver en student;  

«Jeg vet ikke så mye om den faktiske trusselsituasjonen, mer enn hva media 

presenterer. Men uavhengig om det blir en akutt trusselsituasjon, PLIVO, eller et 

oppdrag der meldingen er noe helt annet enn det som faktisk er situasjonen når vi 

kommer på stedet og våpen er nødvendig for å løse oppdraget, så er politiets fremste 

oppgave å redde liv».  

 

For å forsøke å fange opp sammenhengen til debatten ble det sentralt å forsøke å måle 

studentenes risikopersepsjon, gjennom spørsmål direkte rettet mot terror.  

Mitt hovedinntrykk er at studentene ikke er særlig terrororienterte når de stiller seg såpass 

positive til bevæpning. De kan naturligvis ikke avskrive trusselen helt, som gjenspeiles i 

fordelingene på flere spørsmål relatert til terror. En stor andel mener at farlige oppdrag som 

ikke er relatert til terror alene er nok til at politiet bør være bevæpnet. Videre er det ikke 

mange som mener bevæpning er et egnet tiltak mot terror. Like over 96 % av studentene 

oppgir at erfaringene med den midlertidige bevæpningen gjør dem mer positive til 

bevæpning. Hvorvidt det skyldes selve praksisåret, eller en totalvurdering er vanskelig å si, 

men det synes ikke urimelig å tro at studentene som har sett bevæpningen i praksis vil bygge 

mye av vurderingen sin i dette spørsmålet på praksisåret. En student påpeker hvordan det ikke 

opplevdes at våpenet hadde betydning for kontakt med publikum; 

 

«Når det er spørsmål om kontaktsøkende publikum oppmot politiet, var det ofte 

nysgjerrighet fra publikum som vi ble møtt med i starten av bevæpningen. Det er for 

kort tid å si noe om hvordan effekten er når det gjelder kontakt mellom politi/publikum 

når det gjelder bevæpning. jeg fikk inntrykk av at de som tok kontakt med politiet 

hadde uansett tatt kontakt med oss for en prat -med eller uten våpen. De som er 

skeptisk til politi har kanskje større problemer med å ta kontakt med oss, og ville 

uansett ikke snakke med oss -med eller uten våpen. Dette er min subjektive 

oppfatning, tror ikke det er pistolen på hoften som hindrer kontakt med publikum, men 

en generell dårlig kontakt og svekket tillit mellom politi og publikum generelt.» 
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Truslers betydning har blitt fremlagt som sentralt, sammen med forventingen knyttet til 

potensialet. Dette betyr dermed at det ikke er en forutsetning at det er sannsynlig, målt i tall, 

men snarere at det er et (større) potensiale for alvorlige hendelser. Finstad (2011) peker at 

forestillingen om fare kan være avgjørende for tjenestepersoners forventede bruk av 

skytevåpen. Dette gjør spørsmål om risikopersepsjon til viktige spørsmål. Forventer studenter 

i større grad fare?  Hva gjør dette med forestillingen om fare? Og hva vil det innebære når 

politiet er generelt ubevæpnet? I norsk sammenheng er bruk av skytevåpen i de fleste tilfeller 

å true med skytevåpen, ettersom skudd i få tilfeller avfyres, noe som peker på at forventingen 

om fare ikke bør leses som «sannsynlighet» for at våpen blir avfyrt. En god andel av 

studentene oppgir også at de frykter å måtte bruke våpenet mot noen. Påstanden «politiyrket 

er farlig» er en del av sårbarhetsindeksen som er funnet å ha en signifikant sterk effekt på 

holdning til bevæpning, og indeksen sier oss dermed at potensiale for fare, 

risikopersepsjonen, er av betydning. Videre, så er tiltakskonsekvenser også av betydning her, 

og viser at vurderinger knyttet til fremtidige potensielle situasjoner er sentralt. Våpenet har 

sine begrensinger, og kan også medføre risiko.  

Forventingen om fare kan illustreres ved en students kommentar; 

 

”Generell bevæpning har blitt argumentert mot av visse politikere ved å si, "Fransk 

politi er bevæpnet og de klarte ikke å avverge terrorangrepet der, november 2015." 

Generell bevæpning handler om å gi tjenestepersoner muligheten til å handle og 

avverge noe raskest mulig om det skulle skje. Generell bevæpning kommer til å bli 

innført, men det må først være en hendelse som har kostet tjenestemenn livet. Eks. 

mener jeg å huske at i Danmark ble det innført etter fire tjenestemenn ble drept i 

tjeneste. For en gangs skyld burde Norge ligge på forskudd.” 

 

9.2 Både og? 

Studentene er ikke svært terrororienterte, men trusselen avskrives heller ikke. Terror blir en 

del av den iboende faren.  Spørsmål jeg knyttet opp mot den iboende faren ved yrket, nå også 

i form av å være terrormål, var hvordan politistudentene selv opplever risiko knyttet til yrket 

og terrortrusselen. Oppleves den som reell og sannsynlig? Og dersom de vurderer situasjonen 
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slik, fører dette til bekymring og uro for hva de har i vente som ferdig utdannet? Kan 

risikovurderingen være med å forklare holdning til bevæpning? Kan det være snakk om en 

frykt for å jobbe i politiet uten dette verktøyet? 64 % opplever å være forberedt på å møte 

skarpe oppdrag, og like over 75 % stoler på sine ferdigheter i uforutsette situasjoner. De anser 

allikevel ikke våpenet som et spesielt egnet tiltak mot terror. Det om lag 40 % som mener at 

våpenet er et egnet tiltak, noe som viser at terrortrusselen ikke avskrives helt. Langt flere, like 

over 84%, mener at farlige oppdrag som ikke er relatert til terror alene er god nok grunn for 

bevæpning. De er ikke veldig bekymret for å jobbe uten permanent eller regelmessig 

bevæpning, men mener tydelig at politiet er tryggere på jobb med bevæpning.  

Risiko-faktorene som blir funnet å ha signifikant effekt på holdning til bevæpning setter opp 

to motstykker i risikopersepsjonen; å være (mer eller nok) sårbar versus å bli (mer) sårbare. 

En student sin kommentar synes svært illustrerende på disse to aspektene ved risikoen knyttet 

til yrket; 

 

”Vi har en meget god utdannelse, selv om det kunne vært mer trening med våpen og 

situasjonstrening. Derfor håper jeg at jeg aldri står i en situasjon der menneskeliv blir 

tatt, også må jeg løpe bort fra stedet til bilen, med en puls på 200 og med fare for å bli 

skutt i ryggen hente frem våpenet, før jeg på nytt må få oversikt over situasjonen, og så 

kan aksjonere. Jeg håper jeg har pistolen på hofta slik at jeg kan handle med en gang. 

Jeg synes norsk politi har klart seg godt i den tiden de har vært bevæpnet. Medias 

fokus på vådeskudd er litt urettmessig, og debatten om bevæpning er ofte unyansert (jf, 

når har Finland blitt trukket frem som et eksempel?). Til slutt tror jeg at om vi blir fast 

bevæpnet, så er det en overgangsfase der som med alt annet. Deretter vil det bli en 

naturlig del av hverdagen for alle. Også de i publikum som synes det er skummelt av 

politiet er bevæpnet. Min største frykt med å gå med våpen på hofta i hverdagen, er at 

noen skal ta mitt våpen og bruke det mot andre eller meg selv.” 

 

 

Dette tolker jeg som i tråd med antakelser rundt påvirkningen av et endret trusselbilde. Selv 

om ikke dette direkte handler om terrortrussel(en), så kan trusselen øke et opplevd behov for 

bevæpning, selv om dette ikke handler om tiltak mot terror, men kanskje mer om et behov for 
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beskyttelse og mulighet for rask inngripen i de mer hverdagslige (skarpe) oppdragene.  

Samtidig ser de at våpenet kan ha uønskede effekter. Som vises ved at jo mer studentene 

vektlegger det som kan antas å være uønskede konsekvenser med bevæpning som tiltak, jo 

mindre positive til bevæpning. I dette tenker jeg at det ligger en risikopersepsjon som 

vektlegger potensielle nye farer som settes opp mot de farene som studentene allerede 

vurderer som reelle. Totalt sett tolker jeg det slik at farevurderinger er svært sentralt, både for 

og mot. Dette gir også mening innenfor forståelsen av risikopersepsjon. Sårbarhet har størst 

(relativ) effekt, og tiltakskonsekvenser har nest størst effekt på holdning til bevæpning. 

Risikofaktorer er dermed det som i min modell forklarer mest. Den iboende yrkesmessige 

faren er en sentral del av politikulturen. Føre var-prinsippet er ikke noe som er spesielt for 

terror, men vises også gjennom hvordan studentene vurderer en allsidig fare. Det skal også 

påpekes at flere studenter la til at de mente våpenet handlet om å beskytte publikum;  

 

«Jeg syns valgmulighetene for bevæpning kanskje er noe diffuse, man må velge enten 

terror eller psykiatri. Selv om dette er veldig i tiden å snakke om syns jeg det blir for 

enkelt og for snevert. Permanent bevæpning handler for meg ikke om å skulle sikre seg 

mot hverken terror eller psykiatri, men å ha et ekstra verktøy i beltet slik at man for 

publikum kan yte best mulig tjeneste til enhver tid, til og med i de situasjonene som krever 

væpnet innsats uten tap av tid» 

 

9.3 Sosialiseringsmekanismer 

Veileders holdning har også en effekt på studentene. En negativ veileder gir en (noe mer) 

negativ student. Veileder har større effekt enn planer om å jobbe innen administrasjon, men 

mindre effekt enn risikofaktorene. At veileders holdning har en effekt ert i tråd med den 

antatte påvirkningen. Den teoretiske tilnærmingen til sosialiseringen viser hvordan studentene 

vil ta til seg mer erfarne tjenestepersoners perspektiver, uten å nødvendigvis reprodusere den 

eksisterende kulturen helt. Et viktig poeng som påpekes av en student. Kommentaren 

vektlegger erfaringen;  

«Det er ganske vanskelig for oss studenter å ta stilling til slike spørsmål som har 

kommet frem i denne undersøkelsen. Vi har ikke erfart selv det å bære våpen i tjeneste, 
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og vi har svært lite erfaring generelt i politijobben fra før. Det er greit nok at vi kan 

tenke oss frem til svaret, men jeg føler spørsmålene ble for rettet mot politifolk med 

noen år på ryggen og som har gått med våpen når den midlertidige bevæpningen fant 

sted».  

 

Studentene oppgir mer variasjon i veilederes holdning enn hvordan de selv stiller seg i 

spørsmålet om bevæpning. Dette kan forklares av nettopp erfaringen. Dette kan videre tenkes 

å skyldes hvordan de opplevde praksisen, der de var uniformerte uten våpenet.  

Når arbeidet med denne avhandlingen gikk mot slutten ble det omtalt i media at stadig flere 

stryker på skyteprøven, som blant annet forklares med bruk av verneutstyr som stadig blir lagt 

mer vekt på. Den nye våpeninstruksen åpner for at i perioder med midlertidig bevæpning så 

skal ikke polititjenestepersoner behøve å bære dette verneutstyret. Dette får meg til å stille 

spørsmål ved hvordan PHS skal trene opp generalister i et ubevæpnet norsk politi til å være 

midlertidig bevæpnet i andre situasjoner enn det som øves på. I tillegg utfordres praksisen slik 

den er i dag. En student påpeker dette med hvordan dette opplevdes problematisk;  

 

«Hvis midlertidig eller permanent bevæpning blir innført må retningslinjene for 

studenter bli annerledes. Avsetting av studenter tilfeldige steder i distriktet er ikke en 

løsning. Studenten blir alene, og det kan skje noe der også.» 

 

At studentene hadde ulike erfaringer under praksisen støttes av Sandham og Todnem (2016) 

oppgave der informanter fortalte om hvordan praksisen kunne være ulik fra dag til dag. Dette 

peker for det første på utfordringer ved å ha en generell midlertidig bevæpning når praksis 

ikke er å ha dette. En student skriver følgende; 

 

«Praksisen med at Veileder og student blir 1 tjenesteperson siden det er 1. våpen 

fungerer heller ikke. deling av patrulje eller veileder/studentpatrulje blir også 

vanskelig. praksisen var ekstremt forskjellig fra de forskjellige distriktene når vi var i 

B2» 
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Dette peker på en svakhet ved hvordan jeg målte praksissted. Ved å inndele etter 

befolkningsstørrelse, så har viktige skiller i dette spørsmålet ikke kunne avdekke effekten av 

den ulike praktiseringen av den midlertidige ordningen.  

 

9.3.1 Ute eller inne? 

 

Menn er mer operativt innstilt fortsatt, men det blir ikke funnet forskjeller i kjønn og holdning 

til bevæpning. Kvinner ser i større grad for seg en karriere innen administrasjon og ledelse, og 

de som mener det passer svært godt med en slik karriere er mer negative, som vist i 

regresjonsanalysen. Karriereplaner, i tråd med tidligere forskning (Fekjær og Strype 2015a), 

ser ut til å veie tyngre enn kjønn, men det kan her ikke påpekes en kjønnseffekt. En student tar 

opp akkurat dette med hvordan de ulike politikulturene kan ha ulike risikopersepsjoner; 

 

«Slik eg har fått intrykk av gjennom praksis, varierar meiningane om bevæpning/ikkje 

bevæpning mellom kor utsatt du sjølv er for fare i tjeneste. Mange som sit på 

etterforsking opplever eg som meir negative til bevæpning enn dei på orden. Når eg 

starta på phs var eg sjølv mot bevæpning av norsk politi, men etter praksis, der eg fekk 

oppleve å møte mange ustabile personar, og sjølv bli sikta på med våpen, har eg aldri 

vert i tvil på at eg ynskjer eit ekstra maktmiddel i beltet. Det vil uansett sitte langt langt 

inne å bruke skytevåpen, og Norge vil aldri bli som USA som mange er redd for. Ein 

dag får eg ein familie som eg kvar dag har planar om å komme heim til, eg trur heller 

ikkje terrortrusselen mot Norge kjem til å bli mindre i åra framover, så det er på 

bakgrunn av fleire ting at eg er for generell bevæpning» 
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9.4 Konkluderende betraktninger 

I tråd med det Gundhus og Larsson (2014) løfter frem som en konsekvens av utviklingsbildet, 

der blant annet nyhetsbildet farger vår oppfatning av (risikoen for) den kriminelle, og ”den 

fremmede” som ”den andre”, tenker jeg at vi her aner risikosamfunnet og et føre-var prinsipp 

som ikke knytter seg mot publikum generelt. Allikevel er studentene svært positive til 

bevæpning, noe som kan tale for at ”den farlige” blir farligere. Når dette videre knyttes opp 

mot hvordan enkelte grupper i større grad er utsatt for å få denne merkelappen (se for 

eksempel Finstad 2000), er dette noe som bør løftes opp til diskusjon. Angsten for 

kriminaliteten later til å få et stadig større feste, og dette kan tenkes og også gjøre utslag i 

politikulturer. I dag forventes politiet å håndtere en rekke oppgaver, som ikke er helt nye, men 

som fremhever politiets rolle. Terror er nettopp et slikt eksempel, sammen med for eksempel 

organisert kriminalitet eller vold i familien (Gundhus & Larsson 2014: 289). 

Politistudenter bør lyttes til. De er en del av vårt fremtidige politi, og at det nå er en såpass 

positiv holdning til bevæpning sier oss at ”noe” har skjedd. Flere studenter påpekte i 

selvutfyllingen at de savnet mer skyte- og situasjonstrening. Dette er interessant å merke seg, 

ettersom skytetreningen har økt betraktelig siden 2007.  En student påpeker dette; 

 

«Generelt savner jeg at politistudentenes meninger blir hørt innad i etaten (ingen har 

stilt oss lignende spørsmål tidligere). Videre at Politihøgskolen nyanserer sin 

våpenutdanning og får noen kompetente utenfra etaten til å se på antallet skytetimer 

studentene får ila. utdanningen. Mange studenter har et bilde av at PHS går mot en 

akademisk skole, der bl.a. antallet timer skytetrening, skyte simulator o.l. blir fjernet 

eller betydelig redusert.» 

 

Dette kan kanskje indikere at det er et ”krasj” mellom teori og praksis, også hos 2016-kullet.  

Hypotesen videre til studentenes vurdering av risiko er at ved å rette trusselvurderingen 

spesielt mot det uniformerte politi, så ble det skapt en forsterkning av en  (politikulturell) 

kollektiv risikobevissthet der ”war stories”; vektleggingen og forventingen om farer i yrket,  

forsterkes av sårbarheten som påpekes og gjøres allment kjent. Politiet har også i større grad 

dekke til denne oppfatningen gjennom økningen av voldskriminaliteten mot dem, og sammen 
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med å bli utpekt som et terrormål kan dette forsterke bevisstheten rundt farene ved yrke; 

risikobevissthet blir muligens et stadig mer sentralt aspekt ved politiyrket, i tråd med 

utviklingen ellers. Ikke minst utfordres de i å ”være på jobb for en trygg hovedstad”, for å 

bruke Oslopolitiet som eksempel, når det er de som er terrormålet. Tanken er at det økte 

fokuset på risikobevissthet, også omtalt som risikoerkjennelse i Gjørv-rapporten, så 

igangsettes risikoreduserende tiltak. Dette kan bli en manifestasjon av risikoen, den kan 

oppleves mer reell, og bør tas på alvor. Hvis ikke kan dette få konsekvenser fra flere hold, 

både arbeidsgiver og ledelse så vel som blant publikum. Dette kan påvirke risikopersepsjonen. 

Det blir en ny situasjon, som former omgivelsene. Videre så har flere av studentene påpekt at 

de ikke var tilfredse med hvordan PHS håndterte situasjonen, der de som var i samme uniform 

gjerne ble etterlatt. Dette kan ses som at de ble enslige terrormål. Dette kan forsterke 

sårbarheten studentene føler på når de er ”nye i gamet”. Samtidig kan risikovurderinger vise 

hvordan de både har sin egen sikkerhet å ta hensyn til, så vel som andres; 

 

«Håper undersøkelsen legger vekt på ikke bare en pistol i utstyrsbeltet til 

tjenestepersonen, men også fremtreden til tjenestepersonen er viktig på hvordan 

publikum oppfatter politiet. I tillegg mener jeg at undersøkelsen i liten grad fokuserte 

på de situasjonene som til daglig oppstår som potensielt kan være farlige, og ikke bare 

knytte bevæpningen opp mot terror (noe som burde vært en større del av debatten 

vedrørende bevæpningsspørsmålet). En pistol er/kan være et verktøy som kan redde 

liv, både publikum og politiet. For at politiet skal kunne gjennomføre oppgaven de er 

satt til i henhold til pl§ 1 2.ledd, bør vi ha nødvendig verktøy tilgjengelig.» 

 

Som Fekjær og Strype (2015a) påpekte er spørsmålet om bevæpning en interessant måte å 

tilnærme seg holdning knyttet til makt. Samtidig kan det tenkes at det kan peke oss i en annen 

retning. Den store oppslutningen om et bevæpnet politi kan tolkes som et uttrykk for avmakt. 

Det stilles strengere krav og det bør tas hensyn til effektene dette kan ha. Dette peker, etter 

mitt syn, på en vanskelig balansegang mellom det de er satt til å gjøre, og hva de har av 

verktøy for å gjøre det så raskt som det kreves. Som Finstad skriver; «verdien av et synlig 

ubevæpnet politi – og verdien av å ha et politi som beskytter seg selv og andre» (Finstad 
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2011b: 61-62). Det er ikke tvil, etter denne studiens funn, hva politistudentene mener om hva 

som er verdien som veier tyngst.  
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  10

Avslutning og veier videre 

Studien er en tverrsnitts studie, og de funn som er gjort sier noe om studentene «i dag». Det er 

viktig å ha et langsiktig perspektiv når vi innen samfunnsforskning vil snakke om utvikling, 

og denne oppgaven bidrar til å kunne fange opp en mulig permanent holdningsendring blant 

politistudenter, som en del av det fremtidige politiet.  

Denne studien av B3-studenters holdning til bevæpning etter å ha vært i praksis mens vi 

hadde midlertidig bevæpning i Norge peker på flere interessante funn. 

Først og fremst så ser vi at det har foregått en holdningsendring på gruppenivå. 2016-kullet er 

langt mer positive til bevæpning enn 2013-kullet. Det har ikke blitt funnet andre viktige 

faktorer her som jeg tenker at kan være sentralt for å forklare holdningsendringen. Jeg har 

derfor lagt til grunn at det endrede trusselbildet, og midlertidig bevæpning (med andre 

sikkerhetstiltak) som konsekvens er den sentrale forklaringen her. Dette har farget 

tilnærmingen min til problemstilling, og det kan åpenbart kritiseres. Enkelte studenter påpekte 

at det er viktig for dem å ha et verktøy som kan beskytte både dem selv og publikum, og at de 

en dag planlegger å få en familie å komme hjem til hver dag. Argumentasjonen er lett å forstå. 

Men om man tar et skritt tilbake, så kan man også legge det frem på en annen måte; 

polititjenestepersoner (og studenter) hadde en familie å komme hjem til før også. Økningen i 

vold mot ”offentlig tjenestemann” var der for tre år siden også. Det er ”noe” som har skjedd i 

løpet av disse tre årene, og jeg mener dette ”noe” er trusselvurderingen rettet mot politiet, og 

det medfølgende tiltaket i form av midlertidig bevæpning.  

Etter det jeg vet har det ikke vært større hendelser mellom 2013 og 2016. De hendelser som 

jeg kan tenke meg er alle relatert til terror. For eksempel i København, Brussel og Paris. Dette 

taler, etter mitt syn, for at de endringer vi ser i holdningene er en indirekte effekt av trusselen.  

Jeg har en hypotese om at trusselvurderingen forsterker såkalte war stories, der det fortelles 

historier som viser hvor utsatt politiet er i sitt yrke, noe som også er sant. Det er ikke urimelig 

å tro at når innføringen av den midlertidige ordningen var et faktum så var dette det store 

samtaletemaet i politibilen, på stasjonen og gjennom praksisåret. 

Som det også tidligere har blitt beskrevet så virker det som at trusler (en lavere aksept for 

dette) øker antall bevæpningsordre. Når de får påpekt sin sårbarhet, så stilles det kanskje 

spørsmål ved om politiet virkelig skal kunne håndtere det de er satt til å gjøre.  
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Kanskje kan dette være et uttrykk for "baksiden" av profesjonaliserings-medaljen? Ved økt 

profesjonalisering, økt vektlegging av effektivitet, samt "nye" trusler som utfordrer politiet, så 

lurer jeg på om det skjer en endring i studentenes opplevelse av hva vi skal kunne forvente av 

det fremtidige politi. Hvis vi "kvitter” oss med de autonome holdningene, kan vi allikevel be 

dem om å gripe inn umiddelbart i risikofylte situasjoner? Jeg vil løfte en hypotese om det som 

Haugland (2014) omtaler som endret risikoaksept, som i stor grad er i tråd med det som jeg 

behandler som risikopersepsjon, peker på baksiden av profesjonaliserings-medaljen. Økt 

risikobevissthet har blitt sentralt for politiet. Dette har også blitt mer sentralt i selve 

utdanningsløpet. Økt profesjonalisering, der den uprofesjonelle autonome tilnærmingen 

ønskes bort kan kanskje forstås som at man lager et tydeligere skille mellom jobb og privatliv. 

Ved et slikt tydeligere skille vil kanskje ikke polititjenestepersoner akseptere risiko på samme 

måte lenger. Det vil bli interessant og etter hvert kanskje få vite om dette vedvarer.  

Det har ikke blitt funnet en signifikant effekt av praksissted eller veiledningstype, slik disse 

variablene er formulert. Sammen har de en effekt, som nevnt under punktet om forbedring av 

modellen, men jeg kan ikke si hva som ligger bak dette, og dette blir en svakhet ved min 

modell. Prosentvis så er det flere med 2-1 veiledning som er helt enig i at politiyrket er farlig, 

men her kan få personer gjøre store utslag, ettersom det er såpass få som har hatt denne 

veiledningstypen. Allikevel ønsker jeg å lufte noen tanker som kanskje kan være inspirerende 

for videre forskning, særlig dersom praksisen med 2-1 veiledning fortsetter. Det kan for 

eksempel tenkes at i oppdrag der studentene bes om å bli sittende i bil, eller holde avstand på 

andre måter, så foregår det en egen type sosialisering studentene i mellom. Kanskje kan dette 

tenkes å skyldes solidariteten som ofte blir påpekt som et viktig aspekt ved politikultur, der 

følt ansvar for kolleger, og kollegers sårbarhet er viktig. Studentene opplevde å være 

ubevæpnet sammen, der de ser den andres sårbarhet i dette. Kanskje tydeligere enn de 

studentene som var ubevæpnet alene. Utover dette vil jeg ikke gjøre flere bemerkninger på 

disse, ettersom dette tross alt er nullfunn, men det er teoretisk interessant å stille spørsmål ved 

dette.  

Som Myhrer og Strype (2010) diskuterer så kan den tiden det tar å få på plass bevæpningen 

ved framskutt lagring føre til at alternative løsninger blir i større grad vurdert og brukt, og det 

kan stilles spørsmål ved om, dersom polititjenestepersoner i større grad vil anse 

”hverdagsoppdrag” som farligere enn før, hvilke følger dette får for vurderingen av alternative 

løsninger, når de allerede har ”den ønskede” løsningen på hofta.  
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Et profesjonalisert politi som viser indikasjoner på lavere risikoaksept, som blir kritisert for 

manglende risikobevissthet og ikke rask nok handlingsrespons, blir utpekt som et sannsynlig 

terrormål.  Vi har sett at bevisstgjøring av politiets sårbarhet tidligere har resultert i økt 

bevæpning. Min hypotese er at når politiet uttalt blir mer sårbart enn noensinne, så øker den 

generelle frykten knyttet til den iboende faren i yrket. 

Allerede i mars 2017 skal evalueringen av midlertidig bevæpning, generell bevæpning og 

alternative bevæpningsmodeller fremlegges. Jeg gleder meg stort til å lese denne. Kanskje kan 

denne oppgaven vise at i de fremtidige potensielle bevæpningsmodeller, så kan 

”bakkemannskapet” inneha en endret risikoaksept og risikopersepsjon. Sammen med en 

ganske positiv holdning til bevæpning som verktøy, der beslutningen om bevæpning nå tas 

lavere ned i hierarkiet, bør det reflekteres rundt om ikke dette kan peke på at vi vil se 

ytterligere økning i bevæpningsordrer framover, uavhengig av hvilken bevæpningsmodell vi 

med tiden lander på.  

 

 

Antall ord (inkludert tabeller): 45 977 

Antall ord (ekskludert tabeller: 45 103 
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 Prosjektets avslutning er endret til 31.12.2016. Endringen ble godkjent 09.03.2016 av NSD. 
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2.  Godkjenning fra PHS 
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3. Informasjonsskriv 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 «Bevæpning av det norske politiet?» 
- En studie av politistudenters erfaringer med midlertidig bevæpning 

 

Bakgrunn og formål 

Formålet med studien er å få kunnskap om hvordan B3-studenter har opplevd året med 

midlertidig bevæpning. Dagens B3-studenter var i praksis da den midlertidige ordningen ble 

innført, og har derfor en unik erfaring fra sitt praksisår. Som B3-student inviteres du herved til 

å hjelpe med å få mer kunnskap om dette. Vi ønsker å vite hvordan du stiller deg til et 

bevæpnet norsk politi, og hvordan du vurderer ulike aspekter ved politiyrket og tilgang til 

maktmidler i lys av dine erfaringer og opplevelser fra utdanningen din og særlig praksisåret.  

 

Resultatene fra prosjektet skal brukes til en masteravhandling i rettssosiologi ved institutt for 

kriminologi og rettssosiologi på UiO, samt til et forskningsprosjekt (innenfor samme tema) 

som gjennomføres av Marit Egge og Jon Strype ved Politihøgskolens forskningsavdeling. 

Spørreskjemaet er utarbeidet sammen med Jon Strype og Marit Egge. Jon Strype er 

hovedveileder for mastergradsprosjektet.  

 

Studien er godkjent av Politihøgskolen. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 
Du bes om å svare på et spørreskjema som består av 25 spørsmål, der enkelte av spørsmålene 

ber deg om å vurdere flere påstander. Anslått varighet er 35 minutter.  

Dataene vil innhentes via spørreskjema på nett, og vil ikke kobles til deg som person, og det 

vil ikke innhentes informasjon om deg som deltaker gjennom andre kilder.   

Spørsmålene vil i all hovedsak omhandle hvordan du tar stilling til midlertidig bevæpning, 

risiko knyttet til yrket, hvordan du vurderer ulike situasjoner, blant annet knyttet til 

publikumskontakt og din erfaring fra praksisåret.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er Pernille Skjevrak, 

masterstudent ved IKRS, og Jon Strype som hovedveileder, og Marit Egge ved 

Politihøgskolen som vil ha tilgang til dataene. Dataene vil lagres i anonymisert form, og vil 

ikke kunne spores tilbake til person, og deltakere vil ikke gjenkjennes i publikasjon.   
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Prosjektet skal etter planen avsluttes desember 2016. De anonymiserte dataene vil lagres. 

  

 

Frivillig deltakelse 

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 anonymisert.  

 

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med Pernille Skjevrak på  

mail: p.e.skjevrak@student.jus.uio.no (Kan også nås vis 91620145) 
Kontakt med hovedveileder Jon Strype kan gjøres på mail jonstr@phs.no  

 

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS 

Samtykke til deltakelse i studien 

  

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

(krysses av i WebSurvey)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

mailto:p.e.skjevrak@student.jus.uio.no
mailto:jon.strype@phs.no
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4. Spørreskjema i tilpasset format 

 

Politistudenters holdninger og erfaringer tilknyttet den midlertidige 

bevæpningen 

 Du bes om å svare på et spørreskjema som består av 21 spørsmål, fordelt på tre hoveddeler. 

Anslått varighet er 10-15 minutter. Dataene vil innhentes via spørreskjema på nett, og vil ikke 

kobles til deg som person, og det vil ikke innhentes informasjon om deg som deltaker gjennom 

andre kilder. 

Spørsmålene vil i all hovedsak omhandle hvordan du tar stilling til midlertidig bevæpning, 

risiko knyttet til yrket, hvordan du vurderer ulike situasjoner, blant annet knyttet til 

publikumskontakt og din erfaring fra praksisåret. Vennligst velg det svaralternativet som 

samsvarer best med det som er riktig for deg.  Legg merke til at enkelte av spørsmålene ber 

deg om å vurdere flere påstander. Disse er merket i grått.  

 

Del I 

1. Kjønn: 

a) Mann  

b) Kvinne 

 

2. Alder 

______ 

3. Hvilken type område er du oppvokst i? 

a) Oslo og omegn, storby med over 500 000 innbyggere 

b) Storby med over 150 000 innbyggere  

c) Mellomstor by med 35 000-150 000 innbyggere 

d) By, tettsted med 20 000-35 0000 innbyggere  

e) Småby, tettsted med 5000-20 000 innbyggere 

f) Bygdesentra eller spredtbygd strøk med opp til 5000 innbyggere 

 

4. Hvilken type veiledning hadde du under praksisåret? 

a) 1-1 veiledning (en student på en veileder) 

b) 2-1 veiledning (to studenter på en veileder) 
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5. Praksisen bestod hovedsakelig av å arbeide innenfor hvilken  type område? 

a) Oslo og omegn, storby med over 500 000 innbyggere 

b) Storby med over 150 000 innbyggere  

c) Mellomstor by med 35 000-150 000 innbyggere 

d) By, tettsted med 20 000-35 0000 innbyggere 

e)) Småby, tettsted med 5000-20 000 innbyggere 

f) Bygdesentra eller spredtbygd strøk med opp til 5000 innbyggere 

 

6. Hva var din høyeste utdanning før du startet på Politihøgskolen? 

a) Videregående skole 

b) Ikke-akademisk yrkesutdanning etter videregående (f.eks. teknisk fagskole, fengselsskole, 

befalskole) 

c) Høyere utdanning ved høyskole/universitet, ingen fullført grad (for eksempel årsstudium) 

d) Bachelorgrad ved høyskole/universitet 

e) Mastergrad ved høyskole/universitet 

Jon: dette er det jeg tenker på som en bakgrunnsvariabel som er «selvsagt», men er det 

faktisk det?  

 

7. Har du avlagt førstegangstjeneste? 

a) Ja 

b) Nei 

c) Vil ikke svare 

 

Del II 

I den neste delen vil det stilles spørsmål tilknyttet ditt syn på politiyrket, både hva 

angår politirollen og politiarbeid, samt i hvilken grad politiet bør ha tilgang til 

maktmidler. 

 

8. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om hvordan politiarbeid bør 

utføres  

Svar på alle påstandene og angi på en skala fra 1 Helt enig til 5 helt uenig. 

 

1. De som krangler og er utrivelige når de kontrolleres, bør 
bedømmes hardere enn de som er samarbeidsvillige 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

2. De som oppfører seg dårlig mot politiet bør behandles 
tilsvarende 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

3. I de tilfelle der loven ikke strekker til er det akseptabelt at politiet 
straffer de som åpenbart er skyldige 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

4. Politiet bør oppdra folk som oppfører seg dårlig, selv om de ikke 
begår et direkte lovbrudd 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

5. I politiarbeid er det viktigere å oppnå resultater enn å følge loven 
til punkt og prikke 

1 2 3 4 5 Vet ikke 
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6. Alle skal behandles likt, uansett om det er vanlige 
samfunnsborgere eller kjente kriminelle 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

7. Å rette oppmerksomhet mot visse personer ut fra utseende eller 
opprinnelse er en naturlig del av politiarbeidet 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

8. Tolkning og anvendelse av lover og forordninger bør avgjøres av 
sunn fornuft 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

9. Mennesker som regelmessig begår kriminelle handlinger bør få 
nye sjanser 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

10. En person som en gang har valgt en kriminell livsstil kommer 
høyst sannsynlig til å forbli kriminell 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

11. Hvis polititjenestemenn bryter reglene, bør man heller håndtere 
dette kolleger imellom framfor å anmelde vedkommende 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

12. Politiets skal først og fremst sørge for at kriminelle får den straff 
de fortjener 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

13. Politisjefer på høyere nivå har god forståelse for hvordan det er 
å jobbe som politi 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

14. Politiyrket er i stor grad erfaringsbasert, dvs. at man lærer seg 
jobben gjennom praksis heller enn på skolen 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

15. I akutte, pressede situasjoner må man som politi først og 

fremst beskytte statens sikkerhet framfor å ivareta 

enkeltindividers behov 

      

 

9. Hvilke tiltak mener du kan bidra til å hindre at terrorhandlinger skjer igjen i 

Norge? Fyll inn i feltet under.  

 

 

 

10. Bør politiet alltid bære våpen i tjeneste? 

a) Ja 

b) Nei 

c) Har ikke tatt stilling 

 

11. Ut fra svaret du ga på forrige spørsmål, kan du angi hvor sterkt for/mot du 

stiller deg i spørsmålet om et generelt bevæpnet politi? Angi på en skala fra 1- 

svært positiv til et bevæpnet politi til  6-svært negativ til et bevæpnet politi. 

7=vil ikke svare 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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12. I hvilken grad vil du si at politiet er tryggere på jobb med bevæpning? 

a) Betydelig mer trygge 

b) Noe mer trygge 

c) Ingen forskjell 

d) noe mindre trygge 

e) Betydelig mindre trygge 

f) Vet ikke/vil ikke svare 

 

13.  Hvor stor betydning mener du at følgende tiltak kan ha, for å hindre at 

terrorhandlinger skjer igjen i Norge?  

Svar på alle forslagene og angi på en skala fra 1 til 5 der 1 betyr svært liten 

betydning og 5 betyr svært stor betydning. 

 

1 Mer overvåkning 1 2 3 4 5 Vet ikke 

2 Mer politi i gatene 1 2 3 4 5 Vet ikke 

3 Politi som alltid er bevæpnet  1 2 3 4 5 Vet ikke 

4 Mer åpenhet i den politiske debatten 1 2 3 4 5 Vet ikke 

5 Mer kontroll med politiske nettsteder 1 2 3 4 5 Vet ikke 

6 Større bevilgninger til politiet 1 2 3 4 5 Vet ikke 

7 Mer kunnskap om ekstreme miljøer 1 2 3 4 5 Vet ikke 

 

14. Gi din vurdering av de følgende utsagnene. Svar på alle utsagnene og angi på 

en skala fra 1- helt uenig til 5- helt enig.7 

 

1. Politiyrket er farlig 1 2 3 4 5 Vet ikke 

2. Jeg er bekymret for trusselsituasjoner som vil oppstå plutselig og 
uventet 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

3. Risikoen er det som er spennende ved yrket 1 2 3 4 5 Vet ikke 

4. Terror er nærmest umulig å avverge 1 2 3 4 5 Vet ikke 

5. Terrorangrep er en sannsynlig trussel mot politiet 1 2 3 4 5 Vet ikke 

6. Farlige oppdrag som ikke er terrorrelatert, er alene god nok grunn til 
at vi bør ha et generelt bevæpnet politi 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

7. Jeg er urolig over hvor mange oppdrag som er risikofylte 1 2 3 4 5 Vet ikke 

8. Jeg opplever det som usikkert å bære et ladd våpen på meg når jeg 
er i nærkontakt med andre 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

9. Jeg frykter å komme i en situasjon der jeg må bruke våpen mot 
noen 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

10. Jeg frykter at kriminelle kan bli mer voldelige mot et bevæpnet 
politi 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

11. Jeg er bekymret for å jobbe i politiet uten regelmessig/permanent 
bevæpning 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

12. Jeg frykter at våpenet ikke skal være til hjelp i en farlig situasjon 1 2 3 4 5 Vet ikke 

13. Jeg frykter hverdagsoppdrag som for eksempel møtet med 
psykisk syke mer enn terrortrusler 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

14. Nåværende situasjon  tilsier at politiet har behov for økt grad av 
maktmidler til disposisjon  fremover 

1 2 3 4 5 Vet ikke 
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15. Jeg føler meg forberedt på møte skarpe oppdrag 1 2 3 4 5 Vet ikke 

16. Jeg stoler på mine ferdigheter når uforutsette hendelser 

oppstår 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

17. Trusselnivået krever at man anser enhver kontakt med 

publikum som potensielt farlig 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

 

 

15. Hvordan tror du bevæpning påvirker publikums generelle inntrykk av politiet? 

a) Svært positivt 

b) Ganske positivt 

c) Verken positivt eller negativt 

d) Ganske negativt 

e) Svært negativt 

 

16. Vil du si at folk flest er til å stole på, eller at en ikke kan være for forsiktig når 

en har med andre å gjøre? Plasser deg selv på en skala fra 1 – kan ikke være 

for forsiktig til 10- folk flest er til å stole på. 11= Vil ikke svare 

 

1 

 

2 3 4 5  6 7 8 9 10 11   

 

 

17. Politiet møter mennesker med ulik bakgrunn i sitt publikumsrettede arbeid (IKKE 

hendelsesstyrt) Hvordan tror du bevæpning påvirker disse situasjonene? Vurder alle 

situasjonene og angi på en skala fra 1-5 der 1: Svært positivt  2: Ganske positivt  3. Verken 

positivt eller negativt  4: Ganske negativt  5: Svært negativt. 

 
1 Politiets møte med barn og ungdom i 
skolen, på fritidsklubber ol 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

2 Politiets arbeid med personer med 
alvorlige mentale lidelser (for eksempel 
akutte psykoser) 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

3 Politiets kontakt med flyktninger 1 2 3 4 5 Vet ikke 

4 Publikums ønske om selv å ta kontakt 
med politiet 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

5 Publikums imøtekommenhet når politiet 
tar kontakt 

1 2 3 4 5 Vet ikke 
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Del III 

I denne siste delen vil det stilles spørsmål knyttet til din erfaring fra praksisåret. 

 

 

18. Hvordan opplevde du at din veileder stilte seg til et generelt bevæpnet norsk 

politi? 

a) Svært positiv 

b) Ganske positiv 

c) Nøytral 

d) ganske negativ 

e) Svært negativ 

f) Vet ikke 

 

 

19. Erfaringene med den midlertidige bevæpningen gjør meg mer positiv til 

generell bevæpning 

a) I svært stor grad 

b) i noen grad 

c) I mindre grad 

d) I liten grad 

e) ikke i det hele tatt 

f) Vet ikke 

 

 

20. Hvis du prøver å forestille deg livet om ti år, hvor sannsynlig er det at 

utsagnene nedenfor vil passe for deg? 

Vurder alle utsagnene og angå på en skala fra 1: Passer svært godt til 5: 

Passer ikke i det hele tatt 

Jeg har tatt annen videreutdanning 1 2 3 4 5 Vet ikke 

Jeg arbeider som ordenspoliti 1 2 3 4 5 Vet ikke 

Jeg arbeider med etterforskning 1 2 3 4 5 Vet ikke 

Jeg arbeider med forebygging 1 2 3 4 5 Vet ikke 

Jeg arbeider med etterretning og analyse 1 2 3 4 5 Vet ikke 

Jeg arbeider med administrasjon og ledelse 1 2 3 4 5 Vet ikke 

Jeg arbeider i en operativ spesialenhet, for eksempel 
Utrykningsenheten 

1 2 3 4 5 Vet ikke 

 

 



162 

 

 

Har du noe du ønsker å legge til? 

 

 

Takk for at du tok deg tid til denne undersøkelsen! 
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5.  Karriereplaner, fordeling (%) kvinner og menn 

Fordelingene under er vertikal prosentuering , og viser i tråd med tidligere forskning at menn 

er langt mer innstilt på en operativ karriere enn kvinner. Kvinner ser i større grad enn menn 

for seg en karriere innen administrasjon og ledelse.  

 

Etterretning  

Kjønn Passer svært 

godt 

2 3 4 Passer ikke i 

det hele tatt 

Total 

Kvinne 33,3 29,6 21,3 25,3 35,6 27,3 

Mann 66,7 70,4 78,67 74,7 64,4 72,7 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

Etterforskning 

Kjønn Passer svært 

godt 

2 3 4 Passer ikke i 

det hele tatt 

Total 

Kvinne 52,9 40,4 24 24,6 12,5 27,9 

Mann 47,1 59,6 76 75,4 87,5 72,1 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

Forebygging 

Kjønn Passer svært 

godt 

2 3 4 Passer ikke i 

det hele tatt 

Total 

Kvinne 50 30,3 22,4 17 33,3 28,1 

Mann 50 69,7 77,6 83 66,7 71,9 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

Administrasjon og ledelse og ledelse 

Kjønn Passer svært 

godt 

2 3 4 Passer ikke i 

det hele tatt 

Total 

Kvinne 66,7 33,3 25,6 26,9 27,7 27,9 

Mann 33,3 66,7 74,4 73,1 72,3 72,1 

Total 100 100 100 100 100 100 
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Ordenspoliti 

Kjønn Passer svært 

godt 

2 3 4 Passer ikke i 

det hele tatt 

Total 

Kvinne 22,6 22,7 46 55,6 50 27,7 

Mann 77,4 77,3 54 44,4 50 72,4 

Total 100 100 100 100 100 100 

 

 

Operativ spesialenhet 

Kjønn Passer svært 

godt 

2 3 4 Passer ikke i 

det hele tatt 

Total 

Kvinne 16,3 24 41,9 64,3 63,2 27,5 

Mann 83,7 76 58,1 35,7 36,8 72,5 

Total 100 100 100 100 100 100 
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6. Studentenes tillit i 2013 og 2016 

Påstand: «Vil du stort sett si at folk flest er til å stole på, eller at en ikke kan være for 

forsiktig når en har med andre å gjøre?» 
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7. Faktoranalyse: Scree-plott og forklart varians-matrise 

 

 

Forklart varians 

 

Faktor 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total Varians, %  Kumulativ % Total Varians, %  Kumulativ % 

1 3,128 18,400 18,400 2,382 14,011 14,011 

2 2,560 15,059 33,459 1,674 9,846 23,858 

3 1,435 8,443 41,902 1,386 8,153 32,011 

4 1,328 7,813 49,714    

5 1,210 7,116 56,830    

6 ,951 5,594 62,424    

7 ,896 5,272 67,695    

8 ,823 4,839 72,534    

9 ,696 4,094 76,629    

10 ,681 4,004 80,632    

11 ,610 3,590 84,223    

12 ,570 3,353 87,576    

13 ,549 3,229 90,805    

14 ,458 2,692 93,497    

15 ,414 2,435 95,932    

16 ,410 2,413 98,345    

17 ,281 1,655 100,000    

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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8. Deskriptiv statistikk 

 

Variabel 

 

N M SD Min. Maks. 

1.Kjønn 315 .69 .464 0 1 

2.Alder 314 25.55 3,235 22 40 

3.Verneplikt 314 1.41 .492 1 2 

4.Yrkesutdanning 315 .67 .250 0 1 

5. Høyere utdanning 315 .26 .441 0 1 

6. Bachelorgrad 315 .11 .311 0 1 

7. Mastergrad 315 .06 .125 0 1 

8. Oppvekst Oslo 316 .13 .340 0 1 

9. mellomstor by 316 .26 .437 0 1 

10. småby 316 .27 .446 0 1 

11. bygd 316 .24 .430 0 1 

12. Praksis Oslo 316 .08 .265 0 1 

13. Mellomstor by 316 .29 .456 0 1 

14. By 316 .21 .407 0 1 

15. Småby 316 .31 .463 0 1 

16. Autonomi 292 2.47 .426 1.23 4.14 

17. Sårbarhet 274 3.39 .643 1.71 4.86 

18. Mestring 273 2.14 .786 1 5 

19. Tiltakskonsekvens 273 2.37 .798 1 4.5 

20. Veileder 270 2.10 1.003 1 5 

21. Veiledningstype 314 1.10 .294 1 2 

22. Ordenspoliti 266 1.76 .971 1 5 

23. Etterforskning 264 3.13 1.070 1 5 

24. Forebygging 265 2.85 1.166 1 5 

25. Etterretning 266 3.30 1.145 1 5 

26. Admin/ledelse 264 4.25 .955 1 5 

27. Spesialenhet 264 1.98 1.211 1 5 
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9. Korrelasjon (to-halet): alle variabler 

 


