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I senere år har man sett en utvikling i bevæpningspraksisen til det norske politiet, i tillegg til 

en aktiv debatt om bevæpning. Mange ønsker et normalt bevæpnet politi, særlig innenfor 

politiet selv. De endringene som har forekommet så langt indikerer en bevegelse stadig 

nærmere en permanent generell bevæpning av politiet, og innføring av en slik 

bevæpningsordning fremstår som mer aktuelt enn før. I den sammenheng er det også aktuelt å 

stille spørsmål ved hvordan en potensiell ny bevæpningsmodell kan utformes. I denne studien 

retter jeg fokus mot hvilken ladetrinn politiet ønsker å benytte hvis permanent generell 

bevæpning blir innført blant politiet. I situasjoner der politiet bevæpner seg, går man i dag 

med skarpladde våpen. For dette prosjektet ligger fokuset på halvladd våpen, som vil at man 

bærer våpenet med magasin i magasinbrønnen, men uten patron i kammeret. Formålet er å 

utforske en nyanse innen bevæpning som er lite omtalt i tidligere forskning. 

I en større spørreundersøkelse gjennomført av Politihøgskolen har polititjenestepersoner blant 

annet blitt stilt spørsmål om de vil foretrekke å gå med halvladd våpen, ved en generell 

bevæpning. Det er første gang det blir spurt konkret om halvladd våpen på en slik skala. Med 

utgangspunkt i dette datamaterialet har jeg gått inn for å undersøke temaet ladetrinn nærmere. 

Med en kvantitativ tilnærming har jeg undersøkt hvordan polititjenestepersoner stiller seg til å 

bære halvladd våpen ved generell bevæpning, hvilke faktorer som kan forklare en preferanse 

for halvladd våpen, og hvilke sammenhenger dette kan ha med dagens politikultur.  

De viktigste funnene i min oppgave er at politiet er delt i holdninger til halvladd våpen, og at 

dette er tilfellet innenfor de fleste avgrensede grupper. Usikkerhet tilknyttet det å bære et ladd 

våpen i nærkontakt med andre, er det som i størst grad har en effekt på holdninger til halvladd 

våpen. Det tyder på at opplevelsen av å bære våpen i den hverdagslige tjenesten, spiller mer 

inn på disse holdningene enn oppfatninger av farlige situasjoner. Det er også 

bemerkelsesverdig at det ikke fremkommer holdningsforskjeller mellom kjønnene, noe som 
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har vært sentralt i tidligere forskning på bevæpning. De delte meningene om halvladd våpen 

markerer en interessant kontrast til holdningene til generell bevæpning, noe som tyder på at 

meningene innad i politiet er mer sammensatte en disse holdningsmålingene kan gi inntrykk 

av.  
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1 Innledning og forskningsspørsmål 

 

I 2002 påpekte Jon Strype og Johannes Knutsson at det norske politiets bruk av våpen stadig 

stod på dagsorden, på tross av at politi med våpen var et sjeldent syn (Strype & Knutsson, 

2002, s. 10). Siden den gang har synet av bevæpnet politi kun blitt vanligere, og den 

offentlige debatten om bevæpning er minst like aktuell i dag. De siste årene har debatten 

særlig dreid seg om hvorvidt det norske politiet bør gå fra å være ubevæpnet i ordinær 

tjeneste, som er tilfellet i dag, til å være generelt bevæpnet. Liv Finstad beskriver debatten 

som vanskelig, men viktig, ettersom bevæpningsspørsmålet i ytterste konsekvens handler om 

liv eller død (Finstad, 2011a, s. 6). Sentralt i debatten står spørsmålet om hvor tilgjengelig 

våpen skal være i polititjenesten (Strype & Knutsson, 2002, s. 10). Den gjeldende ordningen i 

dag er et generelt ubevæpnet politi, med tilgang til våpen gjennom fremskutt lagring i 

kjøretøy. Tendensen i debatten er at aktørene hovedsakelig fordeler seg på to sider; de som vil 

beholde dagens ordning, og de som ønsker å «øke» politiets grad av bevæpning, noe som 

gjenspeiles i at de to mest diskuterte bevæpningsmodellene er fremskutt lagring i bil, og en 

ordning med permanent generell bevæpning i ordinær tjeneste (NOU 2017: 9, s. 192). Det 

synes ikke å være mange som argumenterer for en nedtrapping, altså at politiet skal ha mer 

begrenset tilgang på skytevåpen enn i dag. Et helt ubevæpnet politi vurderes ikke som et 

realistisk alternativ (NOU 2017: 9, s. 193).  

Utvalget bak NOU 2017: 9 Politi og bevæpning, har pekt på viktige argumenter for begge 

sider. De vektlegger at bruk av skytevåpen alltid er problematisk, men noen ganger nødvendig 

for at politiet skal være i stand til å utføre sitt samfunnsoppdrag og beskytte seg selv og 

publikum. Samtidig vektlegges det at politiets bruk av makt legitimeres gjennom publikums 

tillit og samtykke, og at verdier i den tilbakeholdne tradisjonen bør bevares gjennom blant 

annet restriktiv tilgang til våpen (NOU 2017: 9, s. 11). I bunnen av debatten er spørsmålet om 

dagens ordning oppfyller disse behovene tilstrekkelig. Dette understreker også hvorfor det er 

viktig å utforske og vurdere forskjellige former for bevæpning, for å tilstrebe den nødvendige 

og tilstrekkelige tilgang til våpen, som politiet trenger for å utføre sitt oppdrag, uten at dette 

medfører unødvendig og uforsvarlig maktbruk. Et annet viktig poeng er at normalsituasjonen 

i Norge er at man har et synlig ubevæpnet politi, så en overgang til synlig bevæpning kan 

tolkes som et signal på at samfunnet har blitt farligere, og kan virke negativt på befolkningens 
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trygghetsfølelse. I tillegg kan synlig bevæpning påvirke forholdet mellom befolkning og politi 

(Finstad, 2011a, s. 37). Dette er noe av styrken med dagens modell, der politiet kan være 

synlig ubevæpnet, og samtidig kan ha relativt rask tilgang til skytevåpen lagret i kjøretøy. 

Tilsvarende er det en svakhet at det kan oppstå situasjoner der politiet ikke rekker å hente ut 

våpen fort nok, noe som blir brukt som et av de viktigste argumenter for generell bevæpning 

(NOU 2017: 9, s. 199). I NOU 2017:9 anbefalte flertallet i bevæpningsutvalget at ordningen 

med fremskutt lagring vedvarer. Utvalgets mindretall (Snortheimsmoen) stemte for såkalt 

fremskutt lagring på kropp (beskrevet på side 10) (NOU 2017: 9, s. 14). Utvalgets anbefaling 

er i etterkant blitt kritisert blant annet av daværende PST-sjef Benedicte Bjørnland, og leder i 

Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad. Kritikken gikk særlig ut på at utvalget bommet på 

vurderingen av trusselbildet (Lilleåsen, 2017). Det er altså snakk om et tema som stadig er 

oppe til debatt, men spørsmålet om hvorvidt det skal innføres permanent generell bevæpning 

blant politiet i Norge, vil ikke være fokusområdet i denne oppgaven. I stedet retter jeg fokuset 

mot en mindre omtalt nyanse innen bevæpning, nemlig halvladd våpen, og diskuterer dette 

innenfor rammen av en hypotetisk generell bevæpningsmodell. Dette er et interessant tema i 

kontekst av politiets holdninger til bevæpning. De siste årene har det foregått betydelige 

holdningsendringer, og i dag er politiet samlet sett svært positive til permanent bevæpning. 

Dette kommer frem av et pågående forskningsarbeid ved PHS, basert på en undersøkelse 

besvart av politiutdannede medlemmer i Politiets Fellesforbund (Thomassen, Skjevrak, 

Strype, Barland, & Myhrer, (under utgivelse)). Holdningsendringen kan forstås som et uttrykk 

for en utvikling i politikulturen.  

1.1 Problemstilling 

I fokusgruppeintervjuer foretatt av Helstad og Ingjer som del av deres studie på oppdrag fra 

Bevæpningsutvalget, fremkommer det at noen polititjenestepersoner forespør 

mellomløsninger og større valgfrihet for den enkelte betjent. Blant de alternative løsningene 

som blir nevnt, er muligheten for å bære uladd våpen, samt såkalt «omvendt fremskutt 

lagring». Med dette menes at politiet går generelt bevæpnet, men har mulighet til å legge fra 

seg våpenet i bilen etter eget valg (Helstad & Ingjer, 2017, s. 250). Selv om tallene viser en 

overdøvende positiv holdning til bevæpning generelt, kan det altså finnes nyanser i 

holdningene som ikke fanges opp av en slik måling. En positiv holdning til bevæpning er ikke 

nødvendigvis ensbetydende med å være for bæring av skarpladd våpen. Hvis det skulle bli 

innført en permanent generell bevæpning av politiet, noe det klare flertallet i politiet altså er 
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positive til, finnes det oppfølgingsspørsmål som kan være aktuelle å drøfte. Et slikt mulig 

spørsmål er hvilket ladetrinn man da skal bære våpenet på. Her har normalen for politiet vært 

å bære våpenet i skarpladd tilstand, når de først er bevæpnet. Et annet alternativ kan være 

halvladd tilstand, som innebærer at det ikke er skudd i kammeret. I et slikt spørsmål er det 

særlig interessant å se på hvordan politiet selv forholder seg til dette, da det er av en viss 

teknisk natur. Det er nok mer nærliggende for politifolk å ta stilling til dette enn befolkningen 

generelt, grunnet nærheten til skytevåpenet og arbeidet. Dette er også et særlig interessant 

fokusområde i lys av de positive holdningene til bevæpning. Jeg er derfor interessert politiets 

holdninger til å bære halvladd våpen, noe som tidligere er viet svært lite fokus i 

politiforskningen, og som det for første gang er stilt spørsmål om på større skala i en 

spørreundersøkelse gjennomført av Politihøgskolens Forskningsavdeling i 2017. Dermed 

foreligger det ikke mulighet for å måle noen holdningsendring over tid i dette spørsmålet, slik 

som er blitt gjort med holdning til bevæpning. Målet for denne studien blir dermed å bidra til 

å belyse nyanser i holdninger til bevæpning av politiet, som hittil har vært lite forsket på. Her 

kan politikultur legge et grunnlag for forventninger, og disse vil diskuteres med et fokus på 

polititjenestepersoners holdninger som en del av politikulturen. På grunnlag av dette har jeg 

formulert følgende problemstilling: 

Hvordan stiller polititjenestepersoner seg til å bære halvladd våpen i tjeneste, og hva kan 

forklare en preferanse for halvladd våpen ved generell bevæpning? Hvordan kan holdninger 

til halvladd våpen bidra til å belyse en nyanse av politikulturen? 

1.2 Kriminologisk relevans 

Temaet for mitt prosjekt er bevæpning av det norske politiet. Politiet har en viktig rolle i 

samfunnet både med forebygging, regulering og bekjempelse av kriminalitet, og 

politisosiologien er en naturlig akseptert del av det kriminologiske feltet (Jones, Newburn, & 

Reiner, 2017, ss. 769-771). Å forstå politiet, politikultur og politipraksis, er en viktig del av å 

forstå kriminalitets- og trusselbildet, og i særlig grad hvordan vi som samfunn forholder oss 

til kriminalitet og trusler mot samfunnssikkerheten. Bevæpning er et tema som essensielt 

handler om hvordan politiet skal utføre sitt samfunnsoppdrag. Hvilken tilgang politiet har til 

skytevåpen som et arbeidsredskap, er med på å forme rammene for hvordan politiets operative 

virksomhet utøves. Å forstå hvordan politiet forholder seg til disse redskapene, kan hjelpe oss 

med å forstå politikulturen bedre. Debatt og forskning på bevæpning av politi bidrar til å 
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forme og utvikle lovverket som regulerer politiets redskaper og restriksjoner. Store deler av 

politiets arbeid inngår i samfunnets reaksjoner på lovbrudd, som er klassisk kriminologisk 

tematikk (Newburn, 2013, s. 6). Ved siden av domstolene, som tildeler dom og 

straffereaksjon som reaksjoner, utgjør politiet en viktig del av dette bildet. Politiet utfører et 

oppdrag på vegne av samfunnet, og de aspektene av politiarbeidet som medfører at 

bevæpning i noen tilfeller er nødvendig, relaterer i stor grad til reaksjoner på lovbrudd og 

forsøkte lovbrudd, samt andre trusler mot samfunnets sikkerhet. 

Når det norske politiet historisk sett tilhører den tilbakeholdne polititradisjonen, og de 

verdiene som følger med dette fortsatt holdes høyt både av politiet selv og samfunnet, er det 

naturlig at økende grad av bevæpning er noe som problematiseres, både i akademisk kontekst 

og i samfunnsdebatten (NOU 2017: 9, s. 29). Noe av det som gjør spørsmålet om ladetrinn 

særlig interessant, er at det også er et spørsmål om tilbakehold. Når politiet bevæpner seg i 

dag, går de med skarpladde våpen. Derfor er dette et også et spørsmål om tilbakehold, fordi 

halvladd våpen kan bety at man benytter «mindre skarpe» våpen. På denne måten har 

problemstillingen også rot i den norske polititradisjonen, samtidig som den i høyeste grad er 

bygget på dagsaktuell tematikk.  

1.3 Avgrensning  

Temaet for oppgaven er politifolks holdninger til halvladd våpen, og hvordan dette kan være 

et uttrykk for politikulturen. Halvladd våpen er en nyanse innenfor den større 

bevæpningsdiskursen, og denne vinklingen har gjort det nødvendig å tenke kritisk over hvilke 

linjer fra den etablerte diskursen som er av direkte relevans og ikke. Fokuset vil ligge på 

hvordan polititjenestepersoner stiller seg til halvladd våpen, i en tenkt kontekst der man har 

generell bevæpning. Når jeg velger en slik avgrensning, er det primært av tre grunner. For det 

første fremstår et potensielt skifte til halvladd våpen som mer aktuelt hvis en permanent 

generell bevæpning skulle bli innført. Dette gir derfor en fornuftig og enkel ramme for 

spørsmålet. For det andre er dette en nødvendig tilpasning til datamaterialet. Datasettet jeg har 

benyttet i denne studien, stammer fra Politihøgskolens spørreundersøkelse. Her ble deltagerne 

bedt om å angi i hvilken grad de ville foretrukket halvladd våpen, ved en generell bevæpning. 

Det er altså med utgangspunkt i et scenario med generell bevæpning, at respondentene har tatt 

stilling til om de foretrekker halvladd våpen. For det tredje gir dette anledning til å tenke 
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fremover, da de senere års utviklinger i bevæpningsbildet har brakt politiet stadig nærmere å 

være generelt bevæpnet. 

Der jeg videre viser til «spørsmålet om halvladd våpen» eller «spørsmålet om ladetrinn», 

mener jeg nettopp denne formuleringen. Dette er det mulig å ta stilling til uavhengig av 

hvilket ståsted man innehar i den overordnede bevæpningsdebatten. Her tas det utgangspunkt 

i en gitt situasjon der politiet er generelt bevæpnet, og det stilles spørsmål ved hvordan 

våpenet skal bæres, hvis en slik situasjon blir realitet. Det vil si at noe av den tematikken som 

preger den generelle bevæpningsdebatten, er mindre relevant i denne sammenhengen, selv om 

det også er mye som overlapper. Der jeg i teksten viser til «bevæpningsspørsmålet» eller 

«spørsmålet om permanent generell bevæpning», viser dette til et mer overordnet standpunkt i 

debatten om bevæpning av norsk politi. I undersøkelsen Liv Finstad gjennomførte som del av 

rapporten Generell bevæpning av norsk politi i 2011 stilte hun spørsmålet «Bør politiet alltid 

bære våpen i tjeneste?», og denne formuleringen har blitt benyttet i flere senere undersøkelser, 

noe som har lagt grunnlag for sammenligning (Politiets Fellesforbund, 2011, s. 46).   

Dette sikter primært til om man er for eller imot en permanent ordning med generell 

bevæpning av politiet. Dette er et større overordnet spørsmål, som altså ikke er et 

fokusområde i denne studien, men som er nødvendig å vise til i løpet av teksten. Jeg vil 

påpeke at jeg med min avhandling ikke har til hensikt å fremme et spesifikt standpunkt i 

spørsmålet om permanent generell bevæpning, eller i spørsmålet om ladetrinn. Mitt prosjekt 

har til hensyn å utforske denne nyansen innenfor den større bevæpningsdiskursen, og 

undersøke hva dette kan lære oss om politikulturen.  

1.4 Gangen i oppgaven 

I kapittel 2 gjør jeg rede for noen sentrale linjer i det norske politiets tradisjon, 

bevæpningspraksis, og utviklingen de senere årene, samt hvordan spørsmålet om halvladd 

våpen passer inn i dette bildet. Jeg diskuterer også noen sentrale begreper, og forskjellige 

former for bevæpning. I kapittel 3 gir jeg en beskrivelse av prosjektets opprinnelse, samt 

datamaterialet og gjør rede for metodologiske valg, utfordringer og etiske refleksjoner, som 

ligger til grunn for prosjektet. I kapittel 4 presenterer jeg tidligere forskning og teoretiske 

perspektiver om bevæpning og politikultur, og diskuterer hvordan disse kan forme 

forventninger om hvilke sammenhenger som kan finnes. I kapittel 5 besvarer jeg første del av 

min problemstilling ved hjelp av univariate og bivariate analyser. Hensikten er å gi et 
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oversiktlig og beskrivende bildet av hvordan polititjenestefolk forholder seg til halvladd 

våpen. I kapittel 6 undersøker jeg andre del av min problemstilling, ved hjelp av en blokkvis 

regresjonsanalyse. Hensikten er å undersøke sammenhenger mellom holdninger til halvladd 

våpen, og relevante fenomen. I kapittel 7 diskuterer jeg resultatene fra de to foreliggende 

kapitlene, og drøfter hva som kommer til uttrykk gjennom, om hvilke fenomen som har 

sammenheng med holdninger til halvladd våpen, og hva dette kan lære oss om politikulturen. 

I kapittel 8 trekker jeg avsluttende betraktninger og peiler ut noen mulige veier videre for 

forskningen på dette området.  
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2 Politiets bevæpning: tradisjon, 

praksis og utvikling 

 

I dette kapitlet vil jeg først gi et innblikk i norsk politis tradisjon og bevæpningspraksis, med 

vekt på de senere års utvikling. Deretter vil jeg gjøre rede for noen sentrale begreper og 

talemåter som vil gå igjen, hvorav «ladetrinn» er det viktigste for temaet. Jeg vil også komme 

med noen tekniske avklaringer om våpen og innsatspersonell, og si noe om hvordan 

forskjellige bevæpningsmodeller kan defineres, med vekt på begrepene «generell» og 

«permanent». Deretter vil jeg ta opp prinsippene bak politiets maktbruk og maktpyramiden. 

Videre vil jeg presentere noen relevante deler av bevæpningsdebatten, som bidrar til å 

aktualisere en diskusjon om ladetrinn, for så å diskutere noen forskjeller mellom de ulike 

ladetrinnene, i lys av relevante argumentasjoner og uttalelser.  

2.1 Norsk polititradisjon og bevæpning 

Politiet og deres rolle, har frem mot i dag utviklet seg i tak med samfunnet selv. David 

Bayleys modell for politiets utvikling, identifiserer at det moderne politi særlig skiller seg fra 

det førmoderne med at det er mer offentlig, mer spesialisert og mer profesjonalisert (Bayley 

D. H., 1985, s. 52). Denne vurderes som en relevant beskrivelse av skandinavisk politis 

utvikling (Ellefsen & Larsson, 2014, s. 36). John Kleinig skriver at vår oppfatning av hva 

politiets rolle og samfunnsfunksjon skal være, har utviklet seg i takt med hvordan vi oppfatter 

styresmaktenes rolle (Kleinig, 1995). En av de sentrale rollene politiet har blitt tildelt 

gjennom historien, er å være den utøvende aktør for en stats voldsmonopol innenfor dens 

område, men det betyr ikke at politiarbeid primært handler om å bruke fysisk makt. Derimot 

har evne til å løse situasjoner uten å ty til fysisk makt gjerne blitt ansett som godt politiarbeid, 

skriver Robert Reiner (Reiner, 2010, ss. 7-8). Dette stemmer godt for hva man forbinder med 

politiet her i Norge. Det norske politiet tilhører det som kalles den tilbakeholdne 

polititradisjonen, som bygger på den britiske modellen etablert av Robert Peel. Den 

politifilosofien Peel introduserte kalles gjerne Policing by consent, og bygger på at politiets 

legitimitet er forankret i befolkningens tillit og samtykke, og vektlegger at det skal brukes 

lavest mulig grad av fysisk makt i alle situasjoner (NOU 2017: 9, s. 29). For å overholde dette 

kreves det at politiet er opplært til å kun ta i bruk våpen i situasjoner der andre metoder er 
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prøvd og feilet, eller der det oppstår umiddelbar fare for eget eller andres liv, og det er 

åpenbart at andre metoder ikke vil fungere. Med dette som utgangspunkt har norsk politi 

tradisjonelt hatt et sivilt preg, og er et av få land i verden uten generelt bevæpnet politi, 

hvorav de viktigste andre er Storbritannia, Irland, Island og New Zealand (Finstad, 2011a, s. 

7). Det er derfor gjerne disse landene Norge har blitt sammenlignet med, også når sett utenfra 

(Hendy, 2014, ss. 183-184). Det finnes også et par afrikanske land, og en rekke mindre 

oseaniske øystater, som ikke har et generelt bevæpnet politi. Blant våre skandinaviske 

naboland er vi det eneste med et normalt ubevæpnet politi. Men norsk politi er blitt beskrevet 

som det mest bevæpnede ubevæpnede politiet i verden. I dette legges det, i tillegg til 

ordningen med fremskutt lagring, at det innenfor politiet finnes spesialenheter som er normalt 

bevæpnet, samt at spesielle oppdrag, som for eksempel ambassadevakt og ransalarm ved 

finansinstitusjoner eller verditransport, er forhåndsdefinert med bevæpning (Politiets 

Fellesforbund, 2011, s. 27).  

Hvilke maktmidler politiet har tilgang på har forandret seg gjennom historien, og dagens 

bevæpningsdebatt er en del av denne utviklingen. Hvilke redskaper politiet benytter vil i noen 

grad gjenspeile et samfunn i stadig utvikling, og selv om det er et særlig aktuelt tema i dag, 

har bevæpning av det norske politiet vært under debatt lenge. Allerede fra 1910, mens politi- 

og lensmannsetaten enda var kommunalt driftet, ble bevæpningsspørsmålet aktivt debattert, 

særlig da innad i politiet (Skaret, 2017, s. 356). Magnar Skaret beskriver stor uenighet både i 

og utenfor politiet om behovet for bevæpning i den daglige tjeneste, og at det som i senere år, 

var politiet i de største byene som var mest positiv til fast bevæpning (Skaret, 2017, s. 356). 

Debatten er altså ikke noe nytt, selv om den har større plass i det offentlige i dag, og strekker 

seg utover politiet egen sfære. Skaret skriver at politiets behov for våpen hovedsakelig har 

oppstått for personlig beskyttelse ved pågripelse av farlige kriminelle, men også for å beskytte 

individer og omgivelser (Skaret, 2017, s. 355). Da politiet var midlertidig generelt bevæpnet i 

perioden 25. november 2014 til 3. februar 2016, var dette som følge av en trusselvurdering fra 

Politiets sikkerhetstjeneste (PST), som påpekte et skjerpet trusselnivå i Norge, samt at 

uniformert politi var utpekt som potensielle terrormål (NOU 2017: 9, s. 130). Dette la 

grunnlaget for en midlertidig endring i politiets bevæpningsmodell, og tankegangen er relativt 

lik den Skaret beskriver, med begrunnelse i personlig beskyttelse, samt beskyttelse av 

individer og omgivelser.  
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Ordningen der politiet benytter fremskutt lagring av våpen i kjøretøy, ble innført som nasjonal 

standard 1. oktober 2013, på bakgrunn av et forslag fra en arbeidsgruppe ledet av Tor-Geir 

Myhrer. Dette ble særlig begrunnet med en økning i antall bevæpningstilfeller, og at man 

ønsket å innføre en nasjonal standard, da det fra før av foregikk ulik praksis i forskjellige 

distrikter (Skaret, 2017, ss. 366-7). Dette var blant annet dokumentert gjennom Liv Finstads 

spørreundersøkelse fra 2011. Her svarte ca. 15% av respondentene at deres tjenestested ikke 

hadde en ordning for fremskutt lagring (Finstad, 2011b, s. 5). Denne ordningen benyttes i dag, 

og bevæpningsutvalgets flertall anbefalte å beholde denne modellen (NOU 2017: 9, s. 14). 

Deres vurdering er at det ikke behov for generell bevæpning av politiet i dag, men at det ikke 

kan utelukkes at de vil oppstå et behov på et fremtidig tidspunkt (NOU 2017: 9). Dette 

understreker at bevæpning av politiet stadig må revurderes i lys av trusselnivå og 

samfunnsbilde, og derfor på ingen måte er et ferdigdebattert tema. Debatten kan ofte fremstå 

relativt polarisert, og nettopp derfor kan det være nyttig å utforske nyansene. En nyanse som 

har blitt realitet er det som kalles punktbevæpning. Den 6. juni 2018 ble det vedtatt i 

Stortinget at det også skal kunne gis instruks om bevæpning «for et ubegrenset tidsrom når 

det ut fra trusselbildet anses nødvendig for å gi tilstrekkelig av sårbare objekter» (Stortinget, 

2018). Dette åpner for såkalt punktbevæpning av avgrensede områder. Den nye ordningen 

med punktbevæpning er geografisk regulert etter vurdert behov. Innføring av en slik form for 

bevæpning, medfører at det å kalle politiet for normalt ubevæpnet, kanskje havner i en 

gråsone. Det kan også tolkes som en utvikling i retning av et i stadig større grad bevæpnet 

politi, potensielt en utvikling mot permanent generell bevæpning. 

2.2 Om politiets våpen og ladetrinn  

Ordet våpen kan omfatte en rekke forskjellige gjenstander, men i denne avhandlingen vil 

omtale av våpen utelukkende omhandle skytevåpen, om da ikke annet er spesifisert. I dag skal 

politipatruljer ha både enhånds- og tohåndsvåpen lagret i bil. Politiet benytter i dag modellen 

HK P30L som tjenestepistol, og modellen MP5 A3P som maskinpistol, begge levert av tyske 

Heckler & Koch  (NOU 2017: 9, s. 278). Ved en potensiell generell bevæpning er pistolen det 

aktuelle våpenet å bære på kropp, og det er dette våpenet som står i fokus i min oppgave. En 

viktig detalj man bør være klar over ved P30L, som skiller den fra andre modeller i samme 

serie, som P30S og P30LS, er at den ikke har ytre sikring på våpenet (Heckler & Koch , 2013, 

s. 13). En slik sikring gir et ekstra sikkerhetsledd ved behandling av et skarpladd våpen, som 

kan bidra til å redusere utilsiktede avfyringer av våpenet. Fravær av en slik funksjon gjør at 
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god våpensikkerhet er desto viktigere. For ordens skyld vil jeg nevne at Beredskapstroppen 

bruker en annen pistol, fra en annen produsent, Sig Sauer P320 X. Beredskapstroppen gikk 

over til å bruke denne høsten 2018, fordi de opplevde funksjonsfeil med våpenet. I forbindelse 

med dette påpekte Elisabeth Rise, seksjonssjef i beredskapsavdelingen i Politidirektoratet, at 

beredskapstroppens våpenbruk skiller seg fra andre tjenestepersoner, og at P30L tilfredsstiller 

kravene til ordinær polititjeneste (Grindem & Mortvedt, Våpenet var for dårlig for 

Beredskapstroppen - Brukes fortsatt i resten av politiet, 2019). Det har altså ikke blitt vurdert 

som problematisk å fortsette å bruke denne pistolen som den ordinære tjenestepistolen.  

Ved generell bevæpning bæres våpen på kropp, men det finnes flere muligheter for hvilken 

tilstand våpenet skal bæres i, hva gjelder hvilken grad våpenet skal være skarpt. Da jeg 

begynte arbeidet med oppgaven, opplevde jeg at det manglet et avklarende og samtidig 

dekkende begrep for dette i diskursen om bevæpning. Dette kan komme av at behovet for et 

slikt begrep ikke har vært så stort. Her så jeg blant annet til Bevæpningsutvalgets omtale av 

en potensiell tidsavgrenset ordning med «fremskutt lagring på kropp», i en situasjon der 

trusselbildet er forhøyet. Her skriver de at dette «vil kunne være et nytt beredskapsnivå, som 

ligger under nivået der våpen bæres ladd» (NOU 2017: 9, s. 209). Det fremkommer både av 

ordlyden og videre av teksten at begrepet «beredskapsnivå» heller beskriver hvilken tilstand 

politiet som enhet opererer på, relatert til det aktuelle trusselbildet, og at dette ikke er noe godt 

begrep for å beskrive selve våpenets tilstand. Et noe mer anvendelig begrep som beskriver 

dette, er «bæremåte», som Hans Petter Lade bruker i sin masteravhandling. Han skriver på et 

punkt om hvordan politiet på Lillehammer i en kort periode (ved starten av perioden med 

midlertidige bevæpning) gikk med halvladd våpen, der noe av kritikken fra informantene var 

at: «Dette var ikke en bæremåte som politiet har trent på» (Lade, 2016, s. 102). Lade bruker 

altså begrepet til å beskrive det fenomenet jeg ønsker å beskrive, men ordlyden her kan gi 

assossiasjoner til hvordan politiet fysisk bærer våpenet på kropp, og kan derfor tolkes i noe 

bredere forstand. Jeg foreslår derfor begrepet «ladetrinn», som jeg mener er mer presist 

beskrivende for det fenomenet jeg omtaler, og derfor et bedre egnet begrep for diskusjonen i 

min oppgave. Ladetrinn er beskrivende, da prosessen med å lade et våpen foregår trinnvis, og 

det er mulig å identifisere tre spesifikke trinn, med økende grad av «skarphet». Med dette 

mener jeg de trinnene som må gjennomføres for å gjøre våpenet skuddklart.  

Det «minst skarpe» trinnet er et våpen som er tomt for ammunisjon. Dette tilsvarer hvordan 

våpenet vil bæres ved det som kalles «fremskutt lagring på kropp», der tjenestepersonen 
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bærer våpen og magasin adskilt, for eksempel tomt våpen på høyre hofte og magasin på 

venstre våpenet (NOU 2017: 9, s. 14). Da inneholder magasinet ammunisjon, mens våpenet er 

tomt. Det må da gjennomføres to handlinger før våpenet er klart til å avfyres, og den første av 

disse er å sette et magasin inn i våpenet. Gjennom denne handlingen tas våpenet til det neste 

trinnet, det som kalles «halvladd våpen». Et halvladd våpen bæres med et ladd magasin i 

magasinbrønnen, men uten patron i skuddkammeret (NOU 2017: 9, s. 142). Det siste steget 

som må til for å gjøre våpenet skuddklart, er å ta et ladegrep, slik at en patron føres inn i 

kammeret. Ved å ta ladegrepet føres våpenet til det siste ladetrinnet; «skarpladd våpen». Et 

skarpladd våpen har en patron i kammeret, slik at våpenet til enhver tid er klart til å avfyres. 

Som regel vil våpenet da også ha et magasin i magasinbrønnen, men også uten magasin i 

(eller med et tomt magasin) vil et våpen med patron i kammeret være å regne som skarpladd. 

På en pistolmodell med ekstern sikring vil avsikring av våpenet være en siste handling som 

må utføres før våpenet er skuddklart. Ved omtale av generell bevæpning antas bruk av 

skarpladd våpen om ikke annet er spesifisert, ettersom det er dette trinnet politiet benytter når 

de er bevæpnet i dag. Med andre ord er skarpladd våpen det ladetrinnet som politiet er vant 

med, og det er dermed rimelig å forvente at polititjenestepersoner selv oppfatter dette som 

normalen. 

2.3 Hvem er bevæpnet og når er de det? 

Kun tjenestepersoner med gyldig godkjenning kan bevæpnes, som det fremkommer av 

våpeninstruksens § 3-1 (unntak kan gjelde i spesifiserte nødsituasjoner) (Myhrer, 2016, s. 84). 

Innsatspersonell i det norske politiet deles inn i forskjellige IP-kategorier, avhengig av 

hvilke(n) utdanning, kvalifikasjoner og godkjenninger hver tjenesteperson innehar. Kategori 1 

(IP1) omfatter kun beredskapstroppen (BT) ved Oslo Politidistrikt, som er politiets spesielle 

innsatsenhet mot terror og alvorlig kriminalitet, og som skal yte bistand til samtlige 

politidistrikter. Kategori 2 (IP2) er tjenestepersoner med livvakttjeneste som hovedoppgave, 

enten ved seksjon for livvakttjeneste ved Politiets sikkerhetstjeneste (PST), eller ved Den 

kongelige politieskorte (DKP), i Oslo politidistrikt. IP3 omfatter tjenestepersoner i politiets 

utrykningsenheter (UEH). IP4 omfatter alle andre tjenestepersoner som er godkjent for å bære 

våpen, som det ordinære ordenspoliti (NOU 2017: 9, ss. 56-57). IP5 er definert som: 

«tjenestepersoner med tilpasset opplæring og som ikke har noen krav til godkjent skyteprøve 

eller lignende» (Politiets Fellesforbund, 2011, s. 14). For å jobbe operativt i politiet kreves 

minimum IP4-godkjenning, derfor er ikke IP5 særlig relevant for min studie (NOU 2017: 9, s. 
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272). IP2-tjenestepersoner er bevæpnet i tjenesten etter behov, mens IP1, IP3 og IP4 benytter 

fremskutt lagring av skytevåpen i tjenestekjøretøy, og kan bevæpnes til oppdrag som 

oppfyller vilkårene for bevæpning (NOU 2017: 9, s. 57).  

2.4 Generell eller permanent bevæpningsmodell? 

I bevæpningsdebatten er «generell» og «permanent» mye brukte begreper, og det kan til tider 

virke som de to brukes som synonymer, selv om de i realiteten beskriver forskjellige ting. I 

2015 beskrev Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, den da pågående bevæpningen 

som en «midlertidig generell bevæpning», og uttalte at det var nødvendig at norsk politi 

«bevæpnes permanent, ikke kun midlertidig (Bolstad, 2015). Med det illustrerer han på en 

god måte hvordan disse begrepene har ulike bruksområde, og kan beskrive forskjellige 

egenskaper ved potensielle bevæpningsmodeller. Hverken «generell» eller «permanent» sier 

egentlig noe om grad av bevæpning. Det å være bevæpnet betegner om man bærer våpen på 

kropp eller ikke. Prosessen med å bevæpne seg kan beskrives som at: «bevæpning med 

skytevåpen har skjedd i de tilfeller hvor tjenestepersonen i anledning tjenesten har fjernet 

våpenet fra den ordinære eller fremskutte lagringen, uavhengig av om våpenet lades eller 

ammunisjon medbringes» (Regjeringen, 2013, s. 81). De øvrige begrepene kan beskrive 

rammene for bevæpningen, og min forståelse er at «generell» er mest fokusert mot omfang, 

og «permanent» mest fokusert mot varighet. Med generell bevæpning menes, etter den 

modellen bevæpningsutvalget har vurdert, bevæpning av alt operativt tjenestepersonell (NOU 

2017: 9, s. 195). Dette er forskjellig fra hva som praktiseres i dag, da man kun har spesiell 

bevæpning av utvalgte avdelinger (IP2). Spesiell bevæpning er et naturlig motstykke til 

generell bevæpning, da spesiell og generell er antonymer, og fordi det viser til 

spesialiseringen til de aktuelle avdelingene. Enkelte avdelinger i politiet refereres gjerne til 

som spesialenheter, og medlemmene kan ha spesialkompetanse som gjør dem til spesialister. 

IP2 er i praksis permanent bevæpnet i dag, noe som kan betegnes som en permanent spesiell 

bevæpning. En annen form for spesiell bevæpning, eller differensiert bevæpning som også er 

et mye brukt begrep, er punktbevæpning. Generell eller spesiell bevæpning kan videre 

forekomme både i form av en midlertidig eller permanent modell. Permanent og midlertidig 

er motsetninger, og dermed naturlige motstykker i denne kontekst. Permanent indikerer 

normalt at det ikke finnes noen vei tilbake (eks. permanent skade kan ikke fikses), og av den 

grunn er ikke begrepet fullstendig uproblematisk, da det teknisk sett vil være mulig å gå 

tilbake til å være ubevæpnet, om det opprinnelige behovet for bevæpning ikke lenger skulle 
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være gjeldende. Men når ordet permanent brukes i denne kontekst, dreier det seg i større grad 

intensjonen om at man ikke skal tilbake, enn at det ikke faktisk lar seg gjøre. Det sentrale er at 

man snakker om en ordning som ikke tidsbestemt. Som illustrert i tabellen under, er både 

bevæpning av IP2 og punktbevæpning, eksempler på tidsubestemt, spesiell bevæpning. Det 

som oftest menes ved omtale av generell eller permanent bevæpning, er altså «generell 

permanent bevæpning», en noe mer ryddig betegnelse som også brukes, om ikke av så mange 

(NOU 2017: 9, s. 192). Permanent generell bevæpning vil innebære bevæpning av alt IP-

godkjent personell som jobber med ordenstjeneste, som i hovedsak vil dreie seg om 

uniformert personell av type IP1, IP3 og IP4. De vil da bære pistol i hylster i belte, mens 

tohåndsvåpen fortsatt vil være lagret i tjenestekjøretøyet (NOU 2017: 9, s. 199). Tabellen 

under viser hvordan de forskjellige begrepene kan brukes i samspill for å beskrive forskjellige 

bevæpningsmodeller: 

 Permanent/ Tidsubestemt Midlertidig 

Generell Tidsubestemt bevæpning av 

operativt personell, uten 

geografisk differensiering 

Eks. den midlertidige 

bevæpningsperioden november 

2014 – februar 2016 

Spesiell/differensiert  

(Punktvis) 

IP2 (livvakttjenesten), spesielle 

typer oppdrag, tidsubestemt 

punktbevæpning 

Midlertidig bevæpning av 

patruljerende politi ved spesifikke 

arrangementer, eks. Norway Cup 

Tabell 1 Eksempler på bevæpningsmodeller 

Med mindre noe annet er spesifisert, vil jeg tolke bruken av begrepene «generell bevæpning» 

og «permanent bevæpning», til å bety «permanent generell bevæpning». Det vil også være 

dette jeg selv henviser til ved bruk av begrepene. Jeg har også tolket spørsmålet om halvladd 

våpen som ble stilt i undersøkelsen, til å i all hovedsak være rettet mot en permanent generell 

bevæpning, selv om jeg selvsagt ikke kan utelukke at noen respondenter også har vurdert det 

opp mot en midlertidig generell bevæpning.  

Ettersom prosjektet tar utgangspunkt i en generell bevæpning, er det nødvendig å stille 

spørsmål ved hva den generelle bevæpning i så tilfelle vil omhandle. Vil en generell 

bevæpning av norsk politi bety at den samme bevæpningsordningen nødvendigvis må gjelde 

for alle avdelinger? Jeg har ikke funnet noen argumentasjon for at dette skulle være tilfellet. 

Det praktiseres allerede spesiell bevæpning av IP2, mens det øvrige politiet er generelt 

ubevæpnet. På samme måte er det mulig å praktisere generell og spesiell bevæpning samtidig, 
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med en overordnet generell ordning med spesielle unntak, så fremt det finnes lovlig hjemmel 

for dette. For eksempel kunne man praktisert en generell modell med halvladd våpen, der 

utvalgte spesialister bærer skarpladd våpen, eksempelvis at IP2 fortsetter som i dag. Dette er 

nyttig å ha reflektert over med de rammene som er satt for oppgaven.  

2.5 Maktmidler og prinsipper ved maktbruk 

Maktbruk (og herunder våpenbruk) i det norske politiet skal baseres på de fire 

grunnprinsippene om legalitet, nødvendighet, forholdsmessighet og ansvarlighet (NOU 2017: 

9, ss. 38-39). Legalitetsprinsippet går ut på at maktbruk krever rettslig forankring, som vil si 

at grensene for hvilken bevæpningspraksis som kan brukes, skal settes av lovverket. 

Ansvarlighetsprinsippet går ut på at politiet som er tildelt makt, må holdes ansvarlige for den 

makten de bruker. Nødvendighetsprinsippet går ut på at makt bare skal brukes om det er 

ytterst nødvendig, og at det ikke skal brukes mer makt enn nødvendig. Dette er nært tilknyttet 

forholdsmessighetsprinsippet, som handler om at det skal være balanse mellom fordelene ved 

maktbruken og potensielle konsekvenser og skader maktbruken kan medføre.   

Bevæpningsutvalget vektlegger at en generell bevæpning, ifølge deres vurdering, vil bryte 

med nødvendighetsprinsippet, ettersom de ikke har funnet dokumentasjon som tilsier at 

generell bevæpning er nødvendig, og med forholdsmessighetsprinsippet, ettersom skytevåpen 

vil være til stede også i situasjoner der det ikke er behov for det (NOU 2017: 9, s. 200). I 

motsatt ende vil et fullstendig ubevæpnet politi også bryte med nødvendighetsprinsippet, da 

det vil gi en mer begrenset tilgang på våpen enn det som anses som nødvendig for utførelsen 

av politiets samfunnsoppdrag. Ser man på bevæpningstiltakene beskrevet i forrige avsnitt, den 

midlertidige bevæpningen i 2014-2016, og punktbevæpning som ble innført fra 2018, bygger 

disse tydelig på nødvendighetsprinsippet. Ved den midlertidige bevæpninga anslo man at 

politiet var utsatt i kraft av sin uniform, og dermed hadde behov for bevæpning den tid man 

praktiserte sitt yrket, da med fokus på egen beskyttelse. Ved punktbevæpning anslår man at 

det er nødvendig å bevæpne seg i visse områder, for å øke sikkerheten tilknyttet det som 

vurderes som sårbare punkter. Man begrenser også bevæpningen til de bestemte områdene, 

for å overholde forholdsmessighetsprinsippet.  

Politiet har forskjellige typer våpen blant sine redskaper, og det snakkes gjerne om utvidelse 

av «verktøykassa» i sammenheng med økt grad av bevæpning. Liv Finstad har kritisert 

omtalen av våpen som verktøy, da verktøy er et positivt konnotert ord, et redskap laget med 
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hensikt å kunne reparere eller fikse noe. Våpen er på sin side laget med nettopp det formål å 

gjøre skade, hvorav særlig skytevåpen er konstruert for å ha dødelig virkning. (Finstad, 2015, 

s. 242). Dette skiller våpen fra politiets øvrige hjelpemidler. I den grad et våpen kan betraktes 

som et verktøy, vil det være i betydning å fikse situasjoner, via å gjøre skade, eller kunne true 

med å gjøre skade. Enkelte andre hjelpemidler vil også kunne medføre risiko for skade eller 

tap av liv, men våpen er i den særposisjon at det å påføre skade er dets intenderte funksjon. 

Til sammenligning vil også bruken av motordrevne kjøretøy, som dagens politi er avhengige 

av i store deler av den daglige tjenesten, alltid innebære en viss risiko for skade på 

tjenestepersonell eller andre. Kleinig problematiserer særlig bruken av forfølgelser med 

kjøretøy i høy hastighet, hvor risikoen for tap av liv er svært høy (Kleinig, 1995, s. 218). 

Forskjellen er åpenbart at kjøretøyene ikke er konstruert for å ta liv, og har viktige 

bruksområder som ikke handler om å påføre skade, mens skytevåpens nytteverdi er nettopp 

det at det kan gjøre skade. Dette er noe særegent med skytevåpenet «vesen», noe Maurice 

Punch skriver om. Han vektlegger at skytevåpen i seg selv alltid vil være problematiske, fordi 

de er designet for å være dødelige instrumenter (Punch, 2011, ss. 69-73). Slik jeg leser dette 

er «skytevåpenets vesen» en god grunn til at også et aspekt som ladetrinn bør problematiseres.  

Maktpyramiden  

Maktpyramiden er en pedagogisk illustrasjon som benyttes for å rangere de 

virkemidler/maktmidler politiet har til disposisjon (NOU 2017: 9, s. 60). Den tilbakeholdne 

tradisjon, med prinsippet om å ikke bruke mer makt enn nødvendig, kommer til uttrykk 

gjennom maktpyramiden (NOU 2017: 9, s. 30). Norsk politilov inneholder ikke noen 

spesifikk gradering av de enkelte maktmidlene, men skytevåpen er utvilsomt det sterkeste 

maktmiddel politiet har til sin disposisjon, og utgjør derfor det øverste trinnet av 

maktpyramiden (Myhrer, 2016, s. 33). Maktpyramiden viser hvordan politiet eskalerer og de-

eskalerer mellom forskjellige maktmidler i deres repertoar. Jo høyere trinn, desto større 

skadepotensiale medfølger. I Danmark benyttet man innenfor politiet det liknende begrepet 

«magtbarometer», som i prinsippet fungerer på nøyaktig samme måte. Der har man imidlertid 

gått bort fra å bruke begrepet i enkelte kontekster, grunnet to sentrale kritiske poenger. Det 

ene er nettopp at det ikke alltid fremstår like klart hvor alvorlige de forskjellige maktmidlene 

er i forhold til hverandre, og at dette kan variere stort avhengig av bruken og situasjonen. Det 

andre og mer viktige poenget er at «magtbarometeret» primært la opp til at maktbruken bar 

preg av opptrapping, og i mindre grad nedtrapping, som i mange tilfeller kan være vel så 
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viktig for å løse en situasjon på best mulig måte (Diderichsen, 2011, s. 136). Dette er en 

problematisering som også er relevant for den norske maktpyramiden. Skal man overholde 

prinsippet om forholdsmessighet, må man også trappe ned maktbruken når behovet for de mer 

alvorlige midler ikke lenger er tilstede. Maktpyramiden kan illustreres slik: 

 

Figur 1 Maktpyramiden egen gjengivelse, etter illustrasjon i NOU 2017: 9 (side 61) 

 «Regulatory pyramid» er et begrep som kan relateres til maktpyramiden. Begrepet ble 

introdusert av John Braithwaite, som primært har brukt det for å illustrere regulering av 

former for økonomisk kriminalitet (Braithwaite, 2002, ss. 29-31). Adam Crawford anvender 

regulatory pyramid i forbindelse med politiets bruk av makt, og skriver blant annet om at 

tilgangen på tyngre maktmidler kan bidra til å legitimere bruken av mykere maktmidler 

(Crawford, 2006, s. 469). Et liknende perspektiv er brukt om politiets overlegenhet i 

maktmidler under den midlertidige bevæpningen. Det ble uttrykt overfor bevæpningsutvalget 

at denne overlegenheten satte politiet bedre i stand til å starte med en mildere tilnærming, 

fordi de hadde trygghet i skytevåpenet hvis situasjonen skulle eskalere (NOU 2017: 9, s. 200). 

Dette er også en lignende tankegang som legger grunnlaget for et maktparadoks som brukes 

innen politikultur, nemlig at jo hardere rykte man har for å bruke makt, jo mindre makt vil 

man faktisk trenge å bruke (Skolnick & Fyfe, 1993, s. 95). Tankegangen om trygghet 

gjennom overlegenhet kan også problematiseres. Bevæpningsutvalget har argumentert med at 

forskning og praksis fra andre land tilsier at når skytevåpenet er tilgjengelig, brukes det oftere, 

blant annet fordi vanskelige situasjoner eskalerer raskere når våpen er synlig og tatt i bruk av 
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politiet (NOU 2017: 9, s. 202). Tallene som Politidirektoratet la frem under den midlertidige 

bevæpningen viste ingen vesentlig endring i antall innrapporterte hendelser der det ble truet 

med bruk av tjenestevåpen. Det ble påpekt at tallene var for små til å kunne si noe om  

systematiske forskjeller (NOU 2017: 9, s. 140). I det store og hele fraråder 

bevæpningsutvalget å vektlegge perioden for mye vurderinger av hvordan en generell 

bevæpning vil fungere. Da er det mer gunstig å se på hvilke relevante argumenter som kom 

frem av erfaringer fra denne perioden, og hvilke aspekter ved de forskjellige ladetrinnene 

disse aktualiserer. 

2.6 Erfaringer fra den midlertidige bevæpningen 

Det er relevant å se til utvalgte uttalelser og vurderinger fra perioden med midlertidig generell 

bevæpning, fordi modeller med alternative ladetrinn i noen grad ble satt på dagsorden under 

denne perioden. Da man ønsket å se på alternative ordninger for ulike beredskapsnivå, gjorde 

Politidirektoratet vurderinger av både fremskutt lagring på kropp og halvladd våpen, hvorav 

førstnevnte ble vurdert som det mest aktuelle alternativet (NOU 2017: 9, ss. 141-142). Her 

var man særlig opptatt av å redusere risiko for utilsiktede avfyringer (vådeskudd) og for at 

tjenestepersoner skulle bli fratatt skarpt våpen, i forhold til modellen med skarpladde våpen, 

som da ble benyttet. Det ble rapportert til sammen 28 utilsiktede avfyringer i løpet av 

perioden med midlertidig bevæpning, som var en klar økning fra hva som var kjent fra 

tidligere år, og også mer enn hva som er rapportert etter (NOU 2017: 9, ss. 147-148). Her må 

det tas forbehold om at det må forventes høyere antall vådeskudd ved et stort antall ladegrep 

(NOU 2017: 9, s. 203). Det ble også i løpet av samme periode rapportert 22 hendelser der 

polititjenestepersoner ble forsøkt fratatt tjenestevåpenet1 (NOU 2017: 9, ss. 147-151). Det var 

særlig en hendelse i Stavanger som fikk mye oppmerksomhet: «en mann hoppet over 

skranken i politivakta, angrep tjenestemannen og klarte å få sin finger ned i 

sikkerhetshylsteret, for deretter trekke av tjenestemannens ladde pistol. Ingen ble skadet som 

følge av denne hendelsen» (NOU 2017: 9, s. 278). Politiet reagerte med å ta inn nye 

sikkerhetshylster, som brukes i dag, noe som reduserer risikoen for flere slike hendelser. Det 

var særlig etter denne hendelsen at det ble rettet større offentlig oppmerksomhet mot politiets 

ladetrinn, og det var først da Politidirektoratet bekreftet offentlig at politiet bærer skarpladde 

                                                 
1 Slike hendelser var ikke rapporteringspliktig før august 2015, så det må tas forbehold om antallet 
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våpen når de er bevæpnet. Seksjonsleder ved Politidirektoratets beredskapsseksjon, Steffen 

Ousdal, uttalte følgende til NRK:  

Vår praksis tar utgangspunkt i at vi i en normal situasjon er ubevæpnet. Det vil si at når vi bevæpner 

oss, er det i spesielle situasjoner, hvor våpenet er tenkt brukt. All vår utdanning, vår praksis, våre 

prosedyrer og tjenestemennenes mentale forberedelser tar utgangspunkt i at man har et ladd våpen 

(Vatnøy, Olsson, & Helljesen, 2015) 

Et særlig viktig poeng som kommer frem i denne uttalelsen, er at praksisen med å bære 

skarpladd våpen, tar utgangspunkt i at politiet kun skal bære våpen i spesielle situasjoner. 

Med andre ord er ikke dagens praksis tiltenkt et scenario der politiet er permanent generelt 

bevæpnet, og det holder med andre ord ikke å argumentere med at skarpladd våpen er 

normalen, når et slikt scenario skal vurderes. Her fremhever Ousdal at det å bevæpne seg 

normalt tilsier svært spesielle situasjoner, altså noe helt annet enn å bære enhånds skytevåpen 

på hofta i daglig tjeneste. Videre uttalte han at:  

Det å endre den praksisen, er forbundet med risiko. Dette er et handlingsmønster som er delvis 

automatisert, og det å gå over til en annen type praksis, er noe vi er nødt til å gjøre en grundigere 

vurdering om. Vi har så langt ikke funnet det rimelig å gjøre det. Vi ønsker jo at vi skal tilbake til en 

normal situasjon med et ubevæpnet politi (Vatnøy, Olsson, & Helljesen, 2015) 

Politidirektoratet gjorde som nevnt vurderinger av andre typer praksis, men det ble ikke 

vedtatt noen endring før den midlertidige generelle bevæpningen ble avsluttet. Dette 

fremhever også hvorfor det er mer aktuelt å vurdere et skifte av ladetrinn, hvis den 

overordnede bevæpningsordningen blir endret til en permanent generell modell, enn ved 

dagens ordning. Et skifte av ladetrinn vil, uavhengig av om det er til halvladd våpen eller 

fremskutt lagring på kropp, medføre endringer i rutiner og opplæring, og det kan kreve et stort 

antall treningstimer for å legge til rette for en omstilling av innøvde teknikker. Når politiet 

normalt er ubevæpnet, og kun bevæpnes ved spesielle hendelser, er det viktig at man følger de 

rutiner og prosedyrer som er satt. Enn så lenge tar disse utgangspunkt i at våpenet er ladd, og 

erfaringene fra den midlertidige bevæpningen ga ikke Politidirektoratet grunnlag som tilsa at 

det var nødvendig å forandre på gjeldende rutiner og opplæring med ladd våpen (Skaret, 

2017, s. 369). At disse evalueres og er fokus for debatt, er dog en produktiv ting. Det å gå 

med skarpladd og usikret våpen i ordinær tjeneste er ikke uproblematisk, og da denne 

praksisen ble kjent vakte det reaksjoner fra mange hold. En av de som gikk kritisk ut mot 

dette var generalløytnant og tidligere hærsjef Robert Mood, som påpekte at dette var like høy 

beredskap som norske soldater på utenlandsoppdrag har når de er i ferd med å gå inn i 
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kampoperasjoner. Mood uttalte videre at han ikke visste om politiet hadde god nok 

våpentrening for dette, men at det kreves en svært høy treningsstandard for at en slik 

beredskap skal være forsvarlig (NTB, 2015).  

I etterkant av den nevnte hendelsen i Stavanger ble spørsmålet om ladetrinn tatt opp i media. 

Kai-Inge Schaathun Larsen, opplæringsansvarlig på våpen ved Politihøgskolen, ble av VG 

spurt om halvladde våpen ikke var et naturlig kompromiss. Han svarte at praksisen har 

taktiske og sikkerhetsmessige grunner, som at man slipper å bruke mental kapasitet på 

klargjøring av våpenet når det oppstår en situasjon, og at man alltid skal være klar over 

hvilken tilstand våpenet er i (Wedén & Newth, 2015). Det ble også tatt opp at politiet i 

Sverige benyttet halvladde våpen i en periode. Larsen uttalte følgende om denne praksisen: 

 

I Sverige hadde man også den situasjonen at tjenestepersoner selv kunne velge å høyne beredskapen ved 

å ta ladegrep. Dette førte flere ganger til farlige situasjoner hvor man i etterkant, ved tømming av 

våpenet, har glemt at det var ladd (Wedén & Newth, 2015).  

 

Han trekker frem tre særlig interessante poenger i denne uttalelsen. For det første er det verdt 

å merke seg at det å utføre et ladegrep, ble sett på som en høyning av beredskapen. For det 

andre peker han på at svenske tjenestepersoner selv kunne ta dette valget, og trekker med 

dette frem relevansen av beslutningsstrukturen ved bevæpningsordre. Begge disse poengene 

vil jeg komme tilbake til i det påfølgende delkapitlet. For det tredje peker han på at det kan 

oppstå usikkerhet tilknyttet tilstanden til våpenet. Dette er en viktig del av vurderingen av 

ulike ladetrinn. I Hans Petter Lades masterprosjekt, uttrykte enkelte respondenter bekymring 

rundt dette, i forbindelse med at de gikk med halvladd våpen en kort periode. Dette gikk på at 

om man var vant til å gå med halvladd våpen, ville man være mindre skjerpet og kunne begå 

alvorlige feil i de tilfeller hvor man behandlet skarpladd våpen (Lade, 2016, s. 102). Det at 

halvladd våpen kunne skape usikkerhet rundt status på våpenet, ble også brukt som 

begrunnelse for at Politidirektoratet ikke ville anbefale halvladd våpen under den midlertidige 

bevæpningen (NOU 2017: 9, s. 142). I disse tilfellene retter bekymringen seg særlig mot en 

midlertidig ordning, hvor politiet ikke er vant til dette ladetrinnet. Dette understreker 

ytterligere hvorfor et skifte av ladetrinn er mest relevant ved en eventuell overgang til 

permanent generell bevæpning. Det viser også hvor viktig det er å ha god opplæring og 

rutiner når det gjelder behandling av skytevåpen. I Forsvaret har man fem grunnleggende 

våpenregler, hvorav den første lyder «Behandle alltid alle våpen som om de er ladd» 

(Forsvaret, 2014). Dette er en nyttig retningslinje i behandling av skytevåpen, og så vidt jeg er 
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klar over bruker politiet et tilsvarende regelverk. I denne sammenheng er det også relevant å 

vurdere hvilken effekt en permanent generell bevæpning vil ha på tjenestepersoners 

fortrolighet med våpenet. Det vil ikke lenger være snakk om et redskap som kun hentes frem i 

spesielt farlige situasjoner, men en del av utstyret som politiet har med seg til enhver tid, og 

som man derfor må stå ansvarlig for til enhver tid. En potensiell virkning av dette er at 

politifolk kan bli mer trygge på våpenet når det bæres på kropp til enhver tid. Leder i Politiets 

Fellesforbund, Sigve Bolstad, har pekt på dette som noe man i PF har vært opptatt av, og 

fremhever at man ikke bygger opp samme trygghet om våpenet bare tas frem ved spesielle 

anledninger (Bolstad, 2015). I bevæpningsrapporten fra 2011 argumenteres det med at den 

enkelte politimann vil bli mer fortrolig med skytevåpenet, og i større grad vil behandle det 

som en naturlig del av det personlige utstyret. Dette fremstilles som en forbedring fra dagens 

ordning, der man hevder at skytevåpenet av mange oppleves som et fremmedlegeme, noe som 

kan være hemmende for å løse oppdrag som krever bevæpning på en god måte (Politiets 

Fellesforbund, 2011, s. 16). Det er vanskelig å forutse i hvilken grad en slik effekt faktisk vil 

inntreffe, men det bygger på en heller rasjonell forventning. For eksempel viste studien til 

Lade at tjenestepersonene han intervjuet i Oslo, var mer avslappede til den midlertidige 

bevæpningen, enn de på Lillehammer. Dette kom av at de som jobbet i Oslo oftere utførte 

bevæpnede oppdrag enn de på Lillehammer (Lade, 2016, s. 50).  

Spørsmålet om ladetrinn handler om optimalisering av en bevæpningsmodell, og om å 

utforske nyanser. Ousdal var selv en av de som etterlyste en mer nyansert debatt. Han la vekt 

på at politiet i utførelsen av sitt samfunnsoppdrag, må være forberedt på lite sannsynlige 

hendelser, med potensielt store konsekvenser (Ousdal, 2017). Denne type verstefallstekning 

kommer ofte frem i bevæpningsdebatten, særlig fra politiets side. Dette kan komme av slik 

tenkning er noe innarbeidet i politikulturen, noe jeg kommer tilbake til. Det er også relevant i 

forholdet skarpladd/halvladd våpen, men i mindre skala enn i det generelle 

bevæpningsspørsmålet. Med det mener jeg at de potensielle forskjellene mellom å gå med 

skarpladd og halvladd våpen, som del av en generell bevæpningsordning, er mindre enn 

forskjellene på å ha våpenet på hofta eller i bilen. Mange argumenter for generell bevæpning 

bygges på tenkte situasjoner, eller konkrete situasjoner som har forekommet, hvor 

tilgangen/mangelen på skytevåpen kunne utgjort eller utgjorde en stor forskjell for utfallet. 

Slike argumenter er i mindre grad være relevant for ladetrinn, da det må mer spesifikke 

situasjoner til for at forskjellen skal være avgjørende. Bevæpningsutvalget vektlegger at de 

ønsker en kunnskapsstyrt tilnærming til bevæpningsspørsmålet, heller enn en hendelsesstyrt, 
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og at verstefallstenkning, som er en hendelsesstyrt tilnærming, ikke bør være overveldende 

utslagsgivende (NOU 2017: 9, s. 194). De skriver også at erfaringene fra den midlertidige 

bevæpninga kan gi noen kortsiktige indikasjoner på hva en permanent generell bevæpning 

kan innebære, men at det er begrenset hva de kan si om langsiktig utvikling, grunnet at dette 

var en relativt kort periode (NOU 2017: 9, s. 200). Så lenge bevæpningsordningen er slik, at 

politiet kun bevæpner seg i spesielle situasjoner, der våpenet er tenkt brukt, slik som Ousdal 

sier, så har man et fornuftig argument for å beholde praksisen med skarpladd våpen. En 

endring av denne ordningen åpner for en vurdering av andre ladetrinn. 

2.7 Forskjeller mellom ladetrinnene 

Finstad foreslår at når man diskuterer en eventuell endring av bevæpningsordning, bør 

bevisbyrden tillegges dem som vil forandre normalsituasjonen, som ved innføring av 

permanent generell bevæpning (Finstad, 2011a, s. 38). Det samme argumentet kan brukes om 

en eventuell overgang til halvladd våpen, ettersom skarpladd våpen er normaltilstand for 

politiet når de er bevæpnet i dag. Samtidig vil ikke en slik innstilling være gyldig på samme 

måte, fordi skarpladd våpen som normaltilstand bare er gjeldende for normalt ubevæpnet 

politi, jamfør uttalelsen til Steffen Ousdal (side 18). Finstad skriver også at normalsituasjonen 

ikke er det endelige argumentet, fordi man ikke kan overse de potensielle farene politiet 

risikerer å møte, og det potensielle behovet for bevæpning som følger (Finstad, 2011a, s. 38). 

Essensielt er det også relevant å vurdere hvilke styrker og svakheter de ulike ladetrinnene 

medfører. Politidirektoratet trakk frem risiko for utilsiktede avfyringer og risiko for å bli 

fratatt tjenestevåpen, som de to hovedproblemstillingene ved generell bevæpning (NOU 2017: 

9, s. 151). Dette er to risikoforhold som kan påvirkes av hvilket ladetrinn som benyttes. Ved 

bæring av skarpladd våpen må våpenet lades og tømmes henholdsvis på starten og slutten av 

hvert skift. Halvladd våpen eller fremskutt lagring på kropp, vil bety færre utførte ladegrep 

enn ved en ordning med skarpladd våpen, noe som kan bidra til å redusere antall vådeskudd. 

På en annen side vil våpenet da lades og tømmes etter behov, gjerne i mindre kontrollerte 

omgivelser, noe som kan medføre økt skadepotensiale (PST, 2017). I Sverige benyttet politiet 

halvladd våpen frem til 2012, hvor man gikk over til skarpladd. Dette ble begrunnet med at 

man ville redusere risikoen for vådeskudd i skarpe situasjoner (NOU 2017: 9, s. 179). Men 

det er ikke bare ved lading og tømming av våpenet at faren for vådeskudd er tilstede. All den 

tid våpenet befinner seg i skarpladd tilstand, er det kun et avtrekk som skal til for å avfyre et 

(våde)skudd, noe som har stort skadepotensiale. Dette illustrerer også hvorfor et lavere 
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ladetrinn, kan være tryggere i en situasjon der politiet blir fratatt eller mister kontrollen på 

våpenet. Polititjenestepersoner som bærer pistol er nå utstyrt med et Safariland 

sikkerhetshylster, som er designet for å redusere muligheten for å bli fratatt våpenet, og som 

skal gjøre det så godt som umulig å avfyre et skudd mens våpenet befinner seg i hylsteret 

(NOU 2017: 9, s. 278) Dette kan bidra til å redusere faren for å bli fratatt våpenet, men ikke 

eliminere den helt. For eksempel kan en polititjenesteperson bli fratatt et skytevåpen hun/han 

holder i hendene. Selv om sannsynligheten for slike hendelser er ansett som lav, er 

skadepotensialet stort, og risikoen vil naturlig øke noe ved generell bevæpning av politiet.  

En som har uttalt at han heller går med halvladd våpen er Thor Langli (Mogen, 2015). Med 

41 års erfaring som blant annet medlem av Beredskapstroppen, innsatsleder, og nasjonal 

instruktør i PLIVO-programmet (Pågående livstruende vold) er han en av landets mest 

profilerte og respekterte politifolk (Grindem, 2019). Langli uttalte under periode med 

midlertidige bevæpning til Dagbladet at han gikk uten skudd i kammeret, og begrunnet dette 

med at det ga han en ekstra sikkerhet, særlig i uoversiktlige situasjoner med store 

folkemengder, og trakk frem nettopp faren for å bli fratatt våpenet (Mogen, 2015).  

Langlis uttalelser illustrerer også at selv om politiets offisielle praksis er å bære våpenet i 

skarpladd tilstand, kan det ikke med sikkerhet vites at alle polititjenestepersoner holder seg til 

dette når de er bevæpnet i tjenesten. Det kan potensielt være flere som velger å gå med 

halvladd våpen, uten at dette er noe det finnes informasjon om. På spørsmål om politiets 

rutiner uttalte Langli at han tolket reglene slik at det var anledning for å ha skudd i kammeret, 

ikke at alle måtte ha det, og at han ville vært komfortabel med en overgang til halvladd våpen 

(Mogen, 2015). Man skal selvsagt ære forsiktig med å vektlegge enkeltpersoners meninger for 

tungt, men av de som har godt erfaringsgrunnlag for slike vurderinger er Langli nok blant de 

fremste, og begrunnelsen hans om at halvladd våpen gir en ekstra sikkerhet er tuftet på logikk. 

I en situasjon der noen klarer å frata en polititjenesteperson våpenet, vil fraværet av en patron 

i kammeret kunne hindre avfyring av skudd, da våpenet ikke kan avfyres umiddelbart. Dette 

vil kunne gi tjenestepersonen bedre tid å reagere på, og vil potensielt kunne avverge at 

situasjonen eskalerer. På denne måten er et halvladd våpen i hånden på 3. person er mindre 

skadelig enn et skarpladd våpen, slik at det vil være en sikkerhetsmessig fordel i slike 

situasjoner. Et våpen uten magasin i vil i en slik situasjon være enda tryggere, da det heller 

ikke er mulig for vedkommende å lade våpenet.  
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Politidirektoratet stilte seg mer positive til fremskutt lagring på kropp, men det finnes også 

svakheter ved dette trinnet, som kan unngås ved bruk av halvladd våpen. Politibetjent Åmund 

Breivik skrev i 2015 et innlegg til Politiforum, der han foreslår halvladd våpen som et mulig 

alternativ. Riktignok var dette som reaksjon på et forslag om fremskutt lagring på kropp, og 

han presiserer at han foretrekker skarpladd våpen, da dette muliggjør trekk og avfyring med 

en hånd, men argumentene hans for halvladd kontra fremskutt lagring på kropp er 

interessante. En svakhet med fremskutt lagring på kropp, er at en åpen magasinbrønn 

medfører en fare for at fremmedlegemer skal finne veien inn. Dette kan ha alvorlige 

konsekvenser for våpenets funksjonsevne, et problem som kan unngås ved halvladd våpen 

(Breivik, 2015). Fra et politiperspektiv er det naturlig å tillegge dette stor grad av betydning, 

da det både kan påvirke egen og andres sikkerhet, og evne til å løse oppdrag. Sammenlignet 

med fremskutt lagring på kropp, vil reaksjonstiden ved halvladd også være raskere, men den 

vil være raskest ved skarpladd våpen. Her er dog forskjellene såpass små, at dette neppe bør 

vektlegges for stort, i alle fall om man skal styre unna verstefallstenkning.  

 

 «Bruk av skytevåpen» utgjør det øverste trinnet på maktpyramiden, men å bruke skytevåpen 

er ikke ensbetydende med å skyte mot noen, eller med å avfyre skudd overhodet. Statistikk fra 

perioden 1996-2006 viser at det norske politiet truer med skytevåpen langt oftere enn de 

løsner skudd (Knutsson & Norée, 2010, s. 120). I situasjoner der politiet truer med våpen, 

men ikke har til hensikt å skyte, kan halvladd våpen potensielt fungere som et sikrere 

alternativ, og videre øke terskelen for å løsne skudd. Ladegrepet kan også potensielt ha en 

skjerpende effekt og kan i forlenget forstand forstås som et ekstra trinn på maktpyramiden, i 

alle fall på en dekonstruert variant. Denne typen tankegang underbygges av at et ladegrep kan 

defineres som en høyning av beredskapen, slik det ble brukt angående svensk politi i forrige 

delkapittel. En hypotetisk dekonstruksjon av det øverste trinnet kunne sett noe liknende ut 

som dette: 
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Figur 2 Dekonstruert øverste trinn av maktpyramiden (bruk av skytevåpen) 

Her har jeg markert hvilket trinn (innenfor et dekonstruert øverste trinn) man vil begynne på 

ved henholdsvis skarpladd og halvladd våpen. Forskjellen er altså at man ved halvladd våpen, 

legger til mulighet for å true med våpenet i halvladd tilstand, og å ta et ladegrep. Ladegrepet 

kan da potensielt ha en skjerpende effekt, og befeste alvoret i situasjonen. Det neste steget vil 

være å tru med skarpladd våpen, og videre å avfyre et varselskudd, som må oppfattes som 

skjerpende i langt større grad. Sammenlignet med det er ladegrepet et langt mindre drastisk 

trekk, og med mindre skadepotensiale, men det kan heller ikke forventes en liknende effekt. 

Hvorvidt man truer med våpenet i halvladd eller skarpladd tilstand utgjør neppe noen store 

forskjeller, annet enn at førstnevnte gir mindre sjanse for utilsiktede avfyreringer. Det er med 

andre ord ladegrepet som utgjør den mest interessante forskjellen, og man vil i prinsippet øke 

avstanden til toppen, uten å endre toppunktet. Det er samtidig tenkelig at når politiet først 

trekker våpen, er situasjonen allerede alvorlig nok til at de også vil ta ladegrep umiddelbart. 

Om dette eventuelt blir tilfellet, vil ladegrepet utgjøre liten forskjell på dette plan. Men det 

kan ikke utelukkes at ladegrepet kan ha en betydning, enten som en mental terskel hos 

tjenestepersonen selv, hvis det er dennes valg å ta et ladegrep, eller som en handling som 

krever godkjenning fra øvre hold. I dag har politiet en beslutningsstruktur der det kreves en 

taktisk avgjørelse og en bevæpningsordre, før tjenestepersonen er klar til å avfyre sitt våpen. 

Dette utgjør en terskel som skal forhindre unødvendig bruk av skytevåpen. Finstad skriver at 

permanent bevæpning vil medføre at man beveger seg mot en mer individualisert 

beslutningsstruktur. Det vil medføre mer beslutningsansvar på den enkelte tjenesteperson, noe 

som både kan virke betryggende og belastende (Finstad, 2011a, s. 21). Dette kan minne om 
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den svenske strukturen, hvor beslutninger om å trekke våpen og ta ladegrep (da de fortsatt 

gikk med halvladd våpen) kunne tas av tjenestepersonene selv. Johannes Knutsson har rettet 

kritikk mot at regelverket for når beredskapen kan høynes er uklar (Knutsson, 2005, s. 136). 

Det er derfor grunn til å stille spørsmål ved hvordan dette kan løses, hvis det blir innført 

permanent generell bevæpning i Norge. Det har kommet forslag fra Politidirektoratet som kan 

redusere eller utligne en slik effekt. Ved bruk av enten halvladd våpen eller fremskutt lagring 

på kropp, vil det være mulig å beholde en liknende beslutningsstruktur som benyttes i dag, 

hvis det bestemmes at ladegrep kun skal utføres etter ordre, eller i umiddelbare nødstilfeller 

(NOU 2017: 9, s. 142). På denne måten beholdes en liknende variant av 

beslutningsstrukturen, samtidig som man øker tjenestepersoners tilgang til våpenet. Hvis det 

kreves en ordre for å lade våpenet, vil det kunne skape en terskel mellom ladetrinnene. Det er 

også mulig at en slik terskel vil oppstå på et mentalt plan. Selv om et ladegrep er raskt utført, 

er det en aktiv handling som kreves før det er mulig å avfyre våpenet, og all den tid våpenet 

bæres før det øyeblikket, er denne terskelen til stede.  

En annen problemstilling tilknyttet maktpyramiden, er hvordan generell bevæpning kan 

komme til å påvirke det nederste trinnet, politiets tilstedeværelse. Det er mulig at effekten av 

dette virkemidlet vil forandres, ettersom tilstedeværelsen av synlig bevæpnet politi, kan 

oppleves annerledes enn ubevæpnet politi. På dette området er det vanskeligere å se hvordan 

ladetrinnet skal være av særlig betydning, da det ikke vil være noen synlig forskjell. Det vil 

eventuelt avhenge av hvor mye kjennskap befolkingen har til politiets praksis. Kleinig skriver 

at når vi som samfunn tillater politiet å utøve fysisk makt på våre vegne, vil vår tiltro til at de 

gjør dette på riktig måte i noen grad avhenge av hvilke begrensninger som er satt for denne 

maktbruken (Kleinig, 1995, s. 216). Dette avhenger selvsagt av bevissthet. Hvis man vet at 

politiet har strenge begrensninger for når de kan bruke skytevåpen, kan det medføre en større 

tillit til at det brukes riktig. I så måte kan bevissthet om hvilket ladetrinn som benyttes, 

eventuelle terskler for når ladegrep kan tas, potensielt ha en innvirkning på trygghetsfølelse, 

men dette er vanskelig å kunne si noe konkret om. Det er mer nærliggende at forskjellen 

mellom halvladd og skarpladd våpen kan ha en innvirkning på polititjenestepersoners egen 

trygghetsfølelse, enn på befolkningens.  

Mange av disse momentene vil jeg vende tilbake til gjennom oppgaven og da også i den 

avsluttende diskusjonen. Det ble vurdert om all diskusjon av ladetrinn skulle forbeholdes den 

delen av oppgaven, men jeg besluttet at det vær nødvendig å føre noe diskusjon av dette som 
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del av dette kapitelet. Grunnen til dette er særlig at noen av de forskjellene mellom ladetrinn 

som jeg har diskutert her, utgjør noe av grunnlaget for hvorfor enkelte variabler er inkludert i 

de kommende analysene, og for hvordan deler av forventningene er dannet. Det grunnes også 

i et ønske om å fremstille en slik diskusjon på en ærlig og balansert måte, og det fremstod 

derfor som et essensielt poeng i introdusere en del sentrale argumenter tidlig i teksten.  
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3 Metode og data 

 

I dette kapitlet vil jeg gjøre for den arbeidsprosessen som har lagt grunnlaget for min studie. 

Dette omfatter hvordan jeg fattet interesse for temaet og prosjektet, en forklaring av 

datamaterialet og hvordan jeg har tilnærmet meg dette, og en gjennomgang av hvilke 

metodiske valg jeg har tatt, og utfordringer jeg har støtt på underveis. Til slutt i kapitelet gjør 

jeg rede for de etiske refleksjoner jeg har foretatt meg i forkant av og underveis i arbeidet med 

prosjektet. Jeg velger å presentere metode og data på dette punktet i oppgaven og ikke senere, 

da jeg oppfatter at dette legger til rette for en bedre forståelse av den videre gangen i teksten. 

3.1 Valget av prosjekt 

Da jeg startet arbeidet med dette prosjektet var jeg interessert i å undersøke en spesifikk 

nyanse av polititjenestepersoners holdninger til bevæpning, med vekt på omfang og 

overordnede sammenhenger og tendenser, snarere enn å gå i dybden på meninger og 

preferanser slik en kvalitativ tilnærming ville lagt til rette for. Dette er fordi det er interessant 

å undersøke eventuelle forskjeller mellom kjønn, arbeidsoppgaver, ulike geografiske miljøer, 

og vurderinger tilknyttet yrkesutøvelsen, slik som risiko. Til dette er en kvantitativ tilnærming 

bedre egnet. Oddbjørn Bukve understreker at metoden er et verktøy, som må velges ut ifra 

oppgaven som skal løses, med andre ord må formål og problemstilling styre valget av metode 

(Bukve, 2016, s. 92). Derfor var en kvantitativ tilnærming det naturlige valget. Jeg ble gjort 

oppmerksom Politihøgskolens undersøkelse om bevæpning, og muligheten til benytte 

datamateriale fra denne til masterprosjektet, på en presentasjonsrunde av potensielle tema og 

veiledere arrangert på instituttet. Bevæpning av politiet var på det tidspunktet et relativt 

nyervervet interessefelt for meg, og jeg kontaktet Pernille Skjevrak, som senere skulle bli en 

av mine veiledere, og meldte min interesse for å gjennomføre et prosjekt med utgangspunkt i 

undersøkelsen. Jeg fikk muligheten til å utforske spørreskjemaet som var blitt benyttet (se 

appendiks), og jeg vurderte flere potensielle forskningsspørsmål tilknyttet dette. Under 

gjennomgang av skjemaet bet jeg meg merke i spørsmålet om hvorvidt polititjenestepersoner 

vil foretrekke halvladd våpen ved generell bevæpning. Dette vekket særlig interesse hos meg, 

da det representerte en spennende nyanse innen diskursen om bevæpning, noe jeg kjente lite 

til fra før av. Interessen økte etter å ha undersøkt litt rundt halvladd våpen, både fordi jeg 
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syntes dette fremstod som interessant alternativ, og fordi det åpner for en tidligere uutforsket 

problemstilling. Å fokusere på spørsmålet om permanent generell bevæpning var ikke oppe til 

vurdering, da dette ville bli grundig dekket av den kommende PHS-rapporten. Jeg fikk avklart 

at spørsmålet om halvladd våpen ikke var et stort fokus i dette prosjektet, og ikke var blitt 

brukt som en avhengig variabel, slik at jeg med en slik vinkling kunne bidra med et nytt 

perspektiv. Slik valgte jeg å fokusere mitt prosjekt på politifolks holdninger til halvladd 

våpen, for på denne måten å kunne utforske en nyanse av et større fenomen, innenfor 

rammene av et dagsaktuelt tema.  

Valget av datasett kom altså i mitt tilfelle før valget av problemstilling, men jeg har like fult 

funnet det nyttig og nødvendig å reflektere over hvilke fordeler og ulemper det har å benytte 

et allerede eksisterende datasett, sammenlignet med innsamling av eget datamateriale. Kristen 

Ringdal skriver at den viktigste fordelen med å bruke primærdata, er at forskeren selv kan 

skreddersy data etter forskningsspørsmålene (Ringdal, 2013, s. 117). Dette er en mulighet jeg 

går glipp av ved å bruke sekundærdata, slik at jeg ikke har hatt noen innvirkning på hvilke 

spørsmål som har blitt inkludert. Dette begrenser meg til et utvalg av spørsmål, som kanskje 

ikke kan beskrive alle de fenomen som hadde vært relevant å undersøke. Når det er sagt så 

inneholder datasettet svar på en omfattende rekke spørsmål, hvorav mye er relevant for mitt 

formål. Det finnes også helt klare praktiske fordeler ved å ta i bruk et allerede eksisterende 

datasett. Om jeg skulle gjennomført en lignende undersøkelse selv, ville det medført store 

praktiske og tidsmessige utfordringer. Jeg sparer altså mye tid på ikke å gå gjennom en 

omfattende datainnsamlingsprosess, tid som heller kan vies til annet arbeid, men tidsbruken er 

ikke den fremste ulempen som egen datainnsamling ville medført. Det ville vært svært 

vanskelig, eller antagelig ikke mulig, for meg å nå ut til de samme respondentene, og ikke 

minst oppnå så stor oppslutning som denne undersøkelsen. Så selv om jeg ved å gjennomføre 

en egen undersøkelse kunne hatt større kontroll over hvilke spørsmål som skulle stilles, ville 

det ikke nødvendigvis ha resultert i et mer gunstig datasett. Samlet sett vurderte jeg fordelene 

ved å få tilgang på et så rikt datasett, som større enn ulempene ved å ikke kunne formulere 

egne spørsmål til undersøkelse. Dette er fordi spørreskjemaet som er benyttet dekker mange 

av de faktorer som fremstår relevant å undersøke, og fordi denne undersøkelsen hatt langt 

større oppslutning enn hva jeg anser som realistisk at jeg kunne oppnådd med en egen 

undersøkelse.  
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3.2 Om datamaterialet 

Datamaterialet jeg har analysert stammer fra en undersøkelse gjennomført av 

forskningsavdelingen ved Politihøgskolen, i forbindelse med et prosjekt om bevæpning. 

Undersøkelsen ble sendt ut til de medlemmer av Politiets fellesforbund som har politifaglig 

utdanning, og inneholder spørsmål om holdninger til bevæpning, politiets forhold til 

publikum, forventede virkninger av permanent bevæpning, trygghetsfølelse, terror, osv. 

Fordelene med å benyttet dette datasettet er altså både faglige og praktiske. Datasettet er 

relativt «ferskt», da undesøkelsen ble gjennomført høsten 2017. En rekke spørsmål stilt i 

undersøkelsen er formulert likt som i undersøkelsen Liv Finstad gjennomførte i 2011, for å 

sikre sammenlignbarhet, og dermed kunne måle utvikling over tid. På samme måte er noen 

spørsmål hentet fra undersøkelsen blant politistudenter i 2016 gjennomført av Pernille 

Skjevrak. Spørsmålet om hvorvidt man vil foretrekke halvladd våpen ved generell bevæpning, 

er ikke blitt stilt i noen tidligere undersøkelse, så det forekommer ikke et historisk 

sammenligningsgrunnlag til dette. Datasettet utgjør et godt empirisk grunnlag for å kunne 

utforske min problemstilling, da det gir mulighet for å se etter sammenhenger med 

forskjellige aspekter av politiyrket. 

Undersøkelsen er besvart av 5053 respondenter, med en kjønnsfordeling på 74% menn og 

26% kvinner. Dette betyr at kvinner er noe underrepresentert i datamaterialet, i forhold til den 

faktiske kjønnsfordelingen blant politifolk da undersøkelsen ble gjennomført. I 2017 var 

fordelingen 31,4% kvinner og 68,6% menn (Politidirektoratet, 2018, s. 29). Det kan tenkes at 

et spørsmål om kjønn der mann og kvinne er de eneste svaralternativene, kanskje ikke vil 

være holdbart i fremtidige forskning, men det er altså dette som er gjeldende for denne 

undersøkelsen. Det har ikke blitt spurt om alder i undersøkelsen, men om hvor lenge man har 

jobbet i politiet. Det er gruppene med kortest fartstid som utgjør flertallet i utvalget. 56% har 

jobbet 10 år eller kortere som politi, og av disse har 40% jobbet 5 år eller færre. Blant 

arbeidsområder er ordenstjeneste det vanligste med 39%, etterfulgt av etterforskning med 

21%. De som oppgir å jobbe i en operativ spesialenhet utgjør 15%, og en del av disse må 

forventes å også ha ordenstjeneste deler av arbeidstiden.  

Finstad påpeker i sin rapport hvordan tidspunktet for gjennomføringen av en 

spørreundersøkelse, kan påvirke hvordan respondentene svarer (Finstad, 2011a, s. 60). Det 

kan gjelde spesielle omstendigheter i forkant, som en terroraksjon eller andre alvorlige 

hendelser, som kan «styre» respondentene i den ene eller andre retningen. I dette tilfellet er 
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det naturlig å se til perioden med midlertidig bevæpning som en slik omstendighet. Finstad 

peker videre på hvordan besvarelser kan påvirkes av måten spørsmålene er formulert, og i 

hvilken sammenheng de stilles. Hun hevder det er en rimelig antagelse, at når det stilles bredt 

spekter av ulike spørsmål om bevæpning, kan det bidra til å få temaet problematisert på en 

mer gjennomgående måte, og svarene vil være annerledes enn ved en mer begrenset 

undersøkelse (som en kort telefonundersøkelse) (Finstad, 2011a, s. 61). Den styrken hun her 

påpeker ved sin egen undersøkelse, er også rimelig å tilskrive Politihøgskolens undersøkelse,  

som inneholder totalt 74 spørsmål/delspørsmål.  

3.3 Fremgangsmåte, metodiske valg og utfordringer 

Kvantitative og kvalitative metoder fyller forskjellige behov i vitenskapen, og forskjellen 

mellom de to hovedtypene beskrives gjerne ut fra deres forskjellige bruksområder. 

Kvantitative metoder egner seg til å si noe om store utvalg, mens kvalitative metoder egner 

seg til å si mye om små utvalg (Ringdal, 2013). Der man ved enkelte kvalitative metoder kan 

oppnå mer grundige og nøyaktige beskrivelser, som med kvalitative intervjuer der 

oppfølgingsspørsmål er en mulighet, blir kvantitative data nødvendigvis redusert til mindre 

detaljerte beskrivelser. Til gjengjeld har kvantitative metoder den styrken at kan de brukes til 

å analysere store datamaterialer, og fremskaffe mer generaliserbar forskning.  

Si mer om hva jeg har hatt nytte av 

Dette prosjektet er mitt første forskningsarbeid med bruk av kvantitative metoder, og valget 

av fremgangsmåte var derfor en krevende del av arbeidet. Her har jeg heldigvis kunnet 

rådføre meg med veiledere med kompetanse på området. Når man skal ta slike valg er det 

viktig å ha klart for seg hva man ønsker å undersøke. I mitt tilfelle var hensikten å først 

beskrive, og deretter forklare, et fenomen som kan uttrykkes ved hjelp av en variabel i det 

aktuelle datasettet. For å beskrive hvordan politifolk stiller seg til å gå med halvladd våpen, 

og hvordan slike holdninger er fordelt innenfor forskjellige avgrensede grupper, har jeg 

benyttet univariate og bivariate analyser. Jeg har lagt hovedvekt på frekvensanalyser, som er 

nyttige for å beskrive fordeling av holdninger. Jeg vil også benytte korrelasjonsanalyser for å 

se på sammenhenger mellom holdning til halvladd våpen, og andre interessante variabler. 

Korrelasjonsanalyser kan brukes til å avdekke interessante sammenfall, men kan ikke brukes 

til å trekke slutninger om kausalitet (Ringdal, 2013, s. 303). Hvis man ønsker å undersøke 

årsakssammenhenger er en regresjonsanalyse bedre egnet. Det er ikke slik at 
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regresjonsanalyse alltid kan, og utelukkende brukes til å påvise kausalitet, men dette er et 

sentralt bruksområde for regresjonsanalyse (Skog, 2004, ss. 214-215). For å trekke gode 

slutninger om kausalitet bør man kontrollere at forutsetningene for regresjonen er oppfylt, og 

det bør gi teoretisk mening at den påvirkningen man forsøker å påvise skal være til stede. 

Da jeg var ute etter å undersøke hva som kan forklare at noen polititjenestepersoner vil 

foretrekker halvladd våpen ved generell bevæpning, og jeg ønsket å kontrollere fro var det 

neste steget i mitt prosjekt å gjøre en multivariat regresjonsanalyse, med holdningsvariabelen 

som måler preferanse for halvladd våpen, som den avhengige variabelen. Hensikten med dette 

er å undersøke hvilke fenomen som kan forklare en preferanse for halvladd våpen, og om en 

slik preferanse kan være et uttrykk for et aspekt av politikulturen. En regresjonsmodell kan 

bygges opp på forskjellige måter, avhengig av hva man ønsker å måle effekten av. Hvis målet 

er måle sammenhengen med større og mer generelle fenomener, kan det være optimalt å 

konstruere indekser for slike fenomen. Da slår man sammen flere variabler som man mener 

måler forskjellige aspekter av det samme fenomenet. For noen tilfeller er dette gunstig, mens i 

andre tilfeller kan det være ønskelig å bruke enkeltvariabler, for å gi mål på mer spesifikke 

ting. Ettersom ladetrinn er et ganske snevert tema, vurderte jeg det slik at et fokus på 

enkeltvariabler kunne være gunstig. Dette har også med utvalget av variabler å gjøre, da en 

rekke enkeltstående variabler ga uttrykk for noe som var relevant å undersøke.  

Jeg gjorde tidlig en vurdering på om det ville være mer gunstig å benytte en logistisk 

regresjonsmodell, som kan brukes til å undersøke en dikotom avhengig variabel, altså en 

variabel som bare kan ha to forskjellige verdier (Mehmetoglu & Jakobsen, 2017, s. 162). 

Dette kom av at frekvensanalysene viste tendenser av polarisering med stor oppslutning på 

ytterpunktene, og det ble vurdert om det kunne være gunstig å gjøre en omkoding av den 

avhengige variabelen med fokus på dette. Den aktuelle måten å gjøre dette på ville vært å slå 

sammen verdiene 1 og 2 til én verdi, 4 og 5 til én verdi, og kodet bort observasjonene med 

verdi 3. Dette ble derimot ikke vurdert som ønskelig. Alternativ 3 var også relativt mye valgt, 

og en slik omkoding ville derfor medført tap av en stor andel observasjoner. Jeg vurderte den 

spredningen som fremkom av frekvensanalysene som svært interessant, og ønsket en 

modellen som kunne ta høyde for disse variasjonene. Derfor vurderte jeg en lineær 

regresjonsmodell som en bedre løsning.  
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Seleksjon av variabler 

I en studie der det skal samles inn data vil utformingen av spørreskjema, ved utvelgelse og 

strukturering av spørsmål, være en viktig del av det metodiske opplegget. Når min studie er 

basert på allerede eksisterende data, har utvelgelsesprosessen bestått av å velge hvilke av de 

eksisterende variablene som har størst relevans for min analyse, samt hvilke omkodinger som 

er nødvendige. Dette har vært en utfordrende del av prosjektet. Utgangspunktet var et svært 

rikt datasett, noe som både er en styrke og en utfordring, fordi mulighetene er mange, men det 

å velge hva som skal inkluderes er en omfattende prosess. Ettersom det har vært fokusert lite 

på ladetrinn i tidligere forskning på politi og bevæpning, var noe av utfordringen nettopp å 

peile inn hvilke fenomen som var relevant å se etter en sammenheng med, og også hva som 

lot seg måle ut fra det tilgjengelige datamaterialet. Flere fokusområder som jeg vurderte som 

interessant tidlig i studien, valgte jeg senere å forkaste, enten fordi jeg innså at noe ikke var 

like relevant for spørsmålet om ladetrinn som jeg først hadde sett for meg, eller fordi 

variablene ikke kunne gi et mål på det aspektet jeg var interessert i. Et eksempel på dette var 

et fokus på terror, som har vært et sentralt tema i den overordnede bevæpningsdebatten, men 

som er av liten relevans for min studie. Dette kommer av at ladetrinn trolig ikke vil ha stor 

betydning under et potensielt terrorangrep, sammenlignet med den mer generelle 

tilgjengeligheten til skytevåpen. Derfor var det ikke grunnlag til å forvente noen sammenheng 

mellom holdninger til terror, og holdning til halvladd våpen. Det å koke ned de større temaene 

som går igjen i bevæpningsdiskursen mer spesifikke vinklinger, som kan relateres til 

ladetrinn, har vært en betydningsfull del av arbeidet med dette prosjektet. Som eksempel på et 

fenomen som ville vært relevant å undersøke, men som det ikke fantes grunnlag for i 

datamaterialet, vil jeg nevne militærerfaring. Det ville vært interessant å undersøke om det å 

ha gjennomført førstegangstjeneste, eller en lengre militær karriere, kan påvirke holdning til 

halvladd våpen. Det skal sies at Pernille Skjevrak i sin undersøkelse testet om det å ha utført 

verneplikt hadde påvirkning på holdning til bevæpning, uten å finne noen signifikant 

sammenheng, men det utelukker ikke at det kan ha betydning for holdning til halvladd våpen 

(Skjevrak, 2016, s. 114). Hove og Fekjær undersøkte blant annet opplevde skyteferdigheter og 

opplevelse av tilstrekkelige tilegnet operativ kunnskap og kompetanse, blant B3-kullet ved 

Politihøgskolen i 2014. Her fant de at erfaring fra forsvaret hadde lite betydning for 

politistudentenes opplevelser av egne ferdigheter (Hove & Fekjær, 2014, s. 20). Det er derfor 

forståelig at et slikt spørsmål ikke har blitt prioritert i denne undersøkelsen. Ettersom 

spørsmålet om halvladd våpen er noe mer våpenteknisk rettet, kunne det dog vært interessant 
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å undersøke om militær erfaring har en effekt, og da også eventuelle forskjeller mellom de 

som kun har gjennomført førstegangstjeneste, eller de som har hatt en lengre karriere som 

vervet soldat (grenader) eller befal. 

Det har vært nødvendig å ta visse forbehold i tolkningen av datamaterialet, og det er et 

forbehold som særlig har preget hvordan forventningene til analysen har blitt formulert. Dette 

bygger først og fremst på at skarpladd våpen er normaltilstand i situasjoner der politiet er 

bevæpnet i dag, og at det derfor tas et forbehold om at dette oppfattes som det normale av 

politifolk selv. Dette gjør at en modell med halvladd våpen vil være å anse som en «mildere» 

eller «mindre skarp» bevæpningsmodell, enn normalen. På bakgrunn av dette kan det å 

foretrekke halvladd våpen, forstås som å foretrekke noe «mindre skarpt» enn det som regnes 

som normalen. Samtidig kan det å foretrekke generell bevæpning, vurderes som å foretrekke 

noe «mer skarpt» enn det som er dagens normaltilstand. Dette har bidratt til å forme noen av 

forventningene som lå til grunn for analysen, på den måte at noen av de fenomen som har 

sammenheng med å være negativ til generell/permanent bevæpning, også kan ha sammenheng 

med å være positiv til halvladd våpen ved generell bevæpning. Dette begrunnes altså i at dette 

er preferanser for «mindre skarpe» alternativer. Det forventes ikke at de to holdningene skal 

speile hverandre, da de representerer forskjellige premisser, men på bakgrunn av dette vil 

fenomen som er blitt vist å ha en effekt på holdning til bevæpning generelt, i noen tilfeller 

forventes å virke i motsatt retning på preferanse for halvladd våpen. Det tas høyde for at de 

som ikke foretrekker halvladd våpen, også kan ha fremskutt lagring på kropp som sitt 

foretrukne ladetrinn, men dette vurderes som mindre sannsynlig enn skarpladd.  

Vekting  

Kjønnsfordelingen på 26% kvinner og 74% menn tilsier at kvinner er underrepresentert i 

utvalget, sammenlignet med den reelle kjønnsfordelingen i politiet da undersøkelsen ble 

gjennomført. Ser man på kjønnsfordelingen blant polititjenestepersoner ansatt i politiet ved 

utgangen av 2017, var fordelingen 31,4% kvinner og 68,6% menn (Politidirektoratet, 2018, s. 

29). Av hensyn til denne underrepresentasjonen konstruerte jeg en vektingsvariabel, for å 

sjekke hvilket utslag denne hadde. Jeg var først og fremst opptatt av å se etter eventuelle 

endringer i totalfordelingen for holdning til halvladd våpen når denne ble inkludert, men for å 

være grundig sjekket jeg også samtlige andre fordelinger. Forskjellene jeg fant var meget 

små, med forandringene i totalfordelingen på +/- 0,3% eller lavere. Det ble ikke vurdert som 

nødvendig å benytte vektingsvariabelen videre i analysene.  
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Jeg tar høyde for at enkelte deler av forskningsprosessen kanskje kunne vært gjort annerledes, 

og at det finnes andre fremgangsmåter som også kunne vært fordelaktige, men jeg står inne 

for de metodiske valgene jeg har tatt. Jeg mener at de valgte metodene belyser 

problemstillingen på en god måte. 

3.4 Etisk refleksjon 

I et hvert forskningsprosjekt er ansvarlig behandling av data et viktig etisk krav. Dette 

innebærer å legge frem det empiriske materialet på en ærlig og redelig måte, og at man tar 

hensyn til de som har bidratt med informasjonen. Ved bruk av data fra en spørreundersøkelse 

eller intervjudata, er anonymisering av respondenter en viktig del av dette ansvaret. 

Datamaterialet jeg bruker i min analyse, var allerede anonymisert da jeg mottok det, slik at 

jeg selv ikke har måttet utføre noen anonymisering av materialet. I forkant av prosjektet 

kontaktet jeg NSD, for å sjekke om prosjektet var meldepliktig, og fikk beskjed om at det ikke 

var tilfellet, ettersom jeg kun skulle behandle anonymiserte data.  

Alle forskere har sine forestillinger og fordommer, som kan påvirke hvordan de gjør 

forskning, og hvordan de omtaler annen forskning. Slike førforståelser bør gjøres rede for, 

slik at leseren kan ha tillitt til den forskningen som presenteres (Finstad, 2011a, s. 61). Derfor 

er det viktig at jeg har et kritisk blikk til mine egne forståelse, og tar en vurdering på om mine 

personlige meninger om temaet kan ha påvirket utførelsen av mitt prosjekt. Da jeg startet 

arbeidet hadde jeg ikke personlig tatt stilling til hverken om jeg var for eller mot permanent 

generell bevæpning av politiet, eller til hvilket ladetrinn som burde benyttes ved en slik 

bevæpning. Særlig sistnevnte spørsmål, som skulle bli mitt hovedtema, fremstod som et nytt 

og spennende spørsmål for meg. Hensikten med prosjektet har heller ikke vært å gjøre meg 

opp noen personlig mening, men å undersøke polititjenestepersoners holdninger, og hva som 

preger disse. Her har jeg forsøkt å gå bredt ut for å undersøke alle temaer som kunne være 

relevante, og i hovedsak ekskludert det som ikke lot seg undersøke. Jeg har med ord gått inn i 

prosjektet med stor nysgjerrighet, og forsøkt å inkludere alle de vinklinger som kan belyse 

spørsmålet om ladetrinn.  

Jeg har videre forsøkt å føre en så ærlig forskning som mulig, særlig med tanke på den 

kvantitative analyseprosessen. Når man skal konstruere en regresjonsmodell med et rikt 

datasett, der man har tilgang på et mangfold av variabler, er det teorien mulig å prøve seg 

frem med enorm mengde kombinasjoner av variabler, og lete seg frem til den modellen med 
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størst mulig forklaringsevne. Dette er ikke en god og ærlig måte å forske på, og kvaliteten på 

et forskningsprosjekt avgjøres ikke av hvor stor forklart varians en modell har. 

Da jeg startet arbeidet med dette prosjektet var det, som tidligere nevnt, ikke med hensikt om 

å fremme et normativt standpunkt. Likevel har jeg underveis i arbeidet tatt meg selv i å 

argumentere i favør av halvladd våpen. Når man jobber så intensivt med et tema er det 

vanskelig å ikke danne seg en mening om dette, men da er det desto viktigere å ikke la 

forskningen bli formet av meningen. Den avstanden vurderer jeg selv at jeg har klart å 

opprettholde. Grunnen til at jeg underveis i prosjektet har dannet meg en positiv mening om 

halvladd våpen, er et jeg gjennom analysen har sett tegn på at dette ladetrinnet kan ha en 

nytteverdi. Jeg oppfatter at noen av mine drøftinger kan fremstå som om de er normativt 

vinklet, men i disse tilfeller er hensikten først og fremst å belyse en nytteverdi, som kan 

forklare hvorfor noen politifolk vil foretrekke halvladd våpen. Ettersom halvladd våpen har 

vært lite omtalt i bevæpningsdiskursen, har det vært nødvendig å gjøre en grundig 

redegjørelse som del av denne oppgaven, og med dette har det fulgt en del argumentasjon som 

del av aktualisering. 
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4 Tidligere forskning og teori 

 

I dette kapittelet vil jeg presentere relevante teoretiske perspektiver og tidligere forskning, 

som kan bidra til å belyse problemstillingen. Først vil jeg ta for meg tidligere forskning på 

bevæpning i Norge, og vise noen av de viktigste tendensene og utviklingene som har blitt 

avdekket tidligere. Det er særlig forskning på politiets holdninger som kan si noe interessant 

om politikulturen. Deretter vil jeg utforske politikultur som et teoretisk begrep, og vise 

hvordan politiforskere har utforsket ulike sider ved dette fenomenet. Videre vil jeg utforske 

hvordan holdninger til bevæpning, kan være et uttrykk for utvikling innen politikulturer, og 

hva som kan ha sammenhenger med den nyansen som halvladd våpen representerer. Sentrale 

temaer er særlig hvilken rolle fare og risiko spiller i politikulturen, og hvordan forskjeller i 

arbeidsoppgaver, geografisk plassering, kjønn osv. kan ha sammenheng med holdninger til 

bevæpning.  

Ettersom norske polititjenestepersoner ikke har blitt spurt om sine holdninger til halvladd 

våpen i en slik undersøkelse på tidligere tidspunkt, har det vært vanskelig å formulere noen 

klare forventninger til hvilken oppslutning en slik preferanser vil ha, og hvilke faktorer det 

kan ha en sammenheng med. Tidligere forskning på bevæpning av politi i Norge har naturlig 

nok vært fokusert på hvorvidt en permanent generell bevæpning av politiet er ønskelig. 

Ettersom det finnes god forskning på dette, er det nyttig å se på hvilke faktorer som tidligere 

har hatt sammenheng med holdninger til bevæpning generelt, og vurdere hvilke av disse som 

også kan ha relevans for holdninger til halvladd våpen. I løpet av dette kapittelet vil jeg derfor 

vurdere hvilke sammenhenger som er rimelig å forvente, med utgangspunkt i tidligere studier 

på området og relevante teoretiske perspektiver. Derfor vil dette Jeg vil ha særlig fokus på 

hvilke faktorer som har hatt en sammenheng med holdninger til bevæpning generelt og hvilke 

politikulturelle trekk, som er relevante for spørsmålet om halvladd våpen.  

4.1 Forskning på bevæpning i Norge 

Liv Finstad gjennomførte to spørreundersøkelser om polititjenestepersoners holdninger til 

bevæpning, i henholdsvis 2011 og 2012. Den første ble gjennomført i perioden 30. mai – 28. 

juni 2011, i forbindelse med rapporten Generell bevæpning av norsk politi, utgitt av Politiets 

Fellesforbund (Finstad, 2011b, s. 2). På spørsmål om hvorvidt politiet alltid burde være 
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bevæpnet svarte 20% «ja», mens 60% svarte «nei», og 20% svarte at de ikke hadde tatt 

stilling (Finstad, 2011b, s. 4). Året etter publiserte Finstad rapporten Hva mener 

innsatspersonell om generell bevæpning? Resultater fra en spørreundersøkelse til IP-

godkjente 1–5. Denne undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 25. september til 10. 

oktober 2012 (Finstad, 2012, s. 2). De to undersøkelsene ble altså gjennomført henholdsvis 

før og etter 22. juli 2011. Finstad påpekte her at selv om målgruppene ikke var identiske, 

kunne en sammenligning mellom de to undersøkelsene gi indikasjoner på mulige endringer. 

Resultatene fra den andre undersøkelsen viste at på samme spørsmål hadde 42% svart «ja», 

52% svart «nei» og 7% hadde ikke tatt stilling. Sammenlignet med 2011-undersøkelsen, var 

det altså over dobbelt så høy andel som svarte ja, og større andel som hadde gjort seg opp en 

mening. Det var fortsatt et flertall som svarte nei, men en mindre andel enn året før. Det er 

nærliggende å tro at terrorangrepet 22.07.11 har hatt en påvirkning på denne 

holdningsutviklingen, men på spørsmål om hvorvidt 22/07 har ført til endret syn på 

bevæpning svarte bare 12% «ja», mens 83% svarte «nei» og de siste 5% ikke hadde tatt 

stilling. Av de som hadde endret syn hadde 92% gått fra imot generell bevæpning eller ikke 

ha tatt stilling, til å være for, men da gruppen er såpass liten (N=106) må denne tendensen 

tolkes med forsiktighet (Finstad, 2012, s. 8). I Politihøgskolens undersøkelse, som altså ble 

gjennomført i 2017, svarer 80% av respondentene ja på spørsmålet «Bør politiet alltid bære 

våpen i tjeneste?», mens 15% svarer nei og 5% svarer at de ikke har tatt stilling. Her ble det 

også spurt om hvor positive eller negative respondentene stiller seg til et bevæpnet politi. Her 

svarer 54% at de er svært positive til et bevæpnet politi, og bare 2,3% at de er svært negative. 

Den mer negative halvdel av skalaen (1-3) står for 10,7%, og den mer positive halvdel for 

89,3% (Thomassen, et al. (under utgivelse)). Det som kommer frem er altså en tydelig 

holdningsendring, der politiet som gruppe har blitt mer positive til bevæpning. 

Mange av spørsmålene i 2011-undersøkelsen målte hvilken grad respondentene var enige 

eller uenige i gitte påstander, og mange av disse hadde stor oppslutningen på svaralternativ 3, 

«verken enig eller uenig». Om dette skriver Finstad: «At andelen «verken enig eller uenig» 

gjennomgående er stor, illustrerer at vi har å gjøre med vanskelige avveininger der det ikke er 

så lett å gjøre seg opp en mening» (Finstad, 2011b, s. 9). Dette er et enkelt men viktig poeng. 

Undersøkelsen jeg bygger på inneholder mange av de samme spørsmålene som Finstad 

brukte, samt andre med samme struktur, så dette kan også være et relevant poeng for min 

studie. Frekvensfordelingene basert på Finstads første undersøkelse viste at de som var for 

permanent bevæpning oftere krysset av for å ha opplevd forskjellige farlige 
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hendelser/situasjoner, men hun skriver at det er utilstrekkelig å forklare holdninger til 

bevæpning bare med erfaringer. Hun påpeker også at det kan finnes forklaringer i en 

«operativ arbeidskultur» (Finstad, 2011b, s. 16). Dette aktualiserer et fokus på de operative 

sidene av politikulturen i en bevæpningskontekst. Finstad skriver også slik arbeidskultur kan 

være forskjellig fra sted til sted, noe som videre aktualiserer et fokus på geografiske 

forskjeller. 

I 2013 ble det gjennomført en undersøkelse blant politistudenter, kalt RECPOL, som står for 

Recruitment, Education and Careers in the Police (Fekjær & Strype, 2015, s. 1). Silje Fekjær 

og Jon Strype gjennomførte en analyse av disse dataene med fokus på holdninger til 

bevæpning, og undersøkte sammenheng med forskjellige faktorer. Igjen var et av spørsmålene 

formulert: «Bør politiet alltid bære våpen i tjeneste?». I denne undersøkelsen delte studentene 

seg i tre nesten jevnstore grupper, med 32% «ja», 33% «nei», og 35% «ikke tatt stilling» 

(Fekjær & Strype, 2015, s. 12). Pernille Skjevrak gjennomførte en ny spørreundersøkelse 

blant politistudenter i 2016, og sammenlignet datamaterialet fra denne med RECPOL-dataene. 

På denne måten kunne hun sammenligne to kull av 3.-årsstudenter, i 2013 og i 2016, hvor det 

sistnevnte kullet hadde vært i praksis under perioden med midlertidig bevæpning. Et viktig 

mål med hennes prosjekt var å undersøke om perioden med midlertidig bevæpning hadde 

gjort politistudentene mer positive til bevæpning og hun fant en markant holdningsendring 

blant studentene. Blant 2016-kullet svarte 84% «ja», 6% «nei», og 10% «har ikke tatt 

stilling», på samme spørsmål. (Skjevrak, 2016, s. 82). Disse ble også spurt om hvor positive 

eller negative respondentene stiller seg til et bevæpnet politi. Her svarte 44,8% at de var svært 

positive, og kun 0.36% at de var svært negative. 95% plasserte seg på den positive halvdel 

(Skjevrak, 2016, s. 83). Videre kom det frem at hele 96,3% av respondentene fra 2016-kullet 

oppga at erfaringene fra den midlertidige bevæpningen i svært stor eller noen grad hadde gjort 

dem mer positive til bevæpning (Skjevrak, 2016, s. 85). Politistudenter kan ikke sidestilles 

med polititjenestepersoner, men deres holdninger har definitivt også en relevans, da disse er 

fremtidige politi.  

Erfaringer med halvladd våpen 

Som nevnt har ikke ladetrinn vært et stort tema i den tidligere forskningen, men er Hans 

Petter Lades masteroppgave Med våpen på hofta, inneholder noen interessante betraktninger 

om halvladd våpen. Ladetrinn var heller ikke her et hovedfokus, men de erfaringer med 

halvladd våpen som belyses, er interessante. Lade gjennomførte kvalitative intervjuer med 
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polititjenestepersoner, noen fra Oslo og noen fra Lillehammer. De sistnevnte hadde ved 

innføringen av den midlertidige bevæpningen fått ordre fra politimesteren i Gudbrandsdal om 

at våpenet skulle bæres halvladd (Lade, 2016, s. 101). Alle Lades informanter var selv kritiske 

til dette, men opplyser at det også var politibetjenter på stasjonene som støttet tiltaket. 

Kritikken dreide seg hovedsakelig om tre ting. For det første mente flere at det var et dårlig 

valg å innføre et tiltak som ville senke reaksjonsevnen. Dette var særlig fordi grunnlaget for 

selve bevæpningen var PSTs trusselvurdering, der uniformert politi ble vurdert som mulig 

terrormål. For det andre var ikke dette et ladetrinn (Lade bruker ordet «bæremåte») som de 

hadde trent på, noe som gjorde dem usikre på om de ville reagere riktig. For det tredje, som 

en forlengelse av denne usikkerheten, mente noen at de kunne bli mindre skjerpet hvis man 

var vant til å gå med halvladd, og at dette kunne medføre vådeskudd (Lade, 2016, ss. 101-2). 

Det første punktet av kritikken handler om at halvladd våpen vil senke reaksjonsevnen noe, 

sammenlignet med å gå med skarpladd våpen, noe jeg vil komme tilbake til senere i kapitlet. 

Sistnevnte punkt har jeg allerede omtalt i kapittel 2. Den mer generelle usikkerheten som 

beskrives på det andre punktet, henger sammen den tidligere nevnte uttalelsen fra Steffen 

Ousdal (se s. 18), om at det er risikofylt å benytte en praksis man ikke har trent på. Her ble det 

også spesifikt påpekt at en IP4 ikke var godt nok trent til å tilpasse seg tilstrekkelig, og 

kanskje ikke ville reagere riktig i en farlig situasjon (Lade, 2016, s. 101). Dette viser særlig til 

to ting som fremstår interessant å undersøke. Det første er forskjeller mellom nettopp IP-

kategorier. Det andre relaterer til trening og utdanning, og at det vil være nødvendig å gjøre 

endringer ved et skifte av ladetrinn. Kritikken bærer preg nettopp av at disse 

tjenestepersonene skulle bære halvladd våpen på en midlertidig basis, uten å ha trent spesifikt 

på dette. Lade skriver videre at flere informanter var positive til halvladd våpen i et lengre 

tidsperspektiv, hvis man fikk trent på dette (Lade, 2016, s. 102). Dette er et viktig poeng. 

Politiet bør ha opplæring og trening som er tilpasset den bevæpningsmodellen de skal 

praktisere i tjenesten. Det vil også si, at en overgang til permanent generell bevæpning, 

potensielt vil kreve endringer, fordi dagens opplæring og rutiner er basert på at 

normaltilstanden skal være ubevæpnet, slik som Ousdal også la vekt på. Det har vært et 

sentralt argument imot generell bevæpning, at det kreve endring av opplæring og trening, og 

at dette vil kreve mer ressurser (Politiets Fellesforbund, 2011, s. 16). Hvis dette likevel er 

tilfelle, kan et bytte av ladetrinn, med de endringer i opplæring dette vil kreve, kanskje være 

mer overkommelig?  
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Når respondentene i Lades undersøkelse gikk med halvladd våpen i en svært kort periode, gir 

dette et svært begrenset erfaringsgrunnlag. Det er altså lite hensiktsmessig å skulle si noe om 

hva eventuelle erfaringer har å si for holdninger til halvladd våpen. Det som derimot er mulig 

å si noe om, er at det kom frem både positive og negative holdninger til halvladd våpen, i de 

intervjuene Lade gjennomførte. Dette kan tyde på at det finnes delte meninger om dette. Hvis 

det er tilfelle kan dette være en interessant kontrast til de positive holdningene til bevæpning 

generelt. Derfor ønsker jeg å utforske eventuelle variasjoner.  

Hvilken oppslutning kan forventes om halvladd våpen? 

Politihøgskolens undersøkelse viser at politiet i større grad enn tidligere er enige i spørsmålet 

om generell bevæpning, og at det klare flertallet er positive til bevæpning (Politihøgskolen, 

2019). Betyr dette at det kan forventes tilsvarende stor enighet i spørsmålet om ladetrinn? Her 

er det vanskelig å si hva som kan forventes. Spørsmålet om hvorvidt politiet alltid bør gå med 

våpen i tjeneste, er et som politifolk nå har måttet forholde seg til over lengre tid, og som det 

altså har oppstått større enighet om med tiden, og på bakgrunn av erfaringer man har 

opparbeidet seg. Spørsmålet om hvorvidt man vil foretrekke halvladd våpen ved generell 

bevæpning, stilles for første gang, i alle fall på så stor skala, i denne undersøkelsen, og det 

finnes lite erfaringsgrunnlag med dette ladetrinnet. Hvis man ser på hvordan oppslutningen 

rundt holdning til bevæpning har utviklet seg, vil det ikke overraske om det forekommer delte 

meninger vedrørende halvladd våpen i dag. Dette er særlig fordi det synes å være både 

fordeler og ulemper ved en eventuell innføring av halvladd våpen, og ikke minst at det finnes 

oppfatninger av slike fordeler og ulemper blant politifolk. Deres kjennskap til egne rutiner, 

praksiser og våpenbruk, setter tjenestepersoner i posisjon til å kunne erverve seg meninger om 

dette. Ettersom spørsmålet om ladetrinn er et mindre etablert spørsmål, er det nok ikke rimelig 

å forvente at politiet i like stor grad er enige på dette spørsmålet. 

4.2 Politikultur 

Ideen om en politikultur oppstod som et forsøk på å forstå politiets praksis (Reiner, 2010, s. 

115). William Westley pekte på en politikultur som bygget på gruppesolidaritet og fiendtlig 

bilde av omverdenen (Westley, 1953, ss. 34-36, Westley, 1970, s. 93). Dette fiendebildet er 

vanskeligere å forestille seg når en ser til dagens norske politi. Senere bruk av begrepet har i 

større grad fokusert på at det finnes forskjellige typer politikulturer. Verdien av begrepet har 

vært kritisert av blant annet P.A.J. Waddington, som mente at konseptet var blitt brukt for å 
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bortforklare uønskede holdninger og handlinger blant politifolk (Waddington, 1999, s. 107). 

Oppfatninger av politikultur som noe negativt har vært vanlige både i media og akademia 

(Crank, 2004, s. 13). Men politikultur, som kultur generelt, er ikke et utelukkende positivt 

eller negativt fenomen, men et sentralt prinsipp i menneskers sosiale liv (Crank, 2004, s. 14). 

Politikultur er et eksempel på en type arbeidskultur, som er spesielt interessant innenfor 

kriminologien, på grunn av politiets rolle i samfunnet. Rolf Granér betegner en yrkeskultur 

som «en felles måte å oppfatte og vurdere virkeligheten, det egne arbeidet og seg selv som 

gruppe på, innen en yrkesgruppe eller i deler av en yrkesgruppe». På bakgrunn av dette 

utvikles allment aksepterte fremgangsmåter og normer (Granér, 2015, s. 137). En slik 

yrkeskultur påvirkes av samfunnet rundt, og aktuelle holdninger til kjønnsforskjeller, autoritet 

og makt er ting som kan påvirke den. Granér beskriver dog politikulturen som stabil over tid, 

med arv fra det militære (Granér, 2015, s. 138). Dette betyr dog ikke at politikulturer ikke kan 

utvikles og forandres over tid, noe Janet Chan har beskrevet i sin studie av sosialisering av 

politirekrutter (Chan, 2003, s. 272). Det er naturlig at videreføring av kulturelle verdier til nye 

medlemmer vil kunne medføre tilpasning og videreutvikling av eksisterende verdier.  

Granér skriver også at en del av yrkeskulturen kan være å tilegne seg et spesielt yrkesblikk, 

og viser til Liv Finstads begrep «Politiblikket». Finstad beskriver ««Politiblikket» som et 

begrep for å utforske politiets «briller», forståelser og handlinger» (Finstad, 2013, s. 27). 

Blikk og briller er nøkkelord her, for det handler om hvordan polititjenestepersoner selv ser 

og oppfatter aspekter ved sitt eget yrke, og hvordan dette preger deres handlinger. 

«Politiblikket» som et begrep passer også godt overens med tidligere forståelser av politi og 

politikultur. Jerome Skolnick og James Fyfe skriver at å forstå hvordan politiet ser sin rolle og 

sine omgivelser, er viktig for å forstå deres moral og motiver (Skolnick & Fyfe, 1993, s. 92). 

Politiets oppfatninger av seg selv og andre er en sentral del av politikulturen, og særlig viktig 

i en studie av politifolks holdninger. Et annet begrep som henger sammen med yrkeskultur, er 

det Skolnick kaller «Working Personality», som kan oversettes til arbeidspersonlighet, eller 

for akkurat den aktuelle yrkesgruppen, politipersonlighet. Han mener ikke med dette at alle 

politifolk hadde like arbeidspersonligheter, men at distinkte trekk går igjen i politiets 

yrkesgruppe (Skolnick J. H., 1994, s. 41). I den politisosiologiske litteraturen brukes ofte 

politikultur og politipersonligheter om hverandre. Skolnick skriver at særlig tilstedeværelsen 

fare og autoritet, og en konstant press på å fremstå effektive, bidrar til å utvikle bestemte 

karaktertrekk (Skolnick J. H., 1994, s. 43). Autoritet er et interessant begrep her, da det kan 

oppfattes som både noe positivt og noe negativt, og har en helt essensiell betydning for 
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politiet. Waddington påpeker at politiets autoritet henger sammen med at makten de utøver er 

legitim og anerkjent (Waddington, 1991, s. 4). På denne måten blir autoritet en del av 

identiteten til politiet, og kan prege politiets arbeidspersonligheter. Der autoritet kan komme 

til utrykk i mange former for arbeid, er tilstedeværelsen av fare i noen grad mer forbundet 

med spesifikke typer politiarbeid. Betydningen av fare kommer jeg nærmere tilbake til, da 

dette er særlig viktig for det aspektet av politikultur som relaterer til bevæpning.  

Ideen om en politipersonlighet er fulgt opp i nyere forskning. Abrahamsen og Strype har 

undersøkt om det finnes systematiske forskjeller i personligheter mellom norsk politi og den 

øvrige befolkningen, og deres funn støtter ideen om en «politipersonlighet» (Abrahamsen & 

Strype, 2010, s. 14). I tråd med Skolnicks begrep handler dette mer om at enkelte trekk går 

igjen hos politifolk, enn at alle er like. De foreslår at dette kan være et resultat av både 

rekrutering og seleksjon til Politihøgskolen, og sosialisering innenfor yrkesgruppen. Studien 

tar utgangspunkt «Big Five personality taxonomy» som rammeverk, som omfatter trekkene 

«conscientiousness», «agreeableness», «emotional stability», «extraversion» og «openness to 

experience» (Abrahamsen & Strype, 2010, s. 5). Funnene deres viser at 

polititjenestepersonene testet signifikant høyere på de tre førstnevnte trekkene, som kan tyde 

på at politiet jevnt over er mer samvittighetsfulle, sympatiske/samarbeidsvillige, og mer 

emosjonelt stabile, hvorav sistnevnte hadde de største forskjellene (Abrahamsen & Strype, 

2010, s. 12). Dette er jevnt over mer positivt konnoterte egenskaper, enn hovedvekten av de 

trekkene som tradisjonelt har blitt trukket frem for å beskrive politipersonligheter. Andre 

trekk som gjerne brukes til å beskrive politiet, både av de som observerer utenfra og av 

politifolk selv (særlig etter noen år i jobben), omfatter gjerne skeptisisme, kynisme og 

mistenksomhet (Skolnick & Fyfe, 1993, s. 97).  

I følge Reiner kommer mistenksomheten av politiets kontinuerlige behov for å være på utkikk 

etter potensielt farlige eller mistenkelig situasjoner og personer, samt tegn på at det foregår 

eller har foregått noe ulovlig, ordensforstyrrelser eller andre problematiske hendelser (Reiner, 

2010, s. 121). David Bayley beskriver hvordan dette kan figurere som et dilemma for 

patruljerende politi, ved at et langt og kjedelig skift plutselig kan bli avbrutt av et traumatisk 

og livstruende oppdrag. Dilemmaet ligger i at tjenestepersoner må være forberedt på det 

verste, selv om man sjeldent opplever slike situasjoner. Å slappe av åpner for risiko, mens 

anspenthet åpner for overreaksjon (Bayley D. H., 2005, s. 144). Geir Aas skriver om hvordan 

politiet på bakgrunn av dette trener politiet på å være mentalt forberedt på de verst tenkeliges 
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situasjoner, det som gjerne omtales som «verstefallstenkning» (Aas, 2010, s. 166). 

Verstefallstenking har altså en plass i politikulturen, og dette er særlig relevant i spørsmål om 

bevæpning. Et ønske om bevæpning kan i stor grad bygge på et ønske om å være forberedt på 

de verst tenkelige situasjoner, i alle fall ser man ser ofte at argumenter for bevæpning som 

bygger på dette (NOU 2017: 9, s. 175). 

Verstefallstenkningen og mistenksomheten henger sammen med politiblikket rettet mot 

befolkningen. Det er blant annet i møter med folk at politi må være forberedt på farlige 

hendelser. Dette vil selvsagt avhenge av hvem man møter, og i denne sammenheng kam 

politiet operere med en egen typologi. Mye brukt i politiforskningen er Van Maanens 

analytiske idealtyper «suspicious persons», «assholes» og «know nothings» (Van Maanen, 

2005, ss. 281-282), og Skolnicks «the symbolic assailant», personer hvis utseende (antrekk), 

språkbruk, oppførsel og kroppsspråk, antyder at de kommer til å gjøre noe ulovlig. Han 

vektlegger særlig voldsutøvelse, da dette i særlig stor grad representerer fare (Skolnick J. H., 

1994, s. 44). Aas påpeker at klassifiseringene som kommer frem i Van Maanens studie, i 

likhet med Skolnicks «symbolic assailant», må forstås i kontekst av faremomentet i 

politihverdagen (Aas, 2010, s. 166). Politiet må raskt kunne avgjøre hva slags personer man 

har med å gjøre, og forenklede definisjoner og stereotypier kan tolkes som et redskap for å 

takle fareaspektet i yrket. I norsk kontekst vil dette blikket gjerne være noe mildere, og for 

eksempel kan skillet mellom «vanlige folk» og «fylla på byen» som respondentene til Lade 

bruke, være et mer relevant skille (Lade, 2016, s. 59). Finstad trekker frem begreper som 

«slask» eller «kjeltring» som eksempler på uttrykk som brukes om kjenninger av politiet 

(Finstad, 2013, s. 89). Den av Van Maanens idealtyper som muligens er mest interessant i 

denne konteksten, er forståelsen av ordinære borgere som «uvitende». Dette er en type 

holdningen som har kommet frem i bevæpningsdebatten, i den forstand at det er politifolk 

som vet best og de andre ikke er i posisjon til å forstå. (Et mye brukt argument er at det er den 

som går med skoen som vet hvor den trykker.) Sammen med den tydelige holdningsendringen 

mot et ønske om permanent bevæpning, kan dette tolkes som at politikulturen preges av en 

slags distansering fra den øvrige befolkning. Forholdet mellom politiet og den øvrige 

befolkningen har vært en viktig del av hvordan politikulturer kan tolkes. Fra det noe fiendtlige 

bildet som assosieres med blant annet de trekkene Skolnick snakker om, til det som kan 

oppfattes som en slags distansering fra befolkningen, til det mer produktive samarbeidet. 

Dette handler både om symbolsk distanse, og om forskjellige måter å forstå ting på, hvordan 

et politiblikk skiller seg ut. Politi og sivile, blant annet forskere, vil ofte ha forskjellige 



44 

 

forståelser av en situasjon eller et fenomen. Her tenker jeg særlig på situasjoner preget av fare 

og risiko. Et godt forhold mellom politi og befolkning ikke kan tas for gitt. John Kleinig 

beskriver hvordan forholdet mellom politiet og omgivelsene ofte kan være preget av motstand 

heller enn samarbeid (Kleinig, 1995, s. 225). Slike forhold vil gjøre politiets arbeid mer 

krevende, og dette vil kunne introdusere eller forsterke de mer negative holdningene i 

politikulturen. Den mer ideelle motsetningen er Finstad kaller det store samarbeidsprosjektet. 

For det norske politiet representerer befolkningen ofte en viktig ressurs, som bidrar med 

nyttige innmeldinger eller opplysninger, og møter politiet med positivitet og lydighet 

(Finstad, 2013, s. 178). Her er tillit et nøkkelord. Harald Grimen beskriver det han kaller 

samarbeidets problem, som ofte springer ut av mangel på tillit mellom aktørene. Tillit legger 

til rette for samarbeid, åpner handlingsrom, og fører til en lettere flyt av informasjon og 

kunnskap (Grimen, 2009, s. 72).  

4.3 Forskjeller i politikultur 

Et sentralt spørsmål i politisosiologien er hvorvidt politikultur skal forstås som et samlet 

fenomen, eller som et spekter av forskjellige politikulturer. Skolnick og Fyfe argumenterer for 

at politikulturer er liknende overalt, fordi de bygger på de samme trekkene, nemlig 

tilstedeværelsen av fare, autoritet, og et mandat til å bruke makt (Skolnick & Fyfe, 1993, s. 

92). Likevel peker store deler av den nyere forskningen på politikultur som et mer dynamisk 

og delt fenomen. Med dette menes at det finnes ulike politikulturer som kan eksistere i 

samspill eller konkurranse, og at politikulturer kan være i stadig forandring. Robert Reiner 

skriver at det som må tilføres i den videre diskusjonen er analyse av variasjoner, innad i og 

mellom forskjellige politietater, samt politiske dimensjoner tilknyttet den sosiale strukturen 

(Reiner, 2010, s. 118). Et særlig interessant eksempel på ulike politikulturer som sameksister, 

kommer frem i en studie av politiet i New York, gjennomført av Elisabeth Reuss-Ianni og 

Francis Ianni, hvor de identifiserte et interessant skille i politikultur. De identifiserte to 

separate varianter av politikultur, som de kalte «street-cops» og «management-cops». Reuss-

Ianni beskriver «street-cops» som tradisjonsbundne, temperamentsfulle arbeiderklassetyper, 

som identifiserer seg selv som karrierepoliti. I kontrast tilhører «management-cops» oftere 

middelklassen, og på grunn av større grad av utdanning og tilgjengelig mobilitet, er mindre 

låst til politiyrket, og derfor innehar mindre lojalitet. Disse to motsetningene beskrives ofte i 

konklift med hverandre (Reuss-Ianni, 2017, s. 137). Slike idealtyper er sjelden direkte 

overførbare, særlig mellom to så forskjellige land som Norge og USA, men det generelle 
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skillet mellom «inne» og «ute» er svært interessant. Det er nærliggende å tro at lignende 

skiller kan vokse frem også i Norge, men basert på andre personlighetstrekk. Et slikt skille er 

særlig interessant fordi store deler av politiforskningen er fokusert på patruljerende politi. Det 

er naturlig at dette har blitt et fokusområde for forskningen, for som Bayley påpeker utgjør 

patruljering den soleklart største arbeidsoppgaven til mange av verdens politistyrker (Bayley 

D. H., 2005, s. 141). Han nevner riktignok ikke Norge i denne sammenheng, men vårt politi 

skiller seg ikke ut på dette området, og ordenstjenesten står også helt sentralt her til lands 

(Finstad, 2013, ss. 29-35). Dette reflekteres også blant respondentene i Politihøgskolens 

undersøkelse, hvorav 39% svarer at de hovedsakelig jobber med ordenstjeneste (se side 65). 

Utover det jobber også enheter fra spesialavdelingene mye med ordenstjeneste (Finstad, 2013, 

s. 32). Et eksempel på en studie med et slikt fokus er Granérs studie av svensk patruljerende 

politi og deres yrkeskultur. Granér peker på at bredden i politiets organisasjon og oppgaver, 

gir grunn til å tvile på at det finnes en felles politikultur. Han skiller særlig mellom de som 

utfører patruljetjeneste og de som arbeider i overordnede avdelinger (Granér, 2015, s. 136). 

Dette gjenspeiler i noen grad Reuss-Iannis todeling.  

Granér illustrerer variasjonen ved å plassere kulturen som et kontinuum mellom to 

ytterpunkter, som representerer hver sin idealtype: det legalistiske perspektivet og det 

autonome perspektivet (Granér, 2015, s. 139). Som nevnt viste Fekjær og Strypes studie en 

sammenheng mellom autonome holdninger og positiv holdning til bevæpning, blant norske 

politistudenter. I Granérs undersøkelse identifiserte han at tendenser til legalistiske perspektiv 

hovedsakelig befant seg utenfor den patruljerende polititjenesten. Han knytter en 

sammenheng til grad av selvstendighet i yrket, der større selvstendighet gir forutsetninger for 

mer autonom yrkeskultur og praksis (Granér, 2015, s. 147). Granér omtaler videre tre sett med 

motsetningspar av analytiske idealtyper, som ytterligere modifiserer hovedperspektivene. Han 

omtaler disse tilnærmingsmåtene som «tøffe» mot «myke», «trøtte» mot «sultne», og 

«mekanisk-intuitive» mot «praktisk intellektuelle» (Granér, 2015, s. 139).  

Det er særlig motsetning mellom det «tøffe» og «myke» som jeg oppfatter som det mest 

relevante for spørsmålet om halvladd våpen. Tøffe og myke tilnærminger handler om bruk av 

maktressurser og hvilke inntrykk man gjør på omgivelsene. En tøff tilnærming fokuserer 

typisk på en dominant fremstilling der maktbruk er vektlagt. En myk tilnærming fokuserer i 

større grad på samarbeid og kommunikasjon, samt minst mulig maktbruk, noe som utgjør det 

dominerende perspektivet i nordiske politiutdanninger (Granér, 2015, s. 145). Omtalelsen av 
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det tøffe mot det myke, særlig maktaspektet, vekker assosiasjoner til Per Ole Johansens 

fremstilling av «myke» og «harde» stiler blant norske polititjenestefolk (Johansen, 1989, s. 

12). Begge sider av dette motsetningsparet er med andre ord historisk relevant i en norsk 

kontekst, selv om det som tidligere nevnt vektlegges at politiet skal ha et sivilt preg, som nok 

er lettest å assosiere med en myk stil. På bakgrunn av premisset om at skarpladd våpen regnes 

som normalen, er det nærliggende å forstå halvladd våpen som et mykere alternativ. Derfor 

kan det være relevant å stille spørsmål om hvorvidt er preferanse for halvladd våpen kan være 

uttrykk for en mykere tilnærming.  

De andre to motsetningsparene er ikke like sentrale i denne kontekst. De sultne typene 

beskrives som mer motiverte og søkende etter situasjoner å jobbe i, der de trøtte er mer 

tilbakeholdne og tar mindre initiativ (Granér, 2015, s. 144). Granér peker på at holdning til 

risikoen for å gjøre feil, og å bli straffet for det, henger sammen med motsetningen av trøtte 

og sultne tilnærmingsmåter i politiet. Med hensyn til å unngå slike feil, vil den tryggeste 

arbeidsmåten være å gjøre så lite som mulig, noe som stemmer overens med en trøtt 

tilnærmingsmåte (Granér, 2015, s. 145). Praktisk-intellektuelle tilnærminger vektlegger 

logiske resonnementer og vitenskapelig begrunnet kunnskap, åpenhet for påvirkning utenfra, 

profesjonelle idealer uavhengig av personlige preferanser, og ønske om å reflektere over og 

utvikle egne arbeidsmetoder. Mekanisk-intuitive tilnærminger verdsetter praktisk erfaring, 

raske avgjørelser, og handlingsorientering basert på konkret, lett tilgjengelig kunnskap, og 

sunn fornuft (Granér, 2015, s. 146). 

4.4 Fare, risiko og trygghet 

Tilstedeværelsen av fare står sentralt i utviklingen av politikulturer. Dette gjør også risiko og 

trygghet til svært relevante begreper. Betydningen av begrepet risiko har forandret seg med 

fremveksten av det moderne samfunnet. Tidligere var konseptet risiko knyttet til en objektiv 

fare, med en bakenforliggende naturkraft eller gudskraft, og inneholdt derfor ingen ide om 

menneskelig skyld eller ansvar (Lupton, 2013, s. 6). Den eneste motstand som kunne ytes var 

å estimere sannsynligheten etter beste evne, og gjøre tiltak for å redusere skaden av hendelser. 

En moderne forståelse vokste frem i takt med at statistikk og sannsynlighet ble en del av 

vitenskapen, og risikokonseptet ble vitenskapeliggjort (Lupton, 2013, s. 7). Risiko kan 

defineres på forskjellige måter, og kan ha både kvalitative og kvantitative betydninger. I en 
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artikkel for Stanford Encyclopedia of Philosophy lister Sven Ove Hansson fem forskjellige 

gyldige bruksområder for begrepet:  

1. risiko som betegnelse på en uønsket hendelse som potensielt kan forekomme;  

2. risiko som betegnelse på årsaken til en uønsket hendelse som potensielt kan forekomme;  

3. risiko som betegnelse på sannsynligheten for en uønsket hendelse som potensielt kan 

forekomme;  

4. risiko som betegnelse på den statistiske «expectation value», produktet av sannsynligheten 

og (et mål på) alvorligheten, for en uønsket hendelse som potensielt kan forekomme;  

5. risiko som betegnelse på at en beslutning tas grunnlag av kjente sannsynligheter (Hansson, 

2007, ss. 1-2).  

Sistnevnte er nok den mest moderne forståelsen av begrepet, og dette er nok den mest strenge 

og spesifikke definisjonen av begrepet risiko. Denne bygger på et fundamentalt skille mellom 

risiko og usikkerhet, som står sentralt i moderne risikoforsking:  

In modernity, risk, in its purely technical meaning, came to rely upon conditions in which the 

probability estimates of an event are able to be known or knowable. Uncertainty, in contrast, was used 

as an alternative term when these probabilities are inestimable or unknown (Lupton, 2013, s. 8).  

Polititjenestepersoner forholder seg neppe til en så streng og vitenskapelig forståelse av 

fenomenet risiko. I bevæpningsrapporten utgitt av Politiets fellesforbund i 2011 blir risiko 

definert som et uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens, altså en forståelse 

som stemmer overens med nr. 4 på listen over. Etter den forståelse kan risikoen tilknyttet en 

hendelse være vurdert som stor/liten basert på enten stor sannsynlighet for at hendelsen finner 

sted, eller at konsekvensene er spesielt alvorlige hvis hendelsen først inntreffer (Politiets 

Fellesforbund, 2011, s. 30). Ericson og Haggerty skriver om hvordan forståelse av risiko 

produseres og videreutvikles innad i institusjoner (Ericson & Haggerty, 1997, s. 100). Dette 

underbygger at politifolks oppfatninger av farer og risiko i deres yrket, vil være annerledes 

enn hvordan dette oppfattes utenfra. 

Trygghet er også et noe vanskelig begrep å definere. Thomas Hylland Eriksen skriver 

følgende: «Begrepet trygghet er ikke uproblematisk. Det norske trygghet overlapper med både 

security og safety. Det norske sikkerhet overlapper på sin side med både certainty og security. 

Det finnes dessuten mange måter å være trygg på» (Eriksen, 2006). Trygghet kan altså 

defineres i relativt bred forstand, noe som gjør at begrepet er svært dekkende. I denne 

sammenheng er det mest relevant å behandle trygghet som noe som oppleves subjektivt, i 

likhet med risiko. Finstad viser til en studie gjennomført av danske masterstudenter i 

politivirksomhet, basert på datamateriale fra hennes 2011-undersøkelse, med 
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problemstillingen: «hva er norske politifolks holdninger til permanent bevæpning som middel 

til å fremme trygghetsfølelsen hos politifolk og publikum?» (Finstad, 2015, s. 229). De 

definerte trygghet som «den følelse der er til stede, når de behov man har i bestemte 

situasjoner er oppfylt» (Finstad, 2015, s. 229).2 Dette oppfatter jeg som en relativt god 

definisjon av fenomenet trygghet, og den har relevans i den forstand at den her ble brukt i en 

studie av norsk politi og bevæpning. Studentene fokuserte på besvarelser av fritekstfelter i 

undersøkelsen, med spørsmålet om permanent bevæpning ville økt «tryggheten for deg og din 

makker». De begrenset seg til de svarene som tok for seg konkrete hendelser, og undersøkte 

hva som hadde gjort at disse hendelsene hadde medført en følelse av utrygghet. De kom frem 

til at det hovedsakelig var i situasjoner der tjenestepersoner selv opplevde å være truet med 

våpen eller lignende, og fryktet for eget liv og sikkerhet, at de følte seg tryggere med våpen. 

Øvrige faktorer virket å komme i andre rekke (Finstad, 2015, ss. 229-230). Det er ikke 

oppsiktsvekkende at slike situasjoner oppleves som utrygge, men det er verdt å merke seg at 

det primært var i slike svært spesielle situasjoner, at våpen medførte større trygghet. Dette kan 

tolkes dit at våpen i liten grad medfører økt trygghet utenfor slike situasjoner, som noe tross 

alt utgjør en større del av politiets arbeid. Finstads 2011-undersøkelse inkluderte spørsmål om 

hvorvidt respondentene hadde opplevd situasjoner der skytevåpen ville medført økt 

trygghetsfølelse i løpet av det siste året. Her svarte ca. 71% at de ikke hadde vært i en 

situasjon der permanent bevæpning ville ført til økt trygghetsfølelse for seg selv og makkeren, 

og ca. 81% svarte at de ikke hadde vært i en situasjon der permanent bevæpning ville ført til 

økt trygghetsfølelse for publikum (Finstad, 2011b, s. 7). Dette tyder på at slike situasjoner er 

relativt sjeldne for politiet, men det er også slike situasjoner politiet må være forberedt på til 

enhver tid.  

John Crank vektlegger at politiet selv vil beskrive farene i jobben som større og mer 

tilstedeværende enn hva akademikere vil si om det, og knytter dette til hvordan politifolk 

opplever farer i hverdagen. Han peker på at de store farene er sjeldne, mens de mindre farene 

er vanlige, og forklarer at symbolikken som ligger i at livsfarlige situasjoner er en reell 

mulighet, kombinert med hyppigheten av mindre farer, former noe av polititjenestepersonenes 

forståelser av fare (Crank, 2004, s. 155). Slike forståelser kan selvsagt også variere etter 

                                                 
2 Viser til Finstad da jeg ikke har funnet selve oppgaven. Hennes referanse er: 

 Larsen, Daniel Peter, Jacob Foldager, Jan Schmidt Sørensen, Lars Børresen Fabrin og Peter Büsing 

Jørgensen (2013): Norsk Politi: Permanent bevæbning og tryghedsfølelse. Master i politivirksomhed. 

Aalborg universitet juni 2013 
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omgivelser og arbeidsoppgaver. Reiner påpeker at fare i politiyrket er mer preget av 

usikkerhet enn andre yrker, der risikoen lettere lar seg kalkulere innenfor mer avgrensede 

rammer (Reiner, 2010, s. 119). Fekjær og Strypes studie viste ingen signifikant sammenheng 

mellom oppfatning av politiyrket som farlig, og holdning til bevæpning (Fekjær & Strype, 

2015, s. 7). Her må det riktignok tas høyde for at respondentene var politistudenter, og deres 

oppfatninger av fare i politiyrket kan være forskjellige fra politifolk. Særlig vurderinger av 

risiko vil trolig være noe annerledes. Risiko regnes av noen som en iboende del av politiets 

hverdag. Christin Wathne, Liv Finstad og Ida Drange publiserte i 2008 en rapport om vilkår 

for oppgaveløsning i politiet, som viste at belastninger og risikoer forekommer som en del av 

politirollen, og kommer i forskjellige former (Wathne, Finstad, & Drange, 2008, s. 5). Dette 

gjenspeiler de klassiske fremstillingene av politikultur, der tilstedeværelse av fare er noe av 

det som former politiyrket. I denne undersøkelsen ble det blant annet stilt spørsmål om 

hvilken grad det å dra på væpnet oppdrag var risikofylt. Her svarte 56,9% at det var svært 

risikofylt, 31% at det var ganske risikofylt, og 11,4% at det var noe risikofylt (Wathne, 

Finstad, & Drange, 2008, s. 8). Det kommer altså klart frem at det forbindes risiko med 

oppdrag der det medbringes våpen. Dette kan være tilknyttet både rammene for oppdraget, 

nemlig at oppdrag som krever bevæpning er definert som farlige, og tilknyttet bruken av 

våpen, altså at tilstedeværelsen av våpen medfører fare. Det ble også stilt spørsmål om 

hvilken grad væpnede oppdrag opplevdes som belastende. Her svarte 21,2% at det i stor grad 

var belastende, 31,7% at det i noen grad var belastende, 30% at det var mindre belastende, og 

16,2% at det ikke var belastende i det hele tatt. Det at væpnede situasjoner i større grad 

oppleves som risikofylte enn belastende, tilsier at risiko ikke trenger å oppleves som 

belastende. Om risiko er noe en verdsetter, er det vanskeligere å forvente noen klar 

sammenheng, men en mulighet er at det vil bety en større aksept for den iboende risikoen ved 

våpenet, som kan bety noe negativ holdning til havladd våpen. 

Det at risiko ikke nødvendigvis oppleves belastende kan ha sammenheng med det Reiner 

kaller «a sense of mission», en oppfatning av arbeidet man utfører og av politiets 

samfunnsoppdrag som noe meningsfullt, og hvordan dette kan fungere som en drivkraft 

(Reiner, 2010, s. 119). Han trekker en parallell mellom dette, og den verdsettelsen av action 

og spenning som ofte er blitt beskrevet blant politifolk. Waddington skriver at denne 

verdsettelsen hører inne under det som kan kalles en «cult of masculinity», der politifolk 

forventes å inneha tradisjonelle maskuline tendenser og interesser (Waddington, 1999, s. 99). 

Reiner mener det ligger mer til saken enn adrenalinsug og «machismo syndrome», og skriver 
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om de actionfylte oppdragene at: «They can be so uninhibitedly and delightedly engaged 

because they are also seen as worthwhile. In a policeman’s own eyes he is one of the ‘good 

guys’ and it is this which gives him the licence for action» (Reiner, 2010, s. 120). Han 

vektlegger altså at følelsen av at arbeidet en gjør er meningsfullt, bidrar til økt verdsettelse av 

actionfylte oppdrag. Slike oppfatninger av eget yrke kan ha sammenhenger med andre 

særtrekk, slik som at arbeidet fremstår som viktig, fordi det også oppleves som farlig.  

Kristin Hellesø-Knutsen undersøkte i sin doktoravhandling hvordan risikopersepsjon og grad 

av opplevd styring påvirker valg av selvinitierte oppdrag blant patruljerende politi. Hun 

analyserte tjenestepersoners risikopersepsjon ved hjelp av Risk-as-feelinghypotesen, som 

legger til grunn at man evaluerer risiko kognitivt og reagerer på den emosjonelt (Hellesø-

Knutsen, 2013, s. 2). Hun fant at særlig det var tjenestepersoners konsekvensvurderinger, og 

ikke sannsynlighetsvurderinger, som var av betydning for valgene (Hellesø-Knutsen, 2013, s. 

295). Dette må forstås i sammenheng med den tidligere omtalte verstefallstenkingen (Aas, 

2010, s. 166). Et særlig interessant fokusområde i studien er risikoreduserende tiltak, og 

hvordan tjenestepersonene vektlegger konsekvenser heller enn sannsynlighet i sine 

prioriteringer av hvor viktig det er å redusere potensielle risikotilfeller. Dette kan tenkes å 

kunne ha innvirkning på hvordan man vurderer skytevåpenets rolle i forskjellige situasjoner, 

også med tanke på ladetrinn, og kan potensielt trekke i forskjellige retninger. En mulighet er 

at det kan styrke en preferanse for skarpladd våpen, hvis man er fokusert på konsekvensene 

ved situasjoner der politi trenger å avfyre skudd raskest mulig. På en annen side kan det 

styrke en preferanse for halvladd våpen, om man er opptatt av skadepotensialet i en situasjon 

der man blir fratatt våpen. Dette kan være å trekke disse prioriteringene litt unna den type 

vurderinger Hellesø-Knutsen primært skriver om, men dette er svært interessante eksempler 

på usannsynlige situasjoner, med potensielt alvorlige konsekvenser. Hvordan man vurderer 

slike situasjoner kan også ha sammenheng med egen trygghets- og mestringsfølelse. 

Usikkerhet til våpenet og mestringsfølelse 

Mestring handler om hvordan man løser problemer, og kan praktiseres gjennom ulike stiler. 

Generell mestring kan kategoriseres som oppgavefokusert, følelsesfokusert eller unngående 

mestring, og forskjellige stiler kan være gunstige for forskjellige situasjoner (Karlsen, 2003, 

ss. 25-26). Mestring beskrives gjerne som noe aktivt, om enn ikke alltid noe man gjør bevisst, 

og i kontekst av politiarbeid dukker mestringsbegrepet oftest opp i sammenheng med 

hendelser med høyt stressnivå. Et eksempel er Elin Karlsens studie av Åsta-ulykken, der hun 
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fokuserte på forskjellige mestringsstiler og belastning på psykisk helse (Karlsen, 2003, s. 57). 

For min oppgave er det ikke aktuelt å gå i dybden på mestringsstiler, men det er relevant å se 

på en mer generell opplevelsen av egen mestring, og særlig mestringsfølelse knyttet til de 

«farlige» delene av politiarbeidet. Hva som gjør en tjenesteperson rustet til å takle farlige 

situasjoner, kan være forskjellige ting, men mange politifolk vil peke på erfaring som det aller 

viktigste (Bayley & Bittner, 1984, s. 35). Noen av de samme som vektlegger erfaring vil 

tillegge utdanning og trening liten verdi, men betydningen av disse bør heller ikke 

undergraves. Karlsen peker på at trening og utdanning kan gi et grunnlag for å vekst, og som 

kan bidra til at man bedre takler utfordringer på sikt (Karlsen, 2003, s. 121). Videre finnes det 

åpenbare typer hendelser som man ikke kan lære seg å takle basert på erfaring, og disse kan 

være blant de mest alvorlige. En case-studie om politiets respons til terrorangrepet 22.07.11. 

konkluderte med at politiets opplæring og trening ikke tilstrekkelig forberedte politiet til 

pressede situasjoner, fordi den hovedsakelig var fokusert på hverdagslig tjeneste (Sommer, 

Njå, & Lussand, 2017, s. 82). Hvor mye man skal vektlegge henholdsvis det «ordinære» og 

det «ekstraordinære» i politiets utdanning er en svært komplisert problemstilling som jeg ikke 

har plass til å nærme meg ytterligere. Men jeg mener det er en nevneverdig observasjon at en 

slik type problemstilling går igjen, altså spørsmål om hvor mye verstefallstekningen skal 

vektlegges, samtidig som fokuset på det hverdagslige også stadig står sterkt i 

bevæpningsdiskursen.  

Når det kommer til hvordan man opplever det å bære og bruke våpen, vil både erfaring og 

trening være viktig. Som tidligere nevnt har et viktig argument for en permanent generell 

bevæpning vært at det vil gjøre politiet mer vant til å gå med våpen, og de vil kunne 

opparbeide seg en større trygghet til våpenet. Hva gjelder å bruke våpenet må skyte- og 

situasjonstrening spille en viktig rolle. Kristel Bredahls masteroppgave fra 2018 tar for seg 

politiets overgang til et nytt skytetreningsprogram, innført i 2016, blant annet med mål om å 

gjøre treningen mer realistisk (Bredahl, 2018, s. 36). Dette er noe som kan tenkes å påvirke de 

temaene som tas opp i undersøkelsen angående mestringsfølelse. Det å bevare roen og handle 

riktig ved forutsette hendelser, forutsetter at man har god og realistisk trening bak seg.  

Skjevrak undersøkte om politistudenters mestringsfølelse hadde noen sammenheng med deres 

holdninger til bevæpning, og hun brukte en tilsvarende indeks som den jeg vil benytte i min 

analyse. Hennes funn viste at mestringsfølelse ikke hadde noen signifikant effekt på 

studentenes holdninger til bevæpning, noe som kan tyde på at dette ikke er en spesielt viktig 
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faktor (Skjevrak, 2016, s. 116). Det er likevel god grunn til å teste effekten av 

mestringsfølelse også mot holdning til halvladd våpen. 

Det er forskjellige perspektiver på fare, risiko og trygghet som kan være relevant for politiets 

holdninger til halvladd våpen. Et skytevåpen kan være et tiltak for å takle risiko, men det 

medfører også en iboende risiko i seg selv. Med en såpass spesifikk nyanse som halvladd 

våpen, kan det være nyttig å se på helt spesifikke sammenhenger. Hvis man oppfatter stor 

usikkerhet i yrket, og finner en trygghet i en raskest mulig tilgang på våpen, kan dette være 

grunnlag for en negativ holdning til halvladd våpen. Dette gjelder særlig hvis man frykter 

plutselige hendelser, og er bekymret over senket reaksjonsevne ved halvladd våpen, noe som 

ble problematisert av respondentene til Lade (Lade, 2016, s. 102). Samtidig, hvis man 

opplever det som utrygt å bære et skytevåpen på kropp, kan halvladd våpen oppleves som 

tryggere et tryggere alternativ. Dette kan være av frykt for å bli fratatt våpenet, eller mer 

generell opplevd usikker ved å skarpt våpen blant folk. Informantene til Lade vektla risikoen 

for å bli fratatt våpenet, noe som kan få svært alvorlige konsekvenser.  

Dette står i en viss kontrast til hvordan Crank skriver om politiets forhold til våpen fra et 

amerikansk perspektiv. Han skriver at skytevåpenet påvirker ethvert møte mellom politi og 

befolkning, og at skytevåpenets påvirkning på politiets oppførsel og yrkeskultur ikke bør 

undervurderes (Crank, 2004, s. 128). Han skriver om skytevåpenet, ikke bare som en 

essensiell del av politikulturen, men trekker dette tilbake til politipersonenes bakgrunn som 

del av en større amerikansk der våpen er høyt verdsatt (Crank, 2004, s. 129). Kontrasten til de 

norske politiblikkene er klar. En ting er at våpenkulturen i Norge er en helt annen enn den 

amerikanske, men enda mer nærliggende er det at våpenets rolle i politiets hverdag er langt 

mer redusert, ettersom politiet normalt er ubevæpnet. 

Betydning av erfaring og tjenestetype? 

Finstad beskriver det kommandoforholdet som innenfor politiets rekker kalles 

eldstemannsprinsippet, som går ut på at den som er «eldst» i en patruljeenhet har det 

overordnede ansvaret. Dette avgjøres først av grad, og deretter av tjenesteansiennitet, altså 

hvem som har jobbet lengst i politiet. Ordet eldstemann brukes som en del av den daglige 

arbeidssjargongen, men kommandoforholdet det viser til er hjemlet i politiinstruksen (Finstad, 

2013, s. 39). Dette åpner for at hvor lenge man har jobbet i politiet, påvirker hvor mye ansvar 

man har, som igjen kan ha en innvirkning på selve politiblikket. Jo lenger man har jobbet i 
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politiet, jo lenger tid har man også hatt på å utvikle typiske trekk. Av Finstads 2012-

undersøkelse kom det frem at yngre politifolk var mer positive enn eldre, og de med kortere 

fartstid i politiet var mer positive enn de med lengre (Finstad, 2012, s. 7). Dette kan tolkes 

som at de eldre (i begge betydninger) er mer kritiske til den forandringen som generell 

bevæpning representerer. Om det også er en slik tendens i dag, vil det være naturlig å forvente 

at de som har jobbet lengre i politiet er mer positive til halvladd våpen. 

Hva slags tjeneste man er vant til er også høyst relevant i denne sammenheng. Finstad viser til 

en undersøkelse med fokusgrupper av forskjellige lands politi, om hvordan ville tolket og 

behandlet en gitt situasjon. Det mest interessante funnet i denne kontekst er ikke forskjellene 

mellom landene, men forskjellene innad i engelsk politi, mellom ubevæpnede 

tjenestepersoner og de tilknyttet ARV (Armed Response Vehicle). Politifolk tilknyttet ARV 

viste seg å være mer forsiktige og tilbakeholdne når de ble presentert for en potensiell 

skuddsituasjon, mens de ubevæpnede politifolkene forventet at det skulle utvikle seg til 

skuddveksling. Finstad påpeker med dette at erfaringer fra tidligere skarpe situasjoner, kan 

medføre at man i større grad viser tilbakehold og forsiktighet, heller enn at erfaringene gjør at 

man er mer skuddvillig (Finstad, 2011a, s. 29). Det er ingen overraskelse at politifolk fra 

forskjellige avdelinger kan ha ulike oppfatninger av skarpe situasjoner, og ulike holdninger til 

bruk av skytevåpen. En viktig kontrast mellom Storbritannia og Norge er at forskjellene 

mellom generalister og spesialister er mindre, selv om man har definerte IP-kategorier. I NOU 

2017:9 beskrives IP3 som generalister med noe spesialistkompetanse, og IP1 som høyt 

spesialiserte, men som også innehar generalistkompetanse. Dette kommer til uttrykk i at 

mange av disse spesialistene gjerne har ordenstjeneste deler av arbeidstiden sin. 

Bevæpningsutvalget fremhever den komplementære generalist- og spesialistkompetansen som 

en særegen styrke ved det norske politiet (NOU 2017: 9, s. 196). Til sammenligning fremstår 

avstanden i kompetanse mellom ARV-politi og «bobbies» som større, særlig siden de 

sistnevnte ikke har tilgang til, eller kompetanse til å bruke skytevåpen (NOU 2017: 9, s. 187).  

Åsmund Birkeland problematiserer motsetningsparet generalist og spesialist ved å illustrere 

hva som skjer om man tar de to skikkelsene til sine ekstremer. Han skriver at den fullkomne 

generalist vil besitte ekstremt liten kunnskap om ufattelig mange ting, mens den fullkomne 

spesialisten vil kunne ekstremt mye om noe ufattelig snevert, som gjør begge ekstremer til 

noe fullstendig uanvendelig (Birkeland, 2007, s. 34). Det er altså viktig å ikke behandle 

generalister og spesialister i det norske politiet som motsetninger, for som nevnt ovenfor 
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besitter de overlappende kompetanse, som også gjør at de kan fungere godt i samspill.  Det 

betyr ikke at det ikke finnes definerbare forskjeller og i Norge er IP-kategorier den mest 

tydelig definerte inndelingen man har. Det er tenkelig at slike forskjeller i trening og erfaring, 

men også potensielt i arbeidskultur, kan ha betydning for hvorvidt man vil foretrekke halvladd 

våpen, både fordi dette spørsmålet er av særlig våpenteknisk natur, og fordi det det tidligere er 

blitt påvist forskjeller i holdning til bevæpning generelt. Ved begge Finstads undersøkelser 

kom det nemlig frem at UEH (altså IP3) er den gruppen som er mest positiv til permanent 

bevæpning (Finstad, 2011b, s. 4, Finstad, 2012, s. 6). Det må tas høyde for at antall 

respondenter fra IP1 og IP2 var lavt, så det er først og fremst en sammenligning med IP4 som 

er interessant i dette tilfellet. I undersøkelsen jeg baserer min studie på, er IP-kategoriene 1-3 

slått sammen til et svaralternativ, så det er aktuelt å undersøke forskjeller mellom IP4 og de 

øvrige, noe som også fremstår mest interessant. 2012-undersøkelsen viste også at 

tjenestepersoner som drev med ordenstjeneste, var mer positive til permanent bevæpning enn 

de som drev med andre tjenestetyper (Finstad, 2012, s. 4).  

Her kan det forventes at IP1-3 skal være mer negative til halvladd enn IP4, og at de som 

jobber med operativt arbeid, skal være mer negative enn de som har andre typer 

arbeidsoppgaver. 

Forskjeller mellom kjønn? 

Politiyrket er tradisjonelt mannsdominert, og etter at kvinner i 1958 ble formelt likestilt med 

menn, med hensyn til opptak og arbeidsvilkår, ble det også praktisert systematiske 

kjønnsforskjeller i politiet. Kvinner ble i mange år utelukket fra oppgaver som hadde med 

våpen å gjøre, og fikk frem til 1972 ikke opplæring i utrykningskjøring, skyting, orientering 

og redningstjeneste (Finstad, 2005, s. 195). Med tiden har andelen kvinner i politiet økt 

gradvis, men det er fortsatt overvekt av menn. Granér skriver at en vanlig forestilling blant 

politifolk, som fremkommer i både nordisk og internasjonal forskning, er at politikvinner har 

høyere kommunikativ kompetanse, men dårligere fysisk styrke, enn politimenn. En slik 

forestilling vil tillegge politikvinner en mykere tilnærmingsmåte enn politimenn, noe som i 

prinsippet stemmer greit overens med at politimenn er mer positive til bevæpning. Han 

vektlegger dog at det ikke finnes empirisk støtte for at forskjeller i fysisk styrke skulle påvirke 

kvinners utøvelse av politiarbeidet (Granér, 2015, s. 145). Med andre ord må en slik 

forestilling behandles med en viss skepsis. Reiner skriver at det er lite i forskningen som har 

tydet på at politimenn og politikvinner praktiserer forskjellige «stiler», og peker på at kvinner 
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i politiet gjerne føler på et slags press for å leve opp til tradisjonelle machismo-idealer 

(Reiner, 2010, s. 134).  

Når det gjelder bevæpningsspørsmålet, har forskningen vist at menn har vært mer positive til 

bevæpning enn kvinner. Begge Finstads undersøkelser viste at politimenn oftere var 

tilhengere av permanent bevæpning enn politikvinner (Finstad, 2011b, s. 4), (Finstad, 2012, s. 

2). Fekjær og Strype fant også at mannlige politistudenter var mer positive til bevæpning enn 

kvinnelige, men at disse forskjellene kunne forklares av karriereplaner og holdninger til 

politirollen (Fekjær & Strype, 2015, s. 8). Skjevraks undersøkelse skiller seg ut, da det ikke 

kom frem noen kjønnsforskjell i hennes analyser (Skjevrak, 2016, s. 124). På bakgrunn av de 

kjønnsforskjeller som har kommet frem i tidligere forskning, er det grunnlag for å forvente en 

sammenheng mellom kjønn og holdning til halvladd våpen. Da menn har vært mer positive til 

bevæpning generelt, vil det her være en naturlig forventning at kvinner kan være mer positive 

til halvladd våpen.  

Geografiske forskjeller? 

Skolnick og Fyfe påpeker, basert på egne og andres observasjoner, at politi i forskjellige byer 

har klare likhetstrekk, selv om forskjellige filosofier og stiler kan inkorporeres i politiarbeid 

(Skolnick & Fyfe, 1993, s. 92). Her viser de riktignok til tre amerikanske byer; New York, 

Philadelphia og Los Angeles, samt London og Stockholm, så det må tas høyde for at det 

finnes variasjoner i andre byer og land som ikke kommer frem her. Her fokuserer de også 

utelukkende på store byer, og tar ikke høyde for potensielle forskjeller mellom by og land, 

eller storby og mindre byer for den saks skyld. Kontrastene mellom by og land kan være 

store, både hva gjelder politiets oppgaver arbeidshverdag og hvilken politikultur som utvikles. 

Et eksempel på dette finnes hos Malcolm Young, som var politimann før han ble antropolog. 

Han beskriver det å gå fra å jobbe i et bymiljø, til å jobbe i et miljø på landet, som et slags 

kultursjokk (Young, 1993, s. 1). Rob Mawby påpeker hvordan politivesen i forskjellige land 

har blitt oppretter for å takle forskjellige problemer og trusler, fordi disse defineres forskjellig, 

og at dette skaper variasjoner i struktur, funksjoner og ansvarsområder. Han skriver videre at 

dette også kan variere mellom by og land, og at polisiær virksomhet i urbane og rurale strøk 

kan utøves forskjellig (Mawby, 2011). Dermed er det heller ikke gitt at kontraster som finnes 

mellom urbane og rurale strøk i et land, finnes i andre land. Finstad trekker frem Storbritannia 

som et land Norge gjerne blir sammenlignet med i spørsmål om politi, og som har andre 

geografiske kontraster enn Norge. Nord-Irland skiller seg fra England, Skottland og Wales, i 
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at befolkningen der har vært ansett som mer opprørsk, og blitt møtt med mer kontroll og 

undertrykkelse, også i form av politivåpenmakt (Finstad, 2011a, s. 30).  

Reiner fremhever også at det forekommer store variasjoner i politikultur i forskjellige 

områder, og at det kan være uklart i hvilken grad slike forskjeller skyldes bevisste valg av 

praksis, eller naturlig utvikling og tilpasning (Reiner, 2010, s. 136). Han peker blant annet på 

en studie gjennomført Maureen Cain fra 1973, som viste at politi i rurale områder var mer 

integrert i lokalsamfunnet enn i urbane områder, noe som tilskrives forskjeller i 

arbeidsforhold (Reiner, 2010, s. 135). Dette kan blant annet tenkes å medføre mindre 

negative/fiendtlige holdninger mot den øvrige befolkningen. Det vil være mindre naturlig for 

en polititjenesteperson å oppfatte folk rundt seg som forskjellige idealtyper, hvis hun/han i 

større grad kjenner til den lokale befolkningen. Youngs erfaringer viste at det å føle en 

tilhørighet til stedet man jobber, noe som er mer nærliggende der man opplever en forbindelse 

med lokalmiljøet, kan ha sammenheng med kulturell identitet (Young, 1993, s. 6). 

Lades studie av Oslo og Lillehammer illustrerer en typisk forskjell mellom by og land. På 

Lillehammer hadde de langt mer tid til rådighet mellom oppdrag, der ting skjedde langt 

hyppigere i Oslo. Langt flere oppdrag blir kalt inn i Oslo, og mindre alvorlige ting blir ofte 

oppdrag «på vent». På Lillehammer var det sjelden oppdrag som ventet, og politiet kunne 

dermed bruke mer tid på hvert enkelt oppdrag. Dette åpner for mer interaksjon med 

lokalmiljøet, som kan skape en sterkere tilhørighet, slik som Young skriver om. Det fremkom 

også forskjeller i hvilke holdninger til bevæpning som ble uttrykt, med mer variasjon i 

diskusjonene på Lillehammer, og ikke så hensikten med at de skulle være bevæpnet akkurat 

der. I Oslo var samtlige respondenter positive til permanent bevæpning (Lade, 2016, ss. 50-

52).  

Forskjeller mellom by og land er interessant å ta hensyn til i spørsmål om bevæpning. Skaret 

skriver at historisk sett har politiet i de største byene tradisjonelt vært mest positive til 

bevæpning generelt (Skaret, 2017, s. 356). Begge Finstads undersøkelser viste geografiske 

forskjeller i spørsmålet om permanent bevæpning. Oslo politidistrikt skiller seg ut med høy 

oppslutning om permanent bevæpning, men i 2011-undersøkelsen var det også store 

forskjeller innad i distriktet, med 40% for ved Grønland politistasjon og bare 11% for ved 

Majorstua politistasjon (Finstad, 2011b, s. 4). Disse forskjellene var mindre ved 2012-

undersøkelsen, men også her hadde Oslo høy oppslutning. Det fremkom store forskjeller 

mellom politidistriktene, men en rekke distrikter hadde såpass lavt antall respondenter at det 
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medfører usikkerhet (Finstad, 2012, s. 5). Det ble også spurt om respondentene var tilknyttet 

politistasjon, lensmannskontor eller annet. Gruppen som jobbet ved politistasjon hadde klart 

større andel som var for generell bevæpning med 45%, enn de som jobbet ved 

lensmannskontor (30%). Finstad påpekte med dette at om det legges til grunn at politistasjon 

er et bynært arbeidssted, er det størst oppslutning om generell bevæpning i byområder 

(Finstad, 2012, s. 8). På bakgrunn av de geografiske variasjonene i holdninger til generell 

bevæpning som har kommet frem i tidligere forskning, finner jeg det interessant å undersøke 

om det også forekommer tilsvarende variasjoner i holdninger til halvladd våpen. Da politiet i 

byer normalt har vært mer positive til bevæpning, forventes det at politiet i mer landlige strøk 

skal være mer positive til halvladd våpen. 

4.5 Holdninger til bevæpning som uttrykk for politikulturen 

De senere årene har man sett en utvikling mot et politi som er mer positive til bevæpning, og 

dette kan tolkes som en utvikling av politikulturen. Hvis ønsket om bevæpning er en kampsak 

som politiet som en samlet gruppe enes om, kan dette være med på å prege politikulturen. 

Finstad tar opp uttrykket «det er den som har skoen på som vet hvor den trykker», som har 

blitt brukt som argument for at det er politifolk selv som vet best angående bevæpning, og 

særlig da de som jobber med operativ tjeneste (Finstad, 2015, ss. 232-233). Hun kommenterer 

også PFs landsmøtevedtak i 2012 om å gå inn for permanent bevæpning, som ikke gjenspeilet 

svarene politifolk hadde gitt på de to undersøkelsene hun hadde gjennomført i 2011 og 2012. 

Derimot har politifolk holdninger utviklet seg i denne retningen. Politikultur handler i stor 

grad om hvordan politiet forstår sin egen posisjon i samfunnet, og sitt eget arbeid. 

Hjelpemidler og maktmidler politiet bruker som en del av sitt arbeid, er en del av dette bildet. 

På denne måten har skytevåpen også en del av politikulturen, der man har tilgang på slike. 

Derfor er politikulturer i høyeste grad en viktig tematikk relatert til hvordan tjenestepersoner 

stiller seg til spørsmål om bevæpning. Både syn på bevæpning generelt, og spesifikke 

spørsmål som med halvladd våpen, vil kunne påvirkes av slike forståelser. Spørsmålet om 

hvilket ladetrinn man skal bære våpenet på ved en eventuell generell bevæpning, handler i 

aller høyeste grad om hvordan politiet forstår sitt eget yrke og posisjon.  

Gjentagende argumenter og narrativer? 

Shearing og Ericson skriver at politifolk selv vektlegger viktigheten av erfaring, og hvordan 

politiets «håndverk» best baseres på handling etter erfaring (Shearing & Ericson, 2005, s. 
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320) De foreslår å se på politihistoriene som nøkkelen til å forstå den praktiske kunnskapen 

politiet baserer sine handlinger på. Dette vil si å vurdere politikultur mer som en samling av 

historier, enn som et sett med regler (Shearing & Ericson, 2005, s. 321). Bayley og Bittner 

påpeker hvordan de samme historiene ofte går igjen blant politifolk, og at det er grunn til å ta 

disse med en klype salt, fordi disse kan gro fast som del av en slags mytologi (Bayley & 

Bittner, 1984, s. 46). Dette kan bidra til å skape mindre realistiske bilder av politiyrket. For 

eksempel kan gjentagelser av de mest spennende og dramatiske historiene, bidra til å 

fremstille politiyrket som mer farligere og mer dynamisk enn virkeligheten. Noe av grunnen 

til at dette er viktig, er fordi historier og erfaringer ofte brukes som argumenter, og når disse 

spres og deles, kan dette skape et skjevt bilde av den reelle politihverdagen. Et eksempel på 

argumenter som går igjen, kom frem i gruppeintervjuene til Helstad og Ingjer, der det såkalte 

«høyblokkargumentet» ble brukt av politifolk på steder med få eller ingen høyblokker. 

Argumentet går ut på at politiet potensielt utsetter seg for fare i situasjoner der de skal løse et 

oppdrag høyt oppe i en høyblokk, uten først å bevæpne seg, fordi avstanden våpnene i 

kjøretøyet er for stor hvis en farlig situasjon skulle oppstå der oppe (Helstad & Ingjer, 2017, s. 

250).  
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5 Analyse Del 1 – Univariate og 

bivariate analyser 

 

Dette kapitelet har til hensikt å besvare første del av problemstillingen, altså: Hvordan stiller 

polititjenestepersoner seg til å bære halvladd våpen i tjeneste? Jeg vil beskrive dette ved hjelp 

av frekvensanalyser og noe korrelasjonsanalyse. Jeg vil begynne med den totale fordelingen 

for holdningsvariabelen som måler i hvilken grad respondentene vil foretrekke halvladd 

våpen, ved en generell bevæpning. Deretter vil jeg se på frekvensfordelinger innenfor 

relevante grupperinger innenfor politiet. 

5.1 Holdning til halvladd våpen 

Først vil jeg presentere den totale frekvensfordelingen for den aktuelle variabelen, som er 

basert på påstanden: «Jeg vil foretrekke halvladd våpen (ikke skudd i kammeret) ved generell 

bevæpning». Både for dette spørsmålet, og en rekke andre spørsmål i datasettet, er 

svaralternativene gradert fra 1 til 5, der 1 er spesifisert som «helt uenig» i den oppgitte 

påstanden, og 5 er spesifisert som «helt enig» i påstanden. De mellomliggende tallene er ikke 

spesifisert på samme måte. Jeg har valgt å tolke disse som at 2 tilsvarer «delvis uenig», 4 

tilsvarer «delvis enig», og 3 tilsvarer «hverken enig eller uenig». På dette spørsmålet fordeler 

respondentene seg som vist på diagrammet under: 

 

Figur 3: Jeg vil foretrekke halvladd våpen ved generell bevæpning (i %) (N=4557) 

Det fremkommer at 4557 av totalt 5053 respondenter har besvart spørsmålet. Av disse svarte 

25 % at det er helt enige, og 14% at de er delvis enige. Det vil si at 39% plasserer seg på den 
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«positive siden» i dette spørsmålet (4+5). Det er 31% som svarer at de er helt uenige, mens 

11% svarer at de er delvis uenige, så totalt 42% stiller seg på «negativ side». De resterende 

19% stiller seg midt på (3), som tolkes som hverken enig eller uenig. Av disse er det de som 

sier seg delvis eller helt enige i påstanden, er de som er lettest å si noe konkret om, nemlig at 

de i noen eller stor grad vil foretrekke en modell med halvladd våpen. De som oppgir å være 

uenige, er noe vanskeligere å si noe konkret om. En nærliggende antagelse er at de heller vil 

foretrekke det ladetrinnet som benyttes i dag, nemlig skarpladd våpen, da det er dette de er 

vant til, men det kan heller ikke utelukkes at noen vil foretrekke fremskutt lagring på kropp 

(se side 10-11 for ladetrinn). Det foreligger altså noe usikkerhet rundt hva disse vil foretrekke, 

men det som kan sies sikkert er at de mener det finnes bedre alternativ enn halvladd våpen. 

Den siste gruppen, altså de 19% som befinner seg på midten, kan tolkes på flere måter. En 

mulig tolkning er at de er usikre, fordi de ser både fordeler og ulemper med halvladd våpen 

sammenlignet med alternativene, og derfor ikke har gjort seg opp en endelig mening. Som 

Finstad skriver kan stor oppslutning om «verken enig eller uenig»-svaralternativ, som dette 

altså kan tolkes som, indikere at dette er et vanskelig spørsmål der det er vanskelig å gjøre seg 

opp en mening  (Finstad, 2011b, s. 9). En annen mulighet er at de mener halvladd våpen ikke 

vil utgjøre noen forskjell, og derfor er likegyldige til hvilket ladetrinn som skal benyttes, om 

det innføres generell bevæpning. Samtidig kan det vurderes om slik likegyldighet vil gjøre at 

man favoriserer normaltilstanden, som for å slippe endringer i rutiner og behov for mer 

opplæring, og dermed stiller seg negativt til halvladd våpen. Men det kan heller ikke 

garanteres at respondentene har tenkt over slike potensielle virkninger, så det har lite hold å 

legge for mye vekt på en slik mulig tolkning. En tredje tolkning er at de ikke har tatt stilling 

til spørsmålet. Dette kan være første gang de har blitt bedt om å ta stilling til dette, og de har 

ikke nødvendigvis tenkt mye over at et annet ladetrinn kan være aktuelt. Svarene kan være 

preget av at spørsmålet er nytt, men dette kan ikke sies sikkert. Det er uvisst hva slags 

diskusjoner respondentene eventuelt selv har hatt om ladetrinn, det som vites er at dette har 

vært lite diskutert i den offentlige debatten. Dette er altså en mulig tolkning av denne verdien, 

men ettersom det også var mulig å unnlate å svare på spørsmålene i undersøkelsen, vurderes 

den som mindre nærliggende.  

Denne fordelingen viser at polititjenestepersoner har delte meninger om dette spørsmålet, og 

den spredning som kommer frem her er veldig interessant. Det mest valgte alternativet har 

31% oppslutning, og det minst valgte har 11%. Det er de to ytterpunktene som har størst 

oppslutning, etterfulgt av midtpunktet. På begge sider av spekteret er det betydelig flere som 
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er «helt enig/uenig» enn «delvis enig/uenig». Dette kan tyde på at mange har klare meninger 

om dette, eller i det minste at det var intuitivt hva de ville svare da de så spørsmålet. Likevel 

er de altså delt i dette spørsmålet. Dette kan være et tegn på en slags polarisering, som 

potensielt også kan bli sterkere med tiden. Dette gjør det også interessant å videre undersøke 

hva som kan forklare denne variansen. 

Fordeling etter holdning til generell bevæpning  

Den delingen som fremkommer på spørsmålet om halvladd våpen, står i ganske stor kontrast 

til spørsmålene som er stilt om generell bevæpning. På spørsmålet om hvorvidt politiet alltid 

burde være bevæpnet, svarer hele 80% ja, mens 15% svarer nei, og de siste 5% har ikke tatt 

stilling. Det er også stilt et oppfølgingsspørsmål til dette i undersøkelsen, formulert som 

følgende: «Ut fra svaret du ga på forrige spørsmål, kan du angi hvor positiv eller negativ du er 

i spørsmålet om et generelt bevæpnet politi?». Her er svarene fordelt på en skala fra 1 til 6. På 

dette spørsmålet plasserer hele 89% seg på positiv side, hvorav 54% svarer at de er svært 

positive til generell bevæpning. Det er altså bare 11% som stiller seg på negativ side i dette 

spørsmålet, og av disse svarer kun 2% at de er svært negative til bevæpning (Thomassen, et 

al. (under utgivelse)). Tendensen er altså slik at politiet har blitt langt mer positive til 

bevæpning, men der de i større grad er enige i spørsmålet om generell bevæpning, er de altså 

langt mer delt i spørsmålet om halvladd våpen. På bakgrunn av dette er det interessant å se 

hvordan respondentene stiller seg til halvladd våpen, sammenlignet med hvordan de stiller seg 

til generell bevæpning. Derfor har jeg undersøkt frekvensfordelingene innenfor hver 

svargruppe på spørsmålet «Bør politiet alltid være bevæpnet?».  

 

Figur 4 Jeg vil foretrekke halvladd våpen ved generell bevæpning, etter standpunkt til generell bevæpning (i %) 
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Her kommer det frem av figuren at respondentene er delt innenfor hver av disse tre gruppene, 

og at det er tydelige forskjeller særlig mellom gruppen som svarer ja og de to andre gruppene. 

Det er konsentrasjon på ytterpunktene her også, men med en mer tydelig retning innenfor 

hver gruppe. Figuren viser at de som svarer ja til at politiet alltid bør være bevæpnet, i større 

grad er uenig i at de vil foretrekke halvladd våpen ved generell bevæpning. Disse utgjør den 

soleklart største av de tre gruppene, og 33% av disse svarer at de er helt uenige, og ytterligere 

12%, altså totalt 45% på negativ side. Videre kommer det frem at både de som svarer nei til at 

politiet alltid bør være bevæpnet, og de som svarer at de ikke har tatt stilling, i større grad er 

enige i at de vil foretrekke halvladd våpen. Flertallet blant disse gruppene svarer at de er 

flertallet helt eller delvis uenig, med henholdsvis 56% blant de som har svart nei, og 51% 

blant de som ikke har tatt stilling. Innenfor begge gruppene er det flest som har svart at de er 

helt enig, med henholdsvis 39% og 36%. Hva gjelder de som har svart nei til at politiet alltid 

bør være bevæpnet, er det nærliggende å tolke dette som at de mange vil foretrekke en 

«mindre skarp» ordning, da dette kan oppfattes som nærmere et normalt ubevæpnet politi. 

Men en slik forklaring dekker langt fra hele bildet. Det er interessant å se at fordelingen blant 

de som ikke har tatt stilling er svært lik som blant de som svarer nei. Det at man ikke har tatt 

stilling betyr mest sannsynlig at man synes spørsmålet om hvorvidt politiet alltid bør være 

bevæpnet er svært vanskelig. Med det som utgangspunkt er det nærliggende at man vil være 

interessert i mellomløsninger, og generell bevæpning med halvladd våpen kan oppfattes som 

en slik. Men også blant de som svarer ja, er det altså en betydelig andel som er helt (22%) 

eller delvis (13%) enige i at de vil foretrekke halvladd våpen. Dette resonnerer med det 

Helstad og Ingjer skriver om hvordan noen politifolk ønsker alternative løsninger (Helstad & 

Ingjer, 2017, s. 250). Jeg påpekte innledningsvis i oppgaven at en positiv holdning til 

bevæpning ikke nødvendigvis betyr at man er for å bære skarpladd våpen, og figuren 

bekrefter dette. Spredningen som her kommer frem blant alle de tre grupperingene er svært 

interessant, da det viser noe av kompleksiteten ved disse spørsmålene om bevæpning. For selv 

om halvladd våpen som et alternativ til skarpladd våpen kan forstås som en nedjustering av 

bevæpningsgraden, må det behandles som et uavhengig spørsmål, som man kan ta stilling til 

separat fra sin holdning til permanent generell bevæpning. En polititjenesteperson kan være 

for innføring av en permanent generell bevæpning av politiet, og foretrekke at det med dette 

følger at våpenet skal bæres halvladd. En annen kan være sterkt imot innføring av permanent 

generell bevæpning, men hvis det skjer vil hun eller han helst beholde den vante rutinen med 

å bære skarpladd.  
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Det at preferanse for halvladd våpen har høyere utslag blant de som svarer nei, og blant de 

som ikke har tatt stilling, ledet meg til å tro at det kan være en negativ korrelasjon mellom å 

være positiv til generell bevæpning, og positiv halvladd våpen, og dette ønsket jeg å teste. Her 

var det logisk å bruke variabelen for positiv/negativ holdning til generell bevæpning, da denne 

er på samme målenivå som holdningsvariabelen for halvladd våpen. Ettersom variablene er på 

ordinalnivå, benyttet jeg korrelasjonskoeffisienten Spearmans rho. Denne er et spesialtilfelle 

av den noe mer vanlige Pearsons r, og kan ha verdier mellom 1 og -1, der 0 indikerer ingen 

korrelasjon (Ringdal, 2013, s. 311). Testen ga en signifikant verdi på -,214, som bekrefter at 

det er en negativ korrelasjon mellom de to holdningsvariablene. Styrken på korrelasjonen ikke 

er overveldende stor, men indikerer altså at de som er positive til generell bevæpning, i noe 

større grad er negative til halvladd våpen. Dette funnet stemmer godt med hva som var 

forventet.  

Selv om det foreligger en korrelasjon, kan ikke variabelen for holdning til generell bevæpning 

brukes som en forklaringsvariabel i regresjonsanalysen i neste kapitel. Vi ikke kan forklare en 

holdning til et aspekt ved bevæpning, med holdning til et annet aspekt av bevæpning. Det som 

derimot kan være tilfellet, er at noen faktorer som korrelerer positivt med å være for generell 

bevæpning, vil korrelere negativt med å foretrekke halvladd våpen. Denne tankegangen var til 

stede fra tidlig i arbeidet, og har som tidligere nevnt vært et utgangspunkt for å danne 

forventninger. Den korrelasjonen som her er påvist underbygger i noen grad en forståelse av 

halvladd våpen som et «mykere» alternativ.  

5.2 Kjønn 

Det neste jeg har undersøkt er separate frekvensfordelinger for hvert kjønn. Som tidligere 

nevnt (se s. 27) er fordelingen i datasettet 26% kvinner og 74% menn. Kjønn har blitt trukket 

frem som en faktor i tidligere forskning på holdninger til bevæpning, der tendensen har vært 

at politimenn er mer positive til bevæpning enn politikvinner (Finstad, 2011b, s. 4), (Finstad, 

2012, s. 2), (Fekjær & Strype, 2015, s. 8). På bakgrunn av dette, og premisset om at halvladd 

våpen er mest nærliggende å regne som et «mindre skarpt» alternativ, forventet jeg i forkant 

at politimenn skulle være noe mer negative til halvladd våpen enn politikvinner.  
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Figur 5 Jeg vil foretrekke halvladd våpen ved generell bevæpning, fordelt etter kjønn (i %) 

Figuren viser at frekvensfordelingene er ganske like for begge kjønn, og det er da naturlig nok 

de samme tendenser som ved den totale fordelingen som også forekommer her. Det er 

konsentrasjon på ytterpunktene, og det fremkommer at denne er noe større blant de mannlige 

respondentene. Dette kan tolkes som at det er noe større andel av politimenn enn 

politikvinner, som har sterkere meninger om dette. Det er en noe større andel menn som er 

helt uenige i at de vil foretrekke halvladd våpen, og noe større andel kvinner som svarer at de 

hverken er enig eller uenig. Andelen som svarer at de er helt eller delvis enige (4+5), er like 

stor blant begge kjønn, med 39%. De gjennomsnittlige verdiene er henholdsvis 2,99 for 

kvinner (SD=1,509) og 2,90 for menn (SD=1,594). Jeg kjørte her en t-test for å teste dette 

forholdet, og den viser en t-verdi på t(4553)= 1,690, p=0,091, som tilsier at det ikke er 

signifikante forskjeller mellom kvinner og menn i dette spørsmålet (Skog, 2004, s. 182). Dette 

er et oppsiktsvekkende funn, da det som sagt var grunnlag for å forvente en kjønnsforskjell. 

Det må nevnes at Skjevrak heller ikke fant noen kjønnsforskjell i sin undersøkelse, så 

liknende funn har forekommet tidligere, men den overordnede tendensen har altså vært at 

menn har vært mer positive til bevæpning (Skjevrak, 2016, s. 124). Det er riktignok snakk om 

et annet spørsmål i denne sammenheng, og det har som tidligere nevnt ikke vært forventet at 

holdningene til halvladd våpen skulle være noe fullstendig speilbilde av holdningene til 

generell bevæpning, men kjønn har vært en viktig faktor hva gjelder sistnevnte, og det har 

ikke foreligget noen grunn til å tro at det ikke skulle finnes kjønnsforskjeller i holdninger til 

halvladd våpen. Derfor er dette et svært interessant funn, og dette kan tyde på at andre 

faktorer er altså viktigere for meningsdannelsen rundt ladetrinn.  
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5.3 Tjenestetype 

Som beskrevet av Bayley er spesialisering et av de definerende trekkene ved det moderne 

politiet (Bayley D. H., 1985, s. 52). Dette forekommer både i den forstand at politiets 

overordnede ansvarsområder er tydeligere avgrenset enn før, og i den forstand at den enkelte 

polititjenesteperson har mer spesifikke arbeidsoppgaver. Det vil si at dagens 

polititjenestepersoner har svært varierte arbeidsoppgaver avhengig av hva slags stilling de har 

og hvor de jobber. I teorikapittelet tok jeg opp hvordan forskjellige politikulturer kan utvikles 

innenfor forskjellige avdelinger og under forskjellige arbeidsvilkår. Slike forskjeller vil kunne 

påvirke holdninger til forskjellige aspekter ved arbeidet, slik som holdninger til forskjellige 

aspekter ved bevæpning. Merk at en enkelt tjenesteperson kan ha varierte og sammensatte 

arbeidsoppgaver, men spørsmålene i denne undersøkelsen er rettet mot hva slags type tjeneste 

respondentene gjør mest av i sitt daglige arbeid. Dette legger opp til en ryddig og anvendelig 

inndeling etter hva respondentene oppgir som sine viktigste arbeidsområder. Respondentene 

fordeler seg slik mellom tjenestetyper: 

 

Figur 6 Respondentene fordelt etter tjenestetype (i %) 

Figuren viser at ordenspoliti med 39% respondentene utgjør den klart største gruppen, 

etterfulgt av de som jobber med etterforskning som omfatter 21% av respondentene, og de 

som jobber i en operativ spesialenhet, som utgjør 15% av utvalget. Det er lavest andel som 

jobber hovedsakelig med forebygging (3%) og etterretning/analyse (4%). Av disse 

arbeidstypene er det ordenspolitiet og de som jobber i spesialenhet som kan regnes som at de 

til daglig har operativ tjeneste. Reuss-Iannis oppdaget under sitt arbeid distinkte forskjeller 

mellom det hun definerte som «street-cops» og «management cops» blant politiet i New York 

(Reuss-Ianni, 2017, s. 137). Det kan ikke forventes at det norske politiet skal gjenspeile de 

samme idealtypene, men det er tenkelig at det kan finnes liknende skiller i politikulturen. 

Derfor var det forventet å finne forskjeller mellom de to operative kategoriene og de øvrige, 
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særlig da i forhold til forvaltning, administrasjon og ledelse, som nok best passer de nevnte 

begrepene. Forventningen var at de operative i større grad ville være uenige i å foretrekke 

halvladd våpen, da det må forventes at de bærer/bruker våpen oftere enn de øvrige, og vil ha 

en større skepsis til endring av innøvde mønstre, og til hvordan et halvladd våpen kan være en 

ulempe i bestemte situasjoner. I Finstads 2011-undersøkelse fant hun at de som var for at 

politiet alltid skal være bevæpnet, oftere svarte at de hadde opplevd forskjellige farlige 

situasjoner i tjenesten, og hun foreslo at en mulig forklaring på dette kunne ha å gjøre med en 

operativ arbeidskultur (Finstad, 2011b, s. 16). Dette underbygger at de som har operativ 

tjeneste kan være en gruppe som skiller seg ut. Figuren under viser frekvensfordelinger 

innenfor hver av de arbeidstypene som respondentene er inndelt i. 

 

Figur 7 Jeg vil foretrekke halvladd våpen ved generell bevæpning, fordelt etter tjenestetype (i %) 

Det kommer frem av figuren at meningene om halvladd våpen er delte innenfor alle de ulike 

tjenestetypene, altså at ingen av disse gruppene har utelukkende enige eller uenige svar. Det 

vises likevel noen klare forskjeller mellom gruppene. Forventningen om at de operative i 

større grad ville være uenige stemte ganske godt. Blant de som jobber i operativ spesialenhet, 

svarer 40% at de er helt uenige, og 12% at de er delvis uenige, i at de vil foretrekke halvladd 

våpen. Med totalt 52% på uenig side er ikke dette et så stort flertall som egentlig var 

forventet, men det er like fult et funn som skiller seg ut, og det større grad av uenighet blant 

de som jobber i operativ spesialenhet enn blant noen annen tjenestetype. Dette kan ha 

sammenheng med at mange av disse tilhører IP-kategoriene 1-3, noe jeg straks kommer 

tilbake til. Som nevnt må også de som jobber som ordenspoliti, som altså utgjør den største 

gruppen av disse, regnes som «operative» i denne sammenheng. Blant dem er det noe større 
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oppslutning av de som er uenige enn enige i å ville foretrekke halvladd våpen, med 32% helt 

uenig sammenlignet med 24% helt enig, men forskjeller her er ikke like tydelig som blant de 

som jobber i operativ spesialenhet, slik at ordenspolitiet ikke skiller seg ut i en slik grad som 

var forventet. Faktisk er fordelingen blant de som jobber med etterretning svært lik 

fordelingen blant ordenspolitiet, med tilnærmet like prosentverdier på ytterpunktene. Videre 

viser figuren at de som jobber med forvaltning, administrasjon og ledelse i større grad enn 

noen av de andre tjenestetypene, vil foretrekke halvladd våpen ved generell bevæpning. Blant 

disse svarer 33% at de er helt enige og 19% at de er delvis enige. Forventningen var altså at 

det ville forekomme forskjeller særlig mellom disse og de operative, og det stemte at denne 

gruppen er tydelig mer positiv til halvladd våpen. Forskjellen er altså størst sammenlignet 

med de som tilhører operativ spesialenhet. Videre kommer det også frem av figuren at de som 

jobber med etterforskning er også i noe større grad enn de andre er enige i å ville foretrekke 

halvladd våpen ved generell bevæpning. Dette er en tjenestetype som det ikke forelå noen 

konkret forventning om. 

5.4 IP-kategori 

Spesialisering handler også om hvordan spesifikk opplæring og trening kan forberede en på 

spesielle typer tjeneste, og i det norske politiet kan dette best måles ut fra hvilken IP-kategori 

en tilhører. Ettersom min problemstilling handler om hvordan holdninger til et ganske 

spesifikt våpenteknisk spørsmål relaterer til politikulturelle linjer, er det særlig interessant å se 

på hvordan forskjeller i trening og erfaring påvirker holdninger. Det er vanskelig å konstruere 

faktiske mål på tjenestepersonenes evner med skytevåpen og erfaring med skarpe situasjoner, 

men det finnes relaterte variabler som kan brukes. En ting er variabler som sier noe om 

respondentenes oppfattelse av egen mestring og trygghet til våpenet, det kommer jeg tilbake 

til. Et mer konkret forhold som kan si noe om saken, er hvilken IP-kategori man tilhører. Det 

er altså fire forskjellige kategorier som kvalifiserer til operativt arbeid, hvor IP1 er 

beredskapstroppen, IP2 er PSTs livvakttjeneste og Den kongelige politieskorte, IP3 

hovedsakelig tilhører utrykningsenheter (UEH) og IP4 er alle øvrige godkjente 

tjenestepersoner, som kan kalles generalistene. Av respondentene i mitt datasett tilhører 17% 

IP-kategori 1-3, 63% IP-kategori 4, 7% IP-kategori 5, og 13% tilhører ikke noen IP-kategori. 

Kategoriene 1-3 er slått sammen til et svaralternativ, for å sikre anonymisering. Denne 

gruppen utgjør «spesialistene». Her må det tas forbehold ved eventuelle overlappinger som 

kan finnes mot tjenestetype. Av de som oppgir at de jobber i en operativ spesialenhet, må det 
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forventes at de fleste tilhører IP1-3. En krysstabellanalyse viser dog at det bare er litt over 

61% av de som jobber i operativ spesialenhet som er kategorisert som IP 1-3, mens litt over 

35% tilhører IP4. Av de som kategorisert som IP1-3 oppgir 54% at de jobber i operativ 

spesialenhet, mens 39% jobber med ordenstjeneste. Det forventes at fordelingen for IP1-3 i 

noen grad ligner fordelingen for operativ spesialenhet. Det er særlig denne gruppen, og IP4, 

som er de mest interessante for mitt prosjekt, ettersom de to siste gruppene ikke er godkjent 

for operativ tjeneste. Figuren under viser frekvensfordelingene for de forskjellige kategoriene: 

 

Figur 8 Jeg vil foretrekke halvladd våpen ved generell bevæpning, fordelt etter IP-kategori (i %) 

Det kommer tydelig frem av figuren at IP1-3 i større grad er uenig i at de vil foretrekke 

halvladd våpen ved generell bevæpning. Hele 44% av disse svarer at de er helt uenige, og 

13% at de er delvis uenige, totalt 57%. Denne fordelingen ligner noe på fordelingen blant de 

som jobber i operativ spesialenhet (se figur 7), noe som svarer til forventningene. Her er det 

enda større konsentrasjon på negativ side.  

IP-kategori er først og fremst et mål på hvor mye våpen- og situasjonstrening respondenten 

har. Det kan på bakgrunn av en større mengde treningstimer, forventes at IP1-3 skal være 

bedre rustet for skarpe situasjoner enn IP4. Noe usikkerhet kan forekomme, for eksempel som 

følge av annen erfaring med skytevåpen fra Forsvaret. Det kan også tenkes at tjenestepersoner 

med mer trening, vil ha større motforestillinger mot å endre de rutiner de er vant med, og at 

dette kan påvirke disse holdningene.  

5.5 Tjenestetid 

Finstads undersøkelser viste sammenheng mellom holdning til bevæpning og hvor lenge man 

har arbeidet i politiet, og det er interessant å undersøke om det også har en innvirkning på 
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holdning til halvladd våpen. Lengre fartstid kan bety mer erfaringsgrunnlag og reflekterte 

perspektiv, men kan også skape mer inngrodde mønster, som kan medføre kritisk holdning til 

forandringer, slik som en eventuell overgang til halvladd våpen. Samtidig må det antas å være 

overvekt av de «yngre» i de operative stillingene, da disse stiller fysiske krav som er lettere 

for den yngre garde å tilfredsstille, samtidig som en del stillinger innen eksempelvis 

administrasjon og ledelse vil kreve større erfaring.  

 

Figur 9 Arbeidstid i politiet, utvalget fordelt etter grupper (i %) 

 

I undersøkelsen ble respondentene spurt om hvor lenge de hadde jobbet i politiet på 

daværende tidspunkt. Dette spørsmålet ble besvart, i likhet med resten av datasettet, ved 

avkrysning. For arbeidstid til og med 5 år, fantes det avkrysningsalternativer for hvert år, og 

etter dette for intervaller på 5 år, frem til siste alternativ som omfatter alle med over 30 års 

erfaring. I mitt datasett er respondentene som har oppgitt en arbeidstid på opptil 5 år slått 

sammen til en kategori, som vist på figuren over, slik at denne dekker et tilsvarende 

tidsintervall som de øvrige kategoriene, med unntak av «Over 30 år». Figuren viser tydelig at 

det er en overvekt av tjenestepersoner som har jobbet en kortere periode i politiet. Hele 40% 

av utvalget har jobbet 5 år eller kortere, og 56% har jobbet 10 år eller kortere i politiet. Dette 

må forstås i lys av at politiyrket er et fysisk og psykisk krevende yrke, og det er derfor ikke 

alle som har spesielt lange karrierer. Innenfor hver alderskategori ser fordelingene slik ut i 

spørsmålet om hvorvidt de vil foretrekke halvladd våpen:  
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Figur 10 Jeg vil foretrekke halvladd våpen ved generell bevæpning, etter arbeidstid i politiet (i %) 

Tendensen som kommer frem av figuren er at respondentene blir gradvis mer positive til 

halvladd våpen jo lengre de har vært i jobb i politiet. I gruppen med over 30 års erfaring stiller 

halvparten seg på den positive siden, og 33% sier seg helt enige i påstanden. Unntaket i den 

nevnte tendensen er den «yngste» gruppen, de som har jobbet 5 eller færre år. Denne gruppen 

har en mer jevn fordeling enn de øvrige, noe som er verdt å merke seg, særlig siden dette er 

den klart største gruppen.  

5.6 Geografisk fordeling 

I undersøkelsen ble det stilt to spørsmål som sier noe om respondentenes geografiske 

omgivelser. Det ene handler om hvilket politidistrikt respondentene jobber i, og det andre om 

hva slags miljø de jobber i (by/land). Etter å ha sett den totale fordelingen var det naturlig å 

forvente spredning også på disse fordelingene. Først vil jeg trekke frem distriktene. Da jeg 

undersøkte de individuelle fordelingene for distriktene, kom det fram at de fleste har lignende 

fordelinger som totalfordelingen, og det ble ikke vurdert som nødvendig å bruke plass på å 

inkludere samtlige individuelle fordelinger. Under vises gjennomsnittsverdiene for hvilke 

alternativer som er valgt for holdning til halvladd våpen, på en skala fra 1 til 5.  
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Figur 11 Gjennomsnittlig holdningsverdi per politidistrikt 

 Hvis vi ser på den gjennomsnittlige oppslutningen, der et høyere snitt altså vil tilsvare en 

større grad av enighet, ligger verdiene rundt 3-tallet for de fleste distrikter. Den laveste 

snittverdien finnes i Oslo (2,53), mens Finnmark (3,29) og Sør-Vest (3,27) har de høyeste. Jeg 

vil trekke frem noen utvalgte distrikter, som gir interessante bidrag til å illustrere oppslutning 

rundt spørsmålet, og Oslo politidistrikt er det første av disse. Ettersom politiet i Oslo har vært 

mer positive til bevæpning enn andre deler av landet, er det heller ikke uventet at de i mindre 

grad foretrekker halvladd våpen.  

 

 

Figur 12 Jeg vil foretrekke halvladd våpen ved generell bevæpning, Oslo politidistrikt (i %) 

I Oslo har man en fordeling der 53% er uenig, og av dem 41% helt uenig, i at de vil foretrekke 

halvladd våpen. Oslo, som er distriktet med flest respondenter, skiller seg ut som det distriktet 

med den største andelen som svarer at de er helt uenige i å ville foretrekke halvladd våpen. 
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Dette gir grunnlag for å forvente at de som jobber i Oslo har større sannsynlighet for å være 

negative til halvladd våpen. Dette peker mot at forskjellen mellom storby og mindre 

byer/tettsteder, kan være en interessant forskjell å fokusere på. De fleste distriktene har mer 

jevne fordelinger enn Oslo, som ligner mer på forholdene i totalfordelingen. En kontrast til 

Oslo finner man i Sør-Vest, som har større andel av de som oppgir å være helt enige i å 

foretrekke halvladd våpen, men med mindre konsentrert oppslutning enn det man ser for «helt 

uenig»-alternativet i Oslo. Finmark har også en lignende fordeling, men her velger jeg Sør-

Vest som eksempel, fordi utvalget herfra er betydelig større.  

 

Figur 13 Jeg vil foretrekke halvladd våpen ved generell bevæpning, Sør Vest politidistrikt (i %) 

Det er få distrikter med en klar tendens den ene eller andre veien. Vest, Innlandet, Agder, 

Nordland og Trøndelag, har alle fordelinger som ligger relativt nære den nasjonale 

fordelingen. Disse fordelingene tyder på at meningene om halvladd våpen er delte, uavhengig 

av geografisk tilknytning. En gjennomgående tendens i disse fordelingene er at det er størst 

oppslutning på ytterpunktene, og de fleste tilfeller også ganske høy oppslutning på 

midtpunktet (3). Et interessant tilfelle som skiller seg litt ut er Møre og Romsdal, som har 

tydelig konsentrasjon på ytterpunktene, og har svært jevn oppslutning på de øvrige tre 

verdiene. Dette distriktet skiller seg ut på to punkter. Det første er at de to ytre alternativene 

har svært lik oppslutning. De fleste av distriktene har en noe høyere topp på en av sidene, uten 

at forskjellene er oppsiktsvekkende. For det andre er dette det eneste distriktet der alternativet 

«hverken enig eller uenig» ligger på ca. lik oppslutning som de to «delvis»-alternativene. 

Blant de fleste distriktene forekommer det større oppslutning på «hverken enig eller uenig» 

enn på disse, så her et Møre og Romsdal et noe interessant tilfelle.  
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Figur 14 Jeg vil foretrekke halvladd våpen ved generell bevæpning, Møre og Romsdal (i %) 

For å fange opp geografiske forskjeller kan det være mer gunstig å se på hva slags miljø 

respondentene jobber i. Denne undersøkelsen har flest respondenter som jobber sentralt i 

storbyene (som her er spesifisert som Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim), med hele 39%. 

De som jobber i forsteder eller ytre områder av storby utgjør 22%, og de som jobber i øvrige 

byer utgjør 26%. Den minste gruppen er de som jobber på landsbygda eller ved tettsteder, 

som omfatter de resterende 13% av respondentene. Det har tidligere blitt vist at politiet i 

byområder har vært mer positive til bevæpning (Finstad, 2012, s. 8). Det gir grunn til å 

forvente de vi være mer negative til halvladd våpen, basert på premisset om at dette er en 

mildere tilnærming, som altså har stemt godt så langt, særlig med tanke på frekvensene fordelt 

etter holdning til generell bevæpning. Fordelt etter miljø ser fordelingene slik ut for 

spørsmålet om å foretrekke halvladd våpen: 

 

Figur 15 Jeg vil foretrekke halvladd våpen ved generell bevæpning, etter geografisk miljø (i %) 
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Figuren gir et bilde på hvordan holdningene til halvladd våpen går gradvis mot mer positive, 

jo mindre tettbebygde områder man kommer til. Det er selvsagt begrenset hva man kan si 

basert på fire kategorier, men det er en interessant tendens som kommer frem. Det er særlig 

verdt å merke seg er ytterpunktene, helt uenig og helt enig, der det går fra 35% oppslutning på 

helt uenig for Storby, sentralt, til 35% oppslutning på helt enig blant Landsbygd/tettsted. For 

ytre deler av storby og øvrige byer er fordelingene svært like, med tilnærmet lik samme 

oppslutning på negativ side, og med små forskjeller på positive side. Disse er mer balansert, 

nærmere totalfordelingen, mens Storby, sentralt og Landsbygd/tettsted altså har overvekt på 

henholdsvis negativ og positiv side.  

Det er interessant at det er tydelige forskjeller innad i storbyene, der de som jobber sentralt er 

mer negative enn de som jobber i forsteder og andre ytre strøk. Dette vekker assosiasjoner til 

Finstads første undersøkelse, der hun pekte på forskjeller innad i Oslo politidistrikt, men da 

var det snakk om store forskjeller mellom Grønland og Majorstua, som begge ligger sentralt 

til (Finstad, 2011b, s. 4). Her kommer det frem forskjeller mellom sentrale og ytre deler av 

storbyene, og det kommer frem at fordelingen for de som jobber i ytre deler, likner mer på de 

som jobber i mindre byer, enn på de som jobber sentralt. Det er interessante funn, som jeg 

ønsket å teste. De gjennomsnittlige verdiene for storby er 2,72 for sentrale strøk (SD=1,543) 

og 2,96 for ytre strøk (SD=1,570). T-testen viser her en t-verdi på t(2751)= -3,858, p<0,001, 

altså er det signifikante forskjeller mellom de sentrale og ytre deler av storbyene (Skog, 2004, 

s. 182).  

5.7 Hva skiller seg ut i holdninger til halvladd våpen? 

Frekvensanalysene viser en gjennomgående tendens av delte meninger i spørsmålet om 

halvladd våpen. Innenfor noe avgrensede grupperinger ser vi at man heller mer mot den ene 

eller andre siden, som at de som i hovedsak har operativ tjeneste, særlig da de som jobber i 

operativ spesialenhet, er mer negative. Også de som jobber som ordenspoliti, som altså er den 

andre gruppen som hovedsakelig har operativ tjeneste, har ganske stor oppslutning på negativ 

side, men ikke like mye som de som tilhører operativ spesialenhet. Fordelingen blant de som 

jobber med etterretning og analyse er tilnærmet lik den for ordenspolitiet. Det kommer også 

frem at de som tilhører IP1-3, som altså er å regne som «spesialistene», er langt mer negative 

til halvladd våpen. Disse funnene stemmer godt overens med forventningene. Det som er 

langt mer overraskende er at det ikke forekommer noen signifikant kjønnsforskjell. På 
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bakgrunn av at det har blitt funnet kjønnsforskjeller i holdning til bevæpning generelt i 

tidligere forskning, var det forventet at det også ville forekomme en kjønnsforskjell i 

spørsmålet om halvladd våpen. At dette ikke er tilfellet er et interessant funn. Videre kommer 

det frem tendenser til at de «eldre» tjenestepersonene er gradvis noe mer positive til halvladd 

våpen, men det kommer også frem at den «yngste» gruppen bryter med tendensen og har en 

jevnere fordeling enn neste gruppe. De geografisk avgrensede fordelingene viser likhetstrekk 

mellom mange distrikter, der tendensen av delte meninger går igjen overalt, og noen distrikter 

har noe mer polariserte fordelinger. Det kommer også frem av fordelingene inndelt etter 

miljøtype, at det man finner gradvis mer positive holdninger til halvladd våpen, ved mindre 

tettbebygde strøk.  
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6 Analyse Del 2: Regresjonsanalyse 

 

Del 2 av analysen har til hensikt å besvare andre del av min problemstilling: Hva kan forklare 

en preferanse for halvladd våpen ved generell bevæpning? Her vil jeg altså undersøke om 

fordeling på variabelen «Jeg vil foretrekke halvladd våpen (ikke skudd i kammeret) ved 

generell bevæpning», som blir min avhengige variabel i denne analysen, kan forklares ut fra 

andre uavhengige variabler. Dette kan undersøkes ved hjelp av regresjonsanalyse, i dette 

tilfellet med typen Ordinary Least Squares (OLS), eller minste kvadraters metode. For å svare 

på dette valgte jeg å gjennomføre en blokkvis regresjonsanalyse, der variablene som skulle 

undersøkes ble delt inn i fire blokker. Å konstruere modellen på denne måten gjør det mulig å 

studere innvirkningen av variablene på en ryddig måte, noe som er fordelaktig for større 

modeller. 

6.1 Avhengig variabel 

Når man velger seg en avhengig variabel som skal analyseres, er det viktig å vurdere hva 

denne variabelen faktisk kan forventes å gi et mål på. Det er med andre ord viktig å være 

bevisst på hvordan spørsmålet bak variabelen er formulert. Spørsmålet som ligger til grunn 

for min avhengige variabel er formulert som en påstand, der respondentene har angitt på en 

skala fra 1-5 hvor uenige eller enige de er i den gitte påstanden, der 1 tilsvarer «helt uenig» og 

5 tilsvarer «helt enig». Spørsmålet var del av en serie spørsmål stilt på denne måten. 

Påstanden som respondentene skulle ta stilling til, var formulert som følger: «Jeg vil 

foretrekke halvladd våpen (ikke skudd i kammeret) ved generell bevæpning».  

Jeg vurderer dette som et godt og presist formulert spørsmål, fordi det er flere potensielle 

misforståelser som unngås ved denne formuleringen. En styrke er at betydningen av begrepet 

halvladd blir forklart i en parentes, for selv om politiet har noe bedre forutsetninger enn den 

jevne befolkning til å forstå våpentekniske detaljer, er det ikke gitt at respondentene kjenner 

betydningen av ordet. Det er også viktig at det er spesifisert at dette gjelder ved generell 

bevæpning. Hadde ikke dette vært inkludert, kunne det høres ut som om dette gjaldt en 

potensiell overgang til halvladd våpen under dagens ordning, noe som blir et helt annet 

spørsmål. Slike ting kan i ettertid fremstå som åpenbare deler av spørsmålet, men det er 

særdeles viktig at de er inkludert. Det jeg derimot savner er et tilsvarende spørsmål om de 
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andre ladetrinnene, skarpladd og fremskutt lagring på kropp, eventuelt et spørsmål om hvilket 

av disse tre ladetrinnene man vil foretrekke. Dette ville bidratt til å gi et mer presist mål på 

hvilket ladetrinn politiet foretrekker. Denne usikkerhet kommer jeg tilbake til i analysen.  

Det fremkommer at 4557 av totalt 5053 respondenter har besvart spørsmålet som min 

avhengige variabel er basert på. Tidligere i prosessen ble det vurdert om utvalget for analysen 

skulle begrense til de respondenter som svarer at politiet alltid bør være bevæpnet. Jeg tok da 

stilling til om dette kunne gi et mer rent mål på hva som påvirker holdninger til halvladd 

våpen. Tanken var at respondenter som var imot bevæpning generelt, kanskje ville oppgi å 

være for halvladd våpen kun fordi de anser det som en mindre skarp form for bevæpning, 

og/eller vurderer det som et steg nærmere den løsningen de ønsker. Med tanke på at den 

avhengige variabelen allerede spesifiserer et hypotetisk scenario der politiet er generelt 

bevæpnet, fremstod en slik avgrensing som lite hensiktsmessig. Etter diskusjon med mine 

veiledere vurderte jeg det dit at en slik avgrensning ikke ville gi en tydeligere avhengig 

variabel, og denne løsningen ble derfor valgt bort. Det kan riktignok ikke med sikkerhet vites 

hvor bevisste respondentene har vært på denne spesifikasjonen, men det er naturlig å ta 

utgangspunkt i at respondentene besvarer det spørsmålet som blir stilt, med forbehold om noe 

usikkerhet. Dette spørsmålet bør kunne besvares uavhengig av respondentenes generelle 

standpunkt til bevæpning, og en avgrensning basert på dette er derfor ikke ønskelig. 

Min avhengige variabel (Y) er på ordinalnivå med 5 kategorier. For en ordinalvariabel med 

minst 5 kategorier kan lineær regresjonsanalyse brukes, så lenge det gir teoretisk mening at 

variabelen behandles som en kontinuerlig variabel (Ringdal, 2013, s. 265). Dette krever også 

at variabelen ikke er for skjevt fordelt, noe som ikke er tilfelle for min avhengige. For min 

avhengige variabel gir det teoretisk mening at Y er kontinuerlig, fordi hver tallverdi 

representerer en grad av enighet. Det gir mening at avstanden mellom hver verdi er like stor, 

men vi kan ikke vite sikkert om det vurderes slik av respondentene. En slik variabel lar seg 

bruke i en lineær regresjon, og derfor er denne metoden å foretrekke over en logistisk 

regresjon. Som nevnt i metodekapitlet ble en logistisk modell valgt bort, fordi en slik ville 

krevd en omkoding av den avhengige variabelen til en dikotom variabel. Å kode vekk 

observasjonene med verdi 3, ville gjort at jeg hadde mistet ca. en femtedel av observasjonene. 

Derfor er en lineær regresjonsmodell best egnet til å utforske hva som kan forklare den 

spredningen som kom frem av frekvensanalysene i forrige kapittel.  
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6.2 Konstruksjon av modellen 

Hvilke forklaringsvariabler som inkluderes i analysen avhenger av hva man ønsker å 

undersøke. Dette avgjøres ut ifra hva som fremstår som relevant ut fra tidligere forskning og 

relevant teoretiske perspektiver, og hva som er interessant å stille spørsmål om innen feltet. 

Om man er spesielt interessert i å undersøke effekten av et eller flere spesielle fenomen bør 

man etter beste evne inkludere variabler som kan gi et mål på disse. Det kan også være 

nødvendig å ta med andre kontrollvariabler som forventes å kunne ha en effekt, særlig hvis 

det finnes variabler som har blitt påvist en effekt i tidligere undersøkelser. Ettersom det ikke 

tidligere har blitt gjort tilsvarende forskning på holdninger til halvladd våpen, foreligger det 

ikke et slikt utgangspunkt, men jeg har vurdert det som særlig relevant å kontrollere for noen 

fenomen som har blitt påvist å ha sammenheng med holdninger til bevæpning generelt. 

Tabell 2 Blokkvis regresjonsmodell 

Blokk 1: 

Bakgrunn 

Blokk 2: Trygghet, 

risiko, trusler 

Blokk 3:  

Mestring, usikkerhet til våpen 

Blokk 4: 

Konsekvenser ved bevæpning 

Kjønn «Jeg er bekymret for 

trusselsituasjoner som 

vil oppstå plutselig og 

uventet» 

Indeks-mestring:  

«Jeg føler meg forberedt på å 

møte skarpe oppdrag» +  

«Jeg stoler på mine ferdigheter 

når uforutsette hendelser oppstår» 

«Permanent bevæpning vil 

gjøre arbeidsdagen tryggere 

for politifolk» 

Tjenestetid 

 

 

«Jeg er urolig over 

hvor mange oppdrag 

som er risikofylte» 

«Jeg opplever det som usikkert å 

bære et ladd våpen på meg når jeg 

er i nærkontakt med andre» 

«Permanent bevæpning vil 

medføre økt risiko for at 

uskyldige blir drept eller 

skadet av politiet» 

«Operativ» 

(Tjenestetype omkodet)  

 

«Risikoen er det som er 

spennende ved yrket» 

«Jeg frykter å bli fratatt våpenet 

når jeg bærer det på hofta» 

«Permanent bevæpning vil 

kreve mer ressurser til 

opplæring» 

Referansekategorier for IP: 

IP1-3 

IP4 

Ingen-IP 

  «Permanent bevæpning vil 

øke risikoen for å gjøre 

personlige feilvurderinger som 

man kan bli straffet for» 

Referansekategorier miljø: 

Storby, sentralt 

Storby, ytre strøk 

Øvrige byer 

Landsbygd/tettsted 
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Bakgrunn 

Første blokk kan oppsummeres som bakgrunn, og fellesnevneren for variablene er at disse gir 

den mest håndfaste informasjonen. Med dette menes at de øvrige blokkene består av 

holdningsvariabler, som er noe mer åpne for tolkning. De faktorene som er inkludert her er 

kjønn, arbeidstid i politiet, hvorvidt man har operativ tjeneste, IP-kategori, og geografisk 

miljø. Variabelen for kjønn er en dikotom variabel, der verdien 1 tilsvarer kvinne, og verdien 

2 tilsvarer mann. Det er vanlig å bruke verdiene 0 og 1, men ikke nødvendig, og jeg har ikke 

sett noe behov for å en omkoding av dette. Som tidligere nevnt er kvinner underrepresentert i 

utvalget i forhold til den faktiske kjønnsfordelingen i politiet, det ble derfor vurdert å bruke en 

vektingsvariabel. Som beskrevet i metodekapittelet (s. 27) var effekten av denne svært liten, 

og det ble ikke vurdert som nødvendig å benytte vekting under regresjonen. Variabelen for 

tjenestetid er målt i intervaller på fem år, som nærmere beskrevet i forrige kapitel (side 69).  

Variabelen for tjenestetyper er på nominalnivå med 7 kategorier, og lar seg ikke bruke som en 

forklaringsvariabel slik som den er, ettersom kategoriene ikke er rangerbare. For å kunne 

brukes i regresjonsmodellen måtte den derfor kodes om. Jeg var spesielt interessert i å måle 

effekten av å jobbe operativt, ettersom den operative siden av politikulturen har blitt vektlagt i 

tidligere forskning. Derfor kodet jeg den nye variabelen slik at de to kategoriene som kan 

beskrives som operative, nemlig «ordenstjeneste» og «jobber i operativ spesialenhet», har fått 

verdien 1 og er definert som «Operativ», og de øvrige kategoriene har fått verdien 0, og er 

definert som «Annen tjeneste». På denne måte håpet jeg å fange opp den eventuelle effekten 

av operativ arbeidskultur. Jeg ville også se på effekten av de forskjellige IP-kategoriene, og 

denne variabelen krevde også omkoding. Jeg var hovedsakelig interessert i forholdet mellom 

IP4 og IP1-3. For å jobbe operativt i politiet kreves det IP4-godkjenning eller høyere, så i den 

sammenheng er ikke IP5 en spesielt interessant kategori. Derfor har jeg først slått sammen 

IP5 og ingen IP-kategori til en gruppe. Deretter kodet jeg dikotome variabler for IP4, IP1-3 og 

ingen IP-kategori, slik at disse kunne brukes som referansekategorier. Det vil si at for hver 

variabel, vil de som tilhører kategorien(e), ha verdien 1, mens de som tilhører de andre 

kategoriene vil ha verdien 0.  

For å undersøke effektene av geografiske forskjeller, har jeg valgt å fokusere på 

miljøkategoriene heller enn politidistriktene, da det i forrige kapittel kom frem interessante 

forskjeller mellom miljøkategoriene (side 73-74). Også her er det nødvendig å kode om den 

opprinnelige variabelen til referansekategorier. Jeg konstruerte derfor en ny variabel for hver 
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av de fire kategoriene, altså «Storby, sentralt», «Storby, ytre strøk», «Øvrige byer», og 

«Landsbygd/tettsted». De som har svart at de jobber sentralt i storby har verdien 1 for 

variabelen «Storby, sentralt», og verdien 0 for de andre variablene, og tilsvarende for de tre 

andre svaralternativene. På et tidligere tidspunkt vurderte jeg å bruke en enkelt dummy-

variabel, der storby, sentralt og storby, ytre områder/forsteder var slått sammen til Storby 

(kategori 1+2), og øvrige byer og tettsted/landsbygd var slått sammen til andre (kategori 3+4). 

Hensikten var å fokusere på effekten av å jobbe i storby. Grunnen til at jeg gikk bort fra dette 

er de frekvensfordelingene som kom frem i den bivariate analysen i forrige kapittel, som viste 

gradvis mer positive holdninger desto mindre sentrale strøk. Jeg hadde særlig undervurdert 

forskjellene mellom storby, sentralt og storby, ytre områder/forsteder. Det er storby, ytre 

områder/forsteder og øvrige byer som har de likeste fordelingene, mens storby, sentralt og 

landsbygd/tettsted i større grad skilte seg ut i hver ende. Derfor kan det være interessante 

forskjeller som ikke ville kommet frem ved den omkodingen som ble vurdert.  

Når man bruker referansekategorier som del av regresjonsmodell i SPSS, kan man velge å 

utelate en av variablene som blir brukt som sammenligningsgrunnlag, eller man kan inkludere 

samtlige, og SPSS vil da utelukke en av variablene automatisk (Eikemo & Clausen, 2012, s. 

61). Jeg forsøkte begge deler med referansekategoriene for IP og geografisk miljø, og i begge 

tilfeller utelukket SPSS den samme variabelen, som jeg hadde utsett som det naturlige 

sammenligningsgrunnlaget. For IP-kategori var dette IP4, og for de geografisk kategoriene 

var det «Storby, sentralt». Begge disse representerer den mest tallrike gruppen. Særlig er IP4 i 

såpass stort overtall at dette trygt kan anses som «normalen».  

Trygghet, risiko og trusler 

Blokk 2 inneholder tre variabler som måler forskjellige aspekter ved respondentenes 

oppfatninger av risiko og trusler i hverdagen. Disse er alle basert på spørsmål om påstander, 

hvor respondentene har svart i hvilken grad de er enige, på en skala fra en til 5. De følger altså 

samme mønster som den avhengige variabelen, og det samme gjelder variablene som utgjør 

blokk 3 og 4. Den første variabelen i blokken bygger på påstanden: «Jeg er bekymret for 

trusselsituasjoner som vil oppstå plutselig og uventet». Denne kan tolkes som et mål på 

hvilken grad respondentene oppfatter uforutsigbarhet og fare som del av yrket, og henger 

sammen med ideen om at politiet alltid må være på forberedt på det verste. Hele 44% svarer 

at de er helt enige, og 28% at de er delvis enige (totalt 72%) i denne påstanden. Den neste 

variabelen er basert på påstanden: «Jeg er urolig over hvor mange oppdrag som er 
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risikofylte». Denne kan tolkes som et mål på hvilken grad hyppighet av risiko oppleves som 

noe belastende. Den tredje variabelen bygger på påstanden: «Risikoen er det som er 

spennende med yrket». Denne måler en oppfatning av risiko som noe positivt, og kan forstås i 

lys av det Reiner skriver om verdsettelse av fare og spenning, knyttet opp mot «sense of 

mission». Begge disse variablene har størst oppslutning på midtverdien 3, som kan indikere at 

disse er noe mer vanskelige å ta stilling til. Det er viktig å være klar over at de to sistnevnte 

variablene ikke er noen form for motsetninger, selv om den ene måler en oppfatning av risiko 

som et uromoment, som er negativt ladet, og den andre måler oppfatning av risiko som et 

spenningsmoment, som er positivt ladet. Dette kommer av at risiko er et komplisert fenomen, 

som det er mulig å ha blandede opplevelser av. Det er også grunnen til at de nyansene som 

kommer frem i disse spørsmålene potensielt kan avdekke interessante sammenhenger. Jeg har 

vurdert det slik at det ikke er nødvendig eller gunstig å gjøre noen omkodinger av disse 

variablene for mitt formål. 

Mestringsfølelse og usikkerhet til våpenet 

Blokk 3 inneholder tre variabler, hvorav den første er en indeks sammensatt av to variabler, 

basert på påstander relatert til mestring. De to påstandene er: «Jeg føler meg forberedt på å 

møte skarpe oppdrag» og «Jeg stoler på mine ferdigheter når uforutsette hendelser oppstår». 

Jeg oppfatter det slik at disse beskriver to ganske nærliggende sider av mestringsfølelse. Når 

forskjellige variabler måler relativt nærliggende aspekter av et fenomen vi ønsker å 

undersøke, kan det være nyttig å konstruere en indeks basert på disse variablene (Skog, 2004, 

s. 95). Da kan vi måle effekten av et mer generelt fenomen, samtidig som vi unngår vi å 

bygge en større modell enn nødvendig. Her har jeg valgt å sette opp en indeks for 

mestringsfølelse, sammensatt av de to nevnte variablene. For å konstruere en god indeks 

krever det først og fremst at det gir teoretisk mening at variablene beskriver noe av det samme 

fenomenet. Videre bør variablene ha god indre konsistens, noe som kan måles ved hjelp av en 

koeffisient som kalles Cronbachs alpha (Skog, 2004, s. 97). Størrelsen på Cronbachs alpha 

avhenger av korrelasjonen mellom de inkluderte variablene, samt hvor mange variabler 

indeksen består av. Det er vanlig å stille et minimumskrav på 0,7 (Eikemo & Clausen, 2012, 

s. 270). Her måles Cronbachs alfa til 0,81, som er en høyere verdi, og viser dermed god indre 

konsistens.  

Jeg vurderte underveis om det var gunstig å inkludere flere variabler i skalaen. Eksempelvis 

vurderte jeg å inkludere en variabel basert på spørsmålet «Jeg frykter å komme i en situasjon 
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der jeg må bruke våpenet», som jeg hadde kodet om ved å snu variabelen til å være positivt 

konnotert, for å passe inn i indeksen. Da jeg testet den indre konsistensen, målte Cronbachs 

alfa til 0,63, altså en noe svakere verdi enn det anbefalte minimumskravet på 0,7. Normalt vil 

en indeks med flere variabler ha en høyere Cronbachs alpha, så dette var heller ikke ideelt av 

den grunn. Jeg benytter derfor indeksen med kun de to førstnevnte variablene. En tilsvarende 

indeks for mestring ble benyttet i Skjevraks studie, men hadde ikke signifikant effekt på 

politistudentenes holdninger til bevæpning (Skjevrak, 2016, s. 116).  

De to andre variablene i blokken måler mer situasjonsbestemt usikkerhet/frykt; basert på 

påstandene «Jeg opplever det som usikkert å bære et ladd våpen på meg når jeg er i 

nærkontakt med andre» og «Jeg frykter å bli fratatt våpenet når jeg bærer det på hofta». For 

disse to var det ikke aktuelt å konstruere en indeks, da eventuelle forskjeller kan være svært 

interessant. Begge påstander er spesifikt tilknyttet det bære skytevåpen og usikkerhet 

tilknyttet våpenet. Basert på uttalelser fra polititjenestepersoner, i hovedsak da informantene i 

Lades studie (Lade, 2016, s. 63), men også en veteran i Thor Langli (Mogen, 2015), er det 

grunnlag til å tro at «Frykt for å bli fratatt våpenet» kan være en viktig faktor. Det samme 

gjelder for «Usikkert å bære ladd våpen», som fanger om litt bredere, og nok er den 

formuleringen som i størst grad aktualiserer halvladd våpen. Det forventes positiv effekt av 

begge disse variablene.  

Konsekvenser ved bevæpning 

Blokk 4 inneholder fire variabler med noe variert tematikk, men som har til felles at de alle 

omhandler potensielle konsekvenser av permanent bevæpning. Disse kan også forstås som 

uttrykk for respondentenes forventninger. Slik jeg leser det, handler disse mindre om 

respondentenes personlige opplevelser og erfaringer, og i større grad om deres forventninger 

til og meninger om hva permanent bevæpning vil ha å si for politiyrket i sin helhet, altså ikke 

bare for en selv. Den første påstanden er: «Permanent bevæpning vil gjøre arbeidshverdagen 

tryggere for politifolk», som kan tolkes som et mål på å forbinde trygghet med skytevåpenet, 

på et generelt heller enn personlig plan. Hele 82% har svart at de er helt (60%) eller delvis 

enige (22%) i denne påstanden. Det forventes at denne kan ha en negativ effekt på preferanse 

til halvladd, men ikke nødvendigvis noen stor effekt. Sammenlignet med variablene som ble 

omtalt i forrige avsnitt, som omhandler usikkerhet tilknyttet våpenet på et personlig nivå, 

appellerer denne formuleringen mer til hvilken forventning man har til hvilken betydning 
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permanent bevæpning vil ha for politiet i sin helhet, altså handler dette i mindre grad om 

trygghet på et personlig plan.  

Den neste variabelen bygger på påstanden: «Permanent bevæpning vil medføre økt risiko for 

at uskyldige blir drept eller skadet av politiet». Denne måler en oppfatning av risiko forbundet 

med våpenet, spesifikt rettet mot 3. person, og spesifiserer også skade påført av politiet selv. 

Det er skade påført med skytevåpen som er mest aktuelt å ta høyde for, selv om dette ikke er 

spesifisert. Her er flertallet uenig i påstanden, med 50% helt uenige og 30% delvis uenige. Det 

forventes at denne kan ha en positiv effekt på preferanse for halvladd våpen, da dette 

potensielt kan bidra til å redusere denne risikoen.  

De siste to variablene er noe mer obskure ting jeg ønsket å kontrollere for. Den tredje 

variabelen i blokken er basert på påstanden: «Permanent bevæpning vil kreve mer ressurser til 

opplæring». Ettersom det er forbundet slike behov både til en potensiell permanent 

bevæpning og et potensielt skifte av ladetrinn, ønsket jeg å kontrollere for denne variabelen. 

Det vil være uforsvarlig å skifte ladetrinn uten at rutiner og opplæring endres. Tanken bak 

denne inkluderingen er at de som er enige i denne påstanden, kan ha større aksept for de 

endringene et skifte av ladetrinn vil medføre. Det forventes ikke at denne vil gjøre et stort 

utslag, men det er interessant å kontrollere for dette. 

Den siste variabelen jeg har inkludert i modellen tar utgangspunkt i påstanden: «Permanent 

bevæpning vil øke risikoen for å gjøre personlige feilvurderinger som man kan bli straffet 

for». Dette spørsmålet ble første gang stilt som del av Finstads 2011-undersøkelse, og det er 

min forståelse at dette ble formulert med tanke på den betenkningstiden som følger med å 

måtte hente ut våpen av bil, et aspekt som verdsettes av mange. Det er foreslått at dette 

tidsrommet gir grunnlag for bedre planlegging av hvordan vanskelige situasjoner kan løses 

(Myhrer & Strype, 2010, s. 104). Påstanden viser til personlige feilvurderinger, som kan 

relateres til beslutningsprosessen ved bruk av våpen. Her var det litt vanskeligere å gjøre seg 

opp en klar forventning, men dette fremstod som en svært relevant variabel å kontrollere. Det 

mest naturlige var å forvente at denne ville ha positiv effekt, men ikke at denne nødvendigvis 

vil være særlig stor. Tankegangen bak er at halvladd våpen potensielt kan bidra til å begrense 

slike feilvurderinger. Med dette mener jeg at ladegrepet muligens kan fungere som en form 

for terskel, enten en ren mental terskel eller bundet til bevæpningsordre, slik det er diskutert i 

delkapittel 2.7 (side 23-24). Jeg vil understreke at denne variabelen ikke impliserer at dette er 

noe respondentene tenker om halvladd våpen, og at denne tankegangen først og fremst er 
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brukt for å formulere en logisk forventning. Om denne variabelen har en sterkt effekt, kan 

dette være noe som bør utforskes videre. 

6.3 Forutsetninger for regresjonen 

Regresjon er en analytisk metode som krever at visse forutsetninger oppfylles, for å kunne 

gjøre en riktig analyse og stole på resultatene. Noen forutsetninger er strengere enn andre, og 

det er ikke uvanlig at noen forutsetninger brytes. Konsekvenser av brudd på forutsetninger 

kan være feil på estimatet, gal standardfeil, eller gal signifikanstest (Skog, 2004, s. 257). 

Tendensen er også at brudd på forutsetninger er mindre alvorlig ved store utvalg. En 

multippel lineær regresjon forutsetter i utgangspunktet at sammenhengene mellom 

uavhengige variabler (x) og avhengig variabel (y) være lineære, og modellen skal være 

additiv, som vil si uten samspillsledd mellom x-variablene. Det forutsettes også at modellen 

er korrekt spesifisert, som innebærer at alle relevante x-variabler er inkludert, alle irrelevante 

x-variabler er eliminert, og alle x-variabler er uten målefeil (Ringdal, 2013, ss. 415-416). Det 

er derimot ikke helt realistisk at alle forutsetninger oppfylles, og det er heller ikke alle 

forutsetninger som kan testes. Det er vanlig at begrensninger i data gjør at ikke alle relevante 

x-variabler er inkludert, og dette lar seg ikke teste. Det kan heller ikke testes om det 

forekommer målefeil på x-variablene (Eikemo & Clausen, 2012, s. 147). Å utelate en relevant 

forklaringsvariabel fra modellen, kan medføre skjevhet i parameterestimatet, men kun hvis 

den manglende variabelen både er korrelert med den avhengige variabelen, og en eller flere 

uavhengige variabler (Skog, 2004, s. 273). Det kan også ha konsekvenser for standardfeilen 

til estimatene (Skog, 2004, s. 289).  

En lineær regresjonsmodell forutsetter en lineær sammenheng mellom avhengig (y) og 

uavhengige (x) variabler, men økningshastigheten kan være forskjellig. Dette er relativt 

vanlig, men det er likevel gunstig å bruke lineære modeller, da det ofte vil gi en god nok 

tilnærming, og gjør tolkningen lettere. Altså er ikke forutsetningen om linearitet så alvorlig å 

bryte (Eikemo & Clausen, 2012, s. 97). I noen tilfeller vil den empiriske sammenhengen 

avvike fra det lineære, noe som kalles en kurvelineær sammenheng (Skog, 2004, s. 238) 

OLS-metoden vil gi den rette linje som passer best, men denne vil i slike tilfeller ikke gi noen 

god beskrivelse av den faktiske sammenhengen. Dette kan testes ved hjelp av aksediagram 

(partial plot). Residualen, eller feilleddet, viser til forskjellen mellom observert og predikert 

verdi av den avhengige variabelen Y. Hvert datapunkts avvik fra regresjonslinjen er tilfeldig, 
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noen ligger over og andre under, men gjennomsnittet er 0, noe som er en forutsetning. Ved 

bruk av minste kvadraters metode (OLS) vil dette alltid stemme, og denne forutsetningen 

trenger ikke, og kan heller ikke testes (Ringdal, 2013, s. 416). En annen forutsetning er at 

residualene skal være normalfordelte, men dette kravet gjelder bare hvis utvalget er av svært 

liten størrelse (Eikemo & Clausen, 2012, s. 145). Jeg har for ordens skyld sjekket fordelingen 

av residualene. De avviker fra normalfordelingen, men på grunn av størrelsen på utvalget er 

ikke dette å anse som et problem. Videre forutsettes det at man er bevisst på eventuelle 

samspillseffekter i regresjonsmodellen. Hvis det finnes samspillseffekter som blir oversett 

medfører det et konklusjonsvaliditetsproblem (Skog, 2004, s. 106). Modellen vil altså kunne 

gi et feilaktig inntrykk av sammenhengene. Det var grunn til å tro at det kunne være samspill 

mellom kjønnsvariabelen og variablene som måler usikkerhet til våpenet (blokk 3), fordi 

effekten av kjønnsvariabelen økte betydelig da blokken ble lagt til. Jeg ville derfor sjekke om 

effekten av variablene «Usikkert å bære ladd våpen» og «Frykt for å bli fratatt våpenet», var 

forskjellige avhengig av kjønn. Ingen av samspillsleddene viste seg å være signifikante.  

 

Krav om homoskedastisitet, fravær av autokorrelasjon, og fravær multikolinearitet 

Homoskedastisitet vil si at residualene har lik varians for alle x-variablene, hvis ikke har man 

heteroskedastisitet. (Ringdal, 2013, s. 416). Heteroskedastisitet påvirker ikke 

parameterestimatene, men standardfeilene, slik at man får et noe feilaktig bilde av hvor 

presise estimatene er (Skog, 2004, s. 246). Det skal helst ikke være enheter så langt ute som 

3/-3. Ved stort antall observasjoner kan man ha en viss heteroskedastisitet uten at det utgjør 

noe stort problem (Skog, 2004, s. 247). Min modell har noe heteroskedastisitet, men ettersom 

utvalget er stort, anser jeg dette for å akseptabelt. 

Autokorrelasjon er hovedsakelig tilstede ved tidsserieanalyser og geografiske analyser, og er 

et lite sannsynlig problem i mitt tilfelle. Dette kan testes ved hjelp av det som kalles for en 

Durbin-Watson-test. Hvis man får en Durbin-Watson verdi nær 2, har man ikke et problem 

med autokorrelasjon (Eikemo & Clausen, 2012, s. 157). Jeg fikk en Durbin-Watson verdi på 

1,941, som indikerer at autokorrelasjon ikke er et problem. 

Dette handler om at det ikke må forekomme perfekt korrelasjon mellom to eller flere 

avhengige variabler. Hva som er et for høyt korrelasjonsnivå finnes det ikke en konsensus 

standard for, men det kan vurderes utfra indikatorene Tolerance og VIF (Variance inflation 

factor) (Eikemo & Clausen, 2012, s. 158). En Tolerance-verdi på under 0,1 og en VIF-verdi 

på over 10 indikerer problemer med multikolinearitet. For min modell lå Tolerance-verdiene 
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på mellom 0,471 og 0,943, og VIF-verdiene på mellom 1,060 og 2,122, dermed anses ikke 

multikolinearitet for å være et problem.  

Den gjeldende modellen er altså ikke feilfri, men det er relativt vanlig at noen forutsetninger 

brytes ved en slik regresjonsanalyse. Modellen er noe problematisk, men disse problemene 

ble ikke vurdert som så alvorlige, at det ga grunnlag for å forkaste modellen.  

6.4 Kommentarer til opprinnelig modell og forbedring av modellen 

Den planlagte regresjonsmodellen ble kjørt, og det kom frem at flere av de inkluderte 

variablene ikke hadde signifikant effekt.3 Dette er ikke ideelt, og jeg gikk derfor frem med å 

forbedre modellen. Dette går primært ut på å fjerne variabler som ikke bidrar med noen 

signifikant effekt. Det betyr ikke nødvendigvis at alle ikke-signifikante variabler må droppes 

fra modellen. Ringdal skriver at variabler som ikke har effekt normalt burde utelukkes, men at 

finnes unntak hvor det kan ha hensikt å beholde enkelte variabler. Ved slike avgjørelser bør 

det tas høyde for både statistiske kriterier og teoretiske vurderinger, og hvis en variabel er 

spesielt viktig for problemstillingen, kan det være hensiktsmessig å beholde den, for å vise at 

den faktisk ikke har noen effekt (Ringdal, 2013, s. 409). Det kan altså være aktuelt å beholde 

enkelte variabler, selv om de har svært liten effekt. I min modell var det flere variabler som ga 

svært liten og ikke-signifikant effekt, og i all hovedsak har jeg valgt å luke ut disse, for å 

rendyrke modellen i størst mulig grad. Jeg vil dog kommentere de variablene som er fjernet i 

dette avsnittet. Nullfunn er også funn, og disse er også en interessant del av forskningen. 

Arbeidstid gir ikke signifikant effekt på modellen. Her var det forventet at det å ha jobbet 

lengre i politiet skulle ha en positiv effekt på holdning til halvladd våpen. Dette var basert på 

at det i tidligere studier var funnet at de «yngre», både i faktisk alder og i basert på arbeidstid i 

politiet, var mer positive til bevæpning, og på bakgrunn av premisset om at halvladd våpen 

kan regnes som «mindre skarpt». Videre var denne forventningen noe forsterket av den 

tendensen som kom frem av frekvensfordelingene, nemlig at de «eldre» gruppene var gradvis 

mer positive. Det at variabelen arbeidstid ikke er signifikant, betyr at det ikke kan påvises en 

effekt på holdning til halvladd våpen.  

Ingen av de tre variablene i blokk 2 gjorde signifikante utslag, som vil si at denne blokken 

kuttes fra modellen, som da reduseres til tre blokker. Dette er noe overraskende, da det var 

                                                 
3 Figurer og tabelloversikt over koeffisienter for den opprinnelige modellen finnes i appendiks 
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forventet noe effekt i negativ retning. At disse ikke gir utslag, betyr ikke at trygghet og risiko 

ikke er relevante begreper, men at det ikke kan påvises noen effekt av disse nyansene. Det er 

andre gjenværende variabler, med signifikant utslag, som relaterer til andre sider ved disse 

fenomenene.  

Indeksen for mestring hadde heller ikke signifikant effekt. Her var det forventet at denne 

kunne virke negativt på preferanse for halvladd. Har man høy grad av mestringsfølelse for 

den operative delen av yrke (som denne indeksen dreier seg om) er sannsynligheten større for 

at man er fornøyd med gjeldende normalsituasjon i slik kontekst, og derfor vil være negativ til 

et skifte av ladetrinn. Det tenkt at halvladd våpen vil kunne oppleves som tryggere å bære, 

men at ikke alle ser et behov for dette. Det kan ikke her påvises at mestringsfølelse har noen 

effekt på hvorvidt man vil foretrekke halvladd våpen, som tyder på at har lite å si for 

preferansene. Variabelen «Permanent bevæpning vil gjøre arbeidshverdagen tryggere for 

politifolk» er heller ikke signifikant. Denne var tenkt som et mål på hvorvidt man forbinder 

trygghet med tilgjengelighet av skytevåpen. Da halvladd våpen antas som en «mindre skarpt» 

tilstand, var det forventet at dette kunne ha noe negativ effekt på holdningen til halvladd 

våpen, men dette kan altså ikke påvises her.  

Til slutt vil jeg kommentere variabelen Operativ, som også er tatt ut av modellen, da denne 

også ga lite utslag og ikke har signifikant effekt når blokk 3 og 4 inkluderes. Det var også 

grunn til å tro at denne i hovedsak ville forklare noe av det samme som IP-kategoriene, og at 

dette potensielt kunne være problematisk. Blant IP-kategoriene kommer det frem at IP1-3 er 

en av variablene som gir størst effekt, og jeg har testet at denne også øker nå Operativ-

variabelen ekskluderes. IP4 brukes her altså som referansekategori, så det som kommer frem 

er forskjeller mellom IP4 og IP1-3. Variabelen «Ikke IP» gir ikke signifikant utslag, men 

beholdes fordi den er en del av et sett referansekategorier.  

Etter å ha prøvd meg frem med å fjerne variabler en og en, og sett på hvilken effekt det hadde 

på modellen, stod jeg igjen med en mer rendyrket modell. Jeg kontrollerte igjen for 

forutsetningene for OLS-metoden, som forklart tidligere. Modellen er ikke optimal, men har 

noen svakheter som jeg anser som akseptable. Som med den opprinnelige modellen 

forekommer det noe heteroskedastisitet, men det vurderes ikke som et stort problem grunnet 

utvalgets størrelse. 
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Figur 16  Residualspredning på verdiene til de uavhengige variablene 

Den nye modellen har Tolerance-verdier på mellom 0,492 og 0,961, og VIF-verdier på 

mellom 1,041 og 2,033, og dermed er ikke multikolinearitet et problem. Videre måltes 

Durbin-Watson til 1,932, som tilsier at det heller ikke er noe problem med autokorrelasjon. 

Residualene er heller ikke her normalfordelte, men dette kravet gjelder bare for mindre utvalg.   

 
Figur 17 Histogram og P-P plott med standardiserte residualer for forbedret modell 

 

Den nye modellen vurderes ikke som optimal, men som tilstrekkelig god. Den har noe 

problemer med linearitet og heteroskedastisitet, men grunnet størrelsen på utvalget vurderer 

jeg dette som akseptabelt.  

6.5 Presentasjon av resultater 

Etter å en gjennomgang av de opprinnelige variablene, er modellen redusert til 13 variabler, 

hvorav 2 av disse, IP4 og Storby sentralt, lukes ut som referansekategorier. Variablene er nå 

fordelt over tre blokker og resultatene vises i tabellen under. Hver kolonne viser resultatene 
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når neste blokk i modellen legges til, og forklart varians vises øverst ved justert R2. Her 

presenteres ustandardiserte B-koeffisienter, med standardfeil til estimatene er ført i parentes. I 

kolonnen lengst til høyre presenteres de standardiserte Beta-koeffisientene, når alle blokkene 

er inkludert. Disse måler en variabels effekt relativt til de øvrige variablene, og kan derfor 

brukes til å tolke hvilke faktorer som har størst effekt på modellen. 

Tabell 3 Forbedret regresjonsmodell som viser B-koeffisienter og justert R2 . Beta-koeffisienter i separat kolonne. 

Variabel          Blokk 1 

        R2 0,037 

(1,544) 

Blokk 2  

R2 0,108 

(1,486) 

 Blokk 3 

R2 0,116 

(1,479) 

           Beta-

koeffisienter 

(Blokk 3) 

Konstant           2,789*** 

(,102) 

1,678*** 

(,117) 

 1,454*** 

(,125) 

  

 Kjønn             ,010 

(,055) 

,150*** 

(,053) 

 ,136** 

(,054) 

,037** 

IP1-3           -,615*** 

(,064) 

-,469*** 

(,062) 

 -,472*** 

(,061) 

-,115*** 

Ikke IP           ,165** 

(,062) 

-,055 

(,060) 

 -,019 

(,060) 

-,005 

Storby ytre           ,235*** 

(,062) 

,215*** 

(,060) 

 ,221*** 

(,060) 

,058*** 

Øvrige byer           ,279*** 

(,059) 

,236*** 

(,057) 

 ,230*** 

(,056) 

,064*** 

Landsbygd eller 

tettsted 

          ,468*** 

(,074) 

,355*** 

(,072) 

 ,341*** 

(,072) 

,073*** 

Usikkert å bære 

ladd våpen 

 ,336*** 

(,026) 

 ,310*** 

(,027) 

,200*** 

Frykt for å bli 

fratatt våpenet 

 ,134*** 

(,025) 

 ,101*** 

(,026) 

,068*** 

Økt risiko, drepe/ 

skade uskyldige 

   -,074** 

(,031) 

-,048** 

Bevæpning krever 

mer ressurser til 

opplæring 

   ,061*** 

(,017) 

,053*** 

Økt risikoen for 

personlige 

feilvurderinger 

 

 

 

  ,133*** 

(,028) 

,096*** 

Y= Grad av uenig (1=helt uenig) eller enig (5=helt enig) i påstanden «Jeg vil foretrekke halvladd våpen ved 

generell bevæpning. N=4449; ***p<0.01, **p<0.05, *p<0,10 

 

Øverst i tabellen finnes de justerte R2-verdiene, som brukes som et mål på hvor godt modellen 

forklarer variansen. Den kan ha verdier fra 0 til 1, men at man skal treffe disse ytterpunktene 

er urealistisk. Hvis R2 = 1 betyr det at regresjonslinje treffer samtlige datapunkter, som vil si 

at jo nærmere 1 denne verdien er, jo større del av variansen forklares av modellen. I 

samfunnsvitenskapelig forskning er det gjerne mer realistisk at R2 er nærmere 0 enn 1 

(Mehmetoglu & Jakobsen, 2017, s. 54). Det er vanlig å bruke den justerte R2 for å se hvor 

mye var variansen som forklares, da denne kontrollerer for skjevhet. Den forbedrede 
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modellen gir en justert R2 på 0,116 når alle blokkene er tatt med. Dette vil si at modellen 

forklarer i underkant av 12% av variasjonen i den avhengige variabelen (Skog, 2004, s. 225). 

Det er altså en stor del av variasjonen som forekommer blant meningene om halvladd våpen, 

som vi ikke kan forklare ut ifra disse variablene. Dette er i seg selv interessant, og åpner for at 

videre forskning på dette spørsmålet kan være konstruktivt. For den andelen av variasjonen vi 

kan si noe om, utpeker det seg andre interessante sammenhenger. Ser man på variasjonene i 

justert R2 kommer det frem at den størst økningen i forklaringsevne kommer når det som nå er 

blokk 2 legges til. Dette indikerer at usikkerhet til våpenet gjør størst utslag. Forklaringsevne 

øker noe mer når også blokk 3 legges til, men dette er svært lite. Videre kommer det frem at 

kjønnsvariabelens effekt først blir signifikant når usikkerhet til våpenet inkluderes, noe som 

kunne vært en indikasjon på en samspillseffekt, men dette har jeg som nevnt testet, og funnet 

at samspillsleddet ikke er signifikant. 

Kjønnsvariabelen viser at menn er noe mer positive til halvladd våpen enn kvinner, når det er 

kontrollert for andre relevante faktorer, men modellen viser at effekten er svært liten, med en 

beta-koeffisient på 0,037.  

IP-kategori er representert med en dikotom variabel for hver kategori, hvor IP4 her er brukt 

som referansekategori. Det fremkommer at variabelen «IP1-3» har en moderat beta-

koeffisient på -,115, som vil si at gruppen IP1-3 er noe mer negative til halvladd våpen enn de 

tilhører IP4. Det kommer også frem at den signifikante effekten av «Ikke IP»4, forsvinner når 

blokk 2 legges til. Som nevnte hadde ikke denne signifikant effekt i den opprinnelige 

modellen, men det fremkommer at når blokk 1 kjøres alene, etter «Arbeidstid» og «Operativ» 

er tatt ut, gir denne signifikant effekt. Når blokk 2 legges til, skifter koeffisienten retning, og 

er ikke lenger signifikant. Det vil ikke si at det er bevist absolutt likhet, men det er 

nullhypotesen om ingen forskjell som får støtte i data, og denne beholdes. For IP1-3 må 

derimot nullhypotesen forkastes, da resultatene viser en signifikant forskjell fra IP4.  

For de geografiske variablene er det kategorien «Storby, sentralt» som brukes som 

referansekategori. Dette vil si at den effekten av hver av disse, beskriver forskjellen mellom 

denne og den kategorien som hver variabel representerer. De tre øvrige variablene har alle en 

positiv effekt på holdningen til halvladd våpen, som vil at de som jobber sentralt i storby er 

den mest negative gruppen. Beta-koeffisientene viser 0,058 for «Storby, ytre», 0,064 for 

                                                 
4 Denne er altså slått sammen av de som har svart «Ingen IP» og de som har svart «IP5». 
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«Øvrige byer», og 0,073 for «Landbygd/tettsted». Dette indikerer at utslagene er relativt små, 

men det er interessant at disse blir gradvis større, som altså følger det samme mønsteret som 

kom frem av den bivariate analysen. Denne ville ikke kommet frem her om jeg hadde benyttet 

kun én dikotom variabel (by + land), som ble vurdert tidligere i prosessen, så dette valget ga 

en noe mer informativ modell.   

Usikkerhet til våpenet 

Blokk 2 er altså den som gir størst effekt, og omfatter nå kun «usikkerhet til våpenet», etter at 

mestringsindeksen er fjernet. Begge variablene her har positiv retning, og er altså målt på en 

skala fra 1 (helt uenig) til 5 (helt enig). «Usikkert å bære ladd våpen» har en beta-koeffisient 

på 0,200, som er den klart sterkeste verdien i modellen. «Frykt for å bli fratatt våpenet» har en 

betydelig lavere beta-koeffisient på 0,068. 

Konsekvenser ved bevæpning 

Konsekvens-variablene er målt på samme måte som «usikkerhet til våpenet». Variabelen som 

måler hvilken grad man mener permanent bevæpning vil øke risikoen for at uskyldige blir 

drept eller skadet av politiet, har en beta-koeffisient på -0,048. Det indikerer en negativ effekt 

på holdningen til halvladd våpen, men denne er svært liten. Forventning om at permanent 

bevæpning vil kreve mer ressurser til opplæring har som forventet positiv retning, men også 

denne har en svært liten beta-koeffisient, på 0,053. Enighet med påstanden om at «Permanent 

bevæpning vil øke risikoen for å gjøre personlige feilvurderinger som man kan bli straffet 

for», har også positiv retning. Med en beta-verdi på 0,096 er denne større enn de to 

overnevnte, og den tredje sterkeste i modellen totalt, men det er fortsatt snakk om en ganske 

liten effekt.  
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7 Drøfting av funn 

 

I dette kapitelet vil jeg diskutere funnene fra de to forrige kapitlene, drøfte hva disse kan være 

et uttrykk for. Jeg vil peke på hvilke funn som svarer med forventningene og ikke, ut ifra hva 

tidligere forskning og teori har pekt på om politiets praksis og politikulturen.  

7.1 Hvordan stiller politiet seg til å bære halvladd våpen? 

Første del av min problemstilling er av en deskriptiv natur, og går ut på å undersøke hvordan 

politiet stiller seg til å gå med halvladd våpen, ved en eventuell generell bevæpning. 

Spørsmålet kan være nytt for mange, både i akademisk kontekst og for mange innenfor 

politiet, i alle fall sammenlignet med spørsmålet om generell bevæpning. I kapittel 5 har jeg 

benyttet univariate og bivariate analyser til å belyse dette spørsmålet, og det fremkommer 

tydelig at politiet er delt i dette spørsmålet. Av frekvensfordelingen for det totale utvalget 

(side 59), kommer det frem at 25% er helt enige, og 14% delvis enige, i at de vil foretrekke å 

gå med halvladd våpen, totalt 39%. I den andre enden er 31% helt uenig, og 11% delvis 

uenig, altså totalt 42%, mens 19% har valgt alternativ 3, som her tolkes som «hverken enig 

eller uenig». Dette viser at det er delte meninger om dette spørsmålet innad i politiet. Det er 

størst oppslutning ved ytterpunktene, som indikerer at mange har sterke meninger om dette, 

men også mange stiller seg på midten. Som Finstad påpeker kan stor oppslutning om «verken 

enig eller uenig»-svar, indikere at der det er vanskelig å gjøre seg opp en mening (Finstad, 

2011b, s. 9).Tendensen er at det er delte meninger også innenfor alle avgrensede grupperinger 

jeg har testet, enten dette er fordelt etter kjønn, geografisk tilhørighet, tjenestetype, osv. Noen 

grupperinger har klart sterkere oppslutning i den ene eller andre retningen, men det 

forekommer nevneverdig spredning i alle de tilfeller jeg har sett på. Det at det forekommer 

delte meninger på tvers av avdelinger og geografisk tilhørighet, er et svært interessant funn, 

og demonstrerer at en preferanse for halvladd våpen ikke er noe som finnes kun blant 

spesifikke grupperinger.  

Hvis det er politifolk selv som vet best når det kommer til bevæpning, som det har blitt 

argumentert med (Finstad, 2015), hva sier det da at politifolk er såpass spredt på spørsmålet 

om halvladd våpen? Først og fremst er det et uttrykk for at dette ikke er et enkelt spørsmål, og 

dette kan tyde på at dette er et spørsmål som med fordel kan tas mer aktivt opp til debatt.  
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At politiet har delte meninger i dette spørsmålet er interessant i seg selv, men også fordi det 

representerer en kontrast til den overordnede trenden i holdninger til bevæpning, hvor politiet 

i langt større grad enn før er enige om en positiv holdning til generell bevæpning i dag. Da 

Skjevrak i sin studie påviste at det hadde skjedd en holdningsendring blant politistudentene 

mellom 2013 og 2016, ble dette knyttet opp mot politikulturen, og særlig da fare- og 

risikoaspektene av kulturen (Skjevrak, 2016, s. 124). Politihøgskolens undersøkelse bekrefter 

at en slik holdningsendring også har pågått blant politiet i sin helhet, hvor 80% mener at 

politiet alltid bør bære våpen i tjenesten (Thomassen, et al. (under utgivelse)). Hva som har 

forårsaket denne omfattende holdningsendringen, og nøyaktig hvordan det relaterer til dagens 

politikultur, er vanskelige spørsmål som ikke vil behandles her, men det det er naturlig å 

nevne at den midlertidige bevæpningen kan ha spilt en rolle. Det viktigste poenget i kontekst 

av min problemstilling er at holdningsendringen kan være uttrykk for en politikultur i 

utvikling, og da en utvikling som har gått i retning av enighet. Som kontrast til dette er de 

delte meningene om halvladd våpen svært interessante, og kan tolkes som et uttrykk for at 

politifolks holdninger til bevæpning er mer nyanserte enn det som kommer til syne av 

holdningene til permanent generell alene.  

Et interessant aspekt ved dette kan være hvordan politiet forholder seg til endringer. Granér 

vektlegger at politikulturen som stabil over tid (Granér, 2015, s. 138). Dette betyr selvsagt 

ikke at politikulturer ikke utvikles med tiden, men at tradisjoner står sterkt og at det kan 

forekomme motstand mot endringer innad i kulturen. Chan har pekt på at politikulturer kan 

gradvis utvikles blant annet gjennom sosialisering av nye politifolk (Chan, 2003, s. 308). 

Hvordan og hvor mye politikulturen forandrer seg kan blant annet ha sammenheng med 

hvilke endringer politiet selv ønsker i sin praksis. Både spørsmålet om generell bevæpning og 

spørsmålet om halvladd våpen handler om endring, noe som gjør denne kontrasten enda mer 

interessant. De positive holdningene mot en permanent generell bevæpning, viser at flertallet i 

politiet ønsker det som vil være en historisk endring av norsk politipraksis. De delte 

meningene om halvladd kan tolkes som at det forekommer både ønske om endring og 

motforestillinger. Dette må dog vurderes som en mindre omfattende endring, og en endring 

som først og fremst blir aktuell hvis den større endringen inntreffer.  
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7.2 Hva kan forklare variansen? 

Andre del av problemstillingen handler om hva som kan forklare en preferanse for halvladd 

våpen, og om de sammenhengene som finnes kan bidra til å belyse aspekter av dagens 

politikultur. Det er særlig de som stiller seg på positiv side som vi kan si mest om, og de som 

er mest aktuelt å forsøke å forklare. Hva kan bidra til å forklare hvorfor 39% av utvalget er 

helt eller delvis enige i at de vil foretrekke halvladd våpen? Det er selvsagt like viktig og 

interessant å kommentere negative effekter som positive, men for de fleste av variablene som 

er beholdt i den rendyrkede modellen kommer det altså frem av resultatene at effekten er 

positiv. Regresjonsmodellen jeg har kjørt for å undersøke dette forklarer ca. 12% av 

variansen, og det er dermed ganske begrenset hvor mye vekt som kan legges på disse 

funnene, men de sammenhengene som kommer frem er interessante.  

Kjønn 

Et av de mer oppsiktsvekkende funnene er at kjønn har en svært marginal effekt på holdning 

til halvladd våpen. Kjønn er en mindre betydningsfull faktor for holdninger til halvladd 

våpen, enn for holdninger til bevæpning generelt. Dette er noe overaskende, da kjønn har vært 

en viktig faktor i holdninger til bevæpning i tidligere forskning, men mindre overraskende 

etter å ha sett at det ikke fremkom noen signifikant kjønnsforskjell i den bivariate analysen. I 

begge Finstads undersøkelser kom det frem at menn var mer positive til bevæpning (Finstad, 

2011b, s. 4, Finstad, 2012, s. 2). Fekjær og Strype fant også at mannlige politistudenter var 

mer positive enn kvinnelige, selv om forskjellene her kunne forklares av andre fenomen 

(Fekjær & Strype, 2015, s. 8). Unntaket er undersøkelsen til Skjevrak, som ikke viste noen 

signifikant effekt av kjønn på holdning til bevæpning (Skjevrak, 2016, s. 124). Dette er 

interessant i lys av det Granér skriver om forestillinger som har oppstått om at kvinner har en 

mykere tilnærming til yrket, uten at dette har forekommet empirisk støtte for dette (Granér, 

2015, s. 145). Reiner skriver at kjønnsforskjeller i utøvelse av politiyrket har vært lite 

underbygget av forskning (Reiner, 2010, s. 134). Men i forskning på norsk politis holdninger 

til bevæpning har altså kjønn vært en viktig faktor, der menn har vært mer positive enn 

kvinner. Slike tendenser kan stemme overens med en forestilling om en mykere tilnærming 

hos kvinner, uten at dette gir grunnlag for å hevde at det har vært tilfellet. Her kommer det 

altså frem at kjønn har svært liten effekt på holdninger til halvladd våpen, så den tendensen 

man har sett av at kjønn er en sentral faktor går ikke igjen.  
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Betydningen av IP-kategori og operativ kultur? 

Funnene viser at de som tilhører IP-kategoriene med større grad av spesialisering, altså IP1, 

IP2 og IP3, er mer negative til halvladd våpen sammenlignet med IP4. Beta-koeffisienten for 

variabelen «IP1-3» har negativ retning og er av moderat styrke, med en verdi på -0,115. Det 

er noe overraskende at forskjellene ikke er større. Dette er en del av den gjennomgående 

tendensen som kom frem i kapittel 5, av at meningene i relativt stor grad er delte innenfor alle 

grupperinger som ble undersøkt. Det vil si at de delte meningene ikke er uttrykk for 

motstående grupperinger, noe som for eksempel kunne lignet de ofte konkurrerende 

motsetningene Reuss-Ianni har illustrert med skillet mellom street-cops og management-cops 

(Reuss-Ianni, 2017, s. 137). Det er påvist en moderat forskjell mellom IP1-3 og IP4, som kan 

være et uttrykk for forskjellige ting. En mulighet er at det er uttrykk for en «tøffere» og 

«mykere», som Granér skriver om, hvis en tar utgangspunkt i at halvladd våpen uttrykker en 

mykere tilnærming (Granér, 2015, s. 147). Det vil i så fall kunne tolkes som et uttrykk for en 

hardere tilnærming blant spesialistene. Umiddelbart kan en slik sammenheng virke logisk, 

men en slik tankegang er ikke uproblematisk. Her kan det være nyttig å huske maktparadokset 

om at jo hardere rykte man har for å bruke makt, jo mindre makt vil man faktisk trenge å 

bruke (Skolnick & Fyfe, 1993, s. 95). Det samme kan gjelde kompetanse på maktbruk, hvor 

spesialistene innehar mer trening og erfaring, men har mindre behov for å benytte makt i noen 

situasjoner. Forskjellen kan også ha å gjøre med være et uttrykk for hvor mye våpen- og 

situasjonstrening man har, og selv om dette varierer innenfor IP1-3, er spranget i 

treningsmengde opp fra IP4 uansett betydelig stort. Dette kan tolkes som at tjenestepersoner 

med mer av den slags trening bak seg, har større motforestillinger mot halvladd våpen. Dette 

kan komme av at de oppfatter svakheter ved en slik modell som disse vil være mer bevisste 

på. Det kan også handle om motforestillinger mot endring, heller enn spesifikt mot 

ladetrinnet, da det å ha mye trening kan gjøre at man ikke ønsker å endre på innøvde rutiner, 

en type prosess som igjen ville krevd mye trening for tilpassing av nye rutiner. Forskjellen 

mellom IP-kategoriene kunne også vært tolket som at de med mer trening og erfaring 

opplever det som tryggere og mindre utfordrende å bære skarpladd våpen, men dette 

kontrolleres det for i modellen, og effekten av IP1-3 synker når «usikkerhet til våpenet» 

inkluderes.  
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Geografiske forskjeller 

Som Finstad påpeker kan arbeidskulturen variere mellom steder (Finstad, 2011b, s. 16). Det 

legger også opp til at holdninger til bevæpning kan være forskjellige fra sted til sted, og dette 

har vært tilfelle i tidligere forskning i Norge (Finstad, 2011b, s. 4, Finstad, 2012, s. 5). Oslo 

har skillt seg ut som det distriktet der størst andel er positive til bevæpning, og som det 

fremkommer av de bivariate analysene jeg foretok i kapittel 5, skiller Oslo seg ut med stor 

negativ oppslutning. Dette kan tolkes som et uttrykk for lokale politikulturelle trekk tilknyttet 

hovedstaden. Oslo skiller seg ut som landets soleklart største by og politidistrikt, og 

arbeidsforholdene skiller seg med dette fra mange andre steder, blant annet på at politiet 

oftere bevæpnes her. Lade pekte på en interessant kontrast mellom politiet i Oslo og på 

Lillehammer, der informantene fra Oslo var langt mer vant med å gå bevæpnet som følge av 

arbeidsforholdene, og derfor opplevde det som mer normalt (Lade, 2016, ss. 50-52). Dette kan 

være en del av grunnen til at politiet i Oslo i større grad enn i andre distrikter er negative til 

halvladd våpen, fordi de er godt vant med, og mer komfortable med, å bære skarpladde våpen. 

Det må også ses i kontekst av de variasjonene som kommer frem mellom geografiske 

miljøtyper. Young peker særlig på de kulturelle forskjellene mellom urbane og rurale strøk 

(Young, 1993, ss. 1-4). Dette skillet viser seg å være relevant for holdninger til halvladd 

våpen, hvor de som jobber sentralt i storby i størst grad er negative. Av regresjonsmodellen 

kommer det frem at koeffisientene for hver av de geografiske variablene har signifikant 

positiv effekt på preferanse for halvladd våpen, når «Storby, sentralt» er tatt ut som 

referansekategori. De geografiske forskjellene som kommer frem av modellen er ikke særlig 

store, men tendensen som kommer frem er holdningene blir gradvis mer positive for mindre 

tettbebygde miljøtyper.  

Endring i trening og rutiner 

Jeg var på forhånd nysgjerrig på å se eventuell effekt av variabelen «Bevæpning krever mer 

ressurser til opplæring». Tanken bak dette var at enighet i dette spørsmålet, vil medføre færre 

motforestillinger mot de endringer i trening og rutiner, som en overgang til halvladd våpen 

nødvendigvis ville medført. Derfor kunne slike motforestillinger mot dette være dempet noe 

hvis man er av den oppfatning at permanent bevæpning uansett vil kreve endringer. Funnen 

viser en positiv effekt, men denne er heller liten, og utgjør ikke et særskilt viktig funn. 

Spørsmålet om påstanden «Permanent bevæpning vil kreve mer ressurser til opplæring», ble 

først stilt i Finstads undersøkelse tilknyttet samme rapport. Den gang svarte 82,4% av 
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respondentene at de var helt eller delvis enig i påstanden  (Finstad, 2011b, s. 10). Basert på 

svarene skriver Finstad at hvis en permanent generell bevæpning skulle bli innført, finnes det 

et opplevd behov for opplæring og annet tilpasningsarbeid i politiet (Finstad, 2011b, s. 8). I 

PHS-undersøkelsen har denne andelen sunket. En viktig vurderingen som vil komme i forkant 

av en eventuell overgang til halvladd våpen, er hva dette vil kreve av endringer i gjeldende 

treningsprogram, arbeids- og sikkerhetsrutiner, men også hvor omfattende det vil være å 

gjennomføre «omskolering» av IP-personell med varierende mengder våpentrening bak. Det 

regnes som langt mer tidkrevende å endre allerede innlærte ferdigheter og rutiner, 

sammenlignet med å øve inn nye ferdigheter. Dette fremstår som potensielt en av de største 

svakhetene ved en eventuell overgang til halvladd våpen, men jeg har ikke grunnlag for å 

vurdere omfanget av dette. Det er likevel et viktig moment å være klar over.  

Bedre beslutningsevne ved halvladd våpen? 

En annen variabel jeg var spesielt nysgjerrig til var «Økt risikoen for personlige 

feilvurderinger». Denne måler altså i hvor stor grad man mener at permanent bevæpning vil 

øke risikoen for å gjøre personlige feilvurderinger som man kan bli straffet for. Effekten av 

denne variabelen er av moderat størrelse, med en beta-koeffisient på 0,96, som er den tredje 

sterkeste effekten som kommer frem av modellen. Retningen er positiv, som vil si at grad av 

enighet med å foretrekke halvladd våpen ved generell bevæpning, øker med grad av enighet 

for at denne risikoen vil øke. Dette kan tolkes som et uttrykk for at halvladd våpen kan 

oppfattes som et virkemiddel imot slike feil, og selv om grunnlaget for å hevde dette er 

relativt tynt, er det noe som kan være nyttig å utforske videre. Dette kan være i form av en 

slags terskel som beskrevet i delkapittel 2.7, enten man tenker at denne vil finnes utelukkende 

på et mentalt plan, eller som del av en ordrestruktur. Finstad har påpekt at innføring av en 

permanent generell bevæpningsmodell kan medføre endringer i beslutningsstrukturen 

tilknyttet bruk av våpen (Finstad, 2011a, s. 21). Dette er en problemstilling som må tas 

hensyn til, og en hvor halvladd våpen potensielt kan fylle et behov, noe jeg vil komme tilbake 

til.  

7.3 Perspektiver på fare i politikultur 

Crank skriver om hvordan politiet ofte oppfatter farene i eget yrket som større enn de som 

observerer utenfra, og hvordan det å forholde seg til fare utgjøre et sentralt aspekt i 

politikulturen (Crank, 2004). Dette relaterer til en vektlegging av verstefallstenking, som 
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grunner i at politiet alltid må være forberedt på det verste (Aas, 2010). En del av 

holdningsvariablene som ble kontrollert for i regresjonsmodellen gir uttrykk for ulike 

oppfatninger og opplevelser av fare og risiko som en del av yrkeshverdagen. Det kommer 

frem av modellen at de variablene som omhandler trusselsituasjoner og risikofylte oppdrag, 

ikke har signifikant effekt på holdninger til halvladd våpen. Det har derimot de variablene 

som måler opplevelse av usikkerhet tilknyttet det å bære skytevåpen. Som jeg tok opp i 

kapittel 4 er det urimelig å kreve at den enkelte polititjenesteperson skal ha et bevisst forhold 

til det teoretiske skillet mellom risiko og usikkerhet, og ettersom det opplevelsene av disse i 

politiyrket som er relevant, er det gunstig å diskutere disse under ett. Det kommer frem av 

regresjonsmodellen at blokken «usikkerhet til våpenet» har størst effekt på holdninger til 

halvladd våpen, da denne fører til den største økningen av justert R2, og «Usikkert å bære ladd 

våpen» er den variabelen som gjør det største utslaget av samtlige variabler i modellen, da 

denne har den største Beta-koeffisienten.  

Det flere interessante momenter ved dette. At den nevnte variabelen har en positiv effekt er 

lite overraskende, og stemmer med forventningene. De som i større grad er enige i at de 

opplever det som usikkert å bære et ladd våpen i nærkontakt med andre, er i større grad enige 

i at de vil foretrekke halvladd våpen. Her foreligger det en grunnleggende logisk 

sammenheng. Hvis et ladd våpen oppleves som et redskap man ikke føler seg trygg på, vil et 

mindre skarpt alternativ som halvladd våpen være naturlig å foretrekke. Dette kan da gjøre at 

situasjoner der politiet er i nærkontakt med andre både oppleves som tryggere, og reelt er 

tryggere, da våpenet befinner seg i en «mindre skarp» tilstand, som kan oppleves som mer 

sikker. Det er interessant fordi trygghet til våpenet har vært et tilbakevendende tema i 

bevæpningsdebatten, særlig med argumentasjon om at generell bevæpning vil gjøre politifolk 

mer trygge på våpenet, fordi de over tid vil tilpasse seg våpenet som en naturlig del av 

utrustningen (Politiets Fellesforbund, 2011, s. 16).  

Det er interessant at det er «Usikkert å bære ladd våpen» som har størst effekt, mens «Frykt 

for å bli fratatt våpenet» faktisk har en overraskende liten effekt. Om ikke modellen hadde 

kontrollert for denne, kunne det vært grunn til å mistenke at det var denne frykten som 

forårsaket utrygghet ved å bære ladd våpen. Frykt for å bli fratatt våpenet handler også om en 

opplevelse av usikkerhet, men om frykt for en mer spesifikk type hendelse, som har blitt 

trukket fra som et sentralt risikomoment blant politifolk (Lade, 2016, s. 63). Det er en liten 

andel av respondentene som sier seg enige i at de frykter dette, som tyder på at man opplever 
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at risikoen for dette skal skje er liten. Likevel er dette er en type hendelse som kan ha svært 

alvorlige følger hvis det først skjer, og en overhengende fare som er tilstede all den tid politiet 

bærer våpen i nærheten av andre. Dette kan forstås i kontekst av verstefallstenking (Aas, 

2010, s. 166, Bayley D. H., 2005, s. 144) og vektlegging av konsekvenser (Hellesø-Knutsen, 

2013). Hellesøe-Knutsens studie viste at politiet vektlegger konsekvenser over sannsynlighet i 

valg oppdrag, som er en mer aktiv kontekst, men det er interessant å vurdere vektlegging av 

konsekvenser her også. Å bli fratatt skytevåpenet er et godt eksempel på en type hendelse som 

har lav sannsynlighet, men kan ha alvorlige konsekvenser når det først skjer. Funnene tyder 

på at denne typen tankegang, utgjør en mindre effekt på holdning til halvladd. Det at 

«Usikkert å bære ladd våpen» har det største utslaget, kan ha å gjøre med at gir uttrykk for en 

bredere usikkerhet, som ikke er tilknyttet spesifikke typer hendelser.  

Et annet interessant poeng ved dette, er at det å oppleve usikkerhet tilknyttet å bære ladd 

våpen i nærkontakt med andre, i stor grad relaterer til deler av tjenesten der det ikke er behov 

for å bruke skytevåpenet. Det er et interessant funn at det er dette som i størst grad påvirker 

polititjenestepersoner til å foretrekke halvladd våpen, og at de variablene som relaterer til 

situasjoner der våpenet sannsynligvis vil være nødvendig, ikke har signifikant effekt på 

modellen. Den tidligere forskningen har vist tendenser til at det hovedsakelig er i helt 

særskilte og farlige situasjoner at politifolk har beskrevet at våpenet gir en økt trygghet 

(Finstad, 2015, ss. 229-230). Wathne, Finstad og Dranges undersøkelse viste at det å dra på 

væpnede oppdrag oppleves som belastende og risikofylt for mange (Wathne, Finstad, & 

Drange, 2008, ss. 5-8). Dette kan selvsagt ha mye med oppdragets natur å gjøre, men det taler 

også for at det å bære våpen i seg selv kan være belastende, noe som går igjen. Denne typen 

belastning vil kunne være til stede all den tid man bærer våpenet på kropp. Funnene fra 

regresjonsanalysen viser at «Usikkert å bære ladd våpen» har den største effekten på 

modellen, og dette kan tolkes som et uttrykk for denne typen belastning. Dette tyder på at det 

ikke er de farlige situasjonene, men de mer hverdagslige og «rolige» delene av tjenesten som i 

større grad er påvirker holdninger til halvladd våpen. Dette peker seg ut som et særlig viktig 

funn, som kan si noe om nytteverdien av halvladd våpen. 

En av de større overraskelsene i modellen var variabelen «Økt risiko for at uskyldige blir 

drept eller skadd av politiet», som har negativ effekt på holdning til halvladd våpen, en effekt 

som riktignok er svært liten. Det var forventet at denne skulle ha noe større betydning, og det 

med positivt fortegn heller enn negativt. Dette fordi det kan argumenteres for at en endring fra 
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skarpladd våpen til halvladd våpen kan bidra til å redusere denne typen risiko. Dette kan 

fremstå som ulogisk, men det kan også handle om en kalkulert risiko, som man synes er 

akseptabelt. Uansett er beta-koeffisienten på -0,048 såpass liten, at dette ikke vil tillegges 

særlig oppmerksomhet. 

7.4 Hvilke behov kan halvladd våpen bidra til å dekke? 

Det er i stor grad politiperspektivene som aktualiserer halvladd våpen som en relevant 

alternativ til skarpladd. Jeg vil nok en gang presisere at jeg med dette mener i et scenario hvor 

det skal innføres permanent generell bevæpning av norsk politi. Det betyr ikke at jeg 

utelukker at halvladd våpen kan vurderes for andre forhold også, men at jeg med min studie 

har fokusert på det nevnte scenario, da dette fremstår som det mest aktuelle og egnede for 

halvladd våpen. Når 39% av respondentene her er helt eller delvis enige i at de ved generell 

bevæpning vil foretrekke halvladd våpen, viser det at dette ladetrinnet fremstår som legitimt 

alternativ for mange i politiet, ved en eventuell generell bevæpning. Gjennom arbeidet med 

dette prosjektet har jeg i størst mulig grad forsøkt å tilnærme meg spørsmålet om halvladd 

våpen med hensyn til et politiperspektiv. Derfor har jeg også vært særlig fokusert på å 

avdekke hva en ordning med halvladd våpen kan bidra med for politiets del. For politifolk 

selv vil spørsmål om bevæpning i stor grad handle om trygghet, og evne til å utføre sitt 

samfunnsoppdrag. I bevæpningsdebatten har et tilbakevendende tema vært hvordan 

befolkningen opplever det å være i kontakt med bevæpnet politi, og om generell bevæpning 

vil problematisere forholdet mellom politi og befolkning. Ettersom mitt prosjekt ikke er 

fokusert på publikumsperspektiver har ikke dette vært et viktig tema for meg, men politiets 

side av dette er svært sentralt. Selv om man er positive til generell bevæpning, som flertallet 

blant politiet er i dag, betyr ikke det at man ikke opplever utfordringer ved å bære skytevåpen 

på kropp, og særlig sentralt står den usikkerheten som noen opplever tilknyttet våpenet, når de 

er ute i offentlig rom og i nærkontakt med befolkningen. Hvordan politiet klarer å forhold seg 

til publikum er minst like viktig som hvordan befolkningen forholder seg til politiet. Funnene 

fra min regresjonsmodell viser at det av de fenomen jeg har kontrollert for, som i størst grad 

har en positiv effekt på polititjenestepersoners holdning til halvladd våpen, er usikkerhet 

tilknyttet å bære ladd våpen i nærkontakt med andre. Her foreligger det en potensiell verdi av 

halvladd våpen, som kan være svært nyttig. Denne verdien ligger for det første i å kunne 

redusere den utrygghet som noen tjenestepersoner opplever ved å bære skytevåpen på kropp i 

tjenesten. Det er riktignok et mindretall som svarer at de opplever slik frykt/usikkerhet. 13% 
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svarer at de er helt eller delvis enig i at de frykter å bli fratatt våpenet når det bæres på hofta, 

og 8% er helt eller delvis enig i at de opplever det som usikkert å bære ladd våpen i 

nærkontakt med andre. Det betyr derimot ikke at det kun er disse som vil kunne oppleve økt 

trygghet som følge av å bære halvladd våpen. Også de som i mindre grad opplever det slik, 

kan få en tryggere opplevelse av dette. Halvladd våpen vil også kunne redusere 

skadepotensialet i tilfeller der politiet blir fratatt våpenet. Selv om frykten for dette ikke 

påvirker preferansen i like stor grad, foreligger det en sikkerhetsmessig nytteverdi i dette. Det 

er også verdt å nevne den funksjonen halvladd våpen potensielt kan ha, ved å legge til en 

mental eller ordrebasert terskel for bevæpnede politifolk, noe som kan være betydningsfullt i 

en generell bevæpningsmodell. Dette kan muligens fremstå som et noe løst konsept, men det 

har et potensielt nyttepotensiale for politifolk, som gjør at det bør nevnes. 
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8 Konklusjon og veier videre  

8.1 Er halvladd våpen et aktuelt alternativ? 

I denne studien har jeg tatt utgangspunkt i et tenkt scenario hvor politiet er generelt bevæpnet, 

og retter fokus mot spørsmålet om hvilket ladetrinn som skal benyttes. Ambisjonen med dette 

prosjektet har gjennom hele prosessen vært å belyse en tidligere lite utforsket nyanse innen 

bevæpning. Underveis fant jeg det som nødvendig å argumentere noe for hvilke styrker en 

bevæpningsmodell med halvladd våpen kan ha, for å aktualisere temaet. Hensikten er heller 

ikke å komme med en avsluttende argumentasjon for halvladd våpen, men det jeg vil 

argumentere for, er nettopp aktualiteten av diskusjonen. Funnene i denne oppgaven viser at 

politiet har delte meninger om hvorvidt de vil foretrekke halvladd våpen, og at de som 

opplever det som usikkert å bære våpen, i større grad vil foretrekke å bære det i halvladd 

tilstand. Dette underbygger at halvladd våpen er et alternativ som bør vurderes nærmere. Hvis 

det på et fremtidig tidspunkt skulle bli innført en permanent generell bevæpning av politiet i 

Norge, vil det være gunstig å gjøre en vurdering av hvilket ladetrinn som skal benyttes, særlig 

fordi dagens praksis med skarpladde våpen er basert på at våpenet bare skal frem i spesielle 

situasjoner. Det har i denne studien vært naturlig å legge særlig vekt på de fordelaktige sidene 

ved halvladd våpen, men jeg vil understreke at en slik ordning selvsagt ikke vil være 

uproblematisk. Sammenlignet med skarpladd våpen vil reaksjonstiden være noe lengre, man 

vil måtte utføre lading og tømming av våpenet i offentlig rom, og en overgang vil være kreve 

store endringer i trening og rutiner. Nøyaktig hvor stor betydning slike utfordringer vil ha er 

svært vanskelig å forutse. Som Punch påpeker er skytevåpenets natur problematisk i seg selv 

(Punch, 2011). Kombinasjonen av dette, og det mange usikkerhetsmomentene som preger 

politiyrket, gjør at det er nytteløst å snakke om en «perfekt» løsning. Dette preger 

bevæpningsdebatten i sin helhet. Forskjellige aktører vil foretrekke forskjellige løsninger, 

avhengig av hvilke problemer man anser som de største, og kompromisser kan være svært 

vanskelig å finne. Om man ønsker å finne en løsning som kan oppfylle flere av behovene som 

etterspørres, bør generell bevæpning med halvladd våpen være et av alternativene som 

vurderes. I så måte kunne det også vært interessant å vite hvor mange som hadde vært for en 

permanent generell bevæpning, hvis den kom med en forutsetning om at våpenet skulle bæres 

halvladd. Med tanke på de overveldende positive holdningene til generell bevæpning som 

kommer frem i Politihøgskolens undersøkelse, ville det ikke overraske om oppslutningen også 
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her hadde vært svært høy, da dette tross alt ville dekket det kanskje største behovet for politiet 

selv, nemlig tilgjengeligheten av våpenet. Jeg ønsker ikke å spekulere rundt dette, bare påpeke 

at dette kan være et interessant og relevant spørsmål å ta opp. 

Overordnet kommer det frem av analysene at det er noe begrenset hvor mye politiets 

holdninger til halvladd våpen kan lære oss om dagens politikulturer. Det er viktig å kunne se 

kritisk på egen forskning, og jeg vil definitivt ta høyde for at flere av de teoretiske 

perspektivene jeg har lagt til grunn for studien, har vist seg å være av mindre relevans enn jeg 

hadde trodd. Det er en del av forskningen at ikke alle studier vil lykkes like godt i å forklare 

det man har ambisjon om, men jeg anerkjenner at jeg nok kunne vært mer kritisk i 

utformingen av mitt teoretiske rammeverk. Jeg er på en side glad for å ha satt meg inn i den 

mengden litteratur jeg har gjort, da det har gitt meg en bedre forståelse av bevæpning og 

politikulturer 

8.2 Holdningsendringer i fremtiden? 

I spørsmålet om generell bevæpning har det foregått en tydelig holdningsendring i løpet av de 

siste årene, fra at flertallet var imot til at et overlegent flertall er for. Dette spørsmålet har vært 

under debatt lenge, og man har relativt nylig sett en periode med midlertidig generell 

bevæpning, som kan ha påvirket denne utviklingen. I lys av de holdningsendringer man har 

sett med hensyn til permanent generell bevæpning, vil det være interessant å se om og 

hvordan holdninger til halvladd våpen forandres over tid. Spørsmålet om hvorvidt man vil 

foretrekke halvladd våpen, ble stilt for første gang i Politihøgskolens undersøkelsen, og 

resultatene viste delte meninger, med størst oppslutning rundt ytterpunktene, med 31% helt 

uenig og 25% helt enig. Om det samme spørsmålet inkluderes i en fremtidig undersøkelse 

blant polititjenestepersoner, vil det være grunnlag for å undersøke eventuelle forandringer. 

Det vil være spennende å se om og hvordan disse holdningene utvikler seg over tid, om 

politiet også her vil komme frem til en enighet, og i så fall hvilken retning man vil bevege 

seg. Hvis delte meninger om halvladd våpen er et uttrykk for nyanser innenfor en politikultur 

som uttrykker mer på bevæpningsfronten enn tidligere, er dette en særlig interessant utvikling 

å følge. Dette gjelder særlig hvis halvladd våpen i mellomtiden har blitt mer diskutert. Vil 

meninger forbli delte, eller vil det skapes større enighet over tid? 

Derfor vil det være ønskelig om det samme spørsmålet inkluderes i fremtidige undersøkelser, 

for å sikre sammenligningsgrunnlag, men det ville også vært gunstig om dette suppleres med 
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andre relaterte spørsmål. En god måte å gjøre dette på, vil være å formulere et spørsmål om 

hvilket ladetrinn man vil foretrekke, der alternativene er skarpladd, halvladd og fremskutt 

lagring på kropp. Å sette disse opp mot hverandre som svaralternativer vil gi mer konkret 

informasjon om hvilket ladetrinn respondentene foretrekker. 

Regresjonsmodellen som ble benyttet i min analyse hadde begrenset forklaringsevne, som 

tyder på at det er andre faktorer som forårsaker forskjellene. Ettersom ladetrinn representerer 

en særlig våpenteknisk del av en bevæpningsmodell, ville det vært relevant å se på eventuell 

militærerfaring som en mulig faktor. Pernille Skjevrak sjekket i sin undersøkelse om det å ha 

utført verneplikt hadde påvirkning på holdning til bevæpning, men fant ingen signifikant 

sammenheng. Spørsmålet om halvladd våpen er dog noe mer teknisk, og det er tenkelig at 

militærerfaring kan spille en større rolle her, både førstegangstjeneste og lengre 

militærkarriere.  

8.3 Veier videre 

Min viktigste ambisjon med dette prosjektet har vært å bidra med å belyse en nyanse innen 

bevæpning, og jeg håper å ha aktualisert halvladd våpen i noe større grad med denne 

avhandlingen. I en polariserende bevæpningsdebatt, kan et fokus på nyanser, og det å utforske 

nytteområder ved disse være en viktig retning for forskningen. Det at meningene er delte 

understreker at personlige preferanser kan være svært forskjellige, og det vil være nyttig å 

søke etter kompromisser. Derfor tror jeg et viktig tema for videre forskning vil være å 

utforske muligheter for valgfrihet for den enkelte polititjenesteperson, og at det bør stilles 

spørsmål ved hvilke tilpasninger som er gunstige å tillate for den enkelte tjenesteperson. 

Utfordringene blir å se hvordan dette kan passe inne i beslutningsstrukturer og ordninger som 

er avhengig av regulering. Jeg vil på bakgrunn av de funn og argumentasjoner jeg har lagt 

frem i denne studien, hevde at halvladd våpen bør få rom i fremtidig forskning. 

 

 

 

Totalt antall ord: 40 280 
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Appendiks 

Informasjonsskriv og spørreskjema fra undersøkelsen 

Undersøkelse vedrørende bevæpning 

Hei, 

 

Dette er en invitasjon til å delta i en spørreundersøkelse i forskningsprosjektet «Bevæpning 

eller ikke bevæpning: Et forskningsbasert grunnlag i avgjørelsen om bevæpning av norsk 

politi» som ble startet opp ved Politihøgskolens forskningsavdeling i 2016 og som planlegges 

avsluttet i 2017. 

 

Undersøkelsens siktemål er først og fremst å få et mest mulig dekkende bilde av 

polititjenestepersoners syn på en eventuell permanent bevæpning av norsk politi. 

PF står for utsendelsen av spørreundersøkelsen, og forskningsavdelingen ved PHS vil 

analysere svarene og publisere resultater fra undersøkelsen. 

 

Vi håper at du tar deg tid til å svare på undersøkelsen som tar ca. 10-15 minutter å fullføre.  

 

Anonymitet/personvern 

Undersøkelsen er anonym. Utfylte skjemaer kommer tilbake uten avsender, og det er heller 

ikke mulig på annen måte for forskerne å koble innsendte svar til deltakernes identitet. 

Resultater vil likeledes rapporteres på samlenivå, dvs. som gjennomsnitt, prosenter osv., slik 

at det ikke er mulig å identifisere enkeltsvar i rapporter fra undersøkelsen.  

 

Det er avgjørende med en høy deltakelse for å nå det ønskede målet om å gi et mest mulig 

representativt bilde av synet på en eventuell permanent bevæpning i norsk politi. Det 

understrekes at deltakelsen er helt frivillig.  

 

For å svare på undersøkelsen, vennligst benytt følgende link: 

[SURVEY_LINK] 

 

Hvis du ikke er interessert i å delta i undersøkelsen kan du klikke på denne linken: 

[REFUSE_LINK] 

 

Du er velkommen til å ta kontakt på undersokelse@phs.no dersom du har eventuelle spørsmål 

eller kommentarer til denne undersøkelsen. 

 

Takk skal du ha! 

 

Hilsen, 

Tor-Geir Myhrer, professor/prosjektleder 

Bjørn Barland, førsteamanuensis 

Gunnar Thomassen, førsteamanuensis, 

Jon Strype, førsteamanuensis 

Pernille Skjevrak, vitenskapelig assistent 

  

mailto:undersokelse@phs.no
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1. Kjønn?  

a) Kvinne 

b) Mann 

 

2. Omtrent hvor mange år har du jobbet i politiet?  

a) Under ett år 

b) 1 

c) 2 

d) 3 

e) 4 

f) 5 

g) 6-10 

h) 11-15 

i) 16-20 

j) 21-25 

k) 26-30 

l) Mer enn 30 år 

 

3. I hvilket politidistrikt jobber du? 

a) Finnmark 

b) Troms 

c) Nordland 

d) Trøndelag 

e) Møre og Romsdal 

f) Øst 

g) Sør-Vest 

h) Agder 

i) Sør-Øst 

j) Innlandet 

k) Oslo 

l) Vest  

m) Særorgan 

 

4. Hva slags type tjeneste har du i hovedsak?  

a) Jeg arbeider som ordenspoliti 

b) Jeg arbeider med etterforskning 

c) Jeg arbeider med forebygging 

d) Jeg arbeider med etterretning og analyse 

e) Jeg arbeider med forvaltning , administrasjon og ledelse  

f) Jeg arbeider i en operativ spesialenhet, for eksempel utrykningsenheten 

g) Annet 

 

5. Beskriv det miljøet du hovedsakelig arbeider i  

a) Storby sentralt (Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim)  

b) Storby, ytre områder/forsteder 

c) Øvrige byer 

d) Landsbygd/tettsted 

 

6. Er du kategorisert som IP personell 1-4, eller har vært det i løpet av de siste 5 årene? 

a) Ja 



113 

 

b) Nei 

 

7. Hvilken gruppe innsatspersonell tilhører du nå? 

a) IP kategori 1-3 

b) IP kategori 4 

c) IP kategori 5 

d) Ikke noen IP kategori  

 

8. Alt i alt hvor fornøyd er du med dagens ordning med fremskutt lagring? Angi på en 

skala fra 1- svært misfornøyd til 5- svært fornøyd 
1 2 3 4 5 6 vet ikke 

 

 

9. Bør politiet alltid bære våpen i tjeneste?  

a) Ja 

b) Nei 

c) Har ikke tatt stilling 

 

10. Ut fra svaret du ga på forrige spørsmål, kan du angi hvor positiv eller negativ du er i 

spørsmålet om et generelt bevæpnet politi? Angi på en skala fra 1 – svært negativ til 

et bevæpnet politi til 6 – svært positiv til et bevæpnet politi 
1 2 3 4 5 6 7 vet ikke 

 

11. Forutsatt at ordningen med fremskutt lagring vedvarer, bør politiet bære 

elektrosjokkvåpen i tjeneste?  

a) Ja 

b) Nei  

c) Har ikke tatt stilling 

 

 

12. I hvilken grad er du enig i følgende påstander? Angi på en skala 1-5 der 1= helt 

uenig og 5= helt enig 

a) Permanent bevæpning vil gjøre arbeidsdagen tryggere for politifolk 1 Helt 

uenig 

2 3 4 5 Helt 

enig 

b) Permanent bevæpning innebærer at det må stilles strengere krav til 

godkjenning 
     

c) Permanent  bevæpning vil virke konfliktskapende i forhold til 3.person      

d) Permanent bevæpning vil føre til at kriminelle kommer til å bevæpne 

seg i større grad 
     

e) Permanent bevæpning vil gjøre det vanskeligere for politiet å løse 

oppdrag på lavere nivå med minst mulig makt 
     

f) Permanent bevæpning vil gjøre arbeidshverdagen mer belastende med 

tanke på risiko for å skade 3.person 
     

g) Permanent bevæpning vil gjøre arbeidshverdagen mer risikofylt for 

politifolk 
     

h) Permanent bevæpning vil føre til at flere politifolk blir skadet eller 

drept i tjenesten 
     

i) Permanent bevæpning vil øke risikoen for å gjøre personlige 

feilvurderinger som man kan bli straffet for 
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13. Her kommer noen påstander om politiyrket. Angi på en skala fra 1-5 hvor uenig 

eller enig du er.  
a) Jeg er bekymret for trusselsituasjoner som vil oppstå plutselig og uventet 1 (helt 

uenig) 

2 3 4 5 (helt 

enig) 

b) Risikoen er det som er spennende ved yrket      

c) Terror er nærmest umulig å avverge       

d) Terrorangrep er en sannsynlig trussel mot politiet      

e) Farlige oppdrag som ikke er terrorrelatert, alene er god nok grunn til at vi bør 

ha et generelt bevæpnet politi 

     

f) Jeg er urolig over hvor mange oppdrag som er risikofylte       

g) Jeg opplever det som usikkert å bære et ladd våpen på meg når jeg er i 

nærkontakt med andre 

     

h) Jeg frykter å komme i en situasjon der jeg må bruke våpen mot noen      

i) Jeg frykter å bli fratatt våpenet når jeg bærer det på hofta      

j) Jeg er bekymret for å jobbe i politiet uten permanent bevæpning       

k) Jeg frykter at våpenet ikke skal være til hjelp i en farlig situasjon      

l) Jeg frykter hverdagsoppdrag som for eksempel møtet med psykisk syke mer 

enn terror 

     

m) Nåværende situasjon tilsier at politiet har behov for økt grad av maktmidler til 

disposisjon  

     

n) Jeg føler meg forberedt på å møte skarpe oppdrag      

o) Jeg stoler på mine ferdigheter når uforutsette hendelser oppstår      

p) Jeg stoler på at mine nærmeste overordnede vil ta en riktig beslutning når det 

bes om bevæpning 

     

q) Jeg frykter at kriminelle kan bli mer voldelige mot et bevæpnet politi      

r) Jeg vil foretrekke halvladd våpen (ikke skudd i kammeret) ved generell 

bevæpning 

     

s) Dagens politiutdanning gir et godt bilde av den virkeligheten politiet møter      

 

14. Her kommer noen påstander om hva du tror permanent bevæpning kan føre til for 

tilliten til politiet. I hvilken grad er du enig eller uenig i de følgende påstandene? 

 
a) Permanent bevæpning vil øke tilliten til politiet 1 Helt 

uenig 

2  3.  4  5 Helt 

enig 

b) Permanent bevæpning vil øke publikums trygghetsfølelse      

c) Permanent bevæpning vil klart svekke at norsk politi har et sivilt 

preg 

     

j) Permanent bevæpning vil medføre økt risiko for at uskyldige blir drept 

eller skadet av politiet 
     

k) Permanent bevæpning vil kreve mer ressurser til opplæring      
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d) Permanent bevæpning vil virke konfliktskapende i kontakten med 

publikum 

     

e) Permanent bevæpning vil føre til mer effektiv 

kriminalitetsbekjempelse 

     

f) Permanent bevæpning vil gjøre publikum mer engstelig i kontakt 

med politiet 

     

g) Permanent bevæpning kommer ikke til å bety noen forskjell for 

samfunnet generelt sammenliknet med dagens situasjon 

     

 

15. Har du endret standpunkt til permanent bevæpning i løpet av de siste 5 årene? 

a) Ja 

b) Nei 

 

15-B (Hvis ja) I hvilken retning har endringen gått? 

a) Mer positiv til bevæpning 

b) Mindre positiv til bevæpning 

 

16. I hvilken grad er ditt standpunkt til bevæpning påvirket av det følgende? 

 
a) De trusselsituasjonene politiet opplever i hverdagen 1 I svært 

liten grad 

2 3 4 5 I svært stor 

grad 

b) At opplæringen i bruk av maktmidler har blitt bedre      

c) Erfaringene fra den midlertidige bevæpningsperioden fra 

november 2014 til februar 2016 

     

d) Kollegers erfaringer og synspunkter      

e) Terrortrusselen      

f) Økt fokus på beredskap/handleplikt      

g) Hyppigheten av utagerende personer med kniv/skytevåpen       

h) Hyppigheten av bevæpning i det kriminelle miljøet      

i) Økning i oppdrag med der rus- og psykiatri er involvert      

 

17. I hvilken grad, om noen, tror du din oppfatning om bevæpning av politiet ville 

påvirket din stemmegivning hvis det var Stortingsvalg i morgen? Angi på en skala 

fra 1-7 der 1= I liten eller ingen grad og 7= I svært stor grad. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

18. Hvor stor betydning mener du følgende tiltak kan ha for å hindre at terrorhandlinger 

skjer igjen i Norge? 
 1 Svært liten 

betydning 

2 3 4 5 Svært stor 

betydning 

a) Mer overvåking      

b) Mer politi i gatene      

c) Politi som alltid er bevæpnet      

d) Mer åpenhet i den politiske debatten      

e) Mer kontroll med politiske nettsteder      

f) Større bevilgninger til politiet      

g) Mer kunnskap om ekstreme miljøer      

 

19. Hvor stor betydning mener du følgende tiltak kan ha for å begrense skader ved 

eventuelle terrorhandlinger i Norge? Angi på en skala 1 – svært liten betydning til 5 

svært stor betydning 
a) Mer overvåking 1 2 3 4 5 



116 

 

b) Mer politi i gatene      

c) Politi som alltid er bevæpnet      

d) Bedre tverretatlig samarbeid med nødetatene      

e) Økt samarbeid med Forsvaret      

f) Større bevilgninger til Politiet      

g) Mer kunnskap om ekstreme miljøer      

 

 

Takk for at du har tatt deg tid til denne undersøkelsen! 

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt på undersokelse@phs.no  
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Figurer tilknyttet opprinnelig regresjonsmodell 

 

  

Figur 18 Histogram og P-P plott med standardiserte residualer for planlagt modell 

 
Figur 19 Residualspredning på verdiene til de uavhengige variablene 
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Tabell med resultater fra opprinnelig regresjonsmodell 

 

Tabell 4 Blokkvis regresjonsmodell som viser B-koeffisienter og justert R2 

Variabel  Blokk 1 

R2 0,040 

(1,543) 

Blokk 2 

R2 0,040 

(1,542) 

Blokk 3 

R2 0,109 

(1,486) 

Blokk 4 

R2 0,116 

(1,480) 

Konstant 2,903*** 

(,108) 

3,180*** 

(,160) 

2,092*** 

(,205) 

1,854*** 

(,247) 

 Kjønn   ,030 

(,057) 

,026 

(,058) 

,182*** 

(,057) 

,160*** 

(,057) 

Arbeidstid -,015 

(,014) 

-,020 

(,014) 

-,017 

(,014) 

-,017 

(,014) 

Operativ -,204*** 

(,057) 

-,200*** 

(,057) 

-,115** 

(,055) 

-,104* 

(,055) 

IP1-3 -,547*** 

(,068) 

-,543*** 

(,068) 

-,404*** 

(,066) 

-,414*** 

(,066) 

Ikke IP ,093 

(,078) 

,090 

(,078) 

-,010 

(,077) 

-,034 

(,077) 

Storby ytre ,242*** 

(,064) 

,243*** 

(,064) 

,216*** 

(,061) 

,220*** 

(,061) 

Øvrige byer ,293*** 

(,060) 

,288*** 

(,060) 

,243*** 

(,058) 

,238*** 

(,058) 

Bygd/tettsted ,514*** 

(,077) 

,499*** 

(,077) 

,385*** 

(,074) 

,371*** 

(,074) 

Bekymret over 

trusselsituasjoner 

 -,040* 

(,022) 

-,009 

(,022) 

-,002 

(,022) 

Urolig over 

risikofylte oppdrag 

 -,014 

(,023) 

-,004 

(,022) 

,007 

(,022) 

Risikoen er det 

spennende med yrket 

 -,022 

(,022) 

-,032 

(,021) 

-,041* 

(,021) 

Mestring (indeks)   -,048 

(,031) 

-,025 

(,032) 

Usikkert å bære ladd 

våpen 

  ,330*** 

(,027) 

,304*** 

(,028) 

Frykter å bli fratatt 

våpenet 

  ,123*** 

(,026) 

,093*** 

(,027) 

Tryggere for 

politifolk 

   -,021 

(,029) 

Økt risiko for at 

uskyldige blir drept 

eller skadd av politiet 

   -,076** 

(,032) 

Mer ressurser til 

opplæring 

   ,056*** 

(,018) 

Øke risikoen for 

personlige 

feilvurderinger 

   ,131*** 

(,029) 

Y= Grad av uenighet (1=helt uenig) eller enighet (5=helt enig) i påstanden «Jeg vil foretrekke halvladd våpen 

ved generell bevæpning. N=4260; Standardfeil i parentes; ***p<0.01, **p<0.05, *p<0,10  


