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Sammendrag 
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Universitetet i Oslo 

 

Temaet for oppgaven er norsk narkotikapolitikk slik den utøves i praksis av politiet på 

gateplan. Empirien består av intervju med ni politibetjenter som jobber med ordenstjeneste på 

Sentrum og Grønland politistasjon i Oslo og av dokumentanalyse av Stortingsmelding 30 

(2011-2012) «Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk» og Politidirektoratets handlingsplan 

«Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 2011 til 2015» (2011).  

Det teoretiske utgangspunktet for oppgaven er Lipskys begrep om gatebyråkrati (2010), som 

er en beskrivelse av offentlig ansatte som utøver politikk i praksis på gatenivå. 

Gatebyråkraters arbeidsutførelse påvirker hvordan myndighetenes politiske mål og hensikter 

spilles ut og hvilke resultater politikken får. Oppgavens hensikt er å se hvordan politiet, som 

gatebyråkrater, utøver myndighetenes narkotikapolitikk. Dette blir gjort gjennom å se hvordan 

politiinformantene forstår menneskene og handlingene de møter på gateplan og hvordan de 

handler overfor disse. 

Oppgaven er skrevet med en fenomenologisk tilnærming, som handler om å oppnå en 

forståelse av enkeltpersoners subjektive opplevelser av fenomen (Thagaard, 2011). Med dette 

som utgangspunkt har jeg latt informantenes fortellinger være retningsangivende for 

oppgavens struktur. Temaene som tas opp underveis baserer seg på det som fremkom som 

viktig i informantenes fortellinger. 
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I intervjuene var det tre grupper mennesker i Oslos rusmiljø som var fremtredende hos 

informantene; avhengige narkotikabrukere, utenlandske narkotikaselgere og barn og unge. 

Informantene presenterte ulike forståelser av gruppene og ulike måter å nærme seg 

narkotikaovertredelsene gruppene begår. Med disse tre gruppene som utgangspunkt tar 

oppgaven for seg informantenes forståelser av gruppene sett opp mot myndighetenes 

fremstillinger av de samme gruppene, slik de vises gjennom narkotikapolitikken. Videre tar 

oppgaven for seg informantenes måter å handle overfor gruppene. Her trekker jeg inn 

relevante lover, hovedsakelig straffeloven (2005) og legemiddelloven (1994) som forbyr alle 

former for befatning med narkotika, for å se hvordan informantenes handlinger, autonomi og 

bruk av skjønn viser seg i møte med de tre gruppene.  

Myndighetene fremstiller svært ulike forståelser av avhengige narkotikabrukere, utenlandske 

narkotikaselgere og barn og unge i rusmiljøene. Oppgavens funn viser at informantenes 

forståelser og handlinger ligger tett opp til myndighetenes fremstillinger i narkotikapolitikken. 

Men informantenes forståelser av gruppene viser seg å være svært forenklet, noe som gjør at 

gruppene, i informantenes fortellinger, presenteres som mer forskjellige enn hva de egentlig 

er. Myndighetene fremstiller også svært ulike måter for politiet å nærme seg de tre gruppene 

på, i tråd med de ulike forståelsene som presenteres av gruppene. Igjen viser informantenes 

handlinger overfor gruppene at de følger myndighetenes fremstillinger og at de, i tråd med 

dette, handler svært ulikt overfor de tre gruppene.  

Informantenes autonomi og bruk av skjønn viser seg på ulikt vis i møte med de ulike 

gruppene. Dette blir vist både gjennom oppgaven og tatt opp som et eget tema, hvor jeg 

forsøker å belyse hvordan autonomi og bruk av skjønn kan forstås. 

I tillegg til å se til fremstillingene som presenteres politisk ser jeg avslutningsvis på hvordan 

narkotikakontroll på gateplan kan forstås som meningsbærende for politiarbeidet. Dette for å 

vise hvordan også det som gir mening i arbeidet viser seg ulikt i møte med de ulike gruppene.  
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1 Innledning 

Temaet for oppgaven er norsk narkotikapolitikk slik den utøves i praksis av politiet på 

gateplan. Oppgavens hensikt er på ene siden å se hvordan myndighetenes narkotikapolitikk 

fremstiller at politiet skal utøve politikken i praksis og på andre siden å se hvordan 

betjentenes forståelser av menneskene og handlingene de møter påvirker hvordan de utøver 

politikken på gateplan.  

Empirien består av intervju med ni politibetjenter som jobber med ordenstjeneste på Sentrum 

og Grønland politistasjon i Oslo. Gjennom intervjuene fortalte betjentene om de ulike 

menneskene og handlingene de møter i Oslos rusmiljø, hvordan de forstår disse menneskene 

og hvordan de håndhever narkotikaovertredelsene de begår. Empirien består også av 

dokumentanalyse av Stortingsmelding 30 (2011-2012) «Se meg! En helhetlig 

rusmiddelpolitikk» og Politidirektoratets handlingsplan «Politiets bekjempelse av 

narkotikakriminalitet i perioden 2011 til 2015» (2011), for å se hvordan myndighetene 

fremstiller menneskene i rusmiljøene og legger føringer for hvordan politiet skal nærme seg 

disse. I tillegg vil det være relevant å vise til aktuelle lover for politiets arbeid med narkotika. 

I intervjuene var det tre grupper mennesker i Oslos rusmiljø som var fremtredende hos 

informantene; avhengige narkotikabrukere, utenlandske narkotikaselgere og barn og unge. 

Informantene presenterte ulike forståelser av gruppene og ulike måter å nærme seg 

narkotikaovertredelsene gruppene begår. Med bakgrunn i dette vil jeg gjennom oppgaven 

belyse og drøfte politiets forståelser og tilnærming til disse tre gruppene og se disse 

forståelsene og tilnærmingene opp mot narkotikapolitikkens fremstillinger og føringer, for 

slik å kunne se hvordan politiet utøver myndighetenes narkotikapolitikk i praksis.  

Myndighetenes tilnærming til narkotikaproblemet har endret tyngdepunkt over tid og gitt 

opphav til ulike tiltak som retter seg mot å løse narkotikaproblemet. Dette kommer jeg tilbake 

til i kapittel 3. Narkotikapolitikken består i dag av flere aktører og ulike måter å forstå og 

nærme seg problemet på. Giertsen (2006) beskriver disse som hovedsakelig tredelt; narkotika 

som et medisinsk problem som skal håndteres av helsevesenet, narkotika som et sosialt 

problem som skal håndteres av sosialfaglige tjenester og narkotika som et 

kriminalitetsproblem som skal håndteres av kontrollapparatet (ibid.: 1). Det er de øverste 

politiske myndighetene som avgjør hvilke virkemidler og i hvilket omfang disse skal brukes. 
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Politiet, som faller under Giertsens tredje tilnærming, er i denne sammenhengen bare ett av 

flere virkemidler staten benytter seg av (Wegner, 2007: 67).  

1.1 Forbudet mot narkotika 
Det finnes et spenn av lover og regler som forbyr befatning med narkotika, og hvilke lover og 

regler som brukes avhenger av hvilken form for befatning en har med narkotika. Det er snakk 

om straffeloven (2005)1 § 2312 og § 2323 og legemiddelloven (1994) § 244 og § 315. 

Straffeloven og legemiddelloven rammer narkotikaovertredelser av svært ulik 

alvorlighetsgrad og straffeomfang. Straffeloven forbyr tilvirkning, innføring, utføring, 

ervervelse, oppbevaring, sending og overdragelse av narkotiske stoffer. Overtredelse kan 

medføre straff fra bøter og opp til 21 års fengsel. Legemiddelloven forbyr bruk og besittelse 

av narkotiske stoffer som ikke er av lovlig adkomst. Overtredelse kan medføre straff fra bøter 

og opp til seks måneders fengsel (Legemiddelloven, 1994; Straffeloven, 2005).  

Brudd på legemiddelloven er de minst alvorlige formene av alle narkotikaovertredelser og 

dreier seg om bruk og besittelse av mindre kvanta narkotika på størrelse med en brukerdose. 

Brudd på straffeloven § 231 er den mildeste formen for narkotikaovertredelser som rammes 

                                                
1 1. oktober 2015 opphørte straffeloven av 1902, og straffeloven av 2005 trådte i kraft. I den gamle loven ble 
narkotika regulert av § 162. Reglene og strafferammene i den nye straffeloven er tilnærmet uendret, men satt i et 
annet kapittel med annet navn. 
2 Straffeloven (2005) § 231 Narkotikaovertredelse «Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig 
tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i 
legemiddelloven § 22 er å anse som narkotika. Uaktsom narkotikaovertredelse straffes med bot eller fengsel 
inntil 1 år». 
3 Straffeloven (2005) § 232 Grov narkotikaovertredelse «Grov narkotikaovertredelse straffes med fengsel inntil 
10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov skal det særlig legges vekt på a) hva slags stoff den gjelder, 
b) mengden, og c) overtredelsens karakter. Overtredelser som omfatter en meget betydelig mengde, straffes med 
fengsel fra 3 år inntil 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år dømmes. 
Uaktsom grov narkotikaovertredelse straffes med fengsel inntil 6 år». 
4 Legemiddelloven (1994) § 24 ”Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika 
og å skaffe seg adgang til å få kjøpt slike varer under falske opplysninger, f.eks. om navn, bosted, sykdom eller 
sykdomstegn. 
Slike midler må ikke anvendes til annet formål enn de er utlevert til, og må ikke uten lovlig hjemmel overdras til 
eller erverves av andre enn den som resepten eller rekvisisjonen er utstedt til. Resept eller rekvisisjon må ikke 
overdras til eller erverves av andre enn den de er utstedt til.” 
5 Legemiddelloven (1994) § 31 «Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov, eller forskrifter, forbud 
eller påbud som er gitt med hjemmel i loven, straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder, eller med 
begge deler. Besittelse og bruk av narkotika, jf. § 24 første ledd, og erverv, besittelse og bruk av dopingmidler, jf. 
§ 24 a første ledd, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler. Dersom den straffbare 
handling gjelder overdragelse av legemiddel som ikke regnes som narkotika og det foreligger særlig skjerpende 
omstendigheter, er straffen bøter eller fengsel i inntil 2 år, eller begge deler. Forsøk straffes som fullbyrdet 
overtredelse.» 
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av straffeloven. Det dreier seg hovedsakelig om ulike former for import, eksport, produksjon 

og omsetning, men også her er det snakk om mindre kvanta. Brudd på straffeloven § 232 

gjelder grove narkotikaovertredelser med et betydelig kvantum narkotika og/eller særlig 

skjerpende omstendigheter. Grensen mellom de ulike lovene og paragrafene bestemmes av 

typen stoff, kvantum og overtredelsens karakter. Riksadvokaten (1998; 2014) har gjennom to 

rundskriv angitt betydningen av de ulike stoffenes kvantum for hvilke lover og paragrafer 

overtredelsene skal subsumeres inn under. Disse fungerer som retningslinjer for politiets 

arbeid og for rettspraksis (Flaatten, 2007; Hennum, 2002). 

Forskjellen mellom de ulike lovene og paragrafene viser hvordan ulike narkotikaovertredelser 

forstås og skal møtes av politi og rettssystem. Handlinger som dreier seg om bruk og 

besittelse til eget bruk forstås som markant ulikt fra handlinger som dreier seg om ulike 

former for import, eksport, produksjon og omsetning når det kommer til graden av 

lovovertredelsens alvorlighet – lest ut fra straffeomfang. 

1.2 Forbudets resultater: kriminalstatistikk og levekår 

1.2.1 Kriminalstatistikk 

For å kunne si noe om narkotikaforbudets konsekvenser kan det være fruktbart å se til 

kriminalstatistikken. Det er ikke mulig å gi en fullkommen oversikt6 over forbudets totale 

konsekvenser. Det er likevel mulig å gi noen beskrivelser:  

Kontroll og straff har siden slutten av 1960-tallet vært en sentral måte å nærme seg 

narkotikaovertredelser på i Norge, og spesielt tydelig har dette vært fra 1990-tallet og frem til 

i dag. Giertsen (2016) skriver at andelen anmeldte narkotikaovertredelser har gått fra å utgjøre 

5 % i 1993 til å utgjøre 19 % av alle anmeldte forbrytelser i 2014. Kriminalstatistikk for 2014 

er Statistisk sentralbyrås seneste publiserte statistikk, og under følger en oversikt over antall 

anmeldelser og straffereaksjoner for narkotikaovertredelser i 2014: 

I 2014 var det 48 100 anmeldte narkotikaovertredelser. Av disse utgjorde 23 400 brudd på 

straffeloven og 24 700 brudd på legemiddelloven. (SSB, 2015a). Det vil si at over halvparten 

                                                
6 Kriminalstatistikken fanger kun inn den registrerte kriminaliteten, og vil således ikke kunne gi et bilde av det 
totale kriminalitetsbildet. Det vil likevel være mulig å si noe om kriminalitetsbildet ved å se til 
kriminalstatistikken (Olaussen, 1996) 



4 
  

av anmeldte narkotikaovertredelser i 2014 var brudd på legemiddelloven, altså bruk eller 

besittelse til eget bruk.  

I 2014 ble det også ilagt 16 500 straffereaksjoner med narkotikaovertredelser som 

hovedlovbrudd, og for første gang noen sinne utgjorde straffereaksjoner på 

narkotikaovertredelser mer enn halvparten av alle forbrytelsessaker (SSB, 2015b). Av disse 

straffereaksjonene gjaldt omtrent halvparten brudd på legemiddelloven som hovedlovbrudd. 

Påtalemyndighetene avgjorde i overkant av 90 % av disse straffesakene, og av alle saker med 

brudd på legemiddelloven som hovedlovbrudd endte åtte av ti saker med forelegg (ibid.).  

Av straffereaksjoner med brudd på straffeloven som hovedlovbrudd besto om lag 44 % 

(7300) av mindre alvorlige narkotikaovertredelser7 og i overkant av 4 % (702) av grove 

narkotikaovertredelser8. Av straffereaksjoner med brudd på straffeloven som hovedlovbrudd 

avgjorde påtalemyndighetene flertallet av sakene med mindre alvorlige 

narkotikaovertredelser. Nesten seks av ti saker endte også her med forelegg. Alle 702 

straffereaksjoner med grove narkotikaovertredelser som hovedlovbrudd ble avgjort i 

domstolene. 86 % av disse endte med ubetinget fengsel (ibid.).  

Lest ut av statistikken er det tydelig at de aller fleste anmeldelser og straffereaksjonene for 

narkotikaovertredelser i 2014 gjaldt bruk, besittelse og omsetting av mindre kvantum 

narkotika. Bare 4 % av alle straffereaksjoner gjaldt grove narkotikaovertredelser. Det store 

antallet anmeldelser blir møtt med straffereaksjoner som hovedsakelig går ut på forelegg.  

1.2.2 Levekår 

Thorsen (i: Flaatten, 2007: 15) utførte for over 12 år siden en levekårsundersøkelse blant 

straffede for narkotikaovertredelser. Samtlige straffede for narkotikaovertredelser slo ut på en 

eller flere av velferdsindikatorene Thorsen tok for seg i undersøkelsen; de er enslige, har lav 

utdanning og liten tilknytning til arbeidsmarkedet og de slår ut på ulike fattigdomsindikatorer. 

Det er i tillegg en opphopning av problemer hos mange. En nyere studie viser at problemene i 

undersøkelsen Thorsen utførte for over 12 år siden også finnes igjen i dag: Revold (2015) 

utførte i 2014 en levekårsundersøkelse blant innsatte i norske fengsler. De innsatte ble 

                                                
7 Straffereaksjoner i 2014 fulgte straffeloven av 1902, og mindre alvorlige brudd på straffeloven vil her si § 162, 
1. og 4. ledd, hvor strafferammen strekker seg fra bøter til fengsel opp til 2 år. Disse to leddene tilsvarer § 231 i 
straffeloven av 2005. 
8 Straffereaksjoner i 2014 fulgte straffeloven av 1902, og grove brudd på straffeloven vil her si § 162, 2. og 3. 
ledd, hvor strafferammen strekker seg fra fengsel fra 10 år opp til 21 år. 
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sammenlignet med en referansegruppe med like demografiske kjennetegn som de innsatte 

(Revold, 2015: 4). I undersøkelsen kom det frem at nesten alle innsatte hadde 

levekårsproblemer på ett av følgende områder: mangel på eller problemer med arbeid, mangel 

på eller problemer med bolig, kronisk sykdom, lav utdanning, økonomiske problemer og 

mangel på sosial kontakt. Én av tre hadde problemer på flesteparten av områdene (ibid.: 62). 

Revold fant også at det var langt mer utbredt med tung rusbruk blant innsatte enn blant 

tilsvarende grupper i den øvrige befolkningen. Både typen narkotika som brukes og 

hyppigheten av bruken var henholdsvis langt tyngre og høyere blant innsatte enn blant 

referansegruppen. Også mellom innsatte var det en forskjell. 83 % av innsatte med tidligere 

dommer har brukt narkotika før innsettelsen, mens 43 % av førstegangsinnsatte har gjort det 

samme (49-53). 

Grunnen til at jeg trekker inn levekår blant innsatte i norske fengsler handler om et moment i 

forlengelsen av statistikken presentert i kapittel 1.2.1; bøtesoning. Etter straffeloven (2005) § 

559 kan bøtestraff, som forelegg, omgjøres til fengselsstraff dersom domfelte ikke har 

betalingsevne. Domfelte har ikke valget mellom å betale boten eller å sone den subsidiære 

fengselsstraffen. Dersom boten kan betales skal den betales, og boten kan inndrives gjennom 

trekk i lønn eller gjennom utlegg i eiendeler. Omgjøring fra bøtestraff til fengselsstraff er siste 

utvei (Elden, 2015). Paust (2014: 48) skriver at omgjøringen til fengselsstraff vil kunne 

ramme skjevt med henblikk på sosioøkonomisk status, fordi det som oftest er de med dårlig 

sosioøkonomisk status som ikke har betalingsevne. Hvor mange av de idømte foreleggene for 

narkotikaovertredelser i 2014 som ble betalt og hvor mange som ble omgjort til bøtestraff er 

vanskelig å si10, men basert på levekårsundersøkelser av narkotikadømte og innsatte i fengsel 

er det ikke urimelig å se til en sammenheng mellom narkotikaovertredelser, rus- og 

fattigdomsproblemer og dårlig sosioøkonomisk status blant narkotikaovertredere.  

 

 

                                                
9 Straffeloven (2005) § 55 Subsidiær fengselsstraff «Når bot ilegges, fastsettes en subsidiær fengselsstraff fra 1 
til 120 dager. Den subsidiære straffen kan fullbyrdes når vilkårene i straffeprosessloven § 456 annet ledd første 
punktum er oppfylt. Subsidiær fengselsstraff faller bort ved full betaling av boten. Betales en del av boten, 
nedsettes fengselsstraffen forholdsmessig, regnet i hele dager. Er bot ilagt et foretak etter § 27 eller lovbryter 
som var under 18 år på handlingstidspunktet, fastsettes ikke fengselsstraff etter første ledd». 
10 Statistisk sentralbyrå publiserer oversikt over antall bøtestraffer som omgjøres til fengselsstraff, men det er 
ikke mulig å lese av statistikken hvilke lovovertredelser dette gjelder (se for eksempel bøtesoning for 2014: 
https://www.ssb.no/fengsling) 
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1.2.3 Statistikkens verdi for oppgaven 

Statistikken presentert ovenfor gir viser et bilde og sammenhenger som ellers ikke ville vært 

mulig å se med det blotte øye. Det gjør statistikken til en verdifull kilde til kunnskap. 

Statistikken viser at narkotika utgjør en betydelig del av politiets og straffeapparatets 

beskjeftigelser.  Nytteverdien i å vise til tallene som ligger i disse beskjeftigelsene kommer til 

syne når man ser hen til hvor anmeldelser av narkotikaovertredelser kommer fra. I motsetning 

til de fleste andre lovovertredelser anmeldes narkotikaovertredelser nesten utelukkende av 

politiet selv. Antall anmeldelser vil dermed langt på vei gjenspeile politiets innsats og 

prioriteringer (Amundsen, mfl., 2011: 127). 

Samtidig sier statistikken ingenting om hvordan de som står for denne innsatsen selv opplever 

den. Å la politiet selv fortelle hvordan de forstår menneskene og handlingene de møter i Oslos 

rusmiljø gir en mulighet til å forstå hvordan politiet selv forholder seg til virkeligheten som 

ligger bak statistikken. 

1.3 Problemstilling 

Temaene som belyses i oppgaven kan sammenfattes til en hovedproblemstilling som lyder 

som følger: 

Hvordan utøver ni politibetjenter myndighetenes narkotikapolitikk i praksis i møte med 

avhengige narkotikabrukere, utenlandske narkotikaselgere og barn og unge på gateplan? 

Gjennom oppgaven vil jeg undersøke og drøfte hvordan informantene tar i bruk politiske, 

lovmessige og personlige forståelser når de handler overfor de tre gruppene. Dette gjøres 

gjennom å se politibetjentenes forståelser av gruppene opp mot myndighetenes fremstillinger 

av gruppene, og å se hvordan betjentene tar i bruk disse forståelsene og bruker skjønn i 

handlinger overfor gruppene. Formålet med oppgaven er å finne ut av om narkotikapolitikken 

er noe annet i praksis enn i teorien.  

For å svare på hovedproblemstillingen presenterer jeg under to sett med spørsmål: 

1) Hvilke forståelser fremstiller myndighetene av avhengige narkotikabrukere, 

utenlandske narkotikaselgere og barn og unge i Oslos rusmiljø? Hvordan fremstiller 

de at politiet skal håndheve narkotikaovertredelsene begått av de tre gruppene? 
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2) Hvordan forstår politibetjentene avhengige narkotikabrukere, utenlandske 

narkotikaselgere og barn og unge i Oslos rusmiljø? Hvordan håndhever betjentene 

gruppenes narkotikaovertredelser? Hvordan kommer betjentenes autonomi og bruk av 

skjønn til syne overfor de gruppene? Hva oppleves som utfordrende i møte med 

gruppene? Hva oppleves som meningsbærende? Hvilke roller tildeler betjentene til 

gruppene og seg selv i møte med gruppene? 

1.4 Politiet, Stortingsmelding 30 og Politidirektoratets 
handlingsplan 
Oppgavens datagrunnlag kommer hovedsakelig fra politiinformanter, Stortingsmelding 30 

(2011-2012) og Politidirektoratets handlingsplan (2011), og jeg vil derfor redegjøre for disse 

tre. Redegjørelsen er et nyttig utgangspunkt for å forstå politiets rolle som aktør i 

narkotikapolitikken og hvordan politiet forholder seg til politiske fremstillinger, her fra 

Stortingsmelding 30 (2011-2012) og Politidirektoratets handlingsplan (2011).  

Politiet er underlagt den sentrale politiledelsen, som består av Justis- og 

beredskapsdepartementet og Politidirektoratet. Politidirektoratet er Justis- og 

beredskapsdepartementets forvaltningsorgan og dermed underlagt departementet. Som 

forvaltningsorgan er Politidirektoratet ansvarlig for å sette regjeringens kriminalpolitikk ut i 

praksis. Politidirektoratet har også ansvar for den faglige ledelsen, styringen og utviklingen av 

politi- og lensmannsetaten. Direktoratet har dog ikke ansvar for påtalemyndigheten11, dette 

ligger under Riksadvokaten. Riksadvokaten har den overordnede ledelsen av 

påtalemyndighetens virksomhet, og dermed straffesaksbehandling i politiet. Politiet er det 

laveste og det lokale organet innen påtalemyndigheten. Som påtalemyndighet er politiet 

underlagt statsadvokater, riksadvokaten og Kongen i statsråd, som vil si regjeringen (Politiet, 

2012; Politiet, 2016). Politiets arbeid styres av politistrategi, som igjen følger overordnet 

politikk og samfunnsstrategi (Wegner, 2007: 37). 

Stortingsmelding 30 (2011-2012) og Politidirektoratets handlingsplan (2011) skiller seg fra 

hverandre hva gjelder avsendere, mottakere og bruk av dokumentene. Stortingsmeldinger er 

dokumenter fra regjeringen til Stortinget, hvor regjeringen enten ønsker å orientere eller 

                                                
11 Påtalemyndigheten er den offentlige myndigheten som har ansvar for å påtale straffbare handlinger. 
Påtalemyndigheten avgjør bl.a. hvorvidt det skal tas ut tiltale i straffesaker (Riksadvokaten, u.å.). 
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drøfte saker i Stortinget uten at de er knyttet til forslag til vedtak. Stortingsmeldinger 

inneholder stort sett rapportering om arbeid gjort på et spesielt felt eller drøfting av fremtidig 

politikk, og gjenspeiler således politikernes målsetninger (Regjeringen, 2014). 

Styringsdirektiver, slik Politidirektoratets handlingsplan er, er i større grad retningsgivende 

for politiets arbeid og sier noe om hva skaperen av direktivet ønsker at mottakeren skal eller 

bør prioritere (Hauge, 2015). 

Stortingsmelding 30 forstås slik sett som politisk overordnet Politidirektoratets handlingsplan. 

Stortingsmeldingen er regjeringens overordnede rusmiddelpolitikk, mens handlingsplanen er 

Politidirektoratets måte å trekke ut politiets ansvar fra den overordnede rusmiddelpolitikken 

og konkretisere føringer for politiets arbeid, slik at regjeringens politikk blir satt ut i praksis 

gjennom politiets arbeid. For politiets arbeid blir dermed Politidirektoratets handlingsplan den 

mest nærliggende politiske kilden for arbeidet de utfører.  

Også dokumentenes avsendere kan si noe om politikkens forankring. Politidirektoratets 

handlingsplan ligger under Justis- og beredskapsdepartementet, mens stortingsmeldingen 

kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dokumentenes avsendere viser således at 

politikken som presenteres gjennom dokumentene er forankret i to ulike deler av 

narkotikapolitikken, og at både et helseorientert og et kontrollorientert perspektiv er inkludert. 

Jeg har valgt å bruke både stortingsmeldingen og handlingsplanen i oppgaven for å kunne 

etterspore et større spekter av narkotikapolitiske forståelser som blir presentert av 

myndighetene12. Politiet er ikke en isolert aktør på rusfeltet, men én av flere aktører som 

setter narkotikapolitikken ut i praksis. Jeg hevder at det derfor er viktig å ha en forståelse for 

myndighetenes overordnede narkotikapolitiske fremstillinger, slik at det er mulig å se hvilke 

utfordringer som ligger i politiets arbeid med narkotikaovertredelser på gateplan. 

1.5 Gatebyråkrati 
Det teoretiske utgangspunktet for oppgaven er Lipskys begrep om gatebyråkrati (2010), som 

er en beskrivelse av offentlig ansatte som utøver politikk i praksis på gatenivå. 

Gatebyråkraters arbeid ligger mellom myndighetene, som er politikkens avsendere, og 

befolkningen, som er politikkens mottakere. Gatebyråkraters arbeidsutførelse påvirker 

hvordan myndighetenes politiske mål og hensikter spilles ut og hvilke resultater politikken får 
                                                
12 Her forstått som både regjeringen og Politidirektoratet. Betegnelsen om myndighetene vil bli brukt på denne 
måten gjennom hele oppgaven, så fremst ikke noe annet blir beskrevet. 
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for politikkens mottakere (ibid.). Oppgavens hensikt er å se hvordan politiet, som 

gatebyråkrater, utøver myndighetenes narkotikapolitikk. Dette blir gjort gjennom å se hvordan 

informantene forstår menneskene og handlingene de møter på gateplan og hvordan de selv 

handler og bruker skjønn overfor disse. 

Gatebyråkratenes rolle hviler på et relativt høyt nivå av skjønn og en relativ autonomi fra 

etaten de tilhører. Arbeidet skal følge overordnede regler, policyer og direktiver som er 

skrevet av noen som befinner seg på et høyere nivå i systemet enn de som skal utføre arbeidet.  

Problemet med disse kontrollmekanismene er ikke alltid tjenlige med situasjonen 

gatebyråkratene befinner seg i (ibid.: 11-13). Lipsky skriver at byråkratiet fungerer best når 

oppgavene er enkle, avgrensede og kan utføres uforberedt og rutinemessig. Hvis oppgavene er 

vanskelige å forstå eller råmaterialet vanskelig å håndtere eller forutsi blir oppgavene 

vanskelige å gjennomføre rutinemessig (ibid.: 40-41). Gatebyråkratene blir derfor nødt til å ta 

avgjørelser basert på skjønn, fremfor å følge reglene til punkt og prikke. At gatebyråkrater 

bruker skjønn i bestemmelsene sine er ikke en kritikk av gatebyråkratenes profesjonalitet, 

men et faktum. Profesjonelle er forventet å utøve skjønn (ibid.: 14). Politiets muligheter til å 

bruke skjønn i møte med narkotikaovertredelser er noe jeg kommer tilbake til i kapittel 4.1.  

Granér (2004) bruker autonome og legalistiske perspektiver på politiarbeid for å forklare 

gatebyråkratenes utgangspunkt for å bruke skjønn. Granér skriver at det legalistiske 

perspektivet ser på politiet som det politiske systemets, rettsvesenets og politiorganisasjonens 

forlengede arm. Det legalistiske perspektivets prinsipp er at en hver form for politiarbeid skal 

begrunnes i lovgivningen fordi arbeidet reguleres av lover, regelverk, policydokumenter og 

overordnedes direktiv. Politibetjentene skal følge overordnede direktiv og ordrer som blir gitt. 

Selve utførelsen skjer som følge av hver enkelt betjents tolkning av direktivene og ordrene, 

men idealet her er at tolkningen skal ta utgangspunkt i lovgivningen og policyenes 

intensjoner. Det inngår ikke i politirollen å la personlige verdier og meninger styre 

politiarbeidet. Det autonome perspektivet ser på politiet som en selvstendig sosial kraft med 

mål om å opprettholde moral, lov og orden ut fra allmennhetens behov. Der politiet fra et 

legalistisk perspektiv skal ha støtte i lover og policyer kan politiet i det autonome perspektivet 

ha som mandat å opprettholde en etikk og en moral, som går utenom lovene (ibid.: 93-95). 

Lipskys begrep om gatebyråkrater blir, som nevnt, brukt for å se hvordan informantene forstår 

menneskene og handlingene de møter i Oslos rusmiljø, og hvordan informantenes autonomi 

og bruk av skjønn vises i informantenes handlinger. Hensikten med begrepene autonomi, 
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legalitet og skjønn er ikke å bruke begrepene normativt for å kunne definere hva som er gode 

eller dårlige beslutninger hos politibetjentene. Snarere ønsker jeg å bruke begrepene for å vise 

hvordan betjentene bruker skjønn til å navigere mellom politiske målsetninger og verdier og 

egne forståelser av menneskene og handlingene de møter, og hvordan autonomi kommer til 

syne gjennom dette. 

Det er mulig å bruke Lipskys begrep om gatebyråkrater strengere enn hva jeg gjør. Lipsky 

(2010) har for eksempel et sett med kategorier som brukes for å beskrive gatebyråkratenes 

utfordringer i arbeidet. Jeg har valgt å la informantenes fortellinger være det styrende for 

oppgavens innhold (mer om dette i metodekapitlet). Dette gjør at jeg ser på politiet som 

gatebyråkrater med utgangspunkt i de temaene som viste seg som viktige i informantenes 

fortellinger. Politiet er gitt myndighet til å utøve makt, og som etat er de i en monopolstilling. 

Politiet har hjemmel til å ta i brukt maktvirkemidler, fra å gi muntlige pålegg eller 

bortvisninger til å bruke fysisk makt. Dette gjør at politiet står i en særstilling i forhold til 

andre etater. (St. Meld. 42 (2004-2005): 76). Bakgrunnen for å strukturere oppgaven ut fra 

informantenes fortellinger bunner ut i et ønske om å belyse hvilke konsekvenser politiets bruk 

av makt har, her gjennom utøvelsen av narkotikapolitikken. Politiet skaper ikke politikken, 

men politiet får, gjennom sin tolkning og utøvelse av politikken, en selvstendig politisk rolle 

fordi de påvirker hvordan myndighetenes politikk spilles ut i praksis (jf. Lipsky). Det 

spesielle med politiet som utøvere av narkotikapolitikken er nettopp makten de er i besittelse 

av. Fordi politiet er gitt myndighet til å utøve makt vil også handlingene deres ha stor 

konsekvens for de som blir berørt av makten. Dette skiller politiet fra andre aktører i 

narkotikapolitikken som baserer utøvelsen av politikken på frivillighet, fremfor tvang. Å se til 

informantenes forståelser av menneskene og handlingene de møter i rusmiljøene gir grunnlag 

for å forstå handlingene de utøver overfor dem, og dermed hvilke resultater 

narkotikapolitikkens utøvelse kan få.  

1.6 Tidligere forskning 
Det har blitt utført mye forskning som omhandler politiets møter med narkotikaovertredelser 

på gateplan. Forskningen spenner over ulik tid, geografiske områder, sosiale kontekster og 

ulike nivåer både i politiet og i rusmiljøene, og det er utført forskning på kryss og tvers av 

ulike forskningsmiljø og fagområder. Jeg har begrenset hvilke bidrag jeg har valgt å bruke i 

oppgaven, basert på oppgavens tema og tidligere forsknings relevans for oppgaven. Jeg har 
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valgt å ta med et utdrag tidligere forskning som handler om 1) politiets møter med 

narkotikaovertredelser på gateplan og 2) forskjellen mellom teoretisk og praktisk politiarbeid 

(jf. Lipskys begrep om gatebyråkrater (2010)). Underveis i oppgaven viser jeg til den tidligere 

forskningen som blir presentert her, samt noe annen forskning som ikke blir presentert her, for 

å kunne si noe om mine egne funn i lys av tidligere forskning. 

1.6.1 Politiets møter med narkotikaovertredelser på gateplan 

Av tidligere forskning på møter mellom politi og narkotikaovertredelser på gateplan er det 

spesielt to studier som ligger tett opp til min egen; én doktorgradsoppgave (Frantzsen, 2005) 

og en masteroppgave (Ask, 2014). 

Evy Frantzsen (2005) har utført en kvalitativ studie13 av det danske politiets innsats mot 

narkotikahandel og narkotikabruk på gateplan, for å kunne se til konsekvensene av den 

danske narkotikapolitikken overfor avhengige narkotikabrukere. I likhet med den norske 

narkotikapolitikken består også den danske narkotikapolitikken, som retter seg mot 

narkotikabrukere, av hjelp og kontroll – noe som utgjør et spenningsfelt både for 

narkotikabrukerne og politiet. Politibetjentene Frantzsen fulgte forsøkte å opprettholde en 

smidighet på gateplan, til fordel for både politiet selv og for narkotikabrukerne, og utviste 

gjennom dette en selvstendig autonomi gjennom å bruke skjønn i møte med narkotikabrukere 

på gateplan. 

Mari Ask (2014) har utført en kvalitativ studie av sprøyterommets bruk og kontroll, gjennom 

å intervjue brukere og ansatte på sprøyterommet og politiet i Oslo som møter brukerne av 

sprøyterommet ute på gata. I studien var den norske narkotikapolitikkens motsetninger 

mellom hjelp og kontroll et sentralt tema, konkret hvordan den kom til syne gjennom 

ordningen med sprøyterommet. Som vist fra straffeloven (2005) og legemiddelloven (1994) er 

det ikke lovlig å bruke eller besitte narkotika utenfor sprøyterommet, men 

sprøyteromsordningen legger opp til at den samme bruken og besittelsen er gjort lovlig 

innenfor rammene til sprøyteromsordningen. Asks politiinformanter fortalte om store 

utfordringer i møte med narkotikabrukernes narkotikaovertredelser og dilemmaer mellom det 

å skulle håndheve eller ikke håndheve brukernes overtredelser. Politibetjentene fortalte at de 

opplever det som umulig å gjennomregulere og forene sprøyteromsordningen og 

                                                
13Studien ble utført gjennom dokumentanalyse, intervjuer, feltarbeid og observasjon (Frantzsen, 2005: 15). 
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narkotikaforbudets lovbestemmelser, og at det derfor er nødvendig for politiet å utvise skjønn 

i hver enkelt situasjon.  

Tidligere forskning på politiets møter med narkotikaovertredelser har i stor grad handlet om 

avhengige narkotikabrukere, og ikke utenlandske narkotikaselgere og barn og unge i 

rusmiljøene, slik jeg gjør i oppgaven. Det gjør at det ikke eksisterer mye forskning som 

handler om møter mellom politi og utenlandske narkotikaselgere og barn og unge i 

rusmiljøene sett fra politiets ståsted. Det finnes noen norske studier som omhandler 

utenlandske narkotikaselgere i rusmiljøene (Sandberg og Pedersen, 2006; Nafstad, 2011; 

Nafstad, 2013, Sandøy, 2013), men jeg har ikke klart å finne noen studier som handler om 

møter mellom politiet og barn og unge i rusmiljøene. Det fins noen studier som handler om 

forebygging av narkotika overfor barn og unge – men da på andre arenaer, som i hjemmet, på 

skolen eller på ulike fritidsarenaer. Det fins, slik jeg ser det, to rimelige grunner til at det er 

forsket mindre på politiets møter med utenlandske narkotikaselgere og barn og unge i 

rusmiljøene enn på avhengige narkotikabrukere. Den ene handler om avhengige 

narkotikabrukeres plass i politikken og den offentlige debatten; det er svært utbredt, temaet 

har vært aktuelt siden slutten av 1960-tallet og politikken som rettes mot denne gruppen er 

svært kompleks og motsetningsfylt – noe som har gjort det til et kraftig debattert og utforsket 

tema. Den andre grunnen handler om utenlandske narkotikaselgere og barn og unges 

deltakelse i rusmiljøene; den har vært svært begrenset. Utlendingers deltakelse i rusmiljøene 

var nesten ikke utbredt før i 2009 (Nafstad, 2011; 2013), og således er det er relativt nytt 

fenomen. Barn og unge i rusmiljøene er, som jeg skal vise til senere i oppgaven, et meget lite 

utbredt fenomen. 

Felles for studiene til Frantzsen (2005) og Ask (2014) er det anlagte perspektivet med politiet 

som utøvende aktører i narkotikapolitikken. Selv om bruken av begrepet skjønn har blitt brukt 

i varierende grad, viser studiene vist hvordan politiet utøver handlinger overfor avhengige 

narkotikabrukeres narkotikaovertredelser, ut fra et ønske om å skape best mulige løsninger for 

seg selv og for narkotikabrukerne. Bruken av skjønn er også interessant i møte med 

utenlandske narkotikaselgere og barn og unge i rusmiljøene, for som jeg skal vise i oppgaven 

så fortoner politiets bruk av skjønn seg svært ulikt overfor avhengige narkotikabrukere, 

utenlandske narkotikaselgere og barn og unge i rusmiljøene.  
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1.6.2 Teoretisk og praktisk politiarbeid: gatebyråkrati 

Av studier som tar for seg temaet om forskjellen på teoretisk og praktisk politiarbeid er det 

spesielt to studier som er av relevans for oppgaven; Ekman (1999) og Finstad (2003).  

Ekman (1999) utførte en kvalitativ studie av politiet i Stockholm for å se på forskjellen 

mellom teoretisk og praktisk politiarbeid. Ekmans utgangspunkt for studien var politiets 

mangfold av tekster (her forstått som alt fra lover, politiske dokumenter, styringsdirektiver – 

og alt mellom), både abstrakte og konkrete, som styrer arbeidet. Faktorer som påvirker 

arbeidets utfall gikk på hvor godt politiet kjente til de ulike tekstene, hvordan de tolket disse, 

hvilke ressurser de hadde til rådighet for å nå opp til tekstenes mål og hvorvidt deres egen 

vilje sto i konflikt med tekstene eller ikke (ibid.: 31-33). Et dilemma for politiet, i følge 

Ekman, er forholdet mellom tekstenes motstridige normer og å oversette disse til praksis i 

ulike situasjoner. Ekman skriver at rommet mellom tekstene og praksisen er det som kan 

forstås som politiets profesjonell autonomi. Kompleksiteten i politiarbeidet gjør at mange 

situasjoners utfall i stor grad vil ende opp som en følge av hver enkelt politibetjents autonomi 

(ibid.: 33-36). Ekmans arbeid bygger på Lipskys begrep om gatebyråkrater (2010), og Ekman 

viste i sin studie hvordan gatebyråkratenes dilemmaer kommer til syne i politiets arbeid. 

Finstad (2003) studerte politiets rolle og arbeid gjennom en kvalitativ studie med deltakelse, 

observasjon og intervju av ordenspoliti i Oslo. Finstads begrep om Politiblikket kom fra denne 

studien, og viser hvordan politiet tolker ulike situasjoner, egen rolle og atferd. Finstad viser at 

politiets måte å tolke egen rolle, arbeidet og omgivelsene vil være avgjørende for hvordan 

politiet utøver arbeidet. Et sentralt tema i studien er politiets bruk av skjønn, og hvordan dette 

brukes i arbeidet. Finstad viste gjennom studiet hvordan politiblikket blir en automatisering 

av måter for forståelser og handling. Gjennom studien viste Finstad også hvordan forholdet 

mellom teori og praksis spilles ut gjennom politiets forståelser og handlinger, og hvordan 

politiet således blir, slik Lipsky (2010) skriver, gatebyråkrater.  

1.7 Overførbar teori, nærliggende forskning 
Den tidligere forskningen som har blitt presentert ligger tett opp til det skjønnsmessige 

perspektivet som er anlagt i oppgaven; politiet som gatebyråkrater (jf. Lipsky). I dette ligger 

det å se på forskjellen mellom teoretisk og praktisk politiarbeid, hvordan politiets autonomi 

vises og hvordan skjønn brukes i arbeidet.  
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Det teoretiske perspektivet om gatebyråkrater er en amerikanskutviklet teori, uten at den tar 

sikte på å være forklarende for USA, et spesifikt samfunn eller spesifikke samfunnsforhold. 

Jeg ser teorien som nyttig i samfunn som opererer med et fungerende politisk system og en 

byråkratisk struktur, fordi teoriens innhold har noen bærende elementer som kan brukes 

relativt uavhengig av tid og sted, og således har den en klar bruksverdi i oppgaven.  

Når det kommer til den tidligere forskningen har jeg holdt meg til skandinavisk forskning, 

med hovedvekt på norske studier. Høigård (2011) redegjør for nordiske politistudier og 

overføringsverdien mellom disse, og da spesielt mellom det skandinaviske politiet. Høigård 

(ibid.: 266) fremmer den skandinaviske velferdsmodellen som bærende for 

overføringsverdien mellom politiforskning i Skandinavia, og viser til at det er flere likheter 

enn ulikheter mellom de skandinaviske landene og det skandinaviske politiet (ibid.: 269-270). 

Jeg ser derfor en klar bruksverdi av skandinavisk politiforskning, slik jeg bruker det i 

oppgaven. 

En tanke som kan følge leseren i refereringen til både teori og forskning handler om årstall. 

Lipskys teori om gatebyråkrater ble først utviklet på 1980-tallet. Flere av forskningsbidragene 

som brukes er fra slutten av 1990-tallet og starten av 2000-tallet. Slik sett kan det ha skjedd 

samfunnsendringer som kan ha påvirket bidragenes relevans, men jeg har likevel vurdert 

bidragene til fremdeles å være gyldige og relevante for min egen oppgave. 

1.8 Oppgavens oppbygning 

Gjennom oppgavens fem kapitler vil jeg belyse deler av narkotikapolitikken og lovene som 

retter seg mot avhengige narkotikabrukere, utenlandske narkotikaselgere og barn og unge og 

politiets arbeid overfor disse tre gruppene, samt politiets forståelser og handlinger overfor 

gruppene. Jeg drøfter hvordan politiets forståelser påvirker hvordan de handler overfor 

gruppene og hvordan politiets forståelser og handlinger påvirker hvordan narkotikapolitikken 

spilles ut i praksis. 

I kapittel 2 redegjør jeg for hvilken tilnærming og metodiske fremgangsmåter jeg har brukt 

gjennom forskningsprosjektet. 

I kapittel 3 gjennomgår jeg narkotikapolitikkens fremvekst og utvikling og hvordan dagens 

narkotikapolitikk fremstiller forståelser av avhengige narkotikabrukere, utenlandske 
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narkotikaselgere og barn og unge i rusmiljøene og hvordan politiets arbeid skal være overfor 

disse gruppene. 

I kapittel 4 er det politiet som får ordet. I kapitlets første av to hoveddeler ser jeg på politiets 

fortellinger om hvordan de forstår avhengige narkotikabrukere, utenlandske narkotikaselgere 

og barn og unge og hvordan informantenes forståelser kan forstås opp mot fremstillingene fra 

narkotikapolitikken. I kapitlets andre hoveddel ser jeg på politiets fortellinger om hvordan de 

handler i møte med de tre gruppene sett opp mot lovene som forbyr befatning med narkotika. 

Her ser jeg på hvilke utfordringer som viser seg i møte med gruppene, hvordan autonomi og 

skjønn kan forstås og til sist hvordan narkotikakontroll kan forstås som meningsbærende for 

politiarbeidet.  

I kapittel 5 oppsummerer og avslutter jeg oppgaven. Her forsøker jeg å trekke sammen 

trådene og å vise til hvilke funn jeg har kommet frem til gjennom oppgaven som kan være av 

betydning for å se på politiet, i sin utøvelse av narkotikapolitikken, som gatebyråkrater. 



16 
 

2 Metode  

I likhet med den tidligere forskningen som har blitt presentert har også denne oppgaven en 

kvalitativ tilnærming. Gjennom metodekapitlet gjennomgår jeg de metodiske valgene og 

fremgangsmåtene jeg har brukt i forskningsprosessen, med hensikt å gjøre det mulig for 

leseren å følge og ta stilling til premissene for funnene jeg har kommet frem til gjennom 

prosessen. 

2.1 Kvalitativ tilnærming, kvalitative forskningskriterier 
Thagaard (2011: 11) skriver at en kvalitativ tilnærming er den beste når det søkes etter 

forståelser av sosiale fenomen. Med bakgrunn i dette ble det dermed naturlig å bruke en 

kvalitativ tilnærming for å besvare oppgavens problemstilling. 

Oppgavens data kommer fra to metodiske fremgangsmåter; intervju og dokumentanalyse. 

Gjennom dokumentanalyse innhentet jeg politiske fremstillinger av avhengige 

narkotikabrukere, utenlandske narkotikaselgere og barn og unge i rusmiljøene, mens jeg 

gjennom intervju innhentet ni politibetjenters forståelser av de samme gruppene og deres egne 

måter å nærme seg gruppene i praksis. Før jeg gjennomgår selve datainnsamlingen og 

analysene vil jeg si noe om forskningskriteriene for forskningsprosessen og oppgaven. 

Sentrale forskningskriterier sier noe om forskningsarbeidets troverdighet og etterprøvbarhet. I 

kvantitativ forskning brukes begrepene validitet og reliabilitet for å si noe om disse kriteriene. 

Johannessen, Tufte og Christoffersen (2011) argumenterer for at de samme begrepene 

vanskelig lar seg bruke i kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning påvirkes av forskeren, 

forskningsobjektene og konteksten forskningen foregår i. Dette gjør at den kvalitative 

forskningen vanskelig lar seg etterprøve. Den kvalitative forskningen kan riktig nok være 

troverdig, men også der skiller den kvalitative forskningen seg fra den kvantitative. Bo (I 

Nafstad, 2013: 20) argumenterer for at den kvalitative forskningens troverdighet derfor heller 

må handle om forskningens gjennomsiktighet og forskerens utfyllende beskrivelser av 

metodiske valg og fremgangsmåter. På den måten er det mulig å si noe om premissene 

forskningsresultatene hviler på. Jeg har forsøkt å ta hensyn til dette gjennom 

forskningsprosjektet og vil bruke metodekapitlet til å redegjøre for valgene og 
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fremgangsmåtene for datainnsamlingen og grunnlaget for tolkningene og analysene jeg har 

gjort av dataene. 

2.2 Analytisk tilnærming og forforståelse 
Oppgaven er skrevet med en fenomenologisk tilnærming, slik den blir beskrevet av Thagaard 

(2011). Fenomenologiens utgangspunkt er enkeltpersoners subjektive opplevelse av fenomen, 

og søker således å oppnå en forståelse av personers erfaringer (ibid.: 38). Siktemålet gjennom 

forskningsprosessen har hele tiden vært å se på politiet som utøvere av narkotikapolitikken, 

og således er det informantenes fortellinger som har vært det retningsangivende for 

oppgavens struktur.  

Gjennom forskningsprosessen har jeg tatt utgangspunkt i informantenes fortellinger om 

menneskene og handlingene de møter på gateplan, og hvordan de selv opplever disse. Jeg har 

latt informantenes fortellinger strukturere hvordan oppgavens tema, narkotikapolitikk i 

praksis, har blitt konkretisert til underordnede tema, som jeg deretter har forfulgt i 

dokumentanalysen av narkotikapolitikken. Det gjør at oppgaven også har hatt et 

eksplorerende preg (Thagaard, 2011: 16). 

Som følge av den fenomenologiske, til dels eksplorerende, tilnærmingen har jeg hele tiden 

forsøkt å være åpen for dataene jeg har samlet inn. Nafstad (2013) skriver at forskeren må ta 

høyde for at feltet han eller hun forsker på består av uutforskede områder, og at forskeren 

derfor må være åpen og ikke tilegne informantenes fortellinger forskerens egne 

problemforståelser. Jeg forsøkte, i tråd med dette, å være åpen for at jeg ikke visste noe om 

informantenes problemforståelser. Samtidig kom jeg ikke til feltet som en totalt 

utenforstående. Jeg hadde mine forkunnskaper og antakelser som har preget fokus gjennom 

hele forskningsprosessen – fra datainnsamlingen til den ferdige oppgaven.  

Gilje og Grimen (1995) skriver at forkunnskaper og antakelser består av forskerens erfarte 

opplevelser og forståelser av disse. Forkunnskaper og antakelser betegner de som 

forforståelse. Forskerens forforståelser er ikke nødvendigvis mulig å uttale eller formulere 

språklig, men de kan påvirke forskningsprosessen på måter forskeren ikke har kontroll over 

selv. Som forsker er det derfor viktig å bevisstgjøre seg selv på de delene av forforståelsen 

man kan være bevisst (ibid.: 148-163). Johannessen, Tufte og Christoffersen (2011) 

argumenterer for at forskerens forforståelse er spesielt avhengig av forskerens utdanning og 
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bakgrunn. Ut fra dette vil jeg belyse det jeg selv anser for å være viktige faktorer i min egen 

utdanning og bakgrunn: 

Jeg studerer kriminologi ved Universitetet i Oslo samtidig som jeg jobber som vekter på en 

togstasjon i Oslo, som ut over å være togstasjon også er oppholdssted for mange forskjellige 

mennesker i ulike livssituasjoner. De teoretiske og praktiske erfaringene jeg har gjort meg 

gjennom utdanning og jobb har påvirket hva jeg engasjerer meg i og hvordan jeg selv 

opplever og forstår menneskene og handlingene jeg møter. Det er rimelig å anta at min 

forforståelse har preget hva som har vært fokus i oppgaven, som igjen har påvirket hva jeg har 

latt komme i forgrunnen og bakgrunnen gjennom forskningsprosessen. Til tross for at jeg har 

latt informantene fortelle fritt, har jeg likevel lagt visse strukturelle føringer for hva som har 

vært tema under intervjuene og hva jeg har ønsket å velge ut i dokumentanalysen – samtidig 

som jeg har forsøkt å la informantenes opplevelser være det retningsgivende. 

2.3 Intervju 

Thagaard (2011: 87) skriver at intervju er en velegnet metode for å innhente fyldig og 

omfattende informasjon om personers opplevelser, forståelser, synspunkter og perspektiver av 

ulike tema. Thagaard (ibid.) understreker at opplevelser og forståelser informanter forteller 

om vil være gjenfortellinger av hendelser, og at de derfor vil være påvirket av informantens 

forståelser av hendelsene. I tråd med den fenomenologiske tilnærmingen var intervjuene 

viktige for å komme frem til informantenes forståelser av menneskene og handlingene de 

møter i rusmiljøene i Oslo. At mine informanters fortellinger var preget av deres egne 

forståelser er noe jeg anser som en fordel, ettersom det var nettopp informantenes forståelser 

som var sentrale i datainnsamlingen.  

2.3.1 Intervjuutvalget 

Intervjuutvalget bestod av ni politibetjenter fra to politistasjoner i Oslo politidistrikt. Fem 

betjenter jobbet på Grønland politistasjon og fire betjenter på Sentrum politistasjon. Tre av 

betjentene er kvinner, seks er menn. Gjennomsnittlig alder på betjentene på 

intervjutidspunktet var 33 år, med en spredning fra 24 til 46 år. Seks av informantene var 

politibetjent 1, som er begynnerstillingen for polititjenestemenn (Politidirektoratet, 2002). To 

informanter var politibetjent 2 og én informant politibetjent 3. For å gå fra politibetjent 1 til 
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politibetjent 2, og fra politibetjent 2 til politibetjent 3 må betjenten fylle visse 

kompetansekriterier og år i politietaten (ibid.). 

Johannessen, Tufte og Christoffersen (2011: 104) argumenterer for at man ikke burde ha 

fastsatt antall informanter før intervjuene siden det kan være vanskelig å avgjøre på forhånd. 

De anbefaler likevel 10 til 15 informanter som et utgangspunkt i kvalitative 

intervjuundersøkelser. Jeg tok utgangspunkt i dette antallet, fordelt halvt om halvt på Sentrum 

og Grønland. Etter fem intervjuer på Grønland opplevde jeg å komme til et metningspunkt. 

Den samme informasjonen hadde blitt gjentatt flere ganger i de siste intervjuene, og den nye 

informasjonen som kom skilte seg ikke nevneverdig ut fra den allerede innhentede 

informasjonen. Jeg så det ikke hensiktsmessig å skulle intervjue flere betjenter fra Grønland, 

og dermed ble intervjuene på Grønland avsluttet. På Sentrum fikk jeg gjennomført fire 

intervjuer. Etter dette var det ikke mulig for kontaktpersonen å fremskaffe flere informanter. 

Det foregikk store utskiftninger av mannskapet på stasjonen og de hadde 

bemanningsproblemer til den ordinære tjenesten. Metningspunktet som jeg kom til med 

informantene fra Grønland kom jeg ikke til på Sentrum. Dette kan speiles tilbake til antall 

informanter, men kanskje hovedsakelig til informantenes arbeidsoppgaver; informantene på 

Sentrum hadde et bredt omfang av arbeidsoppgaver, hvor narkotika bare var én av flere 

oppgaver. Informantene på Grønland jobbet spesifikt opp mot narkotika i «De åpne 

rusmiljøene» i Oslo, og arbeidsoppgavene til informantene fra Grønland lignet mer på 

hverandre enn arbeidsoppgavene til informantene fra Sentrum. Hvor stor forskjell flere 

informanter fra Sentrum ville utgjort er ikke mulig å si noe om, men jeg antar at det ville vært 

fordelaktig med flere informanter.  

Samtlige informanter jobbet med ordenstjeneste, som var et strategisk valg for å kunne si noe 

om politiet som gatebyråkrater (jf. Lipsky, 2010). Finstad (2003) beskriver to trekk ved 

ordenstjenesten som gjorde det aktuelt å bruke ordensbetjenter fremfor betjenter som jobber 

utenfor ordenstjenesten. Det ene trekket handler om ordensbetjentenes kontaktflate til 

publikum. Finstad (ibid.: 20) skriver at ordenstjenesten er «den mest synlige delen av politiet, 

bedømt ut fra antall, kontaktflate til publikum og uniformering». Det andre trekket handler om 

ordensbetjenters autonomi og mulighet for å bruke skjønn i utøvelsen av arbeidet. Finstad 

skriver at «selv den yngste konstabel har omfattende mulighet til å bruke skjønn». Politiet står 

dermed «fritt til å velge mellom flere mulige handlingsalternativer». Dette fører til at 
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«politiarbeid, og kanskje særlig ordenstjeneste, gir stor frihet og selvbestemmelse til den 

enkelte» (ibid.: 82).  

2.3.2 Rekruttering og gjennomføring 

Informantene ble valgt ut strategisk, men tilfeldig. Rekrutteringen av informanter skjedde 

gjennom en relativt detaljert søknad til Oslo politidistrikt hvor antall informanter og kriterier 

som lå til grunn for utvelgelsen av informanter ble beskrevet; informantene måtte tilhøre 

Sentrum eller Grønland politistasjon og ha erfaring med narkotikaovertredelser gjennom 

jobben. En viss variasjon i erfaring, kjønn og alder ble fremmet som fordelaktig, men ikke 

avgjørende. 

Etter at søknaden ble godkjent fikk jeg tildelt én kontaktperson på hver av stasjonene som 

fungerte som bindeledd mellom meg og informantene. Ut over kriteriene som lå til grunn for 

utvelgelsen ble informantene valgt ut av kontaktpersonene. Alle informantene hadde jobbet 

med narkotikaovertredelser over tid, men hadde ulik fartstid i politiet og i den enkelte 

stillingen. De hadde også ulik erfaring med omfang av og type narkotikaovertredelser.  

Intervjutidspunktene med informantene fra Grønland ble avtalt via kontaktpersonen mens 

tidspunktene med informantene fra Sentrum ble avtalt mellom meg og informantene. Med 

betjentene fra Sentrum ble intervjuene stort sett avtalt flere dager eller uker i forkant, noe som 

var mulig ettersom vi selv kunne styre når dette skulle skje. Intervjuene med betjentene fra 

Grønland ble stort sett avtalt dagen før eller samme dag. Alle intervjuene ble holdt på de 

respektive politistasjonene, inkludert politiposten på Oslo Sentralstasjon som tilhører 

Grønland politistasjon. På Grønland politistasjon hadde jeg ett intervju i kantina og ett i et 

møterom. De tre andre foregikk på politiposten på Oslo S, inne på et kontor lånt for 

anledningen. På Sentrum politistasjon ble alle intervjuene holdt på ledige avhørsrom.  

Intervjuene strekker seg fra 60 minutter på det korteste til 89 minutter på det lengste, med en 

gjennomsnittslengde på 71 minutter. Strukturen kan sies å ligge et sted mellom strukturert og 

semistrukturert (Thagaard, 2011), fra tidlige strukturerte intervjuer til en oppmykning mot 

semistrukturerte intervjuer underveis. De tidlige intervjuene bar preg av å være i 

oppstartsfasen av forskningsprosjektet, og de var like lange som de var innholdsmessig brede. 

Etter 2-3 avholdte intervjuer begynte noen tema å bli mer tydelige enn andre, og det ble mulig 

å snevre inn intervjuenes tema og heller gå mer i dybden på disse. Dette gjorde det mulig å få 
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mer inngående data om informantenes forståelser, samtidig som det gjorde det mulig å 

strukturere oppgavens underordnede tema.  

Underveis i intervjuene forsøkte jeg å ikke avbryte informantenes fortelling og refleksjoner. 

Samtidig forsøkte jeg å stille oppfølgende spørsmål. Noen ganger måtte jeg likevel avbryte 

informantene for å spørre om hva de mente med enkelte utsagn eller uttrykk som var ukjent 

for meg. Jeg opplevde ikke at dette var til hinder for fortellingene. I de første intervjuene var 

jeg veldig ivrig på både å svare bekreftende på det informantene fortalte om og å notere 

underveis i tilfelle lydopptaket skulle gå galt. Etter hvert fant jeg ut at dette var svært lite 

hensiktsmessig. Informantene fortalte like ivrig og like mye uten mine anerkjennelser som 

med dem. Jeg innså også at noteringen ble mer et hinder enn en inngang til mer informasjon, 

da jeg opplevde at jeg ikke klarte å følge tilstrekkelig godt nok med på det som ble fortalt til å 

kunne stille ønskelige oppfølgingsspørsmål. Da jeg avsluttet noteringen opplevde jeg at 

informasjonsflyten ble bedre siden jeg kunne følge informantenes fortellinger og stille 

oppfølgende spørsmål når det var relevant  

Jeg startet transkriberingen etter første intervju, og mye av transkriberingen foregikk parallelt 

med andre intervjuer. Det var i utgangspunktet praktiske grunner til dette, men jeg innså raskt 

at dette hjalp med å se hva som var informantenes fokus og hvilke tema som gikk igjen 

mellom intervjuene. Jeg fikk dermed reflektert over det transkriberte materialet og klarte på 

denne måten å se hvilke tema jeg skulle gå videre med i de påfølgende intervjuene. 

2.3.3 Hensyn til informantene 

Før datainnsamlingen meldte jeg prosjektet til Norsk senter for forskningsdata14 (NSD), hvor 

jeg opplyste om forskningens tema, hvem jeg ønsket å intervjue og om hva, samt at jeg skulle 

utføre dokumentanalyse av sentrale politiske dokumenter. Prosjektet ble godkjent før jeg satte 

i gang datainnsamlingen.  

Kontaktpersonene i politiet fikk hver sitt informasjonsskriv om prosjektet som de skulle 

videreformidle til de betjentene som skulle delta. Jeg hadde også telefonkontakt med 

kontaktpersonene for å gjennomgå prosjektet mer detaljert.  

                                                
14 Tidligere Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. 
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Før hvert intervju spurte jeg informantene om de hadde mottatt informasjonsskrivet eller 

annen informasjon om prosjektet. Ingen hadde mottatt informasjonsskrivet. Noen hadde fått 

informasjon om at intervjuet skulle handle om narkotika, men dette gjaldt de færreste. 

Majoriteten visste ikke hva intervjuet handlet om. Før hvert intervju delte jeg derfor ut det 

samme informasjonsskrivet til informantene og gjennomgikk prosjektets tema med dem. Jeg 

forsikret dem om at all informasjon var konfidensiell og at både de selv og en eventuell 

tredjepart som ble fortalt om ville komme til å bli anonymisert for å hindre gjenkjennelse. Jeg 

påpekte at deltakelsen i prosjektet var frivillig og at det var mulig å trekke seg før, etter eller 

underveis i intervjuet. På informasjonsskrivet var det kontaktopplysninger til meg selv og 

veileder, slik at informantene kunne kontakte meg eller veileder dersom de ønsket å trekke 

seg eller dersom de hadde tilleggsinformasjon de ønsket å bidra med til intervjuet. Siden 

samtlige informanter hadde blitt forespurt av sin overordnede om å delta i prosjektet var jeg 

veldig tydelig på frivilligheten av deltakelsen. Alle som stilte opp deltok på intervju. 

Informantene fikk beholde et informasjonsskriv, mens jeg selv fikk en signert kopi fra dem 

hvor de samtykket til å delta i prosjektet.  

Etter samtykke fra informantene ble alle intervjuene tatt opp med båndopptaker. Dette ble 

gjort av to grunner. Den ene var den tidsbesparende og innholdsmessige fordelen ved å kunne 

bruke tiden på intervjusamtalen fremfor å notere. Den andre var detaljfordelene et lydopptak 

har over nedskrevne stikkord. Lydopptakene ble slettet etter at intervjuene var transkribert, 

noe informantene også ble forsikret om før intervjuets start.  

Jeg reflekterte på forhånd over hvordan jeg kom til å bli tatt imot, både som forsker utenfor 

politietaten og som kriminologistudent, og om informantene kom til å holde tilbake erfaringer 

og forståelser, eller om de kom til å gi meg sosialt ønskede svar. Dette var ikke noe jeg satt 

med følelsen av, verken under eller etter intervjuene. Jeg opplevde at det var rom for å stille 

både enkle og vanskelige spørsmål gjennom alle intervjuene samtidig som samtalen forholdt 

seg både vennskapelig og profesjonell. Informantene reflekterte over gode og dårlige 

erfaringer og forståelser og snakket i både kritiske og positive termer om egen jobb, 

politietaten og narkotikapolitikken.  

Før hvert intervju presiserte jeg overfor informantene at prosjektet ikke hadde som 

utgangspunkt å være en politikritisk studie. Det mener jeg fremdeles at oppgaven ikke er. Når 

det er sagt så er det alltid en mulighet for at momenter i oppgaven kan oppfattes som kritikk. 

Jeg opplevde at det var viktig å få frem dette overfor informantene for at de skulle være 
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trygge på å fortelle åpent uten at fortellingene deres automatisk skulle bli brukt som kritikk 

mot dem selv. 

2.3.4 Intervjuanalysen 

Transkriberingene ble flere ganger lest gjennom i sin helhet, deretter i lys av kategoriene jeg 

på forhånd hadde planlagt intervjuene ut fra. Mange av de allerede eksisterende kategoriene 

ble beholdt, noen ble endret og noen ble fjernet. I tillegg la jeg til nye kategorier. Thagaard 

(2011) argumenterer for at intervjupersoner gjerne forteller om det de selv opplever som 

viktig, som var et viktig argument for den fenomenologiske tilnærmingen jeg hadde anlagt i 

prosessen. På bakgrunn av dette valgte jeg i analysen å legge til kategorier om temaer som 

informantene enten uttrykte som viktige eller som gikk igjen hos flere informanter, og motsatt 

fjerne de kategoriene informantene ikke uttrykte som viktige eller som de ikke fortalte mye 

om.  

Gjennomlesning av den samlede transkriberingen gjorde jeg for å få et best mulig helhetlig 

bilde av hver enkelt informants fokusområder og helhetlige fremstilling av temaene som ble 

gjennomgått i hvert intervju. Målet var å sørge for at hvert enkelt sitat skulle være 

representativt for den helhetlige meningen til hver enkelt informant for at de skal kunne 

oppleve seg som riktig tolket og brukt i rett kontekst. Jeg ønsket ved flere anledninger å bruke 

sitater som passet til ulike tema, men som jeg etter å ha lest hele transkriberingen vurderte 

som upassende fordi sitatet ble tatt ut av riktig kontekst og dermed kanskje ikke representerer 

informantens egentlige mening med sitatet. 

Intervjudataene ble plassert i ulike kategorier slik at jeg hadde mulighet til å se de ulike 

informantenes fremstillinger av de samme temaene. Sitatene som omhandlet flere ting ble satt 

i flere kategorier, og på den måten kunne sitatene analyseres i lys av flere temaer og 

perspektiver. Dette gjorde det også mulig å se sammenhenger mellom de ulike temaene og 

kategoriene.  

Intervjudataene ble delt inn i kategoriene 1) avhengige narkotikabrukere 2) utenlandske 

narkotikaselgere og 3) barn og unge i rusmiljøene, før jeg deretter skilte mellom 

informantenes 1) forståelser av gruppene og 2) handlinger overfor gruppene. I tillegg ble det 

også naturlig å ta med en kategori om hva informantene presenterte som 1) meningsbærende 
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og 2) vanskelig i arbeidet med avhengige narkotikabrukere, utenlandske narkotikaselgere og 

barn og unge i rusmiljøene.  

2.4 Dokumentanalyse 

Gjennom oppgaven har jeg brukt og analysert flere dokumenter, men hoveddokumentene i 

oppgaven, og dermed også for dokumentanalysen, har hele tiden vært Stortingsmelding 30 

(2011-2012) «Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk» og Politidirektoratets handlingsplan 

«Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 2011 til 2015» (2011). I kapittel 

1.4 forklarte jeg hvorfor jeg ønsket å bruke disse to dokumentene. Kortversjonen er 

dokumentenes rolle som verdiskapere og retningsgivende for politiets arbeid på rusfeltet. 

Andre dokumenter som brukes i oppgaven har hovedsakelig blitt bruk til å redegjøre for 

narkotikapolitikkens fremvekst og utvikling slik det blir gjort i kapittel 3.1, og noen 

dokumenter brukes gjennom flere deler av oppgaven. 

Thagaard (2011: 62) skriver at det å analysere dokumenter går ut på å analysere en tekst 

skrevet med et annet formål enn forskningsprosjektets formål. En viktig del av analysen går 

dermed ut på å analysere dokumenter med grunnlag i dokumentenes opprinnelige formål. Jeg 

vil påstå at måten jeg har brukt dokumentene på ligger tett opp til dokumentenes opprinnelige 

formål. Jeg har brukt dokumentanalyse til å belyse myndighetenes fremstillinger av 1) 

avhengige narkotikabrukere 2) utenlandske narkotikaselgere og 3) barn og unge i rusmiljøene, 

samt 4) fremstillingene av politiets arbeid overfor disse tre gruppene. Formålet med 

dokumentanalysen har vært å kunne belyse og drøfte myndighetenes fremstillinger opp mot 

informantenes fortellinger.  

2.4.1 Dokumentanalysen 

Før intervjuene leste jeg gjennom dokumentene, både for å få en oversikt over dokumentenes 

innhold og som for å ha et utgangspunkt for å forstå dagens narkotikapolitikk. Men, i tråd 

med den fenomenologiske tilnærmingen lot jeg intervjudataene strukturere hvilke 

dokumentdata jeg skulle analysere. Selve kategoriseringen av tema for dokumentanalysen 

skjedde derfor ikke før etter at intervjudataene var innhentet og intervjuanalysen påbegynt.  
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Gjennom å analysere de to dokumentene, «Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk» (2011) og 

«Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 2011 til 2015» (2011), har jeg 

hentet inn myndighetenes fremstillinger av oppgavens overordnede – og underordnede tema. 

Jeg har også sett på hvordan dokumentene skiller seg fra hverandre. Machin og Mayr (I: 

Herjuaune, 2014: 16) skriver at det er viktig å ikke bare se på hvem og hva som er i fokus i 

dokumenter, men også hvem og hva som kommer i bakgrunnen i dokumentene. Som vist i 

kapittel 1.4 er det store forskjeller mellom de to dokumentene som brukes i oppgaven. Det er 

også, som jeg skal vise, store forskjeller i hvem og hva som blir lagt vekt på i de to 

dokumentene, og hva som enten bare nevnes kort eller ikke nevnes i det hele tatt. Herjuaune 

(ibid.) skriver at slike forskjeller kan vise hva som blir oppfattet som vesentlig og ikke fra 

dokumentenes avsendere. De to dokumentene som brukes i oppgaven viser at dokumentenes 

avsendere har ulik oppfatning av hva som er vesentlig og ikke i narkotikapolitikken og for 

politiets arbeid på feltet.  

2.5 Oppgavens avgrensninger  
Det er mye jeg ikke tar sikte på å belyse i oppgaven. Det mest sentrale jeg ikke inkluderer i 

oppgaven er en større belysning eller drøfting av politiets arbeidsmetoder, verken på 

strukturelt eller individuelt nivå. Dette er riktig nok med forbehold. Informantene fortalte 

tidvis om måter å jobbe på overfor gruppene, men dette ble brukt som data til å vise politiets 

forståelser av eget arbeid, ikke for å vise til hvorvidt arbeidet som gjøres er bra eller dårlig 

eller for å kunne si noe om politistrategi eller samfunnsstrategi mot narkotika. Jeg tar heller 

ikke sikte på å belyse eller drøfte narkotikapolitikken på normativt grunnlag. Mitt siktemål 

har hele tiden vært å belyse politikken og å se politikkens fremstillinger og informantens 

fortellinger opp mot hverandre, uten gi en vurdering av politikken. 

2.6 Oppgavens overførbarhet 
Studien er i en geografisk og sosial særposisjon ved at den foregikk i Oslo, hvor det åpne 

narkotikaproblemet er større og mer synlig enn andre steder i landet og politiet har flere og 

andre utfordringer enn politi i andre byer og tettsteder (Oslo kommune, 2011). Likevel tror 

jeg funnene vil kunne ha overføringsverdi til andre politibetjenter som jobber med 

ordenstjeneste eller med narkotikaovertredelser på andre områder og nivåer. Funnene kan 
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også ha betydning for andre instanser utenom politi- og lensmannsetaten som utøver eller 

samarbeider med utøvere av narkotikapolitikken. 

2.7 Tips til leseren 
Siktemålet med oppgaven er å fange inn myndighetenes og politiinformantenes forståelser 

gjennom dokumentanalyse og intervju. En fallgruve knyttet til dette er å sidestille 

dokumentdata og intervjudata som metoder. Det kan være uheldig, fordi dokumentdata er 

nedskrevne, gjennomtenkte ord, mens intervjudata fanger inn øyeblikksdata – som ikke 

nødvendigvis er like gjennomtenkt eller velformulert som dokumentdata. Intervju er en 

metode hvor forskeren bringer opp tema som informantene forteller om sine erfaringer med 

og forståelser av. En fallgruve, som jeg allerede har nevnt, er at informantenes fortellinger vil 

være påvirket av informantenes forståelser av erfaringene de har gjort seg. I denne 

sammenhengen er det ønskelig å bringe frem disse forståelsene. En annen fallgruve, som 

handler om noe helt annet, er at jeg som forsker eller at leseren direkte overfører 

informantenes fortellinger til handlinger. Flaatten (2007: 19) skriver at ord og handling er to 

forskjellige ting: «Vi gjør ikke alltid det vi sier, og vi sier ikke alltid det vi gjør» (ibid.). Dette 

er noe jeg som forsker har forsøkt å ta høyde for gjennom forskningsprosessen og som leseren 

anbefales å søke å ta med i den videre lesningen. Spesielt gjelder dette når jeg skriver om 

informantenes handlinger. Jeg har ikke observert informantenes handlinger, og det som 

skrives om dette baserer seg på intervjuer. Det vil derfor være en feilslutning å overføre det 

som skrives om handling til å være faktiske handlinger.  

Narkotikapolitikken er omfattende, og i stor grad motsetningsfull. Dette er spesielt tydelig i 

møte med én gruppe; avhengige narkotikabrukere, og det vises både gjennom 

narkotikapolitikkens fremvekst og utvikling, i dagens narkotikapolitikk og i informantenes 

fortellinger. At narkotikapolitikken er så omfattende og motsetningsfull overfor denne 

gruppen spesielt gjør at delene som handler om de ulike gruppene vil skille seg 

innholdsmessig fra hverandre. Jeg mener at det likevel er viktig å vise til narkotikapolitikkens 

teoretiske forankringer og praktiske uttrykk overfor alle tre gruppene. Fordi politikken overfor 

de tre gruppene er betydelig ulik, er det lagt et strukturelt utgangspunkt for at gruppene skal 

forstås og møtes på ulikt vis. Dette er noe som også kom også til syne hos politibetjentene 

som fortalte om sine erfaringer med disse tre gruppene. Det var store variasjoner i måten 

informantene fortalte om de ulike gruppene på og hva de vektla overfor dem. Som vist i 
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kapittel 2 lot jeg informantenes fortellinger strukturere oppgaven, og jeg har tatt sikte på å 

bringe frem det informantene fremstilte som viktig. Det gjør at innholdet og mengden data 

som retter seg mot de ulike gruppene skiller seg fra hverandre. Gjennom å vise til de tre 

gruppene jeg bruker i oppgaven viser jeg også til at politikkens kompleksitet ikke bare 

kommer til syne i møte med gruppen med avhengige narkotikabrukere, men også mellom 

gruppene avhengige narkotikabrukere, utenlandske narkotikaselgere og barn og unge i 

rusmiljøene. 
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3 Narkotikapolitikk i tekst 
For å kunne forstå hovedtrekkene i dagens narkotikapolitikk, inkludert lover som retter seg 

mot narkotika, og politiets tilnærming til problemet mener jeg det er viktig å ha med et 

historisk perspektiv på temaet. Ved å se tilbake til narkotikapolitikkens fremvekst og 

utvikling er det mulig å se at det er mange likheter fra den tidligere narkotikapolitikken som 

går igjen i dagens politikk, og at flere av de tidligere argumentene for ulike tiltak og 

virkemidler er de samme som brukes i dag. 

I kapitlets første del (kapittel 3.2) presenterer jeg narkotikapolitikkens fremvekst og utvikling. 

Den historiske gjennomgangen inkluderer både kriminalitets-, helse- og sosialpolitiske tiltak 

og virkemidler. Tiltakene ble utviklet om hverandre og eksisterer og fungerer i dag side om 

side. For å kunne etterspore kompleksiteten i dagens narkotikapolitikk og vise hvordan 

politiets arbeid mot narkotika skiller seg fra andre aktørers arbeid mot narkotika mener jeg det 

er nødvendig å se på den helhetlige utviklingen av narkotikapolitikken. Gjennomgangen vil i 

all hovedsak være relevant for å forstå fremstillingene av avhengige narkotikabrukere, fordi 

denne politikken er den som har gjennomgått de største forandringene og den politikken som i 

dag inneholder flest motsetninger. Det vil likevel også være relevant med en gjennomgang av 

narkotikapolitikkens utvikling for å forstå dagens politikk som retter seg mot utenlandske 

narkotikaselgere og barn og unge i narkotikamiljøet. 

I kapitlets andre del (kapittel 3.3) presenterer jeg narkotikapolitikken, slik den retter seg mot 

avhengige narkotikabrukere, utenlandske narkotikaselgere og barn og unge gjennom 

Stortingsmelding 30 (2011-2012) ”Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk” og 

Politidirektoratets handlingsplan ”Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 

2011 til 2015” (2011). Her belyser jeg hvordan myndighetene fremstiller gruppene og 

hvordan politiet skal handle overfor dem.  

3.1 Narkotikapolitikkens fremvekst og utvikling 
Narkotikaproblemet slik vi kjenner det i dag var i Norge et ukjent fenomen frem til 1960-

tallet. Bruk av narkotiske stoffer ble frem til dette ansett som et medisinsk anliggende mellom 

bruker og lege og stoffene hadde anvendelse og status som legemidler (Hauge, 2009; 
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Ødegård, 2011; Skretting, 2014). Det såkalte Slottsparkenmiljøet15 på 1960-tallet la grunnlag 

for de åpne rusmiljøene i Oslo med nye bruksmønster og nye narkotiske stoffer uten 

medisinsk anvendelse, distribusjon og kontroll. Dette førte til at narkotika gikk fra å være et 

medisinsk anliggende til også å bli et kriminalpolitisk problem. Endringer i forståelsen av 

narkotikaproblemet ble fulgt av lovendringer og straffeskjerpelser 16 , og fra å ha en 

maksimumsstraff på 6 måneder fengsel i 1964 økte straffen for å være i befatning med ulovlig 

narkotika til 6 års fengsel i 1968, til 10 år i 1972, til 15 år i 1981 og til 21 år i 1984, som er 

lovens strengeste straff. De skjerpede strafferammene ble argumentert ut fra at de skulle ha en 

allmennpreventiv effekt overfor profesjonelle narkotikaforbrytere gjennom å gjøre det norske 

narkotikamarkedet mindre attraktivt, samt at smuglere, selgere og brukere skulle avskrekkes 

fra å befatte seg med narkotika (Hauge, 2009; Skretting, 2014; Skretting, Lund og Bye, 2014). 

Ødegård (2011: 4-5) skriver at selv om problemets karakter endret seg var det i størst grad 

forestillingen om problemets karakter som endret seg, og at det var en politisk forestilling av 

at man sto overfor en epidemi som førte til økte straffer.  

Samtidig med det økte straffenivået for narkotikaovertredelser økte også politiets innsats mot 

narkotika. I 1979 etablerte Oslo politikammer en egen seksjon rettet mot narkotika. Politiets 

metodebruk bygde på erfaringer fra andre land, iblandet egne erfaringer og metoder som var 

prøvd ut overfor rusmiljøet i Slottsparken. Som følge av de høye strafferammene fikk politiet 

også muligheter til å ta i bruk nye metoder, eksempelvis telefonkontroll. Dette var frem til 

1999 metoder som utelukkende kunne brukes overfor grov kriminalitet som kunne true rikets 

sikkerhet (Gundhus, 2008; Larsson, 2008; SIRUS, uten år). Hauge (2015: 64) skriver at 

politiets utstrakte bruk av metoder signaliserer hvilken kriminalpolitisk posisjon narkotika 

hadde mellom 1970- og 1990-tallet, og hvor stort fiendebilde som ble malt av narkotika. 

Kontrollpolitikken var tydelig.  

I 1982 ble det vedtatt et nordisk politisk mål om et narkotikafritt samfunn, og innsatsen ble 

deretter. Den forhøyede strafferammen for narkotikaovertredelser på opp til 21 års fengsel i 

1984 kom som følge av dette målet. Det ble argumentert at det ut fra allmennpreventive 

hensyn måtte være nødvendig med strengere straffer enn datidens maksimumsstraff på 15 år 

(Christie, 1982; Schafft, 2007). I 1985 la stortingsmelding 13 (1985-86) frem et politisk mål 

                                                
15 Se for eksempel Fekjær (2009) eller Skretting (2014) for en mer utfyllende beskrivelse av rusmiljøenes 
fremvekst. 
16 Lovendringene og straffeskjerpelsene hang også sammen med internasjonale avtaler Norge var bundet til. Se 
for eksempel Hauge (2009) for en mer utfyllende beskrivelse av dette.  
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om en planmessig og systematisk innsats mot narkotikamisbruk. Det narkotikafrie samfunn 

ble introdusert som regjeringens mål (Skretting, Bye, Vedøy og Lund, 2015). I tråd med den 

epidemiske forestillingen av narkotikaproblemet ble det i mediene gitt et bilde av 

narkotikaovertrederen som et hensynsløst individ og begrepet om «bakmannen» ble tatt i bruk 

(Ødegård, 2011: 7). Bakmannen ble tegnet opp som en pestspreder som spredte død og 

elendighet ved å spre narkotika kun for egen vinning. Dette bildet forsterket det 

epidemiologiske perspektivet, som i sin tur var med på å begrunne den økende 

kontrollpolitikken og de skjerpede strafferammene (ibid.: 7-8).  

Samtidig som det strafferettslige sto i fokus ble det også gjort forsøk på å forstå hvorfor noen 

fikk problemer med narkotika, og hvorvidt dette kunne forstås som et symptom på 

bakenforliggende problemer eller som en sykdom. Dette kan sies å være starten på den helse- 

og sosialorienterte narkotikapolitikken. Stortingsmelding 66 (1975-76) beskrev narkotikabruk 

som hovedsakelig et symptom på bakenforliggende problemer, uten at det ekskluderte en 

delvis forståelse av narkotikabruk som noe sykdomsorientert. Denne politiske forståelsen av 

narkotikaproblemet førte til økte sosialfaglige tiltak for å hjelpe mot symptomene. Men som 

vist i forrige avsnitt var det samtidig en pågående økende innsats fra kontrollapparatet for å 

hindre ulovlig bruk, omsetning og distribusjon.  

Fra midten av 1980- og ut over 1990-tallet ble et nytt og mer dempet bilde av 

narkotikaproblemet tegnet opp. I løpet av de siste tiårene hadde antall narkotikabrukere og 

antall straffesaker økt. Men den store bekymringen som kom som følge av 

Slottsparkenmiljøet ble moderert da utviklingen etter hvert begynte å stabilisere seg (Hauge, 

2009; Skretting, Bye, Vedøy og Lund, 2015). Stortingsmelding 13 (1985-86) beskrev 

narkotikasituasjonen som stabil og at de kriminalpolitiske narkotikaproblemene ikke hadde 

økt vesentlig. Samtidig begynte ulike helsetjenester å rapportere om generelle forverringer i 

narkotikabrukernes helsetilstand. Antall overdosedødsfall økte blant brukerne og spredning av 

HIV og AIDS ble gjenstand for oppmerksomhet. De nye bekymringene overfor 

narkotikabrukeres livssituasjon førte med seg politiske krav om tiltak for å snu utviklingen, og 

forståelsen av den farlige bakmannen ble erstattet av en forståelse av narkotikabrukere som 

enkeltindivider med tragiske liv (Skretting, 2014; Ødegård, 2011). Stortingsmelding 16 

(1996-97) utvidet de tidligere forståelsene av narkotikabruk, og beskrev narkotikabrukens 

årsaker som sammensatte og uten noen enkel løsning: På ene siden var internasjonal 

produksjon og omsetning et ulovlig problem som det måtte gjøres noe med. På andre siden 
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var det individuelle og strukturelle forhold som førte til at noen fikk problemer med bruk av 

narkotika. Forståelsen av narkotikabruk ble uttrykt som noe som både hadde med 

bakenforliggende symptomer og sykdom å gjøre. Men til tross for de elendige livsforholdene 

til narkotikabrukerne slo regjeringen fast at den restriktive narkotikapolitikken måtte 

opprettholdes og videreføres, for å kunne føre kontroll med ulike former for import, eksport, 

produksjon og omsetning av narkotika. Samtidig skulle disse restriktive kontrolltiltakene bli 

balansert med forebyggende, hjelpende og behandlende tiltak for de som hadde problemer 

med bruk av narkotika, og begrepet om skadereduksjon 17  ble tatt i bruk. Ulike 

skadereduserende tiltak ble satt i gang: Utdeling av sprøyter startet relativt raskt og i stort 

omfang (Skretting, 2014). I 1991 tillot regjeringen metadonbehandling for HIV-smittede for å 

unngå videre smitte. I 1994 ble metadonbehandling gjennom metadonassistert rehabilitering 

(MAR) et landsomfattende tiltak for narkotikabrukere som ønsket substitusjonsbehandling. 

Senere ble også burprenorfin tatt i bruk for de som hadde problemer med bruken av metadon, 

og behandlingen skiftet navn til legemiddelassistert behandling (LAR) (Fekjær, 2009: 64). I 

2004 ble en midlertidig lov og forskrift om sprøyterom vedtatt. Sprøyteromsloven gjorde det 

straffefritt å bruke narkotika innenfor rammene til en sprøyteromsordning. I 2005 åpnet 

landets første sprøyterom i Oslo, og i 2009 ble loven gjort permanent (Skretting, 2014). Men 

til tross for at ulike helse- og sosialorienterte (skadereduserende) tiltak ble opprettet som følge 

av den nye forståelsen av mennesker med problemer med bruk av narkotika, var det ingen 

reduksjoner i myndighetenes kontrollpolitikk. Som et resultat eksisterer det i dag en politikk 

med kraftige kontrollerende og hjelpende tiltak. Hver for seg bidrar de kontrollerende og de 

hjelpende tiltakene til stor måloppnåelse innenfor hvert sitt respektive felt, men samlet sett 

vanskeliggjør de for hverandres måloppnåelse.  

Vi har kanskje aldri hatt et så stort helsetilbud til avhengige narkotikabrukere, eller en større 

forståelse av brukerne som syke. Samtidig bruker vi opp til lovens strengeste straff for å 

straffe befatning med narkotika. Selv om politikkens intensjon er å møte avhengige 

narkotikabrukere som syke mennesker som skal få tilpasset hjelp, kontrolleres, 

straffeforfølges og fengsles brukerne – til tross for at dette er en kontrollpolitikk som er ment 

å ramme de som driver med ulike former for import, eksport, produksjon og omsetning. 

Hvordan kommer så denne politikken til syne i dag, overfor avhengige narkotikabrukere, 

utenlandske narkotikaselgere og barn og unge? 

                                                
17 Skadereduksjon går ut på å redusere problemer som følger av bruken.  
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3.2 Dagens narkotikapolitikk 

3.2.1 Avhengige narkotikabrukere 

Avhengige narkotikabrukere er den gruppen, av de tre som inkluderes i oppgaven, som har 

den mest omfattende og motstridende politikken rettet mot seg. På ene siden legges det opp til 

en helseorientert politikk bestående av hjelp og behandling, på andre siden en 

kriminalitetsorientert politikk bestående av kontroll og straff. 

Stortingsmelding 30 presenterer en overordnet kontrollpolitikk mot ulike former for import, 

eksport, produksjon og omsetning som kan oppsummeres slik:  

Forbudet mot narkotika opprettholdes. Innsatsen for å begrense organisert 
narkotikakriminalitet, øke mengden beslaglagt stoff og tidlig oppdagelse, samt raskere 
regulering av nye stoffer, skal forsterkes (2011: 9). 

Justismyndighetene er hovedaktører på mange områder i arbeidet med å begrense 
tilbud og tilførsel av narkotika. Å begrense tilførselen ved en vedvarende satsing på 
kontrolltiltak og håndheving av nasjonal og internasjonal lovgivning har betydelig effekt på 
reduksjon av narkotikabruken. (ibid.: 48).  

Utdragene ovenfor presenterer en kontrollpolitikk som gjelder alle i befatning med narkotika 

og dreier seg således ikke bare om avhengige narkotikabrukere. Forbudet mot narkotika 

opprettholdes, samtidig som den allerede eksisterende innsatsen skal forsterkes. Kontroll og 

håndheving fremheves som viktig. I samme melding presenteres også en politikk som retter 

seg mot avhengige narkotikabrukere som tar form av å også være en helseorientert 

narkotikapolitikk og ikke bare en kontrollpolitikk: 

Personer med omfattende hjelpebehov skal, som alle andre, få sine hjelpebehov 
ivaretatt av det ordinære tjenesteapparatet […]. Jo større problemene er for den enkelte, jo 
mer tilgjengelig, helhetlig og samordnet må hjelpeinnsatsen være. Illegal omsetning og bruk 
av rusmidler foregår åpenlyst, og innsatsen må vurderes i en bredere sammenheng. […] [Vi 
må] styrke innsatsen for å redusere skader og dødsfall i kjølvannet av illegal bruk av 
rusmidler. Det må stilles spørsmål ved om bortvisning og straff alltid er de riktige 
virkemidlene overfor personer som bruker narkotika. Det handler om mennesker med 
alvorlige rusproblemer, som i tillegg har omfattende helsemessige og sosiale problemer og 
store hjelpebehov. […] Vi må i større grad ta i bruk alternativer til straff. Tiltak som har 
skadereduksjon og livredning som mål, skal inngå i en helhetlig og balansert 
rusmiddelpolitikk. (ibid.: 108).  
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Politikken som retter seg mot avhengige narkotikabrukere handler om å inkludere 

helsefaglige, sosiale og skadereduserende tiltak for slik å legge til rette for en bedre 

livssituasjon for brukerne enn de vil få dersom de møtes med kun kontroll og straff. Denne 

politikken retter seg mot flere aktører i narkotikafeltet, ikke bare politi og kontrollapparatet – 

uten at politi og kontrollapparatet utelates. Det er en helhetlig forståelse av brukernes 

livssituasjon som presenteres som grunnlag for å stille spørsmål ved hvorvidt kontroll og 

straff skal brukes overfor brukerne. 

Det som presenteres er altså både en overordnet kontrollpolitikk mot narkotika og en politikk 

som også inkluderer helsefaglige tiltak overfor avhengige brukere. Denne dobbelte 

fremstillingen tydeliggjøres gjennom de åpne rusmiljøene brukerne trekkes til.  

I Norge har vi utfordringer med åpne bruker- og omsetningssteder. […].Åpenlyst salg 
av illegale rusmidler kan skape utrygghet ved at også barn og unge ser dette. Publikum 
opplever det ofte ubehagelig å være vitne til åpenlys omsetning og bruk av rusmidler. 
Brukerne selv kan oppleve miljøene som utrygge og stigmatiserende. Åpne bruker- og 
omsetningssteder kan bidra til rekruttering, blandingsmisbruk, forkommenhet og sykdom og 
skape avstand til hjelpeapparatet. […]. En fellesnevner er at problematisk bruk av illegale 
stoffer og avhengighet først og fremst er et helseproblem. Samtidig brukes kontrolltiltak for å 
hindre at gruppen er til sjenanse for andre (ibid.: 108). 

Brukernes livssituasjon presenteres som et helseproblem, samtidig som brukernes 

gruppeatferd i åpne rusmiljøer skal møtes med kontrolltiltak. Slik sett legges det opp til en 

dobbel forståelse av brukerne og måten de skal møtes på. Spesielt for politiet vil dette utgjøre 

et spenningsfelt, ettersom politiet er den aktøren som skal håndheve brukernes 

narkotikaovertredelser med kontroll og straff samtidig som denne samme kontrollen og 

straffen er noe som blir stilt spørsmålstegn ved fra myndighetene. 

Det argumenteres i stortingsmeldingen at ”kontrollskadene ved politiets uro-aksjoner, 

pågripelser og arrestasjoner er for store” (ibid.: 46) og at ”intensjonen om å tenke helse i alt 

vi gjør, [også gjelder] her” (ibid.: 47).   

Det er mildt sagt en motsetningsfull narkotikapolitikk som vises i møtet mellom avhengige 

narkotikabrukere og politi og kontrollapparatet, og det virker ikke å være tydelig for 

regjeringen hvilke verdier de ønsker å vektlegge når det kommer til avhengige brukere. På ene 

siden legges det opp til at avhengige narkotikabrukere skal møtes med hjelp, men da av andre 

aktører enn politiet. Samtidig presiseres det at også politiet skal ta utgangspunkt i et 

helseperspektiv, men at kontroll og håndheving skal skje, også overfor avhengige 
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narkotikabrukere, til tross for at den samme kontrollen og håndhevingen medfører store 

skader for brukerne. 

I Politidirektoratets handlingsplan (2011) presenteres det også et helseperspektiv på 

avhengige narkotikabrukeres livssituasjon, men i langt mindre grad enn i Stortingsmelding 30 

(2011-2012). I handlingsplanen er fokuset mot avhengige narkotikabrukere utelukkende 

knyttet til åpne rusmiljøer, og det står at: 

Ansamlinger av tunge misbrukere, spesielt i bysentra, opptar samfunnet og kan virke 
skremmende og støtende for publikum. Dessuten omsettes det narkotika på slike steder. 
Ansamlingene er en sosial og helsemessig utfordring, så politiet må samhandle med andre 
aktører, først og fremst kommunen. Imidlertid er ansamlingene et ordensproblem for politiet 
som må møtes med uniformert og sivil tilstedeværelse (Politidirektoratet, 2011: 18). 

Politidirektoratet presenterer en forståelse av avhengige narkotikabrukere både som et 

helseproblem og som et kriminalitetsproblem, men fremhever kriminalitetsforståelsen langt 

mer enn helseforståelsen av problemet. Ut over det som presenteres i sitatet over nevnes ikke 

avhengige narkotikabrukere i lys av en helseorientert narkotikapolitikk. Øvrige forståelser og 

tiltak mot narkotika fokuserer kun på kontroll og sanksjoner overfor narkotikaovertredelser.  

Handlingsplanen gir dermed et kriminalpolitisk og symbolsk budskap om hva som skal være 

politiets overordnede tilnærming til narkotika, og hvilken forståelse politiarbeidet skal 

forankres i; narkotika som noe kriminelt.  

De to dokumentene viser at det eksisterer flere forståelser av avhengige narkotikabrukere og 

tilnærminger til dem. På ene siden legges det grunnlag for å møte avhengige brukere på en 

helseorientert måte, på andre siden på en kriminalitetsorientert måte. Det er 

stortingsmeldingen som i størst grad favner om den helseorienterte presentasjonen av 

brukerne og måten å handle overfor dem – men samtidig er det også en melding som retter 

seg til både hjelpeapparatet og til kontrollapparatet. Politidirektoratets handlingsplan viser at 

det eksisterer en forståelse av brukernes livssituasjon som helsemessig utfordret, men denne 

er svært underlegen forståelsen som presenteres av politiets tilnærming til narkotika som noe 

kriminelt. Denne samme kriminalitetsforståelsen vises også i stortingsmeldingen, hvor det 

presenteres som viktig å opprettholde forbud og kontroll mot narkotika.  

Den felles utfordringen i møtet mellom avhengige narkotikabrukere og politiet kommer til 

syne gjennom utfordringen med åpne rusmiljøer, hvor det legges opp til at politiet skal utføre 

kontrollmessige tiltak overfor rusmiljøene. Hvordan politiet praktisk skal forene 
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kontrollmessige tiltak med en helseorientert forståelse fremstilles ikke. Det er dermed lagt 

opp til at det er enklere å forene de kontrollmessige tiltakene med en kriminalitesorientert 

forståelse av avhengige narkotikabrukere enn med en helseorientert forståelse. 

3.2.2 Utenlandske narkotikaselgere 

I narkotikapolitikken skrives det lite om utenlandske statsborgere i befatning med narkotika, 

men det som skrives gir et klart bilde av at selgerne både forstås som kriminelle, og at de skal 

møtes med kontrollmessige tiltak.  

I Politidirektoratets handlingsplan står det at: 

«… domfelte kriminelle utlendinger skal utvises og/eller overføres til soning i 
hjemlandet […] Politiet må videreutvikle tiltakene, slik at kriminelle utlendinger raskere og i 
økende grad utvises og/eller soningsoverføres til hjemlandet» (2011: 19).  

Handlingsplanen sier ikke mer om utlendinger som befatter seg med narkotika enn dette. 

Fremstillingen av utenlandske narkotikaselgere dreier seg om utlendingene som kriminelle, 

og at politiets jobb er å slå ned på denne og uttransportere utlendingene.  

Stortingsmelding 30 skriver ingenting om utlendinger i befatning med narkotika. Dette kan ha 

utgangspunkt i at rollen selgerne har i rusmiljøene som nettopp selgere medfører en annen 

forståelse og tilnærming til selgerne enn det gjør til brukerne. Brukerne er mennesker med et 

sykdomsforklart utgangspunkt, selgerne har andre grunner til å befatte seg med narkotika, og 

de har ikke behov for den samme typen hjelp som brukerne har. At stortingsmeldingen ikke 

skriver om narkotikakriminelle utlendinger tyder på at disse kun blir forstått i et 

kriminalitetsorientert perspektiv og at de dermed blir overlatt utelukkende til politiet. Det som 

kan knyttes til utlendingenes narkotikaovertredelser i stortingsmeldingen handler kun om den 

overordnede kontrollpolitikken, hvor det legges opp til at ulike former for import, eksport, 

produksjon og omsetning skal møtes med kontroll og straff. 

Selv om det ikke skrives mye om utenlandske narkotikaselgere verken i Stortingsmelding 30 

eller i Politidirektoratets handlingsplan, viser handlingene som retter seg mot dem et tydelig 

bilde av utlendingene som kriminelle. Dette kommer også til syne i samarbeidet mellom 

politiet og Oslo kommune som retter seg mot utenlandske statsborgere. Jeg ser det som 

relevant å gjengi dette samarbeidet for å vise hvordan det overordnede arbeidet politiet skal 

gjøre overfor utlendinger følger den samme forståelsen som presenteres politisk. 
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Oslo politidistrikt, Utlendingsdirektoratet (UDI) og politiets utlendingsenhet (PU) har siden 

2009 hatt et samarbeid om effektiv oppfølging av utlendinger som pågripes i forbindelse med 

innsatsen mot de åpne rusmiljøene i Oslo (Politiet, 2010; UDI, 2014). Formålet med 

samarbeidet retter seg mot kriminelle utlendinger som søker asyl i Norge og er begrunnet i 

flere årsaker; det skal forhindre at asylinstituttet utnyttes av personer som ikke har behov for 

beskyttelse, det skal slå ned på narkotikakriminalitet og det skal skape trygghet for publikum. 

De samarbeidende partene har hver sine oppgaver og de har alle forpliktet seg til å prioritere 

disse. Oslo politidistrikt skal sørge for at utlendinger som tas for å selge narkotika skal 

pågripes, fengsles og saken iretteføres [føres for retten], samt melde videre til UDI om hvilke 

asylsøkere det er som har blitt pågrepet. UDI skal prioritere gruppen og disse sakene slik at 

intervju og vedtak kan bli behandlet i løpet av kort tid. UDI vurderer asylsøknadene og om 

den kriminelle handlingen skal føre til en utvisning. PU skal prioritere denne gruppen for 

raskest registrering, avklaring av ID og uttransportering (ibid.).  

Politiets arbeidsoppgaver i dette samarbeidet viser hvordan målene politisk spilles ut i 

handling, både på statlig og kommunalt nivå. Oslo kommune (2011: 7) skriver at politiet skal 

ha ansvaret for å avklare identiteten på de mest aktive utenlandske narkotikaselgerne, først og 

fremst med siktemål å få dem uttransportert tilbake til hjemlandet. Eventuelt skal politiet ha 

en gjengangertilnærming til de som ikke kan uttransporteres (ibid.). Fremstillingene Oslo 

kommune gir har tydelige likhetstrekk med fremstillingene som kommer fra 

Politidirektoratets handlingsplan. Det som skrives om utenlandske narkotikaselgere ligger 

tydelig under en kriminalitetsorientert forståelse, og det er ikke åpnet opp for andre 

forståelser, slik det er hos avhengige narkotikabrukere. Dette gir en langt mer entydig 

fremstilling av utlendingene enn hvordan avhengige narkotikabrukere fremstilles. Politiets 

rolle overfor utlendingene er også på samme måte klar og entydig – i motsetning til politiets 

rolle slik den blir presentert overfor avhengige brukere.  

3.2.3 Barn og unge 

Det er et forebyggende perspektiv som presenteres i den delen av narkotikapolitikken som 

retter seg mot barn og unge. Det skrives ingenting om barn og unge i rusmiljøene, det som 

skrives handler om å forebygge befatning med narkotika på ulike arenaer som hjemmet, 

skolen eller fritidsklubber (Stortingsmelding 30 (2011-2012); Politidirektoratet, 2011). Selv 

om barn og unge i rusmiljøene ikke blir tatt opp som et eget tema er det likevel fruktbart å se 
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på den politiske fremstillingen av barn og unge opp mot narkotika, for å se hvordan barn og 

unge forstås og hvordan arbeidet overfor dem skal være: 

Det forebyggende perspektivet forankres i at barn og unge ikke skal få problemer med 

narkotika og ende opp med et misbrukerforhold til dette. Politikken som retter seg mot barn 

og unge går ut på å hindre at de ender opp som avhengige narkotikabrukere. Stortingsmelding 

30 (2011-2012) skriver at det er viktig å sikre en tidlig og helhetlig innsats overfor barn og 

unge for å forebygge rusproblemer og å styrke deres muligheter for inkludering i samfunnet 

(ibid.: 59-61). Det skrives blant annet at 

«Alle barn og unge bør ha et godt liv. Det er et mål å oppdage barn og unge før de 
utvikler rusproblemer og gi god hjelp og oppfølging til barn med rusavhengige foreldre» 
(2011: 104).  

Det skrives også at 

«Mange voksne med omfattende hjelpebehov forteller at de ble oversett og forsømt i 
barne- og ungdomsårene. Det er ikke uvanlig at disse personene har vært i kontakt med både 
barnevernet, arbeids- og velferdsforvaltningen, sosialtjenesten, helse- og omsorgstjenestene 
og justissektoren. Blant gjengangere i hjelpeapparatet er det en opphoping av 
levekårsproblemer og personlige problemer» (ibid.: 60). 

Det som fremstilles av fokus mot barn og unge knyttes opp til den fremstillingen som gjøres 

av voksne, avhengige narkotikabrukere. Voksnes rusproblemer forstås her som noe som hos 

mange startet i barne- og ungdomsårene, og at det ut fra dette er viktig å forebygge og gripe 

inn overfor barn og unge for å hindre at de utvikler problemer på ulike arenaer i livet, rus 

inkludert.  

Også i Politidirektoratets handlingsplan vektlegges politiets forebyggende arbeid, men her er 

det tydelig at politiet skal samarbeide med andre aktører. 

[Politiet må] på lokalt nivå delta i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid med mål om 
tidlig intervensjon. Enkelte politidistrikt har i flere år formalisert samarbeid med 
faggrupper/etater som Bufetat, friomsorgen, konfliktråd, barnevern og skole (2011: 16). 

I handlingsplanen står det at politiet skal være i kontakt med ungdom direkte og indirekte 

gjennom blant annet skole- og fritidsledelse. Politiet skal formidle kunnskap om narkotikaens 

skadevirkninger og konsekvenser for å hindre ungdoms utprøving av narkotika. Straffen 

fremmes som et viktig virkemiddel i det forebyggende arbeid ved at den gjennom sin 

allmennpreventive virkning skal avskrekke ungdom fra å prøve ut narkotika (ibid.).  
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Fokus i dokumentene er å gi barn og unge hjelp og oppfølging. Det skrives ikke noe om barn 

og unges befatning med narkotika som kriminalitet, i stedet fremstilles det en forståelse av 

barn og unge som uskyldige som skal hjelpes vekk fra narkotikaen. Det er kun 

Politidirektoratet som nevner bruk av straff, men dette vektlegges ikke i stor grad. Det som 

derimot nevnes er at narkotika er en vei inn i kriminalitet, og at det derfor er viktig å utøve 

forebyggende arbeid. Barn og unges rusproblemer fremstilles altså ikke som noe som er noe 

kriminelt, men som noe som kan utvikle seg til å bli det. Dette i motsetning til hvordan 

voksnes rusproblemer beskrives; i tillegg til å være et helseproblem beskrives det som et 

kriminalitetsproblem. Det skilles altså tydelig mellom hvordan barn og unges rusproblemer og 

voksnes rusproblemer forstås, og mye av arbeidet mot barn og unge forankres også i at barn 

og unge ikke skal ende opp som avhengige narkotikabrukere. Selv om politiets rolle er 

begrenset til bare å være en samarbeidende part i et større forebyggende arbeid, fremstilles 

politiets rolle klar og tydelig som hjelpere.  

3.3 Oppsummerende 
Forskjellen i fremstillingene av de tre gruppen viser at det fremdeles er likhetstrekk fra 

tidligere narkotikapolitikk som går igjen i dagens politikk. Spesielt tydelig er det 

spenningsfeltet som ble presentert i Stortingsmelding 16 (1996-97), hvor myndighetene på 

ene siden må møte narkotikaproblemet med tiltak som retter seg mot ulike former for import, 

eksport, produksjon og omsetning og på andre siden tiltak som retter seg mot individuelle og 

strukturelle forhold som fører til at noen får problemer med bruk av narkotika. Forenklet vil 

det medføre at den første linjen må møtes av en kontrollorientert politikk og den andre linjen 

av en hjelpende politikk. Myndighetenes fremstilling av avhengige narkotikabrukere, 

utenlandske narkotikaselgere og barn og unge viser hvordan de tre gruppene i ulik grad skal 

møtes av kontroll og hjelp. Det er likevel ikke klart nøyaktig hvordan dette skal utføres av 

politiet. 

Beskrivelsene som blir gitt av avhengige narkotikabrukere tyder på at brukerne blir fremstilt i 

lys av en helseorientert forståelse, og at nødvendige tiltak ligger innenfor medisinske hjelpe- 

og behandlingstiltak. Samtidig blir handlingene brukerne utfører forstått innenfor en 

kriminalitesorientert kontekst, og disse skal møtes med kontrollmessige tiltak. For politiets 

del ligger det en tvetydighet i hvordan brukerne skal møtes og hvilken rolle politiet skal ha, 

ettersom at brukerne blir forstått som syke og handlingene som kriminelle. Det fremstilles at 
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politiet skal håndheve narkotikaovertredelser, men på en helseorientert måte overfor 

avhengige brukere – uten at det står hvordan dette skal gjennomføres praktisk. 

Beskrivelsene som blir gitt av utenlandske narkotikaselgere viser, i motsetning til 

beskrivelsene av avhengige brukere, en entydig forståelse av selgerne som kriminelle. Skillet 

som blir gjort mellom avhengige brukere som syke mennesker og handlingene de utfører som 

kriminelle, blir ikke gjort i fremstillingen av utenlandske selgere. Det blir ikke gjort noe 

forsøk på å forklare hvordan utlendingene velger å befatte seg med narkotika, og dermed blir 

det heller ikke noen usikkerhet rundt politiets rolle overfor selgerne. Politiet skal håndheve 

kriminaliteten de utenlandske narkotikaselgerne utfører. Denne fremstillingen blir også 

tydeliggjort i samarbeidet mellom Oslo kommune, UDI og PU. Politiets rolle skal ta form av 

å være kontrollerende og kriminalitetsbekjempende. 

På samme måte som ved beskrivelsene av utenlandske narkotikaselgere er heller ikke 

fremstillingene av barn og unge flertydige, men klare og entydige. Fokuset opp mot barn og 

unge dreier seg hovedsakelig om å forebygge at de befatter seg med narkotika, hensikten med 

dette er at de ikke skal ende opp som avhengige narkotikabrukere. Barn og unges befatning 

med narkotika reiser ikke spørsmål om hvorvidt de skal forstås som kriminelle eller ikke, det 

virker å ligge implisitt at de skal hjelpes og hvor vidt handlingene deres er kriminelle eller 

ikke kommer ikke frem. Politiet blir tilskrevet en hjelpende rolle overfor barn og unge, uten at 

det nødvendigvis er de selv som skal være den primære hjelpeyteren.  

Det er altså store forskjeller i hvordan myndighetene fremstiller de ulike gruppene og hvordan 

de legger opp til at politiet skal handle overfor dem. Spesielt gjelder det for politiets møter 

med avhengige narkotikabrukere, hvor politiets arbeid skal ligge et sted mellom hjelp og 

kontroll – uten at det sies noe om hvordan dette skal gjøres.  
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4 Narkotikapolitikk i praksis 

I dette kapitlet vil jeg presentere informantenes fortellinger om avhengige narkotikabrukere, 

utenlandske narkotikaselgere og barn og unge i rusmiljøene. Kapitlets første av to hoveddeler 

(kapittel 4.2) handler om hvordan informantene forstår avhengige narkotikabrukere, 

utenlandske narkotikaselgere og barn og unge, og hvordan disse forståelsene kan ses opp mot 

fremstillingene som presenteres i narkotikapolitikken. Kapitlets andre hoveddel (kapittel 4.3) 

tar for seg informantenes handlinger overfor gruppene. Her belyser jeg utfordringer som viser 

seg i møte med gruppene, hvordan autonomi og skjønn kan forstås og til sist hvordan 

narkotikakontroll kan forstås som meningsbærende for politiarbeidet. 

For å forstå hvilke muligheter og begrensninger som ligger i politiets arbeid er det nødvendig 

å kjenne til de strukturelle rammene politiet jobber under. Kapitlet innledes derfor med en 

belysning av politiets ulike kontrollmekanismer (kapittel 4.1) for slik å gi et bilde av politiets 

mulighet til å bruke skjønn i arbeidet med narkotikaovertredelser på gateplan.  

4.1 Politiets kontrollmekanismer og rom for skjønn 
Alpert og Smith (1999: 354-355) skiller mellom policyer, prosedyrer og regler, som er 

kontrollmekanismer politiet må forholde seg til. Policyer er retningslinjer som uttrykker 

prinsipper og verdier politiet skal handle ut fra. Policyer gir ikke instruksjoner om hvordan 

jobben skal utføres, men er styrende for hvilke verdier arbeidet skal utføres fra. Prosedyrer er 

instruksjoner om måten politiet skal gå frem på i arbeidet. Prosedyrene som følges ligger 

innenfor retningslinjene til politiets policyer, og er således metoder for å oppnå policyenes 

mål. Regler er lover som krever eller forbyr handlinger. I oppgaven er det spesielt policyer, i 

form av politiske tekster, og lover som blir brukt. Fordi disse to skiller seg fra hverandre blir 

de også brukt på ulikt vis. I kapittel 4.2 brukes de politiske tekstene til å se informantenes 

forståelser av avhengige narkotikabrukere, utenlandske narkotikaselgere og barn og unge opp 

mot myndighetenes fremstillinger av de samme gruppene. I kapittel 4.3 belyser jeg 

informantenes fortellinger om handlinger overfor gruppene for å se hvordan narkotikalovene 

brukes i møte med gruppene, og hvordan autonomi og skjønn viser seg.  

Skjønnsrommet for policyene, prosedyrene og reglene skiller seg fra hverandre. Policyer vil 

være det som gir mest rom for skjønn ved handling fordi de kun uttrykker politiets verdier, 
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men ikke er instrukser for hvordan arbeidet skal utføres. Prosedyrer har således mindre rom 

for skjønn enn policyene. Skjønnsrommet til reglene er ytterligere innskrenket ved at regler 

sier eksplisitt hva som er tillatt ved lov og ikke (ibid.). Med utgangspunkt i dette vil 

kontrollmekanismene politiet styres av i arbeidet gi ulikt rom for skjønn. Gjennom politikken 

legger regjeringen frem mål og hensikter innenfor ulike felt, og er således veiledende for 

verdier som regjeringen ønsker å fremme, og strukturerende for tiltak som blir iverksatt. 

Politikk gir ingen påbud eller forbud slik lover gjør, men politiske retningslinjer kan føres 

videre til lovverk. Fordi lovverk og politikk er vevd sammen og forbundet med hverandre 

mener jeg at det er det nødvendig å se til begge deler for å forstå helheten i politikken, både 

gjennom teoretisk verdigrunnlag og praktiske uttrykk. 

Alpert og Smith (1999) skriver at alle deler av politiarbeidet er underlagt en kombinasjon av 

policyer, prosedyrer og regler. Kontrollmekanismene er designet for å svare til en rekke 

behov, inkludert behovet for å regulere politiets handlinger. Myndighetene ønsker at politiet 

skal være underlagt disse kontrollmekanismene for å guide og kontrollere skjønnet politiet har 

mulighet for å utvise i arbeidet. Politiet møter daglig en mengde komplekse situasjoner og er 

derfor nødt til å bruke skjønn i lovhåndhevelsen. Men skjønnet må bli ledsaget av legale 

strukturer og administrative verdier heller enn hver enkelt betjents personlige avgjørelser. 

Kontrollmekanismene blir ansett som nødvendige av myndighetene for å unngå at personlige 

og situasjonelle faktorer påvirker betjentenes valg (ibid.: 356). Det skilles dog mellom typen 

politiarbeid og behovet for kontrollmekanismer. Alpert og Smith (ibid.) skriver at det er en 

viktig oppgave å skille mellom det politiarbeidet som kan drives mer av verdier enn av 

kontroll og det arbeidet som må drives mer av kontroll enn verdier. Arbeid med høy risiko 

behøver å være mer kontrolldrevet enn arbeid med lav risiko, som kan drives mer av verdier 

enn av streng kontroll. Ved lavrisikoarbeid er det mindre behov for kontrollmekanismer enn 

ved høyrisikoarbeid, og lavrisikoarbeid kan følges av minimal guiding og heller et sterkt 

system med felles verdier. Noen situasjoner behøver ikke bare taktikk, men også evnen til å 

lese situasjonen og respondere på en måte som er til alle parters beste utfall. Slike situasjoner 

kan være vanskelige å regulere gjennom strenge kontrollmekanismer. Herjuaune (2014) 

eksemplifiserer forskjellene mellom kontroll- og verdidrevet arbeid gjennom «skyting pågår» 

og politiets kontroll av mennesker på gaten. «Skyting pågår» er arbeid med lav forekomst og 

med høy risiko, og må drives av kontroll fremfor av verdier. Motsatt er kontroll av mennesker 

på gaten arbeid med høy forekomst og med lav risiko, og kan drives i større grad av verdier 

og i mindre grad av kontroll, enn «skyting pågår» (ibid.: 35). Narkotikakontroll på gateplan 
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må kunne sies å falle under det siste eksemplet, med høy forekomst og lav risiko. Arbeidet har 

således mindre behov for kontrollmekanismer enn høyrisikoarbeid, og kan heller følges av et 

sterkt system med felles verdier. Det vil i praksis si at politiet som utgangspunkt har et ganske 

stort handlingsrom for å velge konkrete fremgangsmåter i arbeidet med narkotikaovertredelser 

på gateplan. Hvordan kommer så politiets rom for skjønn til syne i lovverket?  

4.1.1 Hjemmel til å handle, mulighet til å unngå 

Mulighetene politiet har for å handle og å utvise skjønn kommer til syne i politiloven (1995), 

straffeprosessloven (1981) og i forarbeidene til politiloven (Ot. Prp. Nr. 22 (1994-1995)): 

Hva politiet skal beskjeftige seg med trekkes opp i politiloven (1995) § 1 slik:  

“Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et 
ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet 
og alminnelige velferd for øvrig”.  

Politiloven sier noe om hva som er politivirksomhetens overordnede mål, oppsummert til 

forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet (Ot.prp.nr.22 (1994-1995)). Politiloven 

(1995) gir politiet hjemmel til å gripe inn overfor lovovertredelser, slik som brudd på 

straffeloven (2005) eller legemiddelloven (1994). Dette kommer til uttrykk blant annet i 

politiloven (1995) § 2-2 som sier at politiet  

«skal forebygge kriminalitet og andre krenkelser av den offentlige orden og sikkerhet»  

og i § 2-3 som sier at politiet  

«skal avdekke og stanse kriminell virksomhet og forfølge straffbare forhold i samsvar 
med regler gitt eller i medhold av lov».  

Men at politiet har hjemmel til å gripe inn overfor lovovertredelser er ikke ensbetydende med 

at de må. Dette kommer til uttrykk i straffeprosessloven (1981) § 195. Her står det at: 

«når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre 
frihetsstraff, kan det foretas ransaking av hans person dersom det er grunn til å anta at det 
kan føre til oppdagelse av bevis eller av ting som kan beslaglegges eller som det kan tas 
heftelse i» [min utheving]. 

Nøkkelordet i paragrafen er kan. Dersom politiet har skjellig grunn til å mistenke at noe 

straffbart har skjedd har de mulighet til å kontrollere vedkommende. Men at de har mulighet 
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til dette er ikke ensbetydende med at de må. Det ligger altså et skjønnsrom til å velge å 

kontrollere eller til å unnlate det. 

Dersom politiet har avdekket et straffbart forhold har de også mulighet til å utvise skjønn når 

det kommer til hvordan forholdet skal forfølges. I forarbeidene til politiloven, slik de er 

beskrevet i Ot. Prp. Nr. 22 (1994-1995), står det at: 

«Lovbruddets grovhet og arten av den krenkede interesse vil være av betydning for om 
inngrep skal iverksettes. Politiet bør ikke uten videre gripe inn overfor enhver straffbar 
handling. Det må alltid utøves et skjønn i hvert enkelt tilfelle» [min utheving]. 

Denne beskrivelsen tillegger politiet retten til å velge mellom å skulle straffeforfølge eller å 

unnlate å straffeforfølge avdekkede straffbare forhold.  

Politiet har altså både hjemmel til å kontrollere og å straffeforfølge, men de har også mulighet 

til å unnlate å gjøre dette. Som gatebyråkrater skal politiet ha utgangspunkt i legale policyer, 

prosedyrer og regler, men i disse fins det altså en iboende mulighet for å utøve skjønn. Bayley 

og Bittner (1999) skriver at politiskjønn ikke bare er en mulighet, men en nødvendighet. 

Politiarbeid er for komplisert til å forenkles og utføres gjennom en rutinemessig instruks. 

Arbeidets forhold og bruk av skjønn må derfor vurderes i hver enkelt situasjon (ibid.; Lipsky, 

2010). Som gatebyråkrater er det politiet selv som må avgjøre hvilke forhold som skal 

kontrolleres og straffeforfølges, og hvilke som ikke skal det.  

4.2 Politiets forståelser 

4.2.1 Avhengige narkotikabrukere: syke mennesker, kriminelle handlinger 

Informantene presenterte gjennomgående en forståelse av avhengige narkotikabrukere som 

syke mennesker. Dette var en oppfatning som preget alle svarene og som informantene stadig 

kom tilbake til, både sett opp mot brukerne selv og opp mot informantenes egen rolle som 

politi. 

Informant 1: Det er jo det medmenneskelige i det, med de stakkars brukerne. Jeg synes 
det er trist å se hvor langt ned man kan havne. Det eneste målet deres er å skaffe det neste 
skuddet, og da må de begå kriminalitet ofte. Og akkurat det er litt vanskelig. Du skal jo i 
teorien ta alt. Jeg vil ikke la noen brukere eller noen gå med narkotika, jeg vil ta alt jeg ser. 
Min tanke er ikke at jeg eller vi skal jage de narkomane. Men en gang må du ta den ene 
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brukerdosen eller sprøyte ut den dosen som akkurat er ferdig mekket. Det er en vanskelig 
situasjon å være i. Men jeg mener at hvis jeg ikke tar den så gjør ikke jeg jobben min. 

I fortellingene lå det også et tydelig skille av brukerne som mennesker og handlingene de 

utfører. Menneskene er syke, handlingene kriminelle. Fremstillingene kan forankres i begge 

forståelser som presenteres i narkotikapolitikken, menneskene blir forstått i en helseorientert 

kontekst, mens handlingene blir forstått som kriminalitet. 

Informant 4: Vi synes synd i disse menneskene her. Hovedfokuset er ikke å ta dem for 
en hver pris. Det er jo min mening, det er jo syke mennesker helt på bunn. Så det er klart, jeg 
vil ikke gjøre dagen deres surere enn jeg absolutt må. Men vi reagerer på åpenlys bruk og 
kjøp og salg, og ser vi stoff så må vi reagere. Og da reagerer jeg.  

I informantenes skiller mellom brukerne som syke og handlingene som kriminelle var det 

flere informanter som vektla at den helseorienterte forståelsen var noe de selv la til grunn, 

som en privat forståelse de brakte med seg inn i fortellingen og som ikke nødvendigvis hadde 

noe med deres egen rolle som politi å gjøre. 

Da informant 4 fortalte om avhengige narkotikabrukere vektla han tydelig at ”det er jo min 

mening” hver gang han snakket om sin egen forståelse av brukerne som syke. Som om det var 

en forståelse han selv hadde tatt med seg inn i fortellingen og som han selv som privatperson 

mente var viktig, men samtidig som han opplevde var like viktig å skille fra den rollen han 

har som politi.  

Det samme viste seg i fortellingen til informant 1 når han fortalte at ”det er en vanskelig 

situasjon å være i. Men jeg mener at hvis jeg ikke tar den [narkotikaen] så gjør ikke jeg 

jobben min”. Her skilte også informant 1 mellom sin forståelse som privatperson og den 

rollen han har som politi, samtidig som han tydeliggjorde vanskeligheten som oppstod i 

konflikten mellom hans egne forståelser og rollen som politi.  

Informantenes forståelser deler mange likheter med forståelsene som blir presentert politisk, 

slik de ble presentert gjennom kapittel 3. I narkotikapolitikken beskrives narkotikabruken hos 

avhengige brukere som et sammensatt problem som i stor grad har noe med brukernes helse å 

gjøre, men også som noe som er kriminelt og som skal straffeforfølges. Det gjør at politiets 

rolle blir satt i et spenningsfelt mellom kontroll og hjelp. Det uttrykkes at politiets jobb skal 

handle om å kontrollere og straffeforfølge, samtidig som det stilles spørsmålstegn ved den 

samme kontrollen og straffeforfølgelsen. 
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I all hovedsak er det Stortingsmelding 30 (2011-2012) som fremstiller et helseorientert fokus 

på narkotikabruk. Politidirektoratet (2011) fremstiller ikke dette helseorienterte fokuset på 

narkotika ut over én setning hvor det skrives at narkotikabruk er et helseproblem. Som vist i 

kapittel 1.4 er det Politidirektoratets handlingsplan som blir den nærmeste kilden for arbeidet 

politiet utfører. Informantenes fortellinger viser at de har forståelser som finnes igjen i begge 

dokumentene, men at de i rollen som politi ligger nærmere opp til fremstillingene fra 

Politidirektoratets handlingsplan enn fremstillingene fra Stortingsmelding 30 (2011-2012). 

Selv om informantene hadde forståelser som ligger nært opp til fremstillingene som 

presenteres i stortingsmeldingen var dette forståelser som flere informanter presenterte som 

private forståelser, adskilt fra rollen de har som politi. Dette skillet kan ses på som at 

informantene forholdt seg til det Granér (2004) betegner som et legalistisk perspektiv på 

politiarbeid, hvor politiets arbeid skal ta utgangspunkt i lovgivningen og ikke i personlige 

verdier og meninger. Det informantene mente var deres personlige verdier og meninger var 

noe de gjorde til en privatsak og ikke til en politisak. Ved å skille tydelig mellom hva som var 

en privatsak og hva som var en politisak la informantene til grunn at det ikke var rom for en 

autonomi som tok utgangspunkt i verdier utenfor lovene – selv om dette er verdier uttrykt i 

narkotikapolitikken.  

Det ble også tydeliggjort av flere informanter at i jobben som politi skal de forholde seg til 

føringene de har fått, uten at de skal ilegge disse sine egne, private forståelser og ønsker for 

handling: 

Informant 9: Jeg tror det er litt sånn gjennomgående med politifolk at vi er vant til å 
få føringer fra oven, og vi vet at det er ikke så mye vi får gjort noe med. Og det er på en måte, 
det er ikke vits i å diskutere på noe slags vis, vi må bare forholde oss til det som blir gitt. Og 
hvis det er noe som er sagt, så må vi forholde oss til det. Alle har jo sine private meninger, 
men som politibetjent går ikke jeg rundt og reklamerer for mine private meninger om 
narkotikapolitikken. Det kan jeg gjøre på fritiden. 

Skillet som informant 1 og 4 gjorde mellom forståelsene de har som privatperson og rollen de 

har som politi vises også i sitatet til informant 9. Hun påpekte at som politi skal man forholde 

seg til instrukser og føringer, ikke egne forståelser og ønsker som omhandler forhold de møter 

på jobb. Selv om det ikke ble direkte uttalt kan skillene informantene gjorde mellom rollen 

som privatperson og politi tyde på at føringene de har fått retter seg mot den 

kriminalitetsorienterte forståelsen i narkotikapolitikken, ikke den helseorienterte. Dette er 

også i overenstemmelse med fremstillingene som blir gjort i Politidirektoratets handlingsplan. 
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Stortingsmelding 30 fremstiller også politiets rolle på narkotikafeltet som kontrollerende og 

straffeforfølgende, til tross for at meldingen også inkluderer et stort fokus på en helseorientert 

tilnærming til avhengige narkotikabrukere. 

* 

Informantenes fortellinger viser at de opplever å være i en vanskelig rolle når de har 

forståelser som dreier seg om å forstå avhengige narkotikabrukere både i et helseorientert og i 

et kriminalitetsorientert perspektiv. De samme to perspektivene finnes også i 

narkotikapolitikken som retter seg mot brukerne, og skaper således et spenningsfelt for 

politiets tilnærming til brukerne. Selv om det har blitt presentert en helseorientert forståelse av 

avhengige brukere i narkotikapolitikken er ikke dette en forståelse informantene uttrykker 

som et utgangspunkt i arbeidet, fordi deres praktiske arbeid som politi går ut på å kontrollere 

og straffeforfølge narkotikaovertredelser.  

4.2.2 Utenlandske narkotikaselgere: kriminelle handlinger, kriminelle 

mennesker 

Det er flere lover som kan brukes overfor utlendinger som begår kriminelle handlinger enn 

overfor norske statsborgere som begår kriminelle handlinger. I tillegg til straffeloven (2005) 

og legemiddelloven (1994) som forbyr befatning med narkotika er også utlendingsloven18 

(2008) sentral for utenlandske statsborgere. Alle ikke-norske statsborgere defineres av 

utlendingsloven § 5 som utlendinger19. Utlendinger uten statsborgerskap i Norge kan ha 

asylsøknader under behandling i Norge eller et annet land, ha oppholdstillatelse i et annet land 

eller være papirløse – som vil si at de oppholder seg i Norge uten papirer på 

oppholdstillatelse. Grunner til at de er papirløse kan være at de har visum eller 

oppholdstillatelse på falskt grunnlag, ugyldig eller utløpt visum eller oppholdstillatelse. De 

kan ha fått avslag på asylsøknadene eller de kan ha kommet ulovlig inn i landet og unngått å 

registrere seg (Ottesen, i: Nafstad, 2013: 51)20. 

Når det kommer til befatning med narkotika rammes utlendingene, på samme måte som 

norske statsborgere, av straffeloven og legemiddelloven som slår fast at all befatning med 

                                                
18 Utlendingsloven (2008) inneholder blant annet bestemmelser om innreisetillatelse, utreisepålegg, 
innreiseforbud, oppholdsgrunnlag, arbeidstillatelse og bosettingstillatelse. 
19 Utlendingsloven (2008) § 5 «Med utlending forstås i denne loven enhver som ikke er norsk statsborger». 
20 Utlendinger kan også være turister, men utenlandske turister vil ikke være et tema i oppgaven. 
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narkotika er ulovlig. Konsekvensene av å bli tatt av politiet er i tillegg større for utenlandske 

statsborgere enn norske statsborgere fordi utenlandske statsborgere kan bli utvist fra landet. 

Noen utlendinger kan returneres til hjemlandet, andre er ureturnerbare. At noen er 

ureturnerbare kan skyldes at Norge ikke har tilbakesendingsavtale med landet eller at 

personens identitet ikke er avklart (Nafstad, 2013: 52). Ved å være ureturnerbare er 

utlendingene papirløse i Norge. Ved å ikke kunne bli sendt tilbake men heller ikke få papirer 

har utlendingene få rettigheter og få muligheter til å få hjelp med helsetilbud, arbeid, mat, 

bolig og juridisk og økonomisk bistand (ibid.: 53). Øien og Sønsterudbråten (i: Nafstad, 2013: 

54) skriver at uten mulighet for arbeid er det få andre muligheter til inntekt enn svart arbeid, 

kriminalitet, tigging, prostitusjon eller ikke å arbeide i det hele tatt – men det siste er 

tilnærmet umulig dersom personen ikke bor på et ventemottak. Sandberg og Pedersen (2006: 

93) skriver at mangel på jobb og utdanning hos utlendinger får mange til å innse at de ikke har 

andre alternativer enn å selge narkotika. Dette er ikke et lukrativt yrkesvalg for profitten er lav 

og risikoen stor. Nafstad (2011) skriver at det ikke er mye konkurranse på gata om å selge 

narkotika fra norske selgere, ettersom det å selge på gata anses som lite attraktivt. Narkotika 

solgt i Norge selges primært innendørs (ibid.; Sandberg og Pedersen, 2011). Utlendingene har 

dermed mye av salgsmarkedet for seg selv (Nafstad, 2011: 135). 

* 

I informantenes fortellinger om utenlandske narkotikaselgere var det en tendens til å beskrive 

selgerne gjennom å sammenligne dem med avhengige narkotikabrukere.  Avhengige 

narkotikabrukere ble fortalt om som syke mennesker som begår kriminelle handlinger mens 

de utenlandske narkotikaselgerne ble fortalt om som kriminelle mennesker som begår 

kriminelle handlinger. For å bekrefte fremstillingen av utlendingene som kriminelle trakk 

informantene gjentatte sammenligninger til avhengige brukere for å understreke de to 

gruppenes grunnleggende ulikheter når det kom til typen narkotikaovertredelser de to 

gruppene begår og hvordan informantene forstår dem: 

Informant 1: De utenlandske narkotikaselgerne, de mener jeg det bør være mulig å 
gjøre noe med. De er ikke avhengige, de er kriminelle. Altså, det er greit at rusmisbrukere 
også er kriminelle, det er ikke lovlig i Norge å bruke narkotika med mindre du får resept på 
det. Men jeg mener det burde være enklere å gjøre noe med de selgerne som ikke er norske. 

Skillet informant 1 gjorde mellom utlendingenes kriminalitet og mangel på avhengighet gikk 

igjen hos flere informanter. Til tross for at informant 1, og flere andre, modererte seg gjennom 
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å presisere at avhengige narkotikabrukere også begår kriminelle handlinger var det en 

forskjell i synet på de to gruppene: avhengige narkotikabrukere begår kriminelle handlinger 

mens utenlandske narkotikaselgere er kriminelle.  

Forskjellen i informantenes forståelser av avhengige narkotikabrukere og utenlandske 

narkotikaselgere kan forstås ut fra typen narkotikaovertredelser informantene presenterer at de 

to gruppene begår. Informantene beskrev avhengige narkotikabrukeres narkotikaovertredelser 

til å bestå av bruk av narkotika, altså overtredelser som faller under legemiddelloven (1994). 

Utenlandske narkotikaselgere ble beskrevet til å handle om omsetning, altså overtredelser som 

faller under straffeloven (2005). Som vist i kapittel 1.1 er det uttrykt ulik grad av alvorlighet 

ved brudd på legemiddelloven enn ved brudd på straffeloven. Brudd på straffeloven forstås 

som mer alvorlig enn brudd på legemiddelloven. Ved å legge til grunn at avhengige 

narkotikabrukere kun bryter med legemiddelloven og utenlandske narkotikaselgere med 

straffeloven fremstilte informantene at avhengige narkotikabrukere og utenlandske 

narkotikaselgere begår handlinger som skiller seg fra hverandre når det kommer til 

handlingenes alvorlighet – med straffeloven og legemiddelloven som målestokk. Skillet 

informantene gjorde mellom avhengige narkotikabrukere og utenlandske narkotikaselgere 

kom også til syne gjennom informantenes konsekvente referering til avhengige 

narkotikabrukere som brukere og utenlandske narkotikaselgere som selgere. Det var ingen 

informanter som snakket om utenlandske selgere som noe annet enn selgere. Det var heller 

ingen informanter som snakket om avhengige brukere som noe annet enn brukere. 

I fortellingene om avhengige brukere var informantene opptatte av å presisere sine forståelser 

av hvorfor brukerne befatter seg med narkotika. Dette var nesten ikke tilfelle i fortellingene 

om utenlandske selgere. Det var kun én informant som forsøkte å gi en forklaring på hvorfor 

utlendingene omsatte narkotika, selv om også hun hadde en fortelling som bar preg av en 

forståelse av utenlandske selgerne som kriminelle:  

Informant 6: Disse utenlandske selgerne kommer gjerne fra fattig bakgrunn og har 
kommet hit nettopp for å gjøre det de gjør, men det burde bli slått hardere ned på. Det burde 
ikke være fristende å komme hit i det hele tatt. Konsekvensen for å bli tatt burde være så stor 
at det ikke blir fristende. Hvis han har en familie nede i Afrika som ikke har noen ting og han 
har mulighet til å reise hit og selge narkotika så forstår jeg det. For å tjene penger til familien 
sin. Blir han tatt, hva blir konsekvensen? Noen måneder i norske fengsler, som er veldig, 
veldig bra i forhold til hva han kan være vant til. Han frykter ikke det. Han får mat, han får til 
og med penger hver dag. Det er nesten litt sånn meningsløst. Selv om de skal rett ut etter at de 
er ferdig å sone, men er det så skremmende da? «Tre måneder i Norge, jeg har bodd, jeg har 
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fått kost og losji her oppe, nå er jeg tilbake i Afrika, nå samler jeg sammen ressurser til å dra 
tilbake igjen». Det er jo sånn de opererer. Og så kommer de tilbake. Og jeg synes for all del 
synd på mange av dem, jeg tror ikke de er dårlige mennesker. Men vi kan ikke bare la det 
komme inn og la det skje. Vi må jo ha det vekk, og da bør det ikke være fristende å komme hit 
i det hele tatt.  

I likhet med informant 1 var også informant 6 opptatt av det å skulle håndtere utenlandske 

selgere gjennom kontrollerende og straffeforfølgende tiltak, til tross for at hun presenterte en 

forståelse av utlendingene som mennesker med ulike hjelpebehov. Informantenes 

fremstillinger av utlendingenes hjelpebehov skilte seg riktig nok fra fremstillingene av 

avhengige brukeres hjelpebehov. Brukernes behov dreide seg om avhengighet, sykdom og 

dårlige sosioøkonomiske forhold, mens utlendingenes behov dreide seg om fattigdom. Men til 

tross for at informant 6 presenterte en forståelse av utlendingenes hjelpebehov uttrykte hun et 

ønske om å kontrollere og straffeforfølge utlendingene for den kriminaliteten de begår.  

I politikken blir det, i likhet med i informantenes fortellinger, ikke lagt mye vekt på å skulle 

forklare hvorfor utlendingene kommer til Norge for å begå narkotikaovertredelser. Fokuset i 

politikken er, som vist gjennom samarbeidet mellom Oslo Politidistrikt, UDI og PU, rettet 

mot at politiets arbeid er å håndheve kriminaliteten de utenlandske narkotikaselgerne utfører. 

Dette var også et tydelig trekk i informantenes fortellinger. Informantenes ønsker om å 

kontrollere og straffeforfølge utlendingenes kriminalitet bunnet ut i et overordnet ønske om å 

kunne uttransportere utlendingene fra landet.  Politikken uttrykker en tydelig forståelse av 

utenlandske narkotikaselgere som kriminelle, og fremstillingene av politiets arbeid overfor 

utlendingene er tydelig kontrollorientert. Ser man på politiets handlingsmåter overfor 

utenlandske narkotikaselgere er det lagt opp en klar policy på at politiet skal fokusere på 

utlendingene med mål om å slå ned på kriminaliteten og å transportere dem tilbake til landet 

de kom fra. Det fremkommer både politisk og praktisk. Informantenes forståelser av 

utenlandske selgere ligger tett opp til dette. 

I informantenes fortellinger om avhengige narkotikabrukere skilte informantene mellom sine 

private forståelser av brukerne og føringene de skal forholde seg til i rollen som politi. I 

fortellingene om utenlandske narkotikaselgere gjorde ikke informantene et slikt skille. Dette 

kan ses i sammenheng med at det politisk presenteres mindre motstridende beskjeder om 

utenlandske narkotikaselgere; utlendingene fremstilles som kriminelle og politiet skal møte 

dem med kontroll og straffeforfølgelse. En slik entydig fremstilling blir ikke gjort av 

avhengige narkotikabrukere, slik det har blitt vist. Den vanskelige rollen informantene 
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uttrykte at de var i overfor avhengige brukere var ikke synlig i informantenes fortellinger om 

utenlandske narkotikaselgere. Dette tyder på at informantenes private forståelser av 

utenlandske narkotikaselgere var i samsvar med forståelsene de kan representere i rollen som 

politi. Det er ikke urimelig å tenke at det kan være en sammenheng mellom de politiske 

forståelsene som presenteres og informantenes forståelse av utenlandske narkotikaselgere. At 

informantene ikke behøvde å skille mellom sine private forståelser og føringene de har fått for 

arbeidet gjorde at det ikke oppstod noen form for konflikt mellom det legalistiske og det 

autonome perspektivet på politiarbeid. Det var ikke et spenningsfelt mellom verdiene 

informantene skal ta utgangspunkt i som politibetjenter og deres private forståelser i møte 

med utenlandske narkotikaselgere.  

* 

Informantenes fortellinger viser at det finnes forståelser av utenlandske narkotikaselgere både 

som fattige og som kriminelle, men at kriminalitetsforståelsen er langt mer dominerende enn 

forståelsen av utlendingene i en fattig posisjon. Utlendingenes grunner for å begå kriminalitet 

forstås ikke på samme måte som det gjør hos avhengige narkotikabrukere. På grunn av dette 

kommer forståelsen av de utenlandske selgernes vanskelige livssituasjon i bakgrunnen av 

forståelsen av selgerne som kriminelle. Dette i motsetning til den forståelsen informantene 

presenterte av avhengige narkotikabrukere, hvor forståelsen av brukerne som kriminelle i stor 

grad kom i skyggen av forståelsen av brukernes vanskelige livssituasjon.  

4.2.3 Barn og unge: fra uskyldige unge til syke voksne 

Informantene fortalte at det var sjelden de oppdaget barn og unge i tilknytning til rusmiljøene, 

men de som de kom over var barn/unge som allerede hadde andre problemer enn selve 

narkotikaen: 

Informant 2: Det er stort sett unge som tilhører ulike institusjoner som rømmer og som 
suges til de åpne rusmiljøene. Det er veldig få av... hva skal man si, kall det streite folk, som 
kommer til de åpne rusmiljøene. For da starter man gjerne kanskje med at man kjenner noen 
som kjenner noen, og så røyker man seg en bønne i skogen eller på gutterommet til en eller 
annen. Å reise ned til ett av Nord-Europas tyngst belastede narkotikaomsetningsområde er 
kanskje ikke det mest naturlige for de som driver og eksperimenterer. 

Intervjuer: Nei det er jo et poeng. Men det skjer at dere møter barn og unge? 
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Informant 2: Det skjer. Og det, vi kommer over det en gang i blant. Og sannsynligvis 
så skjer det oftere enn vi er klar over, eller det gjør det jo, vi klarer ikke å være over alt 
samtidig.  

Det fremkom ikke å være et stort fokus på barn og unge hos informantene, fordi det ikke var 

et hyppig problem i rusmiljøene. Likevel ble det fortalt at det var av høy prioritet dersom det 

ble oppdaget barn eller unge i rusmiljøene: 

Informant 1: Vi fokuserer ikke særskilt på det, men ser vi barn og unge som løper 
rundt i rusmiljøene, da stopper vi og kontrollerer dem. Når det er så tungt rusmiljø, og det er 
barn og unge som løper rundt i det.. Og du ser jo rusa 15-åringer, kanskje 14 år, psykiatri, 
mye rart og veldig ungt da er det jo å prøve å hjelpe de. Ofte passer vi på dem og har en prat 
med dem, og så kommer gjerne barnevernet eller Uteseksjonen og tar over. 

Informantenes fokus opp mot barn og unge var rettet mot et klart forebyggingsperspektiv for å 

hindre nyrekruttering til rusmiljøene og for å unngå at barn/unge skulle ende opp som 

avhengige narkotikabrukere: 

Informant 2: Det er klart at det å rette en innsats mot.. En ting er jo disse her vi møter 
som har drevet med heroin i 20 år, ikke sant, som vi på ingen måte kan gjøre noe med for å få 
til å slutte eller hjelpe. De har vi på en måte, det blir en litt annen måte å ta tak i situasjonen 
overfor dem, enn om det er en 16-åring som på en måte er litt trøblete, men som fortsatt har 
hele livet foran seg enda. 

Fokuset i informantenes fortellinger var ikke å skulle definere barn og unge som verken syke 

eller kriminelle, slik det var i fortellingene om avhengige narkotikabrukere og utenlandske 

narkotikaselgere. Informantenes fortellinger om barn og unge handlet utelukkende om å 

skulle hjelpe dem ut fra rusmiljøene, uten at informantene forsøkte å forklare barn/unges 

deltakelse i rusmiljøene. Det var tydelig at det å hjelpe barn og unge ble opplevd som viktig 

av informantene, og det var noe som ble presisert ofte i informantenes fortellinger: 

Informant 4: Barn og unge, det er noe som hvert fall i mitt hjerte ligger veldig nært. Å 
kunne hindre at noen begynner med det her, det er kanskje det viktigste av alt. Voksne folk 
som er narkomane, de er det vanskeligere å begynne og hjelpe. 

I likhet med informantenes beskrivelser av utenlandske narkotikaselgere ble også forståelsen 

av barn og unge presentert gjennom en sammenligning opp mot avhengige narkotikabrukere. 

Men i motsetning til informantenes ønsker om å kontrollere og straffeforfølge utlendingene 

ble det her fremmet et ønske om å hjelpe barn og unge i rusmiljøene. Hjelpefokuset var 

tydelig forankret i et skrekkscenario om at barn og unge kan ende opp som avhengige 

narkotikabrukere – som informantene beskrev som vanskelige å hjelpe: 
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Informant 9: Veldig mange av dem vi møter som har et rusproblem, de har jo gjerne 
hatt et veldig dårlig utgangspunkt. Hatt det veldig vanskelig. Selvfølgelig, du har jo 
løvetannbarn der og, men det har ikke alltid vært lett når du hører hva de har gjennomgått. 
Jeg tror ikke jeg har møtt noen som sier sånn «nei, foreldrene mine var helt streite og jeg 
hadde det kjempefint. Gode venner og sånt», det hører jeg ikke. Jeg hører som regel at faren 
min var trollete, og mora mi var heks, og havna i feil gjeng og sånt.  

I likhet med informant 4 begrunnet også informant 9 ønsket om å ta affære overfor barn og 

unge med et mål om at barn/unge ikke skal ende opp som avhengige narkotikabrukere. 

Hjelpefokuset ble ekstra tydelig i informantenes fortellinger fordi de ikke tok i bruk ordet 

kriminalitet eller ga uttrykk for barn og unges befatning med narkotika som noe kriminelt. 

Ordet kriminalitet ble ikke nevnt av noen informanter da de fortalte om barn og unge. Barn og 

unge ble kun beskrevet på måter som tok for seg ulike muligheter for å skulle hjelpe dem.  

* 

Som vist i fortellingene om avhengige brukere ble fremstillingen av brukerne som syke 

mennesker, som informantene ønsker å hjelpe, presentert som informantenes egne, private 

meninger. I fortellingene om barn og unge var det ingen informanter som fremstilte 

hjelpefokuset som noe eget og privat. Dette tyder på at forståelsen av barn og unge som 

verdige hjelpemottakere var en forståelse informantene ikke hadde noe problem med å knytte 

til både deres egne, private forståelser og til rollen som politi. Det kan knyttes til de politiske 

fremstillingene som blir presentert av barn og unge. Det kommer tydelig frem i politikken at 

barn og unges befatning med narkotika skal følges av hjelp til å komme seg ut av 

narkotikabefatningen og/eller rusmiljøene. Det er hovedsakelig et fokus på å forebygge 

overfor barn og unge, dette også ut fra et hjelpende perspektiv. I likhet med de politiske 

fremstillingene av utenlandske narkotikaselgere er også fremstillingene av barn og unge klare 

og entydige. Det er dermed mulig å se enda en grunn til at informantene ikke opplevde 

vanskeligheter med egne fremstillinger og føringene de har fått for handling overfor barn og 

unge; både deres egne forståelser og føringene de har fått stemmer overens, og på samme 

måte som ved informantenes fortellinger om utenlandske narkotikaselgere var det derfor 

heller ikke her noe spenningsfelt mellom det legalistiske og det autonome utgangspunktet for 

politiarbeidet med barn og unge. 
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4.2.4 Forståelser: forenklinger og forskjelliggjøring 

Hva kan så trekkes ut av informantenes forståelser av de tre gruppene? Hvorfor var 

informantens forståelser av de tre gruppene så forskjellige som de var? 

Lipsky (2010: 83) skriver at et sentralt trekk ved gatebyråkraters arbeid er behovet for å 

forenkle forståelser av mennesker og situasjoner. Ekman (1999) viser gjennom sin studie 

hvordan politiet utfører denne forenklingen som et svar på politiarbeidets kompleksitet ved å 

kategorisere menneskene de møter. Politiet møter så mange mennesker og situasjoner at de 

ikke har mulighet til å møte hver enkelt person og situasjon som en individuell relasjon (ibid.: 

37). Hvilke konsekvenser kan politiets kategorisering få og hvordan kommer dette til syne 

blant mine informanter?  

Måten informantene presenterte narkotikaovertredelsene til de tre gruppene kan oppsummeres 

slik: 

1) Avhengige narkotikabrukere begår, gjennom å bruke eller å besitte narkotika til eget 

bruk, handlinger som bryter med legemiddelloven.  

2) Utenlandske narkotikaselgere begår, gjennom å omsette narkotika, handlinger som 

bryter med straffeloven.  

3) Barn og unges handlinger ble ikke beskrevet av noen informanter. Det er derfor ikke 

mulig å gi et bilde av hvilke narkotikaovertredelser informantene opplever at barn og 

unge begår. 

Som vist innledningsvis er det store forskjeller i strafferammene mellom de ulike lovene og 

paragrafene som brytes gjennom ulike former for befatning med narkotika, og dermed også 

lovovertredelsenes uttrykte alvorlighet. Dette fremkommer også gjennom narkotikapolitikken, 

hvor ulike former for import, eksport, produksjon og omsetning skal møtes med kontrolltiltak, 

mens ulike former for problematisk bruk av narkotika skal møtes med hjelp og behandling. 

Slik sett legges det opp til at avhengige narkotikabrukere og barn og unges handlinger forstås 

som mindre alvorlig enn utenlandske narkotikaselgeres handlinger og at gruppene skal møtes 

på ulikt vis. Men denne forståelsen er også svært forenklet: 

At avhengige narkotikabrukere bruker og besitter narkotika til eget bruk vil innebære at 

brukerne også må ta del i omsetningen for å kjøpe seg narkotika. Det er i tillegg velkjent at 
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mange brukere også tar del i omsetningen for å finansiere eget bruk (se for eksempel Giertsen, 

2006, eller Nafstad, 2013). Dette ble ikke nevnt av informantene, og avhengige brukere ble 

dermed kun presentert til å begå handlinger som bryter med legemiddelloven og ikke med 

straffeloven – selv om det er rimelig å anta at mange også bryter med denne loven.  

Når det kommer til utenlandske narkotikaselgere ble selgerne beskrevet som utelukkende 

deltakende i omsetningen av narkotika, regulert gjennom straffeloven § 231 og § 232, uten at 

det ble skilt mellom omsetningens omfang og dermed hvilken paragraf utlendingenes 

narkotikaovertredelser faller under. Brudd på straffeloven § 231 og § 232 straffes med 

henholdsvis maksimum 2 og 21 år – noe som er en svært betydelig forskjell i straffeomfang, 

og dermed også handlingenes forståtte alvorlighet. At informantene ikke skilte mellom 

omfanget av utlendingenes omsetning gjør at det tegnes et svært forenklet bilde av 

utlendingene som selgere, uten at det beskrives om de deltar i større eller mindre former for 

omsetning. Informantene fortalte heller ikke om utlendingene som brukere av narkotika, selv 

om det fins flere studier som viser at også utlendinger bruker narkotika (se for eksempel 

Sandøy, 2013). Det skal riktig nok nevnes at studier som tar for seg utlendingers bruk av 

narkotika viser at utlendingenes bruk ofte er mindre problematisk enn avhengige 

narkotikabrukeres, målt ut fra typen narkotika som blir brukt, hyppigheten av bruken og 

utlendingenes sosioøkonomiske levekår (Nafstad, 2011; Østby, 2005), men at utlendingenes 

bruk ikke ble nevnt tyder på at informantenes forståelser av utenlandske narkotikaselgere kun 

gikk i retning av utlendingene som selgere, ikke brukere.  

Det er altså kjent at avhengige narkotikabrukere både bruker, besitter til eget bruk og ofte 

også tar del i omsetningen og at utenlandske narkotikaselgere gjør det samme. Likevel 

beskriver informantene handlingene deres som vidt forskjellige og som brudd på to ulike 

lover med et svært ulikt straffeomfang. Det er vanskelig å skulle si noe om omfanget av 

avhengige brukeres og utenlandske selgeres omsetning av narkotika. Men det burde likevel 

nevnes at siden vi ikke vet noe om omfanget av omsetningen vet vi heller ikke om den reelle 

forskjellen i brukernes og selgernes omfang er av betydelig forskjell. Det vi derimot vet, slik 

det ble presentert gjennom kapittel 1.2, er at de aller fleste anmeldelsene av 

narkotikaovertredelser gjelder mindre alvorlige narkotikaovertredelser. Det vil derfor være 

rimelig å anta at den største delen av omsetning som skjer på gateplan vil være av mindre 

alvorlig karakter, og at både avhengige narkotikabrukere og utenlandske narkotikaselgere tar 

del i omsetning som kan beskrives som mindre alvorlig. 
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At barn og unges befatning med narkotika ikke ble fortalt om ut fra lovverk viste at 

informantenes bilde av dem ikke inkluderte en forståelse av barn og unge som 

narkotikaovertredere. Hvilke handlinger barn og unge faktisk gjør i rusmiljøene; om de 

bruker, omsetter eller bare oppholder seg i miljøet, var ikke et tema, og dermed noe som 

underbygget forståelsen informantene presenterte av barn og unge som ikke-lovovertredere. 

Men siden vi ikke vet hvilke handlinger barn og unge begår i rusmiljøene åpner det opp for 

muligheten for at de både kan være brukere og omsettere av narkotika, og dermed begå brudd 

på både legemiddelloven og straffeloven. 

* 

Ekmans beskrivelser av kategorisering ligger nært opp til Finstads begrep om politiblikket 

(2003). Finstad skriver at politiblikket er et blikk som sorterer og fanger opp bestemte grupper 

i befolkningen, basert på ytre, synlige trekk, og at blikket ofte treffer mennesker i gatemiljøet 

fordi disse menneskene lever en offentlig og synlig livsstil. Fordi livsstilen er så synlig som 

den er, er politiet ofte i kontakt med disse menneskene. Politiet vet derfor mye om disse 

menneskene og politiblikket blir derfor et treffsikkert blikk. Politiets erfaringsbaserte blikk 

gjør at mye av politiarbeidet ofte skjer på bakgrunn av erfaringsbaserte sannsynligheter, og 

nettopp dette gjør det vanskelig for politiet å åpne politiblikkets forhåndsdefinerte forståelser 

for alternative fortolkninger (ibid.: 113-120).  

I kapittel 4.1 skrev jeg at politiet, som gatebyråkrater, er de som avgjør hvilke forhold som 

skal kontrolleres og straffeforfølges, og hvilke som ikke skal det. Holmberg (2000) beskriver 

dette som politiets definisjonsmakt og prosessmakt, og viser til hvordan disse formene for 

makt får konsekvenser for hva som skal handles overfor og ikke, og på hvilken måte 

handlingen skal ta form. Definisjonsmakt er den makten politiet har til å definere mennesker 

og handlinger, mens prosessmakten er makten politiet har til å bestemme om handlinger skal 

kontrolleres og straffeforfølges eller ikke. 

I denne sammenhengen er det politiets definisjonsmakt som er av interesse. Informantenes 

forståelser av avhengige narkotikabrukere, utenlandske narkotikaselgere og barn og unge, 

samt handlingene de utfører, var svært ulik mellom gruppene. At informantenes fortellinger 

om avhengige narkotikabrukere, utenlandske narkotikaselgere og barn og unge ikke ble 

problematisert til å inkludere de momentene presentert overfor viser at informantenes 

forståelser av gruppene er forenklet – informantene åpnet ikke opp for andre fortolkninger, 
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slik Finstad (ibid.) presenterer. Politiets definisjonsmakt overfor de tre gruppene resulterte i, i 

tillegg til å forenkle gruppene, at gruppene ble omformet til også å være mer forskjellige enn 

hva de egentlige er. Avhengige brukere blir presentert til å være bare brukere, utenlandske 

selgere er bare selgere, barn og unge er ingen av delene. Informantenes ulike forståelser av de 

tre gruppene ga opphav til ulike måter å handle på overfor gruppene. Dette er tema i det 

følgende. 

4.3 Politiets handlinger 

4.3.1 Avhengige narkotikabrukere: å straffeforfølge sykdom 

Informantenes fortellinger om hvordan de ønsket å handle overfor avhengige 

narkotikabrukere var tydelig påvirket av forståelsene informantene hadde av dem. Det mest 

fremtredende ønsket hos informantene var det å ikke skulle slå ned på brukernes 

narkotikaovertredelser, fordi dette gikk mot informantenes forståelser av brukerne som syke 

mennesker. På spørsmål om hvordan de handler i praksis overfor avhengige brukere ble det 

fortalt om forholdsregler som ble tatt for å unngå å kontrollere og eventuelt straffeforfølge 

brukerne: 

Informant 3: Det er mye rom for skjønn i prinsippet, i lovverket. Hvis du først har 
funnet narkotika så må du gjøre noe med det, men man kan jo utvise skjønn i forkant. 

Intervjuer: Hvordan da? 

Informant 3: Det er ikke alltid jeg ransaker for å finne en kvarting med heroin. Jeg vet 
jo ikke om de har det på seg eller ikke. 

Intervjuer: At du velger bevisst å la vær å ransake dem? 

Informant 3: Jeg ser ikke noe poeng i det da. Og der har man jo i prinsippet litt 
mulighet til å utvise litt skjønn, det er ingen som sier at du skal ransake. Men hvis jeg først 
finner narkotika, da gjør jeg noe med det. Det er det klare føringer på. 

Som vist i kapittel 4.1.1 har politiet hjemmel til å kontrollere personer dersom de har skjellig 

grunn til mistanke om at personene har begått en lovovertredelse, men denne hjemmelen er 

ikke ensbetydende med at politiet må kontrollere. Dette medfører at politiet har rom til å 

velge, og at politiet må bruke skjønn for å avgjøre om de skal kontrollere eller ikke. Informant 

3 fortalte at hun valgte å bruke dette rommet for skjønn til å unngå å kontrollere avhengige 
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narkotikabrukere. Informant 3 var ikke den eneste som brukte dette skjønnsrommet til å 

unngå å kontrollere brukere: 

Informant 8: Vi ser at de tyngste brukerne er rusa, og vi vet at vi kan finne ting på 
dem. Det er ikke verre enn som så at om jeg hadde stilt meg opp på busstoppet i Storgata og 
hadde sett en som var påvirket, viste klare tegn på at nå har han tatt heroin, så har jeg 
øyeblikkelig skjellig grunn til mistanke om at han er påvirket. Det er også grunn til å tro at 
han er i besittelse av bevis. Og jeg kunne egentlig bare stått der, pekt på han og gått rett i 
lommene på han og funnet noe. Og da hadde jeg vært så langt innafor lovverket at det ljomer 
etter. Men det er liksom ikke de vi vil ta heller. Vi vet at de har et problem, og vi vet at, ja vel, 
nå får de forelegg nummer 17 som de har i køen hos Statens innkrevingssentral. Men vi 
kommer ikke noen vei med akkurat den der. Så det blir litt sånn at en ser kanskje litt mer bort 
fra dem når en kikker etter folk å ta. 

Også informant 8 fortalte at han bevisst velger å benytte seg av muligheten til å unngå å 

kontrollere avhengige brukere, selv om han har hjemmel til å gjøre det. Både informant 3 og 

informant 8 fortalte tidligere om en sykdomsforståelse av brukerne, lik den som ble presentert 

tidligere av informant 1 og informant 4 i kapittel 4.2.1. Informant 3 og informant 8 ga uttrykk 

for at de ikke ønsket å kontrollere og straffeforfølge avhengige narkotikabrukere, nettopp 

fordi brukerne ble forstått som syke mennesker, og det å møte syke brukere med kontroll og 

straff ikke ble opplevd som riktig å gjøre.  

Denne måten å handle på er også i tråd med Riksadvokatens føringer for politiets 

tilnærminger til avhengige narkotikabrukeres brudd på legemiddelloven. Riksadvokaten 

uttalte i 2014 at politiet «ikke skal løpe etter slitne narkomane», men heller prioritere alvorlig 

narkotikakriminalitet fremfor slike saker (Busch, 2014). Riksadvokaten uttalte i rundskriv nr. 

2/2014 at det er alvorlige narkotikaforbrytelser tilknyttet nasjonal og internasjonal kriminalitet 

knyttet til ulovlig innførsel og omsetning som skal prioriteres (Riksadvokaten, 2014). Til 

Dagsavisen spesifiserte han at dette innebærer at slitne narkomane ikke skal være av prioritet. 

Politiet skal være til stede i miljøet, ikke minst for å hindre nyrekruttering, men å løpe etter 

slitne narkomane skal ikke være hovedprioritet (Busch, 2014). Riksadvokatens føringer har 

utvilsomt påvirket politiets tilnærming til avhengige narkotikabrukere, siden politiet, som 

påtalemyndighet, er underlagt Riksadvokaten. 

Riksadvokatens føringer og informantenes handlinger ligger også tett opp til den 

helseorienterte forståelsen som presenteres av avhengige narkotikabrukere i politikken. Ved å 

ikke kontrollere brukerne handler informantene på en måte som samsvarer i større grad med 

den helseorienterte forståelsen enn den kriminalitetsorienterte forståelsen som presenteres av 
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avhengige brukere i narkotikapolitikken. Informantenes bruk av muligheten til å unngå å 

kontrollere narkotikabrukere var noe også Ask (2014) fant i sin studie av Oslopolitiet. Ask 

skrev at politiets utgangpunkt for å ikke kontrollere avhengige narkotikabrukere kan leses ut 

fra en helsediskurs, og at det i handlingens skjønnsmessige vurdering er det helseorienterte 

perspektivet som trumfer over det kriminalitetsorienterte perspektivet (ibid.: 67-68). Det 

samme kan sies å gjelde for mine informanter. 

Ulike grenser for skjønn 

Å bruke lovens mulighet til å unngå å kontrollere avhengige narkotikabrukere var altså 

gjentakende i informantenes fortellinger. På spørsmål om hvordan de handler i etterkant av en 

kontroll som avdekker et straffbart forhold hadde informantene ulike svar. Samtlige 

informanter svarte først at alle oppdagede straffbare forhold var noe de kom til å 

straffeforfølge, slik informant 4 uttalte: 

Vi reagerer på åpenlys bruk og kjøp og salg, og ser vi stoff så må vi reagere.  

Informantene presenterte altså at rommet for skjønn strakk seg til å unngå å kontrollere 

avhengige narkotikabrukere der det var mulig å gjøre, men at skjønnsrommet stanset ved 

oppdagede straffbare forhold. Informantenes fokus på å utøve skjønn overfor brukerne var 

tydelig i forkant av kontrollen; ved å unngå å kontrollere brukerne har de mulighet til å unngå 

å straffeforfølge brukernes narkotikaovertredelser, men oppdagede straffbare forhold skal 

straffeforfølges og oppdaget narkotika beslaglegges. 

Senere i intervjuene stilte jeg oppfølgende spørsmål til dette. Her var det noen informanter 

som beholdt sitt opprinnelige svar om at alle oppdagede straffbare forhold skal 

straffeforfølges og all narkotika beslaglegges, mens andre informanter endret på sin 

opprinnelige fortelling. Informantene som endret på utsagnene sine fortalte her om en annen 

grense for hva de straffeforfølger og beslaglegger og ikke, enn hva de først ga uttrykk for. Et 

eksempel er informant 7. På spørsmål om hvordan han reagerer på å ha oppdaget narkotika 

fortalte han først at:  

Jeg kan ikke unnlate å ta det. Hvis de har narkotika på seg og jeg finner det, så kan 
ikke jeg la de beholde det. Og da oppretter jeg sak. 

 



59 
 

Senere i intervjuet fortalte informant 7 at:  

Er det en sliten bruker som jeg vet har holdt på med dette lenge så gjør jeg ikke noe 
med det. Han får heller bare sette den [sprøyta]. Men har han narkotikaen i lommen så ber 
jeg han destruere det selv, altså sprute det ut. Men jeg gjør det ikke, det får han gjøre selv. 
Men da oppretter jeg sak. 

Gjennom intervjuet modererte informant 7 uttalelsene sine fra først å gi uttrykk for at han 

kom til å beslaglegge all narkotika han oppdager, til at narkotikaen til «en sliten bruker» med 

en klargjort sprøyte var noe han ikke kom til å beslaglegge. Uttalelsene til informant 7 viser at 

han, i tillegg til at han endret uttalelsene sine, også hadde en egen, privat grense for hva han 

velger å beslaglegge og ikke. Informant 7 skilte mellom klargjort narkotika i en sprøyte og 

narkotika som ikke var klargjort til bruk, hvor den første var noe han ikke kom til å 

beslaglegge og den andre var noe han kom til å beslaglegge. Dette skillet mellom klargjort og 

ikke-klargjort narkotika er ikke noe som kan leses ut av lovverk, men noe informant 7 selv 

satte som en grense for seg selv og sine handlinger. Selv om informant 7 fortalte at han vil la 

en avhengig bruker få lov til å beholde brukerdosen sin viste han også en annen grense ved at 

han fortalte at han vil komme til å straffeforfølge narkotikabrukerens handling – en handling 

han selv lot brukeren begå. Slik vil handlingen informant 7 utfører overfor narkotikabrukeren 

være preget av en dobbelthet: Informant 7 lar brukeren beholde og bruke en klargjort dose 

narkotika, men han vil samtidig straffeforfølge den samme handlingen han nettopp tillot 

brukeren å begå.  

Informant 7 var ikke den eneste som i starten av intervjuet uttalte at han reagerer overfor alle 

narkotikaovertredelser han oppdager, for så å moderere seg senere. Informant 9 fortalte at: 

Det skjer at jeg kommer bort til en [narkotikabruker] og så ser jeg at han sitter og 
mekker seg ei sprøyte. Ser jeg at han er svett og klam og, det kommer til å bli et helvete hvis 
jeg tar den sprøyta, da tar jeg ikke den sprøyta. Da får han sette den […] For hvis jeg tar den 
sprøyta.. For det første så må jeg slåss med dem, det er greit, det er ikke det som er 
problemet. Problemet er at da må de gjøre annen kriminalitet for å få en ny sprøyte.  

I likhet med informant 7 fortalte informant 9 tidligere i intervjuet at også hun beslaglegger all 

narkotika hun kommer over, for så å moderere seg senere i intervjuet. Sitatet til informant 9 

viser at heller ikke hun vil komme til å beslaglegge klargjort narkotika i en sprøyte, selv om 

hun har hjemmel til å gjøre dette. I motsetning til informant 7 skilte ikke informant 9 mellom 

grensen for hva hun vil komme til å beslaglegge narkotika og ikke, men hun trakk inn et annet 

forhold enn informant 7 som argument for å unngå å beslaglegge narkotika. I tillegg til å se til 
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brukerens avhengighetsforhold til narkotika var forebygging av ny kriminalitet et argument 

hos informant 9. Forebygging av kriminalitet er, som vist i kapittel 4.1.1, en av politiets 

hovedoppgaver og det å ikke beslaglegge en brukerdose kan forstås som en forebyggende 

handling: Ved å beslaglegge brukerdosen vil brukeren bli nødt til å finansiere en ny 

brukerdose, sannsynligvis gjennom å begå andre lovovertredelser eller via prostitusjon 

(Nafstad, 2013). Videre blir brukeren nødt til å begå en narkotikaovertredelse gjennom å 

kjøpe seg en ny brukerdose og å bruke denne. Slik sett vil handlingene til informant 9 med å 

ikke beslaglegge enkelte brukerdoser  kunne forstås som forebyggende mot fremtidig 

kriminalitet – i det minste på kort sikt. Gjennom å presentere argumenter som strekker seg ut 

over selve loven viser informant 9 at handlingene hun utfører i møte med avhengige 

narkotikabrukere skjer som følge av en større helhet enn lovens forbud mot narkotika. 

Også informant 2 ga uttrykk for at han trakk inn andre forhold enn selve loven når han 

oppdaget brukerdoser med narkotika: 

Det kommer litt an på stoffet og hva dette er for noe. Du kan se for deg at veldig 
mange av disse bruker benzodiazepiner, altså tabletter som har en beroligende effekt. 
Rivotril, Sobril, Xanor eller Xanax, disse tablettene her, de går det mye av. Og så er det 
veldig mange av de som har resept, men så går de inn og ut av LAR eller avtalen med legen. 
De har egentlig resept, og så har de kanskje to Rivotril i lomma som helt åpenbart er til deres 
eget bruk. Du veit at det er en del av de som blir helt forstyrra av angst, de sliter med andre 
symptomer og somatiske tilstander ved siden av. Da har det hendt at jeg på en måte har vært 
sånn «ja du kan ikke ha de fem grammene med heroin, men de to tablettene, de er liksom 
sånn, de behøver jeg ikke nødvendigvis å ta fra deg». 

I likhet med informant 7 og informant 9 trakk også informant 2 inn andre forhold enn lovene 

som avgjørende for hvordan han vil komme til å handle dersom han oppdager narkotika. Men 

i motsetning til de andre informantene presenterte informant 2 et annet argument som gikk ut 

på et skille mellom hvilken type narkotiske stoffer han beslaglegger og ikke. Som vist i 

kapittel 1.1 har Riksadvokaten angitt betydningen av ulike typer narkotika, kvantum og 

overtredelsens karakter som retningsgivende for hvilke lover og paragrafer 

narkotikaovertredelser skal subsumeres inn under. Her fremkommer det et tydelig skille 

mellom heroin og beroligende tabletter, hvor heroin fremstilles som langt mer alvorlig enn 

tablettene (Riksadvokaten, 1998; ibid., 2014). Informant 2 brukte ikke Riksadvokatens 

føringer som argument, men skillet han gjorde mellom heroinen og tablettene viser at også 

han skiller mellom stoffenes alvorlighet. Dette skillet ble ikke gjort med henblikk til hvilke 

lover og paragrafer som skal være gjeldende for den videre straffeforfølgelsen, men for hva 
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han skal beslaglegge og ikke. Argumentene til informant 2 for ikke å beslaglegge tablettene 

gikk ut på å ikke forverre brukernes sykdom. I tillegg sannsynliggjorde han at tablettene var 

ervervet på lovlig vis, gjennom resept. 

Ask (2014) fant i sin studie at hennes informanter til en viss grad brøt med det hun beskriver 

som «det instinktive utgangspunktet for å handle» - sett ut fra som er nedfelt i lovene som rett 

og galt. I stedet reflekterte informantene hennes over kontrollens konsekvenser når det gjaldt 

beslag av narkotika. Ask argumenterte for at denne tilnærming har en sammenheng med at 

politiets tilnærming til avhengige narkotikabrukere har skiftet fra å være en ren 

kontrollmessig tilnærming, til også å inkludere en helseorientert tilnærming i arbeidet (ibid.: 

81). Frantzsen (2005) fant også i sin studie at politiet handlet ut fra et større bilde enn hva 

som kan leses ut fra lovene. Frantzsen fant at politiet og narkotikabrukerne hadde uskrevne 

regler på gata for å få politiets arbeid til å gli bedre og for å skape mest mulig levelige forhold 

for begge parter. En av disse uskrevne reglene gjaldt politiets beslag og mangel på beslag av 

narkotika. Frantzsen skrev at politiets manglende beslag av narkotika overfor avhengige 

narkotikabrukere både kunne forstås som en gest fra politiets side for å vise respekt for 

brukerne og som en handling i tråd med den helseorienterte forståelsen av brukerne (ibid.: 

177). Argumentene informantene mine presenterte har mange likheter med Ask og Frantzsens 

beskrivelser. Det var ikke utelukkende det kriminalitetsorienterte perspektivet som var 

utgangspunktet for informantenes handlinger. Andre forståelser, og spesielt forståelser i tråd 

med det helseorienterte perspektivet på narkotikaavhengighet, ble brukt som argumenter når 

det kom til informantenes handlinger overfor avhengige narkotikabrukere. 

Som vist ligger det en mulighet for politiet til å utøve skjønn både i forkant av en kontroll og 

ved et oppdaget straffbart forhold. Det interessante her er ikke nødvendigvis det faktum at 

politiet er gitt en mulighet til å utøve skjønn, men at de i fortellingene om sine egne 

forståelser av avhengige brukere hadde en legalistisk tilnærming, mens når de snakket om 

hvordan de handler overfor brukerne ga uttrykk for en autonomi som strakk seg lengre enn 

bare lovtekstene. At informantene mine presenterte andre måter å handle på enn handlinger 

som kun tok utgangspunkt i straffeloven og legemiddelloven viser at informantene utøver en 

autonomi i arbeidet, til tross for at det var tydelig at informantene i stor grad hadde et 

legalistisk utgangpunkt for handling overfor avhengige narkotikabrukere – slik det ble vist i 

kapittel 4.2.1. Gjennom å bruke skjønn i arbeidet og trekke inn andre forhold som gikk ut 
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over kun lovene alene trakk informantene på andre verdier, som går ut over lovene som forbyr 

befatning med narkotika.  

Forståelser, handling, politikk 

Alle informantene presenterte en forståelse av avhengige narkotikabrukere som syke 

mennesker. Noen informanter la mer vekt på denne forståelsen enn andre, men den var til 

stede hos alle informantene. En konflikt som kom tydelig frem hos informantene var 

vanskeligheten med å skulle forene deres private forståelse av brukerne som syke og den 

kontrollorienterte forståelsen av handlingene som kriminelle. Satt ut i praksis viste det seg at 

informantene hadde ulike måter å løse problemet på for å unngå å kontrollere brukerne, for på 

den måten å kunne forene sykdomsperspektivet og kriminalitetsperspektivet som ble fortalt 

om. Informantene var klare på at dersom de oppdaget narkotika var dette noe de var pliktige 

til å beslaglegge og straffeforfølge, og å unnlate å kontrollere brukerne ble informantenes 

måte å også kunne unngå å straffeforfølge dem på. Som vist var det noen informanter som 

modererte seg gjennom intervjuene gjennom fortellinger om hvordan de, til tross for at de 

oppdager narkotika, ikke nødvendigvis ville komme til å reagere slik de først fortalte. 

Samtidig var det andre informanter som holdt seg til sin opprinnelige fortelling av at de vil 

komme til å beslaglegge og straffeforfølge alle narkotikaovertredelser de oppdager, fordi de 

er pliktige til å gjøre det.  

Ut fra informantenes fortellinger var det tydelig at informantene hadde ulike forståelser av 

rommet de har for å bruke skjønn. Informantene kan således deles inn i to grupper; noen 

informanter opplevde at de har et skjønnsrom hvor de kan unngå å kontrollere avhengige 

narkotikabrukere, men at alle oppdagede narkotikaovertredelser skal straffeforfølges. Andre 

informanter opplevde at de har et skjønnsrom som strekker seg lengre enn dette, hvor enkelte 

narkotikaovertredelser ikke må straffeforfølges og ikke all narkotika beslaglegges. Forskjellen 

mellom de to gruppene ligger i mengden skjønn de opplever at de kan bruke i situasjonen. 

Informantene som fortalte om situasjoner hvor de ikke beslaglegger narkotika og/eller 

straffeforfølger forholdet trakk inn andre forhold enn bare lovene som forbyr befatning med 

narkotika, og viser således en annen forståelse av hvor mye skjønn de kan ilegge situasjonene 

enn de informantene som bare brukte lovene som utgangspunkt for handling. Ask (2014: 78) 

fant i sin studie at også hennes informanter hadde ulike, og delvis motstridende ønsker for 

handlinger overfor avhengige narkotikabrukere og at bruken av skjønn fortonte seg ulikt 
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mellom informantene. At Asks informanter uttalte motstridende ønsker kan forstås i lys av de 

utfordrende situasjonene politiet befinner seg i som utøvende aktører av narkotikapolitikkens 

flertydige retningslinjer og verdigrunnlag – slik også informantene i min studie fortalte om.  

De politisk ulike signalene om hvordan politiet skal handle overfor narkotikabrukere kan være 

en grunn til at informantene ikke bare forholdt seg til narkotikalovene som forbyr befatning 

med narkotika i fortellingene sine. Informantene trakk inn andre forhold og forståelser enn de 

som blir presentert i den kriminalitetsorienterte narkotikapolitikken, og den forståelsen som 

oftest gikk igjen i informantenes fortellinger var forståelsen av brukernes helsesituasjon – en 

forståelse som blir presentert i den helseorienterte delen av narkotikapolitikken. At brukerne 

ble forstått som syke mennesker gjorde at informantene valgte å ikke utelukkende ta i bruk 

straffeloven og legemiddelloven i de enkelte situasjonene. Dette viser at informantene, til 

tross for at de tidligere i intervjuet presenterte den helseorienterte forståelsen av brukerne som 

sin egen, private forståelse som ikke hadde noe med politirollen å gjøre, likevel tok i bruk 

denne forståelsen i arbeidet. Denne forståelsen ble tatt i bruk på bakgrunn av informantenes 

opplevelse av at narkotikalovene ikke var de mest gunstige for å løse situasjonen på best 

mulig måte. Der informantene opplevde at andre hensyn enn lovene spilte inn fant de andre 

løsninger som gagnet situasjonen bedre. Disse situasjonsvurderingene kan også forstås som et 

uttrykk for informantenes autonomi, ved at de løser situasjonen slik de mener er mest 

hensiktsmessig, fremfor å utelukkende følge narkotikalovenes forbud. 

Hvilken politikk legges til grunn? 

Handlingene betjentene fortalte om kan grovt inndelt forstås på to måter; som et brudd med 

de narkotikapolitiske føringene eller som en overenstemmelse med føringene. Hvilken måte 

en forstår det på avhenger av hvilken del av de narkotikapolitiske føringene en ser på. I lys av 

de helse- og sosialorienterte føringene vil det å ikke håndheve avhengige narkotikabrukeres 

narkotikaovertredelser være i tråd med det hjelpende perspektivet helse- og sosialpolitikken 

legger til rette for. Dette er i tråd med fremstillingene fra Stortingsmelding 30 (2011-2012) 

som retter seg mot å bedre livssituasjonen til avhengige narkotikabrukere. Samtidig vil det å 

ikke håndheve avhengige narkotikabrukeres narkotikaovertredelser være et brudd med de 

kriminalitetsorienterte føringene som den kriminalitetsorienterte politikken legger til rette for. 

Å begå en narkotikaovertredelse er ulovlig, og i lys av dette vil det å ikke håndheve en slik 

overtredelse være et brudd med forståelsen av befatning med narkotika som ulovlig. Et slikt 
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syn på befatning med narkotika kommer til syne både i Stortingsmelding 30 (2011-2012) og i 

Politidirektoratets handlingsplan.  

Forstått ut fra dette vil betjentenes handlinger overfor avhengige narkotikabrukere alltid 

inneholde elementer som går overens med enkelte deler av narkotikapolitikken og samtidig 

bryter med andre føringer fra den samme politikken. Det vil dermed aldri være mulig for 

betjentene å finne løsninger som går fullstendig overens med politikken som retter seg mot 

avhengige narkotikabrukere. 

Fra intervjuene var det likevel mulig å trekke ut uttalelser som viser hvilke forståelser 

informantene tar i bruk i arbeidet. Det tydeligste trekket var enkelte betjenters vektlegging av 

avhengige narkotikabrukeres sosiale og helsemessige livssituasjon som en privat forståelse. 

Selv om det er erkjent at avhengige narkotikabrukeres livssituasjon er kraftig preget av 

dårlige sosiale og helsemessige forhold tyder det på at politiet ikke skal la en slik forståelse 

overstyre forståelsen av brukernes handlinger som kriminelle. Dette til tross for 

riksadvokatens føringer om ikke å løpe etter slitne brukere.  

Riktig nok ligger det et skille mellom narkotikabrukernes livssituasjon og handlingene de 

utfører: Menneskene er syke, handlingene er kriminelle. Måten informantene fortalte om 

avhengige narkotikabrukere tyder på at de skiller mellom narkotikabrukernes livssituasjon og 

handlingene de utfører, og at de, selv om de forstår brukerne som syke mennesker, skal utføre 

en jobb som går ut på å håndheve de kriminelle handlingene. Noe som forsterker dette er at 

betjentene aldri refererte til den delen av narkotikapolitikken som dreier seg om 

narkotikabrukeres rettigheter til å bruke narkotika, for eksempel ved bruk av sprøyterommet 

eller i LAR. Betjentene som fortalte om forståelser og handlinger som er i tråd med den helse- 

og sosialrettede politikken refererte ikke til handlingene sine som i tråd med denne politikken, 

men som et brudd på den kriminalitetsorienterte narkotikapolitikken. Informantenes 

forståelser av avhengige brukere og deres egne handlinger overfor dem tok hele tiden 

utgangspunkt i den kriminalitetsorienterte narkotikapolitikken og lovene som forbyr befatning 

med narkotika. Betjentenes handlinger ble beskrevet som enten å være i tråd med eller som et 

brudd med dette. 

Slik sett kan betjentenes handlinger forstås som ulike grader av bruk av skjønn, sett opp mot 

den kriminalitetsorienterte narkotikapolitikken. Å bryte med den kriminalitetsorienterte 

politikken vil samtidig representere en overenstemmelse med den helseorienterte politikken, 
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men dette var ikke en forståelse informantene trakk på. De brukte utelukkende den 

kriminalitetsorienterte narkotikapolitikken som målestokk for eget arbeid, noe som kan ses i 

sammenheng med måten de også skilte mellom sin private rolle og rollen som politi: I rollen 

som politi er det den kriminalitetsorienterte narkotikapolitikken som ligger til grunn for 

arbeidet.  

4.3.2 Utenlandske narkotikaselgere: andre utfordringer enn narkotika 

Informantenes handlinger overfor utenlandske narkotikaselgere lå tett opp til forståelsen de 

presenterte av utlendingene som kriminelle – en forståelse som skilte seg tydelig fra 

forståelsen informantene presenterte av avhengige narkotikabrukere. Informantenes 

handlinger overfor utlendingene fulgte en tydelig kriminalitetsorientert tilnærming hvor 

kontroll, straffeforfølgelse og uttransportering ble måter å nærme seg utlendingene på. 

Gjennom denne tilnærmingen dukket det opp ulike utfordringer som ikke dreide seg om selve 

narkotikaomsetningen. Omsetningen i seg selv ble sett på som noe uønsket, men det var ikke 

dette som var den tydeligste utfordringen i møte med utenlandske selgere. Spesielt fire 

utfordringer var gjentakende gjennom intervjuene: 

Én utfordring handlet om det å klare å komme tett innpå de utenlandske narkotikaselgerne. 

Informantene fortalte at de opplevde det som utfordrende fordi det vanskeliggjorde alt fra å 

opprette dialog med utlendingene til å kontrollere eventuelle straffbare forhold:  

Informant 2: «Vi er nesten avhengige av å være sivile for å komme oss innpå dem 
fordi de er veldig flinke til å se oss. Selv når vi er sivile er de flinke til å se oss» 

En annen utfordring handlet om vold:  

Informant 5: «Vi vil ikke at de skal holde på fordi narkotikasalg drar ofte med seg mye 
annen kriminalitet. Hvis du ser på det på denne måten… Det er ikke nødvendigvis fullt så 
farlig å selge hasj, men når du slår ned han som ikke vil kjøpe hasj av deg eller knivstikker 
han som er på området ditt eller prøver å skaffe deg våpen fordi du vil hindre at andre skal 
komme inn på området ditt, så er det noe annet. De har mye kniv. De banker og knivstikker 
hverandre over en lav sko»  

De voldelige handlingene ble skilt fra selve narkotikaovertredelsene, uten at de ble forklart 

som uavhengige av disse: 
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Informant 2: Vi hører ofte om situasjoner hvor selgerne blir aggressive og grisejuler 
opp folk som ikke vil kjøpe narkotika av dem. 

Intervjuer: Men da blir det vel en annen sak enn bare et salg av noen gram hasj? 

Informant 2: Ja, det er klart det. Det er klart at de er veldig pågående, de er det, 
veldig på hugget. Og det kan jo oppleves som vanvittig belastende for de som frekventerer 
området hyppig eller bor i området ikke minst. Liksom å ikke kunne gå i fred uten å bli 
stoppet av en, to eller tre narkotikaselgere da, som ønsker å selge deg narkotika i ditt eget 
nabolag. Det må være veldig slitsomt og veldig provoserende ikke minst. 

En tredje utfordring handlet om problemer knyttet til ID-etterforskning av utlendingene: 

Informant 2: «De lar papirene sine komme på avveie. De brenner de, river de, kaster 
de, kvitter seg med dem.» 

 

Informant 5: «De sier de er fra Marokko eller Algerie eller et av de nordafrikanske 
landene. Men du kan banne på at de lyver. Det er ingen som heter det de sier de heter, det er 
ingen som er så gammel som de sier de er og det er ingen som er fra det landet de sier de er 
fra» 

En fjerde utfordring handlet om problemer med uttransportering av utlendingene: 

Informant 7: Et problem er at en hel del enten er statsløse eller at de er helt 
ureturnerbare. De kommer fra land som ikke har en fungerende myndighet, og hvis de ikke 
har en fungerende myndighet kan heller ikke Norge tvangsreturnere dem. Kommer de fra et 
krisekonfliktsområde kan vi heller ikke, av humanitære årsaker, returnere de dit. 

 

Satt sammen danner informantenes fortellinger et bilde av utfordringer i møte med 

utenlandske narkotikaselgere: De handler i stor grad om andre ting enn selve narkotikaen. De 

handler også om andre ting enn utfordringene informantene opplevde i møte med avhengige 

narkotikabrukere. For å ta det første først: 

Krysningen mellom narkotikakontroll og utlendingskontroll 

Utfordringenes innhold dreide seg om polititekniske utfordringer; utlendinger som stikker av, 

som utøver vold, som vanskeliggjør ID-etterforskning, og utlendinger som av ulike grunner 

ikke er mulig å uttransportere. Selv om utfordringene er tilknyttet utlendingenes 
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narkotikaomsetning var det ikke selve omsetningen informantene fortalte om som utfordrende 

i møte med utlendingene.  

Når det kom til utfordringene i møte med utledningene var det spesielt forhold knyttet opp til 

ID-etterforskning og uttransportering som ble fremhevet til å være vanskelig.  Dette ble av 

flere informanter ansett som å være et problem fordi utlendingene dermed hadde mulighet til 

å fortsette å begå (narkotika)overtredelser uten at politiet fikk gjort mye med det: 

Informant 1: Mange er varig utvist, men du får ikke uttransportert dem. De begår 
lovbrudd og så blir det rettssak, så må de inn i fengsel en stund, så blir de sluppet ut igjen. De 
kan ikke sendes tilbake, så da går det sånn i en evig runddans. Et godt eksempel er han som vi 
kanskje har mest problemer med per dags dato. Vi bruker bortvisning som et middel for å få 
folk bort fra et bestemt område. Hvis de da kommer tilbake til de områdene de er bortvist fra 
blir de satt i arresten for brudd på pålegg fra politiet, og så blir de anmeldt for det. Antall 
ganger du har blitt bortvist i løpet av de siste 30 dagene angir hvor mange timer du skal bli 
bortvist neste gang eventuelt. Nå på mandag ble han bortvist i 72 timer. Det er da tre dager. 
Fra 15:00 et eller annet. Og i går, torsdag, så pågrep vi han igjen, da var klokken 14:00 et 
eller annet. Og på de tre dagene så hadde han kommet tilbake igjen fire ganger. Så det var 
fjerde gangen vi kjørte han inn for samme tingen. Og da tenker jeg sånn, han gir totalt f. Han 
driter i det. 

Informant 1 uttrykte en tydelig frustrasjon i fortellingen om arbeidet med utenlandske selgere, 

og at arbeidet han selv la ned ikke ga de resultatene han ønsket: 

Det er litt slitsomt, for det er de samme folkene du jager på hele tiden. Du blir aldri 
kvitt det, du får aldri vekk problemet. Og det er greit at det, hadde han forsvunnet hadde det 
kommet en ny, greit nok. Da kommer det hvert fall en ny en. Men når det er bare han samme 
som gir totalt faen... 

Sitatene til informant 1 viser at tilnærmingen hans, i tillegg til å være tydelig kontrollorientert, 

også handler om mer enn bare narkotikaproblemet, nemlig krysningen mellom 

kriminalitetskontroll og utlendingskontroll. Denne krysningen er ikke et nytt fenomen, men 

det er et fenomen som har økt betraktelig i omfang når det kommer til måten å nærme seg 

utlendinger på (Nafstad, 2013; Johansen, Ugelvik og Aas, 2013) og det var noe som preget 

informantenes fortellinger om utlendinger. Som vist i kapittel 4.2.2 kan utlendingers 

lovovertredelser bli møtt av flere lover enn norske borgere: I tillegg til at straffeloven (2005) 

eller legemiddelloven (1994) kan brukes overfor utlendingenes narkotikaovertredelser kan 

også utlendingsloven (2008) være sentral, og således er det mulig å se en krysning i bruk av 

lover og av typen kontroll.  
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Johansen, Ugelvik og Aas (2013) beskriver denne sammensmeltingen mellom 

kriminalitetskontroll og immigrasjonskontroll som krimmigrasjon, en hybridkontrollform som 

«befinner seg i grenseland mellom straff og grensekontroll, mellom utlendingsforvaltning og 

kriminalitetskontroll» (ibid. 20). Nafstad (2013) skriver at denne krysningen mellom 

utlendingskontroll og kriminalitetskontroll medfører at det ofte blir strengere reaksjoner på 

brudd på utlendingsloven enn der utlendingsloven brukes alene. Straffeapparatet har tatt 

stadig større plass i utlendingsfeltet enn tidligere, hvor utlendingskontroll og 

kriminalitetskontroll ble holdt adskilt fra hverandre. Denne krysningen fører til at 

utlendingskontroll og kriminalitetskontroll ikke bare blandes, men at den også blir stadig mer 

lik hverandre når det kommer til utføring og formål (ibid.: 127-130). Utenlandske 

narkotikaselgere blir således doble avvikere; de er både delaktig i narkotikaomsetningen og de 

bryter med utlendingsloven. Dette medfører at kontrollen overfor dem både forsterkes og 

blandes sammen. Samarbeidet mellom UDI, PU og Oslo Politidistrikt er et godt eksempel på 

hvordan disse to kontrollformene blandes og utøves i praksis.  

Sitatene til informant 1 viser hvordan han trakk på blandingen mellom kriminalitetskontroll 

og utlendingskontroll når det kom til utenlandske selgere. Spesielt utlendingskontrollen fikk 

stor plass i fortellingen til informant 1. Han uttrykte en tydelig frustrasjon over at arbeidet han 

la ned overfor utenlandske selgere ikke bestandig resulterte i en utvisning overfor 

utlendingene. Også informant 7 fortalte om hvordan han opplevde å jobbe med dette 

problemet på, men han hadde en annen måte å forholde seg til problemet på enn informant 1: 

Informant 7: Jeg kan ikke forholde meg til om de er ureturnerbare eller ikke. De har 
kanskje ikke dokumenter for å være her, men de er i besittelse av noe straffbart og da kan jeg 
kjøre de i arresten. Om da juristen velger å dimittere de på bakgrunn av at det ikke kan kjøres 
straffesak eller om utlendingsavsnittet ikke klarer å returnere de så er ikke det noe jeg skal 
trenge å ta hensyn til. For hvis jeg skal ta hensyn til alt dette så får vi ikke gjort så mye. Hvis 
jeg skal tenke at denne saken nok blir for vanskelig for retten så den må jeg la gå… Det går 
ikke. Da får jeg heller gjøre det jeg skal gjøre, så får noen andre foreta prioriteringer i 
forhold til hva de skal bruke tid på og ikke. 

Der informant 1 uttrykte en tydelig frustrasjon over arbeidet uttrykte informant 7 et bevisst 

nøytralt forhold til det samme problemet. Informant 7 fortalte hvordan han velger å ikke ta 

hensyn til hvorvidt utlendingene er ureturnerbare eller ikke, og således kan det tyde på at han 

selv har et større fokus på kriminalitetskontrollen fremfor utlendingskontrollen i møte med 

utenlandske narkotikaselgere. Men selv om han forholdt seg til problemet på en annen måte 



69 
 

enn informant 1, var også informant 7 sin tilnærming til utenlandske selgere tydelig preget av 

krysningen mellom kriminalitetskontroll og utlendingskontroll. 

Måten informantene brukte krysningen mellom kriminalitetskontroll og utlendingskontroll på 

i fortellingene sine førte til at måten de fremstilte utenlandske narkotikaselgere på bar preg av 

at utlendingene var doble avvikere. En slik fremstilling fører, i følge Johansen, Ugelvik og 

Aas (2013: 14), til at fremstillingen av utlendinger som kriminelle blir forsterket. Johansen, 

Ugelvik og Aas (ibid.) peker på at en slik fremstilling er tydelig til stede i politiske 

fremstillinger, offentlig debatt og i media. Dette er noe også Nafstad (2013) fremhever: 

Utenlandske statsborgere i befatning med narkotika fremstår som tydelig kriminelle og 

uønskede i landet. Nafstad fant i sin studie at dette var noe som var tydelig, både fra politikere 

fra ulike partier på kommunalt og statlig nivå og innad i politiet (ibid.: 127-129). Johansen, 

Ugelvik og Aas (2013) skriver at fremstillingene som gjøres av utenlandske lovovertredere 

skaper forståelser av utlendingene som mer farlige og mer kriminelle enn hva de faktiske er. 

Dette, påpeker Johansen, Ugelvik og Aas (ibid.: 14), påvirker måten man forstår og nærmer 

seg utenlandske lovovertredere på. En forsterkning i synet på utlendingene som kriminelle vil 

føre til en økt kontrollorientert tilnærming – slik det var tydelig at informantenes tilnærming 

til de utenlandske selgerne var. 

Som vist i kapittel 4.2.2 var det kun én informant som forsøkte å gi en forklaring på 

utlendingenes narkotikaovertredelser, som handlet om utlendingene i et fattigdomsperspektiv. 

Her ble utlendingene ble fremstilt som narkotikaovertredere på bakgrunn av et behov for å 

kunne forsørge seg selv og sin familie. Men, som vist, var dette en forståelse som kom i 

skyggen av forståelsen av utlendingene som kriminelle. Det var tydelig at informantenes 

tilnærming til utenlandske narkotikaselgere var påvirket av forståelsen de presenterte av 

utlendingene som kriminelle. Det førte i sin tur til at informantenes måter å nærme seg 

utlendingene på bar preg av en ren kontrollform. Johansen, Ugelvik og Aas (2013: 21) skriver 

at kriminelle utlendinger, som både kan være kriminelle og ofre, ofte får status som 

utelukkende kriminelle. I den konkurrerende statusen mellom kriminell og offer blir 

offerposisjonen overskygget av kriminalitetsposisjonen, som følge av utlendingers doble 

avvik. Dette viser seg å være motsatt av hvordan avhengige narkotikabrukere får status som 

syke mennesker, til tross for at de utfører kriminelle handlinger.  
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Bruken av skjønn, eller mangelen på sådan 

Informantenes ønske om å slå ned på utlendingenes narkotikaovertredelser kom også til syne 

gjennom hva de ikke fortalte om. I fortellingene om avhengige narkotikabrukere var 

informantene opptatte av å fortelle om hvordan det fortonte seg som vanskelig å skulle forene 

deres private forståelse av brukerne som syke mennesker og de kriminelle handlingene 

brukerne begår. Dette kom både til syne gjennom informantenes skiller mellom deres egne 

private forståelser av brukerne og føringene de har i rollen som politi, og i fortellingene om 

ønskene og mulighetene for å bruke skjønn for å unngå å kontrollere brukerne. Disse 

momentene var ikke til stede i informantenes fortellinger om utenlandske narkotikaselgere. 

Som vist tidligere har politiet mulighet til å velge å kontrollere og straffeforfølge eller til å 

unnlate å gjøre det. Informantene fortalte hvordan de utnyttet disse rommene for skjønn i 

møte med avhengige narkotikabrukere for å unngå å kontrollere og straffeforfølge brukerne. I 

fortellingene om utenlandske narkotikaselgere var det ingen informanter som fortalte om et 

ønske om å bruke disse rommene for skjønn for å unngå å kontrollere og straffeforfølge 

utlendingene. Tvert imot ble det uttrykt et ønske om å kontrollere utenlandske 

narkotikaselgere, for på den måten å kunne straffeforfølge og/eller uttransportere 

utlendingene. De ulike ønskene for handling overfor avhengige brukere og utenlandske 

selgere følger informantenes forståelser av de to gruppene, hvor kriminelle skal kontrolleres 

og straffeforfølges, mens syke ikke skal det. Slik vises også bruken av skjønn seg som ulik 

mellom de to gruppene. 

Når det kom til avhengige brukere ga informantene uttrykk for at de brukte rommet for skjønn 

til å unngå å kontrollere brukerne. Dette ble begrunnet opp mot en forståelse av den 

manglende nytteverdien i å kontrollere, beslaglegge narkotika og å straffeforfølge brukernes 

narkotikaovertredelser – fordi brukerne uansett kom til å begå de samme handlingene på nytt. 

Når det kom til utenlandske narkotikaselgere var det ingen informanter som brukte de samme 

argumentene når det kom til det å unngå å kontrollere, beslaglegge narkotika og 

straffeforfølge selgernes narkotikaovertredelser. Informantene fortalte at også selgerne, i 

likhet med brukerne, kom til å begå de samme handlingene på nytt – men dette argumentet 

ble brukt motsatt mot selgerne enn mot brukerne; som et argument for å kontrollere, 

beslaglegge og straffeforfølge. Det viser seg altså at det samme argumentet ble brukt motsatt 

overfor avhengige brukere og utenlandske selgere; som et argument for å unngå handling 

overfor brukerne, mens som et argument for å handle overfor selgerne.  
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4.3.3 Barn og unge: ressurser som utfordring 

Selv om informantene fortalte at de sjelden møter barn og unge i rusmiljøene var det av høy 

prioritet dersom det ble oppdaget. Måten informantene fortalte at de handlet overfor barn og 

unge handlet om å utøve hjelp:  

Informant 1: Vi fokuserer ikke særskilt på det, men ser vi barn og unge som løper 
rundt i rusmiljøene, da stopper vi og kontrollerer dem. Når det er så tungt rusmiljø, og det er 
barn og unge som løper rundt i det.. Og du ser jo rusa 15-åringer, kanskje 14 år, psykiatri, 
mye rart og veldig ungt da er det jo å prøve å hjelpe de. Ofte passer vi på dem og har en prat 
med dem, og så kommer gjerne barnevernet eller Uteseksjonen og tar over. 

Hjelpen barn og unge får ble beskrevet til å være utøvd av andre instanser i og utenfor 

politietaten enn hos ordenspolitiet. Gatepatruljen, Uteseksjonen og barnevernet gikk igjen hos 

de fleste informantene da de fortalte om hvem de samarbeider med når det gjelder barn og 

unge. Gatepatruljen er en enhet tilhørende Grønland politistasjon som fokuserer på 

narkotikamisbruk blant barn og unge under 18 år, men som også reagerer overfor 

narkotikaselgere og –brukere over 18 år. Videre opererer Gatepatruljen også overfor 

narkotikabrukere som påtreffes i sentrum og som selv er foreldre. Målet med Gatepatruljen er 

å avdekke narkotikamisbruk tidlig for på den måten å kunne stanse en påbegynt 

narkotikakarriere (Jonassen og Moe, 2011). Uteseksjonen er et kommunalt tilbud underlagt 

Velferdsetaten (Oslo kommune, u.å.), og driver i likhet med Gatepatruljen oppsøkende 

virksomhet mot barn, unge og voksne med mål om å nå narkotikabrukere så tidlig som mulig, 

forebygge en videre narkotikautvikling og rekruttering til narkotikamiljøet (Uteseksjonen, 

uten år). Barnevernet jobber opp mot personer under 18 år og jobber med mange ulike saker 

som dreier seg om at barn, unge og familier skal få hjelp og støtte når det er vanskelig 

hjemme eller barnet av andre grunner behøver barnevernets hjelp. Rusproblemer er ett av 

flere områder barnevernet jobber opp mot (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 2016). 

Slik sett begrenses politiets hjelpende oppgaver til å oppdage barn og unge i rusmiljøene for 

så å overlevere dem til en aktuell instans. Selv om informantenes rolle var begrenset til å 

overlevere barn og unge til andre instanser tildelte de seg selv en hjelpende rolle overfor barn 

og unge. 
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Straff som hjelp 

Også bruk av straffesystemet overfor unge21 ble begrunnet i hjelpende øyemed:  

Informant 5: Ja altså, de unge, de kan fort få en brukersak på seg. Men det er jo kun i 
forebyggende øyemed. For i det du har anmeldt noen så er det ikke sånn at de bare skal få en 
straff i form av fengsel eller bøter, ofte så kan man kjøre det, eller, det er jo en straff å få en 
betinget påtaleunnlatelse, det er jo en påtaleavgjørelse. Men når man kjører det i den 
retningen der så er det i hensyn for å hjelpe dem ut, eventuelt finne ut bakenforliggende 
årsaker til hvorfor og hjelpe dem derifra så de ikke skal gå noe dypere inn i miljøet i hver fall. 
[…] Og det er jo kjempebra, for da har du ris bak speilet dersom de bryter vilkårene. 

Betinget påtaleunnlatelse innebærer å unnlate påtale og videre straffeforfølgelse, mot at ulike 

vilkår overholdes (Lid, 2015: 30). At straffen unge kan risikere å få ikke nødvendigvis er en 

tradisjonell straff, men ulike former for påtaleunnlatelse med vilkår, kan være en forklaring på 

hvorfor også straffen ble forstått som hjelp hos informantene: barn og unge straffes, men på 

en annen måte enn ved bøter og fengsel. 

Lid (2015) har undersøkt utviklingen i straffereaksjoner overfor unge i perioden 2002-2013. 

Han fant at det har skjedd et markant skifte i hvordan unge straffes. Lid (ibid.: 29) skriver at 

«blant ungdom i alderen 15-17 år var mer enn hver tredje straffereaksjon i 2013 en betinget 

påtaleunnlatelse – ungdommene slapp videre straffeforfølgelse hvis de overholdt avtalte 

vilkår». Det har lenge vært en overordnet målsetning om å redusere antall unge i fengsel 

gjennom å heller ta i bruk alternativer, fordi fengsel er å anse som svært uheldig for unges 

utvikling (Lid, 2015). Lid (ibid.) skriver at ordningen med samfunnstjeneste i 2002 ble utvidet 

til også å inkludere samfunnsstraff, noe som førte til at bruken av samfunnsstraff økte, og til 

en viss grad avløste bruk av betingede fengselsdommer – som lenge har vært en vanlig 

reaksjon. I praksis medfører det at den hyppigst brukte reaksjonen overfor unge mellom 15 og 

17 år er samfunnsstraff, og at det er langt færre som soner i fengsel enn tidligere (ibid.: 30). 

Andre vilkår som brukes er for eksempel meldeplikt for politiet, program mot ruspåvirket 

kjøring, narkotikaprogram med domstolskontroll, institusjonsopphold, megling i konfliktråd – 

for å nevne noen (ibid.).  

Bruken av straff overfor unge fortoner seg altså svært ulikt bruken av straff overfor avhengige 

narkotikabrukere og utenlandske narkotikaselgere. Både myndighetene og informantene viste 

til verdien i å bruke straffen; den skal hjelpe unge ut fra rusmiljøene og/eller befatningen med 
                                                
21 Kriminell lavalder, dvs. minstealder en person må være for å kunne bli holdt strafferettslig til ansvar for en 
lovovertredelse, er 15 år i Norge. Slik sett blir bruk av straff kun aktuelt overfor unge over 15 år, ikke barn. 
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narkotika. Å bruke ulike vilkår gjør at straffen tar en annen, og mer forsiktig form. Verken 

overfor avhengige brukere eller utenlandske selgere ble straffen argumentert for i hjelpende 

øyemed, slik den blir overfor barn og unge.  

Ressurser som utfordring 

Å hjelpe barn og unge ble uttrykt som viktig og som noe informantene ønsket å gjøre. Det 

som ble utfordrende i møte med barn og unge hadde ingenting å gjøre med selve jobben 

overfor barn og unge. Informantene opplevde ikke et spenningsfelt mellom ulike forståelser 

av barn/unge eller ulike utfordringer som dreide seg om selve jobben. Det som ble beskrevet 

som utfordrende handlet om ressurser, eller mangelen på sådan. Flere informanter uttrykte at 

de gjerne skulle hatt mye mer tid til å bruke på barn og unge, blant annet informant 9: 

Og så er det så lite som skal til fra oss. For du har jo slike, hvis du tar en ung gutt som 
tøffer seg for kompisgjengen sin. Da skal det lite til når du ringer ham fra neste vakt og sier 
”Hei, husker du meg? Kan ikke vi ta en prat sammen? Kan ikke du komme hit så tar vi en 
prat sammen?” Det skal veldig lite til. Det eneste som er problemet igjen er ressursene, vi er 
ikke nok folk. Vi skulle jo ha vært på alle skolene i hele Oslo, ringt hver eneste kar, jeg skulle 
ringt hver eneste kar jeg tok med litt kokain i lomma, men når skal du ha tid til det? 

I likhet med informantenes fortellinger om utenlandske narkotikaselgere var det heller ingen 

motsetninger mellom hvilke ønsker informantene hadde i møte med barn og unge. Også her 

var det overenstemmelse mellom forståelsene og ønskene for handling.  

På samme måte som i politikken som retter seg mot utenlandske narkotikaselgere er også 

politikken som retter seg mot barn og unge klar og entydig, og informantenes forståelser lå 

tett opp til denne. Det kan være en mulighet for å forstå hvorfor informantene heller ikke her 

opplevde vanskeligheter med handlingene overfor barn og unge. Det eneste som viste seg som 

vanskelig i møte med barn og unge var, slik informant 9 fortalte, mangelen på ressurser for å 

kunne gjøre enda mer i møte med barn og unge. Sitatet til informant 9 viser hvordan hun ikke 

opplevde møtene med barn og unge som utfordrende, slik informantene fortalte om overfor 

avhengige brukere og utenlandske selgere. Det utfordrende i møte med barn og unge handlet 

om det å skulle gjøre enda mer av det samme – eller den manglende muligheten til sådan.   

Fordi informantene ikke opplevde et spenningsfelt mellom deres egen forståelse av barn og 

unge og ønskene for handling overfor dem var det heller ikke her et uttrykt behov for å bruke 

skjønn for å finne en best mulig løsning. Deres egne forståelser av barn og unge lå tett opp til 
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de politiske fremstillingene av barn og unge, og at informantene ønsket å hjelpe dem var et 

ønske som kunne forenes med politirollen. Dette i likhet med utenlandske narkotikaselgere. 

Både overfor utlendingene og overfor barn og unge var det et ønske om å gjøre mer av det 

samme, og det vanskelige i møte med de to gruppene viste seg å være det som hindret dem fra 

å nettopp kunne gjøre mer av akkurat det samme. Riktig nok skiller ønskene for handling seg 

mellom de to gruppene, der informantene ønsket å utøve mer kontroll overfor utlendingene 

ønsket de å utøve mer hjelp overfor barn og unge. Men overordnet var det som viste seg som 

vanskelig det som hindret informantene i å gjøre mer av det samme overfor de to gruppene. 

Dette i motsetning til det vanskelige overfor avhengige narkotikabrukere – hvor det 

vanskelige lå i spenningsfeltet mellom flertydige forståelser og ønsker for handling. 

4.3.4 Utfordringer 

Det var utvilsomt i møte med avhengige narkotikabrukere at informantenes utfordringer var 

mest synlig. Utfordringenes innhold dreide seg om hvordan informantene skulle handle 

overfor brukerne. Brukerne ble forstått som syke mennesker, og det å kontrollere, beslaglegge 

narkotika og å straffeforfølge brukerne ble opplevd som utfordrende. Samtidig ble brukernes 

handlinger forstått som kriminelle. Informantene ønsket å slå ned på kriminelle handlinger, så 

det å ikke handle overfor brukerne ble opplevd som tilsvarende utfordrende. Informantenes 

vanskeligheter med å forene forståelsene av avhengige brukere utgjorde et spenningsfelt når 

de skulle handle overfor brukerne, fordi informantenes forståelser ble vanskelige å forene i 

praksis. Det utfordrende i møte med avhengige narkotikabrukere gjaldt hvilke forståelser 

informantene skulle ta i bruk i møte med brukerne og hvordan eller hvorvidt de skulle handle 

overfor dem. 

Overfor utenlandske narkotikaselgere var det ikke et slikt spenningsfelt i informantenes 

fortellinger. Informantene uttrykte en utvetydig forståelse av utlendingene som kriminelle, 

noe som også viste seg i informantenes ønsker om å kontrollere og straffeforfølge 

utlendingenes narkotikaovertredelser, for slik å kunne uttransportere dem fra landet. Det som 

viste seg som utfordrende i møte med utlendingene handlet om polititekniske forhold som 

vanskeliggjorde kontrollen, straffeforfølgelsen og uttransporteringen, men disse utfordringene 

førte igjen til et forsterket ønske om å skulle nettopp kontrollere, straffeforfølge og 

uttransportere utenlandske narkotikaselgere.  
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Overfor barn og unge var det, i likhet med fortellingene om utenlandske narkotikaselgere, 

heller ikke et spenningsfelt i informantenes fortellinger. Barn og unge ble fortalt om med 

utgangspunkt om å hjelpe, ikke kontrollere og straffeforfølge. Kontroll og straffeforfølgelse 

var elementer som ble nevnt i fortellingene, men overordnet handlet informantenes 

fortellinger om å skulle hjelpe barn og unge ut fra rusmiljøene. Det var ingen overordnede 

utfordringer når det kom til hvordan informantene skulle gjøre dette, det eneste som ble 

uttrykt som vanskelig var mangelen på ressurser til å følge opp og å hjelpe barn og unge i 

enda større grad enn informantene allerede hadde mulighet til å gjøre.  

Informantene fortalte at de, i rollen som politi, ikke hadde mulighet til å hjelpe avhengige 

brukeres problematiske forhold til narkotika. Samtidig uttrykte informantene et ønske om å 

unngå å forverre brukernes livssituasjon gjennom kontroll, beslag og straffeforfølgelse. 

Informantene uttrykte et ønske om å slå ned på utenlandske selgeres narkotikaomsetning, som 

bidrar til å holde liv i problematisk misbruk av narkotika. Informantene uttrykte også et ønske 

om å handle overfor barn og unge, men med mål om å hjelpe dem ut av rusmiljøene før de 

utvikler et problematisk forhold til narkotika. Ut fra informantenes fortellinger viste det seg et 

overordnet ønske som handler om å hindre problemer med misbruk av narkotika – et ønske 

som også har vært synlig i narkotikapolitikkens tidligere og nåværende fremstillinger. Det 

som opplevdes som utfordrende for informantene var de faktorene som vanskeliggjør eller 

hindrer måloppnåelsen til dette ønsket.   

4.3.5 Autonomi og skjønn 

Som vist i kapittel 1.5 skiller Granér (2004) mellom autonome og legalistiske perspektiver på 

politiarbeid for å forklare gatebyråkratenes utgangspunkt for å bruke skjønn. Det legalistiske 

og autonome perspektivet viser at politiarbeidet følger henholdsvis lover, regelverk, 

policydokumenter og overordnedes direktiv på ene siden og en etikk og en moral som går 

utenom lovene på andre siden (ibid.: 93-95).  

Det er fristende å falle for en konklusjon om at informantene bare var autonome i møte med 

avhengige brukere og ikke i møte med utenlandske selgere og barn og unge. Dette fordi 

skjønnet informantene utøvde var langt mer fremtredende i informantenes fortellinger om 

avhengige brukere enn i fortellingene om utenlandske selgere og barn og unge. Samtidig vil 

det være feil å konkludere slik dersom vi følger Granérs beskrivelser av autonomi og legalitet. 
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Som vist fremstilles det flere, delvis motstridende, politiske signaler om avhengige 

narkotikabrukere. Dette gjør at politiet må velge hvilken tilnærming de skal ta i bruk overfor 

brukerne. Dette gir politiet et større utgangspunkt til å være autonome i møte med avhengige 

narkotikabrukere enn i møte med utenlandske narkotikaselgere og barn og unge. Årsaken til 

dette er trolig at de politiske signalene som fremstilles overfor utenlandske narkotikaselgere 

og barn og unge er klare og entydige. 

Som pekt på i kapittel 4.3.1 fortalte informantene at de, i rollen som politi, tar utgangspunkt i 

en kontrollorientert tilnærming i arbeidet. Handlingene og forståelsene informantene utøvde 

overfor brukerne ble fortalt om ut fra dette, hvor handlingene og forståelsene enten var i tråd 

med, eller utgjorde et brudd med den kontrollorienterte tilnærmingen. Dette utgangspunktet er 

i større grad i overenstemmelse med Politidirektoratets handlingsplan (2011) enn med 

Stortingsmelding 30 (2011-2012), fordi sistnevnte legger seg på en langt mer omfattende 

helseorientert tilnærming til brukerne enn førstnevnte. Informantenes autonomi i møte med 

avhengige narkotikabrukere viste seg i informantenes fortellinger når de valgte å bruke en 

helseorientert tilnærming overfor brukerne, lik den som finnes i Stortingsmelding 30 (2011-

2012), selv om dette var en tilnærming og en forståelse informantene skilte ut fra rollen som 

politi og understreket at var deres egen, private forståelse. Gjennom å ta utgangspunkt i en 

kontrollorientert tilnærming i rollen som politi, fremstilte informantene denne tilnærmingen 

som den legalistiske måten å nærme seg brukerne på (jf. Granér, 2004). Når informantene tok 

i bruk en helseorientert tilnærming i møte med brukerne ble denne fremstilt som noe som gikk 

ut over tilnærmingen informantene skulle ta i bruk i rollen som politi, slik Granér (ibid.) 

betegner som en autonom tilnærming. Dette til tross for at den helseorienterte tilnærmingen er 

tydelig til stede i narkotikapolitikken som retter seg mot avhengige brukere. I møte med 

avhengige brukere kom informantenes autonomi til syne gjennom at noen informanter valgte 

å unnlate å kontrollere, beslaglegge narkotika og å straffeforfølge brukerne. I møte med 

utenlandske selgere og barn og unge valgte informantene å ikke ta i bruk dette skjønnsrommet 

på samme måte. 

Som vist i kapittel 4.1 har politiet en mulighet til å velge å kontrollere eller å velge å unnlate å 

kontrollere forhold hvor det er skjellig grunn til å mistenke at det har skjedd et straffbart 

forhold. Politiet har også en mulighet til å velge mellom å straffeforfølge eller å unnlate å 

straffeforfølge avdekkede straffbare forhold. Politiet har altså hele tiden et valg mellom å 

kontrollere og ikke kontrollere og mellom å straffeforfølge og ikke straffeforfølge. Det vil 
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således alltid være et skjønnsmessig rom som ligger til grunn for hvorvidt politiet kontrollerer 

og straffeforfølger, uansett om det resulterer i et valg om å kontrollere og straffeforfølge eller 

i et valg om å unnlate å kontrollere og straffeforfølge. Sett i lys av dette vil informantenes 

handlinger overfor alle tre gruppene innebære bruk av skjønn, fordi informantene hele tiden 

må velge mellom å kontrollere og straffeforfølge eller å unnlate å gjøre det.  Å konkludere 

med at informantene derfor kun var autonome og utviste skjønn i møte med avhengige 

narkotikabrukere og ikke i møte med utenlandske narkotikaselgere og barn og unge ville være 

en feilslutning. Likevel må det være mulig å konkludere med at informantenes autonomi var 

langt større og mer synlig i møte med avhengige brukere enn i møte med utenlandske selgere 

og barn og unge. Men dette kan igjen spille tilbake til informantenes forståelser av gruppene 

og de politiske og lovmessige fremstillingene som blir gjort når det kommer til hvordan 

politiet skal handle overfor gruppene. I møte med avhengige brukere fortalte informantene om 

motstridende fremstillinger og forståelser, som gjorde det vanskelig å vite hvordan de skulle 

handle. I møte med utenlandske selgere og barn og unge fortalte informantene om entydige 

fremstillinger og forståelser, som gjorde det lettere for dem å vite hvordan de skulle gripe inn. 

Således var det et ulikt behov for å være autonom og å bruke skjønn i møte med gruppene Der 

informantenes forståelser av gruppene og sin egen tilnærming var klar, var det enkelt å vite 

hvordan de skulle handle overfor gruppene. Men der informantenes forståelse av gruppene og 

til egen tilnærming var uklar og motsetningsfylt ble informantene hele tiden nødt til å gjøre et 

bevisst valg når handlingene skulle spilles ut i praksis. Slik ble det en mindre automatikk i 

handlingene overfor avhengige brukere, fordi informantene hele tiden måtte sondere mellom 

ulike forståelser for å finne en best mulig løsning i hver enkelt situasjon. 

Ut fra informantenes fortellinger er det tydelig at skjønn var et nødvendig verktøy for politiet 

i utøvelsen av narkotikapolitikken. Det er også tydelig at skjønnet brukes på forskjellig måte i 

møte med ulike grupper og at bruken av skjønn henger sammen med forståelsene til 

politibetjenten som utøver skjønnet. 

4.3.6 Narkotikakontroll som meningsbærende for politiarbeidet 

Gjennom oppgaven har fokus blitt sentrert rundt utfordringer som har vist seg i informantenes 

fortellinger, og hvordan informantenes autonomi og skjønn har blitt brukt i møte med disse 

utfordringene. Selv om temaet narkotikakontroll som meningsbærende for politiarbeidet ikke 

har blitt nevnt før nå vil jeg likevel ta dette opp som eget tema. Gjennom fortellingene om det 
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utfordrende i arbeidet med narkotikakontroll er det også mulig å se hva som er 

meningsbærende. Som nevnt i kapittel 4.3.4 viser informantenes fortellinger et overordnet 

ønske om å hindre problemer med misbruk av narkotika, og det som forstås som utfordrende 

er det som vanskeliggjør eller hindrer måloppnåelsen av dette ønsket. Det meningsbærende 

arbeidet for informantene viste seg gjennom forståelsene og handlingene overfor avhengige 

narkotikabrukere, utenlandske narkotikaselgere og barn og unge, hvor informantene både 

tildelte gruppene ulike roller og likeså seg selv ulike roller i møte med gruppene. Dette skal 

jeg belyse her. Men først, hva er det meningsbærende politiarbeidet? 

Tidligere studier har pekt på spesielt to overordnede faktorer når det kommer til hva som er 

meningsbærende for det generelle politiarbeidet; å bekjempe kriminalitet og å hjelpe. Disse to 

faktorene kan også leses ut av politiloven, hvor de overordnede målene kan oppsummeres til å 

være forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet (jf. Ot. Prp. Nr. 22 (1994-1995)). 

Det meningsbærende er altså noe som både er formalisert gjennom politietaten og tatt i bruk 

av politibetjenter slik ulike studier viser. For å belyse dette videre har jeg valgt ut to studier 

(Finstad, 2003 og Winnæs og Helland, 2014). 

Finstad (2003) skiller mellom det å bekjempe kriminalitet og det å hjelpe gjennom å se på 

faktorene som to ytterpunkter i politiets meningsbærende arbeid. På ene siden forstås politiet 

som krigere og kriminalitetsbekjempere, på andre siden forstås de som hjelpere og 

leverandører av trygghet (ibid.: 18-19). Finstad (ibid.) fant i sin studie at det var spesielt den 

kriminalitetsbekjempende delen av politiarbeidet som var meningsbærende. Dette arbeidet 

beskriver Finstad som det egentlige politiarbeidet. Det er actionfylt og  krever noe fra 

politibetjenten. Å pågripe og bringe inn en arrestert, for eksempel, blir ansett som egentlig 

politiarbeid, spesielt sammenlignet med det ikke-egentlige politiarbeidet som består av det 

kjedelige og det tidkrevende som er lite fysisk og mentalt utfordrende. Papirarbeid eller 

transportarbeid er eksempler på dette ikke-egentlige arbeidet. Å bekjempe kriminalitet, og 

spesielt når det skjer på en actionfylt måte, oppleves som meningsbærende for politiet (ibid.). 

Winnæs og Helland (2014) forsket på politistudenters motivasjon for å bli politi, og gjorde i 

sin studie funn som sammenfaller med funnene til Finstad (2003). Winnæs og Helland (2014) 

fant i sin studie at det å skape trygghet og å hjelpe andre var noe som ble vektlagt av 

studentene. Disse to betegner Winnæs og Helland (2014) som motivasjonskriterier. 

Studentene vektla også variasjonen og spenningen i arbeidet, samt at politiyrket er en praktisk 

og nyttig samfunnsjobb (ibid.: 7), men det viktigste viste seg å handle om trygghet og hjelp. 
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Winnæs og Hellands undersøkelse tyder på at det å hjelpe andre og å skape trygghet gjennom 

politiarbeidet fungerer som motivasjonskriterier og at det gir mening til arbeidet. Motsatt 

tyder det på at arbeid som ikke oppfyller disse motivasjonskriteriene oppleves som mindre 

meningsbærende eller i verste fall meningsløst. 

Samlet sett viser Finstads (2003) og Winnæs og Hellands (2014) studier at politiets 

oppfatning av godt politiarbeid og studentenes motivasjon for å bli politi utgjør de samme 

overordnede og meningsbærende momentene i politiarbeidet, nemlig å hjelpe og å bekjempe 

kriminalitet. 

Mine informanters arbeid med narkotikakontroll på gateplan kan forstås i lys av det 

meningsbærende for politiarbeidet. Det meningsbærende arbeidet i møte med avhengige 

narkotikabrukere, utenlandske narkotikaselgere og barn og unge på gateplan viste seg 

gjennom informantenes måter å tildele både gruppene ulike roller og seg selv ulike roller i 

møte med gruppene, og å handle i tråd med disse rolleinndelingene. Gjennom å forstå 

utenlandske narkotikaselgere som kriminelle mennesker som begår kriminelle handlinger ble 

utlendingenes rolle tydelig, og i møte med selgerne ble informantenes rolle tydelig 

kriminalitetsbekjempende. Motsatt av utenlandske narkotikaselgere ble barn og unge forstått 

som uskyldige, til tross for deres deltakelse i rusmiljøene. Som uskyldige mennesker ble barn 

og unge verdige til å motta hjelp, og som en følge av dette ble informantenes rolle i møte med 

barn og unge nettopp hjelpende.  

Både utenlandske selgere og barn og unges rolle var klare og entydige. Informantenes roller i 

møte med disse to gruppene ble på samme måte også klar og entydig; på ene siden 

kriminalitetsbekjempende, på andre siden hjelpende. I møte med avhengige narkotikabrukere 

ble både brukernes og informantenes rolle vanskeliggjort. Fordi brukerne ble forstått som 

syke mennesker med kriminelle handlinger hadde brukerne ingen tydelig rolle. Heller ikke 

informantene fikk en tydelig rolle i møte med brukerne. Ingen informanter ønsket å forverre 

brukernes livssituasjon gjennom å bekjempe sykdom med kriminalitetskontroll. Samtidig 

begår brukerne uønskede, kriminelle handlinger. Å utøve kriminalitetskontroll overfor syke 

mennesker utgjorde et spenningsfelt i informantenes forståelser. Det samme utgjorde det å 

ikke utøve kriminalitetskontroll overfor brukernes lovovertredelser. Parallelt opplevde 

informantene heller ikke at det var deres rolle å utøve hjelp overfor brukerne. Likevel var det 

noen informanter som handlet overfor brukerne ut fra en tanke om å ikke nødvendigvis 

hjelpe, men i det minste ikke forverre brukernes livssituasjon. Politiets rolle overfor brukerne 
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ble derfor en uklar blanding mellom hjelpende og kriminalitetsbekjempende, og det var 

tydelig at hvilken rolle informantene tildelte seg selv i møte med brukerne var 

situasjonsavhengig.  

Til tross for en uklar og spenningsfylt rolle i møte med avhengige narkotikabrukere viser det 

seg at informantenes ønsker for handling grovt kan forstås som å utøve kontroll eller å utøve 

hjelp overfor gruppene. De ulike ønskene for handling fulgte av informantenes forståelser av 

gruppene for hvem som fortjener hjelp og hvem som fortjener kontroll.  Det tyder på at også i 

min studie, med narkotikakontroll på gateplan, kan det som er meningsbærende for 

politiarbeidet grovt deles inn å bekjempe kriminalitet på ene siden og å utøve hjelp på andre 

siden. Flaatten (2007: 104) skriver at ved å kategorisere mennesker inn i roller produserer 

politiet bilder av hvem som «fortjener» enkelte typer reaksjon; hjelpetrengende fortjener 

hjelp, kriminelle fortjener kriminalitetskontroll. Flaatten (ibid.) skriver at dette fører til at 

politiet produserer bilder av rettferdighet i arbeidet, både sett opp mot rollene de tildeler 

menneskene de møter og opp mot sin egen rolle. Funnene i min studie antyder at 

informantenes handlinger fulgte forståelsene de hadde av de tre gruppene, og at det å handle i 

tråd med forståelsene var det som ble opplevd som meningsbærende.  
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5 Avslutning 
Narkotikapolitikkens fremvekst og utvikling viser at myndighetene har hatt flere skifter i 

hvordan de forstår ulike former for befatning med narkotika og hvordan disse best skal møtes. 

Det har fra 1970-tallet vært en kraftig økning i politikk og praksis mot narkotika, spesielt 

rettet mot narkotika som noe som har med helse å gjøre og narkotika som har noe med 

kontroll å gjøre. Narkotikapolitikken uttrykker svært ulike målsetninger overfor mennesker 

med ulike former for befatning med narkotika. Spesielt to faktorer gjør seg gjeldende i denne 

sammenhengen. Det handler om typen narkotikaovertredelse og narkotikaovertrederens 

motivasjon til å begå denne handlingen. Bruk og besittelse til eget bruk forstås markant 

annerledes enn ulike former for import, eksport, produksjon og omsetning. På samme måte 

forstås avhengighet som en markant annerledes grunn til å befatte seg med narkotika enn 

befatning på grunnlag av andre faktorer som profitt. Slik ligger det et utgangspunkt for svært 

ulike måter å forstå og nærme seg avhengige narkotikabrukere, utenlandske narkotikaselgere 

og barn og unge for gatebyråkratene som utøver narkotikapolitikken i praksis.  

Gatebyråkrater er ledsaget av en tankegang om at den praktiske utøvelsen av politikken 

påvirker hvordan myndighetenes politiske mål og hensikter spilles ut og hvilke resultater 

utøvelsen får. Derfor, argumenterer Lipsky (2010), vil politikk til syvende og sist handle om 

dem som utøver politikken. Oppgavens hensikt har vært å finne ut om narkotikapolitikk er 

noe annet i praksis enn i teorien. Dette har blitt gjort gjennom å se hvordan ni 

politiinformanter forstår og handler overfor avhengige narkotikabrukere, utenlandske 

narkotikaselgere og barn og unge på gateplan.  

Som vist i kapittel 4.1 er politiet underlagt ulike kontrollmekanismer i arbeidet. 

Kontrollmekanismene uttrykker prinsipper og verdier politiet skal handle ut fra (jf. Alpert og 

Smith, 1999). I oppgaven er det spesielt to typer kontrollmekanismer som har blitt brukt; 

politiske tekster og lover. Disse to skiller seg fra hverandre ved at de politiske tekstene er 

styrende for hvilke verdier arbeidet skal utføres fra mens lovene krever eller forbyr 

handlinger. Dette fører også til at de to kontrollmekanismene har en iboende ulik mulighet for 

å bruke skjønn. 

Fordi de politiske tekstene og lovene skiller seg fra hverandre har de også blitt brukt ulikt 

gjennom oppgaven. I kapittel 4.2 presenterte jeg informantenes forståelser av avhengige 



82 
 

narkotikabrukere, utenlandske narkotikaselgere og barn og unge, sett opp mot fremstillingene 

som gjøres av gruppene i narkotikapolitikken. I kapittel 4.3 presenterte jeg lovene politiet 

jobber etter og hvordan informantene bruker disse i møte med gruppene. Kapittel 4.2 

fokuserte således på tekstenes og informantenes verdier, mens kapittel 4.3 fokuserte på 

hvordan tekstene ble omsatt i praksis, og hvordan informantene tok i bruk politiske, 

lovmessige og personlige forståelser i arbeidet.   

Oppgavens funn tyder på at informantenes forståelser ligger tett opp til fremstillingene som 

blir gjort i narkotikapolitikken, og at dette er gjeldende både for entydige og tvetydige 

fremstillinger. Der politikken er klar og entydig, slik den er overfor utenlandske 

narkotikaselgere og barn og unge, var også informantenes forståelser av gruppene entydig. 

Narkotikaselgerne ble fremstilt som delaktig i omsetning av narkotika og forstått som 

kriminelle mennesker. Barn og unges kriminalitet var ikke et tema, de ble utelukkende forstått 

som uskyldige – til tross for sin deltakelse i rusmiljøene. Der politikken er tvetydig og 

motsetningsfull, slik den er overfor avhengige narkotikabrukere, var også informantenes 

forståelser av brukerne motsetningsfull. Brukerne ble fremstilt som syke mennesker som 

begår kriminelle handlinger, men disse handlingene ble av informantene fremstilt til kun å 

gjelde bruk av narkotika. 

Når informantene fortalte om sine forståelser av avhengige narkotikabrukere ble disse delvis 

knyttet til rollen som politi, mens andre forståelser ble understreket som informantenes 

personlige, private forståelser. Slik gav informantene uttrykk for at de i rollen som politi 

måtte ta utgangspunkt i en kontrollorientert tilnærming i møte med avhengige brukere, og at 

den helseorienterte tilnærmingen ikke var noe de kunne knytte til rollen som politi. Dette til 

tross for at det stilles spørsmålstegn ved den kontrollorienterte tilnærmingen og at det 

eksisterer en tydelig helseorientert tilnærming overfor brukerne i narkotikapolitikken. 

Informantene skilte derimot ikke mellom en privat forståelse og en forståelse i rollen som 

politi i fortellingene om utenlandske narkotikaselgere og barn og unge. Her fulgte 

informantene de politiske fremstillingene av utlendingene som kriminelle og barn og unge 

som uskyldige.  

Forståelsene informantene hadde av gruppene kan leses ut av informantenes fremstillinger av 

hvilke narkotikaovertredelser gruppene begår. Gjennom å fremstille at avhengige brukere kun 

bruker narkotika mens utenlandske selgere kun omsetter narkotika og barn og unge ikke gjør 

noen av delene, kan informantenes fremstillinger av gruppene forstås som svært forenklet. 
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Dette fører igjen til at gruppene, i informantenes syn, også blir langt mer forskjellige enn hva 

de egentlig er. Denne forenklingen kom også til syne når informantene fortalte om hvordan de 

handlet i møte med gruppene, og spesielt tydelig var dette i møte med utenlandske 

narkotikaselgere og barn og unge.  

Handlingene i møte med de tre gruppene fulgte informantenes forståelser av gruppene. 

Informantene ønsket å utøve minst mulig kriminalitetskontroll i møte med avhengige 

narkotikabrukere, noe som viste seg gjennom ulike måter å unngå å kontrollere, beslaglegge 

narkotika og straffeforfølge brukernes narkotikaovertredelser. Ønskene bunnet ut i 

informantenes forståelser av brukerne som syke mennesker. Denne forståelsen var noe 

informantene uthevet som sin private forståelse og som noe de skilte fra rollen som politi, 

men det viste seg at informantene likevel tok i bruk disse forståelsene når de handlet i møte 

med brukerne. Utfordringen i møte med avhengige brukere handlet om å omsette de 

motsetningsfylte forståelsene informantene hadde av brukerne til praktiske handlinger. 

Gjennom et ønske om både å utøve kriminalitetskontroll og å unngå å gjøre det, ble 

informantenes forståelser og handlinger satt i et spenningsfelt. Skjønn ble et verktøy for å 

imøtekomme dette motsetningsfylte spenningsfeltet på best mulig måte, og bruken av skjønn 

ble svært synlig når det kom til det å kontrollere, beslaglegge narkotika og straffeforfølge 

brukernes narkotikaovertredelser. Det kan se ut til at informantene hadde ulike forståelser av 

hvor mye skjønn de kunne lese inn i hver enkelt situasjon. Noen informanter fortalte at de 

unngikk å kontrollere brukerne, men at de ville komme til å straffeforfølge oppdagede 

narkotikaovertredelser. Andre informanter fortalte at de unngikk både å kontrollere, 

beslaglegge narkotika og å straffeforfølge brukernes narkotikaovertredelser.  

I møte med utenlandske narkotikaselgere og barn og unge ønsket informantene å utøve 

henholdsvis kriminalitetskontroll og hjelp overfor gruppene. Utfordringene informantene 

opplevde i møte med avhengige narkotikabrukere viste seg derfor ikke i møte med 

utenlandske selgere og barn og unge, fordi informantenes forståelser ikke sto i et 

spenningsfelt. Tvert imot var informantenes ønsker for handlinger overfor gruppene like klare 

som forståelsene de hadde av gruppene. Utfordringene informantene opplevde i møte med 

disse gruppene handlet om helt andre ting. I møte med utenlandske narkotikaselgere var de 

knyttet til polititekniske ting og problemer med ID-etterforskning og uttransportering. I møte 

med barn og unge var de knyttet til mangel på ressurser til å kunne hjelpe mer. Utfordringene 
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i møte med disse to gruppene førte til et ønske om å gjøre mer av det samme, mer 

kriminalitetskontroll overfor utlendingene og mer hjelp overfor barn og unge.  

At informantene ikke opplevde å stå i et spenningsfelt i møte med utenlandske 

narkotikaselgere og barn og unge viste seg også ved at informantene ikke uttrykte det samme 

behovet for å bruke skjønn som de gjorde i møte med avhengige narkotikabrukere. Dette 

gjorde at bruken av skjønn, og dermed også informantenes autonomi, var langt større og mer 

synlig i møte med avhengige brukere enn i møte med utenlandske selgere og barn og unge. 

Men som jeg forsøkte å belyse i kapittel 4.5.3 vil politiets autonomi og bruk av skjønn alltid 

være til stede i politiarbeidet, både i valget mellom å kontrollere, beslaglegge og 

straffeforfølge og i valget mellom å unngå å gjøre det.  

Stående i et motsetningsfylt spenningsfelt mellom ulike forståelser og handlingsvalg, 

opplevde informantene et behov for å være autonome og å bruke skjønn. Dette er i samsvar 

med Lipskys fremstillinger av gatebyråkrati. Lipsky skriver at der oppgavene er enkle og 

avgrensede kan de utføres nesten uforberedt og rutinemessig. Der oppgavene er vanskelige å 

forstå eller råmaterialet vanskelig å håndtere eller forutsi, blir oppgavene kompliserte å 

gjennomføre rutinemessig. Gatebyråkratene blir derfor nødt til å ta avgjørelser basert på 

skjønn (Lipsky, 2010: 11-41). Lipsky poengterer at dette ikke er en kritikk av 

gatebyråkratenes profesjonalitet, men en forventning. Gatebyråkrater skal utøve skjønn (ibid.: 

14). 

Gjennom å vise til forståelser, og handlingers utfordringer i utøvelsen av narkotikapolitikken 

viste det seg også at arbeidet med narkotikakontroll på gateplan kan forstås som 

meningsbærende arbeid. Gjennom å tildele avhengige narkotikabrukere, utenlandske 

narkotikaselgere og barn og unge ulike roller, og seg selv tilsvarende ulike roller i møte med 

gruppene, viste informantene hvordan de finner mening i å utøve kriminalitetskontroll og å 

hjelpe mennesker som de kategoriserer som henholdsvis kriminelle og som hjelpetrengende.  

Lipsky (2010) skriver at gatebyråkraters arbeid er preget av en relativ autonomi og 

muligheten til å bruke skjønn. Slik blir gatebyråkratene sentrale aktører i utføringen av 

myndighetenes politikk, og får en selvstendig politisk rolle. Oppgavens siktemål har ikke vært 

å kritisere politiet, men å belyse og drøfte hvordan de kan forstås som gatebyråkrater når de 

utøver narkotikapolitikken i praksis. Til tross for at informantenes forståelser og måter å 

handle på overfor avhengige narkotikabrukere, utenlandske narkotikaselgere og barn og unge 
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i rusmiljøene, ligger tett opp til myndighetenes fremstillinger, viser informantenes fortellinger 

at narkotikapolitikk utøvd i praksis består av mye mer enn det som fremstilles i teorien. Det 

som står frem som et overordnet funn, er at informantenes handlinger, i tillegg til å følge 

verdier som tegnes opp politisk, ser ut til å bli styrt av hvordan de forstår menneskene og 

handlingene de møter. Forståelsene informantene har presentert viser at de finner ulike 

utfordringer og ulik mening i ulikt arbeid, og at skjønn er et nødvendig verktøy for å omsette 

politikken til praksis. 

5.1 Oppgavens bidrag og videre forskning 
Hva er så verdien i å belyse og drøfte politiets forståelser av menneskene og handlingene de 

møter på gateplan? Holmbergs (2000) begreper om definisjonsmakt og prosessmakt har blitt 

brukt i oppgaven for å vise hvordan politiet har makt til å definere mennesker og handlinger 

og hvordan de har makt til å velge hva som skal kontrolleres og straffeforfølges og hva som 

ikke skal det. Og det er nettopp dette med politiets makt som er av interesse. For til tross for 

at politiet også er underlagt ulike kontrollmekanismer som skal regulere politiets handlinger 

og bruk av skjønn er de også gitt en makt til å nettopp definere mennesker og handlinger. 

Dermed er de gitt en makt til å velge hvem de skal handle overfor og på hvilken måte. Finstad 

(2003) skriver at problemer ofte suges opp av den eller de som først får tak i problemet. 

Hvordan problemet skal løses avhenger av hvilken forståelse problemløseren har av 

problemet (ibid.: 25). Politiet kan, i kraft av sin definisjons- og prosessmakt (jf. Holmberg, 

2000) avgjøre hvilke mennesker som fanges inn i kontroll- og straffeapparatet i utøvelsen av 

narkotikakontroll på gateplan, og det er derfor svært interessant å se hvordan politiet selv 

forstår og handler i møte med ulike mennesker og handlinger når de utøver 

narkotikapolitikken i praksis.  

Funnene viser hvor forskjellig politiet kan forstå og handle i møte med avhengige 

narkotikabrukere, utenlandske narkotikaselgere og barn og unge i rusmiljøene. Dette er noe 

jeg anser som viktig og nyttig å gå videre på i videre forskning. Ikke minst anser jeg det som 

nyttig å gå videre på forskning på politiets møter med utenlandske narkotikaselgere og barn 

og unge i rusmiljøene, da dette er tema som det nesten ikke har blitt forsket på.  

 

Antall ord: 31 717 
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6.1 Vedlegg 1 – Intervjuguide 

Intervjuguiden er tenkt som et utgangspunkt for intervjuene. Dette vil si at ikke nødvendigvis 

alle spørsmålene vil bli brukt, og nye spørsmål kan dukke opp underveis. Intervjuguiden er 

delt opp i temaer jeg anser for å være viktige. Selv om spørsmålene er kategorisert etter tema 

er det flere spørsmål som hører til flere tema.  

I intervjuene ønsker jeg å la informantene fortelle fritt i så stor grad som det lar seg gjøre da 

dette sørger for en bedre flyt i intervjuene enn dersom spørsmålene følges slavisk.  

 

Innledende 

- Alder og kjønn 

- Stilling i politiet 

- Faglig bakgrunn 

Håndheving 

1. Kan du fortelle om sist gang du var borti et forhold som dreide seg om 

narkotikakriminalitet i ordenstjeneste? Hvilket lovbrudd hadde skjedd? Hva skjedde? 

Hvor og når var dette? Hvordan reagerte den som hadde begått handlingen? Hvordan 

reagerte du? Hva skjedde med personen etterpå? Tenkte du på hvilke konsekvenser 

dette fikk for personen? Hvilke andre ting synes du selv er viktig å tenke på og være 

klar over i slike saker?  

2. Er dette en typisk sak som ofte går igjen? Hvordan er en typisk sak? Hvordan pleier du 

å reagere? Hvilke utfordringer følger du at du står overfor i slike saker? 

Etiske/moralske dilemmaer?  

Lovverk og politikk 

3. I Politidirektoratets rapport «Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 

2011 til 2015» fremgår det at politiets mål er å redusere tilgjengeligheten til og 

etterspørselen av narkotika. Hvordan gjøres dette i ordenstjeneste? Hvem rettes disse 

tiltakene mot? (Kjønn, alder, grupper, typer narkotika, steder) Hvordan synes du dette 

fungerer? Kan noe gjøres annerledes?  
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4. Lovverket forbyr all befatning med narkotika. Hva tenker du om dette i forhold til de 

situasjonene du møter i ordenstjeneste? Gjør forbudet det lettere/vanskeligere for deg 

å håndheve narkotikakriminalitet? Synes du lovverket burde være slik det er i dag?  

5. Hvilke føringer har du fått fra politistasjonen når det gjelder narkotikakriminalitet som 

du møter i ordenstjeneste? Diskuterer dere dette på politistasjonen/med andre 

kollegaer? Er du enig i dette? 

6. Hvilke føringer oppfatter du at narkotikapolitikken legger for deg som politi når du 

møter narkotikakriminalitet i ordenstjeneste?  

7. Vil du si at narkotikalovverket og narkotikapolitikken samsvarer med hverandre? 

Hvorfor (ikke)?  

Publikumsmeldinger og eget initiativ 

8. Får dere ofte publikumsmeldinger om narkotikakriminalitet? Hva oppfatter du som 

bakgrunnen for slike meldinger? Kan du gi eksempel på hva slags henvendelser som 

kommer?  Hvordan går du frem når du får en slik melding? 

9. Er du opptatt av å se etter narkotikakriminalitet når du patruljerer i ordenstjeneste? 

Hvorfor/hvorfor ikke? Hva ser du etter? Hva gjør du for å løse saken på best mulig 

måte? 

10. Hvordan opplever du at rusmiljøene reagerer på politiets tilstedeværelse på gata? 

11. Hvordan opplever du at publikum reagerer? 

12. Hvilke tilbakemeldinger har du fått på din tilstedeværelse ved rusmiljøene? 

Ros/kritikk? Hva går rosen/kritikken ut på? Hvem kommer den fra? Hva tenker du om 

dette? 

Stopp og sjekk og straff 

13. Har du noen gang stoppet og sjekket noe du mistenkte var narkotikakriminalitet, og så 

viste det seg at ingenting ulovlig hadde skjedd? Hva skjedde? Hvordan reagerte 

personen(e) som ble stoppet? Hvordan reagerte du? Tror du at du ville hareagert 

overfor det dersom noe kriminelt hadde skjedd? Hvilke(t) virkemiddel ville du ha 

brukt (forelegg/ta ut tiltale)? 

14. Har du noen gang stoppet og sjekket noe som viste seg å være narkotikakriminalitet 

uten at du reagerte overfor det? Hvorfor det? Brukte du noen andre virkemidler enn 

forelegg eller å ta ut tiltale? 
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15. Har du noen gang sett noe du mistenkte for å være narkotikakriminalitet uten å stoppe 

og sjekke det? Hvis ja – hvorfor? (Mål- og resultatstyring) 

16. Hvordan føler du at din interesse er for narkotikakriminalitet sammenlignet med andre 

kollegaers? Opplever du at kollegaene dine løser sakene på samme måte som deg? 

17. Hvilken effekt opplever du at straff har på narkotikakriminalitet? Hva pleier du å 

bruke – forelegg? Ta ut tiltale? Hvorfor bruker du disse virkemidlene i møte med 

narkotikakriminalitet? 

18. Oppfatter du at ulike former for straff bidrar til å minske narkotikakriminalitet? Er det 

andre ting du oppfatter at bidrar til å minske narkotikakriminalitet?  

19. Hva mener du politi i ordenstjeneste gjør som minsker narkotikakriminalitet? Er det 

noe som kan/burde gjøre annerledes? 

Kunnskap 

20. Siste stortingsmelding fra 2012 om rusmiddelpolitikk vektlegger økt kunnskap for de 

som er i kontakt med rusbrukere. Er dette noe dere har fokus på ved din politistasjon? 

Hva går dette ut på? Hva synes du selv om dette? 

21. I samme stortingsmelding er det også et uttalt mål om at de negative konsekvensene 

ved rusmiddelbruk skal reduseres. Er dette noe dere har fokus på ved din politistasjon? 

Har du selv fokus på dette? Hvordan gjøres det i praksis?  

22. Hvilken innvirkning har skadereduserende tiltak på jobben du gjør med å håndheve 

narkotikakriminalitet? Her tenker jeg spesielt på sprøyterommet og utdeling av 

brukerutstyr, samt væresteder. Har du møtt på noen utfordringer med dette? Kan du gi 

eksempel på det? Hva tenker du om det? 

23. Politiet samarbeider med andre instanser når det gjelder narkotikakriminalitet. Hvem 

er det du samarbeider med i ordenstjeneste når du møter på narkotikakriminalitet? 

Samarbeider du med noen som tilbyr narkomane hjelp fremfor straff? Hvem? Hvordan 

gjøres det? Hva tenker du om det? Er det noe som kan være et alternativ til straff? 

Opplever du at det forventes at politiet skal finne alternativer til straff? Hvor kommer 

dette i så fall fra? Opplever du at det forventes at politiet bestandig skal bruke straff 

som svar på narkotikakriminalitet? 
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Avkriminalisering, nedkriminalisering 

24. Hva tenker du om nedkriminalisering av bruk og besittelse? Er dette noe som kunne 

ha fungert i Norge? Hvilke fordeler og ulemper med ville det ha medført? 

25. Er det eventuelt andre former for nedkriminalisering eller avkriminalisering du ser for 

deg at kunne ha fungert? 

Forventninger 

26. Hvilke forventninger opplever du at det er til politi i ordenstjeneste når det kommer til 

håndhevelsen av narkotikakriminalitet? Er det forventninger om å reagere? 

Forventninger om ikke å reagere? Hvor kommer disse forventningene fra? 

27. Hvordan opplever du selv at dagens håndhevelse av narkotikakriminalitet ved 

ordenstjeneste fungerer? For brukeren? For publikum? For politiet? For samfunnet? 

28. Hvilke utfordringer synes du er tydeligst når det gjelder deg som ordenspoliti i møte 

med narkotikakriminalitet?  

Annet 

29. Noe annet du synes jeg burde ha spurt om eller som du selv ønsker å si? 
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6.2 Vedlegg 2 – Informasjonsskriv og samtykkeerklæring 
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6.3 Vedlegg 3 – NSD 
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