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«Forutseende politiarbeid» er dataanalyser gjort av programvarer, og følgende polisiære grep, 

rettet mot å predikere faktorer rundt kriminalitet som for eksempel aktuelle områder eller 

enkeltpersoner, slik at kriminaliteten kan forhindres før den skjer. Slik teknologi er i dag i 

bruk i en rekke vestlige land som USA og Tyskland, og vi kan i Norge se at det er en 

pågående debatt om hvordan norsk politi skal følge med på teknologisk utvikling, og hva 

«modernisering» av politiet skal innebære. Mens noen aktører tar til orde for å innføre 

forutseende politiarbeid i Norge, kan det argumenteres for at vi i dag vet lite om forutseende 

politiarbeid i en eventuell norsk kontekst. Korrekt implementering av forutseende 

politiarbeidsteknologi blir utpekt som sentralt for at teknologiene skal gi riktige og fruktbare 

resultater, men vi vet ikke hva politiet i Norge synes om slik teknologi, eller hva deres 

erfaringer om sin arbeidsplass sier om hvorvidt en eventuell innføring vil la seg gjøre. Dette 

leder oss til oppgavens forskningsspørsmål: Hva er norsk politis holdninger til forutseende 

politiarbeid? 

I oppgaven utforskes forskningsspørsmålet gjennom semistrukturerte kvalitative intervjuer 

med ulike ansatte i Oslo politidistrikt. Både ansatte med mer analytisk rettede stillinger og 

ansatte med stillinger på patruljenivå ble intervjuet, for å få synspunktene til både de som skal 

jobbe med en eventuell innføring av teknologiene, og de som eventuelt skal bruke slik 

teknologi i sin arbeidshverdag. Samtlige hadde tanker og idéer rundt tematikkene, og flere av 

informantene, også på patruljenivå, uttrykte en eksplisitt interesse for tematikken. I 

intervjuene ble det diskutert hva hver enkelt ansatt så på som potensiell nytteverdi fra en 

eventuell innføring av teknologiene, og hva som etter deres syn ville være mulige fallgruver 

og problematikker. Mens flere hadde en gjennomgående «både-og»-holdning og la sitt fokus i 

samtalen på å drøfte både for og mot, hadde andre en «teknologipositiv» holdning der de ga 

uttrykk for at de så store muligheter i nytteverdien av forutseende politiarbeid. Også de som i 

utgangspunktet plasserte seg «midt på treet», lente oftere mer mot å være positiv til enn 
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eventuell innføring. Derimot ble det også trukket frem bekymringer rundt for eksempel bias 

og diskriminering, og skepsis rundt om teknologiene ville være enkle nok og bruke og fungere 

som de skal. Intervjusamtalen innebar også å rette blikket mot fremtiden, og det ble gjort en 

idédugnad med samtlige intervjudeltakere der det ble utforsket hvordan en ideell forutseende 

teknologi ville sett ut for den enkelte. Mens «teknologioptimistene» ga uttrykk for at 

forutseende politiarbeid er det de ønsker seg, hadde andre ønsker om teknologi som ikke var 

predikerende. 

Intervjumaterialet analyseres i oppgaven i en mer generell teoretisk kontekst, for å utforske 

spørsmålet om holdninger til forutseende politiarbeid sett i lys av samfunnskonteksten 

teknologiene kan argumenteres for å ha oppstått i, kriminologisk teori, og tidligere empiri på 

feltet. Vi ser her at mens man kan argumentere for at mange av de teoretiske 

rasjonaliseringene om for eksempel synet på kriminalitet går igjen historisk, er det også 

argumenter for ulike skiller, og at begrepsdefinisjoner rundt for eksempel «forebygging» må 

ses nærmere på i dagens kontekst. Oppgavens diskusjon trekker frem hvordan ett av de mest 

sentrale spørsmålene for om forutseende politiarbeid vil la seg innføre på en fruktbar og 

problemfri måte, er hvorvidt politiansatte i Norge vil være i stand til å bruke teknologiene 

riktig. «Riktig bruk» i denne sammenhengen betyr en gjennomgående forståelse for hva 

teknologiene er ment til å kunne gjøre, og hvilke fallgruver man må være oppmerksom på ved 

bruk. I oppgaven identifiseres det en rekke områder der man vil kunne stille spørsmål ved om 

en slik forutsetning er realistisk i dag. Som for eksempel når noen av intervjudeltakerne ga 

uttrykk for en annen forståelse av diskriminering og bias enn den som legges til grunn i 

forskning. I diskusjonen ser vi også at spørsmålet om holdninger til forutseende politiarbeid 

åpner for andre spørsmål rundt eventuell bruk av teknologiene, som for eksempel om vi er 

villige til å ta i bruk teknologi vi kanskje ikke vil kunne måle effektiviteten av. I oppgaven 

stilles det spørsmålstegn ved om forutseende teknologi er noe som «må» tas stilling til nå eller 

ikke.  
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«Jeg tror nok at [forutseende politiarbeid] vil i en eller annen form komme mer 

eller mindre uansett. Teknologiutviklingen kan man på en måte ikke stanse, den 

går av seg selv. Så for meg så handler det mer om at … nå kan vi være litt 

foroverlente da, og vi kan ta eierskap til det. Vi kan få det inn i rammer som gjør 

at vi kommer med begge beina stående i det ut på andre siden. Eller vi kan velge å 

bare vente, eller si nei, og så blir det litt sånn halvgodt resultat ut av det.» 

(«Ivar», informant i prosjektet) 

 

 

1 Innledning 

 

25. januar 2019 markerte den offisielle åpningen av Nasjonalt Cyberkrimsenter, referert til 

som NC3, i Norge. Senterets ansvarsområder beskrives som «forebygging, avdekking og 

bekjempelse av trusler og kriminalitet i det digitale rom» (Politiet, 2020a: online), i tillegg til 

å bistå politidistriktene med etterforskning og «fremme informasjonsdeling og samvirke 

mellom private og statlige sikkerhetsaktører nasjonalt og internasjonalt» (Politiet, 2020a: 

online). I Politiforum, politiets uavhengige fagblad, ble avgjørelsen om å etablere NC3 omtalt 

som noe som skjedde senere i Norge enn i mange andre land, og som et område der Norge til 

nå har «hengt etter» (Trædal, 2017: online). 

Omtrent ett år senere kunne vi gjennom Politiforum lese at et planlagt samarbeid mellom 

Norsk politi og det amerikanske dataselskapet Palantir1 etter mange års arbeid ble skrinlagt. 

Prosjektet ble omtalt som et prestisjeprosjekt, og formålet med samarbeidet var å effektivisere 

utvekslingen av biometriske data mellom norsk politi og politiet i 20 EU-land (Aarseth, 

2020). Prosjektet ble erklært ferdig «uten at alle kriteriene for prosjektavslutning ble 

tilfredsstilt» (Mortvedt, 2020: online), og blant annet ble «en avansert analyseløsning for 

behandling av store datamengder» som Palantir tilbydde tatt ut av prosjektet (Mortvedt, 2020: 

online). På spørsmål om hvorfor prosjektet, med kostnader i 100-millionerklassen, sprengte 

de satte tids- og budsjettrammene men likevel ikke ble fullstendig ferdigstilt, svarte 

 
1 https://www.palantir.com/about/  

https://www.palantir.com/about/
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justisminister Monica Mæland i Politiforum blant annet at dette «skyldes primært at 

kompleksiteten i arbeidet ble undervurdert» (Aarseth, 2020: online). 

Disse historiene forteller oss to ting. På den ene siden finnes det en tydelig motivasjon i Norge 

for at politiet i større grad skal anvende data og data-analyser. Det er et gjennomgående fokus 

på modernisering av et politi som på ulike måter skal jobbe med digitale metoder (Politiet, 

2020a). På den andre siden ser vi derimot at dette ikke alltid er like enkelt å gjennomføre i 

praksis. Veien mot det Politiforum omtalte som skrinlegging av Palantir-samarbeidet var 

preget av bekymringer og kritikk av avtalen, blant annet fra professor i datavitenskap ved 

senter for informasjonssikkerhet ved NTNU Katrin Franke. Hun påpekte hvordan det er viktig 

for bruk av slike verktøy at Palantir-programvaren(e) må valideres av fagpersoner med 

kompetanse på data og kunstig intelligens (Trædal, 2018). Hun understreket blant annet 

viktigheten av gjennomsiktighet og etterprøvbarhet tilknyttet programvarens funksjon, samt 

uttrykte en bekymring knyttet til hvor godt politiet har satt seg inn i hvilke data som deles og 

vilkårene for deling (Trædal, 2018). Basert på dette kan vi altså se at viljen og motivasjonen 

til nyvinning innen digitale og analytiske metoder er der, men tilsynelatende ikke for enhver 

pris. Diskusjonen i Norge om satsingsområder, metodevalg, og aktuelle samarbeidsaktører er 

kontinuerlig pågående. 

 

1.1. Problemstilling og avgrensning  
 

En slik diskusjon åpner for spørsmål om Norge også kommer til å «følge etter» utviklingen vi 

har sett i andre land på flere områder. «Forutseende politiarbeid», en oversettelse av det 

engelske begrepet «predictive policing» som blant annet Teknologirådet (2015) bruker, er en 

samlebetegnelse på ulike former for kriminalitetsanalyseprogramvarer som har som formål å 

gjennom dataanalyser predikere kriminalitet (Bennett Moses and Chan, 2018). Et innledende 

overblikk over begrepene i tematikken, og en klargjøring for hva som menes med 

begrepsbruken i oppgaven starter med distinksjonene mellom data, algoritmer, analyse, 

programvare, og politioperasjoner/polisiære grep. Forutseende politiarbeid er en 

programvarebasert arbeidsprosess som gir predikerende informasjon basert på analyser av data. 

Programvaren er produktet som blir solgt til eller utviklet av politiet, for eksempel HunchLab2 

 
2 https://cdn.azavea.com/pdfs/hunchlab/HunchLab-Under-the-Hood.pdf  

https://cdn.azavea.com/pdfs/hunchlab/HunchLab-Under-the-Hood.pdf
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eller PRECOBS 3 . Analysen som gjøres av programvaren gjøres gjennom algoritmer, av 

varierende kompleksitet. For at dette skal kunne skje mates programvarene med ulike former 

for data, som oftest kriminalitetsdata som for eksempel antall lovbrudd i et område, men i noen 

tilfeller også andre typer data som for eksempel værforhold eller områders sosioøkonomiske 

forhold (Egbert, 2019). Slik data er et resultat av ulike former for overvåkning. Til slutt kan 

informasjonen programvaren gir på bakgrunn av analysen på ulike måter være utgangspunktet 

for en politioperasjon eller andre former for polisiære grep, for eksempel avgjørelsen om å 

plassere ut mannskap i ett bestemt område. Slik teknologi er i dag i bruk i land som for eksempel 

USA (Perry et al., 2013), Tyskland (Gerstner, 2018), og Storbritannia (Andrejevic et al., 2020). 

Selskapet Palantir tilbyr også forutseende politiarbeidsprogramvare, men det ble presisert at det 

ikke var en del av Palantiravtalen fra 2017 at norsk politi skulle få tilgang til denne (Trædal, 

2018). Teknologirådet har derimot i en rapport fra 2015 snakket varmt om mulighetene for 

forutseende politiarbeid i Norge, og «anbefaler at norsk politi gjør forsøk med verktøy for 

prediktive data-analyser i det daglige operative arbeidet» (Teknologirådet, 2015: 9). 

Slik situasjonen er i dag er det rimelig å anta at Norge på ett eller annet tidspunkt må avgjøre 

om politiet også her skal ta i bruk en form for slik teknologi, og hvordan det i så fall skal 

gjøres. Dette er store og sammensatte spørsmål, og mens vi kan se til andre lands evalueringer 

og erfaringer med bruk, mangler mye av kunnskapsgrunnlaget som trengs for å forstå en 

eventuell innføring av forutseende politiarbeid i en norsk kontekst. Lyria Bennett Moses og 

Janet Chan (2018) argumenterer for at forutseende politiarbeidsverktøys mottakelse og 

implementering hos den enkelte politienhet, er ett av de mange viktige punktene for om 

forutseende analyser i praksis ikke skal by på flere problemer enn løsninger. I akademia vet vi 

derimot lite om hva politiet i Norge synes om slike verktøy, og hva deres erfaringer fra 

arbeidshverdagen kan si oss om hvor godt forutseende politiarbeid lar seg implementere her. 

Dette leder meg til oppgavens forskningsspørsmål: «Hva er Oslopolitiets holdninger til 

forutseende politiarbeid?». Med «holdninger» siktes det til ulike synspunkter, perspektiver, 

tanker, og relevante erfaringer tilknyttet tema. De som på ulike måter eventuelt skal arbeide 

med å innføre forutseende politiarbeid, og de som i siste omgang eventuelt skal bruke slik 

programvare i sin arbeidshverdag, er viktige stemmer i spørsmålet om hvorvidt innføringen av 

slik teknologi lar seg gjennomføre med fruktbare resultater i Norge. Ved å kartlegge 

politiansattes forventninger om nytte, deres bekymringer, deres idéer, og overordnede 

 
3 https://land-der-ideen.de/en/project/precobs-software-for-predicting-crimes-355  

https://land-der-ideen.de/en/project/precobs-software-for-predicting-crimes-355
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holdninger satt i en teoretisk kontekst, vil det være mulig å identifisere noe av den 

nytteverdien innføring av slik teknologi vil kunne forventes å gi. I tillegg vil man også kunne 

identifisere hvilke fallgruver man må være bevisst på. Gjennom å besvare oppgavens 

problemstilling utforskes en rekke interessante spørsmål. Hvordan samsvarer Oslopolitiets 

holdninger med det vi vet om forutseende politiarbeid? Går de samme bekymringene og 

kritikkene vi finner i akademia igjen hos dem, eller har de andre synspunkter og 

fokusområder? Og hva betyr i så fall det? Føler Oslopolitiet at de trenger slik teknologi i sin 

arbeidshverdag?  

Ved å besvare oppgavens hoved-problemstilling vil det også være mulig å si noe om de større, 

mer overordnede spørsmålene rundt forutseende politiarbeid, som for eksempel spørsmålet 

om norsk politi skal ta i bruk slik teknologi eller ikke. Prosjektets formål er altså ikke alene å 

finne et svar på slike overordnede spørsmål. Derimot søker oppgaven gjennom sin 

problemstilling å tilføye et kunnskapsbidrag som i en større sammenheng vil kunne være ett 

av mange nødvendige bidrag mot et endelig svar. Gjennom å bidra til å fylle det akademiske 

«hullet» knyttet til Oslopolitiets egne tanker og holdninger til tema forutseende politiarbeid, 

trekkes det i oppgaven også linjer til mer overordnede diskusjoner og problemstillinger som 

vil kunne ha en overføringsverdi til innføring av andre typer teknologi og arbeidsmetoder. 

Argumentene i oppgaven bygges opp av en teoretisk analyse og diskusjon av 

intervjumateriale fra fem semistrukturerte kvalitative intervjuer med ulike ansatte i Oslo 

politidistrikt. Som jeg viser i metodekapittelet er intervju en av de beste metodene for å 

kartlegge individers synspunkter og oppfatninger (Thagaard, 2009). I tillegg inkluderte det 

semistrukturerte intervjuoppsettet en invitasjon til en idédugnad der det i samtalen ble åpnet 

for at deltakerne kunne dele tanker rundt hva som for dem ville vært et optimalt teknologisk 

verktøy. 

Den pågående debatten om politiets teknologiske fremtid handler om mer enn bare 

økonomiske og praktiske spørsmål. For å etablere en videre forståelse for hvorfor det er viktig 

å kartlegge holdninger til bruk av forutseende politiarbeidsmetoder, må tematikken settes i en 

kontekst som belyser både hvordan forutseende programvarer fungerer og hvilken kritikk og 

hvilke bekymringer fenomenet har skapt i forskerkretser. Oppgaven har dermed avgrenset sitt 

teoretiske og analytiske fokus til å se nærmere på dataovervåkning, algoritmer og 

dataanalyser, og konteksten disse har oppstått i. Videre var det også nødvendig å gjøre en 

avgrensing på hvilket politidistrikt oppgaven skulle hente informasjon fra. Valget falt på Oslo 

politidistrikt fordi det er i en unik posisjon som det største politidistriktet målt i folkemengde, 
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men det minste målt i areal, og fordi det inneholder en storby som ansvarsområde (Politiet, 

2020b). Forutseende politiarbeidsmetoder blir ofte innført og/eller testet i urbane strøk 

(Bennett Moses and Chan, 2018), eller en kombinasjon av urbane strøk og mer landlige 

områder (Gerstner, 2018). Deler av politiet med mer analytiske preg befinner seg ofte i Oslo. 

Selv om man ikke kan si noe sikkert vil det være en rimelig antakelse at Oslo politidistrikt på 

ett eller annet vis ville vært involvert i en eventuell innføring av forutseende politiarbeid, og 

tilgangen på mulige ansatte som kan være relevante for problemstillingen er relativt stor.  

 

1.2 Oppgavens argument, og veien til argumentet 
 

I oppgaven konkluderes det med at mens Oslopolitiets holdninger til forutseende politiarbeid 

enten var positive og optimistiske, eller nærmere ‘midt på treet’ med noen avmålte 

optimismer, er det derimot en rekke faktorer som må tas i betraktning i spørsmålet om 

holdninger. Det kan identifiseres en rekke diskusjoner rundt aspekter ved forutseende 

politiarbeid som sier noe om holdninger sett i kontekst av det vi vet om forutseende 

politiarbeid i akademia. Ett av hovedspørsmålene i oppgavens diskusjon gikk på hvorvidt 

politiet jeg snakket med eventuelt ville tatt imot forutseende politiarbeid. Og at det er sentralt 

for at programvarene skal kunne brukes på riktig måte at alle politiansatte har en forståelse for 

både teknologienes tiltenkte bruksområder og deres begrensninger. Vi ser at 

holdningsspørsmålet leder til en rekke andre viktige spørsmål, som for eksempel spørsmålet 

om fremtiden for forebyggingsbegrepet i Norge. Det argumenteres i oppgaven for at slike 

spørsmål må stilles før eventuelle konkrete planer for innføring av teknologiene legges, og at 

det også er viktig å etablere klare rammeverk for en eventuell innføring. I tillegg stilles det 

spørsmål ved idéen om Norge skal ta i bruk forutseende politiarbeid er «uunngåelig». 

Målsettingen i oppgavens diskusjon er ikke å kritisere enkeltindivider og heller ikke å sette 

meg i posisjon som den som har de konkrete løsningene på problemene som tas opp. Derimot 

kan oppgaven bidra med kunnskap om hvor problematiske trekk ved forutseende politiarbeid 

kan finnes. Analyse, diskusjon og konklusjon inneholder pekepinner om potensial for 

forbedring og mulige løsninger og fokusområder tilknyttet en eventuell innføring.  

Et prosjekt som dette har ikke blitt gjort i Norge før. Litteraturen oppgaven bygger sitt 

argument på er både den som går mer generelt på å beskrive forutseende politiarbeid og dets 

samfunnskontekst, men også ulike forskningsbidrag fra den nyeste forskningen på former for 
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evalueringer av forutseende politiarbeid. Som jeg går videre inn på i neste kapittel omfatter 

dette både mer generelle problematiseringer av tematikken, som for eksempel Bennett Moses 

og Chan 2018 gjør, men også ulike evalueringer av forutseende politiarbeidsprosjekter. 

Sistnevnte omfatter også politiet i disse prosjektenes mottakelse av de forutseende 

politiarbeidsprogramvarene som ble brukt der, som for eksempel i arbeidet til Dominik 

Gerstner (2018). 

Veien mot å besvare oppgavens problemstilling har sitt naturlige startpunkt i å utforske 

samfunnskonteksten forutseende politiarbeid har oppstått i, hvordan denne har påvirket 

politiet, og et mer dyptgående blikk på algoritmer og forutseende teknologi. Her etableres en 

forståelse for noen av de akademiske kontroversene tilknyttet forutseende politiarbeid som 

bidrar til å tydeliggjøre ytterligere hvorfor oppgavens problemstilling er relevant. Kapittel to 

er tredelt etter tema og hvert tema vil ta for seg bakgrunnen for oppgavens relevans, noe av 

den eksisterende empirien rundt tema, og noen av de relevante kriminologiske 

teoretiseringene. Formålet med et slikt oppsett er å muliggjøre en større frihet i oppgavens 

analyse, og åpne for at oppgavens empiriske materiale kan drøftes i flere analytiske og 

teoretiske sammenhenger. En gjennomgang av hvordan dette prosjektet har blitt planlagt og 

gjennomført gjøres i det følgende metodekapittelet. Her redegjøres det for valg innen 

prosjektdesign som har blitt tatt for å sikre at oppgavens empiriske grunnlag muliggjør en 

fruktbar analyse, samtidig som oppgaven ivaretar hensyn til forskningsetiske retningslinjer. 

Oppgavens overordnede argument munner så i analyse og drøfting integrert i ett kapittel, 

igjen med en tematisk inndeling som bidrar til å sikre at mangfoldigheten i intervjumaterialet 

utforskes. En følgende avsluttende diskusjon rundt svar på oppgavens hoved-spørsmål 

presenteres så i konklusjonskapittelet der blikket vendes tilbake til de innledende spørsmålene 

som ble stilt her.  
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2 Bakgrunn og teoretisk forankring 
 

I dette kapittelet tar jeg for meg bakgrunnen for oppgavens relevans sammen med det 

teoretiske grunnlaget som ligger bak analysen. Kapittelet er delt inn i tre deler, der hver del 

også vil ta for seg relevante teoretiske forankringer. Først vil det være nyttig å se på den 

generelle samfunnskonteksten forutseende politiarbeid har oppstått i. Fokus her vil ligge på 

risiko- og overvåkningstrender, da dette ligger sentralt for en forståelse av hvorfor 

problemstillingen i det hele tatt har oppstått. Deretter må vi se på politiorganisasjonen og hva 

som kjennetegner dagens politi. Hvordan følger politiorganisasjonen øvrige 

samfunnsutviklinger og trender? 

Oppgaven sikter seg altså inn på norsk politi og har et mål om å bidra i forskning på hva som 

kan være neste skritt i norsk politis utvikling. Til slutt rettes fokus mot selve algoritmene, 

bruken av disse, og de ulike risikoene algoritmebasert teknologi kan medføre. Måten 

teknologiene og arbeidsmetodene omtales på i media og forskningslitteratur er ofte delt 

mellom bekymrede skeptikere og teknologiske optimister. Det er derfor nødvendig å danne et 

bilde av hva noen av de ulike mest utbredte standpunktene er. I forskning og akademia er 

forutseende politiarbeid også et hett tema, og det vil være relevant for oppgaven å trekke frem 

noen av de sentrale standpunktene for å etablere en sammenheng norsk politi sine synspunkter 

kan analyseres i. I hver del knyttes de store, ofte USA/Storbritannia-fokuserte, trendene og 

teoriene opp mot en norsk kontekst.  

 

2.1 Risiko og overvåkning – sikkerhetsfokus og paradigmeskifter 

 

2.1.1 Dagens kontrollsamfunn 
 

For å etablere konteksten forutseende politiarbeid har oppstått og blomstret i, er det 

nødvendig å gjennomgå noen av de kjennetegnene akademikere og teoretikere peker på som 

gjeldende for samtidens utvikling. Mer spesifikt siktes det her til utviklingstegn knyttet til 

synet på «sikkerhet» og «risiko», og kriminalitets- og kriminalitetskontrollsynet som følger av 

dette. I senmodernismen og globaliseringens alder er et sentralt kjennetegn at vi snakker om 
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risiko på en annen måte enn før. Ulrich Becks «Risikosamfunn»4 har blitt et kjent begrep i 

måten vi kategoriserer samfunnet på, der det anerkjennes hvordan «farer» før moderniteten 

stort sett lå knyttet til naturen og fortellinger om gud(er), mens vi i dag står overfor andre 

typer farer – farer knyttet til oss selv og våre handlinger. Terror, global oppvarming, eller 

finanskriser er bare noen få eksempler (Beck, 2005: 649). Med dette skiftet i oppfattet fare 

kommer også et skifte i synet på hva som kan og bør gjøres for å forhindre katastrofe, der et 

narrativ om risikokontroll står sterkt. Beck argumenterer så for at vi i realiteten står overfor 

«ukontrollerbar risiko», der de menneskeskapte farene vi møter, i sin kompleksitet og 

dynamiske utvikling ikke nødvendigvis lar seg forutse eller kontrollere. Langtidseffekter av 

atomavfall, eller måten en flyktningkrise på lang sikt kan være en faktor i radikalisering, er 

ikke problemer som nødvendigvis har en umiddelbar løsning, eller som vi umiddelbart kan 

identifisere som en trussel. Global oppvarming eller spredning av radikal-jihadistisk 

propaganda over internett, trenger ikke nødvendigvis forholde seg til landegrenser eller andre 

fysiske grenser (Beck, 2005). Likedan ser vi at det i den sosiale dimensjonen er vanskelig å 

identifisere hvem som forårsaker og/eller er ansvarlige for problemer. Hvem forårsaker og har 

det lovmessige ansvaret for, for eksempel, en finanskrise? Risikosamfunnets skjulte 

hovedproblem er altså hvordan man skaper et bilde av kontroll over det ukontrollerbare 

(Beck, 2005).    

Ett av bidragene som tydeligst viser hvordan dette gir et utslag på kriminalitetskontroll er 

David Garlands «kontrollkultur»5 (2002). Her fokuseres det på samtidens 

kriminalitetskontrollutvikling i USA og Storbritannia, der det spesifiseres at til tross for at 

man tydelig kan se hvordan faktorer som for eksempel risikosyn har hatt en påvirkningskraft, 

er dette mangedimensjonale endringer som ikke har skjedd over natten (Garland, 2002). 

Garland kategoriserer identifiserte endringer som har funnet sted for å skape det han kaller 

den nye kontrollkulturen. Deriblant finner vi et «fokusskifte til straffende sanksjoner og 

uttrykt straff» (Garland, 2002: 8). Videre har «økende grad av frykt for kriminalitet skapt en 

mer emosjonell tone i hvordan kriminalitetspolicy diskuteres i politikken» – man debatterer 

mer åpent og emosjonelt fremfor monotont og saklig (Garland, 2002: 10). «Offerets rolle og 

betydning har også blitt viktigere, og deres rettigheter og behov skyves foran i grunngivninger 

for straffereaksjoner» (Garland, 2002: 11). 

 
4 «Risk society» 
5 «Culture of control» 
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Et annet punkt er «endringer i kriminologisk tankegang» som har funnet sted, der teorier om 

at kilden til kriminalitet ligger i sosial urettferdighet og ulikhet i stor grad erstattes med teorier 

som identifiserer manglende kontroll som kjernen av problemet. Sentrale kjennetegn er at 

kriminalitet ses på som normalt og forventet i fravær av kontroll. Fokus flyttes fra forbryteren 

til forbrytelsen (Garland, 2002: 15). Videre pekes det på hvordan «kriminalitetsprevensjon-

infrastrukturer og samfunnsbeskyttende tiltak utvides» (Garland, 2002: 17), der tiltak som for 

eksempel nabolagsvakt utvikles uavhengig av det offentlige beskyttelsesapparatet, med et 

eksplisitt fokus på sikkerhet og skade-, frykt- og tapsprevensjon. «Kriminalitetskontroll 

kommersialiseres», der man ser en stor øking i det private sikkerhetsmarkedet. Offentlig 

kriminalitetskontroll styres nå på en annen måte, der press fra flere organer krever arbeid etter 

suksess-indikatorer og kostnadseffektivitet (Garland, 2002: 17). Og til slutt ser man tegn til en 

«konstant oppfatning av krise», der de som utformer og håndhever straffesystemer føler at de 

ikke er i stand til å håndtere presset (Garland, 2002: 19). Disse punktene, kombinert med mer 

generelle samfunnsmessige endringer, som for eksempel slagkraften til elektronisk media 

eller sosial organisering av byer, skapte forutsetningene for det Garland (2002) kaller en «ny 

kontrollkultur». 

Den nye kontroll-fikseringen tar form av ulike strategier, blant annet «pragmatiske adaptive 

responser» som innebærer aktiv kommersialisering av rettferdighet, fokus på konsekvenser 

fremfor årsaker, ansvarliggjøring der ikke-statlige aktører involveres som partnere i 

kriminalitetsbekjempelsen. Den typen samfunnstrekk og kommentarer på samfunnsutvikling 

som Beck og Garland identifiserer tar mye utgangspunkt i kriminologiske teoretiseringer som 

forstår kriminalitet som noe som utvikles rundt hverdagsliv og avvikeren som en rasjonell 

aktør, som har blitt fremmet i en årrekke (Newburn, 2007). Fra denne konteksten kan man 

begynne å se konturene av hvordan forutseende politiarbeidsteknikker har blitt vurdert som et 

nødvendig videre skritt i utvikling av kriminalitetskontrollarbeid, og senere i kapittelet går vi 

inn på hvordan disse logikkene passer inn i noen av de eksisterende forutseende teknologiene. 

Her ser vi også nærmere på de spesifikke kriminologiske teoriene om kriminalitet i denne 

konteksten, og hvem som kan regnes som driverne bak dem. Både Beck og Garlands teorier er 

åpenbart åpne for kritikk og diskusjon, og målet med å trekke dem frem her er ikke å påstå at 

de alene står som fasit på samtiden. Lucia Zedner (2007) kritiserer for eksempel Garland for å 

undervurdere tilstedeværelsen av et preventivt fokus i kriminalitetskontrollhistorien (Zedner, 

2007: 264). Poenget er derimot å bruke en liten håndfull anerkjente og veletablerte teoretiske 
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eksempler for å gi et inntrykk av hvilke tendenser innen risiko og kriminalitetskontroll det kan 

argumenteres for at vi står overfor i dag. 

 

2.1.2 «Pre»-paradigme og overvåkning 
 

Det er nettopp utviklingen av det nevnte preventive fokuset som tar oss videre i ulike 

samfunnsviteres syn på dagens kriminalitetskontrollutvikling. Et fokusskifte mot risiko og 

sikkerhet vil medføre det man kan argumentere for er en strukturell endring i fokus rettet mot 

det som kan skje. Flere kriminologer og samfunnsvitere beskriver i sitt arbeid et mulig 

paradigmeskifte mot et «pre»-paradigme (Kaufmann, 2017) der det er et ideal at risiko både 

kan og bør forutsees. Et eksempel er hvordan migrasjons- og grensekontroll i æraen til USAs 

krig mot terror medfører ulike typer prediksjonsrettede analyser og kategoriseringer av 

mennesker for å skape en trusselvurdering på hvem man tror vil kunne utgjøre en risiko 

senere. Risikopolitikk kan altså argumenteres for å ha blitt en «pre»-politikk (Amoore and De 

Goede, 2005). Med dette kommer også en endring i synet på hva kriminalitet egentlig er. 

«Pre-kriminalitet»6, eller pre-aktiv strafferett som det også har blitt oversatt som i blant annet 

Gundhus (2016): 184, som Zedner (2007) bruker i sitt arbeid, er et begrep som i nyere tid har 

blitt relevant for å beskrive synet på kriminalitet som enda ikke har blitt begått, i ordets 

tradisjonelle forstand, men som like fullt får en reaksjon fra sikkerhets- og kontrollapparatet. 

Risikofaktorer og potensielle tap anses nå i seg selv som en del av kriminalitetssfæren. I et 

pre-kriminalitetssamfunn er det i noen tilfeller mer fokus på og forventning om at 

risikofaktorer skal kalkuleres, identifiseres og elimineres, enn det er forventninger knyttet til 

de tradisjonelle post-reaksjonære polisiære virksomhetene (Lomell, 2012). Som beskrevet 

tidligere ligger ansvaret for å identifisere og reagere i forkant av disse risikofaktorene på et 

bredt spekter av aktører, også utenfor det offentlige (Zedner, 2007). Spørsmålet om pre-

kriminalitet er vanskelig, fordi det åpner for nye utfordringer utenfor de tradisjonelle 

teoretiske rammeverkene. Et eksempel på dette er gnisningene man ser mellom rettslige 

prinsipper om et upartisk rettsvesen, rettsprinsipper om at man er uskyldig til det motsatte er 

bevist, og det politisk ladde konseptet om nasjonal sikkerhet, i spørsmålet om antiterror-tiltak 

(McCulloch and Pickering, 2009). Senere i kapittelet ser vi pre-paradigmer i sammenheng 

med utviklingen av politi og polisiære virksomheter. 

 
6 «Pre crime» 
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Et naturlig produkt av et slikt samfunn er tematikken rundt overvåkning. Dette er et bredt 

tema med utallige forskningsbidrag med alt fra klassiske teoretiseringer som Michel Foucaults 

«Panoptisme» (Foucault, 1999), til analyser av moderne «dataveillance» i den digitale sfære 

som for eksempel i arbeidet til Rita Raley (Raley, 2013). I forbindelse med denne oppgaven er 

det her mer fruktbart å gjennomgå noe av den relevansen tema kan sies å ha for å etablere 

konteksten for forutseende politiarbeid mer spesifikt. I et samfunn der informasjon og 

risikokontroll står sentralt, blir nærmest alle typer informasjon man får tilgang til verdifulle 

ressurser. «Surveillance» som direkte oversatt fra fransk betyr «å se ovenfra», har naturlig nok 

blitt en sentral del av et samfunn som verdsetter oversikt, kontroll, og føre var-prinsipper 

(Lyon, 2007: 13). 

David Lyon (2007) identifiserer i sitt arbeid hvordan kontrollkulturer er avhengige av 

overvåkning. Lyon definerer overvåkning mer generelt som «en fokusert, systematisk, 

rutinemessig oppmerksomhet rettet mot personlige detaljer, med mål om å påvirke, styre, 

beskytte eller veilede». Det vektlegges at betydningen av «systematisk» er at 

oppmerksomheten rettet mot personlig informasjon ikke er spontan eller tilfeldig, men heller 

målrettet rettet etter spesifikke typer protokoller og teknikker (Lyon, 2007: 14). For å beskrive 

det moderne overvåkningsparadigmet er det populært å snakke om at man står overfor et 

«overvåknings-assemblage», et nettverk av ulike overvåkningssystemer med ulike 

overvåkningstyper og datapunkter som alle har flytende relaterte forbindelser og muligheter 

for samspill (Haggerty and Ericson, 2000). For å bevege oss videre til noe av nåtidens mest 

aktuelle forskning på temaet, blir vi som privatpersoner i dag stilt overfor svært mange ulike 

former for overvåkning i dagliglivet, også i områder som ligger utenfor den polisiære sfære, 

med varierende grad av merkbarhet. Den algoritmedrevne stordata-overvåkningen er en av de 

mest omfattende, og det er denne som i hovedsak kartlegger alt som har med vår aktivitet på 

internett å gjøre, med en rekke ulike mål og intensjoner. «Stordata» refererer både til den 

massive mengden data det i dag er mulig å samle opp og lagre, og til mulighetene som finnes 

for å analysere dem (Andrejevic and Gates, 2014). I et stordatasamfunn blir en rekke 

hverdagslige handlinger vi alle i varierende grad er en del av, systematiske bidrag til 

datainnsamlingen, og sådan også overvåkningen. Eksempler er hvordan det å kjøpe noe med 

et kredittkort, kjøre gjennom en bomstasjon, eller trykke på reklamer på nettet, legger igjen 

digitale spor – altså data (Brayne, 2017). Disse dataene blir brukt til en mengde ulike formål. 

 Vi så i innledningskapittelet hvordan data, samlet inn på ulike måter, kjørt gjennom en 

algoritme-motor som skaper informasjon presentert i en programvare, danner selve grunnlaget 
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for at forutseende politiarbeidsteknikker skal være mulig å ta i bruk. Noe av dataene som 

brukes er «vanlige» politidata, men som vi kommer inn på senere finnes det også forutseende 

verktøy som tar i bruk myriader av andre typer data, for eksempel data om infrastruktur eller 

værforhold (Egbert, 2019). Samtidig går mange av logikkene i utformingen av algoritmer på 

områder som for eksempel de kommersielle overvåkningssystemene videre over i 

utformingen av forutseende politiarbeids-algoritmer (Perry et al., 2013). Ulike former for 

overvåkningssystemer henger sådan tett sammen med forutsetningene for forutseende 

politiarbeid.   

En annen viktig faktor som er verdt å nevne knyttet til overvåkning er makt (u)balanser man 

kan identifisere i overvåkningssystemer. Hvis man legger til grunn at informasjon og 

kunnskap er kilder til kontroll, og dermed også makt, vil den som står i overvåkerens posisjon 

naturlig få et makt-overtak på den overvåkede (Andrejevic and Gates, 2014). Dette er ikke en 

ny tanke innen overvåkningsteoretisering, men det enorme kunnskaps- og 

informasjonsbehovet samtiden krever for risikokontrollformål, kombinert med at overvåkning 

nå skjer på tilnærmet alle arenaer gjennom overvåknings-assemblage og i massiv 

algoritmedrevet skala, gjør at maktstrukturer tilknyttet overvåkning ser annerledes ut i dag 

enn de gjorde for eksempel for 30-40 år siden (Lyon, 2007). Én måte å se dette på er gjennom 

begrepet «overvåkningskapitalisme» (Zuboff, 2020). Shoshana Zuboff ser i sitt arbeid 

informasjonsøkonomier gjennom linsen av Googles og andre store selskapers enorme 

maktoppsamling gjennom deres akkumulasjon av ulike typer data i enorme kvanta (Zuboff, 

2015). Dette er en relevant problemstilling i spørsmålet om politiet, eventuelt gjennom private 

selskap, skal ta eierskap til store mengder data for analyseformål.  

 

2.1.3 Risiko og overvåkning i en norsk kontekst og forskningsstatus på feltet 
 

Idéen om en kontroll- og risikodrevet samfunnsutvikling med et pre-paradigme og 

overvåkningsfokus er altså et forskningsfelt svært mange samfunnsvitere har bidratt til 

gjennom årene. Også i Norge har denne tankegangen blitt viet oppmerksomhet. Blant de 

nyeste forskningsbidragene er Gundhus’ og Jansens (2020) arbeid med å se nærmere på noen 

av logikkene som lå til grunn for migrasjonskontroll i norsk politi fra 2015. Her analyseres 

kunnskapsproduksjon med et utgangspunkt i risiko, og det diskuteres hvordan kalkulerende 

og forutseende logikk paradoksalt nok kan øke usikkerhet ved å identifisere et utvidet 
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mulighetsspekter (Gundhus and Jansen, 2020). Også i andre verk kan vi i Norge identifisere 

hvordan samtidens fokusområder har preget samfunnsutviklingen på ulike måter. Noen av de 

mest sentrale spørsmålene etter 22/07-terroren var «hva ble gjort for å hindre at det skjedde?», 

og «hva bør gjøres for at det ikke skjer igjen?». Granskingskommisjonens kritikk av 

myndighetene lå mye på hva som burde skjedd (Halvorsen, 2014: 227). I likhet med 

granskningsrapporten etter 9/11-terroren, lå det altså en normativ idé og forventning til at 

kontrollapparatet har en form for ansvar om å være i forkant (Halvorsen, 2014). Den norske 

forskningen på feltet utforskes også videre når kapittelet ser nærmere på 

samfunnsutviklingens påvirkning på politiet i neste delkapittel.  

Det kan også nevnes at det også er mulig å identifisere enkeltaspekter ved det norske samfunn 

som ikke passer like godt inn i en fortelling om risikosamfunn og kontroll. Ett av de mest 

åpenbare eksemplene er kanskje den norske fengselsmodellen, der idealet om rehabilitering, i 

det minste på papiret, har blitt gjennomgående bevart. Fengsler som Bastøy fengsel, et 

lavsikkerhetsfengsel uten murer og med et eget lokalsamfunn med fasiliteter som lokalbutikk 

og NAV-kontor (Bastøyfengsel, 2010), er ikke forenelig med Garlands kontrollkultur-

samfunn. Videre kommer det også i denne oppgavens empiri frem at ikke alle jeg snakket 

med av politiansatte var enige i at kriminalitetskontroll i første rekke skal være innrettet etter 

risiko og prediksjon. Som vi ser videre i oppgaven er det rimelig å anta at selv om man i 

Norge kan identifisere likhetstrekk med utvikling som har skjedd i for eksempel USA, står 

Norge i en egen norsk kontekst. Et annet eksempel på dette er debatten rundt bevæpning av 

norsk politi. Til tross for at det kan virke som om politiet i Norge både har fått en lavere 

terskel for risikoaksept, samt en skjerpet forståelse av risikobegrepet i forbindelse med 

bevæpningsdebatten (Finstad, 2015), er det i det minste en debatt og ikke nærmest en 

selvfølge at politiet skal bære våpen som i andre land. Det er vanskelig å skulle etablere noe 

bastant svar på hva som stemmer best for å beskrive den norske konteksten her uten et dypere 

dykk i tematikken, men tendensene er verdt å merke seg.  

 

2.2 Politiet og moderne polisiære virksomheter 
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2.2.1 Etterretnings- og kunnskapsbasert politi7 
 

Modernitets-trendene vi kan peke på i det øvrige samfunn er også gjeldende for politiet – ett 

av samfunnets viktigste kontrollorganer – og deres utvikling. Inntoget av et endret syn på 

risiko, overvåkning, samt en endring av kriminalitets- og trusselbildet de siste 30-40 årene, 

har satt sitt preg på måten man ser på, snakker om, og utfører polisiære virksomheter (Lomell, 

2012). Andre «vestlige land» har i stor grad omfavnet polisiære strategier som har sitt 

grunnfokus i etterretning og kunnskap (Hestehave, 2018: 62). Dette er land Norge ofte 

sammenligner seg med, som for eksempel Storbritannia, Danmark, Tyskland mfl. Slik 

«etterretningsbasert polisiær virksomhet» retter sitt fokus mot å produsere 

handlingsveiledende kunnskap, gjerne basert på ulike kriminalitetsanalyser. Forutseende 

politiarbeid er altså ett av produktene dette paradigmeskiftet har medført (Fyfe et al., 2018). 

Når politiet utvikles og formes i denne samfunnskonteksten, er målet i stor grad å skape et 

politi som er smartere, mer innovative, og som møter moderne utfordringer med moderne 

løsninger (Hestehave, 2018). Det tidligere nevnte skiftet i synet på kriminalitet, med et pre-

kriminalitetsfokus, er også gjenkjennelig i dagens politi og politi-organisering ulike steder i 

verden. Politilitteraturen som tas i bruk her er noe av det som illustrerer disse endringene og 

bidrar dermed til å belyse oppgavens problemstilling. Det har her blitt gjort en avgrensning 

ved å sikte inn på forebyggingslitteratur, som både illustrerer samfunnsutviklingens 

påvirkning på politiet, og danner et viktig grunnlag for oppgavens analyse. 

Når man diskuterer et moderne kunnskapsbasert politi er en annen viktig faktor som må 

nevnes nødvendigheten av samarbeid med andre typer instanser, og av å la noe av den 

polisiære virksomheten skje utenfor selve politiorganisasjonen. Dette skjer både som en aktiv 

del av politiets strategier, og som en muligens uunngåelig konsekvens av de tidligere nevnte 

samtidstrendene. Sammen med et nytt syn på risiko og sikkerhet, har vi sett en fremtreden av 

et privat marked for ulike typer sikkerhetstiltak. Dette mye som følge av New Public 

Management (NPM) og nye krav om gjennomsiktighet hos politiet som organisasjon (Larsson 

and Gundhus, 2016). Vi står overfor en lang liste med private aktører som på ulike måter og i 

ulike grader tilbyr privatiserte polisiære virksomheter (Flyghed, 2018). I konteksten 

forutseende politiarbeid vil fokuset ligge på de aktørene som politiet aktivt beslutter å inngå et 

samarbeid med. Dette er da gjerne de selskapene som produserer de forutseende 

programvarene, og konkrete eksempler gjennomgås i neste delkapittel. En ny dynamikk 

 
7 «Intelligence-led policing» 
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mellom offentlig og privat har sine egne utfordringer, og mens litteraturen på dette området er 

bred og det er mange mulige innfallsvinkler, vil fokuset her ligge nært oppgavens 

problemstilling. Jeg vil sette i fokus forsknings på hva politiet selv synes om samarbeid 

mellom offentlig og privat mer generelt. Martin Gill (2013) har i sitt arbeid gjennomført semi-

strukturerte kvalitative intervjuer i England, Wales og Nord-Irland på hvilke synspunkter 

politiet der har på offentlig samarbeid med private sikkerhetsaktører. Her så man blant annet 

at det var skepsis og bekymringer blant de politiansatte for de etiske implikasjonene knyttet til 

at private selskaper i all hovedsak er profitt-drevne fremfor drevet av målsetninger om å tjene 

samfunnet, og at selskapenes tjenester er avhengige av hvor mye politiet som kunde kan 

betale. Videre lå det til grunn bekymringer knyttet til kvaliteten på polisiært arbeid, til det å 

overlate makt til private selskaper, og bekymringer knyttet til om politiet har det nødvendige 

kunnskapsgrunnlaget til å kunne håndtere kontrakter og avtaler med det private. Fordeler med 

samarbeid med private sikkerhetsselskaper ble identifisert som blant annet at politiet da kan 

fokusere på sine hovedoppgaver, og at politiet kan få tilgang til ulik ekspertise gjennom 

samarbeidet (Gill, 2015). Denne diskusjonen kommer vi tilbake til i analyse- og 

drøftingskapittelet.  

 

2.2.2 Forebygging som politioppgave og utviklingen av forebyggingsidealet 
 

Tradisjonelt finner vi flere ulike grener av forebygging, som alle legger til grunn en spesifikk 

teoretisk forståelse av kriminalitet og kriminalitetsforebygging. Blant disse finner vi den 

klassiske forståelsen om «rettshåndhevelse og avskrekking», samt idéen om at det er 

«situasjoner som skaper lovbrudd» (Gundhus, 2016: 179) og at selve situasjonen lovbruddet 

utspilles i må endres for å lykkes. Disse bygger stort sett på samme logikk med en 

allmennpreventiv forståelse av menneskelige handlinger. Videre finner vi «lokalorientert 

kriminalitetsforebygging» (Gundhus, 2016: 179), og det er inn under denne kategorien 

forutseende politiarbeid-verktøy hovedsakelig kan argumenteres for å tilhøre, sett i de 

tradisjonelle rammeverkene. Teknologiene er, som nevnt, ofte programmert til å peke ut 

aktuelle områder der det er risiko for at kriminalitet oppstår. Politiet i den tradisjonelle 

lokalorienterte kriminalitetsforebyggingen vil basert på denne informasjonen legge inn 

ressurser i disse områdene, og ta i bruk rettshåndhevelse, bortvisning og det å skape uro i det 

kriminelle miljøet som virkemidler for forebygging. Dette kalles altså «hot-spot policing», og 
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er en variant av en nulltoleransestrategi (Gundhus, 2016: 190). «Individbasert 

sosialforebygging» (Gundhus, 2016: 179) er en annen «gren» enkelte forutseende 

politiarbeid-teknologier kan argumenteres for å falle inn under, da det finnes varianter av 

teknologiene som spesifikt peker ut enkeltpersoner algoritmen forsøker å forutsi om kan 

komme til å være ofre for og/eller involvert i kriminalitet. Individbasert sosialforebygging 

springer ut fra individualprevensjonens vekt på å behandle bort de grunnleggende årsakene til 

kriminalitet (Gundhus, 2016). Et problem man derimot kan identifisere med å anvende 

tradisjonelle forebyggings-rammeverk for å forstå forutseende politiarbeid, er nettopp det 

forutseende elementet, som skiller denne typen politiarbeid fra den mer tradisjonelle 

forebyggingen (Bennett Moses and Chan, 2018).  

Det kan også argumenteres for at den kriminalitetskontrollen man i større grad ser fremtre fra 

det etterretnings- og kunnskapsbaserte politiet med polisiering basert på blant annet 

forutseende teknologier, går lenger enn det som tradisjonelt sett har blitt ansett som 

forebygging. Det tidligere nevnte pre-paradigmeskiftet legger også føringer her. At 

kriminalitetskontroll nå ideelt sett skal legge et fokus på intensjoner og forsøk på handlinger 

som straffbare handlinger, endrer måten politiet arbeider på. Hovedfokus har på flere områder 

skiftet fra kriminalitetsoppklaring og straff til identifisering av «farlige» folk og grupper, samt 

å handle før disse kan begå kriminalitet (Lomell, 2018). Politioperasjoner basert på 

forutseende politiarbeidsprediksjoner i for eksempel USA, rettes ofte inn mot respons på 

predikerte enkelthendelser ved å rette fokuset mot det aktuelle området. Dette betyr at 

interessen for de bakenforliggende faktorene som fører til kriminalitet i området i 

utgangspunktet kan falle bort. En slik tilnærming til kriminalitetskontroll vil dermed være mer 

kortsiktig, og ikke involvere strategiske planer rettet mot å eliminere kjernen og årsaken til 

problemet (Bennett Moses and Chan, 2018). Idealiseringen av proaktivitet fremfor reaktivitet 

har også innebåret strukturelle endringer innad i politiet, der ressurser omfordeles til proaktive 

formål (Lomell, 2012). Internasjonalt ser vi altså at det finnes argumenter for at 

forebyggingsbegrepet har endret seg og/eller har endret innhold. De mer tradisjonelle 

teoretiseringene rundt «forebygging» kan dermed i noen tilfeller ikke være like relevant i dag 

når det er snakk om forutseende politiarbeid. Denne tematikken drøftes videre i analyse- og 

drøftingskapittelet i lys av meningene til informantene i dette prosjektet. 

I diskusjonen om forebygging er det derimot også viktig å understreke at idéen om at politiet 

som organisasjon skal jobbe forebyggende ikke er ny. Fokus på forebyggende elementer ved 

polisiære virksomheter, i ulike former, kan spores tilbake mange tiår. Man har da som nevnt 
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gjerne operert med «forebygging» som et svært elastisk begrep, som kan strekkes til å inngå i 

mange ulike typer polisiære virksomheter (Gundhus, 2016). Dette tydeliggjøres ytterligere av 

at politiets forebyggende rolle har vært fastslått i politiloven fra 1995, §1 annet ledd. Det er 

ingen konsensus innen akademia om hvorvidt utviklingene vi ser i dag utgjør et markant skille 

fra tidligere, eller om utviklingen enkelt sagt er «mer av det samme i moderne innpakning». 

Mer tradisjonelle politimetoder som allerede har blitt brukt i årevis, som for eksempel mer 

manuelle kartutregninger på kriminalitetskonsentrasjon, ligner tydelig i form på dagens 

teknologier. Eksempler finner vi i Chicago, der politiet manuelt fant mønstre i 

drapskriminalitet markert med knappenåler på et fysisk kart på 1920-tallet, eller på 90tallet da 

de for hånd tegnet kartoversikter over gjengvold og gjengterritorier. Chicagopolitiet var også 

relativt tidlig ute med å ta i bruk enkel kartteknologi, som «Geographic Information Systems 

(GIS)», som produserer kart der områder med mye kriminalitetsaktivitet fargelegges etter type 

kriminalitet, hvilken gjeng det er snakk om og så videre (Block, 2000). Norge har også 

tidligere jobbet med slike GIS systemer, for eksempel i 2004-2005 da det ble brukt til å 

kartlegge kriminalitetsmønstre i forbindelse med lommetyveri i Oslo (Teknologirådet, 2015). 

Forarbeidet, måten å tenke på, og det eksisterende paradigmet moderne maskinlærende 

polisiære verktøy har blitt formet og fått sitt grunnlag fra, er her tydelig. Forebygging, uansett 

hva som legges i ordet, har altså en lang historie i polisiære virksomheter. 

 

2.2.3 Politiutvikling i en norsk kontekst, og forskningsstatus på feltet 
 

Fokuset innen nyere forskning på feltet ligger altså ofte i stor grad vekt på endringene som 

skjer i det moderne kunnskapsbaserte politiet, som f.eks. i Heidi M Lomells arbeid (2018). En 

rekke ulike perspektiver på tematikken samles også i boken Moral Issues in Intelligence-Led 

Policing fra 2018. I boken tar en rekke tidsrelevante samfunnsvitere diskusjonen rundt ulike 

tematikker knyttet til etterretnings- og kunnskapsbasert politi, som for eksempel ulike 

utfordringer ved en utvikling av politiet. Retter vi blikket tilbake mot Norge kan vi også i 

enda nyere forskning se hvordan kunnskaps- og etterretningsbasert politi diskuteres. Ett 

eksempel er arbeidet til Tina Luther Handegård og Charlotte Ryen Berg (2020) publiserte en 

artikkel som utforsker hvorvidt kunnskapsbasert politiarbeid produserer kunnskap som er til å 

stole på. Her undersøkes det hvordan politifolk på operativt og strategisk nivå forstår begrepet 

«kunnskapsbasert politiarbeid», og hva politiet gjør når de jobber kunnskapsbasert. Her 

påpekes det blant annet at det finnes ulike idéer om hva «kunnskapsbasert» betyr, og at det er 
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sentralt at det etableres en felles forståelse for et slikt begrep i arbeidet med å videreutvikle 

politiet (Handegård and Berg, 2020). 

Med et norskrettet perspektiv kan man også gjenkjenne den samme type tankegang som har 

blitt tatt opp til nå i den norske kriminalitetskontrollutviklingen. Politiet tydeliggjør gjennom 

rapporter og offentlige meldinger at det er et eksplisitt mål at politiet skal være 

«kunnskapsbasert». Politiets primærstrategi 2018-2020 understreker blant annet at politiet er 

avhengig av planmessig og systematisk samarbeid med andre for å kunne løse sitt 

samfunnsoppdrag. Fokus skal ligge på å styrke den kunnskapsbaserte tilnærmingen til 

kriminalitetsforebygging gjennom å ta i bruk etterretning, vitenskap og kunnskapsbasert 

erfaringslæring (Politidirektoratet, 2018). Den konkrete definisjonen på hva 

«kriminalitetsforebygging» er i Norge i dag, oppgis her som: «Arbeidet politiet planmessig og 

systematisk utfører alene eller i samarbeid med andre for å redusere risikoen for kriminalitet.» 

(Politidirektoratet, 2018: 7) Det spesifiseres at målet med definisjonen er å tydeliggjøre at 

forebyggingen i størst mulig grad skal forankres i tiltaksplaner, at arbeidet skal bygge på et 

godt kunnskapsgrunnlag, at etterretning aktivt skal benyttes som beslutningsstøtte, samt at det 

er høy bevissthet rundt hvilke kriminalitetsforebyggende mekanismer politiet ønsker å påvirke 

(Politidirektoratet, 2018). Innad i den norske politiorganisasjonen er det flere organer som er 

ansvarlige for ulike former av samarbeid med private selskaper og andre, blant dem politiets 

fellestjenester (PFT) og politiets IKT-tjenester (PIT). Sistnevnte har en egen 

utviklingsavdeling, men åpner for å benytte seg av tjenester fra markedet der dette vil være 

naturlig i tråd med retningslinjer (Politiet, 2020c). Teknologibruk står sentralt for retningen 

norsk politi ønsker å gå i, noe som kommer frem av blant annet Rapport for fremtidig IKT 

strategi for politiet, der det presiseres at «fremtidige digitale løsninger vil drive utviklingen av 

politiet» (Politiet, 2018). Men som Nadja K. Hestehave (2018) påpeker, og som støttes opp av 

funn fra intervjuer tilknyttet dette prosjektet, er det kunnskapsbaserte politiet mer et ideal å 

følge, enn noen beskrivelse på det som konkret har blitt gjort i Norden. Trendene er uten tvil 

til stede i rapporter og handlingsplaner, men det er vanskeligere å påvise det for konkrete 

avgjørelser. Politiets daglige gjøremål er fortsatt stort sett mye av det samme som det har vært 

de siste tiårene (Larsson and Gundhus, 2016). Teknologiene som tas opp i oppgaven, og andre 

teknologier som faller inn under samme kategori, finner man tross alt ikke noen konkrete 

planer for i Norge nå (Kaufmann, 2020).  

Forebygging er som nevnt et sentralt stikkord for moderne polisiære virksomheter, og i Norge 

og andre nordiske land har forebygging i en årrekke vært hovedfokuset for politiets 
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målsetninger (Gundhus, 2016). Ett av mange eksempler på hvordan forebygging tradisjonelt 

har artet seg i Norge er kriminalitetsforebygging blant barn og unge i storbyene. Denne 

praksisen ble evaluert i en samarbeidsrapport fra NIBR (Norsk Institutt for By og 

Regionforskning) og Politihøgskolen i 2008. Både her og i datidens offentlige utredninger og 

stortingsplaner trer forebygging og samarbeid frem som nøkkelbegreper (Egge et al., 2008). 

Rapporten beskriver forebyggingsstrategier på flere nivå. Primærforebygging sikter seg inn på 

generelle tiltak rettet mot hele ungdomsgruppen, med den hensikt å identifisere risikofaktorer 

man deretter kan forsøke å motvirke. Et eksempel på dette er holdningskampanjer mot 

narkotika. Sekundærforebygging kan ofte være utformet for mer avgrensede målgrupper, med 

hensikt å hindre at problemer forsterkes eller videreutvikles, mens tertiærforebygging sikter 

mot rehabilitering og behandling for allerede tungt belastede individer. Eksempel på 

sistnevnte er bolig- og sysselsettingstiltak for løslatte fanger, ment til å reparere eller begrense 

alvorlige og langvarige skader (Egge et al., 2008). Slike eksempler på norsk 

forebyggingsarbeid passer altså mer inn i de tradisjonelle forebyggingsrammene. Vi ser altså 

at spørsmålet om å innføre forutseende politi i Norge, også kan argumenteres for å være et 

spørsmål om å endre/tilpasse hva «forebygging» egentlig betyr. Denne diskusjonen kommer 

vi tilbake til i analyse- og drøftingskapittelet.  

 

2.3 Algoritmer og algoritmebasert teknologi 
 

Når vi nå har sett på konteksten algoritmer og algoritmebasert teknologi kan argumenteres for 

å ha oppstått og utviklet seg i, må vi deretter se nærmere på algoritmene i seg selv, og på de 

forutseende programvarene det siktes til i oppgavens forskningsspørsmål. Algoritmer og 

såkalt «stordata» er i dag en sentral del av våre hverdagsliv. Det er denne typen teknologi og 

datainnsamling som står bak når du oppdager at google-søket ditt på billige flybilletter til 

Hellas har resultert i en myriade av reklamer for fly og hotell som dukker opp på 

tilsynelatende urelaterte nettsider. Det samme gjelder når f.eks. Youtube gir oss forslag til 

videoer vi muligens kan være interessert i å se, og overraskende ofte treffer godt for mange av 

oss. Innhenting og analyse av data i stor skala, samt å bevilge midler til utvikling av teknologi 

som er i stand til å foreta prediksjonsbaserte risikovurderinger, er som nevnt en naturlig 

utvikling i et risiko- og overvåkningssamfunn. Et begrep samfunnsvitere ofte bruker for å 

karakterisere stordataomfanget i den moderne overvåkningen, er dataveillance (Raley, 2013). 

Algoritmeanalyser er sentrale i slike prosesser. Dette er en del av vår hverdag, og noe mange 
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av oss ikke tenker over til vanlig. Det blir derimot noe annet når stordata-analyser og 

algoritmeteknologi gjør sitt inntog i andre arenaer enn kommersielle. Det er i dag omfattende 

debatter om algoritmer og politisk innflytelse, for eksempel debatten der «filter bubbles», 

informasjonsbobler som oppstår når sosiale medier basert på algoritmeanalyser kun viser deg 

informasjon som støtter verdenssynet du allerede har (Bozdag and van den Hoven, 2015: 1), 

drøftes som et demokratisk problem, for eksempel i arbeidet til Engin Bozdag og Jeroen van 

den Hoven (2015). Naturlig nok har også bruken av algoritmer og data som politi-ressurs satt 

i gang diskusjoner og forskning verden over. Dette delkapittelet innleder med å ta for seg 

forskningsstatus på feltet forutseende politiarbeid. Tematikken tas så videre til å se nærmere 

på slike programvarer, og dette startes med å se på noen av de teoretiske rasjonaliseringene 

bak forutseende politiarbeid for å forstå hvilken kriminologisk intensjon som ligger bak slike 

verktøy. Deretter gås det nærmere inn på spesifikke ulike programvarer og hvordan disse 

fungerer, før delkapittelet avsluttes med en gjennomgang av hva noe av diskusjonen går ut på, 

og hvorfor oppgavens tematikk er viktig og relevant å ta opp. 

 

2.3.1 Forskningsstatus på feltet forutseende politiarbeid  
 

Nyere forskning på det mer generelle feltet algoritmer og teknologi involverer altså som vi 

har sett ulike former for, og debatter rundt, big data og dataveillance-teoretiseringer og 

diskusjoner. Hvis vi derimot retter blikket mot forskning på forutseende politiarbeidsteknologi 

mer spesifikt, finnes det en mengde litteratur som på ulike måter evaluerer ulike typer av 

forutseende politiarbeid som gjøres i dag. Forskningsarbeider som tilnærmer seg 

problemstillingen på et mer generelt grunnlag og som søker å diskutere ulike aspekter rundt 

forutseende politiarbeid er mange og blant dem finner vi det tidligere nevnte arbeidet til Lyria 

Bennett Moses og Janet Chan (2018). De gjør både en omfattende evaluering av forutseende 

politiarbeid der det systematisk gjennomgås punkter der forutseende politiarbeid potensielt 

kan møte på problemer eller misforståelser som kan være problematiske, og en oversikt over 

en del andre mer spesifikke evalueringsarbeider av forutseende politi. Andre tidsaktuelle 

forskningsbidrag som diskuterer problematikken er forskningsbidrag rettet mot å 

problematisere ulike aspekter ved teknologiene - blant mange eksempler Mareile Kaufmann 

(2018) eller Annette Vestby (2018). Slike diskusjoner tas opp mot slutten av delkapittelet.  
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Nyere evalueringer av spesifikke innføringer og/eller prøveprosjekter med forutseende 

polititeknologi kan også være en god kilde til informasjon. Mange av dem inkluderer data fra 

undersøkelser som har blitt gjort på politiets mottakelse av arbeidsmetodene. Dette er altså 

høyst relevant for oppgavens problemstilling, da slik informasjon kan gi en pekepinn om hva 

vi eventuelt kan forvente oss i Norge. Et annet spørsmål som også kunne ha vært relevant å 

stille i denne oppgaven er hva slike evalueringer sier om hvor godt forutseende politiarbeid 

faktisk fungerer – kan man bruke en påvist kriminalitetsreduserende effekt som et argument 

for å skulle innføre slik teknologi? Utfordringen er at litteraturen på dette området er tynn, og 

det kan argumenteres for at den er ufullstendig eller har mangler (Bennett Moses and Chan, 

2018). Spørsmålet om forutseende politiarbeids kriminalitetsreduserende effekt er vanskelig å 

finne et entydig svar på fordi predikerende analysers effektivitet er vanskelig å måle, og det 

man ofte sitter igjen med ved evalueringer av forutseende politiprosjekter er implikasjoner for 

nytte uten klare bevis. Tradisjonelle metoder for måling av kriminalitet blir vanskelige å ta i 

bruk – for eksempel kan det være vanskelig å sammenligne antall kriminalsaker fra perioden 

teknologien er i bruk med året før, fordi forutseende programvarer responderer på topper av 

kriminalitetstrykk som ofte vil jevne seg ut igjen etter en stund (Gerstner, 2018). Kombinert 

med at dette tross alt er et sekundært spørsmål for oppgavens problemstilling, vil det i denne 

oppgaven ikke tas noen omfattende stilling til dette spørsmålet.  

Blant evalueringer av forutseende politiarbeid finner man for eksempel evalueringen av 

eksperimentet med forutseende politiarbeid i Shreveport lagt frem av Hunt et al. (2014). Dette 

var et prøveprosjekt med steds-rettet forutseende teknologi. Her ble det blant annet fastslått at 

de ulike distriktene prøveprosjektet foregikk i endte opp med å ha ulike tilnærminger til 

prosjektet, og at noen av distriktene dermed ikke fulgte opplegget slik det var planlagt. 

Månedlige planleggingsmøter for å opprettholde strategi ble i noen distrikter ikke holdt. Her 

endte distriktene opp med å ta strategiske avgjørelser på egenhånd. Det var også variasjon i 

innsatsen som ble lagt ned i hvert distrikt, der noen distrikter la mye ressurser i prosjektet, 

mens andre begynte med å legge inn mye ressurser, men falt av over tid og endte opp med 

60% mindre dedikert arbeidskraft mot slutten av prøveperioden (Hunt et al., 2014). En annen 

evaluering, denne gangen fra et prøveprosjekt for ‘PRECOBS’ programvaren i Tyskland 

(Gerstner, 2018), tas opp senere i delkapittelet når konkrete eksempler på forutseende 

programvarer utforskes nærmere.  
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2.3.2 Teoretiske rasjonaliseringer for forutseende politiarbeid   
 

Før vi beveger oss inn på mer konkrete aktører innen forutseende politiarbeid, er det derimot 

nødvendig å etablere det som oppgis som de teoretiske rasjonaliseringene for teknologiene. 

Grunnlaget for å etterspørre, utvikle og bruke forutseende politiarbeidsprogramvare har blitt 

underbygget med utgangspunkt i flere kriminologiske og sosiologiske teoretiseringer. Som 

tidligere nevnt har ikke idéen om å analysere og kartlegge kriminalitetsdata på denne måten 

oppstått i et vakuum, og vi kan spore lignende teoretiske logikker langt tilbake i tid. Det er 

nyttig å ta for seg noen av de mest sentrale teoretiske forankringene som ligger til grunn for at 

man argumenterer for at dette er en fruktbar måte å jobbe på, for å forstå den kriminologiske 

konteksten disse teknologiene har blitt relativt populære i. 

PRECOBS, Predpol 8, og flere andre som produserer eller forvalter programvarene oppgir 

selv at utgangspunktet for programmets logikk ligger i en «near-repeat victimization»-

teoretisering (Predpol, 2020: online). Denne legger til grunn at det vil være mulig å forutse 

kriminalitetsmønstre knyttet til for eksempel innbrudd basert på karakteristikker ved både 

lovbrudd og lovbryter. Studier der man sammenligner innbruddhistorikk med historikk på 

tyveri av og i kjøretøy, har vist at en hypotese om lovbryteren som en rasjonell 

optimaliseringstenkende «samler»9 har vært effektiv for å forutsi hvor og når kriminalitet 

oppstår. Når en lovbryter ser seg ut steder der det rasjonelt sett vil være mest fruktbart å begå 

kriminalitet, skjer kriminaliteten i klynger fordi gjentakelse på, eller nærliggende, et 

suksessfullt mål gir resultater (Johnson et al., 2009). Det foreligger også lignende funn knyttet 

til kriminalitetstyper som væpnet ran og væpnet overfall. «Near-repeat»-lovbrudd har vist seg 

å ofte involvere samme gjerningsperson, som lager «kjeder» av flere lovbrudd på samme tid 

og sted (Glasner et al., 2018). Når det så er lovbryteren(e)s oppfatning at det ikke er mer å 

hente, flyttes fokus til andre områder, men med de samme logikkene (Johnson et al., 2009). 

Skal man så bruke denne teorien i kriminalitetsforebyggende programvarer, gjelder det da å 

bruke kriminalitetsdata man allerede har til å predikere hvor og når neste optimale område vil 

være. Man bruker da omstendighetene rundt et lovbrudd og geografisk lokalisering som 

«triggere» og «antitriggere», altså datakataloger med data som sterkt tilsier at lovbrudd vil 

skje eller data som tilsier at det er mindre sannsynlig, i programvaren, for å vurdere hvilke 

faktorer som vil gjøre et mål mer eller mindre optimalt. På denne måten kan politiet være i 

 
8 https://www.predpol.com/  
9 «Forager» 

https://www.predpol.com/
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forkant av lovbryteren og ved tilstedeværelse eller aksjonering bidra til at hen ikke ville kunne 

begå kriminalitet som planlagt fordi det rasjonelt sett blir for risikabelt (Gerstner, 2018).   

Andre nærliggende teorier for hvilke logikker som ligger bak de forutseende 

politiarbeidsteknologier er Lawrence E. Cohen & Marcus Felsons (1979) «Routine activity 

theory», eller lignende teorier som Patricia L. Brantingham og Paul J. Brantinghams 

«enviromental criminology» med «crime pattern theories», utarbeidet fra begynnelsen av 80-

tallet (Gerstner, 2018). Her ligger fokus i hovedsak på hvilke situasjonelle forhold som 

forårsaker kriminalitet, fremfor et fokus på individuelle karakteristikker hos lovbryteren. I 

«Routine activity theory», er det lagt til grunn at det er en rekke faktorer som må sammenfalle 

for at en kriminell handling skal begås: en motivert gjerningsperson må ha tilgang på et mål 

eller offer, med ikkeeksisterende eller lite risiko for å bli stoppet eller tatt. Disse faktorene blir 

i større og mindre grad tilgjengelige i takt med det rutinemessige dagliglivet. Mulighet for at 

kriminalitet oppstår skjer som en del av samfunnets rutinemessige gang. Når det skjer 

endringer i samfunnet som tilrettelegger for at faktorene sammenfaller, vil kriminaliteten i 

samfunnet øke tilsvarende. Ett eksempel som brukes her er hvordan endringer i 

arbeidsmarkedet i etterkrigstiden førte til at flere brukte mer tid borte fra hjemmet i 

forbindelse med arbeid, noe som åpnet for flere muligheter for innbrudd (Cohen and Felson, 

1979). Newburn (2007) kartlegger hvordan Felson i videre arbeid med teoriene spesifiserer at 

de tre hovedpoengene som er nødvendige for å forstå kriminalitetens «kjemi», er en forståelse 

av hvem og hva som må være tilstede og fraværende for at kriminalitet skal kunne begås, en 

kartlegging av hvilken setting som sannsynliggjør lovbrudd, og en oversikt over hvordan 

aktører beveger seg inn og ut av denne settingen for å begå et lovbrudd (Newburn, 2007). 

«Crime pattern theories», bygger videre på en slik antakelse og Brantingham og 

Brantinghams videre arbeid (2008), utarbeider hvordan kriminalitet kan identifiseres i 

mønstre tilknyttet dagligliv og aktørers rom for motivasjoner (Malm, 2010). 

De mer kjente teoriene som «Routine activity theory», som har sine tykkeste røtter i teorier 

om rasjonelle valg fra Ronald V. Clarke og Derek B. Cornish på 1980-tallet (Gialopsos, 

2010), har vært mye av inspirasjonen til de mer manuelle arbeidsmetodene vi så før det 

digitale «tok over» i polisiære virksomheter, og vi kan se tydelige spor av dem i måten dagens 

teknologier er bygget opp på. Mennesker som en rasjonelt handlende aktør ligger altså ofte i 

kjernen (Gialopsos, 2010). «Situational crime prevention» er Clarkes videreutvikling av 

teorier om rasjonelle valg (Eck, 2010), der det ligger en idé til grunn om at situasjoner skaper 

lovbrudd, og at nøkkelen til forebygging av kriminalitet da ligger i å endre situasjonen så det 
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blir lite attraktivt for den rasjonelle lovbryteren å begå lovbruddet (Gundhus, 2016). Vi ser her 

altså paralleller til Garlands argumenter om kontrollkultur. Både forutseende programvarer 

som PRECOBS og HunchLab, samt rasjonaliseringene og argumentene som gis på det 

kommersielle plan for deres effektivitet, passer godt inn i fortellingen om et risikosamfunn 

der kontroll og prediksjon står i sentrum for kriminalitetskontrollutvikling. Forutseende 

politiarbeid går inn i selve kjernen av målsetningsidealene i et pre-paradigme. 

 

2.3.3 Logikker, aktører og intensjoner 
 

For å se hvordan de teoretiske rasjonaliseringene utspiller seg i praksis, og trekke 

fokusområdet ned til mer konkrete eksempler, vil det være nyttig å kartlegge noen av de mest 

sentrale aktørene innen forutseende politiarbeid. I tillegg til å få en idé om hva teknologiene 

deres skal, og ikke skal, kunne gjøre. Når man snakker om bruk av forutseende politiarbeids-

teknologier i praksis, er det fire sentrale skritt som beskriver det helhetlige bildet. Det første 

sentrale punktet er «innsamling av data», som etterfølges av en «analyse» av disse dataene. 

Disse fungerer veiledende for en «politioperasjon», som igjen etterfølges av en «kriminalitets-

respons», som da danner grunnlaget for nye data (Perry et al., 2013: 12-15). For å fange opp 

den praktiske bruken med alle involverte parter og disipliner, omtales det også som 

«prediksjonsledet polisiær busniess prosess»10, der poenget er å understreke at gode 

prediksjoner avhenger av passende og tilstrekkelig handling (Gerstner, 2018). Datagrunnlaget 

for forutseende politiarbeid varierer mellom land, politidistrikter, geografiske områder og 

hvilken spesifikk forutseende programvare det er snakk om. Det kan være både små og store 

datasett, datasett politiet har fra egne data, eller data de på ulike måter skaffer fra andre 

aktører (Kaufmann et al., 2018). Forutseende programvare deles vanligvis inn i to kategorier, 

der man har de steds- og fenomen-baserte prediksjonene på den ene siden, og individ-

fokuserte prediksjoner på den andre. De fleste prediksjonsprogramvarene fokuserer på steder 

(Wilson et al., 2009). Det følger naturlig at disse har sine særegne fordeler og bruksområder, 

men også sine spesifikke problemer og utfordringer. Intervjudeltakerne i dette prosjektet la 

også gjennomgående størst vekt på steds- og fenomenbaserte verktøy, og følgelig er det også 

her fokuset hovedsakelig vil ligge i oppgaven. SSL (strategic subject list) i Chicago kan 

nevnes som et eksempel på individrettet forutseende politiarbeid. Videre trekkes det frem to 

 
10 «Prediction-led policing business process» 
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eksempler på forutseende programvarer som er i bruk i dag, der den ene baserer seg på små, 

relativt gjennomsiktige datasett, mens den andre har som ideal å benytte flest mulig 

datapunkter. 

Aktørene på markedet for steds- og fenomenbaserte teknologier er de private selskapene 

politiet flere steder i verden aktivt har inngått et samarbeid med, der politiet kjøper tjenester i 

form av programvare de selv kan ta i bruk. Dette betyr at det i de fleste tilfeller er de private 

selskapene som eier selve teknologien bak programvaren. Et eksempel fra Europa er verktøyet 

PRECOBS. PRECOBS (Pre crime observation system) er en kommersiell programvare 

utviklet av det tyske selskapet Institut für musterbaseierte Prognosetechnik (IfmPt), som har 

blitt brukt i flere prøveprosjekter for forutseende politiarbeid i diverse tyske distrikter. IfmPt 

oppgir at PRECOBS inkluderer både område-basert prediksjon og individbaserte prediksjoner 

(IfmPt, 2018). Anvendelsen av teknologien i polisiær sammenheng startet som et tiltak rettet 

mot innbrudd i en kombinasjon av urbane boligområder og mer landlige områder i sør-

Tyskland i 2015-2016. 

En rekke punkter er sentrale for programvaren som ble brukt i prøveprosjektet. Først og 

fremst er det viktig for både produsenten og de som skal bruke programmet å understreke at 

informasjonen man får er veiledende, og ikke skal fungere som noen håndfast «spådom»  

(Gerstner, 2018). Deretter er det et poeng at mengden data som mates inn i programmet og 

analyseres, er relativt lite og gjennomsiktig. Helt konkret var det snakk om kriminalitetsdata 

fra fem år tilbake, samt fortløpende innsamlet data som ble fôret inn i systemet tre ganger 

daglig. Disse dataene var hovedsakelig data om omstendighetene rundt lovbrudd (hva som ble 

stjålet, hvordan det ble stjålet osv.), og geografisk lokalitet. Gateadresse, tidspunkt og dato ble 

også brukt (Gerstner, 2018). Disse aspektene har PRECOBS til felles med andre populære 

forutseende politiarbeids-teknologier, som f.eks Predpol i USA, som reklamerer for at de kun 

bruker fem «data points» i sin software (Predpol, 2020), av lignende art som det PRECOBS 

bruker. Når det gjelder den kriminalitetskontrollerende effekten av PRECOBS’ prøveprosjekt 

må det påpekes at omfanget av og lengden på prosjektet var for lite til at man kan konkludere 

allment og overførbart. Det er imidlertid indikasjoner på at bruken kan ha hatt en moderat 

forbedrende effekt på bekjempelsen av innbruddskriminalitet (Gerstner, 2018).  

En annen viktig faktor er at det ble gjort undersøkelser på hva politiet som tok i bruk 

teknologien i prøveperioden syntes om å ta det i bruk på jobb blant annet, i form av seks semi-

strukturerte intervjuer. Disse viste at det stort sett var en konsensus blant brukerne om at 

teknologien var et nyttig supplement i arbeidshverdagen, spesielt i de periodene da det var 
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mange innbrudd. Det må også påpekes at det fortsatt var skepsis til programmet blant 

brukerne i de områdene der det var sjeldnere innbrudd. Til tross for enkelte tekniske 

problemer innledningsvis ble brukervennligheten stort sett omtalt som positiv. Politiet som 

brukte teknologiene i prøveperioden mente at de veiledende prediksjonene de fikk av 

programmet stort sett var forståelige og gjennomsiktige, og de understreket at det fungerte bra 

fordi brukerne selv var erfarne (Gerstner, 2018). 

Et spørreskjema ble også sendt ut til 730 deltakere, men diverse faktorer knyttet til en stor 

andel av respondentenes manglende direkte involvering i prosjektet gjør at funnene her ikke 

er statistisk representative. Man kan likevel lese ut noen nyttige indikasjoner fra disse 

resultatene, som for eksempel at det var svært delte holdninger til fortsatt bruk av teknologien. 

I de urbane distriktene oppga «kun» 41% at de ønsket å fortsette, mens 62% fra de landlige 

distriktene ønsket det samme. Gruppen respondenter som oftest ønsket en fortsettelse av 

bruken var det øverste ledersjiktet (65%), etterfulgt av det midterste ledersjiktet (57%), mens 

andelen av politibetjenter som ønsket å fortsette bruken lå på 46%. Det må igjen understrekes 

at disse tallene ikke nødvendigvis kan anvendes vitenskapelig, og at det er mulig at de som 

har svart selv aldri har brukt teknologien (Gerstner, 2018). Disse undersøkelsene er derimot 

viktige for problemstillingen vi står ovenfor i denne oppgaven, og undersøkelsen er noe av det 

arbeidet som har blitt gjort som ligger nærmest denne oppgavens fokuspunkt. Det er verdt å ta 

med seg oppfatningene av teknologiene som ble gjort blant tysk politi i prøveprosjektet, og 

stille seg spørsmålet videre i oppgaven om dette kan være en pekepinn for eventuell bruk i 

Norge. 

Den versjonen av PRECOBS som ble brukt i prøveprosjektet er derimot kun én versjon av 

hvordan forutseende politiarbeid kan se ut. Sett i lupen av PRECOBS’ prøveprosjekter virker 

forutseende politiarbeid som et ukomplisert verktøy som kan fungere som en hjelpsom bonus 

i det arbeidet politiet allerede driver med. Det er derimot nødvendig også å ta for seg andre 

aktører og hva som kan tenkes å være trendene for hvor disse teknologiene skal videre. Retter 

vi blikket mot USA finner vi for eksempel HunchLab-programvaren som også brukes til å 

kartlegge kriminalitetsmønstre. HunchLab-programvarens kommersielle versjon ble 

opprinnelig utviklet av selskapet Azavea, delfinansiert av det offentlige organet National 

Science Foundation, før det ble solgt til selskapet ShotSpotter (Cheetham, 2019). ShotSpotter 

er i utgangspunktet et selskap som spesialiserer seg på teknologi for lokalisering og analyse 

av avfyrte skudd i byer, med formål om å motvirke våpenkriminalitet. I følge ShotSpotter selv 

kjøpte de HunchLab for å tre inn i markedet for forutseende politiarbeid, og for å kombinere 
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egen teknologi med algoritmebasert kunstig intelligens-teknologien i HunchLab, som de så 

kan tilby til sine kunder (ShotSpotter, 2018). 

I praksis tilbyr ShotSpotter en varemerket abonnementstjeneste kalt Missions der blant annet 

Hunchlab-programvaren er i bruk. Denne består av kriminalitetskartlegging og 

oppdragsplanlegging, taktikkveiledning og forslag, samt innsyn i data om politioppdrag. 

Programvaren politiet har med seg i app-form konfigureres med data, trenes med kalibrering, 

og produserer så såkalte «missions», altså anmodninger om hvor og hvordan politiet skal 

patruljere (ShotSpotter, 2020b). HunchLab-programvaren skiller seg fra andre programvarer 

som for eksempel PRECOBS eller Predpol i hvor mye data som tas i bruk i utregningene. Her 

ligger fokuset på at man i tillegg til kriminalitetsdata skal ta i bruk mange andre typer data 

man har tilgang på. HunchLab tar i bruk datapunkter som infrastruktur (beliggenheten til 

barer, metrostasjoner, caféer, nattklubber og lignende), befolkningstetthet, og områders 

sosioøkonomiske forhold (Egbert, 2019). Men også mer abstrakt data som vær-mønstre, 

månens syklus, skoleplaner, ferier og event-oversikter (Shapiro, 2019). Det må likevel nevnes 

at ShotSpotter selv, i sitt FAQ-dokument, tar opp bruken av disse dataene, og påpeker at de 

har pålagt seg selv en rekke restriksjoner i bruken. I følge ShotSpotter brukes det ikke data 

knyttet til rase, utdanningsnivå eller hjemløshet. Dessuten ligger fokus på områder hvor 

kriminalitet kan oppstå og ikke på hvem som vil begå den, noe som betyr at 

personidentifiserbare data ikke brukes. FAQ-dokumentet har også en del om sikring mot bias 

eller diskriminering, der ShotSpotter oppgir at en del av deres sikring går på å bruke de 

«objektive» dataene knyttet til event-oversikter, antall barer, vær og lignende, samt verifisert 

skudd-data. De oppgir også at programvaren automatisk gjør noe av 

patruljeringsanbefalingene tilfeldige for å spre innsatsen mer mellom høy- og lav 

risikoområder, samt at de som selskap har innført en policy om at systemet ikke skal tillates å 

lage risikovurderingsmodeller på kriminalitetstyper som er i faresonen for «enforcement 

bias». Dette for å unngå fellen der politiets tilstedeværelse i et område fører til mer rapportert 

data fra området, som igjen fører til at politiet oftere sendes til området (ShotSpotter, 2020a). 

Hva dette siste innebærer i praksis, og hvilke kriminalitetstyper det er snakk om, spesifiseres 

ikke. 

   

2.3.4 Algoritmebasert forutseende teknologi i Norge? 
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Fordi slik teknologi ikke er i bruk i Norge, vil det kunne være nyttig å se på hvordan temaet 

snakkes om og fremstilles i norsk offentlighet. Et raskt google-søk på en datamaskin som er 

lånt fra noen som tidligere ikke har søkt på eller lest om tema, viser at de to øverste 

søkeresultatene er én hovedsakelig negativt rettet artikkel, og én hovedsakelig positivt rettet 

rapport – den tidligere nevnte rapporten fra Teknologirådet i 2015 (januar 2020). Til tross for 

den lite vitenskapelige fremgangsmåten, gjenspeiler dette mye av den debatten vi ser ellers. 

Rapporten legger altså vekt på mulighetene politiet får gjennom slike arbeidsmetoder. Den er 

også relativt grundig, og tar opp og anerkjenner noen av de kjente utfordringene 

(Teknologirådet, 2015), selv om det gås mindre inn på hva som kan gjøres for å løse 

problemer som følge av disse. Den hovedsakelig negativt rettede artikkelen er fra Politiforum 

med en politioverbetjent i vinningsgruppen sentrum i Oslo, som i 2016 gikk ut og sa at Norge 

ikke er klar for disse teknologiene. Grunnene han oppgir er at vi ikke har nok forskning på 

feltet, at det er problematisk at det sitter aktører med mål om å tjene penger bak teknologiene, 

og at han tror arbeidsmetoden ikke vil passe i Norge. Han spesifiserer derimot at 

vinningskriminalitet ville vært riktig sted å begynne om vi først skulle tatt steget og innført 

teknologibruken (Holm, 2016). Å få tilgang på konkret informasjon om hvilket arbeid som 

gjøres med en eventuell innføring av forutseende politiarbeid i Norge skulle vise seg å være 

vanskelig. Som det gås inn på i analyse- og drøftingskapittelet visste ingen av de som ble 

intervjuet i forbindelse med dette prosjektet noen fastsatte detaljer om hva som gjøres i dag. 

Andre som har etterspurt slik informasjon fra NC3, Nasjonalt Cyberkrimsenter, har derimot 

altså fått innsyn i at det ikke er planlagt bruk av forutseende verktøy per i dag, og at de 

verktøyene som brukes som baserer seg på «big data»-analyser brukes til etterforskning, ikke 

predikering (Kaufmann, 2020). 

  

2.3.5 Så hva er egentlig problemet? 
 

For å danne oss et bilde av debatten som ligger til grunn for at det er nødvendig å skrive 

denne oppgaven, må vi ta for oss noe av den kritikken og de bekymringene knyttet til 

algoritmebasert forutseende politiarbeid som forskere har fremmet i en årrekke. For å være 

helt tydelig er det her snakk om ulike samfunnskritikeres arbeid knyttet til problematisering 

av algoritmer, ikke en teoretisk diskusjon om verktøyenes rasjonaliseringer. Sistnevnte tas 

derimot delvis opp i analyse- og drøftingskapittelet. Målet i dette delkapittelet er ikke å 

kartlegge hele det kritiske forskningsfeltet, men å trekke ut noen av de mest sentrale punktene 
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som kan bidra til å belyse hva skepsisen går ut på, og hvilke faktorer det er viktig å være 

bevisst på. Kritikkene rettes inn mot flere nivåer av forutseende politiarbeid. 

Først er det nødvendig å ta for seg spørsmålet om objektivitet. Både i dataene, i programvaren, 

og i de polisiære grepene. Som tidligere vist, er en sentral idé i dagens polisiære virksomheter 

at etterretning og vitenskap skal gjennomsyre strategi og handlingsplaner. Innsamling, analyse 

og anvendelse av data har blitt en viktig bit av dette puslespillet.  Som vi har sett er interessen 

for vitenskapelig objektiv analyse, som kan anvendes i for eksempel 

kriminalitetsbekjempende formål stor. Skeptikere vil derimot argumentere for at idealet om 

«den objektive» informasjonen kan være svært vanskelig, om ikke umulig, å oppnå i 

realiteten. For det første er mennesker, data og digital programvare samhandlende aktører i 

konstruksjonen av kriminalitet, og dette skjer i en spesifikk kontekst. Mennesker, med sine 

naturlige menneskelige bias, påvirker teknologien de lager, og teknologiens tilstedeværelse og 

form påvirker mennesker (Kaufmann, 2018). For det andre kan det argumenteres for at 

strategi- og policyvedtak i kriminalitetskontroll alltid er drevet av politikk og eksisterende 

doktriner, i den forstand at etterretningen som produseres fra både maskinvare og andre kilder 

tas i bruk av de feilbarlige individene som har som jobb å vurdere satsningsområder og 

fordele ressurser (Vestby, 2018). Politidata er et resultat av hvilken kriminalitet som har blitt 

oppdaget, hvilken kriminalitet som er rapportert inn, og hvordan denne kriminaliteten har blitt 

omtalt og kategorisert i innrapporteringen. I denne prosessen vil det alltid være noe som ikke 

har blitt fanget opp, og noe som har blitt kategorisert på en bestemt måte basert på ulike 

former for bias (Bennett Moses and Chan, 2018). Politiet som organisasjon er ikke fullstendig 

objektiv, og data, programvare, og programvarens bruk er heller ikke objektivt. Hvis man 

dermed skulle falle i fellen ved å stole på at en programvare som genererer informasjon basert 

på data man oppfatter som ufarget, dermed er fri fra menneskelig bias, vil kritikerne 

argumentere for at dette er en potensielt farlig feilslutning. Intuitivt vil man kunne tenke at det 

vil være mulig å motvirke slike misforståelser, for eksempel gjennom grundig opplæring i 

hvilke logikker som ligger til grunn for at maskinen gir den informasjonen den gir, og 

menneskets egen rolle i dette. Men som det gås mer inn på i analyse- og drøftingskapittelet, er 

ikke dette nødvendigvis enkelt å gjennomføre i praksis.    

Videre er det nødvendig å se på selve algoritmene, og problematikk knyttet til måten disse 

opererer på. Med dagens teknologi er det en realitet at kraftige og avanserte algoritmer er i 

stand til å prosessere enorme mengder data på kort tid. Problemet som oppstår er at disse 

teknologiene da opererer på et nivå det vil være umulig for mennesker å forstå, og dermed 
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også etterprøve og diskutere. Når en programvare behandler tusenvis av variabler på 

sekunder, og i tillegg lærer og opererer dynamisk, vil det oppstå det skeptikerne kaller en 

«black box-problematikk» (Leese et al., 2014). Hvordan og hvorfor maskinene gir den 

informasjonen den gir, vil være tilnærmet umulig å fastslå. Dette skaper åpenbare problemer i 

for eksempel saker som profileringsverktøy knyttet til migrasjon, der en utpekt «mistenkt» 

ikke vil ha noen idé om hvorfor hen ble fanget opp av systemet, og ingen måte å argumentere 

mot avgjørelsen på (Leese et al., 2014). Problemet her er ikke bare de åpenbare 

implikasjonene for diskriminering og dataprivatiseringsspørsmål, men også at lovgivning 

ment å forebygge disse problemene og rammeverk for databeskyttelse, fullstendig kan miste 

sin virkning. Ikke bare vil det være tilnærmet umulig å etterprøve om en avansert 

programvare har brutt loven om korrekt databruk og anti-diskriminering, men det vil også 

være svært vanskelig å sikre seg mot at det skal skje i utgangspunktet, hvis man skal beholde 

et høyt nivå av kunstig intelligens og maskinlæring (Leese et al., 2014). 

Hvis det for alle polisiære avgjørelser fra forutseende politiarbeidsinformasjon ligger til grunn 

en tilgjengelig og forståelig informasjonsgivning om hvordan data er innhentet, hvordan de er 

laget, hva som ligger til grunn for analyseprosessen(e), hvordan informasjonen fra analysen 

har blitt tolket – og en bevisstgjøring på bias og begrensninger i disse prosessene, vil det være 

mulig å evaluere, etterprøve og kritisere avgjørelsen (Bennett Moses and Chan, 2018). 

Problemet er at dette sjelden er mulig i forutseende politiarbeidsprogramvarer, fordi detaljer 

om analyseverktøyene ofte er en businesshemmelighet, og på grunn av «black box»-

problematikken. Videre kan den som anvender teknologien mangle den nødvendige innsikten 

og ekspertisen for å forstå og oppdage bias i algoritme eller analyseringsprosess (Bennett 

Moses and Chan, 2018). Dette blir altså et spørsmål om transparens, men også om 

ansvarliggjøring. I litteraturen som diskuterer forutseende politiarbeid, argumenteres det både 

for at datanalyser skal kunne forklares, og for at ansatte i politiet må kunne redegjøre for sine 

avgjørelser med mer enn bare en grunngivning som for eksempel «datamaskinen sa det» 

(Bennett Moses and Chan, 2018). Blant problematikkene som kan oppstå i forutseende 

teknologier som et resultat av faktorene beskrevet over, er diskrimineringsbekymringer ofte 

trukket frem. Slike bekymringer har blitt fremmet i akademia gjennom lang tid, og blant mye 

ulik forskning på hvordan bias og diskriminering kan forekomme i politiarbeid, finner vi for 

eksempel rasemessig bias i politistopp av kjøretøy i USA (Warren et al., 2006). Bekymringen 

da er at forutseende politiarbeid vil ta med seg slike forhold inn i data, algoritmer, og 

responser på predikert informasjon (Brantingham et al., 2018). Bennett Moses og Chan (2018) 
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trekker distinksjoner på hva som skal til for at en analyse vil kunne defineres som urettmessig 

diskriminerende. For det første påpeker de at korrelasjoner mellom karakteristikker/områder 

og tilbøyeligheten til å begå kriminalitet/sannsynligheten for at det skal skje kriminalitet i 

området trukket av analyseverktøyet, kan ende opp med å være spuriøse, og dermed også 

urettmessige og lite produktive. 

Mer komplisert for diskrimineringsdefinisjoner er det derimot når korrelasjonen er mer 

direkte. Det finnes situasjoner der slike direkte korrelasjoner også kan være uønskede, for 

eksempel der kategoriene som ligger til grunn oftere er basis for upassende generaliseringer, 

der noen generaliseringer kan være urettferdig selektive fordi det kan være andre, mer 

pålitelige generaliseringer, og der bruken av slike generaliseringer i enkelte omstendigheter 

ville vært stigmatiserende eller åpne for økt avstand mellom grupper (Bennett Moses and 

Chan, 2018). Når målet med til forutseende politiarbeid er å forskjellsbehandle for 

kriminalitetskontrollformål basert på data-identifiserte forskjeller, oppstår bekymringer 

knyttet til diskriminering. Særlig i forbindelse med sistnevnte situasjon, selv i de situasjonene 

der det ikke foreligger noen ondsinnet menneskelig innflytelse eller andre problemer knyttet 

til datakolleksjon og analyse. Det kan altså, som det påpekes her, i noen tilfeller 

rettferdiggjøres å fjerne sensitive variabler fra datasett og/eller analyser. Samtidig er dette i 

seg selv vanskelig å gjennomføre, da slike variabler ofte henger sammen med andre variabler, 

og andre variabler kan fungere som en «proxy» for den uønskede variabelen, altså at en 

sammenhengende variabel ender opp med samme uønskede funksjon som den fjernede 

variabelen. Å fjerne alle sammenhengende variabler ville imidlertid kunne umuliggjøre den 

prediktive analysen (Bennett Moses and Chan, 2018). Diskrimineringsspørsmål kan altså 

være svært kompliserte. Som nevnt er det ikke all forutseende politiarbeidsteknologi som 

bruker større mengder data, eller mer avanserte maskinlærende analyser. De som ikke gjør 

det, som for eksempel PRECOBS, har ofte også aktivt gått inn for å unngå det og informere 

om at de er klare over slike problematikker (Gerstner, 2018). Programvarer som for eksempel 

HunchLab vil derimot antas å i større grad kunne støte på slik problematikk. Det finnes 

argumenter for at en potensiell optimalisering av forutseende teknikker vil innebære tilegning 

av så mye data og så mange datasett som mulig (Egbert, 2019). 

Til tross for utfordringene står teknologioptimistene på at forutseende politiarbeidsteknikker 

vil ha flere fordeler enn ulemper, og at potensialet som ligger i teknologiene vil definere 

polisiære virksomheter i årene fremover. Simon Egbert (2018) har analysert den politiske 

fremstillingen av forutseende politiarbeid i Tyskland. Her kan man blant annet se hvordan det 
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har blitt fremmet økonomiske og tekniske faktorer for nyttepotensiale i forutseende 

politiarbeid, men at det fremfor alt har blitt et politisk fenomen. Politisk retorikk om 

kriminalitet som sikkerhetsproblemer, og forutseende politiarbeid som løsninger på disse, 

samt legitimeringer av politikeres ambisjoner om kriminalitetsbekjempelse gjennom å 

fremsnakke slike løsninger, går mye igjen (Egbert, 2018). Arbeid som dette illustrerer 

hvordan forutseende politiarbeid som en spennende ny nytteløsning virker som en produktiv 

vei å gå mot fremtiden. Enkelte ønsker å av-mystifisere forutseende politiarbeid ved å ta 

avstand fra futuristiske vinklinger på hva teknologiene skal kunne gjøre eller fra trukne 

paralleller til medieinnhold som for eksempel filmen Minority Report. De vil heller trekke 

frem hvordan teoretiseringene for de forutseende programvarenes funksjon bygger seg på 

allerede eksiterende kriminologiske grunnlag, og at de sådan er en fortsettelse på en allerede 

eksisterende trend (Egbert, 2019). Det er verdt å merke seg at både optimister som snakker 

varmt om muligheter og skeptikere som advarer mot problemer, legger til grunn at det vil 

kunne bli en realitet med mer omfattende bruk av data i polisiære virksomheter. Hvorvidt en 

eventuell innføring av forutseende politiarbeid i Norge vil se ut slik Tysklands prøveprosjekt 

gjorde, med enkle og mer gjennomsiktige hjelpeverktøy, eller om vi vil se en mer omfattende 

og breddefokusert versjon som HunchLab eller det som eventuelt kommer etterpå, kan vi ikke 

si med sikkerhet i dag. Hvordan dette vil utvikle seg de neste tiårene, er også usikkert. 

Vi ser altså nå hvordan spørsmålet om forutseende politiarbeid eventuelt skal tas i bruk i 

Norge også handler om en rekke overordnede spørsmål om bias, transparens og 

ansvarliggjøring. Kritikerne av forutseende politiarbeid argumenterer ikke nødvendigvis for at 

slike metoder ikke kan brukes, men heller for at bruk må skje på en gjennomtenkt måte der 

man er klar over både potensielle fallgruver og nytteområder (Bennett Moses and Chan, 

2018). Dette kapittelet har etablert hva forutseende politiarbeid er, og konteksten det har 

oppstått i for å forstå bakgrunnen for at oppgavens forskningsspørsmål – «Hva er 

Oslopolitiets holdning til forutseende politiarbeid)» - er nødvendig å stille. Neste kapittel 

utforsker hvordan dette spørsmålet skal besvares. 
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3 Metode 

 

Når vi nå har sett nærmere på konteksten for hvorfor oppgavens problemstilling er nødvendig 

å besvare, beveger vi oss videre til måten den skal besvares på. Kapittel 3 tar for seg 

oppgavens metodiske grunnlag ved å gjøre rede for hvilke vitenskapsteoretiske overveielser 

og prosjektdesignmessige valg som har blitt tatt på veien mot dette målet.  

Oppgavens problemstilling er i utgangspunktet utarbeidet på fenomenologiske prinsipper. 

Som denne tenkemåten tilsier, kan man argumentere for at man finner veien til de større, 

abstrakte vitenskapelige teoriene gjennom menneskers egen opplevelse av verden (Kvale and 

Brinkmann, 2015). Oppgaven søker å forstå en del av verden sett fra politiansattes perspektiv, 

og å skape en forståelse for betydningen av deres opplevelser og verdensbilde. Som det gås 

nærmere inn på satte dette delvis et preg på gjennomførelsen av intervjuene og det følgende 

analysearbeidet. Hovedformålet i intervju og analyse er derimot en mer generell teoretisk 

lesning av intervjumaterialet. En målsetning om ikke å ta i bruk systematiske 

analyseteknikker er ikke uvanlig å se i arbeider fra de siste tiårene (Kvale and Brinkmann, 

2015), og beslutningen om å ha en slik tilnærming til analysen her, er todelt. For det første er 

det etter min vurdering sentralt å sette intervjumaterialet i en tydelig teoretisk kontekst for å 

virkelig kunne forstå og fortolke en del av informantenes holdninger til forutseende 

politiarbeid. For det andre vil en slik analytisk frihet bidra til det tidligere nevnte ønsket om å 

utforske intervjumaterialets mangfoldighet. Mot slutten av kapittelet ser jeg nærmere på hva 

som kan være utfordringene med en slik tilnærming og hvilke prosjektdesignmessige grep 

som har blitt gjort for å forsøke å motvirke slike utfordringer.  

 

3.1 Kvalitative Intervjuer som metode og oppgavens utvalg 

 

3.1.1 Hvorfor kvalitative intervjuer? 
 

Et kvalitativt forskningsintervju søker å kartlegge andre menneskers perspektiver og 

synspunkter. En intervjusamtale kan resultere i et omfattende og fyldig grunnlag for innsikt i 

informantenes tanker, erfaringer, og følelser (Thagaard, 2009: 87). I en oppgave med en 

problemstilling som går på nettopp dette – å undersøke oslopolitiets holdninger til forutseende 
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politiarbeid – ble det tidlig i prosjektplanleggingsprosessen etablert at oppgaven ville dra 

nytte av å samle inn egen empiri. Med dagens situasjon der Norge er et land som ikke har tatt 

forutseende teknologi i bruk, og der det per i dag er tvil om bruk av forutseende teknologi i 

det hele tatt er på et planleggingsstadium (Kaufmann, 2020), er kvalitative intervjuer en god 

mulighet til å utforske de tanker og holdninger som finnes i politiet. Intervjusituasjonen tillot 

at jeg i prosjektet kunne utforske perspektiver og synspunkter rundt tema, samtidig som 

intervjudeltakerne også ble invitert til å vende blikket fremover og bruke sin erfaring i 

drøftinger om hvordan de antar fremtidens politi vil se ut, og om hvordan de personlig skulle 

ønske at fremtidens politi skal se ut. Intervjuer som forskningsmetode er en viktig kilde til 

kunnskapsproduksjon, der kunnskap produseres i et samspill mellom intervjuerens spørsmål 

og informantens svar og drøftinger (Kvale and Brinkmann, 2015). Videre i kapittelet tar jeg 

opp de prosjektdesignmessige valgene som ble tatt for å få mest mulig ut av intervjuene i 

dette spesifikke forskningsprosjektet, samtidig som forskningsetiske hensyn ble ivaretatt. 

 

3.1.2 Utvalg: Hvilke politiansatte? 
 

Som nærpolitireformen – en reform for «å modernisere politiet» som trådte i kraft i 2016 og 

som skal sluttføres i 2020 (Regjeringen, 2020) – har fastsatt, er det et fokus innad i politiet å 

ha et sterkt lederskap med høy grad av spesialisering og analytisk arbeid, som skal danne 

grunnlaget for politiarbeid ute i felten (Regjeringen-Prop.61LS, 2014-2015). Ansatte i 

lederstillinger, men også andre typer analytiske stillinger, har en unik posisjon knyttet til 

bruken av forutseende politiarbeid i dag, og planer man eventuelt kan forvente og/eller 

forestille seg at kommer i fremtiden. Flere av dem jobber direkte med innføring av 

teknologier i politiet, og deres perspektiver på tema, og hvordan de stiller seg til denne typen 

arbeidsmetode er sådan direkte relevant for oppgaven. Samtidig er patruljepolitiets perspektiv 

også nyttig. Det er de som er ute i felten som til slutt skal ende opp med å ta i bruk disse 

verktøyene i hverdagen, dersom Norge følger andre land i innføringen av de forutseende 

teknologiske arbeidsmetodene. Deres vurderinger, optimisme og bekymringer er sentrale i 

spørsmålet om hvorvidt forutseende politiarbeidsteknologi skal tas i bruk, og hvordan man 

eventuelt gjør dette på best mulig måte. Som det kommer frem i intervjuene har mange av 

dem fulgt med på utviklingen i andre land, og har sterke meninger om hva de forventer at det 

vil si for deres arbeidshverdag og for utviklingen av politiet om teknologiene innføres.  
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Vurderingen knyttet til om det ville ha vært mest fruktbart å fokusere på én av disse gruppene 

ble tatt, men valget falt til slutt på å snakke med begge. Grunnen til dette er todelt. Den ene 

årsaken er faktoren utvalgets tilgjengelighet. Det er relativt få ansatte i Oslo-politiet i de 

tidligere nevnte analytiske stillingene, og det var derfor et forbehold som måtte tas at det 

kanskje ikke ville være mulig å komme i kontakt med nok informanter som hadde tid, lyst, 

mulighet og lignende, til å delta i prosjektet i det tidsrommet jeg hadde til disposisjon til å 

utgjøre et rimelig utvalg. Dette viste seg å stemme. Den andre årsaken er behovet for 

informanter med kjennskap til problemstillingen. Alle jeg snakket med av patruljepoliti i 

forbindelse med prosjektet hadde reflekterte tanker rundt tema og velbegrunnede meninger, 

men noen av informantene hadde diverse spørsmål rundt teknologiene, arbeidsmetodene og 

lignende. Det er viktig for meg å påpeke at det var et aktivt valg fra min side å også etablere 

kontakt med noen tilfeldige politibetjenter som ikke nødvendigvis hadde en sterk mening om 

og/eller eksplisitt interesse for problemstillingen fra før, da disse også har verdifulle bidrag til 

utforskingen av problemstillingen. Generell erfaring og synspunkter på hvordan politiet i dag 

fungerer, eller ikke fungerer, er alltid relevant. I tillegg vil det i et scenario der Norge tar 

avgjørelsen om å innføre teknologiene og de medfølgende arbeidsmetodene mest sannsynlig 

innebære at mange, eller alle, ansatte på patruljenivå måtte forholde seg til teknologiene. De 

som ikke allerede har en veldig bestemt mening om saken, har likevel interessante tanker og 

ideer om hva de mener det vil innebære for deres arbeidshverdag når det inviteres til 

refleksjon om tema. Det er derfor fordelaktig å få mest mulig av dette frem i lyset før vi er i 

en situasjon der arbeidsmetodene skal innføres. Samtlige samtaler der informanten på forhånd 

sa at de ikke hadde noen eksplisitt interesse for temaet (to) resulterte i nyttige vurderinger og 

synspunkter der informanten viste seg å både kunne mer om temaet enn de trodde, og villig 

ble med på drøftinger rundt det. Men dette betyr også at det i noen av intervjuene var jeg som 

ga noe av den vesentlige bakgrunnsinformasjonen for samtalen, og at samtalen da delvis 

baserte seg på denne informasjonen. Som jeg går nærmere inn på senere i kapittelet, kan dette 

potensielt by på utfordringer. Det var derfor et mål at utvalget også i størst mulig grad 

inkluderte de som allerede har god kjennskap til problemstillingen. Selv om jeg fant flere av 

disse blant de ansatte jeg snakket med som hadde en patruljestilling, var det sikrere å anta at 

jeg ville finne dem blant de med mer analytiske ansettelser med arbeidsoppgaver som går mer 

direkte inn på temaet. 
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3.1.3 Størrelse på utvalg, og hvem som kan representere de ulike gruppene 

 

Det finnes ingen fastsatte retningslinjer for hvor stort utvalget i et kvalitativt 

forskningsprosjekt skal være, og et riktig svar for hvert enkelt prosjekt avhenger av mange 

faktorer, deriblant om materialet fra utvalget er nok til å besvare problemstillingen – et 

spørsmål som i seg selv kan være vanskelig å finne en mal på å besvare (Malterud et al., 

2016). Størrelsen på utvalget i dette prosjektet ble satt til å ideelt sett romme 5-7 informanter, 

og endelig tall ble 5. Dette sikret en ok balanse mellom å komme i kontakt med flere ulike 

typer informanter, og at datamengden jeg fikk ut av prosjektet var overkommelig. Størrelsen 

på utvalget havner innenfor det som blir sett på som «vanlig» for en intervjuundersøkelse, 

men fordelen med at størrelsen lå på den lavere siden var at jeg fikk muligheten til å 

gjennomføre en grundigere analyse som gikk mer i dybden på hvert enkelt intervju (Kvale 

and Brinkmann, 2015: 148-149).   

Det var ønskelig å komme i kontakt med ansatte med varierende personlige karakteristikker 

som kjønn, alder, etnisitet og så videre. I dette prosjektet kan faktoren alder muligens være 

den med størst betydning. Blant dagens politiansatte finner man både de erfarne som allerede 

har jobbet i flere år med de mer tradisjonelle arbeidsmetodene og som nå i de siste 10-20 

årene har tilpasset seg de nye teknologiene som har kommet, samt de yngre som har vokst opp 

i takt med den mer generelle nyere teknologiske utviklingen og nå tar i bruk arbeidsmetoder 

som samsvarer med dette i sin arbeidshverdag. Den yngre gruppen har også tatt utdanningen 

sin i en tid der det har vært mer fokus på teknologibruk både på politihøgskolen og i 

politikken. Begge perspektiver er verdifulle, og tre av informantene som deltok falt inn under 

det yngre spekteret, altså de som rent sannsynlig vil være de som ender opp med å ta 

arbeidsmetodene i bruk/de som vil jobbe med å innføre dem, dersom Norge tar den 

avgjørelsen. Dette er gunstig for oppgavens formål. 

Mer problematisk ble det derimot med de andre karakteristikkene, da det viste seg å bli en 

utfordring å finne representative informanter på andre punkter enn alder. Alle informantene 

som deltok i prosjektet var menn. Det er også vanskelig å skulle si noe om 

etnisitetsmangfoldet i utvalget, både fordi noen av intervjuene ble gjennomført via telefon 

som vi kommer tilbake til senere, og fordi dette er en faktor som kan være vanskelig å fastslå 

og kategorisere. Selv om dette ikke nødvendigvis er et problem i seg selv, er det viktig å være 

bevisst på hvordan mangel på variasjon og representasjon kan påvirke den informasjonen man 

får tilgang på, spesielt når man har å gjøre med spørsmål om for eksempel 
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diskrimineringsproblematikk. I oppgaven har det blitt argumentert for at underliggende bias 

alltid vil være til stede til en viss grad, og det vil være naivt å anta at det ikke også kan gjelde 

for denne oppgaven og utvalget av informanter oppgaven baseres på. 

Oppgavens endelige utvalg inneholder én politiansatt med en mer analytisk type stilling som 

jeg i oppgaven vil kalle «Ivar». Ivars stilling innebærer at han på forhånd kunne mye om 

tematikken, og han uttrykte også en generell interesse for tema. «Per» har en stilling som også 

er mer analytisk, men er mer praktisk rettet enn Ivars. De tre resterende informantene i 

utvalget; «Sondre», «Lars», og «David», var alle ansatt i patruljepolitistillinger i Oslo 

Politidistrikt. Fordelingen mellom typer politiansettelser her skyldes tilgjengelighet i utvalget. 

Når det gjelder patruljepolitiet var det litt variasjon i stillingsnivå blant patruljemannskapene 

jeg snakket med. Til tross for at det hadde vært interessant å inkludere stillingstittel i 

analysen, er alle slike kjennetegn fjernet av anonymiseringshensyn. Det presiseres heller ikke 

hvem som hørte hjemme hvor i Oslo politidistrikt. Når utvalget er såpass lite, vil det kunne 

være sannsynlig at det finnes enkeltpersoner som vil kunne gjenkjenne intervjudeltakerne 

basert på slike kjennetegn.    

 

3.2 Rekruttering og intervjuguide 

 

3.2.1 Snøballmetoden 
 

Rekruttering av informanter ble gjort gjennom utsendelse av en invitasjon til å møtes til 

intervju på e-post, med vedlagt informasjon om prosjektet. Kontakt ble opprettet gjennom 

flere kanaler, hovedsakelig gjennom bekjentskaper og kontaktpersoner til ulike ansatte ved 

Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS). Personlig nettverk ble også brukt, der 

venners kjennskap til potensielt relevante deltakere, som jeg hverken har eller hadde noe 

personlig forhold til, åpnet for å dele invitasjonen med disse. Fordi oppgavens tema kan anses 

som et relativt smalt interessefelt, ble det besluttet å bruke en snøballmetode for å forsøke å 

finne frem til deltakere med ønsket interesse for tematikken. Ansatte ved IKRS hadde 

informasjon og idéer om hvem innen politiet som enten jobber med og/eller interesserer seg 

for tematikken, og disse kunne dermed i teorien vise vei videre til lignende kollegaer. 
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Samtidig tilbød denne fremgangsmåten et praktisk element med effektivisering av 

rekruttering. 

I likhet med andre forskningsarbeider oppsto det også her utfordringer som påvirket 

prosjektets forløp. Den mest fremtredende var at «snøballen» stoppet opp, og at 

kommunikasjonen endte etter første «lenke». Dette førte til et større antall 

førstekontaktpersoner i utvalget enn planlagt (Andrews, 2007). Ulempen med dette var at det 

var vanskeligere å finne frem til de som hadde den ønskede kjennskapen til tema, og at jeg 

ikke fikk tilgang på «nettverket» jeg så etter i like stor grad. Fordelen var derimot at arbeidet 

med å få tak i informanter fra flere ulike steder innad i distriktet gikk lettere. Av 

anonymitetshensyn presiseres det ikke hvor i den geografiske inndelingen av Oslo 

Politidistrikt (vest, sentrum og øst) hver enkelt politiansatt jeg snakket med jobber, men to av 

tre geografiske områder ble dekket.  

Min oppfatning er at oppgavens tidligere nevnte problematikk med lavt mangfold av kjønn og 

muligens etnisitet blant informantene i stor grad er et resultat av en blanding av tilfeldigheter, 

og at de som på ulike måter jobber med ulike former for kunstig intelligens ofte er menn 

(KildenKjønnsforskning.no, 2020). Det må derimot erkjennes at rekrutteringsmetode også kan 

ha hatt noe å si, da det er en rimelig antakelse at personer i nettverk i større eller mindre grad 

er lik seg selv. Derimot kan det også nevnes at flere av de jeg ble henvist videre til av 

informanter, og som takket nei til å delta eller ikke responderte, var kvinner. Dette nevnes 

ikke for å gjøre noe poeng av kvinners deltakelsesvilje eller relevans for prosjektets tematikk, 

men for å vise at muligheten for økt grad av mangfold knyttet til kjønnsfaktoren lå der selv 

med den valgte rekrutteringsmetoden. Etnisitetsfaktoren er igjen mer usikker. 

 

3.2.2 Intervjuguide 
 

I tråd med fenomenologiske prinsipper og oppgavens hovedmål om å illustrere hva 

politiansatte selv mener, ble det naturlig å lage et semistrukturert intervjuoppsett. Ved å 

forberede en intervjusituasjon uten rigide rammer, vil det være mulig å la informanten selv i 

større grad styre hvor samtalen skal gå, og dermed også ha et økt fokus på det informanten 

selv synes er viktig (Kvale and Brinkmann, 2015). Etter de mer innledende og grunnleggende 

spørsmålene rettet mot å sette samtalen i gang og la informanten bli mer komfortabel 

(Thagaard, 2009), var derfor intervjuguiden satt opp sånn at min rolle som intervjuer gikk 
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mest på å stille oppfølgingsspørsmål og styre samtalen tilbake på tema dersom vi skulle 

komme til å spore av. 

Det ble derimot også etablert tre hoved-tema i forkant som jeg etter en stund ville aktivt styre 

samtalen inn på, dersom det ikke ble tatt opp av informanten selv. Disse var «positive sider og 

optimisme», «negative sider og bekymring», og «informantenes syn på fremtidsutsiktene». 

Målet med dette var både å invitere til refleksjon hos informanten, men også å undersøke om 

det var noen aspekter ved tema som informantene kanskje ikke hadde tenkt så mye over fra 

før -som i seg selv kan være verdifull empiri (Thagaard, 2009). Det ble skrevet ned konkrete 

spørsmål til hvert hoved-tema i forkant, men ofte ble flere av disse besvart naturlig når 

informanten fikk snakke mer fritt om tema. Dette oppsettet gjorde da at intervjuet utfoldet seg 

naturlig, samtidig som intervjuguiden fungerte som drahjelp de få gangene samtalen stoppet 

opp. Et sentralt aspekt ved intervjuene som aktivt inngikk i alle ledd av intervjuprosessen var 

å kommunisere tydelig at informasjonen jeg var ute etter var deres personlige tanker og 

meninger, og at det sådan var stort rom for ulike svar, og at svar som for eksempel «det har 

jeg ikke tenkt så mye på» også var ok. Alle deler av intervjuguiden var derfor innrettet 

deretter. Videre var en del av oppgavens metodiske design å sette opp intervjuguiden slik at 

deltakerne i intervjusamtalen ble invitert til en idédugnad rundt hva som ville vært en optimal 

fremtidig forutseende teknologi i informantenes egne øyne. En slik idédugnad åpnet for at 

informantene kunne diskutere litt frem og tilbake, både med meg og med seg selv, og 

identifisere hva de ønsket og/eller følte at de trengte fra teknologi i fremtiden. Som vi 

kommer nærmere inn på i neste kapittel ga dette oftere mer utfyllende og nyanserte svar enn 

det å bare stille spørsmålet «hva føler du at du trenger fra teknologi?» rett ut gjorde. I noen 

tilfeller oppsto det til og med motsetninger mellom svaret på dette spørsmålet, og det som 

kom frem i idédugnaden. Både intervjuguide, informasjonsbrev til informanter, og NSDs 

godkjenning av prosjektet er å finne i oppgavens vedleggs-liste. 

 

3.2.3 Forberedelser og utfordringer knyttet til begrepsavklaringer og 

informasjonsgivning i intervjusituasjonen 
 

I et intervju om et tema som i stor grad handler om teknologiske termer og spesifikke 

arbeidsmetoder, er avklaring av begreper og definisjoner sentrale for at intervjuer og 

informant skal ha samme nødvendige forståelse og utgangspunkt for meninger og 
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refleksjoner. For meg ble det derfor helt sentralt for intervjuguideoppsettet å etablere enkle og 

konkrete begrepsdefinisjoner i forkant. Noen begreper, som for eksempel «algoritmebasert 

forutseende politiarbeid», ble gått gjennom ved starten av alle intervjuene for å sikre at 

intervjuet startet med samme premiss hos intervjuer og deltaker. Dette er fordi «forutseende 

politi», og andre lignende begreper, i prinsippet kan bety ganske mye, og det var derfor viktig 

å klargjøre hva man mener helt spesifikt. 

Andre begreper, som for eksempel detaljspørsmål om bruken av teknologiene i de praktiske 

arbeidsmetodene, ble nærmere spesifisert etter forespørsel eller ved behov underveis i 

intervjuene. Som nevnt tidligere i kapittelet var jeg som intervjuer derfor i en situasjon der jeg 

tidvis sto for å tildele en del informasjon. Risikoen her kunne være at informasjonen jeg ga 

var farget av mine egne personlige holdninger til tema. Det var viktig for meg å utarbeide 

mest mulig av denne på forhånd og med et fokus på å ikke la definisjonene indikere 

holdninger, slik at det ikke ble rom for at jeg skulle komme med presiseringer spontant, og 

dermed kunne komme til å si en personlig mening i stedet for en så objektiv som mulig 

beskrivelse. Igjen kommer vi tilbake til spørsmålet om det i det hele tatt finnes noen sann 

objektivitet, og at jeg også vil være «offer» for en viss grad av subjektivitet i alt jeg gjør. For å 

forsøke å motarbeide noe av dette lå derfor mye av forberedelsesarbeidet i å finne andre 

vitenskapelige beretninger om temaet og i størst mulig grad bruke andres ord og definisjoner 

fra varierende, og helst så upartiske som mulig, standpunkter.  

 

3.3 Datainnsamling og databehandling 

 

3.3.1 Gjennomførelsen av intervjuene 
 

Fordi jeg ønsket å intervjue en yrkesgruppe som er kjent for å ha travle arbeidshverdager, var 

det et mål at gjennomføringen av intervjuene skulle skje fullt og helt på deltakernes premisser. 

To av deltakerne ønsket å gjennomføre intervjuet i arbeidstiden i lokalene til sitt arbeidssted. 

Dette åpnet for en samtale der vi kunne sitte og prate ansikt til ansikt uten bakgrunnsstøy eller 

bekymring for personvernsproblemer ved for eksempel at andre overhørte samtalen. Den 

tredje foretrakk å gjennomføre intervjuet på en offentlig café etter arbeidstiden. Dette åpner i 

utgangspunktet for flere utfordringer. På offentlig sted vil støynivå kunne være en faktor som 

vil kunne påvirke både opptaket av samtalen, og samtalens flyt dersom det skulle bli for ille. 
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Samtidig vil et offentlig lokale som er for stille åpne for at andre tilfeldige cafégjester lettere 

kan komme til å overhøre samtalen, noe som setter anonymitetskravet i fare. Mitt inntrykk var 

at gjennomføringen av intervjuet gikk bra, til tross for risikofaktorene. Det var en del mer støy 

enn jeg skulle ønsket, men samtalen fløt likevel fint og det ble minimalt med gjentakelser 

eller vansker med å høre hverandre. På spørsmål om hva informanten syntes var svaret at han 

var enig i at støynivået var greit, men det kan også ha vært av høflighetshensyn. Lydopptaket 

fra samtalen var brukbart. Jeg merket ikke noen som overhørte samtalen, og det var mye 

gjennomtrekk blant cafégjestene. 

Ettersom de to resterende intervjuavtalene endte opp med å finne sted i perioden der Covid-19 

pandemien sto på som verst i Norge og helsemyndighetene hadde innført regler for smittevern 

tilknyttet fysiske møter mellom folk, var det nødvendig å se på alternative metoder for 

gjennomføring av intervjuene. Det ble inngått en dialog med hver enkelt informant om hva 

som ville være den beste måten å gjennomføre intervjuet på. Fokus lå hovedsakelig på 

personvernspørsmål, men også på informantens komfort og hvilke løsninger som ville være 

mest praktiske. Hos samtlige ble det til slutt enighet om å gjennomføre intervjuet over telefon. 

Dette var svært gunstig for å kunne fortsette prosjektarbeidet selv om landet var i 

unntakstilstand, og informantene som deltok slik hadde gjerne mulighet til å stille på kortere 

varsel. Telefonintervju gjør derimot at man mister mye av den mellommenneskelige 

kontakten man får av å møtes ansikt til ansikt, og dermed mister man også den informasjonen 

som ligger i kroppsspråk. Det er fortsatt mulig å lese stemningen man har under intervjuet til 

en viss grad, men noe faller unektelig bort når man kun har stemme å gå etter. 

Jeg gjennomførte telefonintervjuene ved å ringe informanten til avtalt tid fra alenerom, for så 

å sette vedkommende på høyttaler med diktafonen liggende ved siden av. Det ble informert 

om oppsettet så deltakerne kunne samtykke til det før diktafonen ble skrudd på, og jeg ga 

beskjed muntlig når opptaket begynte og når diktafonen ble skrudd av. Det første 

telefonintervjuet gikk greit for seg, men i det andre oppsto problemer med lydkvaliteten. Det 

var tidvis vanskelig å høre hva som ble sagt, tilsynelatende på grunn av en kombinasjon av 

bakgrunnsstøy og dårlig forbindelse. Noen av disse ulempene kunne ha vært unngått ved å i 

stedet ta i bruk en av de mange ulike videochatteprogrammene som finnes på markedet. Disse 

ble derimot valgt bort av personvernhensyn, både på grunn av bekymring knyttet til 

programmenes krypteringsevne, men også fordi de store selskapene bak teknologiene da ville 

ha inngått som databehandler i prosjektet (NSD, 2020). 
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I alle intervjuene var det et mål å balansere det å ikke overskride den anslåtte tiden og dermed 

trenge inn på deltakerens jobb/fritid mer enn nødvendig, og det å la informanten få snakke 

ferdig og få gjennomgått alle de planlagte tematikkene. Intervjuene varte mellom 40 og 60 

minutter, avhengig av hva som passet best for informanten og hvor fort vi ble ferdig med 

samtalen. Samtlige jeg snakket med var vennlige og informative, og flere av dem ønsket også 

å bidra med hjelp videre i prosjektet. Noen hjalp meg for eksempel mye i 

rekrutteringsarbeidet ved å sende invitasjonen til prosjektet videre til mange av kollegaene 

sine, og en ga meg tilbud om å få bli med ut i bilen på patrulje for å fortsette forskningen der. 

Med unntak av gjennomgåelsen av enkelte tematikker jeg kommer nærmere inn på i analyse- 

og drøftingskapittelet, var tonen i intervjuene stort sett lett og vennlig. 

 

3.3.2 Transkribering og koding 
 

Transkriberingsarbeidet ble, som avklart med NSD, gjennomført på en av UiOs PCer på en 

lesesal som krever nøkkelkort for adgang. Diktafonen med lydfilene med intervjuopptakene 

ble koblet til PC via USB, og lydfilen ble midlertidig kopiert til PCen mens 

transkriberingsarbeidet pågikk. Etter fullførelsen av hver transkribering ble den aktuelle 

lydfilen slettet for godt. Mye av anonymiseringsarbeidet ble gjort under selve 

transkriberingen, og kodenavnene for de enkelte deltakerne ble brukt helt fra starten. 

Transkriberingsteksten ble først skrevet inn i Word, før den ble kopiert inn i et digitalt 

kodeverktøy. De fleste lydfilene var som nevnt gode, men ett av telefonintervjuene var av 

såpass dårlig lydkvalitet at det ikke var mulig å få en fullstendig transkripsjon fra det. 

Løsningen på dette ble å sammenligne notatene jeg fikk tatt underveis med det som var mulig 

å høre fra lydfilen. Deretter trakk jeg ut det jeg kunne finne av fullverdig hørbare sitater, og 

lot resten stå i notatform. Sluttresultatet ble en brukbar mengde materiale, og det ble 

dobbeltsjekket at faktiske sitater ikke ble feilaktig forvekslet med personlige notater i bruk i 

oppgaven.  

Kodingsarbeidet ble gjort ved å fremstille en liste over aktuelle koder i forkant av 

transkriberingsarbeidet. Disse var basert på en kombinasjon av erfaringer fra gjennomførelsen 

av intervjuene og erfaringer fra teorilesing. Deretter ble listen bygget videre på samtidig med 

transkriberingsarbeidet, for å sikre at nyanser i intervjudeltakernes egne perspektiver ble tatt 

med (Kvale and Brinkmann, 2015). I selve kodingsarbeidet var det viktig å la det deltakerne 
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anså som viktig få komme i fokus, samtidig som tematikker de ikke likte eller avfeide som 

trivielle, men som jeg så en analytisk nytteverdi i, ble lagt merke til og kategorisert. Kodene 

ble delt inn i mapper i det digitale kodeverktøyet, som i stor grad fulgte oppgavens tematiske 

oppbygging. Eksempler på en kodemappe som ble brukt i oppgaven er mappen «Fordeler ved 

bruk», som inneholdt kodene «politiet må henge med i tiden», «Utnyttelse av eksisterende 

data», «Tidspress», «Ressursfrigjøring», og «Generell nytte». Å ha intervjumaterialet 

tilgjengelig gjennom tematiske koder var avgjørende for analysearbeidet og ga en stor 

nytteverdi.  

 

3.4 Datavern, etiske refleksjoner, og anerkjennelse av noen 

metodologiske nyanser 
 

Siden intervjuprosessen skal gjennomføres i samsvar med NSDs retningslinjer, var 

personvern og anonymitetskrav naturlig gjennomgående i prosessen. Respekt for 

informantenes konfidensialitetskrav har gjennomgående blitt satt fokus på, og det ble etablert 

tidlig i prosjektet at det hverken har vært nødvendig eller ønskelig å gå inn på taushetsbelagt 

informasjon, eller enkeltsaker i politiets etterforskning. Dette ble klargjort i 

informasjonsmaterialet informantene fikk, samt gjennomgått muntlig ved starten av hvert 

intervju. Det var også en del av utarbeidelsen av intervjuguiden å sørge for at dette prinsippet 

ble stående gjennom hele samtalen. Opptak av intervjuene ble gjort med en diktafon uten egen 

tilkobling til internett. Diktafonen ble deretter aldri koblet til personlig pc eller smarttelefon, 

som avtalt med NSD. Informantenes kontaktinformasjon ble anonymisert gjennom koder. 

Alle deltakerne ble anonymisert i transkribering.  

Blant andre mer generelle forskningsetiske holdepunkter var det i oppgaven viktig å vise 

respekt for andres, i dette tilfellet informantenes, verdier og handlingsmotiver, slik det 

beskrives i punkt B) 26. i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og 

humanioras (NESH) høringsnotat om forskningsetiske (2020). Som det allerede har blitt nevnt 

kan noen av tematikkene som ble diskutert i intervjuene regnes som kontroversielle. I 

analysen var det viktig for meg å ha et gjennomgående fokus på å ikke tillegge informanter 

meninger eller holdepunkter basert på det de sa i intervjuene. Å respektere informantene 

involverte både å tidvis la bare deres egne ord få komme frem i den grad det var mulig med 

anonymiseringshensyn, og å ikke kritisere enkeltpersoner i diskusjoner som ville kunne endt 
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opp med at jeg tolket dem feilaktig, men heller holde drøftinger og diskusjoner på mer 

abstrakte nivåer. En annen bekymring kan for eksempel være knyttet til om informantene 

føler et press på å skulle fremstå på en bestemt måte (Thagaard, 2009). Når det har blitt 

vedtatt en reform av politiorganisasjonen, blant annet på bakgrunn av en proposisjon fremmet 

av Solberg-regjeringen (Regjeringen-Prop.61LS, 2014-2015), og politiet er forventet å følge 

dette, kan det tenkes at enkelte vil føle seg bundet av at «det er sånn politiet skal være», og at 

de selv da også må være sånn. Jeg tenker da ikke på manglende evne til å tenke kritisk, men 

heller manglende villighet og/eller mot til å uttrykke denne kritikken. En felles forståelse og 

påminnelse av at de ikke vil kunne bli gjenkjent i det ferdige materialet, samt å understreke at 

det som etterspørres er egne personlige meninger, kan bidra til å motvirke et slikt tenkt 

scenario. Videre er det en del av intervjukunsten å oppmuntre og anerkjenne 

intervjudeltakernes svar, uten å legge inn personlige føringer (Thagaard, 2009). 

 

3.4.1 Noen av diskusjonene som finnes rundt oppgavens metode 
 

Ingen vitenskapelige idéer eller metodikker er helt ukontroversielle, og de som benyttes i 

denne oppgaven er intet unntak. Det er her ikke relevant å bevilge tid til de større og mer 

dyptgående diskusjonene, men det kan være nødvendig å nevne noe av den kritikken som har 

blitt rettet mot vitenskapelig bakgrunn og metoder benyttet i oppgaven, og forklare hvorfor 

valget likevel har blitt tatt om å benytte dem. Motstandere av den fenomenologiske 

tenkemåten mener at den fenomenologiske tilnærmingen til forskning er for individualistisk 

og eksistensialistisk. (Kvale and Brinkmann, 2015). I den spesifikke problemstillingen vi står 

overfor mener jeg derimot at fenomenologiske prinsipper likevel kan ha en nytteverdi. Norge 

står i en situasjon der vi har tilgang på forskning og informasjon fra andre land som allerede 

har tatt spranget, som da åpner for muligheten til refleksjon rundt hvordan teknologiene og 

arbeidsmetodene vil passe inn i den norske konteksten. For et politi som kan argumenteres for 

å ha et sterkt gjennomgående kunnskaps- og etterretningsfokus, bør alle mulige kilder til 

informasjon være av interesse. Egne ansattes tanker og syn, analysert i en teoretisk kontekst, 

vil da kunne være en av de mange kildene til kunnskap man ønsker og trenger. 

Videre påpekes det i metodelitteraturen en rekke potensielle fallgruver for oppgaver som har 

en analyse basert på teoretisk lesning. Blant annet bekymringen om at dette kan føre til 

«ensidige fortolkninger», der aspekter ved fenomenene som utforskes blir snevret inn til kun 
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det man ser med de spesifikke teoretiske brillene på (Kvale and Brinkmann, 2015: 268). Når 

det ble tatt et aktivt valg om at intervjuguiden også skulle inneholde noen av de eksisterende 

kritikkene av forutseende politiarbeid vi finner i akademia, var dette med vissheten om at 

dette i den delen av samtalen også snevret samtalen inn mot den teoretiske konteksten jeg som 

forsker tok utgangspunkt i. Refleksjoner rundt min posisjon som akademiker og mitt 

teoretiske utgangspunkt er sentrale for forståelsen av hvordan dette potensielt kan påvirke 

resultatene av forskningen (Salter and Mutlu, 2013). Motvekten til dette ble både den tidligere 

nevnte avgjørelsen om å la resten av samtalen styres i størst mulig grad av informantene selv, 

men også å i analysen tidvis forsøke å være en «djevelens advokat» for eget utgangspunkt, i 

tillegg til gå inn i samtalen med en åpenhet og sensitivitet for tematikker som jeg ikke 

nødvendigvis hadde tenkt ut på forhånd (Kvale and Brinkmann, 2015). Dette skulle vise seg å 

resultere i et perspektiv rundt forutseende politiarbeid jeg ikke hadde forutsett i 

forberedelsesarbeidet som tok analysen og diskusjonen i en ny retning. Siste delen av analyse- 

og drøftingskapittelet er dedikert til denne.  
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4 Analyse og drøfting 

 

Når vi nå har sett nærmere på aspekter rundt forutseende politiarbeid, samt noe av konteksten 

som ligger til grunn for at dette er et aktuelt tema, og på hvordan problemstillingen i 

oppgaven skal besvares, er det på tide å rette blikket mot oppgavens empiriske grunnlag og 

intervjudeltakernes holdninger til og idéer rundt forutseende politiarbeid. Som gjennomgått i 

kapittel 2, er tematikken fortsatt noe som er under utvikling, både i det juridiske miljøet, i 

akademia, og i ulike lands politi. Å snakke med politiet i Oslo om temaet skulle vise seg å 

bringe frem en rekke interessante synspunkter som dannet grunnlaget for fruktbar diskusjon. 

Deriblant noen synspunkter jeg ikke hadde forutsett da prosjektet startet. Å snakke med de 

som skal implementere teknologien(e) og i siste omgang ta den i bruk, åpner for å utforske 

både hvilke muligheter som finnes, og hvilke fallgruver man må ta høyde for i teknologiene. 

Politiansatte har unike perspektiver og erfaringer knyttet til å innføre ny teknologi i den 

norske konteksten. Å få deres idéer om hva som skal til for at den typen verktøy forutseende 

programvarer er, både skal innføres på en fornuftig måte og ha en nytteverdi, er av interesse. 

Samtidig ser man i kapittelet også på muligheten for at noen av de diskusjonene som tas opp 

rundt forutseende politiarbeid også kan ha en overføringsverdi til andre samfunnsområder.  

I dette kapittelet presenteres oppgavens empiriske funn som så analyseres i en teoretisk 

kontekst. Videre drøftes og diskuteres empirien. Med et såpass omfangsrikt tema som 

forutseende politiarbeidsteknologibruk er, er det svært mange områder det er mulig å trekke 

frem og drøfte nærmere. Vi finner også flere interessante innfallsvinkler for diskusjon i 

oppgavens empiriske resultater. Det som følgelig trekkes ut og legges vekt på her er noen av 

de områdene der en diskusjon basert på eksisterende teoretisk kunnskap vil kunne gi nyttige 

pekepinner for å besvare oppgavens problemstilling. Kapittelet er inndelt tematisk. Første 

delkapittel består av en mer generell gjennomgang av de overordnede holdningene som ble 

avdekket i intervjuene. Dette er for å tydeliggjøre hvilke holdninger og mer generelle 

synspunkter vi finner i intervjumaterialet, og sådan etablere en kontekst for resten av 

kapittelet. Videre gjennomgås noen av de forutsetningene for diskusjon som 

intervjudeltakerne trakk frem som sentrale, som er nødvendige å gjøre rede for på forhånd. 

Hvert delkapittel heretter innleder med en overordnet analyse, før tematikken så drøftes og 

diskuteres. Drøftinger gjøres også på tvers av tematikker, og temapunkter som kanskje 

gjennomgås kortere til å begynne med trekkes senere inn i en større sammenheng. Først ser vi 

på de fordeler og nytteverdier ved forutseende politiarbeid intervjudeltakerne selv identifiserte 
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som viktige. Deretter ser vi på noen av de ulike utfordringene og mulige problemene, både fra 

deltakernes egne oppfatninger og fra akademia. Videre er tema deltakernes personlige syn og 

forventninger om fremtiden og fremtidens teknologier. Til slutt ser vi på ønsker om 

teknologiers brukervennlighet, og hvilke utfordringer som dukker opp i spørsmålet om en 

eventuell opplæring i forutseende politiarbeidsteknologi. 

«Forutseende politiarbeid» er altså et stort tema som omfatter mange faktorer, deriblant 

prinsippene om prediksjon i seg selv, data, algoritmene i programvarene, de ulike forutseende 

programvarene, informasjonen som kommer ut av verktøyene og så videre. Samtidig er det 

også distinksjoner innad i disse enkeltaspektene, som for eksempel om man snakker om steds- 

og fenomenbaserte eller individrettede verktøy. Utgangspunktet var at intervjudeltakerne selv 

skulle få legge føringen for hvor fokuset i samtalen lå. Dette var både for å sikre at det de selv 

så på som relevant og viktig var det som kom frem mest, men også fordi deltakerne hadde 

varierende detaljkunnskap, og forståelig nok ikke ønsket å uttale seg om noe de følte de ikke 

hadde fullstendig kunnskap om. Resultatet ble at det i noen samtaler ble trukket tydelige 

skiller for hvilke aspekter ved forutseende politiarbeid man konkret snakket om der og da, 

mens det i andre samtaler ble snakket om forutseende politiarbeid på et mer abstrakt nivå. 

Begge deler resulterte i nyttig informasjon. Det spesifiseres gjennomgående hvor fokuset 

ligger i kapittelet for å tydeliggjøre hva det er som diskuteres. 

  

4.1 Innledende om spekteret av overordnede holdninger til 

forutseende politiarbeid 
 

Overordnet kan man, ikke overraskende, peke på ulikheter i den generelle holdningen til 

temaet hos intervjudeltakerne. For å tydeliggjøre hva den enkelte mente, kan vi etablere et 

spekter mellom fullstendig negativ til alt og fullstendig positiv til alt, og plassere de ulike 

deltakerne her. Deltakerne fikk spørsmål om å plassere seg innenfor et slikt spekter. Ivar, med 

den mer analytiske stillingen i politiet, var skeptisk og negativt innstilt til de teknologiene og 

verktøyene som retter seg mot individer. Steds- og fenomenrettede verktøy som PRECOBS 

og HunchLab var han derimot mer positiv til, men med forbehold. Ivar trakk frem transparens 

og etterprøvbarhet, gode forkunnskaper om hva verktøyene er og hvordan de skal brukes, og 

åpenhet rundt beslutningstaking og etikkvurderinger som sentrale forutsetninger for at denne 

typen verktøy vil kunne lykkes i Norge. Ivar befinner seg altså nær midten av spekteret, men 
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med en villighet til å vurdere alternativer lener han seg kanskje litt mer mot den positive 

siden. 

Sondre, altså en av patruljemannskapene, var generelt mer negativt innstilt til tema, men åpnet 

for at steds- og fenomenrettede verktøy muligens kunne være en god idé hvis programvaren 

han og hans kollegaer skulle få med seg ut i bilene var godt laget og fungerte som den skulle. 

For ham var tidspress i arbeidshverdagen sentralt i spørsmålet om det ville være realistisk å få 

innført forutseende politiarbeidsteknikker på en god måte. Sondre lente altså litt mer mot den 

negative siden av spekteret, men var hovedsakelig på midten. 

Per, med sin politistilling rettet mer mot analyse, assosierte i utgangspunktet begrepet 

«forutseende politiarbeid» med de teknologiene som er individrettede. Videre beveget 

samtalen seg inn på en mer abstrakt forståelse av forutseende politi, og Per uttrykket en 

gjennomgående «både-og-holdning». Konklusjonen til slutt ble at nytteverdiene ville kunne 

være større enn problemene, og at det derfor var verdt å se på hvilke muligheter som finnes. 

Per ville derfor havne rundt samme sted som Ivar – i midten, men lenende mot positiv. 

Lars, en annen patruljemannskap, la tidlig fokuset i samtalen inn på steds- og fenomenrettede 

teknologier og verktøy, og uttrykte stor optimisme og positivt syn på potensialet som lå i 

disse. For han er det et tap at politiet sitter på ulike datakilder som kunne blitt brukt i 

algoritmedrevet analyse, men som i dag kun tas i bruk manuelt av ansatte som Lars som har 

en eksplisitt interesse for det. I Lars’ øyne burde alle patruljemannskapene ha tilgang til 

forutseende politiverktøy. Lars var med på diskusjoner rundt tema og anerkjente både positive 

og negative sider, men konkluderte med en overordnet positiv innstilling og ønske om 

innføring. 

David, patruljemannskap, hadde samme oppfatning som Lars. Også han peilet samtalen inn på 

steds- og fenomenrettetteknologi, og uttrykte et eksplisitt ønske om at disse skal innføres i 

Norge. For David er dette et område der det finnes store muligheter for fremtiden. David gikk 

derimot ikke i like stor grad med på at de eventuelle negative sidene og problemstillingene 

ved tema ville være et problem, og la gjennomgående sitt fokus på nytteverdiene. Dermed 

plasserte Lars seg rimelig langt ute på den positive siden av spekteret, mens David plasserte 

seg nærmest i ytterkanten. I samtalene med Lars og David havnet de teknologiene som går på 

individer i bakgrunnen og ble ikke diskutert noe særlig. 

Vi ser altså at holdningene til temaet lente oftere mot positive enn negative, og at selv de som 

i utgangspunktet hadde negative innstillinger, var villige til å diskutere eventuell bruk så lenge 
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det ble lagt tydelige premisser. Mitt inntrykk av på hvor disse holdningene kom fra varierte. 

For Ivar, Lars og David var det tydelig at dette er et tema de har en eksplisitt interesse for, og 

de fortalte alle at de på egenhånd hadde søkt seg frem til informasjon om temaet. Hverken 

Sondre eller Per beskrev å aktivt ha oppsøkt temaet i stor grad, men uttrykte heller at de fikk 

etablert inntrykk av tema gjennom informasjonsbiter de fikk i hverdagen. Gjennom en mer 

generell interesse for IT og teknologi på arbeidsplassen i Sondres tilfelle, og gjennom 

interesse for nyhetsbildet og populærkultur i Pers tilfelle. Jeg var også interessert i å høre om 

forutseende politiarbeid er en tematikk informantene til vanlig diskuterte med sine kollegaer – 

både innenfor og utenfor arbeidsplassen. Alle de tre som fortalte om en eksplisitt interesse for 

temaet fortalte at de aktivt diskuterer det på arbeidsplassen. «Ja det er jo det eneste vi gjør», 

fortalte en av dem. Sondre og Per fortalte derimot at det ikke var et vanlig diskusjonstema i 

særlig stor grad. 

Det at deltakernes holdninger enten var positive eller var åpne for diskusjon av bruk til tross 

for bekymringer og skepsis, kan fortelle oss at det basert på de jeg snakket med sine erfaringer 

ikke er umulig å få gjennomført bruk av forutseende politiarbeidsteknikker i Norge. Med 

denne oversikten i bakhodet ser vi videre i kapittelet nærmere på hva de enkeltes oppfatninger 

innebærer, og hvordan dette passer inn i en diskusjon om temaet.    

 

4.2 Forbehold som må tas før en diskusjon 
 

Under intervjuene var mange av de jeg snakket med svært interesserte i selve prosjektet, og 

ønsket å gi råd og tips om faktorer innad i politiorganisasjonen som etter deres syn hadde mye 

å si for en analyse og drøfting av tematikken. Dette var ulike typer innsyn i hvordan 

Oslopolitiet fungerer fra de ulike deltakernes personlige standpunkt, som ble understreket av 

flere som helt sentralt for å oppnå en forståelse av hvordan en eventuell innføring av 

forutseende politi-verktøy ville fungert. Blant mer generelle tips sto spesielt to tematikker 

frem mellom som viktige. Disse gjennomgås her for å etablere en bakgrunn for de videre 

delkapitlene. 

 

4.2.1 Avstand til ledersjiktet og usikkerhet knyttet til arbeidet innad i 

organisasjonen 
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Når man står overfor et tema som i Norge i dag er relativt nisjepreget, og man vet at ikke alle 

av de man skal snakke med er der spesifikt fordi de har meldt sin interesse for tema, er det 

naturlig å forvente en viss grad av usikkerhet fra de man snakker med på enkelte områder. 

Som diskutert i metodekapittelet spurte flere om spesifiseringer av begreper, eller hadde 

spørsmål om hvordan konkrete teknologier andre land bruker i dag, fungerer. Det som 

derimot også dukket opp, var usikkerheter knyttet til det arbeidet som foregår på området i 

ulike deler av politiorganisasjonen. Samtlige av patruljemannskapet jeg snakket med, 

inkludert de to med en eksplisitt stor interesse for tema – Lars og David – fortalte om 

usikkerhet rundt hvordan situasjonen er knyttet til konkret arbeid med temaet i resten av 

organisasjonen. Lars beskrev frustrasjon rundt hvordan han opplevde en avstand til lederne 

høyere oppe i systemet, og over hvordan ledernes fokus lå på helt andre steder enn 

teknologinyvinning. Også Per tok opp denne avstanden og beskrev hvordan lederne på toppen 

sitter med brede ansvarsområder og stort beslutningsansvar, og dermed ikke har de samme 

forutsetningene for inngående detaljkunnskap som for eksempel de som daglig bruker en 

teknologi har. Dette var også ett av de temaene Ivar trakk frem som viktig. Også Ivar beskrev 

en avstand mellom aktører som han, som sitter på mye kunnskap om temaet, og lederne på 

toppen, som sitter på de økonomiske midlene og skal ta beslutningene. Bekymringen til Ivar 

var at avstanden vil føre til at toppledernes brede fokus på daglig drift kan komme i veien for 

eventuell videre utvikling av politiet. Ivar beskrev også hvordan han vet at det foregår arbeid 

med tema i andre deler av politiorganisasjonen, politiets IKT tjenester, og politidirektoratet, 

men savner bedre innsikt i hva dette arbeidet går ut på. Blant annet trakk han frem at han 

visste om det planlagte samarbeidet med det private selskapet Palantir, men at han ikke fikk 

noen nærmere informasjon enn det som sto i Politiforum om hva dette samarbeidet gikk ut på 

og hvor langt man eventuelt hadde kommet med det på tross av både en faglig og personlig 

interesse. Han etterlyste altså åpenhet rundt slike prosjekter, både for sitt eget faglige arbeid, 

men også av hensyn til allmennhetens interesse i å vite hva som gjøres i politiet, og kunnskap 

om hvordan eventuelle teknologier faktisk fungerer. Ivar understreket viktigheten av at det var 

av allmenn interesse at diskusjonen rundt temaet blir gjort så åpen som mulig, både innad i 

politiet og i offentligheten.   

Med et prosjekt med et såpass lite utvalg som dette er det ikke mulig å si noe bastant om hva 

oslopolitiet som helhet synes om mangel på kommunikasjon og avstand mellom ledere og de 

under. Dette prosjektet har heller ikke involvert det å snakke med lederne på toppnivå og fått 

deres syn. At de fleste jeg snakket med har en opplevelse av avstand til lederne må derimot 
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tas på alvor. Både på grunn av risikoen for at dette også kan gjelde for resten av distriktet, 

men også fordi problemene blant annet Ivar trekker frem i seg selv er alvorlige. Det var aldri 

en forventning at alle som på ulike måter er involvert i temaet, eller har en eksplisitt interesse 

for det, skulle ha full oversikt over detaljer på hva hver annen instans driver med, men graden 

av fragmentering som tilsynelatende har blitt avdekket her er påfallende. 

 

4.2.2 Forskjeller innad i politiorganisasjonen 
 

Dette var et av de forbeholdene det ble lagt mest vekt på av noen av intervjudeltakerne, og det 

er følgelig nødvendig å nevne. Flere av intervjudeltakerne ønsket å understreke både 

forskjeller mellom politidistrikter, og forskjeller innad i Oslo politidistrikt. «Forskjeller» 

sikter i denne sammenheng tilsynelatende til en rekke faktorer, deriblant Sondre som tok opp 

forskjell politifolk imellom på teknologisyn og teknologiferdigheter, eller Lars som tok opp 

det samme i tillegg til mer kulturelle og strukturelle forskjeller. Lars understreket at det var 

viktig for han å få frem at funnene jeg ville få fra intervjuene, ville variere ut fra hvem jeg 

snakket med. 

På distriktsnivå er det lett å se for seg hvordan ulikheter i størrelse, befolkning og geografi 

mellom politidistriktene har betydning for det polisiære arbeidet som utføres der. En rapport 

fra Difi fastslår at det er store regionale forskjeller mellom ulike politikammer rundt omkring 

i Norge (Difi, 2017). Mitt fokus ligger på politiet i Oslo, men det må altså antas at det er fullt 

mulig at noen, og kanskje til og med mange, av funnene i denne oppgaven kan være vanskelig 

å overføre til resten av landet. Grunnene til at Oslo politidistrikt ble valgt for oppgaven som 

ble gitt i introduksjonskapittelet står fortsatt, men det er viktig å være klar over 

problemstillingen. Dette er viktig informasjon å ha i bakhodet, spesielt i de delene av 

drøftingen der man retter blikket og diskuterer oppgavens overførbarhetsverdi. Som vi ser 

videre i kapittelet kommer det også i intervjumaterialet frem forskjeller mellom 

intervjudeltakere som muligens kan hinte til underliggende forskjeller knyttet til for eksempel 

arbeidsmiljøer innad i Oslo politidistrikt. På grunn av anonymitetshensyn er det ikke 

anledning til å gå i dybden på slike faktorer her da det ville forutsatt at det ble opplyst hvor i 

politidistriktet den enkelte intervjudeltaker tilhører. Det er derimot nødvendig å ha dette i 

bakhodet i drøftingen, og tematikken tas høyde for i den grad det er mulig.  
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4.3 Fordeler og nytteverdi 
 

Intervjudeltakerne ble bedt om å fortelle om hva de ser for seg at bruken av forutseende 

politiarbeid kan bidra med i deres arbeidshverdag, og hvilken nytteverdi de selv legger vekt 

på og ønsker å få fra slik teknologi. Potensialet og nytteverdien deltakerne så i teknologiene 

varierte veldig. For de to som omtalte seg som teknologioptimister var det uforståelig at vi 

ikke allerede har fulgt land som bruker dem i dag, og dette var noe de ønsket å vie en del tid 

til i samtalene. Andre hadde mer avmålte forventninger, men hadde likevel noen idéer om hva 

slik teknologi eventuelt ville kunne gi dem. Det ble trukket frem mer generelle utsagn om 

nytteverdi i arbeidshverdagen. Lars poengterte at i dagens politiorganisasjon med stor grad av 

flyktighet og forflytning av mannskap, er det ekstra viktig for mannskapet å ha «bistand fra 

data og teknologi». Sondre trakk frem at forutseende verktøy muligens kunne være av verdi 

for mindre erfarne betjenter som ikke enda har hatt mulighet til å opparbeide seg det samme 

kjennskapet til området de arbeider i, men med forbehold. Delkapittelet åpner med 

intervjudeltakernes tanker om forutseende verktøys eventuelle mottakelse blant politiet. 

Videre var det spesielt to hoved-idéer som gikk igjen i samtalene; «politiet må henge med i 

tiden» og ivaretakelse av politiets forebyggende rolle.    

 

4.3.1 Hvordan vil politiet motta et slikt verktøy? 
 

«Nei jeg tror nok de fleste hadde stolt på magefølelsen» (Sondre) 

Intervjudeltakernes egne forventninger til hvordan forutseende politi-verktøy ville blitt 

mottatt, basert på den enkeltes tanker og erfaringer, var stort sett positive. De fleste la til 

grunn at de trodde at innføringsarbeidet ville blitt gjort på en god måte, og at politiansatte 

ville ønske et teknologisk hjelpemiddel velkommen i arbeidshverdagen. At informasjon fra 

forutseende programvarer skal fungere som et hjelpemiddel og ikke som noen «spåkule» 

(Gerstner, 2018), var en tematikk som gikk igjen i alle samtalene, og samtlige delte denne 

forståelsen. Ivar formulerte det slik:     

«Hvis maskinen kommer med et forslag så er det på en måte å anse som et råd. 

Om hvis du vil avverge denne typen kriminalitet så kjører du hit, basert på 

statistikk. Noen vil nok tro at de vet bedre, men jeg ville tro at de fleste ville sett 
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på det som - rett og slett bare som et hjelpemiddel da. For jeg tenker det er to sider 

av den saken, det ene er hvis det presenteres bare som et helt reelt informasjons-

bilde [...] hvis man bruker teledata som en kilde så basert på alle mobiltelefonene 

som befinner seg i Oslo sentrum så kan du se hvor folk befinner seg til enhver tid 

og hvor de beveger seg. Hvis man bruker det som et utgangspunkt så vil det 

uansett være en god kilde til informasjon for politiet [...] Men så har du den andre 

siden om på bakgrunn av det da, kanskje kombinert med kriminalitetsstatistikk, gi 

råd som er på en måte den forutseende delen om hvor er det neste kommer til å 

inntreffe - den tror jeg de fleste ville kunne bare akseptere som et godt råd, uten å 

nødvendigvis måtte følge det slavisk.» 

 

Ivar identifiserer og skiller her mellom det han kaller et «reelt informasjonsbilde», og en 

forutseende analyse. Han poengterer at han tror at det at den forutseende delen skal regnes 

som et råd er noe politiansatte har et godt utgangspunkt til å kunne forholde seg til. En slik 

forståelse gikk igjen i flere av samtalene. Den delen av ansvarliggjøringsbildet som handler 

om at politiansatte må kunne utvise skjønn i polisiære grep, og la egne erfaringer stå i 

samspill med analytiske råd (Bennett Moses and Chan, 2018), virker det altså som de ansatte 

jeg snakket med har en rimelig god forutsetning for. I noen av samtalene falt det seg naturlig å 

spørre intervjudeltakerne om hva de trodde ville skje i en hypotetisk situasjon der en 

forutseende politiarbeidsprogramvare ga dem informasjon med forslag til å gjøre noe annet 

enn det magefølelsen deres i utgangspunktet sa. De fleste la til grunn en holdning som i 

Sondres innledende sitat om at magefølelsen, og dermed altså egen erfaring, ville blitt 

prioritert. Dette gjaldt også de som var positive til og ønsket å få innført forutseende 

teknologi, da David i konteksten av steds- og fenomenbaserte verktøy fortalte: 

«[…] Vi som er ute på patrulje er jo litt sånn ‘jegere’ også da. Så hvis 

dataprogrammet sier du skal stå et sted, og så er det bare bekmørkt og helt stille så 

er det jo ingen som bare blir stående der. Så jeg tror ikke det ville blitt noe 

problem, jeg tror de tenker ja ok da tok det feil i dag.» 

Det var derimot også noen nyanseringer i samtalene rundt tematikken. På spørsmål om Lars 

antok at alle ville være like mottakelige for innføringen av forutseende teknologi som han selv 

svarte han at han visste at svaret var nei, på grunn av ulikheter og ulike fokusområder mellom 

politidistrikt. Lars la til grunn at nettopp fordi det er rom for at politiansatte opererer i stor 

grad på bakgrunn av skjønnsutøvelse og erfaring, ville det kunne være noen som ville 
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foretrukket å fortsette arbeidet som før og dermed ikke ville vært like mottakelige for 

innføring av ny teknologi. Vi så at en problematikk rundt at politiansatte ikke ønsket å 

dedikere tid og ressurser til forutseende politiarbeid kan argumenteres for å ha skjedd i 

forsøksprosjektet på forutseende politiarbeid i Shreveport (Hunt et al., 2014). På grunnlag av 

slike bekymringer var det derfor for Lars viktig at en eventuell innføring ville involvert en 

grundig styring fra ledelsen for veiledning for å sikre at teknologiene blir brukt, og at de blir 

brukt på riktig måte. Sondre var også en av de som la til grunn at han trodde de fleste ville 

stolt på magefølelsen, og ansett forutseende politi-informasjon som råd. Men Sondre hadde 

også noen bekymringer knyttet til uerfarne politiansattes bruk av teknologiene. 

«Men det er en del, i hvert fall ferske politifolk da, som er litt sånn usikre, og da er 

det veldig lett å la systemene styre litt hva du gjør da. Og da er det kanskje lett å 

sitte og se på en sånn algoritmegreie som sier at "her må dere være" og så er det 

kanskje lett å være der. Men så glemmer man kanskje noen andre steder som har 

gått litt under radaren for eksempel […] fordi kollegaen din på vakten før snakket 

med en som bor på en rusinstitusjon som sa at ‘nå blir det bråk her i morra fordi 

det er noen som har klina med dama til sånn og sånn’, så det er jo sånne banale 

ting som kanskje er vanskelige for programmet å fange opp for det er ikke noe 

statistikk på en måte, det er noen som har fortalt noen noe. Så det ville kanskje 

noen som stoler 100% på systemet gått glipp av. Men ... jeg tror det har litt med 

erfaring å gjøre. Jo lengre man jobber, jo tryggere man er i oppgavene og rollen 

sin og jo mer man kan og vet, jo lettere er det å frigjøre seg litt fra systemet da.» 

Fra å innledende anse forutseende politiarbeid som et bra supplement til uerfarne politiansatte, 

reflekterte Sondre i løpet av samtalen altså videre rundt tematikken, og kom til slutt frem til 

en litt annerledes konklusjon. I tillegg identifiserer Sondre en bekymring for at systemet ikke 

vil kunne fange opp alle typer informasjon, og at ansatte med lite erfaring dermed ville kunne 

møte på problemer dersom de skulle ende opp med å stole for mye på programvaren. 

Bekymringen om mangel på bevisstgjøring om at algoritmebasert analyse ikke kan fange opp 

alle typer kriminalitet- og avviks-informasjon, er noe kritikere i akademia også har trukket 

frem (Bennett Moses and Chan, 2018). 

 

4.3.2 «Politiet må henge med i tiden» 
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«Jeg som jobber i politiet forventer at politiet holder tritt, men det er ikke så lett å 

få politiet til å holde tritt. […] Og det er et paradoks egentlig at det tillates på en 

måte at vi er så bakpå.» (Lars) 

Tematikken rundt de teknologiene som allerede brukes i politiet i dag virket å være av 

interesse for samtlige deltakere, og ingen av dem var helt fornøyde med disse. Fortellinger om 

hvordan systemene er trege, hvordan de henger seg opp, og hvordan de «ikke virker 

halvparten av tiden» (Daniel) gikk igjen ofte. Sondre fortalte om hvordan ipad-systemet 

fungerer sånn at når hver ipad følger én bil, må hver enkelt person som skal bruke ipad’en på 

et skift slette og deretter laste ned alle appene på nytt før de kan ta det i bruk. Det er ikke nok 

å skrive inn et brukernavn og passord, hele systemet må «wipes» hver gang, og dette tar lang 

tid. Lars og flere andre uttrykte indignasjon over at PO-systemet, ett av de største og viktigste 

dataverktøyene politiet i Norge har hatt for til loggføring og styring av politiressurser, ble 

utviklet til OL på Lillehammer i 1994. Forståelig nok følte mange at det er høyst nødvendig 

ikke bare med oppgradering av dagens systemer, men også med teknologisk nyvinning som 

lar politiet henge med på de teknologiske fremskrittene man ser ellers i samfunnet. Lars la 

som nevnt sitt fokus på utnyttelse av eksisterende data. Han beskrev hvordan han og hans 

kollegaer gjennomgående legger inn data for hvert vaktsett, og også egne helge-data, som 

deretter kan brukes til taktiske formål. Det er altså snakk om håndtering av 

utelivsproblematikken politiet håndterer hver uke, med vold og andre uønskede hendelser 

særlig torsdag, fredag og lørdag kveld da det er størst pågang på utesteder. Lars beskrev 

hvordan han og hans kollegaer manuelt har gått gjennom slike data, der det ofte er snakk om å 

sammenligne forventninger for kommende helger med loggføringer for tidligere helger, for å 

finne ut hvordan den mest optimale plasseringen av biler og mannskap ser ut. 

Å sette dette i system gjennom å la avanserte algoritmer få gjøre de samme evalueringene, og 

sålik også la andre ansatte få tilgang på den samme arbeidsmetoden uten at dette innebærer at 

de må dedikere like mye tid som Lars og andre til manuell analyse, ville i Lars’ øyne vært et 

stort fremskritt. GIS-kartsystemene som ble nevnt i teori og bakgrunns-kapittelet dukket opp 

som tema i samtalen, og Lars påpekte hvordan han opplevde at det var et spennende 

fremskritt å begynne arbeidet på den måten, men at lisensene for systemene ifølge han hadde 

blitt for dyre og at arbeidet derfor ble stanset. Utviklingen går dermed på noen punkter 

bakover. Denne situasjonen er altså en realitet for de jeg snakket med samtidig som det i 

offentligheten snakkes om kunnskapsfokus og fokus på teknologi og teknologiske fremskritt. 

Rapporter for fremtidig IKT strategi i politiet snakker om at det er digitale løsninger som vil 
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drive utviklingen av politiet (Politiet, 2018), mens brukerne av dagens teknologi i 

patruljepolitisammenheng i dette prosjektet var samkjørte i at nivået her ikke holder mål. 

Igjen ser vi at viljen til modernisering finnes, men at det kan argumenteres for at det skjer 

mindre i realiteten. At det kunnskaps- og etterretningsbaserte politiet er mer et ideal å følge 

enn noen beskrivelse på den faktiske situasjonen i Norge (Hestehave, 2018), ser altså ut til å 

kunne argumenteres for å stemme basert på det oppgavens informanter forteller her. Lars 

omtalte det som et paradoks at vi tillater politiet å være så bakpå på teknologifronten, spesielt 

når han fortalte hvordan han hadde sett andre land og sett de gode systemene som var i bruk 

der. At det er viktig at politiet holder tritt på teknologifronten, og at det er mye å hente i IT, 

ble det stort sett også uttrykt enighet for i de andre samtalene. I tillegg til et mer generelt 

ønske om at dagens teknologi må fungere bedre, pekte flere altså på et eksplisitt ønske om 

teknologisk nyvinning som en positiv side ved en eventuell innføring av forutseende 

politiarbeid. 

 

4.3.3 Opprettholdelse og utvikling av forebyggingsidealet 
 

«Politiet driver også mye med forebygging. Men nå har det skjedd et lite sånt la 

oss kalle det mentalt skifte i politiet da. At man skal satse mer på det 

forebyggende arbeidet.» (Ivar) 

Samtlige jeg snakket med anerkjente forebygging som en av de sentrale oppgavene og 

funksjonene til politiet. Flere beskrev også det fokusskiftet i det øvrige samfunn der 

forebyggingen i større grad har havnet i sentrum, og det ble tydelig at det forebyggingsidealet 

man finner i politiets offentlige dokumenter og utredninger gjennom en årrekke (Gundhus, 

2016) har blitt omfavnet av de ansatte jeg snakket med. Her så teknologioptimistene Lars og 

David store muligheter. Mens de delte de andres entusiasme for at forebygging skulle ligge i 

kjernen av politiets arbeidsoppgaver, virket det som de ønsket å ta det ett skritt lenger. I 

samtalene med Lars kom det frem at han så på det som sentralt for politiets oppgaver at det 

ikke bare skulle drives forebygging, men at politiet også har en eksplisitt plikt til å forutse 

«uønskede hendelser» og være i forkant av disse. Lars beskrev hvordan han la stolthet i at han 

i sin arbeidshverdag konstant hadde en slik innstilling om å være i forkant av alt som skulle 

skje, i motsetning til hans kollegaer som ifølge Lars kunne ende opp med å sitte og vente på at 

telefonen fra operasjonssentralen skulle komme. 
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«[Erfaring og fenomenkunnskap] er sånn som du opparbeider deg gjennom mange 

år. Og det merker jeg selv […] ofte så kan jeg bare ta en tur ut på [område sentralt 

i Oslo] på kvelden og så kan jeg bare høre på lydene og se opp i lufta, så hører jeg 

lyden på byen så skjønner jeg hvor stor trøkk det kommer til å bli utover natta. Og 

det er vanskelig for meg å forklare ‘hvordan vet du det’? Men det er fordi jeg har 

gjort det så lenge […] Og det er veldig ofte at jeg får høre det at […] jeg er på 

plass på de arenaene til de tidene ting skal skje. ‘Ja hvordan visste du det da?’ jo 

jeg vet det bare, sånn er det jo. Det ser ut som verden er kaos, og særlig i bybildet 

når det skjer veldig mye, men det er ikke det. Det er regelmessigheter og mønstre 

som skjer, og det er jo bare å avdekke de mønstrene.» 

Her legger Lars altså til grunn noe av den samme kriminalitetsforståelsen som vi finner i 

rasjonaliseringene av forutseende politiarbeidsteknologi. I idéen om at det finnes 

regelmessigheter i arbeidshverdagen hans der han kan forutse kriminalitetshendelser og 

hendelsestrykk basert på erfaringer knyttet til den aktuelle kvelden, ville passet inn i en 

«routine activity»-teoretisering (Cohen and Felson, 1979) og den mer generelle «enviromental 

criminology»- (Brantingham and Brantingham in: Malm, 2010) teoretiseringen. Samfunnets 

rutiner knyttet til utelivstrender er et satt mønster som kan predikeres med treffsikre resultater 

for en som kjenner disse rutinene. Ikke bare er verden og kriminalitetsbildet da et satt system 

man kan avdekke, men det er mulig gjennom analyse, i dette tilfellet også mulig utenom 

dataanalyser, å være i forkant av og avverge kriminalitet. Lignende oppfatninger gikk igjen i 

de andre samtalene, og hvis noen var uenige i en slik fremstilling var ikke dette noe som kom 

frem i intervjuene. Nå skal det også bemerkes at samtalene om holdninger til forutseende 

politiarbeid ikke nødvendigvis naturlig gikk inn på mer generelle holdninger til synet på 

kriminalitet på det teoretiske nivå. Det er dermed mulig at funnene her ikke er fullstendig 

representerende for alle informantenes syn. 

For Lars spesielt var det derimot viktig at innføringen av forutseende politiarbeid vil innebære 

at flere andre også vil kunne ta i bruk et slikt perspektiv. Kritikker som har blitt rettet mot 

teorier om rasjonelle valg, og situasjonell kriminalitetsforebyggingsperspektiver, som for 

eksempel i Keith Haywards arbeid (2007), går ut på at et slikt syn på kriminalitet ikke kan 

fange opp mer emosjonelle kriminalitetstyper, som for eksempel kriminalitet begått som en 

sinnereaksjon. Argumentet er at dette er fordi teorier om rasjonelle valg ikke kan fange opp 

ukalkulerbare aspekter ved en lovbryters handlingsrom (Hayward, 2007). Hayward (2007) 

foreslo kulturelle kriminologiperspektiver som et bedre alternativ. Vi så at Sondre fremmet 
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bekymringer om at ikke alle typer informasjon ville kunne puttes inn i forutseende 

programvarer, og at dette er en bekymring som også finnes i forskning (Bennett Moses and 

Chan, 2018). Sondres eksempel med en potensiell kriminell hendelse som et resultat av at 

«noen klinte med dama til sånn og sånn», ville kunne vært et eksempel på en emosjonelt 

drevet kriminalitets-hendelse som kunne ha vært vanskelig å kalkulere på forhånd, spesielt 

uten erfaringen man i eksempelet fikk fra å ha snakket med personen ansikt til ansikt. Graham 

Farrell (2010) forsøker derimot i sitt arbeid å argumentere for hvordan slik kriminalitet kan 

passe inn i situasjonelle kriminalitetsforebyggingsperspektiver. Blant annet med konkrete 

eksempler på hvordan kriminalitetstyper Hayward identifiserte som drevet av emosjon og 

vanskelig å kalkulere, likevel kan passe inn i en idé om aktøren som rasjonelt tenkende, og 

situasjonen rundt lovbruddet som mulig å påvirke. Ett eksempel er hvordan man ved 

joyriding, altså når noen stjeler et kjøretøy for å kjøre rundt i høy fart for moroskyld, kan 

identifisere hvordan det er spenningen man får fra jakten og prestisjen i å ha gjennomført slik 

kriminalitet som gjør kriminaliteten attraktiv. Man kan så gå inn og gjøre en rekke 

situasjonelle tiltak for å gjøre kriminaliteten så vanskelig som mulig å begå, for eksempel 

gjennom bedre sikring av biler eller ved å sette opp trafikk-kamera (Farrell, 2010). Videre 

argumenteres det blant annet for at de fleste former for menneskelig handling har en grad av 

rasjonalitet ved seg. Impulsive handlinger involverer også et element av å i øyeblikket vurdere 

handlingsalternativer. Beslutninger tatt på dårlige grunnlag, som for eksempel å forsøke å 

rane et hus man ikke visste var bevoktet av en aggressiv hund, involverer fortsatt det som i 

utgangspunktet var en rasjonell beslutning. Uvitenhet er ikke nødvendigvis irrasjonelt. 

Likedan involverer også beslutninger påvirket av faktorer som følelser eller alkohol fortsatt en 

form for kostnadsvurdering selv om de ikke er «rasjonelle» i ordets hverdagslige forstand 

(Farrell, 2010). Med denne logikken i bakhodet er kanskje ikke «jeg slo han ned fordi han 

klinte med dama mi» som eksempel like uforutsigbart eller ukalkulerbart som først antatt. 

Utfordringen med å formidle slik informasjon som kan danne grunnlaget for eventuelle 

situasjonelle løsninger gjennom en steds- og fenomenbasert forutseende politiprogramvare 

som i utgangspunktet ikke har noen funksjon der politiansatte fortløpende kan legge inn slik 

informasjon, kan derimot argumenteres for å gjøre et slikt arbeid vanskeligere. Igjen ser vi at 

det er en forutsetning for suksess at politiarbeidet og polisiære grep involverer mer enn bare 

bruken av forutseende verktøy, i hvert fall hvis formålet er prediksjon av kriminalitets-

hendelser.  
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Som vi utforsket i teori- og bakgrunns-kapittelet kan det argumenteres for at dagens 

forebyggingsidealer har gått utover ren forebygging og beveget seg inn i pre-paradigmer 

(Zedner, 2007). Lars både var klar over og tilsynelatende omfavnet dette skiftet, og la 

gjennomgående en annen forståelse av kriminalitet enn bare «handlinger som har blitt begått» 

til grunn i sitt arbeid som politi: 

Lars: «For det første så håper jeg at politiet kan være mer på i sin tilnærming, og 

det er det vi snakker om nå, nå snakker vi om proaktivt politiarbeid. Og det er en 

hovedfunksjon til Norsk politi, det står i politiinstruksen paragraf to, at politiet 

skal forebygge at noe skjer. Det er jo på en måte et paradoks, eller det er jo veldig 

vanskelig å vite hva du forebygger for det vil du aldri kunne måle, i 

utgangspunktet. […] Når folk blir knivstukket eller skutt og det har vært drap, da 

får vi ros. Men vi får jo aldri ros for at det ikke har skjedd noe. Men det er jo en 

kongstanke da at politiet må tenke mer proaktivt forebyggende. […] Og da ved 

bruk av dataverktøy - datateknologien er der, hvorfor kan vi ikke bruke den til da 

å forebygge? Du har kanskje ikke brukt begrepet «kriminalitet», for jeg sier ikke 

«forebygge kriminalitet», men «forebygge uønskede hendelser». For veldig lite av 

det politiet holder på med er kriminalitet. […] Men det der å hindre at uønskede 

hendelser i et samfunn skal finne sted. […]»  

Miriam: «Mhm. Er det riktig forstått at ‘vanlige folk’ i hermetegn sitt syn på 

kriminalitet må endres litt? At man må på en måte ta forbehold om at det handler 

også om ting som enda ikke har skjedd, men som er uønsket?» 

Lars: «Ja. Jeg pleier å si det […] - det er mitt perspektiv da - at vi er jo 

velferdsstatens forlengede arm. Det står jo i politiinstruksen at dere skal sørge for 

borgernes velferd for øvrig. Det er en politioppgave, tenk det du, det er det jo 

ingen som snakker om. […] Ja jeg tenker litt videre da for politirollen og 

politioppgavene.» 

Lars’ oppfatning av kriminalitet og kriminalitetskontroll er altså nesten ordrett den samme 

som Zedner (2007) og andre samfunnsvitere legger til grunn for å beskrive utviklingen mot et 

syn på politiarbeid der det å avdekke og reagere på pre-kriminalitet er sentralt. Men for Lars 

er dette også det mest ideelle synet, og et perspektiv han ønsker at andre skal kunne dele. 

Lars’ ideelle politi, med et predikerende perspektiv som tar i bruk forutseende politi-

programvarer, passer altså svært godt inn i de samfunnstrendene som forutseende politiarbeid 
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kan argumenteres for å være et produkt av. Det må derimot også påpekes at ikke alle av de jeg 

snakket med var enige i synet om at forutseende politiarbeids-verktøy ville medføre 

utelukkende nytteverdi i forebyggings-sammenheng. Per trakk frem de mer tradisjonelle 

forebyggingsmetodene, og hvordan den nærheten som ligger i kjernen for at disse skal lykkes 

kan falle bort hvis politiarbeid skal foregå på bakgrunn av en datamaskins analyser. Per 

poengterte at av alt jeg og Per snakket om, var dette en av de tingene som var viktigst for han. 

«En problemstilling som jeg ser oppi dette her, det er den nærheten til politiet. Det 

menneskelige ved å møte et politi. For å sette det litt på spissen – hvis man altså er 

ute på et kjøpesenter og du møter en politimann, og du vet at han eller hun er der 

fordi politimannen synes det er hyggelig å være på kjøpesenter og møte 

mennesker, politimannen har vurdert selv at det er tjenelig å oppholde seg der for 

å være synlig for flest mulig, […] det har vært noen ungdomsgrupper som har 

hengt på kjøpesenteret og begynner arbeidet forebyggende der – kontra å møte en 

politimann du vet er der fordi en stor mengde data forteller at han skal være der. 

Så kan følelsen av denne nærheten, det personlige ved å møte politi forsvinne i 

større grad. Og hvis vi skal dra det litt opp fra den personlige delen med, på en 

måte én politimann og den personlige vurderingen som er gjort, og dra det litt opp 

til hele etaten – den nærheten man har til etaten, hvor man i større grad kan få den 

følelsen av kontroll av et organ som sitter på utrolig mye informasjon, som er en 

automatisert prosess, kan også – ikke bare på personnivå – skape litt avstand 

mellom befolkningen og etaten i sin helhet. […] Denne norske verdien om nærhet 

til gud og hvermann er noe som bor sterkt i oss. Som jeg ikke ønsker å sette til 

siden. Å klare å balansere dette med effektivt arbeid, og holde det tempo som 

holdes innen nå innen teknologi, samtidig med å bevare denne nærheten til det 

personlige, det er vanskelig, men også noe av det mest sentrale.» 

Vi ser altså at Per, i motsetning til Lars, legger vekt på verdien i den mer klassiske 

forebyggingen, som for eksempel det tidligere nevnte forebyggingsarbeidet tilknyttet barn og 

unge i storbyene fra 2008 (Egge et al., 2008) vil falle inn under. For Per er det et element av 

avstand som ligger til grunn for en skepsis til hvorvidt forebyggingsidealet vil bli ivaretatt 

med innføringen av forutseende teknologi. Per er også bekymret for at makt-ubalansen som 

kan oppstå med politiet som kontrollorgan med maktovergrep knyttet til datamengder og 

informasjon (Andrejevic and Gates, 2014), vil påvirke holdninger til politiorganisasjonen i 

negativ retning. Bemerkninger om avstands-bekymringer finner vi også i forskningslitteratur 
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ellers. De mer klassiske «Hot-spot policing» og individbasert sosialforebygging har begge en 

viss grad av lokal kjennskap som et viktig kriterium for suksess (Gundhus, 2016). Hvis slike 

forebyggingsstrategier da regnes som forgjengerne til forutseende politiarbeid, og det oppstår 

et skille fra «da» til «nå» når det forutseende elementet kommer inn gjennom teknologi, må 

man også vurdere om kriteriene for forebyggingen består. I data- og overvåkningssamfunnets 

ånd vil algoritmene og verktøyene av natur være upersonlige og rent kalkulerende. Politiets 

rolle lokalt er i utgangspunktet vanskelig, og som Balvig og Holmberg (2004) viste i sin 

studie av forsøk med nærpoliti i Danmark, vil forekomsten av frykt hos befolkningen kunne 

øke hvis kommunikasjon og involvering av publikum ikke vektlegges. Frykt kan også skapes 

når politiet jevnlig informerer om at bestemte folk er bærere av risikokjennetegn. 

Forebyggingsstrategier er således allerede vanskelige å innføre der det er størst behov 

(Gundhus, 2016), og et politi som i stor grad støtter sitt arbeid på forutseende politiarbeid-

teknologier kan muligens forverre problemet ytterligere. Et annet suksesskriterium for denne 

typen strategier er kontinuerlig involvering over tid (Gundhus, 2016), og heller ikke dette 

passer nødvendigvis med en gjennomgående forutseende teknologibruk. Per vil da kunne ha 

et poeng i at avstanden som oppstår når det kommer en teknologi mellom politi og publikum 

er verdt å merke seg, og muligens heller ikke ønskelig. Det må også nevnes at selv om Per 

uttrykte bekymring for nærhetstapet, var det endelige svaret hans på spørsmålet om han 

eventuelt ønsket seg teknologiene i politiet «ja». 

I tillegg til bekymringene om avstand, kommer vi igjen tilbake til spørsmålet om hva 

forebygging egentlig betyr. Hvis det stemmer, som det ble argumentert for i bakgrunns- og 

teorikapittelet, at forebygging i pre-paradigmet sikter seg mer inn mot å forutse og avverge 

symptomer på et problem, fremfor å ta tak i og motvirke grunnårsakene til selve problemet 

(Bennett Moses and Chan, 2018), vil man kunne stille spørsmål ved hvorvidt denne typen 

forebygging er forenelig med de idealene tilknyttet forebygging som vi har i Norge. Ved en 

slik tilnærming til forebygging, der politiarbeidet i størst grad handler om å plassere 

mannskap der et dataprogram tror avvik vil oppstå, vil ikke bare de mer tradisjonelle 

forebyggingsarbeidene vi har gjort i Norge i lang tid kunne falle bort, men man vil kunne sette 

spørsmålstegn ved om selve begrepet forebygging fortsatt vil være like relevant å bruke. Et 

annet sentralt spørsmål i denne diskusjonen blir igjen hvorvidt politiet klarer å ha med seg at 

analysen er å regne som et råd som skal tas i betraktning sammen med andre faktorer, og 

hvordan politiet opptrer på bakgrunn av analysene. Vil det være mulig å balansere mer 

tradisjonelle syn på forebygging og å også jobbe med grunnene til at avviksproblemer 
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oppstår, med bruk av forutseende politiarbeidsteknologi, hvis det fortsatt hovedsakelig er 

erfaring og skjønn som driver politiarbeidet? Kanskje viser intervjudeltakernes tidligere 

nevnte syn på hvordan teknologiene ville blitt mottatt at dette er en realistisk mulighet. Hvis 

vi løfter blikket og ser på de ulike standpunktene, kan det altså virke som om fokusområdet 

ligger på effektivitet, handlingskraft og nyvinning på den ene siden, mens den andre siden 

ønsker å balansere dette med nærheten og tilliten til politiet på den andre. Jeg tviler ikke på at 

alle politiansatte i Norge ville kunne anerkjent verdien av nærhet og tillit til en viss grad, men 

det blir tilsynelatende et spørsmål om prioritering. En sentral del av spørsmålet om 

forutseende politiarbeid handler altså om hvilken type kriminalitetskontroll vi bør idealisere 

og ønske oss. Et eventuelt svar på en slik diskusjon er mer sammensatt enn det er anledning til 

å ta opp her, men at dette er en høyst relevant diskusjon er viktig å ta med seg.  
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4.4 Utfordringer og potensielle problemer 
 

Som nevnt i metodekapittelet, var det viktig for oppgavens problemstilling å ta opp noen av 

de utfordringene som finnes rundt temaet og diskutere dem i samtalene. I tillegg til 

tematikkene deltakerne selv tok opp ville jeg også ta opp noen av de temaene 

forskningsmiljøer utpeker som problematiske, for å høre hvilke tanker de hadde rundt dette. 

Både for å avdekke om dette var noe de hadde reflektert rundt selv tidligere eller ikke, men 

også for å invitere til diskusjon i de samtalene som i all hovedsak dreide inn på det 

informantene oppfattet som positive aspekter ved forutseende teknologi. Denne delen av 

kapittelet er tidvis sitat-tung. Dette er et aktivt valg som har blitt tatt fordi det diskuteres 

vanskelige og kontroversielle tema der jeg vil la deltakernes egne ord få komme frem i størst 

mulig grad. Den eneste grunnen til å trekke ut deler av sitater er å bevare hensynet til 

deltakernes anonymitet. 

  

4.4.1 Hvem skal utvikle teknologiene og hvem skal eie data, algoritme og 

verktøy? 
 

«Ja jeg skjønner godt at de er skeptiske til [at private selskaper skal utvikle og 

selge programvarene], men når man ikke setter av mer penger til at staten kan 

gjøre sånt selv så er det ikke så mye valg da.» (David) 

Selv om det kan være vanskelig å komme med konkrete planer for hvordan forutseende 

politiarbeidsteknologi eventuelt skal implementeres i Norge i praksis, er det høyst relevant å 

diskutere de normative spørsmålene rundt hvordan det skal foregå, og hva man forventer vil 

skje basert på erfaring og kjennskap til dagens systemer. Sentralt her ligger spørsmålet om 

hvem som skal ha ansvaret for å utvikle verktøyene, og hvor eierskapet skal ligge. De to mest 

aktuelle alternativene i dag er som nevnt enten at politiet, internt, i samarbeid med andre, eller 

en kombinasjon, utvikler verktøyene selv. Hvis ikke må verktøyet kjøpes fra et privat selskap. 

De jeg snakket med hadde litt ulike syn på hva som ville vært optimalt her. Mange så de 

potensielle problemstillingene ved at teknologiene kjøpes inn fra private selskaper. For Ivar 

var gjennomsiktighet i utviklingsprosessen sentralt: 

«Jeg tenker at det hadde vært absolutt mest fordelaktig om man i samarbeid med 

universitetsmiljøer spesielt, og helt sikkert også noe næringsliv utviklet 
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[forutseende politiarbeids programvare]. [...] Så man trenger å utvikle 

programvaren selv, eller om man i hvert fall kan klare å sette rammene for 

hvordan det skal utvikles da. Det tenker jeg er viktig, nettopp for å gjøre det 

gjennomsiktig og etterprøvbart og forklarbart i ettertid. Ikke minst fordi det er en 

viktig dimensjon at flere aktører er inne også, at ikke politiet eier det ene og alene, 

i hvert fall ikke så kraftfulle verktøy som man kan få her da.»   

Både Per og Lars la derimot til grunn at de mente det ville være urealistisk at politiet ville 

kunne utvikle noe selv. «Den kapasiteten og de midlene har vi ikke, til å kunne håndtere det 

på egenhånd,» var Pers mening. Lars trakk frem eksempelet med teknologi fra 1994 som 

politiet utviklet selv og som fortsatt er i bruk, og poengterte hvor dårlig det funker å konstant 

prøve å fikse på dette i dag. Dessuten gjøres eventuelle endringer og tilpasninger på dagens 

system ofte av konsulenter fra private selskaper med amerikansk ledelse, og Lars beskrev 

hvordan han i jobbsammenheng hadde interagert med representanter fra slike selskaper, og at 

han fikk inntrykk av at de ikke hadde peiling på hva han og norsk politi egentlig drev med. 

Hvis konsulenter fra private firma uansett leies inn for å fikse på politiets programvarer, er 

man ofte like langt hvis målet er å unngå innblanding fra private selskaper. Men Lars var også 

villig til å anerkjenne at det er en komplisert problemstilling: 

«Jeg er teknologioptimist og selv om et datasystem er utviklet av private så - jeg 

ser fallgruvene, men så har jeg tillit til at det kan gå bra. Det er som jeg nevnte 

med at det er viktig å kjenne metode da, og vite hvilke fallgruver som er, og så gå 

inn i det med kunnskap da selvfølgelig. Men jeg ser kritikken og det, ja det er ikke 

noe enkelt svar på det.»  

David hadde samme oppfatning, men han hadde derimot et annet fokus, og trakk frem 

fordelen ved å benytte seg av private aktører. I sammenheng med tematikken rundt skepsis 

knyttet til at private, profittdrevne selskaper skal være ansvarlige for utviklingen av 

forutseende teknologi fortalte han: 

«Vi har noen dataprogrammer vi bruker i politiet som staten har fikset selv og de 

er jo nede annenhver dag. Og hadde de systemene kommet fra en privat 

leverandør så hadde jo de blitt sparket med en gang da og vi hadde byttet 

leverandør. Men det skjer jo ikke når det er staten selv som gjør det. Så jeg er 

egentlig positiv jeg til at noen utenforstående gjør det, for da kan man bytte 

leverandør. Hvis ikke de leverer så tar vi en annen.»  
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Lignende typer bekymringer som kom frem i Gills (2013) arbeid kom altså også frem her. 

Med ett unntak var det bekymringer rundt ulike aspekter ved idéen om at private selskaper 

skulle stå ansvarlige som utviklere og selgere av forutseende politiarbeidsprodukt. I denne 

oppgaven ble det derimot registrert en resignasjon knyttet til hva som egentlig var reelle 

alternativer til grunn i flere av svarene. Med unntak av Ivar viste informantene en manglende 

tro på muligheter for at politiorganisasjonen selv skulle vært i stand til å utvikle egne 

forutseende verktøy kan si noe om holdninger og optimisme til eget organ. 

 

4.4.2 Bias- og diskrimineringsproblematikk 
 

«Hvis det baserer seg på fakta, så ser jeg ikke at det kan bli diskriminering ut av 

det.» (David) 

Bias og diskrimineringsproblematikken skulle vise seg å være ett av de mer kontroversielle 

samtaletemaene i intervjuene. Vi snakker her altså om bekymringer for bias og 

uhensiktsmessige diskriminerende funksjoner knyttet til data, programvare, tolkningen av 

analyseinformasjon, og følgende polisiære grep. Ivar og Sondre aksepterte begge 

problematikken, men reagerte ikke noe større på det enn å diskutere litt frem og tilbake. Da 

Ivars arbeid som nevnt er av den mer analytiske sorten, var det tydelig at dette var noe han 

hadde tenkt over mye. På spørsmål om tematikken fortalte han om hvordan de verktøyene 

som spesifikt går på områder og fenomener, i motsetning til individrettede verktøy, muligens 

kunne ha vært nyttige for politiet, men med forbehold. 

«Og det er ofte kunnskap som erfarne betjenter lærer seg. Altså de kan jo også ha 

mye bias i sine erfaringer, altså hva skal man si en forvrengt virkelighetsforståelse 

basert på sine erfaringer, men til en viss grad så treffer også de erfaringene godt 

over tid. Men nye betjenter derimot har jo ikke den erfaringen, i mange tilfeller. 

Så for at de skal kunne ha en litt mer målrettet tilnærming til hvor de patruljerer 

f.eks. så tror jeg at en sånn type verktøy kunne vært nyttig. 

Men det må brukes med omhu da. Man kan jo se, hvis man for eksempel tar 

etterretningsregistrene til politiet, hvor det handler mye åpenbart om narkotika i 

en del sammenhenger. Hvis man hadde tatt det som utgangspunkt, så kan man 

tenke seg at politiet har vært i ett område veldig ofte, for der har de kanskje funnet 

mye narkotika. Men så er det et annet område de ikke har vært i det hele tatt, men 
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det kan like godt være like mye salg av narkotika der. Men om politiet ikke har 

prioritert den innsatsen, eller kanskje er det andre politiske hensyn som gjør at 

man prioriterer det ene området fremfor det andre, så gir jo det også en 

skjevfordeling i de dataene som den analysen baserer seg på.»   

Ivar anerkjente altså her litt oppsummert noe av den kritikken og bekymringene vi har sett på 

tidligere. Han pekte på hvordan data kan være «farget» av ulike faktorer som politiets økte 

tilstedeværelse og politiske forhold. Samtidig legger han til grunn at politiets erfaring i seg 

selv kan være kilde til bias. Men i motsetning til Sondres tidligere nevnte endelige konklusjon 

på at nye uerfarne politiansatte ikke ville hatt en nødvendig forutsetning til å bruke 

forutseende programvarer optimalt, fokuseres det her på den verdien forutseende analyse kan 

gi i å bidra med målrettet arbeid for uerfarne ansatte. I bias- og diskrimineringsspørsmålene 

resonnerte Sondre seg etter mange mindre tenkepauser frem til at tematikken er vanskelig, 

men at det kanskje kunne rettferdiggjøres å ta i bruk slike verktøy hvis det lå en forståelse bak 

bruken av at verktøyet ikke er feilfritt, og at formålet med det måtte være å bruke det som 

indikator. Sondre uttrykte at han trodde betjenter på jobb ville være i stand til å balansere 

magefølelse og erfaring med den informasjonen de ville få fra verktøyet, og at de sådan ikke 

ville la seg styre 100% av et verktøy. Per tenkte på spørsmålet lenge og ga uttrykk for at det 

var et stort spørsmål det var vanskelig å svare på.  

De to andre jeg snakket med hadde derimot et annet fokus i saken, og i disse samtalene 

begynte stemningen å nærme seg amper da tema ble tatt opp. Det ble altså nødvendig å 

forsøke å dempe spenningen ved å presisere at jeg ikke anklaget noen for noe, og andre 

lignende påminnelser. Lars og David understrekte begge at de anså seg selv som 

teknologioptimister, og at deres fokus lå på teknologienes nytteverdi. I begge samtalene ble 

det fremmet protester da jeg tok opp at det finnes bekymringer i akademia for at det kan 

oppstå bias og diskriminering i data og analyser, både utenfor og i potensielle forutseende 

verktøy. Da Lars ble spurt om hans syn på slike bekymringer, svarte han med et spørsmål om 

å presisere hvordan det kunne skje. Etter å ha gått gjennom noen eksempler der det ble satt på 

spissen hvordan man tenker seg at dette kan forekomme, svarte Lars: 

«Pfft ja jeg ser dette er jo ikke noe forskjellig fra disse mytene da, jeg vil kalle det 

myter selv om noe av det er forskningsbasert og, på hvordan politiet utøvelsen av 

- i hverdagen, og sånn er det jo - nå snakker vi metode. Altså nå snakker vi om at 

de som lager disse systemene, at man hele tiden må ha kunnskap og ikke minst 

bevissthet omkring metodene rundt det […]» 
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Lars siktet deretter til noe av forskningen som har blitt gjort rundt diskriminerings-spørsmål 

og problematikk i Oslo, og ga uttrykk for en frustrasjon over fokuset på enkelte deler av Oslo 

i slik forskning. Han ga uttrykk for at han gjennom jobben kjente til det han kalte «gangstere» 

som «blir kontrollert av politiet fordi de lager mye faenskap», og han mente at disse ikke var 

representative for resten av byen. Lars ønsket seg en nyansering i forskningsbildet på dette 

området. 

Lars: «Det er som en hengemyr å jobbe i sånne diskriminerings- påstands- ting for 

oss som er ute og gjør jobben, og det kommer an på hvilke briller man har på, 

hvilke øyne man har og da, altså i hvor stor grad man ser hele bildet. Noen som 

kommer forbi og ser en politipatrulje pågripe en mørkhudet, så vil de lage 

spesifikke forestillinger om hva politiet holder på med, for de kjenner jo ikke hele 

bildet. Sånn er det jo med data og da du må vite hvilke data du samler inn, og så 

må du få triangulert de, og så må du analysere dem på en riktig måte. Det er jo 

klart at man må jo ikke la dataene overta, eller la datasystemene overta, 

tankeprosessen til levende mennesker da. Men jeg er overhodet ikke skeptisk, jeg 

er veldig teknologipositiv. Den kritikken som du nevner der den er jo allerede i 

politiet, og den har jo vært i politiet alltid. Hvis du leser tilbake i politihistorien så 

har jo politiet alltid blitt kritisert for å for eksempel være klassepoliti, at politiet 

driver klassejustis og tar de fattige. Som da har på en måte fått en slags 

forskyvning nå til at politiet i hermetegn «tar» minoritetsungdom, for eksempel 

da. Eller andre sånn på en måte minoriteter, eller såkalte undertrykte minoriteter i 

samfunnet. Som føler seg krenka da. Men de ser jo ikke på at kanskje politiet 

agerer fordi de vet at dette er folk som har gjort noe, som politiet skal sanksjonere 

mot. 

[…] Det er bare det at sånn har det vært alltid. Og det er sånn ‘damned if you do, 

damned if you don’t’. Den ene dagen så kan du få en side i avisene med at politiet 

ikke er til stede på Grønland eller Tøyen eller i åpne rusmiljøer, og så dagen 

etterpå har de glemt ut det og så er det at politiet er for mye til stede. […] At 

politiet får kritikk for det, det har jeg forsonet meg med, og det må kanskje politiet 

leve med altså. Vi vil være utsatt for samfunnets øyne, altså et kritisk blikk alltid, 

og det er alltid noen som vil være uenige. Jeg kan foreta en pågripelse jeg … og så 

står det masse folk og applauderer rundt og klapper og sier ‘bra jobbet’, men så er 
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det jo noen blant dem som er misfornøyde da med at dette var politivold eller at vi 

burde gjort noe annet. Sånn er det alltid.» 

Lars anerkjente altså også noe av det som nevnes over, med at man må være bevisst på hvilke 

data man får inn og at verktøyenes vurderinger ikke skal ta over for menneskelig skjønn. Men 

Lars la til grunn at han ikke er like bekymret for diskrimineringsaspekter i noen av leddene, 

og innledet med å kalle det en myte. Det ble tydelig i samtalen at tema er en kilde til 

frustrasjon, og at han til vanlig føler at han havner i en vanskelig posisjon der det alltid vil 

være noen som mener at han gjør noe galt. David hadde også vansker med å gå med på 

premisset om at diskriminering kunne forekomme i politi, data og/eller verktøy. Følgende 

hadde bakgrunn i at vi snakket om steds- og fenomenrettete verktøy, og han fikk spørsmål om 

hva han tenkte om diskrimineringsbekymringer: 

«Altså tenker du på hvor dataprogrammet mener politiet bør være? Ja jeg kan ikke 

helt skjønne hva de mener at skal diskrimineres der, det bygger seg jo på fakta. La 

oss si den foreslår at vi må være i Storgata, så hvem er det den diskriminerer da, 

hvis man er i Storgata? Så nei jeg skjønner at noen sikkert tenker at det er helt 

forferdelig, men jeg tenker at er ikke det egentlig bare bra? Det er jo 

erfaringsmessig at man vet at det er mye som skjer der da og da, det er jo ikke noe 

diskriminering det baserer seg jo bare på fakta. Og hvis det over tid viser seg at 

det ikke stemmer så vil jo det mates inn i systemet, og så vil jo kanskje systemet 

foreslå at Storgata ikke er så viktig lengre da. 

[…] Det er sikkert de samme som mener at det er kjempefarlig med 

overvåkningskamera rundt omkring i byen … altså jeg mener det bare er kjipt for 

de som gjør noe galt. Det gjør jo ikke meg noe.» 

Videre snakket vi om hvilke data det er snakk om at et slikt verktøy skal ha tilgang til, og 

hvordan det varierer fra verktøy til verktøy. 

«Ja jeg tenker at hvis man først skal lage et program som sier noe om kriminalitet, 

så må det få tilgang til all kriminaliteten. Det kan ikke bare få tilgang til 

legemsbeskadigelser eller voldtekter, da må det få tilgang til alt av rubbel og bit. 

Den må få hele kassa, kan ikke bare få enkelte ting oppi der, den må få all info. 

Mener jeg da, uten at jeg vet noe mye om det. […] Hvis det bygger seg på fakta så 

kan jeg ikke se at det kan være diskriminerende i det hele tatt. Altså jeg er sikkert 
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ganske sånn på en annen planet enn de som kanskje tenker det, for jeg kan ikke 

fatte og begripe hvordan de skal kunne kalle det diskriminerende» 

Det kan altså virke som om David ikke bare har anerkjent det tidligere nevnte 

overvåkningssamfunnet man kan argumentere for at vi lever i, men også omfavnet det. Jo mer 

informasjon systemer rundt kriminalitetsprediksjon får matet inn jo bedre, og dette vil etter 

Davids syn kun gå ut over de som faktisk har gjort noe galt og dermed skal sanksjoneres mot. 

Den tidligere nevnte analysen av at det vil kunne bli en forutsetning for optimalisering av 

forutseende politiarbeid at mest mulig data må bli tilgjengelig (Egbert, 2019), presenteres her 

som en ideell fremtid. David skisserer altså her en slik teknologi som måten for eksempel 

HunchLab er satt opp på. De kritiske blikkene som ble gjennomgått i teori- og bakgrunns-

kapittelet om tilstedeværelser av bias i alt (Kaufmann, 2018) er her tilsynelatende fraværende. 

Samtidig avviser han diskrimineringsbekymringene tvert. 

Denne problematikken viste seg altså å bli ett av de eneste samtaletemaene som fikk samtalen 

til å bli opphetet. Når jeg ser engasjementet og de idéene som fremmes om tema, oppstår det 

en konflikt hos meg som intervjuer. På den ene siden er privatpersonen i meg, som ser at dette 

er mennesker som brenner for arbeidet sitt, og ønsker å utgjøre en forskjell på arbeidsplassen. 

Optimismen rundt teknologi og hvilken nytteverdi den kan ha for dem i hverdagen er nesten 

smittsom. Det er vanskelig å ikke ha medfølelse med beskrivelser av hvordan opplevelser av 

at offentligheten aldri blir fornøyd, uansett hvor mye man føler man får gjort. Samtidig er 

akademikeren i meg nødt til å ta noe av diskusjonen. Holdepunktet knyttet til frustrasjon over 

at politiet konstant er i et kritisk søkelys, og argumenterer for at den typen kritikk som 

diskrimineringsproblematikken nevnt her går ut på alltid har vært rettet mot politiet i en eller 

annen form, vil en samfunnsviters respons kunne være at dette er en nødvendig og naturlig del 

av den ansvarliggjøringen en politiorganisasjon i et demokratisk land må stå ovenfor. Man vil 

kunne argumentere for at kontinuiteten i diskrimineringsbekymringer gjennom årene i seg 

selv er et argument for at man skal være ekstra varsom med å skulle ta med seg disse 

problemene videre inn i et algoritmedrevet databasert verktøy (Brantingham et al., 2018), som 

kan argumenteres for å ytterligere viske ut enhver form for ansvarliggjøring og 

etterprøvbarhet som altså er sentrale forutsetninger for at forutseende politiarbeid skal brukes 

på en produktiv og ikke-skadelig måte (Bennett Moses and Chan, 2018). 

Det må derimot gjøres klart at argumentet som fremmes i diskusjonen her ikke er at 

forutseende politiarbeid, og algoritmene og dataene som ligger bak «alltid vil føre til 

diskriminering». Litteraturen som har sett nærmere på dette på et konkret plan er smal, men 
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blant bidragene finner vi for eksempel en studie på eksperimenter med forutseende 

politiarbeid i Los Angeles som konkluderte med at det her ikke ble funnet noen signifikant 

forskjell i antall arrestasjoner av mennesker med minoritetsbakgrunn før og under 

prøveperioden (Brantingham et al., 2018). Det som derimot er viktig å forstå i denne 

konteksten er at en rekke akademikere understreker at i tillegg til at bias finnes i alt 

(Kaufmann, 2018), så kan man aldri helt kan fraskrive potensialet for diskriminerende 

faktorer fra forutseende politiarbeid på grunn av programvarenes natur (Bennett Moses and 

Chan, 2018), og man må anerkjenne at det potensielt kan være umulig å identifisere om 

analyser som kan regnes om diskriminerende har funnet sted (Leese et al., 2014). Motvekter 

mot potensiell diskriminering i forutseende politiarbeid diskuteres i akademia, men det finnes 

ingen enkle og helhetlige løsninger. Diskusjonen er også ikke bare om hvordan konkrete 

planer for å motvirke diskriminering i data og algoritmer ser ut eller hvilken konkret metode 

som er bedre enn den andre, men bevisstgjøringen på at antakelsen om at dataanalyse er fri fra 

bias og at datamaskiner ikke kan diskriminere er feil (Bennett Moses and Chan, 2018). 

Studien fra Los Angeles er altså ikke noe argument for at de bekymringene som har blitt tatt 

opp til nå ikke er reelle. Som forfatteren av studien selv har anerkjent er det en rekke faktorer 

analysen ikke ville kunne fanget opp, som for eksempel hvis det var en skjevfordeling i rase i 

arrestasjoner i utgangspunktet (Brantingham et al., 2018). Slike problemstillinger er 

komplekse, og den fulle diskusjonen skal ikke tas her.  

Det vi derimot må se på er hva dette har å si for oppgavens problemstilling. Bekymringen blir 

igjen hvorvidt norsk politi vil være i stand til å bruke forutseende politiprogramvarer på riktig 

måte, og om de er bevisste på potensielle fallgruver i tillegg til nytteverdier. 

Intervjusamtalene, slik de utfoldet seg frem til denne tematikken, indikerte altså at politiet 

hadde gode forutsetninger for en slik forståelse. Når vi ser at det finnes varierende holdninger 

til diskrimineringsbekymringer blant intervjudeltakerne, der én avviser bekymringene tvert, 

blir de tidligere nevnte holdningene til politiets mottakelse av forutseende teknologi stilt i et 

nytt lys. Vi så at på spørsmål om hvordan politiet ville mottatt forutseende teknologi, og 

hvordan ansvarliggjøringen hos politiet ville blitt ivaretatt, var svarene positivt innrettet der 

flere poengterte at erfaring og skjønnsutøvelse kom først, og samtlige anerkjente at 

informasjonen fra forutseende teknologi var å anse som et råd. Hvis det derimot skulle vise 

seg at det er variasjoner i en grunnleggende oppfatning om hva diskriminering vil kunne si, og 

hvordan bias påvirker politirollen, vil man kunne stille spørsmålet om det virkelig stemmer at 

oppgavens funn rundt politiets mottakelse egentlig er utelukkende positive. Et viktig element 
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kritikere peker på som suksesskriterium for forutseende politiarbeid er altså at de som skal 

bruke teknologiene må ha en gjennomgående forståelse av hvordan de fungerer, og evnen til å 

identifisere og erkjenne potensielle problematiske sider ved verktøyene, som for eksempel 

bias og potensiell diskriminering (Bennett Moses and Chan, 2018). Spørsmålet blir om det er 

rom for slike holdninger til diskrimineringsproblematikk vi har sett her, hvis dette skal være 

forutsetningen for å ta i bruk forutseende politiarbeid. I tillegg må man stille spørsmål ved om 

alles innstillinger til hva forutseende programvarer kan tilby egentlig er at de skal være «råd» 

stemmer, hvis det samtidig finnes idéer om at analysene er å regne som «fakta». Det legges 

ikke nødvendigvis til grunn her at slike syn på bias og diskrimineringsproblematikk gir et 

ferdig svar på om politiet vil håndtere forutseende verktøy på en forsvarlig måte eller ikke, 

men det argumenteres heller for at svaret på hvordan Oslopolitiet jeg snakket med her 

eventuelt vil ta imot slik teknologi blir mindre klart enn det vi har sett i oppgaven til nå. 
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4.5 Fremtidssyn 
 

Svaret på spørsmålet om hvorvidt den enkelte forventet at teknologiene skal komme til Norge 

var stort sett det samme, og hadde ofte ordlyden «ja, men…». Ivar mente at forutseende 

teknologi ville komme til Norge i en eller annen form før eller siden som en naturlig følge av 

teknologisk utvikling, og at den mest produktive holdningen i politiet kunne ha måtte være å 

være fremoverlente og satse på å finne gode løsninger fremfor å stille seg på bakbeina og 

dermed ende opp med et «halvgodt resultat». Sondre antok at det ville komme før eller siden, 

men at implementeringen ville ta svært lang tid. Han trakk frem et eksempel med hvordan 

dagens systemer brukte ti år på å implementere den nye straffeloven som kom i 2005. Dette 

var ifølge Sondre på grunn av tekniske problemer knyttet til å få systemet til å anerkjenne en 

annen straffelov enn den gamle som allerede var lagt inn. Sondre mente at denne typen 

problemer ville kunne oppstå med andre typer teknologier også. Lars både trodde og håpet at 

Norge ville ta i bruk teknologiene før eller siden. 

 

4.5.1 «Ditt ideelle forutseende verktøy» 
 

«Og ja, kanskje ha et program sånn som det oppdragsløsningsprogrammet vi har i 

dag, bare at det er enklere å bruke og loggføre og skrive i.» (Sondre) 

Alle deltakere ble bedt om å delta på en liten idédugnad der målet var å beskrive hvordan 

deres personlige ideelle forutseende teknologi ville sett ut og hvordan den ville fungert. Målet 

her var å finne frem til en forståelse av hva de jeg snakket med følte at de trenger, og hva som 

burde komme i fremtiden hvis det var opp til dem. Det ble også understreket at det var lov 

med svar som gikk utenfor det vi i dag ser på som teknologisk mulig, for å åpne fantasien for 

hvordan de kunne få dekket sine behov i arbeidshverdagen. 

David ønsket seg den typen forutseende teknologi som brukes i andre land i dag, og mente at 

det ville funket fint dersom det praktiske rundt teknologiene hadde vært velfungerende også 

her. Vi snakket på dette tidspunktet altså i hovedsak om steds- og fenomenrettede teknologier. 

Men David understreket også at innkjøp av slik teknologi ikke måtte gå på bekostning av 

andre ting, for eksempel utstyr som bukser og jakker. Ifølge David hadde ny forutseende 

teknologi vært et fint supplement, men fordi de allerede klarer seg med teknologien de har 

ville det blitt tatt dårlig imot av kollegaene dersom de følte seg snytt på andre områder. Lars 
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hadde også et ønske om å innføre forutseende teknologi som ville kunne bistå i arbeidet med 

analyse av hvor og når mannskap burde plasseres. I tillegg skisserte han et system der han og 

hans kollegaer ville kunne ha med seg ipad’er med tydelig og lett forståelig informasjon som 

de kunne bruke ute i felten, mens selve analysearbeidet foregikk inne på politikontorene med 

analytikere som ville kunne «bistå» han og hans kollegaer i arbeidet på gaten. Både Lars og 

David var svært optimistiske til hvilke muligheter som finnes, og hadde, i likhet med 

teknologirådets anbefaling (Teknologirådet, 2015), et eksplisitt ønske om å sette i gang arbeid 

for hvordan politier kan utnytte dem.    

Til tross for at det ble lagt til grunn i samtalen at det vi snakket om var algoritmebaserte 

forutseende teknologier, valgte noen å legge fokuset litt andre steder. Ivar innledet med å 

understreke at han anså det som sentralt at utviklings- og innføringsprosessen må gå riktig for 

seg, og at det viktigste er å identifisere hvilke oppgaver i politiet som trenger å løses gjennom 

teknologi. Han beskrev en ideell prosess der faglige aktører som for eksempel universiteter 

går sammen med politiet, politidirektoratet, IKT-tjenesten og justissektoren i et åpent 

samarbeid med stor grad av kunnskapsdeling. Han poengterte også at vi i hans øyne har en 

lang vei å gå for å komme dit. Men Ivar tok også til orde for et alternativt bruk av politidata. 

«[…] Man har liksom valget mellom at politiet skal bruke disse dataene i 

forebygging, noe jeg er litt mer skeptisk til for da kan du begynne å misbruke - 

altså hvis du prøver å gripe inn før det skjer noe så sier man på en måte at da har 

du også fasiten på om det kommer til å skje noe eller ikke, og det er det jo ingen 

som sitter med. Og jeg tror mange politifolk med litt høy selvtillit kan ofte si at de 

vet at det kommer til å skje noe da. […] Så ok hvis man ikke skal bruke dette 

innen forebygging da, spesielt det personrettede, så kan man kanskje heller bruke 

det innenfor etterforskning. For da vet man jo allerede at en hendelse har skjedd.» 

Også Per hadde et fokus rettet mer mot etterforskning. Han beskrev hvordan hans ideelle 

fremtidens system kontinuerlig ville hentet inn alle former for data om alle, men at denne 

informasjonen ikke ville blitt tilgjengelig før det oppsto en nødsituasjon. Når nødverge trår 

inn, der hva som regnes som sådan ville blitt definert av domstolene, ville etterforskere kunne 

hente inn alle data på posisjon, historikk og logger for de involverte umiddelbart for å kunne 

handle raskest mulig. Det manglet altså et forutseende element i Pers redegjørelse for ønsker 

om fremtiden. Da Sondre ble stilt samme spørsmål var hans svar mer i retning av en 

oppgradering av eksisterende verktøy fremfor en innføring av nye forutseende verktøy, og 

dette anerkjente han også selv. 
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«For stort sett det vi gjør er jo å kjøre på oppdrag ikke sant. […] Så det jeg ønsker 

meg er et program som 1. viser - det blir jo på en måte en oppgradering av det vi 

har da - viser hvor vi skal med god GPS-navigering hvis vi ikke kan veien selv. 

Gjerne som også får opp historikk på adressen. […] Ønsker for så vidt også sånn 

som nå, å se hvor de andre enhetene er. Men gjerne kanskje hele tiden så man kan 

posisjonere seg mer fornuftig. […]» 

På oppfordring om å vende blikket mer mot fremtiden og hva som eventuelt vil kunne 

komme, beskrev Sondre hvordan det ville vært kult å ha tilgang på ansiktsgjenkjennende AR-

teknologi med briller. Da kunne politiet ute i felten bruke disse for å umiddelbart få opp all 

personlig informasjon om mennesker de møtte. Sondre reflekterte derimot også rundt 

personvernsproblematikk knyttet til dette, og påpekte at man skal være forsiktig med å lefle 

med slike teknologier uten grundige etiske vurderinger. Slike briller som Sondre forestilte seg 

kunne muligens ha vært koblet opp mot forutseende verktøy, men det var ikke det han 

beskrev i samtalen. Også her legges det altså vekt på andre typer nytteområder for data og 

teknologi enn det som er forutseende. Premisset for intervjuene var å få frem det hver enkelt 

selv er opptatt av, og jeg prøvde derfor ikke å avbryte for å rette samtalen inn igjen mot det 

forutseende før de hadde fått fortalt litt om hva de hadde tenkt. At såpass mange av 

intervjudeltakerne valgte å legge fokuset utenom forutseende teknologi, selv når de fikk 

beskjed om at bare fantasien satt grenser, er interessant. Dette kan si noe om hvor disse 

informantene følte de største manglene i dagens system lå, eller ikke lå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

4.6 Tematikker som dukket opp i løpet av intervjusamtalen 
 

Et av funnene som overrasket meg litt i samtalene, men som ved nærmere ettertanke er 

forståelig, er ønsket fire av de fem informantene hadde om at all teknologi de må forholde seg 

til bør være så enkel som mulig å ha med å gjøre. Sondre formulerte det slik: 

«Hvis man skal komme med et nytt system da, som i utgangspunktet er ganske 

avansert, så er det veldig viktig at alt det avanserte er liksom dypt der nede i bånn. 

Mens det enkle politifolk skal forholde seg til, på en måte interface og menyer og 

hva man skal trykke på og sånn, det må være nesten sånn der app for treåringer, 

ikke sant? Det må liksom være veldig enkelt og veldig intuitivt, for da tror jeg det 

blir svelget med hud og hår. Hvis det på en måte er bare sånn ‘trykk her for å se 

hvor kriminaliteten foregår mellom klokka sånn og sånn – trykk’, ‘hvor er det det 

har skjedd voldshendelser de siste 24 timer – trykk’, eller ‘interessante personer å 

ha i fokus – trykk’. Så lenge det er enkelt å bruke og forståelig, så tror jeg man 

slipper unna med det meste. Hvis det er mye knot og tukkel og hundre menyvalg 

for å få opp noe enkelt så gidder ikke folk.» 

På spørsmål om hvordan hans ideelle forutseende verktøy ville sett ut, svarte Lars: 

«Den ser ut som den har veldig store og enkle knapper å trykke på *latter*, og at 

den kan gi svar på helt basale ting, for eksempel hvis jeg skal jobbe nå i kveld så 

kan den si ‘ok velkommen til kveldsvakt’, eller ‘i morgen kveld så skal du jobbe 

sånn, den kvelden forventer vi at det skal være så og så mange oppdrag, du bør ha 

på en bemanning med så og så mange mann, en leder må bli plassert sånn og sånn 

rundt i byen og dere må ha sånn og sånn utstyr med. Dette kan vi forvente, dere 

må være ekstra oppmerksomme på sånn og sånn for det vil vi forebygge’. Å gi de 

svarene.» 

Det er litt ulike syn på om hvorvidt teknologikompetansen, eller mangel på sådan, til politiet 

flest er hovedgrunnen til at man ønsker at teknologiene skal være enkle å bruke. Både Sondre 

og Per påpekte at de yngre ansatte generelt sett har et godt grunnlag for å kunne sette seg inn i 

ny teknologi. Sondre poengterte at det kanskje ikke nødvendigvis stemte for de eldre 

patruljemannskapene. Videre poengterte også Sondre at tidspress var en sentral faktor for 

hvorfor teknologiene måtte være enkle å ha med å gjøre. Han la til grunn at ansatte i politiet 

ikke ville ha tid til å sette seg inn i og sette seg skikkelig ned med teknologiene. Hva som 
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stemmer her er vanskelig å skulle konkludere basert på informasjonen i dette prosjektet, men 

dette er altså meningene som ble avdekket. 

 

4.6.1 Brukervennlighet i samspill med komplekse verktøy? 
 

Etter at nesten samtlige intervjudeltakere selv trakk frem at det var helt sentralt for suksess at 

et eventuelt verktøy de skulle ta i bruk måtte være enkelt å forstå og enkelt å bruke, er det 

nødvendig å se nærmere på hvordan dette kravet egentlig realistisk kan la seg gjennomføre. 

Her tenker man da ikke på det som går på rent interaksjonsdesign. Det er ikke vanskelig å 

forestille seg hvordan store knapper, rene linjer, og tydelige kart med godt håndverk kan 

implementeres i en app som politiet kan ha med seg på ipad i bilene. Den potensielle 

problemstillingen ligger derimot i utfordringen med det å skulle formidle mer kompleks 

informasjon og intrikate algoritmebaserte vurderingsprosesser gjennom et simplifisert 

brukergrensesnitt, der fokuset gjennomgående har ligget på å gjøre ting minst mulig 

tidkrevende for de som skal bruke det. Som det ble gjennomgått tidligere er et sentralt 

kjennetegn ved algoritmebasert forutseende politiarbeidsteknologi at det ligger en 

(algoritmebasert)motor med varierende grad av kraft og kompleksitet, for bearbeidelse av data 

av varierende omfang og opprinnelseskilde. Resultatet er altså en informasjonsgivning der 

brukeren av teknologien får vist prediksjonen(e). I noen tilfeller, som for eksempel med 

HunchLab programvaren er det snakk om store datamengder og avanserte algoritmiske 

kalkuleringer. Det blir da et spørsmål om hvor grensen går mellom å kunne fremstille noe på 

en svært enkel, og samtidig gi det fullverdige informasjonsbildet med alle nødvendige 

nyanseringer, slik det kan argumenteres at forutseende politiarbeid burde (Bennett Moses and 

Chan, 2018). 

Men hva med de verktøyene som reklamerer med å bygge sine analyser på få, enkle og 

gjennomsiktige algoritmeprosesser, som PRECOBS? Tilbakemeldingene som kom på 

brukervennligheten til det tidligere nevnte PRECOBS-prøveprosjektet i Tyskland var stort sett 

gode. Politiansatte som ble intervjuet fortalte om verktøy som var greie å bruke ute i felten, og 

som hadde god brukerstøtte fra produsenten. Transparensen i informasjonen de fikk fra 

verktøyet ble omtalt som god, men det ble understreket at dette var fordi det var erfarne 

politiansatte med forutsetning for å forstå programmet som tok det i bruk. I tillegg ble det 

rapportert om tekniske problemer i begynnelsen av prøvetiden som innledende gjorde arbeidet 
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utfordrende (Gerstner, 2018). Basert på Sondres og de andres frustrasjoner over den norske 

politiorganisasjonens manglende evne til å få dagens teknologi til å virke knirkefritt, vil man 

kunne anta at lignende problemer vil kunne oppstå i Norge. Hvis det er stor enighet i 

politiorganisasjonen om at den teknologien som er i bruk i dag, for eksempel ipaden i bilene, 

gjennomgående ikke holder mål, er dette et punkt det må tas høyde for i en eventuell 

vurdering av innføring. Både for de ansattes motivasjon og vilje til å ta i bruk programmet 

som Sondre snakket om, men også for å sikre at fokus på den riktige bruken av programmet 

ikke havner i skyggen for et fokus på å få det til å fungere i det hele tatt. Men det må også 

påpekes at et problem som i all hovedsak knyttes til eventuell bemidling og tekniske løsninger 

som for eksempel i PRECOBS, virker mer realistisk å få løst enn et problem som er knyttet til 

selve kjernen i teknologiene som det kan argumenteres for at vi finner i for eksempel 

HunchLab. 

En annen faktor som kanskje ville talt i bruken for PRECOBS-lignende teknologiers favør er 

det gjennomgående spørsmålet om hvorvidt politiet vil kunne anerkjenne at hovedformålet 

med den informasjonen verktøyene eventuelt måtte gi dem, vil være å funke som en veileder. 

Forståelsen av det de fleste av produsentene av disse verktøyene også selv understreker, 

nemlig at det ikke er meningen at teknologiene skal funke som noen bastant spåkule, kan 

være til hjelp med å sikre at et eventuelt simplifisert informasjonsbilde som kommer ut av 

verktøyene ikke blir feiltolket og/eller misbrukt. Samtidig er det én ting å sitte på kontoret og 

anerkjenne slike forhold i en relativt uformell samtale om tema, men muligens en annen å 

skulle ha med seg slike forbehold ute i felten i en hektisk arbeidshverdag.  

 

4.6.2 Opplæring og overføring av kunnskap innad i politiorganisasjonen 
 

Så hvordan kan vi forsøke å sikre at denne essensielle forståelsen for teknologiene ligger til 

grunn før bruk? En viktig faktor for om brukerne av forutseende verktøy kan forstå hva det 

egentlig er de håndterer, er hvorvidt opplæring og informasjonsgivning kan danne et 

kunnskapsgrunnlag for samtlige ansatte. Både Lars og Ivar trakk frem dette som et sentralt 

punkt. Det er mulig at det vil la seg gjøre å tillate verktøyet å ha et enklere brukergrensesnitt 

hvis det ligger en solid kunnskap og forståelse til grunn for all bruk. Inntrykket jeg har fått er 

at det er høyst realistisk for ansatte i politiet med mer analytiske arbeidsoppgaver, som får i 

oppdrag å se nærmere på potensiell bruk av slike teknologier, å oppnå en kunnskapsbasert og 
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nyansert forståelse av hva forutseende politiarbeidsteknikker er og hvordan de skal brukes. 

Samtalen med Ivar og det han fortalte om sitt arbeid tydeliggjorde dette. Problemstillingen her 

er ikke nødvendigvis at man står overfor vanskelig eller kompleks kunnskap, men heller at det 

er helt nødvendig at kunnskapen må være på plass i forkant for at informasjonen verktøyene 

gir skal brukes riktig. Samtidig må brukere få veiledning til å styre unna vanlige fallgruver 

som for eksempel tanken om at «data er nøytralt». Utfordringen her ligger altså i å sørge for at 

den informasjonen og forståelsen politiet på kontoret som for eksempel Ivar tilegner seg 

overføres «nedover» til gatenivå og til de som skal bruke verktøyene. En innføring i hva disse 

teknologiene er, hvordan de skal brukes, og hvordan de ikke skal brukes, må gis på en måte 

som alle ansatte kan ta inn over seg. Det gjelder naturligvis også hvis brukergrensesnittet ikke 

skal simplifiseres. 

Gjennom intervjuene dukket det opp flere potensielle problemer knyttet til dette. Ett av de 

som for meg var mest overraskende, var det Sondre fortalte om hva som ifølge han er 

standard metode han og hans kollegaer benytter når det forventes at de skal tilegne seg ny 

kunnskap gjennom obligatorisk opplæring. På spørsmål om hvordan opplæringen til teknologi 

de allerede bruker i dag hadde foregått fortalte han: 

«Stort sett så er det Powerpoint, eller sånn nettbasert. Vi fikk nytt sånt system for 

å [praktisk gjennomføre en opplasting av en data-type]. Når du skriver sak så er 

det ofte [denne typen data] involvert i saken og da har det vært en løsning hvor du 

lagrer alt dette på sånn og sånn - og da har det kommet en ny en da. Alle måtte ta 

den opplæringen. Og det var en sånn nettbasert greie med noe videoer og noe 

bilder, og en quiz på slutten der du måtte få alle svarene riktig. Men det alle 

politifolk gjorde det var at én gjorde den grundig, og så hoppet alle andre over og 

skippet alt som var av opplæring og gikk rett til quizen, og så bare sa han ‘da er 

svaret A, B og C og D og blablabla’ og så tok alle ‘klikk klikk klikk klikk, svar, 

ferdig, levert.’ […] Så når neste satt, for dette måtte man gjøre i arbeidstiden 

mellom slagene for å kalle det det, så da var det sånn ‘hæ hva er dette for noe faen 

heller’ og så sier noen ‘ah jeg fikk svaret fra Jens da, bare svar 1 2 3 blabla’. ‘Ah 

supert.’ Og så når man da skal bruke dette her så har man jo ikke sett 

opplæringen, så da sitter man der og klør seg i huet ikke sant og bare ‘fuck det var 

jo litt dumt å ikke følge med’. Men det er jo litt den holdningen som er, i hvert fall 

blant patruljemannskapet da. Kan man slippe unna med det kjapt og enkelt så gjør 

man det. Så tar man heller problemet når det dukker opp, når man først skal laste 
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inn disse bildene og ikke vet hvordan man gjør det, da spør man hverandre. Så det 

er jo ofte sånn det løses.» 

 

Dette ble nevnt i sammenheng med noe Sondre selv trakk frem som viktig, nemlig at politiet i 

Oslo har svært mye å gjøre, med det han ser på som alt for lite mannskap. Inntrykket jeg fikk i 

samtalen var at denne måten å håndtere opplæringen på ikke hadde noe med latskap eller at 

man ikke bryr seg om jobben å gjøre. Det virket derimot som dette var et resultat av en 

vurdering de ansatte har blitt tvunget til å ta mellom å investere tid i å sette seg inn i det nye 

systemet, eller å få gjort de vanlige arbeidsoppgavene som forventes av dem, og som de selv 

også ønsker å få gjort. Det sier seg selv at en slik tilnærming til opplæring vil gi svært dårlige 

forutsetninger for at alle skal kunne bruke forutseende politiarbeidsverktøy på riktig måte. Et 

sentralt spørsmål blir altså hvordan man sikrer at de ansatte har mulighet til å få gjennomført 

den opplæringen som trengs. 

Videre er det også unektelig en faktor at de ansatte selv må anerkjenne viktigheten av det å få 

tatt opplæringen. Programmet for opplasting av en spesifikk datatype i Sondres eksempel har 

muligens ikke den moralske tyngden bak seg som forutseende politiarbeidsteknikker kan sies 

å ha, og er dermed ikke et like alvorlig tilfelle. Men også i de andre samtalene dukket tema 

om opplæring og hvordan de ansatte ser på det opp. I samtalen med David fortalte han 

nærmest i forbifarten at opplæring til forutseende politiarbeidsteknologi ikke ville være noe 

problem, og at det bare var for noen å komme innom på stasjonen en halvtime, så ville det 

være gjort. På spørsmål om han trodde den halvtimen ville være nok for alle, var svaret at det 

var opp til produsenten av verktøyene å gjøre det såpass enkelt at alle ville kunne forstå det. 

Og at hvis de bare gjorde en god jobb der ville alle kunne bruke det. Dermed er vi tilbake til 

start i argumentasjonsrekken. Hvis forventningen er at et enkelt brukergrensesnitt og 

simplifiserte verktøy på brukernivå skal gjøres opp for med god opplæring, samtidig som 

opplæringen «går av seg selv på kort tid» bare løsningene er enkle nok å bruke, har man et 

problem. Videre må spørsmålet stilles om det er mulig å få de ansatte med eksisterende 

meninger som motstrider det vi vet om algoritmenes kompleksitet og mulige fallgruver med 

på premissene som settes i opplæringen. Til slutt må også problemstillingen som ble tatt opp 

med en opplevd avstand til (topp)ledere, mangel på kommunikasjon innad i 

politiorganisasjonen, og ulikheter både innad i og mellom politidistrikt nevnes da dette 

muligens kan tenkes å forverre situasjonen ytterligere. Som Lars formulerte det: 
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«Det er jo ikke bare å gi i hermetegn «politifolk» tilgang til teknologien, dette må 

jo systematiseres, og det er veldig viktig at det styres av ledelsen. Men det det er 

tungt å få til nye ting i politiet. Og hvis du ikke har ledelsen med eller da drivere 

som driver dette frem så ender du ikke opp med noen ting. Det har jeg mye 

erfaring med, og når forskjellige avdelinger som har tilgang til samme 

informasjon og de har samme verktøyer … de bruker de jo på forskjellige måter. 

Så en ting er å ha verktøyene, en annen ting er å bruke dem. Så det er ikke nok å 

bare kjøpe inn verktøyer til folk, de må læres opp i å bruke det, og det må stilles 

krav til både mannskap og ikke minst til ledere da om at det skal følges opp» 

Lars pekte altså, basert på sin erfaring, ut et potensiale for nøyaktig det samme problemet som 

ble identifisert i rapporten fra Shreveport forutseende politiarbeids-eksperimentet, ved at 

prosjektet møtte på vanskeligheter knyttet til at forskjellige områder hadde ulike tilnærminger 

til og oppfølging av prosjektet. En av utfordringene der var at det var vanskelig å evaluere 

prosjektet på grunn av disse avvikene, og at rapporten, både på grunn av dette og andre 

faktorer, ikke kunne fastslå noen effekt av prosjektet (Hunt et al., 2014). Hvis vi legger til 

grunn at Lars har rett i sin vurdering av situasjonen i Oslopolitiet, blir det da et spørsmål om 

et forsøk på innføring av forutseende teknologi i Norge vil være like vanskelig å evaluere i 

etterkant som prosjektet i Shreveport. Sett i lys av det vi vet om hvor vanskelig det er å 

evaluere effekten av forutseende politiarbeid i utgangspunktet (Gerstner, 2018, Bennett Moses 

and Chan, 2018), er spørsmålet om det er verdt det å bruke tid og ressurser på å følge 

teknologirådets anbefaling om å prøve ut forutseende teknologi i Norge (Teknologirådet, 

2015), når vi vet at vi kanskje ikke får vite om det har hatt noen kriminalitetsreduserende 

effekt, nødvendig å stille. Igjen er det her vanskelig å skulle si noe bastant om reelle norske 

forhold uten en utvidet prosjektstørrelse der man blant annet også snakker med de nevnte 

lederne, men bekymringen er verdt å merke seg.  

Nå skal det også nevnes at ulikhet innad i politiorganisasjonen, også kan innebære at de 

synene som har blitt tatt opp til nå kan være enkelttilfeller. Det er absolutt mulig at andre 

politipatruljeavdelinger ikke kjenner seg igjen i det Sondre forteller, og det er viktig å ta 

høyde for at det absolutt finnes en mulighet for at Sondres krets er unntaket. Det samme 

gjelder for eksempel for Davids syn på opplæring. Likevel er det viktig å akseptere at denne 

typen problemer kan være avgjørende for hvorvidt et opplæringsprosjekt lykkes. Å utforme 

konkrete planer til hvordan opplæring skal se ut er hverken dette prosjektets formål eller 

forfatterens kompetanseområde. Grunnen til at dette tas opp her er derimot å understreke noen 
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av de holdningene som finnes, og dermed også hvilke forbehold som må tas for at man ikke 

skal risikere at opplæringsprosjekter ikke bærer noen frukter. Og nettopp fordi det er 

vanskelig å vite alle enkeltsituasjoner i patruljepolitiavdelinger, er det sentralt at det legges 

inn arbeid i å utforme opplæring som alle ansatte kan ha en forutsetning for å få noe ut av. Det 

er heller ikke opp til meg å avgjøre hva som er riktig svar for teknologienes utforming og 

brukervennlighet, men snarere min jobb å avdekke hva som er forventningene til de jeg har 

snakket med, og hvordan dette samsvarer med noe av det vi vet om slike verktøy. 
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5 Konklusjon  
 

I oppgaven har vi sett nærmere på Oslopolitiets holdninger til forutseende politiarbeid for å 

bidra til å tette kunnskapshullet om hva norsk politi synes om slik teknologi, og hva som er 

deres tanker, optimisme, og bekymringer. Gjennom semistrukturerte kvalitative intervjuer av 

ulike ansatte i Oslo politidistrikt, har ulike aspekter ved forutseende politiarbeid blitt utforsket 

og diskutert. Mens vi i intervjumaterialet så at de overordnede holdningene til forutseende 

politiarbeid i Oslopolitiet var hovedsakelig positivt innrettet, ble det i samtalene også diskutert 

nyanser rundt og aspekter ved slik teknologi. Ulike ansatte vektla ulike aspekter, og mens det 

kom frem blant annet et uttrykk for en eksplisitt teknologioptimisme, var det også noen mer 

avmålte synspunkter. Lars og David uttrykte ønsker om å ta forutseende teknologi i bruk. De 

fant en nytteverdi i at forutseende politiarbeid kunne være en mulighet for nyvinning og nytte 

i arbeidshverdagen. Lars anerkjente at spørsmål som for eksempel de om private selskapers 

eventuelle innblanding var vanskelige, og David understreket at det måtte gjøres en 

kostnadsvurdering. De la begge derimot gjennomgående en teknologioptimisme til grunn i 

sine vurderinger, og de følte at en eventuell innføring ville «gå bra» (Lars). Andre samtaler 

var mye preget av «både og» (Sondre). Per ga uttrykk for at han så forutseende politiarbeid 

som et mulig hjelpemiddel for politiansatte, men var også bekymret for problematikk rundt 

avstand mellom politietaten og den øvrige befolkning. Sondre følte at det kanskje kunne vært 

mulig med en eventuell innføring av forutseende politiarbeid, men han hadde en rekke 

forbehold, blant annet at teknologiene måtte være enkle å bruke og fungere som de skulle. 

Ivar ga uttrykk for grundige refleksjoner om bias og potensielle problematikker knyttet til 

dette, men ga uttrykk for at forutseende politiarbeid kunne være nyttig hvis det ble lagt 

tydelige forbehold for eventuell bruk.    

Mange av de politiansatte jeg snakket med hadde tenkt over en del av tematikkene som ble 

tatt opp i teori- og bakgrunns-kapittelet. Ivar tok for eksempel opp noen av de kritikkene av 

forutseende politiarbeid man finner i forskning, blant annet bekymring for potensiell 

diskriminering på grunnlag av skjevfordeling av data. Lars beskrev nesten ordrett 

samfunnsutviklingen som pekes på med overgangen til pre-paradigme og kunnskapsbasert 

politi. David identifiserte både omfanget av overvåkning, men også dragningen mot stadig 

større og mer utvidet overvåkning. Vi så derimot også at hos noen var fokusområdene på 

andre steder enn de områdene det typisk rettes oppmerksomhet mot blant de som forsker på 

tema. Bias- og diskrimineringsspørsmål var spesielt et tema der det fantes uenigheter og valg 
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om å legge et eksplisitt fokus på nytteverdi. Jeg fikk ikke inntrykk av at det lå noen form for 

onde intensjoner bak det som kom frem i noen av samtalene, og målet med å trekke frem 

diskusjonen var aldri å kritisere enkeltpersoner. Det som derimot er viktig for oppgaven er at 

ulike synspunkter blant politiansatte, og kanskje spesielt de som har andre idéer og 

fokusområder enn det som er typisk i forskningen, får komme frem slik at debatten kan tas. 

Noe av en slik diskusjon ble tatt her, men dette er også en diskusjon som må tas innad i 

politiorganisasjonen, spesielt hvis konkrete planer skal legges for eventuelle prøveprosjekter. 

I oppgaven har det blitt utforsket hvordan kriminalitetsteoretiske forståelser om rasjonelle 

valg og situasjonell forebygging både kan argumenteres for å strekke seg langt tilbake i tid i 

mer tradisjonell forebygging, men også at man finner samme typen logikk som et grunnlag for 

forutseende politiarbeidsprogramvarer. Derimot kan stordata og algoritmedrevet predikerende 

analyse argumenteres for å representere noe nytt, og ha nye implikasjoner for 

forebyggingsbegrepet. Dette er endringer som noen informanter som Lars og David møtte 

med begeistring, og de identifiserte pre-paradigmer og økt bruk av dataanalyse som en ideell 

fremtid. Andre informanter kommenterte ikke like spesifikt på tematikken, men det ble uttrykt 

noen varierende synspunkter, som for eksempel Ivars og Sondres mer generelle skepsis og 

«både og»-holdning. 

Å snakke med politiet har altså ledet oss til en rekke problemstillinger rundt spørsmålet om 

forutseende politiarbeid. Som vi har sett er det gjennomgående i diskusjonene mye som står 

og faller på spørsmålet om det er mulig å få samtlige politiansatte, både de som eventuelt skal 

innføre forutseende teknologi, og de som skal bruke det, til å ha den nødvendige forståelsen 

for teknologienes begrensninger, så vel som deres potensielle nytteverdi. Både ved at de selv 

erkjenner slike forhold, og ved at de er i stand til å ta med seg denne erkjenningen ut i det 

praktiske arbeidslivet. I tillegg var det litt ulike syn på hvorvidt nye uerfarne politiansatte 

burde bruke slik teknologi eller ikke. Når vi så de kriteriene for bruk som har blitt lagt frem, 

både av tidligere forskning og av informantene i dette prosjektet, er dette et spørsmål det er 

viktig å ta stilling til. Vi har også sett at spørsmålet om Oslopolitiets holdninger til 

forutseende politiarbeid leder til en rekke andre spørsmål knyttet til teknologiene mer 

generelt. Er vi for eksempel villige til å innføre eventuelle prøveprosjekter med teknologi som 

vi kanskje ikke vil kunne måle effektiviteten av på tilstrekkelig vis? Ønsker vi å potensielt 

endre noe av innholdet i hva forebygging betyr i Norge? Det er en fordel at slike spørsmål 

identifiseres og tas stilling til før en eventuell innføring av forutseende politiarbeid.  
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Spørsmålet om politiet i Norge trenger forutseende politiarbeid eller ikke er som nevnt stort 

og sammensatt. Da jeg ba deltakerne beskrive sin ideelle forutseende teknologi, beskrev i 

stedet tre av fem intervjudeltakere teknologi som egentlig ikke falt inn under kategorien 

forutseende. Formålet med å påpeke dette er ikke å kritisere dem, jeg var hele tiden tydelig på 

at det jeg var ute etter i samtalen var deres personlige meninger og synspunkter. Én mulig 

tolkning av dette kan være at de rett og slett ikke følte at dette er noe de trenger. Et uttrykk for 

et ønske om teknologisk utvikling og nyvinning, trenger ikke nødvendigvis å bety at det lå en 

oppfatning om at dette burde skje gjennom forutseende politiarbeid spesifikt. Samtidig fant vi 

hos Lars og David tydelig uttrykte, eksplisitte ønsker om å få innført slik teknologi som et 

supplement i sin arbeidshverdag, og at forutseende teknologi spesifikt var deres ideelle 

fremtid. Ifølge dem burde flere andre politiansatte burde arbeide etter forutseende logikker. 

Zuboff beskriver i sitt arbeid med «overvåkningskapitalisme»-begrepet (Zuboff, 2020) det 

hun kaller «inevitabilism» (Zuboff, 2019: 194), altså hvordan en vanlig måte å fremstille 

teknologiske fremskritt som det forutseende analyse er, i arenaer som for eksempel politikken 

eller private selskapers egen reklamering, er som noe «uunngåelig». Teknologiske fremskritt 

«må» tas i bruk i effektiviseringens navn, og det å holde følge med vekst innebærer å 

akseptere nåtidens og fremtidens teknologi som «nødvendig» (Zuboff, 2019). Vi har sett 

hvordan forutseende politiarbeid i Tyskland kan argumenteres for å være fremstilt som et 

politisk fenomen der det å snakke frem forutseende teknologi henger tett sammen med 

retoriske uttrykk for kriminalitetsbekjempelse, innovasjon og effektivitet (Egbert, 2018). 

Lignende syn kom til uttrykk i oppgavens intervjuer, blant annet i oppgavens innledende sitat 

der Ivar ga uttrykk for et ønske om å imøtekomme noe som «uansett vil komme» på en god 

måte, fremfor å stritte imot og dermed risikere et dårligere resultat. Det å ville etablere gode 

rammer for innføring i forkant er en god holdning som absolutt bør anerkjennes før en 

eventuell innføring, men det blir også nødvendig å stille spørsmål ved om en slik antakelse 

egentlig stemmer. Spørsmålet man må stille ved «inevitabilism» er altså om all teknologisk 

nyvinning virkelig er «uunngåelig», eller om det har fått en slik merkelapp festet ved seg på 

bakgrunn av ulike intensjoner (Zuboff, 2019). Selv om vi kan etablere at modernisering og 

nyvinning i politiet er legitime ønsker og målsetninger, må det stilles spørsmål ved om 

dataanalyser, som for eksempel forutseende politiarbeid, er måten å gjøre dette på som politiet 

i Norge trenger. Svaret på dette kan være ja, men poenget her er at det må ikke være det. 

Hvis det så skulle vise seg at Norge til slutt tar en avgjørelse om at dette er teknologi norsk 

politi trenger, gir oppgavens funn en rekke indikatorer på hva som må vies oppmerksomhet i 
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en slik prosess. Det ble som nevnt påpekt av flere hvordan det er sentralt at det i forkant settes 

tydelige rammer for innføring. Det ble understreket at en eventuell innføring bør skje ved at et 

eventuelt forsøksprosjekt gjennomføres med tett oppfølging fra ledelsen. I tillegg må det 

gjøres grundig arbeid med å utforme et opplegg for opplæring som sikrer at alle ansatte som 

skal bruke teknologiene både får oppnådd en gjennomgående forkunnskap for teknologiene, 

og veiledning underveis til å gjenkjenne de ulike fallgruvene og problemene tilknyttet 

teknologibruken. Som vi har sett i oppgaven kan fallhøyden for å misforstå data, algoritme, 

eller analyse være høy. Det er min vurdering at ulempene vil bli større enn eventuelle 

fordeler, hvis ikke slike forutsetninger kan fastsettes. I tillegg vil det tilsynelatende kunne 

være en stor fordel å gjøre arbeidet med prøveprosjekt og/eller innføring gjennom et 

samarbeid med gjennomgående kommunikasjon på flere nivåer i politiorganisasjonen, og 

sådan benytte de synspunktene og erfaringene som tross alt finnes. Det kan også tenkes at 

dette kan være overførbart for implementeringen av annen teknologi, og/eller andre typer 

prosjekter, basert på det engasjementet og interessen for utvikling av arbeidsplassen som har 

kommet frem i intervjuene her. 
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1 Informasjonsskriv til informanter 

 

Vil du delta i forskningsprosjektet  

«Hva er norsk politis holdninger til forutseende politidarbeid»?  

  

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke norsk politi 

sine tanker og oppfatninger om eksisterende og nye elektroniske  

arbeidsmetoder som forsøker å bruke data til å «forutse» kriminelle mønstre. I dette skrivet gir vi deg 

informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.  

  

Formål  

Debatten om bruk av forutseende politiarbeid har vært i vinden lenge, både i Norge og i resten av 

verden. Mens noen gir teknologiene ros for sin nytteverdi, er andre skeptiske til de ulike utfordringene 

som kommer med denne typen teknologi, og bruken av det i politiarbeid. Ved å undersøke politiets 

egne oppfatninger, tanker, bekymringer og optimisme, kan vi få en nyttig indikator på hva som skal til 

for at bruken av dagens-, og innføringen av fremtidens, teknologi skal kunne skje på best mulig måte. 

Dette leder meg til å utforske  

forskningsspørsmålet: Hva er norsk politis oppfatning av forutseende politiarbeid? Ønskes det mer av 

denne typen verktøy? Hva er det individuelle politiansatte selv ser på som viktig i denne debatten?  

Formålet er ikke å teste detaljkunnskapene til hver enkelt politi-ansatt, men snarere å forsøke å 

kartlegge de ulike tankene og oppfatningene ulike individer innad i politiet har rundt tema.   

  

Prosjektet er et masteroppgave-prosjekt ved Universitetet i Oslo, som er 

ansvarlig institusjon for forskningsprosjektet.  

  

Hvorfor får du spørsmål om å delta?  

Prosjektet fokuserer på Norsk politi, og Oslo politidistrikt er unikt da det er det største politidistriktet 

målt etter folkemengde, og har sitt ansvarsområde i en storby. Her er det mange ulike ansatte, og det 

vil da være mulig å komme i kontakt med mennesker som møter både ny og eksisterende teknologi på 

ulike måter. I prosjektet ønsker jeg å komme i kontakt med ca 7-8 ansatte innenfor Oslopolitiet, med 
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flere ulike stillingstitler og arbeidsområder som på ulike måter er relevant for debatten om forutseende 

politiarbeid.    

Invitasjonen til å delta sendes til kontakter fra professorer ved Institutt for kriminologi og 

rettssosiologi, eller gjennom bekjente.   

  

Hva innebærer det for deg å delta?  

Dersom du ønsker å delta, vil jeg gjerne å møte deg til et intervju. Dette vil foregå gjennom en 

uformell samtale på ca. 40 minutter. Lengden på intervjuet kan justeres etter avtale, og det er stort rom 

for fleksibilitet.  

Jeg ønsker å ta lydopptak av samtalen, og vil da bruke båndopptaker som ikke er privat smarttelefon. I 

tillegg vil jeg ta håndskrevne notater underveis. Hvis det er ønsket, er det rom for å droppe lydopptak 

til fordel for utelukkende håndskrevne notater, også underveis i samtalen hvis det er behov for det. Når 

lydopptakene transkriberes vil du være anonym. Du vil ikke kunne gjenkjennes i publikasjonen av 

materialet.  

Det vil ikke bli stilt spørsmål om enkeltsaker i politiets etterforskning, hverken pågående eller 

avsluttede.  

  

Det er frivillig å delta  

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du får som helst trekke samtykke tilbake 

uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg blir anonymisert. Det vil ikke ha noen negative 

konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg.  

  

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler 

opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket (the General Data Protection 

Regulation and Personal Data Act). Studenten, og ved behov veileder (se kontaktinfo under), er de 

eneste som vil ha tilgang til dataene, og UiO er eneste institusjon.  

Alle innsamlede data vil bli oppbevart på passordbeskyttet pc tilknyttet UiO, i UiOs egne lokaler. 

Disse pc-ene er innelåst i rom som krever nøkkelkort. Intervjudata vil altså ikke bli oppbevart på min 

private pc. Når lydopptakene er samlet inn vil de anonymiseres i transkribering omgående, og 

originalmaterialet vil bli slettet for godt. Denne anonymiseringen skjer ved at jeg vil erstatte navn og 

kontaktopplysninger med koder.  

  

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?  

Prosjektet skal etter planen avsluttes før juni 2020. Alle personopplysninger vil bli slettet fullstendig 

ved prosjektslutt.  
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Dine rettigheter  

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:  

- Innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg  

- Å få rettet personopplysninger om deg  

- Få slettet personopplysninger om deg  

- Få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og  

- Å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger.  

  

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?  

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.  

På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.  

  

Hvor kan jeg finne ut mer?  

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:  

- Universitetet i Oslo ved  

Veileder: Mareile Kaufmann. E-post: mareile.kaufmann@jus.uio.no  

Telefon: 22850122  

Student: Miriam R. Akhoundzadeh. E-post: m.r.akhoundzadeh@student.jus.uio.no Telefon: 

91547822  

- Vårt personvernombud: personvernombud@uio.no   

- NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller 

telefon: 55 58 21 17  

  

Når vi møtes går vi gjennom informasjonsskrivet sammen. Du kan så gi ditt samtykke muntlig.  

  

Med vennlig hilsen  
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Prosjektansvarlig                                                                                Student  

Mareile Kaufmann                                                              Miriam R. Akhoundzadeh  
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Vedlegg 2 Intervjuguide 

Intervjuguide til semi-strukturerte intervjuer for prosjektet «Hva er norsk 

politis holdning til forutseende politiarbeid?»  

  

(Tidsberegning totalt avhengig av individuell avtale)  

  

Introduksjon (ca 5-10 min)  

  

Introduksjon, samt generell info og gjennomgang av personvern, anonymitet og informantens 

rettigheter. Svar på spørsmål knyttet til disse og/eller samtykkeskjema. Muntlig samtykke gis basert på 

mottatt skriftlig info.  

  

  

Intervju (totalt ca 30-45 min)  

  

Kort gjennomgang av prosjektets bakgrunn og problemstilling. Sørge for at både jeg og informanten 

har en felles forståelse av hva som inngår i begrepet “forutseende politiarbeid”. Utforske svært kort 

andre land der dette er mer i bruk, og hva det der går ut på.   

  

  

Innledende, faktuelle spørsmål siktet mot å kartlegge informantens utgangspunkt for tema (ca 

18-15 min):  

  

-Informantens utgangspunkt → Hva er det du forbinder med begrepet “forutseende politiarbeid”? 

Hvor kjent føler du at du er med begrepet og arbeidsmetoden(e)?  

  

-Nåværende bruk → Er dette kjent for deg i din arbeidshverdag? Hvilken informasjon, eventuelt 

opplæring, har du fått i jobbsammenheng?   

  

  

Videre nøkkelspørsmål siktet mot å gå i dybden, basert på informantens utgangspunkt. Dypere 

oppfølgingsspørsmål.  

Tema som bør tas opp hvis informanten selv ikke gjør det (derimot et hovedfokus på det 

informanten selv velger å legge vekt på) (ca 20-30 min):  

  

-Eventuelle utfordringer eller bekymringer → knyttet til verktøyene/teknologiene, system og 

byråkrati, egen arbeidshverdag etc.  

 Fra ditt ståsted, hva tenker du kan gjøres for å adressere disse?   

  

-Eventuelle fordeler eller nytteverdi → knyttet til verktøyene/teknologiene, system og byråkrati, egen 

arbeidshverdag etc.  

 Trenger vi dette?  
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-Forventninger til videre utvikling → Ønsker du mer av denne typen praksis i din arbeidshverdag? 

Idédugnad om fremtidens teknologi – hva som ønskes og hva som ikke ønskes.  

  

Avsluttende/konkluderende (ca 5 min)  

  

-Noe å tilføye? Noe du føler at burde vært nevnt/spesifisert?  
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Vedlegg 3 NSDs vurdering av prosjektet 

 

NSD sin vurdering 

Prosjekttittel 

Norsk politis forhold til forutseende politiarbeid 

Referansenummer 

446295 

Registrert 

17.03.2019 av Miriam Revheim Akhoundzadeh - miriamra@uio.no 

Behandlingsansvarlig institusjon 

Universitetet i Oslo / Det juridiske fakultet / Institutt for kriminologi og rettssosiologi 

Prosjektansvarlig (vitenskapelig ansatt/veileder eller stipendiat) 

Mareile Kaufmann, mareile.kaufmann@jus.uio.no, tlf: 22850122 

Type prosjekt 

Studentprosjekt, masterstudium 

Kontaktinformasjon, student 

Miriam Revheim Akhoundzadeh, m.r.akhoundzadeh@student.jus.uio.no, tlf: 91547822 

Prosjektperiode 

17.03.2019 - 31.12.2020 

Status 

25.09.2020 - Vurdert 

Vurdering (3) 

 

25.09.2020 - Vurdert 

NSD har vurdert endringen registrert 20.05.2020. Med endring menes at dato for prosjektslutt er 

endret fra 30.09.2020 til 31.12.2020.  
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Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i samsvar med 

personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som er dokumentert i 

meldeskjemaet med vedlegg den 25.09.2020 Behandlingen kan fortsette.  

OPPFØLGING AV PROSJEKTET  

NSD vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av personopplysningene er 

avsluttet.  

Lykke til med prosjektet!  

Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1) 

22.05.2020 - Vurdert 

NSD har vurdert endringen registrert 20.05.2020. Med endring menes at dato for prosjektslutt er 

endret fra 30.06.2020 til 30.09.2020.  

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i samsvar med 

personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som er dokumentert i 

meldeskjemaet med vedlegg den 22.05.2020. Behandlingen kan fortsette.  

OPPFØLGING AV PROSJEKTET  

NSD vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av personopplysningene er 

avsluttet.  

Lykke til med prosjektet!  

Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1) 

19.03.2019 - Vurdert 

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i samsvar med 

personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som er dokumentert i 

meldeskjemaet med vedlegg den 19.03.2019 med vedlegg. Behandlingen kan starte.  

Vi minner om at du under intervjuet ikke må stille spørsmål relatert til taushetsbelakte opplysninger.   

MELD VESENTLIGE ENDRINGER  

Dersom det skjer vesentlige endringer i behandlingen av personopplysninger, kan det være nødvendig 

å melde dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. Før du melder inn en endring, oppfordrer vi deg 

til å lese om hvilke type endringer det er nødvendig å melde:  

https://nsd.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html  

Du må vente på svar fra NSD før endringen gjennomføres.   

TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET  

Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 30.06.2020.  

LOVLIG GRUNNLAG  

Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av personopplysninger. Vår 

vurdering er at prosjektet legger opp til et samtykke i samsvar med kravene i art. 4 og 7, ved at det er 

en frivillig, spesifikk, informert og utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, og som den 

registrerte kan trekke tilbake. Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være den registrertes 

samtykke, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a.  

PERSONVERNPRINSIPPER  
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NSD vurderer at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge prinsippene i 

personvernforordningen om:  

- lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de registrerte får tilfredsstillende 

informasjon om ogsamtykker til behandlingen  

- formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, 

uttrykkelig angitte ogberettigede formål, og ikke behandles til nye, uforenlige formål  

- dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er adekvate, relevante 

ognødvendige for formålet med prosjektet  

- lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn nødvendig 

for åoppfylle formålet   

DE REGISTRERTES RETTIGHETER  

Så lenge de registrerte kan identifiseres i datamaterialet vil de ha følgende rettigheter: åpenhet (art. 

12), informasjon (art. 13), innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), begrensning (art. 18), 

underretning (art. 19), dataportabilitet (art. 20).   

NSD vurderer at informasjonen om behandlingen som de registrerte vil motta oppfyller lovens krav til 

form og innhold, jf. art. 12.1 og art. 13.   

Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har behandlingsansvarlig institusjon 

plikt til å svare innen en måned.  

FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER 

NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om riktighet (art. 

5.1 d), integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32).  

For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer og/eller rådføre dere 

med behandlingsansvarlig institusjon.  

OPPFØLGING AV PROSJEKTET  

NSD vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av personopplysningene er 

avsluttet.  

Lykke til med prosjektet!  

Kontaktperson hos NSD: Mathilde Steinsvåg Hansen  

Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1)  

 


