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Rapporten er skrevet på oppdrag fra Sør-Trøndelag politidistrikt og presenterer resultatene fra 
”Etikk- og mangfoldsundersøkelsen 2007”. Undersøkelsen er et ledd i politiets prosjekt ”Vi i 
verden” – et prosjekt om etikk, mangfold og etnisk diskriminering. Undersøkelsen ble gjennom-
ført våren 2007 og har hatt som siktemål å kartlegge forhold som kan ha betydning for videre ut-
viklingsarbeid internt i politiet. Følgende datakilder er benyttet som grunnlag for rapporten: Spør-
reskjema til samtlige ansatte i Sør-Trøndelag politidistrikt, individuelle intervjuer med 20 politi-
ansatte, individuelle intervjuer med 22 representanter for innvandrermiljøene i Trondheim, delta-
kelse på møter i innvandrerorganisasjoner og internt i politiet, samt gjennomgang av skriftlige 
dokumenter, medieoppslag og rapporter.  
Rapporten slår fast at Sør-Trøndelag politidistrikt har et klart forbedringspotensial både når det 
gjelder holdninger og arbeidsmetoder. Selv om etikk og mangfold har stått på dagsorden lenge, 
gjenstår det en del før målet om ”nulltoleranse” i forhold til diskriminering og rasisme og diskri-
minering er oppnådd.  Rapporten har følgende anbefalinger: 

 

1. Videreføre dialogarbeidet med innvandrermiljøene 
2. Utarbeide mål og konkrete tiltak for rekruttering av medarbeidere med minoritetsbakgrunn 
3. Etablere møteplasser internt for drøfting av etikk- og mangfoldsspørsmål  
4. Iverksette opplæringsprogram for å øke kompetansen om politiarbeid i et multietnisk sam-

funn 
5. Innføre hospitantordninger der politi fra Sør-Trøndelag får anledning til lære av utenlandske 

erfaringer.  
STIKKORD NORSK ENGELSK 

Politi, etikk Police, ethics 

Mangfold, diskriminering Diversity, discrimination 

 

Innvandrer, etnisitet Immigrant, ethnicity 
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Forord 
 
Denne rapporten er skrevet mens debatten om Obiorasaken og Karikatursaken raste som 
verst. I forbindelse med begge sakene ble det reist spørsmål om rasisme og diskriminering 
i tilknytning til Sør-Trøndelag politidistrikt. Seinere fikk vi Ambulansesaken i Oslo, som 
har fått tre statsråder til å gå sammen om en større kartlegging for å undersøke om det ek-
sisterer institusjonell rasisme i offentlige etater. Nulltoleranse i forhold til alle former for 
diskriminering er et ufravikelig krav og har vært både denne og tidligere regjeringers poli-
tikk lenge. Den første statlige Handlingsplanen mot rasisme og diskriminering kom for 
snart ti år siden, og etter dette er det kommet nye handlingsplaner, utredninger og en egen 
Diskrimineringslov. Ingen av disse offentlige dokumentene har imidlertid på noe tids-
punkt skapt mediestorm. Først da de kunne knyttes til konkrete hendelser, kom den store 
debatten.  
 
”Tillit på prøve” handler ikke om noen av disse sakene, men det er ikke til å unngå at det i 
manges bevissthet skjer en kobling. De berører samme tematikk. Det er likevel viktig å 
understreke at undersøkelsen i Sør-Trøndelag politidistrikt ble satt i gang før det eksplo-
derte i media. Allerede høsten 2006 fikk NTNU Samfunnsforskning i oppdrag å gjennom-
føre en undersøkelse om etikk, mangfold og etnisk diskriminering. Politiet ønsket å vite 
hva deres egne medarbeidere tenkte og mente om disse spørsmålene, og de ønsket å vite 
hvordan innvandrermiljøene opplevde politiet. Som de selv sa i en presentasjon av under-
søkelsen: Siktemålet er å kartlegge forhold som kan ha betydning for videre utviklingsar-
beid internt i politiet. Målsettingen er med andre ord å bli bedre. Her ligger det allerede i 
utgangspunktet en erkjennelse av at det er et potensial for forbedringer og en vilje til å 
gjøre noe med det.  
 
Media har vært opptatt av hva vi har funnet ut – lenge før undersøkelsen var ferdig. Også 
internt i politiet og i innvandrermiljøene har det vært stor oppmerksomhet knyttet til både 
gjennomføringen og resultatene. Dette forstår vi godt. En undersøkelse om etikk og 
mangfold berører helt grunnleggende spørsmål knyttet til selve politirollen. Hva er godt 
politiarbeid i et samfunn som blir mer og mer mangfoldig? Hvordan oppleves politiet av 
innvandrermiljøene, og hvilke erfaringer har politiet i møte med innvandrerbefolkningen? 
Er forholdet preget av mistillit, slik man kan få inntrykk av gjennom media, eller er bildet 
mer sammensatt? Dette er noen av de spørsmålene som blir tatt opp i denne rapporten.  
 
En britisk politileder karakteriserte Sør-Trøndelags mangfoldsprosjekt som modig. Hun 
var en av innlederne på konferansen ”Politiarbeid i et multietnisk samfunn”, som ble ar-
rangert i Trondheim i juni i år. Hun snakket om det hun kalte ”unpleasant truths” – ube-
hagelige sannheter. Hun ga Trondheimspolitiet honnør for å sette disse sakene på dagsor-
den. Som hun sa: Det er modig – og det skaper forventninger. Det handler ikke bare om å 
lytte, det handler om å levere. Her trengs det ikke først og fremst store ord. Her trengs det 
handling.  
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Holdningsundersøkelsen avdekker forhold som det må jobbes videre med – både internt i 
politiet og i forhold til byens befolkning. Vi håper politiet tar utfordringen. Fram til nå har 
ansatte på alle nivå i organisasjonen stilt opp og vært åpne for å gå inn i denne problema-
tikken. Som forskere har vi blitt vist tillit. Selv om denne rapporten avdekker noen ”un-
pleasant truths”, er det vårt håp at disse ubehagelige sannhetene kan brukes til å gjøre po-
litiet bedre.  
 
Takk til alle, både internt i politiet og innvandrermiljøene, for at dere har stilt opp som 
informanter og samtalepartnere underveis. De erfaringene dere har delt med oss, er helt 
avgjørende for det utviklingsarbeidet politiet skal i gang med. Etikk- og mangfoldspro-
sjektet går nå over i en ny fase. Vi har kommet med anbefalinger for det videre arbeidet. 
Disse anbefalingene må selvsagt diskuteres internt i politiet, men det er også viktig å la 
innvandrermiljøene delta i prosessen. Sør-Trøndelag politidistrikt har i flere år hatt jevnlig 
møter med innvandrerorganisasjonene. Denne dialogen må fortsette. Dialog er en fortset-
ning for tillit, men det er først når holdninger omsettes i handling vi ser resultater i prak-
sis. Det handler om å ha fokus på det daglige arbeidet – eller som en britisk politileder sa: 
Det handler om å ”walk the talk”.  
 
 
 
 
Trondheim 6. september 2007 
 
 
Berit Berg   Kirsten Lauritsen   Marko Valenta 
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1. Innledning 
 
Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Sør-Trøndelag politidistrikt og presenterer re-
sultatene fra ”Etikk- og mangfoldsundersøkelsen 2007”. Undersøkelsen er et ledd i poli-
tiets prosjekt ”Vi i verden” – et prosjekt om etikk, mangfold og etnisk diskriminering. 
Undersøkelsen ble gjennomført våren 2007 og har hatt som siktemål å kartlegge forhold 
som kan ha betydning for videre utviklingsarbeid internt i politiet.  
 

1.1 Holdninger og handlinger 
 
Initiativet til undersøkelsen er tatt internt i politiet, og planleggingen skjedde allerede høs-
ten 2006. På dette tidspunktet hadde man ingen forutsetninger for å vite at dette temaet 
ville prege avisspalter og media for øvrig store deler av våren/sommeren 2007. Først kom 
debatten etter Spesialenhetens kjennelse i Obiora-saken1, deretter kom medieoppslagene i 
forbindelse med karikaturtegningene på veggene i politihuset2. Selv om ingen av disse 
sakene er tema for denne rapporten, er de en del av bakteppet for det som er rapportens 
tema. Verken holdninger eller handlinger blir til i et vakuum, de er et produkt av det som 
skjer i samfunnet rundt oss. Når Sør-Trøndelag politidistrikt anklages for rasistiske hand-
linger samtidig med at vi skal oppsummere en undersøkelse om holdninger til samme 
tema, må dette sees i sammenheng.  
 
I en lederartikkel i Adresseavisen oppsummeres debatten, under overskriften ”Hva har 
politiet lært?” Vi gjengir noen av poengene:  
 

To karikaturtegninger på politihuset i Trondheim har denne uken bidratt til å nøre 
opp under beskyldninger om rasisme og ukultur i etaten (…) På et politihus skal det 
selvsagt være nulltoleranse for ytringer og handlinger som kan oppfattes slik. Det 
stiller krav til dømmekraft og bevissthet omkring holdningsarbeidet. I denne saken 
har dømmekraften sviktet og bevisstheten vært svekket (…) Sør-Trøndelag politi-
distrikt har satt inn en offensiv for å tilpasse seg at vi lever i et multietnisk samfunn. 
Det vises i det hele tatt en sterk vilje til å ta nye utfordringer. Men det er de daglige 

                                                 
1 Eugene Obiora døde 7. september 2006 etter at politiet pågrep han på Østbyen servicekontor i Trondheim. Politi-
tjenestemennene som foretok pågripelsen ble etterforsket av Spesialenheten for politisaker, som henla saken. Etter 
massiv kritikk mot henleggelsen, ble saken sendt videre til Riksadvokaten. Riksadvokatens kjennelse er ventet i sep-
tember 2007. (Dagbladet 26. august 2007) 
 
2 Sommeren 2007 ble det kjent at det på politihuset i Trondheim hadde hengt en karikaturtegning på kantineveggen i 
politihuset i Trondheim som framstilte en afrikaner som kannibal. Det ble også oppdaget en kopi av en Muhammed-
karikatur på en dør i tilknytning til arrestforvaringens hvilerom. Organisasjonen mot offentlig diskriminering 
(OMOD) reagerte kraftig på dette og sendte sommeren 2007 en klage til Politidirektoratet (POD). Saken førte til en 
mediestorm, og POD gjorde det klart at det er uakseptabelt at bilder av denne typen blir hengt opp på politiets  
tjenestesteder. Sør-Trøndelag politidistrikt har beklaget saken, men samtidig understreket at dette er enkeltstående 
tilfeller og ikke uttrykk for noen ukultur hos politiet. (Adresseavisen 23. august 2007) 
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handlinger som avgjør om dette arbeidet lykkes. Omgangstone, bemerkninger, hu-
mor, alle disse hverdagslige tingene reflekterer hvilke holdninger man bærer med 
seg. (Adresseavisen 21. juli 2007) 

 
Lederartikkelen understreker sammenhengen mellom holdninger og handlinger. At hold-
ninger påvirker handlinger, er ingen ny erkjennelse. Poenget her er imidlertid at handling-
er også påvirker våre holdninger.  
 
I denne rapporten skal vi bruke holdninger som en inngang til å diskutere handlinger. Po-
litiets ”Vi i verden”-prosjekt har fokus på politiarbeid i et multietnisk samfunn. Målet er å 
gjøre Sør-Trøndelag bedre rustet til å møte de utfordringene et mer mangfoldig samfunn 
skaper. Med sommerens mediedebatt i friskt minne, vil noen sikkert hevde at politiet 
snublet allerede på startstreken. Vi tror imidlertid det er mulig å snu dette. Mediedebatten 
har satt et negativt søkelys på Sør-Trøndelag politidistrikt. Utfordringen nå er å vise om 
politiet står for noe annet, og om de er i stand til å trekke lærdommer av det som har 
skjedd.  
 

1.2 Handlingsplan mot rasisme og diskriminering 
 
Hvordan vi skal forstå rasismebegrepet, har endret seg over tid. Rasismebegrepet er et be-
grep ingen stiller seg likegyldig til. Det er et ladet begrep som innbærer en sterk moralsk 
fordømmelse. Mens det tidligere var knyttet til ideen om visse etniske gruppers (”rasers”) 
biologiske overlegenhet, brukes det i dag om handlinger som begrunner og rettferdiggjør 
negativ forskjellsbehandling av enkeltpersoner med utgangspunkt i hudfarge eller etnisk 
opprinnelse. Regjeringens handlingsplan bygger på en forståelse av rasisme der man leg-
ger vekt på handlingens konsekvenser – ikke intensjoner. På tilsvarende måte slås det fast 
at en handling eller en unnlatelse kan være diskriminerende selv om dette ikke har vært 
hensikten. I evalueringen av handlingsplanen blir dette beskrevet som et viktig skritt i ret-
ning av å ta offerets ståsted. (Berg og Håpnes 2002, s 55)  
 
Spørsmål knyttet til rasisme og diskriminering berører alle - enten de rammes av det, be-
skyldes for å utøve det eller ”bare” er tilskuere/tilhørere. Samtidig er det vanskelig å vur-
dere rasismens omfang. Henrik Lunde fra Antirasistisk senter har sagt det slik:  
 

Ingen kan si med sikkerhet hvor mye rasisme det er i Norge, ei heller om rasismen 
øker eller minsker. Rasisme omfatter alt fra holdninger til handlinger, fra drap til 
avisinnlegg. Å sette tall på dette, er svært vanskelig. (Lunde, 2002) 

 
Ronald Craig gir uttrykk for det samme i sin doktoravhandling (Craig 2006). Rasismen er 
subjektiv, den er sammensatt og den er situasjonsbestemt. Det gjør den imidlertid ikke 
mindre alvorlig. For å bekjempe rasisme og diskriminering, trengs det både en bred for-
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ståelse av hva dette handler om, det må arbeides på flere nivå, og det må utarbeides konk-
rete tiltak.  
 
I regjeringens Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002-2006), legges FNs ra-
sediskrimineringskonvensjon (ICERD) og EUs direktiv om likebehandling til grunn. Ut 
fra dette omfatter diskrimineringsbegrepet: 
 

…både handlinger og unnlatelser som har som formål å diskriminere og handlinger 
som har diskriminerende virkning, uavhengig av om det ligger et motiv eller en hen-
sikt om å diskriminere bak. (Handlingsplan mot rasisme og diskriminering 2002-
2006, s 6) 

 
Eller sagt på en annen måte: Selv om formålet med handlingen (fra utøverens side) ikke 
har vært å diskriminere, kan virkningen av handlingen (for den det rammer) være diskri-
minerende. Og som det understrekes i Handlingsplanen: Uansett er virkningen av en 
handling av langt større betydning for den som rammes enn motivet som ligger bak hand-
lingen.   
 
I en rapport om erfaringer med handlingsplaner og tiltak mot rasisme og diskriminering 
(UDI 2005), understrekes det imidlertid følgende:  
 

Å arbeide mot rasisme innebærer ofte en kritikk av majoriteten, og det kan være ube-
hagelig å målbære, og man velger heller å jobbe for noe positivt. Man lager heller en 
flerkulturell fest enn å ta opp diskrimineringen i bygda. Rasisme er et problem i seg 
selv, for den det rammer og for samfunnet som helhet. Rasisme er også et hinder for 
deltakelse i samfunnet, og dermed et hinder for integrering. (ibid, s 6) 
 

 
Innsats mot diskriminering i politiet 
 
Handlingsplanen mot rasisme og diskriminering hadde konkrete tiltak som rettet seg mot 
ulike instanser og samfunnsnivåer – blant annet også politiet. Dette er fulgt opp i Hand-
lingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen og mål for inklude-
ring (2007). Under tiltak 22, ”Innsats mot diskriminering i politiet” understrekes det at 
regjeringen vil fortsette innsatsen mot diskriminering i politiet. Følgende tiltak skal priori-
teres:  
 

• Alle tilsatte i politi- og lensmannsetaten og påtalemyndigheten skal gis grundig 
opplæring i temaer som gjelder mangfold, inkludering, etikk og relevant lovverk. 

• Man vil fortsette arbeidet med å øke rekrutteringen av personer med etnisk minori-
tetsbakgrunn til politi- og lensmannsetaten og påtalemyndigheten slik at slik at eta-
ten reflekterer befolkningssammensetningen. 
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• Det skal jobbes med å beholde tilsatte med minoritetsbakgrunn gjennom å legge 
forholdene til rette slik at alle opplever å bli inkludert i fellesskapet, og slik at den 
enkeltes ressurser blir brukt. 

• Dialogen mellom politiet og representanter for minoritetsbefolkningen skal videre-
føres gjennom et sentralt dialogforum og lokale dialogfora. 

• Klager på politiet knyttet til etnisitet skal gis en grundig behandling og kategorise-
res i overensstemmelse med nye rutiner, slik at informasjon om slike klager er lett 
tilgjengelig, og det kan rapporteres på tallene. 

• Videre skal publikum ha god og lett tilgjengelig informasjon om klagemuligheter, 
inkludert muligheten for å fremme saker for Likestillings- og diskrimineringsom-
budet. 

  

1.3 Likeverdig offentlig tjenesteyting 
 
Det har lenge vært en uttalt målsetting at offentlig tjenesteyting må være mer bevisst på 
mangfoldet i samfunnet. Dette gjelder både kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion mv. 
For å oppnå målsettingen om ”Likeverdige offentlige tjenester for alle”, trengs det både 
bevisstgjøring og mer kunnskap. I regjeringens Handlingsplan for integrering og inklude-
ring av innvandrerbefolkning (2006-2007), er det et eget punkt som omhandler ”Innsats 
mot diskriminering i politiet”. Her presenteres flere konkrete tiltak: 
 

1. Å prioritere arbeidet med å rekruttere og beholde tilsatte med etnisk minoritets-
bakgrunn i politiet, slik at mangfoldet reflekterer befolkningssammensetningen 

2. Å videreføre dialogen mellom politiet og representanter for innvandrerbefolkning-
en sentralt og lokalt 

3. Å legge til rette for at klager på politiet på bakgrunn av etnisitet gis en god og 
grundig behandling, og at publikum sikres informasjon om klagemuligheter 

 
Samtlige politidistrikt blir utfordret på disse punktene. I Sør-Trøndelag politidistrikt har 
det lenge vært fokus på disse spørsmålene. Det er bygd opp et systematisk dialogarbeid 
med blant annet Sør-Trøndelag felles Innvandrerråd (STFIR).  
 
Høsten 2006 ble det innledet et samarbeid mellom Sør-Trøndelag politidistrikt og NTNU 
Samfunnsforskning med fokus på ”Politiarbeid i et flerkulturelt samfunn”. NTNUs rolle i 
dette samarbeid med politiet i Sør-Trøndelag har hatt følgende overskrifter: 
 

• Gjennomføring av etikk- og mangfoldsundersøkelsen  
• Deltakelse i planlegging av konferanse med britisk politi om ”Politiarbeid i et 

multietnisk samfunn” 
• Deltakelse i planlegging og gjennomføring av internopplæring 
• Være samtalepartner i mangfoldsspørsmål 
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Den statlige satsingen på å utvikle Likeverdig offentlig tjenesteyting (LOFT) har som sik-
temålet å bevisstgjøre tjenesteapparatet på utfordringer knyttet til brukergrupper med mi-
noritetsbakgrunn. Dette gjelder tjenesteapparatet generelt - ikke bare i noen utvalgte sek-
torer. I denne sammenhengen er det også viktig å understreke at fordommer og diskrimi-
nerende holdninger ikke bare rammer innvandrere, men i gitte situasjoner kan ramme en 
rekke grupper (rusmisbrukere, psykiatriske pasienter, funksjonshemmede osv). Denne 
rapporten fokuserer imidlertid på politiets holdninger og praksis i forhold til innvandrer-
befolkningen. Man ønsket blant annet å få kartlagt om det eksisterer rasistiske holdninger 
innad i etaten, om det er eksempler på diskriminerende praksis, eksempler på sa-
ker/situasjoner der politiet blir beskyldt for rasisme/diskriminering, arbeidsoppgaver som 
oppleves belastende for ansatte pga fare for å bli beskyldt for rasisme osv. På tilsvarende 
måte har man også ønsket å få kartlagt hvordan disse problemstillingene oppleves fra inn-
vandrersiden og fra politiets samarbeidspartnere.  
 

1.4 Gjennomføring av undersøkelsen 
 
Undersøkelsen innad i politiet er gjennomført på to måter: (1) En spørreskjemaundersø-
kelse til alle ansatte i politiet, (2) Intervjuer med et utvalg ansatte i politiet, innvandrermil-
jøene og blant politiets samarbeidspartnere. Utarbeiding av spørreskjema og intervju-
guider har skjedd i nært samarbeid med en egen prosjektgruppe ved politiet. Dette har 
vært viktig for å skape troverdighet. Alle parter må oppleve at de blir tatt på alvor, noe er 
avgjørende for hvordan en undersøkelse av denne typen kan bli brukt i ettertid. På kort 
sikt vil en slik undersøkelse ha som siktemål å få vite mer om erfaringer, meninger, hold-
ninger. På lengre sikt handler det om å bruke resultatene som et utgangspunkt for å skape 
bedre samhandling mellom politi og publikum – i dette tilfellet innvandrere.  
 
Undersøkelsen ble gjennomført våren 2007. I denne perioden var det mye oppmerksom-
het rundt politiets forhold til innvandrere generelt og Obiora-saken spesielt. Sterk medie-
fokusering har selvsagt ikke vært en optimal situasjon for å gjennomføre en spørre-
skjemaundersøkelse om etikk- og mangfold, men slike forhold har vi liten råderett over. 
Når oppslutningen om spørreundersøkelsen i politiet likevel ble stor, er vi selvsagt svært 
fornøyd med det. I alt har 367 ansatte i Sør-Trøndelag besvart spørreskjemaet, 20 perso-
ner har stilt opp til personlige intervjuer, og vi har hatt møter med en del av enhetene in-
ternt. I tillegg til dette har vi hatt 15 individuelle intervjuer med representanter for inn-
vandrermiljøene, samt referat fra en rekke møter i de ulike innvandrerorganisasjonene. Vi 
har også hatt samtaler med representanter for politiets samarbeidspartnere. Alt i alt mener 
vi derfor å ha et godt utgangspunkt for å vurdere politiets arbeid på dette feltet.  
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1.5 Rapportens oppbygging 
 
Rapporten er delt inn i seks kapitler, samt et vedlegg som presenterer hovedpunkter fra 
konferansen ”Politiarbeid i et multietnisk samfunn”. Første kapittel er en gjennomgang av 
bakgrunn og målsettinger for undersøkelsen. Her trekker vi også inn synspunkter som er 
fremkommet i media, nettdiskusjoner og kommentarer fra enkelte samarbeidspartnere. Vi 
vil understreke at det ikke i denne omgang er gjennomført noen egen ”publikumsundersø-
kelse”. Vi har heller ikke et representativt materiale når det gjelder instanser politiet 
kommer i kontakt med i sitt daglige arbeid. Det ville krevd en helt annen ramme for gjen-
nomføring av undersøkelsen enn vi har hatt. Når vi likevel velger å presentere noen 
bruddstykker av det som er sagt/skrevet fra utsiden av politihuset, er det fordi dette kan gi 
et ”stemningsbilde”. Vi er klar over at slike bilder vil være farget av enkelthendelser, og 
det vil alltid være slik at de som har de sterkeste meningene (i den ene eller andre ret-
ningen) høres best i debatten. Deres meninger er ikke nødvendigvis representative, men 
det legger premisser for den offentlige debatten. Dette gjelder enten de representerer 
”bloggere”, advokater, politikere eller journalister.   
 
Kapittel 2 presenterer resultater fra spørreskjemaundersøkelsen internt i politiet. Den er 
basert på intervjuer med 367 ansatte og ble gjennomført i månedsskiftet april – mai 2007. 
I kapittel 3 presenterer vi erfaringer fra intervjuer med 20 ansatte i Sør-Trøndelag politi-
distrikt. Intervjuene dreier seg i store trekk om samme tema som spørreskjemaundersøkel-
sen, men går mer i dybden. Her er det gitt mer rom for refleksjon og diskusjon, samt et 
sterkere fokus på analyse av årsaker til handlinger og holdninger. Kapittel 4 presenterer 
innvandrernes erfaringer og opplevelser i møte med politiet. Kapitlet er basert på inter-
vjuer og samtaler med 22 innvandrerrepresentanter og sentrale innvandrerorganisasjoner, 
deltakelse i dialogmøter mellom politi og innvandrere, samt gjennomgang av skriftlig ma-
teriale som belyser forholdet mellom politi og innvandrere. Rapportens siste kapittel har 
vi kalt ”Anbefalinger for det videre arbeidet.” Anbefalingene bygger på resultatene fra de 
ulike delundersøkelsene og er sett i sammenheng med de målsettingene som er gitt for po-
litiets mangfoldsarbeid. Våre forutsetninger for å gi råd er selvsagt preget av at vi ser poli-
tiets arbeid fra utsiden. Gjennom noen måneders tett samarbeid har vi fått innblikk i mye 
av hverdagen på politihuset, men vi er verken eksperter på politiarbeid eller på noen måte 
”utlært” når det gjelder de utfordringene som møter politiet i det daglige arbeidet. På den 
andre siden har vi som står bak denne rapporten lang erfaring når det gjelder å studere 
mangfoldsarbeid i praksis, og å avdekke forhold som kan oppleves diskriminerende og 
krenkende for ulike deler av befolkningen. Diskriminering handler ikke bare om de be-
visste handlingene. Det dreier seg også om ting vi gjør og sier som vi ikke nødvendigvis 
har tenkt så nøye igjennom. Som en arbeidsgiver en gang sa da han ble spurt om hvorfor 
det var så få innvandrere ansatt i bedriften. Etter en lang utlegning der det i praksis viste 
seg at innvandrerne ble systematisk skjøvet til side i søknadsbunken, så avslutter han med 
å si – med en litt unnskyldende min: Men tro meg – det ligger ingen ting bevisst i det. 
(Berg og Lauritsen 2000, s 36).  Gjennom denne rapporten håper vi å bidra til større be-
vissthet om mangfoldsproblematikk generelt, og om diskriminering og rasisme spesielt.  
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2. Etikk- og mangfoldsundersøkelsen  
 
Undersøkelser viser at de fleste, også innvandrere, har tillit til politiet. Likevel opplever 
mange enkeltpersoner med minoritetsbakgrunn møtet med politiet som problematisk. I 
rapporten ”Underveis mot et bedre vern” (2004-2005), trekker Senter mot etnisk diskri-
minering3 fram konkrete eksempler på slike problematiske møter. Mange innvandrere 
opplever at de uten grunn mistenkeliggjøres på grunn av sitt utseende, politiet på sin side 
opplever at mange innvandrere fortolker konfliktsituasjoner som rasistisk motivert – uan-
sett hva de handler om.  
 

Det er et følsomt tema å diskutere hva som kan ha gått galt i møtet mellom personer 
med minoritetsbakgrunn og politiet. En av politiets hovedoppgaver er nettopp å utøve 
makt når det er påkrevd. Det er en hårfin balanse mot uhjemlet maktanvendelse, og 
det skal svært lite til før mange opplever at grensen er overtrådt. (Senter mot etnisk 
diskriminering 2005, s 46) 

 
Her ligger det med andre ord store utfordringer – ikke bare innad i politiet, men i forhol-
det mellom politi og publikum generelt, og i forholdet mellom politi og innvandrer-
befolkning spesielt. Og – her er det mange etiske dilemmaer. Dette er det Sør-Trøndelag 
politidistrikt har ønsket å sette fokus på gjennom etikk- og mangfoldsundersøkelsen.  
 

2.1 Spørreskjemaundersøkelsen 
 
Som en av flere datakilder, ble det valgt å utarbeide en kartlegging blant samtlige ansatte i 
Sør-Trøndelag politidistrikt. Kartleggingen ble utformet som et enkelt spørreskjema, be-
stående av 27 påstander. Påstandene tar utgangspunkt i uttalelser man ofte hører og hand-
ler om politiarbeid knyttet til ulike grupper. På en skala fra 1 til 5 skal man krysse av for 
hvor enig eller uenig man er. Mange av påstandene er med hensikt spissformuleringer. 
Poenget med dette er å få fram klare meninger – den ene eller den andre veien. Det er vik-
tig å understreke at påstandene i skjemaet ikke nødvendigvis er uttrykk for hva som er 
”politisk korrekt” eller hva vi som forskere mener. Når vi f eks har bedt de ansatte ta stil-
ling til følgende påstand: Politiet kontrollerer innvandrere oftere enn nordmenn, er dette 
fordi dette er påstander man ofte hører, ikke fordi vi vet eller mener at påstanden er riktig.  
 
Det er relativt vanlig å bygge opp holdningsundersøkelser på denne måten. Gjennom å be 
respondentene ta stilling til konkrete påstander, får vi samlet sett et godt bilde av hva de 
mener, tenker, tror og føler (holdninger). Et slikt skjema er imidlertid dårlig egnet til å 
kartlegge hva ansatte konkret gjør (handlinger). Dette er det viktig å ha i bakhodet når 
                                                 
3 Senter mot etnisk diskriminering (SMED) ble etablert i 1999 som et uavhengig, offentlig forvaltningsorgan med 
formål å styrke vernet mot diskriminering i Norge. SMED ble nedlagt i 2005, og deres oppgaver ble videreført i det 
nyetablerte Likestillings- og diskrimineringsombudet.  
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man leser resultatene. Noen ganger er holdningene bedre enn handlingene, mens det andre 
ganger kan være motsatt. Ved å stille mange spørsmål – og noen ganger nesten samme 
spørsmål med litt ulike formuleringer, kan vi få et relativt godt bilde. Vi ser i ettertid at 
ikke alle spørsmålene har vært like treffsikre, men alt i alt har skjemaet fungert etter hen-
sikten.  
 
Spørreskjemaet ble sendt ut i slutten av mars, med en svarfrist på to uker. Ved fristens ut-
løp hadde vi fått inn svar på 367 skjema. Med fratrekk for personer som var syke eller i 
permisjon, betyr dette en svarprosent på i overkant av 70 %. Dette oppfatter vi som svært 
bra. Det ble sendt ut en påminning på politiets intranett noen dager før svarfristen gikk ut, 
men det ble ikke gjennomført noen full purrerunde. I all skriftlig og muntlig kommunika-
sjon rundt undersøkelsen ble det understreket at det var frivillig å delta, men at høy svar-
prosent ville gjøre det lettere å bruke svarene som et utgangspunkt for politiets videre ar-
beid med disse problemstillingene. 
 
I det følgende skal vi presentere de viktigste resultatene fra spørreundersøkelsen. Vi har 
valgt å gi noen korte kommentarer/fortolkninger av svarene. Seinere i rapporten, med 
bakgrunn i intervjumaterialet, blir imidlertid mange av spørsmålene diskutert i større 
bredde. De fleste av resultatene vil bli presentert som frekvensfordelinger (hvor mange 
prosent som har svart hva). Påstandsbatteriet i spørreskjemaet var inndelt i fem svaralter-
nativ. I presentasjonen under har vi valgt å slå sammen verdiene 1-2 (enig) og verdiene 4-
5 (uenig). Når det gjelder betegnelsen på mellomverdien (3), har vi valgt å gi denne be-
tegnelsen ”verken - eller”. Noen ganger er mellomverdien brukt som en ”vet ikke” eller 
”usikker” kategori, andre ganger er den utrykk for en ”midt-på-treet” holdning.  
 

2.2 Holdninger til innvandrere 
 
Flere av påstandene i spørreskjemaet handler mer eller mindre direkte om holdninger til 
innvandrere. De omfatter alt fra bruk av kallenavn og ”etniske” merkelapper, til påstander 
som helt eksplisitt etterspør holdninger til rasisme. 
 
Påstand Enig Verken/ 

eller 
Uenig 

Det eksisterer negative holdninger til innvandrere i po-
litiet.  

15 % 31 % 54 % 

Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet.   7 %  22 % 71 % 
Betegnelser som ”neger”, ”svarting”, ”pakkis”, ”gu-
ling” og lignende er diskriminerende og må ikke benyt-
tes verken i eller utenfor tjeneste. 

79 % 12 %   9 % 

Det forekommer rasisme blant ansatte i vårt politidist-
rikt. 

11 % 27 % 62 % 

Politiet behandler alle grupper likt. 75 % 18 % 7 % 
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Svarene viser at et stort flertall avviser å karakterisere innvandrere negativt. Samtidig er 
det på noen spørsmål relativt mange som er usikre, eller svarer ”midt på treet”. Det er 
mange måter å kommentere en slik svarfordeling på. Det er selvsagt positivt at flertallet 
verken mener det eksisterer negative holdninger eller at det er akseptabelt å bruke ”etnis-
ke merkelapper” på innvandrere. Men når hele 15 % mener det eksisterer negative hold-
ninger og hele 31 er usikre på om det eksisterer slike holdninger, er dette høye tall. Svar-
fordelingen viser ikke hvor mange som evt har slike holdninger, men den viser at det er 
en betydelig andel ansatte som mener slike holdninger er representert i politidistriktet. I 
forhold til en målsetting om ”nulltoleranse”, er dette lite tilfredsstillende.  
 
Når det gjelder den nest siste påstanden, ser vi den samme tendensen: 11 % mener det ek-
sisterer rasisme, og 27 % er usikre. To av tre personer er uenig i at det eksisterer rasisme 
ved politidistriktet, mens altså en av tre mener det eksisterer eller er usikker. Det er også 
overraskende mange som mener det må være greit å bruke betegnelser som ”svarting” og 
”pakkis”. Flere har kommentert betegnelsen ”neger”. De synes det må være greit, men tar 
avstand fra de andre betegnelsene. En kommenterte dette med følgende kommentar i 
margen: Er det galt å si neger også, nå da! Vi skal ikke gå inn i en lang debatt om neger-
begrepet her, men understreke at både innvandrerorganisasjoner og myndigheter karakte-
riserer negerbetegnelsen som diskriminerende.4 Når det gjelder påstanden om innvandre-
res ansvar for utryggheten i samfunnet, er det få som er enig i dette (7 %), mens to av tre 
er uenige i en slik påstand (71 %) Samtidig er det hele 22 % som er usikre på dette. Det 
betyr at nesten en av tre ansatte i politiet har oppfatninger om at innvandrere flest skaper 
utrygghet. Påstanden om at politiet behandler alle grupper likt, blir besvart bekreftende av 
75 % de spurte, mens 7 % er uenig. Mange har imidlertid kommentert dette spørsmålet og 
sagt at de synes det er dårlig og at de usikre på hvordan de skal svare. I ettertid er vi enig i 
at dette spørsmålet burde vært formulert på en annen måte. Vår intensjon var å få fram om 
alle grupper fikk en likeverdig behandling – ikke om de nødvendigvis ble behandlet likt. 
 
I forlengelsen av dette med begrepsbruk, hadde vi også med noen påstander som omhand-
let bruk av kallenavn på kriminelle gjengangere og om dette med å kunne kjenne igjen 
kriminelle:   
 
Påstand Enig Verken/ 

eller 
Uenig 

Det er lett å plukke ut kriminelle på utseende, bil og 
annet utstyr. 

27 % 44 % 29 % 

Jeg synes det er greit at politiet internt bruker ”kalle-
navn” på kriminelle gjengangere. 

48 % 28 % 24 % 

 

                                                 
4 Sosialantropologen Marianne Gullestad (2002) har omtalt mediedebatten om bruken av ordet ”neger” som ”Neger-
debatten”. Debatten nådde sitt høydepunkt i media vinteren 2001.  
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Liv Finstad bruker begrepet ”politiblikket” for å beskrive det som omtales som en av poli-
tiet kjerneferdigheter. Det å raskt kunne danne seg et overblikk over en situasjon og være 
trenet i kunne plukke ut kriminelle, brukes ofte som eksempel på dette politiblikket. Men 
selv om politiet gjennom sin yrkesutøvelse er spesielt trent i å bruke ”blikket”, er det bare 
et mindretall som synes det er lett å plukke ut kriminelle på utseende og utstyr. På spørs-
mål om bruk av ”kallenavn” på gjengangere, synes nesten halvparten av de spurte at dette 
er greit, mens er det bare er en av fire som synes dette er uakseptabelt. Noen ganger er 
slike kallenavn identisk med navn som ”de kriminelle” bruker om seg selv. Andre ganger 
er dette navn som bare er en del av den interne politisjargongen. De fleste eksemplene på 
navn gjelder etniske nordmenn, men vi har også fått presentert kallenavn med henvisning 
til personer med annen etnisk bakgrunn.  
 
Kallenavn brukes i mange sammenhenger og er altså ikke noe særtrekk ved politiet. Ofte 
har slike kallenavn en helt harmløs opprinnelse, uten at dette bør brukes som noe forsvar 
for å gi personer navn ut fra spesielle egenskaper eller utseende. Den som tildeler navn 
mener ikke nødvendigvis å uttrykke noe nedsettende, men for den som blir ”oppkalt” kan 
det oppleves sårende likevel. Enkelte kallenavn har imidlertid uten tvil en nedsettende og 
diskriminerende mening. Et eksempel vi kjenner igjen fra den siste tidas mediedebatt er 
ordet ”sotrør” brukt som betegnelse på en person med mørk hudfarge. Justisministeren sa 
det krystallklart i Dagsrevyen i midten av august: Denne typen kallenavn er helt uaksep-
table og skal ikke under noen omstendighet brukes av våre tjenestemenn.  
 

2.3 Beskyldninger om rasisme 
 
Vi har tidligere i rapporten kommentert mediedebatten knyttet til påstander om rasisme og 
diskriminering ved Sør-Trøndelag politidistrikt. Noe av debatten foregikk parallelt med 
denne spørreundersøkelsen, men ”den store stormen” kom noe seinere (juni – juli 2007). 
Det er vanskelig å si hvordan medieoppmerksomheten har påvirket svarene i undersøkel-
sen. Man må anta at de har gjort oppmerksomheten omkring medias rolle større, og det er 
grunn til å anta at debatten har skjerpet mange politiansattes forhold til journalister, andre 
medieansatte og allmennhet. I spørreskjemaet var det to påstander som omhandler disse 
spørsmålene:  
 
Påstand Enig Verken/ 

eller 
Uenig 

Media bidrar til å framstille politiet som negative til 
innvandrere. 

81 % 13 %   6 % 

Jeg synes politiet utsettes for urettferdig kritikk når det 
gjelder behandling av innvandrere. 

87 %   8 %   5 % 

 
Politiets forhold til media kommer vi tilbake til seinere i rapporten. Her og nå vil vi bare 
kommentere kort at svarene gjenspeiler det inntrykket som også er formidlet i media. Po-
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litiansatte føler seg urettferdig behandlet, og de synes medias framstilling av etaten er en-
sidig. Bare en av tjue er uenig i dette. 
 
Når det gjelder forholdet mellom politi og innvandrere, er det delte meninger i etaten. 
Mange opplever forholdet som godt. Samtidig mener et klart flertall at innvandrere er ras-
ke med å stemple politiet som rasister. Det er også flere som opplever mange innvandrere 
som oversensitive. En av tre opplever det slik, mens en av tre synes politiet bør være mer 
sensitive og meglende. Her beskrives med andre ord en utfordring som går begge veier. 
Svarene fordeler seg slik:  
 
Påstand Enig Verken/ 

eller 
Uenig 

Jeg opplever forholdet mellom innvandrere og politiet i 
vårt politidistrikt som godt. 

62 % 32 %   6 % 

Innvandrere er raske med å stemple politiet som rasis-
ter. 

77 % 16 %   7 % 

Jeg er selv blitt kalt rasist.  56 %   3 % 41 % 
Personer med minoritetsbakgrunn er oversensitive og 
aksepterer ikke å bli tilsnakket. 

35 % 34 % 31 % 

Politiet bør være mer sensitive og meglende i møter 
med etniske minoriteter. 

27 % 41 % 32 % 

Noen av mine kolleger kunne forhindret eskalerende 
situasjoner hvis de opptrådte mer sensitivt og meglende 
i møter med personer med minoritetsbakgrunn. 

25 % 37 % 38 % 

 
På de fleste av spørsmålene i spørreskjemaet er det små forskjeller mellom hvordan poli-
tiansatte og sivilansatte i Sør-Trøndelag politidistrikt svarer. Dette gjelder imidlertid ikke 
spørsmålene knyttet til rasisme. Det er færre sivilansatte som har erfart å bli kalt rasist. De 
som er mest utsatt for slike beskyldninger vil gjerne være de som er ”på gata” – ordens-
politiet, trafikkpolitiet og andre som hyppig opplever ansikt-til-ansikt situasjoner med 
innvandrere. Det samme kan man si om Utlendingsseksjonen, men i motsetning til mange 
av de andre enhetene, er dette en del av politiet der innvandrere aktivt oppsøker systemet 
for å oppnå ”et gode” (bosettingstillatelse, arbeidstillatelse mv), mens mye annet utadret-
tet politiarbeid har sitt utspring i konfliktsituasjoner.  
 

2.4 Stopp og sjekk 
 
Et tema som går igjen i mye av debatten om politiets forhold til innvandrere, er det som i 
kortform omtales som ”stopp og sjekk”. I korthet går dette ut på at politiet, ved mistanke 
om straffbare forhold, kan stoppe og sjekke personer – f eks på gata. Påstanden fra inn-
vandrermiljøene er at innvandrere ofte blir utsatt for dette – oftere enn nordmenn. Aften-
postens oppslag om afrikaneren som ble stoppet 17 ganger fordi han syklet rundt i en 
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”mistenkelig dyr” sykkel, er blitt en gjenganger (Aftenposten 3. september1998). I et opp-
slag i Dagbladet bekrefter Oslo politiforening at mørke kontrolleres oftere enn hvite. – 
Jeg forstår at det er nedverdigende, sier Arne Jørgen Olafsen i Oslo Politiforening. Han 
sier videre: 
 

Det har kommet flere rapporter om dette fra både Norge og Sverige. Rapportene do-
kumenterer at politikulturer går ut på at man stopper og sjekker mennesker etter spe-
sielle kulturelle kriterier. Det kan være alder, klesdrakt, biltype og hudfarge. Meto-
den har svakheter og fordeler (…) Jeg forstår at de som blir stoppet ofte uten grunn 
føler seg diskriminert og dårlig behandlet. Det er jo åpenbart at enkelte grupper har 
dårlig erfaring med norsk politi. Vi må sørge for at folk føler seg komfortable når de 
møter politiet. Det er en kjempeutfordring for oss. (Dagbladet 31. oktober 2002, nett-
utgaven) 

 
Hva tenker så ansatte i Sør-Trøndelag om disse spørsmålene? Vi fikk følgende svar: 
 
Påstand Enig Verken/ 

eller 
Uenig 

Politiet kontrollerer innvandrere oftere enn nordmenn. 18 % 27 % 55 % 
Politiet beskyldes ofte for at de utsetter personer med 
synlig minoritetsbakgrunn for utilbørlig stopp og sjekk. 

67 % 15 % 18 % 

Politiet må slutte å kontrollere innvandrere oftere enn 
nordmenn.  

18 % 43 % 39 % 

 
Svarene peker i litt ulike retninger. Mindre enn en av fem mener at politiet kontrollerer 
innvandrere oftere enn nordmenn. Dette er overraskende, i og med at det i flere sammen-
henger er presentert tall som faktisk viser at dette skjer. Uttalelsen fra en av politiets egne 
tillitsvalgte i Oslo, bekrefter også dette. Det er imidlertid et klart flertall som mener politi-
et ofte blir beskyldt for denne typen forskjellsbehandling. Dette er mer i tråd med det vi 
kunne forvente å finne. Den siste påstanden er sannsynligvis ikke så egnet til å fange opp 
holdninger til kontroll av innvandrere. Påstanden forutsetter at hyppig kontroll av inn-
vandrere er et faktum, og siden flertallet ikke mener dette er tilfellet, blir det vanskelig å 
svare. Dette har også flere kommentert på i spørreskjemaet.  
 

2.5 Arbeidskolleger med innvandrerbakgrunn 
 
I regjeringens handlingsplan for integrering og inkludering, er det en målsetting at ansatte 
i statlige virksomheter skal gjenspeile befolkningssammensetningen. I Sør-Trøndelag po-
litidistrikt e andelen ansatte med innvandrerbakgrunn under en prosent. Her er det med 
andre ord et gap mellom målsettinger og realiteter. Dette gjør det interessant å undersøke 
hvordan ansatte i Sør-Trøndelag stiller seg til disse spørsmålene. Også her ble det stilt fle-
re spørsmål for å fange opp politiets holdninger:  
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Påstand Enig Verken/ 
eller 

Uenig 

Det bør ansettes flere personer med innvandrerbak-
grunn i politiet. 

75 % 19 %   6 % 

Jeg ville synes det var vanskelig dersom jeg fikk en ar-
beidskollega med innvandrerbakgrunn. 

  2 %    4 %   94 % 

Hvis flere innvandrere ansettes i politiet, kan dette føre 
til konflikter internt. 

  3 % 11 %   86 % 

Ansatte i politiet bør i størst mulig grad gjenspeile be-
folkningen – både når det gjelder kjønn, etnisitet og 
seksuell legning. 

79 % 10 %  11 % 

 
Svarene er nokså entydige. Et stort flertall ønsker flere innvandrere velkommen i politiet. 
Svarprosentene varierer litt med hvordan spørsmålet er stilt - 75 % mener det bør ansettes 
flere med innvandrerbakgrunn, 79 % mener det er viktig at politiet gjenspeiler befolk-
ningen, og ni av ti avviser påstander om at det vil bli vanskelig eller mer konfliktfylt om 
det blir ansatte flere med innvandrerbakgrunn i politiet. Noen få er uenig i at det bør an-
sette flere personer med innvandrerbakgrunn i politiet (6 %), og noen ganske få (2 %) 
ville synes det var vanskelig dersom de fikk en arbeidskollega med innvandrerbakgrunn. 
Også her er det imidlertid vanskelig å si hva som vil være en ”rimelig” eller ”forventet” 
svarfordeling. Ut fra en målsetting om ”nulltoleranse” i forhold til all forskjellsbehand-
ling, burde f eks alle ha svart at de ønsket flere innvandrere velkommen i etaten. Men hvis 
vi tar utgangspunkt i at det i samfunnet som helhet eksisterer ulike holdninger til disse 
spørsmålene, vil målestokken bli en annen. Hvis vi sammenligner svarene med holdning-
er som framkommer på andre arbeidsplasser, er svarene nokså like. I mange bedrifter og 
virksomheter er det et mindretall som aktivt gir uttrykk for at de ikke ser det som noe po-
eng å ansette flere med innvandrerbakgrunn. Det er få som aktivt ønsker å unngå innvand-
rere, men praksis viser likevel at de havner bakerst i køen.5 Dette betyr ikke at det bør 
være aksept for ikke å ansette innvandrere, men det betyr at politiansattes holdninger i li-
ten grad skiller seg fra ansatte i andre statlige virksomheter. (IMDI 2006) 
 
Det er imidlertid viktig å understreke at tre av fire ansatte i Sør-Trøndelag politidistrikt 
mener det bør ansettes flere med innvandrerbakgrunn. Dette er et godt utgangspunkt for 
en diskusjon om å formulere konkrete rekrutteringstiltak.  
 

2.6 Korpsånd 
 
Politiet som etat omtales ofte som en organisasjon med en sterk internkultur. Politikultu-
ren blir beskrevet som tøff og maskulin, og bildet som tegnes av politifolk er at de, i til-

                                                 
5 Det er omfattende forskning som bekrefter dette. Se blant annet Berg og Lauritsen 2000, Rogstad 2002, Lauritsen 
og Berg 2004, Berg, Oland og Prag 2005, SSB 2007). 
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legg til å være opptatt av lov og orden, er glad i fart og spenning. Ragnhild Sollund omta-
ler i en artikkel mange politifolks iver etter ”blålysturer” (Sollund 2007). Forenklede bil-
der vil selvsagt være mer og mindre treffende. Noen vil kjenne seg igjen, andre vil opple-
ve disse merkelappene som både misvisende og provoserende. Det som imidlertid kjenne-
tegner mange sterke internkulturer, er at organisasjonene er preget av en sterk intern loja-
litet. Lojalitet blir i de fleste sammenhenger beskrevet som noe positivt, men det kan også 
være situasjoner der lojaliteten settes på prøve eller der den kommer i konflikt med egne 
verdier. Mange vil sikkert si at politiet er helt avhengig av en slik lojalitet for å kunne ut-
føre sine arbeidsoppgaver. Men hvis lojaliteten blir ”blind”, har vi skapt en lukket organi-
sasjon uten rom for meningsutveksling og kritikk.  
 
I undersøkelsen var det flere påstander som direkte eller indirekte berørte dette temaet:  
 
Påstand Enig Verken/ 

eller 
Uenig 

Av lojalitetsgrunner synes mange det er vanskelig å si 
fra om negative forhold internt i politiet. 

29 % 26 % 45 % 

Dersom en av mine kolleger snakker nedsettende om 
innvandrere, tar jeg det opp med han eller henne.  

45 % 35 % 20 % 

Jeg tror mange gir politimessige fordeler til venner el-
ler kolleger.  

4 % 12 % 84 % 

 
Nesten en av tre ansatte i politiet synes det er vanskelig å ta opp negative forhold internt. 
De fleste synes det er vanskelig å ta opp kritikk, men hvis dette blir til hinder for å ta opp 
negative forhold, er dette alvorlig. Under halvparten av de spurte sier at de vil ta det opp 
med vedkommende hvis en kollega snakker nedsettende om en innvandrer. Ser vi disse to 
spørsmålene i sammenheng, tegnes det et bilde av en etat hvor det oppleves utrygt å ta 
opp forhold man er uenig i. Dette kan ha flere forklaringer, men er uansett noe det må tas 
tak i. Enten det skyldes frykt, feighet eller en misforstått intern lojalitet, er dette en type 
korpsånd som politiet er lite tjent med. Å kunne ta opp negative forhold, handler ikke om 
å falle etaten i ryggen, men er tvert imot et sunnhetstegn for en organisasjon.  
 
Spørsmålet som omhandler politimessige fordeler til venner og kolleger, gir også grunn til 
bekymring. Det er riktignok få som mener at dette foregår, men i en etat som har ansvar 
for ”lov og orden” burde svarene her ha vært helt entydige. Selv om ikke svaret på spørs-
målet kan brukes som noe annet enn en indikasjon, er det alvorlig nok at 16 % av de an-
satte enten tror eller er usikre på om det ytes former for vennetjenester i politiet.  
 

2.7 Etikk- og mangfoldsarbeid 
 
Da undersøkelsen ble gjennomført, hadde det i mer enn et år pågått prosjekter knyttet til 
etikk og mangfold ved politidistriktet. Som vi tidligere har understreket, var de fleste av 
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disse prosjektene igangsatt før Obiorasaken og uavhengig av mediedebatten i etterkant av 
denne saken. Fokus i prosjektene har vært forskjellig, men alle har på en eller annen måte 
dreid seg om politiarbeid i et samfunn som både etnisk og på andre måter er mangfoldig. 
Politiledelsen har vært opptatt av at politiet i større grad må ha fokus på dette mangfoldet 
og at også etaten i sin sammensetning må speile det samfunnet de skal betjene. Ut fra det-
te har det både vært argumentert for mer opplæring på dette feltet, og det har vært foku-
sert på behovet for å rekruttere flere medarbeidere med minoritetsbakgrunn. Pr i dag er 
det ingen faste politiansatte med minoritetsbakgrunn i distriktet. Dette er langt fra målset-
tingen om at de ansatte skal speile befolkningssammensetningen.  
 
Med dette som bakteppe ønsket vi å vite hvordan de som jobber i distriktet i dag opplever 
fokuseringen på mangfoldsarbeid. Vi ba om synspunkter på følgende to påstander: 
 
Påstand Enig Verken/ 

Eller 
Uenig 

Jeg synes politiledelsen snakker for mye om etikk og 
mangfoldsarbeid. 

13 % 33 % 54 % 

Jeg har behov for mer opplæring om politiarbeid i et 
flerkulturelt samfunn. 

56 % 24 % 20 % 

 
Et flertall stiller seg bak politiledelsens prioriteringer og mener også at de har behov for 
mer opplæring. Samtidig er det ganske mange som er usikre (er verken enige eller ueni-
ge). Dette viser at fokus på denne tematikken har støtte, men at mange er avventende. Her 
ligger det en klar utfordring med hensyn til å få dette arbeidet forankret. Som ventet er det 
de som synes det snakkes for mye om etikk og mangfold som ikke synes de trenger mer 
kunnskap om disse spørsmålene.  
 

2.8 Verken verre eller bedre 
 
Flere av påstandene som er benyttet i etikk- og mangfoldsundersøkelsen er brukt i andre 
holdningsundersøkelser. Selv om det ikke nødvendigvis er mulig å sammenligne alle svar 
på tvers, er det interessant å merke seg at politiet på de fleste spørsmålene svarer omtrent 
som gjennomsnittsbefolkningen. De representerer i store trekk det meningsmangfoldet vi 
finner i befolkningen som helhet og er med andre ord verken ”verre eller bedre” enn de 
fleste. Spørsmålet er imidlertid om det er godt nok. Når tre statsråder etter den såkalte 
”Ambulansesaken”6 i Oslo står fram i media og understreket at det innenfor alle statlige 
virksomheter skal være nulltoleranse for alle former for rasisme og diskriminering, har 
                                                 
6  6. august 2007 ble Ali Farah slått ned i Sofienbergparken i Oslo. Ambulansepersonell som kom til stedet nektet å 
ta han med seg, til tross for at han var hardt skadd. Helsetilsynet har gransket saken og gitt Ullevål sykehus sterk 
kritikk for håndteringen. Ullevål sykehus har beklaget, men ambulansepersonellet som var involvert har opprettholdt 
sin forklaring og mener de gjorde en riktig vurdering. I kjølvannet av ”Ambulansesaken” har tre statsråder  bedt om 
en uavhengig gransking av institusjonell rasisme og diskriminering i all offentlig virksomhet.  
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man lagt lista høyere. Selv om det fins rasisme og diskriminering i det norske samfunnet, 
aksepteres ikke slike holdninger og handlinger blant offentlig ansatte.  
 
Nulltoleranse overfor rasisme og diskriminering er ingen ny målsetting. I 2006 fikk vi 
egen Diskrimineringslov som i klartekst forbyr alle former for rasisme og diskriminering. 
Vi har et diskriminerings- og likestillingsombud som har i oppgave å være ”vaktbikkje” 
for denne typen spørsmål, og det har i mange år eksistert både nasjonale og kommunale 
handlingsplaner på feltet. De politiske signalene har med andre ord vært klare, selv om 
det vel ikke kommer som noen stor overraskelse at det fortsatt eksisterer uakseptable 
holdninger i det norske samfunnet - også i politiet. Politiets rolle i samfunnet gjør det 
imidlertid ekstra viktig å merke seg målsettingen om nulltoleranse. Det er ikke godt nok å 
være som gjennomsnittet på dette feltet. Når det gjelder spørsmål om rasisme og diskri-
minering, må politiet ha en krystallklar holdning og være et forbilde for befolkningen som 
helhet.  
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3. Politiets erfaringer  
 

3.1 Forankring og motivasjon 
 
Gjennomføringen av etikk- og mangfoldsundersøkelsen er et modig initiativ fra politiets 
side. Det viser åpenhet, og det viser en vilje til å se kritisk på egen praksis når det gjelder 
politiarbeid i stadig mer mangfoldig samfunn. Som en del av forberedelsene til under-
søkelsen ble det gjennomført en rekke møter både med ledergruppa, tillitsvalgte og de 
ulike enheten for å informere om formålet med undersøkelsen. De fleste ga her uttrykk for 
en positiv holdning til prosjektet, men det var også enkelte som var redde for at ansatte i 
kunne oppleve undersøkelsen som et angrep på politiet. Både fra politiets side og fra pro-
sjektledelsens side er det derfor lagt stor vekt på å informere, forankre i ledelsen på alle 
nivåer og understreke at det selvsagt er frivillig å delta.  
 
3.2 Informantenes bakgrunn 
 
Dette kapitlet er basert på intervjuer med 20 politiansatte ved Sør-Trøndelag politidistrikt, 
samt deltakelse i en rekke møter med prosjektgruppa, ledergruppa og fire ”utsettinger” på 
divisjonen. Vi har snakket med enkeltansatte fra ulike deler av politiet: fra utlendingsav-
snittet, forebyggende team, trafikkavsnittet, narkotikaavdelingen, ordensavdelingen ved 
Sentrum politistasjon. I tillegg har vi hatt intervjuer med representanter for Heimdal sta-
sjon, representanter for lensmannsetaten og fra fagforeningssiden. Noen av informantene 
har lederstillinger, og de fleste har mer enn ti års erfaring fra politiet. De færreste har hatt 
andre typer stillinger før, og flertallet har gått politiskolen (eller senere politihøgskolen).  
 
De fleste av intervjuene er foretatt på politihuset, mens intervjuene med ansatte utenfor 
Trondheim er gjennomført som telefonintervjuer. Alle som ble forespurt om å la seg in-
tervjue, stilte seg positive. Intervjupersonene var åpne, og alt i alt fungerte intervjuene 
som nyttige og informative samtaler. Det har blitt gitt konkrete eksempler på godt politi-
arbeid, på metoder som fungerer godt i møtene mellom politiet og innvandrere, men også 
eksempler på forhold som kan hindre god kommunikasjon. På andre punkter (enkeltepi-
soder der rasisme og diskriminering har forekommet, negative opplevelser i møter med 
innvandrere) opplever vi nok likevel at rekkene er sluttet, og at informantenes ønsker om 
å være lojale mot sine kolleger kan ha hindret en åpenhet som ville vært nyttig med tanke 
på å utvikle etaten videre når det gjelder mangfold.  
 
Det er naturlig å tenke seg at usikkerhet om hvordan informasjonen som fremkommer i 
intervjuene kan og vil bli brukt og dårlige erfaringer med medienes omtaler av etaten er 
momenter som spiller inn. Politiansattes opplæring i avhørsteknikker gjør dem også godt 
rustet til å sitte på den andre siden av bordet, og selv ta kontroll over hva de ønsker å for-
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telle og hva de ikke vil snakke om. Som forskere har vi heller ikke hatt noe ønske om å 
trenge igjennom slike forsvarsverk, om vi kunne. Vår oppgave er å melde tilbake om det 
vi har fått tilgang til, men også om våre refleksjoner på grunnlag av møtene.  
 
3.3 Informantenes erfaringer i møter med innvandrere  
 
Politiansatte møter innvandrere i mange ulike situasjoner i sitt arbeid, ved konflikter og 
kriminalitet, i opphetete situasjoner, men også i helt vanlig patruljetjeneste der situasjonen 
er rolig og der det er mulig å oppnå kontakt og snakke om hverdagslige ting. I tillegg mø-
ter innvandrere politiet som tjenesteytere i forbindelse med søknader om oppholdstillatel-
se, visum eller ved anmeldelser av for eksempel tyveri. Politiet driver også forebyggende 
kontakt- og informasjonsarbeid rundt omkring på barne-, ungdoms- og videregående sko-
ler, samt på voksenopplæring for innvandrere og i diverse innvandrerorganisasjoner. Erfa-
ringene med disse møtene med innvandrere oppsummeres av flertallet som overveiende 
positive. Årsakene til at erfaringene er positive, hevdes å være at politiet stort sett prøver 
å ta folk på alvor og hjelpe de som ber om det, uansett bakgrunn. Unntaket er enkelt-
personer, og gjerne i situasjoner som er tilspisset.  
 

3.3.1 Konflikter og kriminalitet 
Politiet har som oppgave å bekjempe kriminalitet, og den gruppen av innvandrere de mø-
ter i denne forbindelsen, utgjør et par prosent av totalbefolkningen, og utgjør altså ikke 
”normalen” i den enkelte etniske gruppen som sådan. Flere har derfor understreket hvor 
viktig det er å kunne balansere inntrykket gjennom å møte representanter for de andre 98 
prosentene.  Møter mellom politi og innvandrere i forbindelse med konflikt og kriminali-
tet, beskrives ulikt av informantene. De ulike settingene rundt kontakten mellom innvand-
rere og politiet er naturlig nok svært forskjellige. Mange sier at de har møtt truende inn-
vandrere, men presiserer at de også har møtt truende nordmenn.  Det er språket som er 
forskjellen. Mange har opplevd å bli kalt for rasister i opphetete situasjoner, og flere sier 
at det lett stenger for videre kommunikasjon. Enkelte sa at de ble irriterte der og da, men 
mente at dette ikke påvirket neste situasjon, med en annen innvandrer.  
 
Noen av informantene hadde møtt kriminelle innvandrere fra bestemte land, som de opp-
levde som mer skruppelløse enn mange norske kriminelle. De opplevde at enkelte gikk 
lengre i voldsutøvelse enn de hadde vært vant til tidligere. Enkelte sier at personer de an-
holder, av og til plutselig ikke ”kan” norsk, men at de fleste de møter behersker norsk. 
Forbausende mange informanter sier imidlertid at de ikke opplever språkproblemer i for-
bindelse med arbeid med minoritetsspråklige. Med erfaring fra egne og andres under-
søkelser av personer som selv har innvandrerbakgrunn, er det et spørsmål om denne vur-
deringen er godt nok fundert, eller om språkproblemer kan være der uten at polititjeneste-
folk oppfatter det. Det kan handle om tolkningen av det som blir sagt, det kan være at en-
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keltpersoner framstår som dyktigere språklig enn de egentlig er, men det er også en mu-
lighet for at språkproblemene undervurderes eller underkommuniseres.  
 
Flere har antydet at det er viktig med en opplæring som innebærer at en møter positive 
representanter for de minoritetene en arbeider med i sitt distrikt. Men enkelte uttrykte 
skepsis til at det handler om ”kultur” generelt, og mente at det like mye handler om indi-
viders temperament, gemytt, kombinert med et for politiet ukjent bakteppe og dermed 
manglende forutsigbarhet. Både individuelle og kulturelle forskjeller, men også erfaringer 
med å ha levd i en krigs- eller konfliktsituasjon, kan spille inn i forhold til møtene. Det 
som trengs er altså en mer konkret kunnskap, som kan gi polititjenestefolkene økt kompe-
tanse og dermed øke forutsigbarheten og evnen til å tolke ulike situasjoner og individer. 
Informantene mener at politiet må inn i de gruppene som er skeptiske, både for å tilegne 
seg mer kunnskap om dem, men også fordi mange av dem kan tro at politiet er skeptiske, 
og da er det nyttig å møtes ansikt til ansikt. Rekruttering av innvandrere er et annet viktig 
virkemiddel, som alle informantene sier de støtter.  
 

3.3.2 Patruljering og utetjeneste 
Også under patruljering på kvelder og i helgene, framholdes det hvor viktig det er å opp-
rette dialog med grupperinger av innvandrere og andre. Dersom politiet har tid til å stoppe 
opp og prate uten at det gjelder kriminalitet, oppstår det ofte gode samtaler eller dialog 
som også kan gi nyttig informasjon. Når politiet blir tilkalt til en situasjon under patrulje-
tjeneste, må valgene av ”løsning” i hver enkelt situasjon ofte foretas på kort varsel. Der 
innvandrere er involvert, vil valg av ”feil” løsning kunne oppfattes som diskriminerende i 
et tilfelle og helt grei i et annet. Et par eksempler kan illustrere dette.  
 
Noen ganger er en tjenestemann i mindretall, i en situasjon som er uoversiktlig og der det 
er bråk og uro. Dersom vedkommende i den situasjonen for eksempel tar tak i en person 
for å skape ro gjennom å få tatt vedkommende til side for å snakke man han, kan dette bli 
feiltolket av andre, som tror han skal anholdes. Et eksempel på en slik episode vi fikk 
formidlet, var da en politimann tok en mørkhudet ungdom til side og plutselig ble om-
ringet av 15 av hans kamerater. Vår informant kommenterer at politimannen i en slik si-
tuasjon kunne reagert på ulike måter, der situasjonen kunne eskalere eller roe seg, av-
hengig av hvilken løsning han valgte. Han kunne bli handlingslammet, redd for å bli ska-
det selv eller redd for å bli beskyldt for rasisme. En redd tjenestemann kan lett komme til 
å ta en tone som provoserer, der hensikten egentlig er å framstå som om han har kontroll, 
for å skape ro. De som står rundt kan dytte, tøffe seg overfor kameratene, og situasjonen 
kan eskalere. Noen ganger finnes det ingen gode løsninger på slike situasjoner.  

 
I et annet tilfelle var det bråk mellom to gjenger – en med innvandrere og en med etnisk 
norske ungdommer. Da politiet kom til stede, prøvde de å kartlegge de to gruppene for å 
sile ut noen det var mulig å snakke med. Det gjorde de blant annet ved å hilse høyt og ty-
delig, for så å sjekke hvem av ungdommene som svarte. De gikk deretter inn – en politi-
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mann i hver av gjengene, og fikk med seg en av dem som svarte til siden, og forklarte at 
de ikke ønsket å taue inn noen, men bare at begge gjengene fjernet seg fra stedet. Ved å 
behandle begge likt, mente informanten at de etter litt tid greide å løse situasjonen på en 
god måte. I politimennenes vurdering lå det en vektlegging av å markere likeverdighet, 
sånn at ingen av gjengene fikk følelsen av at de ble tillagt mer ”skyld” enn den andre. 
Dette oppsummerer informanten som særlig viktig dersom det er innvandrerungdom in-
volvert. Da er det viktig å bruke slike erfaringer til å ha en mer forsiktig, vennligsinnet 
tilnærming.   
 
Ved ekstreme situasjoner slik det har vært i Trondheim i etterkant av det tragiske dødsfal-
let, føler mange i politiet det som belastende å ta kontakt med innvandrere når de vet at 
det gjerne kommer beskyldninger. Enkelte beskriver det som en slags handlingslammelse, 
der de nå sjekker alt mer grundig før de går inn i en situasjon, og der mange opplever at 
det lett oppstår større distanse mellom innvandrere og politiet. Mens en opplevelse av å 
være handlingslammet i utøvelsen av yrket ikke er noen ønskverdig situasjon, kan på den 
annen side det å være mer avventende i forhold til å gripe inn og å vurdere en situasjon 
nøyere enn tidligere, være av det gode. Opplevelsen av større avstand, er likevel en ut-
fordring som også mange av informantene har pekt på at det må arbeides videre med.  
 

3.3.3 Forebyggende arbeid og informasjonsoppdrag 
Når det gjelder forebyggende arbeid og informasjonsoppdrag rettet mot innvandrerbe-
folkningen, avdekker undersøkelsen et ønske om at politiet skal bli flinkere til å gi infor-
masjon til innvandrerorganisasjoner for å øke forståelsen for politiets arbeid. Mange inn-
vandrere kommer fra land der forholdet til politiet er anstrengt, og gjerne av gode grun-
ner. Informantene opplever at dette kan gjøre det vanskelig å komme inn med informasjon 
om politiets rolle i Norge. Allerede for mange år siden var politiet ute på oppdrag i sko-
lene, med noe som ble kalt ”Bamseby-presentasjonen”. En av informantene som var med 
på dette, fortalte at det kunne hende at enkelte foreldre holdt barna sine hjemme når poli-
tiet skulle være der. Da følte han seg misforstått. Ved besøk på skolene møter politiet 
ungdommer som de gjerne møter igjen i helgene. Denne typen kontakt nevner mange som 
et viktig forebyggende arbeid, der grupper som kan være skeptiske til politiet, møter dem 
i en situasjon der begge parter kan framstå som mennesker og bygge relasjoner som er 
nyttige i en opphetet situasjon. Når en har hatt tid til slik kontakt, flyter en på det i en mer 
opphetet situasjon senere. 
 
Ved besøk på voksenopplæringen for innvandrere (ved SEVO, Senter for voksenopp-
læring), har man de siste årene hatt jevnlige informasjonsopplegg. Temaene har vært lo-
ver og regler, praktiseringen av disse, men også hverdagsnormer og samhandling i det of-
fentlige rom. Man har lagt vekt på å ha små grupper og bruke god tid, sånn at deltakerne 
har blitt trygge nok til å stille spørsmål og komme med innspill. En utfordring også i slike 
settinger mente informantene var at deltakerne har en erfaring med politiet fra sine 
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respektive hjemland som gjør at det er vanskelig å komme igjennom med andre bilder av 
hva politiet i Norge er, hvilke regler de er underlagt og hvordan de arbeider. 
 

3.3.4 Kilder til kulturkompetanse  
Undersøkelsen peker på noen typer erfaringer som informantene mener har hatt stor be-
tydning for deres kunnskaper og kompetanse i arbeidet med personer med innvandrerbak-
grunn. En nyttig kilde til kunnskap er å ha kontaktpersoner i de ulike etniske miljøene 
som finnes i området, som ikke er kriminelle og som man kan drøfte hverdagslige eller 
vanskeligere saker med. I tillegg til selve innholdet i det de formidler, bidrar slike kontak-
ter til at man ikke generaliserer så lett. Slike kontaktpersoner framstår jo gjennom sitt eget 
eksempel som alternative representanter for denne etniske grupperingen, noe som gjør at 
det blir lettere å se de man møter i sitt arbeid som individer og ikke som stereotype klo-
ninger av en bestemt gruppe. I det kriminelle miljøet er det likevel sånn at en polititjenes-
temann eller -kvinne hele tiden tar i betraktning hvilken nasjonalitet de møter i jobb-
utførelsen. Erfaringene som flere har fortalt om, at enkelte grupperinger ser ut til å gå 
lengre i sin voldsutøvelse, bidrar til at generaliseringer i en viss grad oppleves som nød-
vendige, av sikkerhetsmessige hensyn. På denne måten konkurrerer behovet for å genera-
lisere med viktigheten av å se personer som individer.  
 
Det å ha arbeidet i områder der det er stor innvandrertetthet (som Oslo) er en fordel, me-
ner mange. Erfaring fra spesielle enheter som PST, der hver enkelt fikk ansvar for hvert 
sitt geografiske/nasjonale fagområde (som for eksempel tidligere Jugoslavia eller kur-
diske områder), framholdes også som viktig. Personer som har vært mye involvert i in-
formasjonsarbeid der det er mange innvandrere (SEVO, ”Fruktkorga”7, diverse innvand-
rerorganisasjoner, religiøse høytider og andre nasjonale markeringer), framholder dette 
som svært nyttige erfaringer. Det har gitt en ballast i form av konkret kunnskap om be-
stemte grupper, men også bidratt til ”et mer åpent sinn for innvandrere”, som en av in-
formantene uttrykte det. Det har gjort at en lettere ser at det er store forskjeller mellom 
individer med samme etniske bakgrunn, hevdet flere. Mange sier at de har hatt mye igjen 
for det de har lært gjennom slik deltakelse både under utførelsen av rutineoppdrag og ut-
rykninger til mer tilspissa situasjoner. Det blir understreket at det er svært viktig for poli-
tiet å opprettholde kontakten med ulike innvandrergrupperinger, drive informasjonsarbeid 
og bidra til å ufarliggjøre politiet. Arbeidet som er gjort i ulike innvandrermiljøer i etter-
kant av den negative medieomtalen i det siste, blir framholdt som svært viktig for politiet 
generelt. Det blir sett på som viktig at det er noen som har et slik ansvar og tid til å utføre 
den typen arbeid. ”Jo mer kunnskap du har, jo mer ballast har du”, som en av informan-
tene uttrykte det. Problemet er at en ofte ikke har denne tiden.  Flere av de vi intervjuet 
sier at de håper at det som kommer ut av dette prosjektet, er at politiansatte får tilgang til 
mer kunnskap om innvandrere av ulik etnisk bakgrunn. Undersøkelsen kan imidlertid tyde 
på at det nettopp er de som har en del slike erfaringer, som konkluderer med at de trenger 

                                                 
7 Møtested for kurdere i Trondheim. 
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mer kunnskap på området, mens de som har lite erfaringer, i mindre grad ser at de trenger 
det. Dette er et paradoks, men sier kanskje noe om at mange ikke vet hva de mangler og at 
en på en måte må ha en del kunnskap for å vite hva slags kunnskap og kompetanse du 
eventuelt mangler. De som har lite erfaring, opplever at de behandler alle likt og ser ikke 
at de har noen problemer med sin jobbutførelse i forhold til personer med innvandrerbak-
grunn.  
 

3.4  Erfaringer med nærhet og tverretatlig samarbeid  
 
Flere av informantene har gitt eksempler på at tverretatlig samarbeid mellom ulike offent-
lige instanser kan bidra til at kontakten mellom politiet og innvandrere blir bedre og mer 
mangefasettert. På Røros tar flyktningkonsulenten med seg nylig bosatte flyktninger på 
besøk til flere offentlige instanser, deriblant politiet. Dermed har en hatt en uformell og 
tidlig kontakt som ser ut til å fungere som et godt forebyggende tiltak. Det innebærer 
selvsagt ikke at en unngår kriminalitet, men det bidrar til å påvirke de lovlydiges oppfat-
ninger av politiet og styrker sjansene for et samarbeid om å håndtere de ungdommene 
som begår kriminelle handlinger. Møter med ulike etniske miljøer bidrar i samme retning. 
Det å møtes på de ulike innvandrergruppenes hjemmebane, der de er i flertall og legger 
premissene, ser ut til å legge grunnlaget for bedre kontakt og økt gjensidig respekt, også i 
perioder med konflikt og uenighet.  
 
Også størrelsen på kommunen/virkeområdet og nærheten til ”publikum” har betydning for 
både publikums holdninger til politiet og for politiets arbeid. Flere av distriktsenhetene til 
politiet og lensmennene sier at nærhet til dem du arbeider med gjør at oppgavene blir løst 
på en annen måte, fordi ”du skal tilbake hit”, som en uttrykte det. Nærheten bidrar til at en 
får et eierskap til problemene, føler personlig ansvar som en deler mellom kollegene, og 
det er mer ressurseffektivt: ”Man kan tyne mer ut av hver mann”, som en av lederne be-
merket. En annen pekte på at når du i mindre kommuner rett som det er møter de du har 
hatt politimessig kontakt med i kassa på butikken, påvirker dette måten du arbeider på po-
sitivt. 
 
Et av de tiltakene vi har fått beskrevet i løpet av undersøkelsen, er forsøket som er gjort 
med såkalt ”nærpoliti”, nærmere bestemt knyttet til Byåsen (nå knyttet til Heimdal). Erfa-
ringene fra dette prosjektet kan vise til gode resultater, både når det gjelder økt kontakt 
med befolkningen generelt og innvandrerbefolkningen spesielt. Forsøket ble gjennomført 
i noen av de mest innvandrertette områdene, og har derfor stor relevans for politiets 
mangfoldsarbeid.  Tett kontakt, uformelle møter, samarbeid og etter hvert samlokalisering 
med andre offentlige instanser (utetjeneste, sosialkontor, barnevern, som i utgangspunktet 
var skeptiske til politiet), og ikke minst det å være til stede og tilgjengelige, har gitt redu-
sert kriminalitet og positive holdninger til politiet som resultat. Nærpolitiet fungerte som 
koordinatorer i det tverrfaglige arbeidet, og bidro til kontinuitet i arbeidet. De fikk også 
med seg samarbeidspartnerne til å arbeide skift, slik at de var tilgjengelige også på 

 30 



kveldstid. Dette styrket det oppsøkende arbeidet. Dette ga igjen mer informasjon, og bidro 
til at saksbehandlingen i de offentlige instansene ble prioritert på en bedre måte. Gjen-
gangere fikk raskere avgjørelser, noe som igjen bidro til at de fikk korrigeringer raskere. 
Allerede i 1994 ble det her laget ”konfliktråd”, som praktiserte en form for ”gjenoppret-
tende justis”. Dette er nå en metode som har blitt tatt i bruk internasjonalt og etter hvert i 
Norge (under navnet ”Restorative justice”).  
 
Deltakerne i nærpolitiprosjektet på Byåsen opplevde forankringen i den øverste politile-
delsen, både sentralt og lokalt, som god. De opplevde imidlertid at det var vanskelig å få 
formidlet det de opplevde som gode erfaringer til kolleger og mellomledere for øvrig. Det 
kom få når de prøvde å invitere til informasjonsmøter og besøk, og de opplevde å få lite 
gehør fra egne kolleger dersom de prøvde å informere om prosjektet på møter der. Dette 
er en side ved politiets interne erfaringsutveksling og -læring som det er grunn til å se 
nærmere på. Handler det om at det er vanskelig å være profet i eget land, om misunnelse 
og uenighet om ressursfordeling til prosjektet, om motstand mot metoder – eller om helt 
andre ting? Dette må eventuelt studeres nærmere, men et viktig moment er å se på hvor-
dan det er mulig å bruke gode erfaringer internt i en politienhet til å skape felles utvikling 
på et område.  Det har ikke vært vår oppgave å evaluere arbeidet på Heimdal i sin helhet. 
Det er elementer i arbeidsmetoder og erfaringer som ser ut til å være eksempler på godt 
politiarbeid i et av de mest innvandringstette områdene, og som altså har gode resultater å 
vise til. Det alene skulle være en grunn til å studere helheten i dette arbeidet nærmere, for 
å se om deler av erfaringene og arbeidsmetodene kan nyttiggjøres også i sentrumsnære 
områder. 
 

3.5 Episoder der rasisme og diskriminering er et element 
 
På spørsmål om det finnes rasistiske holdninger i politiet, kan svarene på vår intervjuun-
dersøkelse deles i to. Et relativt stort flertall sier at de opplever at de selv og kollegene 
ikke gjør noen forskjell på om den de møter i sin tjenesteutførelse er norske eller utlen-
dinger. De fleste avviser at det skal finnes tendenser til rasisme eller miljø med negative 
holdninger mot innvandrere i politiet, og beskriver seg selv og kollegene som forsiktige 
og avventende i forhold til å gå inn i situasjoner der innvandrere er involvert. Flertallet av 
de vi intervjuet, hadde heller ikke opplevd enkeltepisoder som kan betegnes som rasisme 
eller diskriminering i sitt arbeid. Flere mente at det sterke mediefokuset og beskyldninger 
om rasisme heller har ført til at politiansatte er mer forsiktige når de nærmer seg innvand-
rere, nettopp for å unngå å bli beskyldt for rasisme. Dette er på den ene siden forståelig og 
kanskje til og med taktisk lurt i den gjeldende situasjonen. På den andre siden påpeker fle-
re av informantene at det kan gjøre at politiet ikke utfører jobben sin fullt ut, og at det blir 
en form for ”positiv diskriminering” i praksis, som de mener ikke er heldig. 
 
Et lite mindretall, svarer et klart ja. De nevner betegnelser som ”svarting” og ”pakkis” 
som eksempler på direkte uttrykk, men også mer indirekte varianter som: ”Dere er kan-
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skje vant til det fra deres hjemland” eller ”Vi oppfører oss ikke sånn i landet vårt”. Slike 
utsagn kan tolkes som at det er noen (”vi”) som hører til og kan snakke om landet som 
”vårt”, mens andre (”innvandrere”) trenger korrigering for å skjønne hvordan ”vi” gjør 
det ”her”, i motsetning til ”der” de kommer fra (som er et annet sted). Dermed understre-
kes avstand og forskjeller i tilhørighet, noe som kan bidra til å øke minoritetsspråkliges 
opplevelse av marginalisering og følelse av å ikke bli godtatt, selv om kanskje alle invol-
verte har lovlig opphold. Noen av de involverte kan til og med være født i Norge og opp-
leve Norge som ”sitt”. Andre eksempler er at hendelser som omhandler nordmenn kan 
beskrives som ”en familietragedie”, mens det i en tilsvarende episode med innvandrere 
involvert, gjerne snakkes om ”kultur”, eller at en i en konfliktsituasjon mellom en synlig 
minoritetsperson og en hvit, kan velge å ta kontakt med den hvite først. Antakelser om at 
det er lettere språklig kan være årsaker som ligger til grunn for politiets valg av tilnær-
ming, men kan av minoritetsrepresentanten oppfattes som at den hvite oppfattes som mer 
troverdig, og tolkes som rasisme.  

 
Enkelte av informantene opplever at noen innvandrermiljøer er ganske lukka i forhold til 
politiet. Noen er skeptiske eller vil beskytte sine egne, blir det hevdet. Tiltakene som fore-
slås mot dette er å selge seg som et hederlig politi, informere om hva som er politiets 
oppgaver og framstå i tråd med dette i sitt arbeid.  I muslimske miljøer har man uttrykt at 
det er blitt vanskeligere å være innvandrer, og særlig muslim, etter terrorangrepet i New 
York 9. september 2001. De opplever at mange nordmenn er mer skeptiske enn før, og 
slike stemninger i befolkningen for øvrig, vil selvsagt også kunne reflekteres i politiet. 
Flere av informantene peker på at politiet i sitt arbeid møter mange kriminelle eller poten-
sielt kriminelle, og at dette kan gjøre at en ”får et spesielt verdenssyn”, som en av dem sa. 
Dette påvirker nok holdningene, mente han, selv om en prøver å være det bevisst. Politi-
ets arbeid innebærer dessuten ofte å være skeptisk, løsningsorientert og handlingsorien-
tert. Presset om å finne løsninger og oppnå resultater, er ofte en del av hverdagen. De som 
jobber ”på gata”, møter oftest ikke et gjennomsnitt av befolkningen i sitt arbeid, men den 
lille prosentdelen som er kriminelle, har rusproblemer, lager bråk i helgene eller bare til-
bringer mye tid i nærheten av personer i slike miljøer. På møter i forkant av intervjuene, 
ga flere av deltakerne uttrykk for at både kravet om handling og resultater og det spesielle 
utvalget av klienter de møter, kan bidra til at politifolk over tid utvikler en slags ”yrkes-
skade” som innebærer at en gjennomgående er skeptisk i møte med publikum. Politiansat-
te som ikke har sitt daglige virke på gata, gir uttrykk for at det er helt annerledes å jobbe 
med ”normalbefolkningen”, og at det gjør noe med deres egne antenner i møte med pub-
likum.  
 
En informant mente at dersom tendenser til rasisme eller diskriminering finnes, blir det 
ofte et problem også for de kollegene som må leve med det. Han mente at diskrimine-
rende holdninger er ødeleggende også fordi politiet er avhengig av goodwill blant publi-
kum i sitt arbeid. Han innrammet likevel at yngre kolleger kan oppleve det vanskelig å ta 
fatt i det og si fra. Dersom det blir tatt opp, er det viktig at overordnede fanger det opp og 
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gjør noe med det i form av samtale eller andre typer tiltak. Dersom dette ikke nytter, må 
et neste trinn være at ledere vurdere å flytte den det gjelder til andre oppgaver i etaten.  
 
I flere av intervjuene ble det gitt uttrykk for at politiet generelt kan ha vanskelig for å inn-
rømme feil og svakheter i sitt arbeid. De er ikke flinke nok til ”selverkjennelse”, dersom 
en har håndtert en situasjon dårlig. En årsak til denne motstanden kan være at det å inn-
rømme feil kan få som følge at en selv eller kolleger må omplasseres. Det er mulig at de 
mange ”nei”-svarene på spørsmålet om det finnes rasisme eller diskriminering i politiet, 
kan tolkes inn i en slik sammenheng. Disse tilbakemeldingene er det nok nødvendig å stil-
le spørsmål ved. Blant våre informanter finnes det mange våkne, erfarne og reflekterte po-
litifolk med et klart ønske om å gjøre en god jobb for hele befolkningen, uavhengig av 
språklig og kulturell bakgrunn. Samtidig er det liten grunn til å tro at politiet skiller seg så 
radikalt fra resten av befolkningen. Bekymringen fra flere av politiets ledere i forkant av 
prosjektet og i et mindretall av intervjuene er tydelige på at det er et problem, selv om det 
verken kan sies å prege politiansatte generelt eller et flertall av de ansatte. Det er flere 
mulige årsaker til at informantene ikke har ønsket å bidra til å tegne et bilde av etaten som 
rasistisk. Den viktigste er kanskje at intervjuene ble foretatt i en periode der mediene had-
de et sterkt og negativt søkelys på etaten, noe mange opplevde som svært belastende. Det-
te har nok bidratt til et behov for å avvise at rasisme og diskriminering preger politiet. En 
annen mulig årsak er det mange betegner som en ”korpsånd”.  
 

3.6 Intern fellesskapsfølelse eller ”korpsånd”  
 
Flere av informantene i denne undersøkelsen snakker om at samholdet innenfor politi-
etaten er sterkt. Det blir pekt på at dette er en nødvendighet i store deler av politiets jobb-
utførelse, rett og slett av sikkerhetsmessige årsaker. I vanskelige og til dels farlige situa-
sjoner, blir samholdet mellom to som er på vakt sammen, satt på store prøver. Da er det 
nødvendig å kjenne styrken og svakhetene til de du jobber sammen med. ”På divisjon” og 
på ulike vaktlag er det et veldig samhold, hevdet flere. Hvor grensen går mellom ”sterkt 
samhold” og en ”korpsånd” der man holder sammen internt i tykt og tynt, for å forsvare 
seg mot ytre ”fiender”, kan være vanskelig å se. Det er tydelig ut fra flere av møtene i 
forkant av prosjektet, men også i flere av intervjuene, at det knyttes noe negativt til be-
grepet korpsånd, mens begrepet ”samhold” har en mer positiv klang. Samtidig kan det 
noen ganger være vanskelig å se om man legger noe vesentlig forskjellig i begrepene. Det 
som er sikkert, er at holdningene våre informanter har til dette med korpsånd spriker.  
 
En vanlig reaksjon når en opplever at en blir angrepet som gruppe, er at samholdet innad 
forsterkes. Flere ga uttrykk for at de går inn i situasjoner som enkelthendelser, ikke med 
en generell skepsis eller med bakgrunn i at etaten som sådan er blitt angrepet. I vår under-
søkelse avviser en stor del av informantene at en korpsånd skulle ha noen negativ effekt 
eller bidra til holdninger om at ”angriper du en, angriper du alle”. De fleste framholder at 
politiet er veldig profesjonelle og har sunne holdninger, og at det har skjedd store end-
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ringer siden 70-tallet. Det utelukkes ikke at enkeltindivider kan ha negative holdninger, 
men jevnt over hevdes det at de fleste har en genuin interesse for politifaget og at de øns-
ker å gjøre en god jobb. Samtidig innrømmer flere at korpsånden er sterk, og at ”når en 
blir tråkka på, tråkker du litt på meg også!” , som en av dem sa det. Vedkommende un-
derstreket at han ikke kjenner til at noen ”mister hodet” på grunn av det. Han mente at om 
det skulle skje at en kollega gjorde noe galt, ville ikke korpsånden hindret at han fikk be-
skjed om det av sine kolleger. Dersom det ikke hjalp, ville en gå tjenestevei - ta det opp 
med nærmeste overordnede, ble det sagt. Uten å ta opp slike saker, ville det skapt en 
uholdbar situasjon i tjenesten, og ”vi ville ikke ønsket at han var på vaktlaget vårt”, som 
en av informantene sa. Vår undersøkelse har ikke hatt som mål å kartlegge om og i hvil-
ken grad dette faktisk skjer – og hvilken holdning man internt i etaten har til det å varsle 
om uheldige forhold blant kolleger. Grenseoppgangen mellom det å si fra for å opprett-
holde en etisk standard – og motvilje mot det å ”tyste” eller ”sladre” – innebærer vanske-
lige valg og krever klare prioriteringer både fra ledere og mellom kolleger. 
 

3.7 Belastninger og avlastning  
 
Generelt utsettes polititjenestemenn og -kvinner for store belastninger i løpet av sin tje-
nestetid. Vi har snakket med informanter som har blitt skutt på, slått, truet på livet, utsatt 
for trusler mot nær familie, blitt påkjørt eller vært i andre former for fare/opplevelser av 
fare. Yrket innebærer ivaretakelse av sikkerhet på vegne av samfunnet, noe som medfører 
at de kan vær involvert i situasjoner der de må stoppe uønsket atferd, sette grenser eller 
rykke ut i forbindelse med situasjoner der mennesker opplever at de er i fare. Kravene om 
fysisk skikkethet for å kunne arbeide i aktiv polititjeneste er satt med tanke på dette. Sam-
tidig kreves det en evne til å skifte hurtig mellom situasjoner der det for eksempel har 
vært grov vold, til en situasjon som er helt rolig. Dette krever stor fleksibilitet og bidrar til 
at yrket er krevende.  
 
Spesielle hendelser, som ”Obiora-saken” og den såkalte ”Baidoo-saken”, har medført mye 
og negativ medieomtale. Dette rammet naturlig nok de involverte politifolkene og ledel-
sen, men det rammet også ansatte i politiet generelt. Flere av informantene har nevnt disse 
sakene på eget initiativ i intervjuene, og kommentert hvordan dette har påvirket deres 
egen arbeidssituasjon. De fleste uttrykker sympati med og støtte til kollegene som var in-
volvert, og flere ga også uttrykk for at det kunne like gjerne ha vært dem selv som hadde 
vært i deres situasjon. Omtalen i avisene oppfatter mange som sårende, de reagerer på bil-
dene som blir skapt, oppfatter dem som uriktige og kjenner seg ikke igjen. På spørsmål 
om det påvirker deres yrkesutførelse på noen måte, svarer de fleste benektende. Det kan 
kanskje føre til noen kommentarer over kjøkkenbordet, men lite ellers. Hvor nær en står 
de involverte spiller imidlertid en rolle her, sier flere. Et viktig forhold i situasjoner der 
media omtaler polititjenestefolk negativt, er etter informantenes mening å ha ledere som 
de opplever støtter dem og tar ansvar i slike situasjoner. Dette mente flere har endret seg i 
positiv retning de siste årene. De opplevde at ledelsen i sistnevnte sak ikke gjorde nok for 
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å stille seg bak de ansatte. ”Det var som om veggen du må ha bak deg, for som en kort-
stokk”, som en av dem sa. I førstnevnte sak mener de fleste at dette har vært håndtert mye 
bedre fra ledelsens side. Likevel er det kommet kritikk om at det var stort behov, men få 
muligheter til å snakke åpent om det som hadde skjedd, også internt. Flere opplevde at 
saken ble dysset ned og at alle reagerte med stillhet. Saken burde heller vært løftet fram 
og diskutert for å kunne lære av det og for at det ikke skulle stå som et vondt sår for hele 
etaten, som en av dem ga uttrykk for.  
 
Den såkalte ”pikett-praten” – samtalene mellom tjenestefolkene på pauserommet – kan ha 
en avlastningsfunksjon. I noen tilfeller kan den fungere som debrifing og dermed gjøre 
det lettere å gå ut og gjøre en god jobb etterpå. Der diskuteres situasjonen ”i går”, og den-
ne informasjonsflyten mellom kolleger i utetjenesten kan gi nyttig kunnskap om hva som 
skjer til enhver tid, om forhold som er i ferd med å utvikle seg på bestemte steder i byen, 
eller om miljøer der man ser en bekymringsfull utvikling. Disse samtalene kan altså være 
lærerike, faglig nyttige og bidra til en bedre yrkesutøvelse. Samtidig kan fortellinger og 
gjenfortellinger om hendelser med bestemte individer bidra til at det utvikler seg en skep-
sis i miljøet rettet mot gruppen som helhet. Dermed kan det lett oppstå diskriminerende 
holdninger som rammer en hel gruppe. Flere framholdt dessuten at det ofte er bekym-
ringsfulle, negative hendelser man snakker om, og at det er sjeldnere at de positive opple-
velsene får rom. Flere etterlyser arenaer internt for å formidle positive opplevelser, sånn 
at andre historier kan fortelles. Det er en tendens til at det som er negativt blir løftet fram, 
enten det gjelder ”klienter” eller ”ledelsen”. Noen omtalte dette som ”Hallo-effekten”, det 
vil si at de store, negative hendelsene er de som blir mest omtalt og som dermed sprer seg 
raskere og mer. Dermed risikerer en at disse samtalene bidrar til at bestemte bilder av per-
soner eller gjentakende hendelser dannes og dermed til at fordommer kan forsterkes. Det 
blir likevel understreket at ”pikettpraten” har endret seg mye de siste tiårene. Før var det 
tid til kortspill og løst prat, og man rykket bare ut ved ”brann” eller ”skikkelige oppdrag”. 
Nå er man mye mer ute. Både redusert bemanning og økt prioritering av det å være synlig 
og mye ute på gata, har gjort at tiden til ”pikettpraten” er redusert, noe som kan ha både 
positive og negative sider.  

 
I forbindelse med ekstreme situasjoner som politifolk opplever i sin yrkesutøvelse, finnes 
det et strukturert tilbud om avlastning, gjennom samtale med psykolog, med kolle-
ger/nære ledere for å gjennomgå det som har skjedd og få hjelp til å bearbeide hendelsene. 
Flere sa at det var viktig i slike situasjoner at ledere og kolleger, som kjenner jobbsitua-
sjonen, oppsøkte dem i etterkant av en hendelse og snakke om det som har skjedd. Dette 
mente flere etter hvert er blitt en mer integrert del av jobben, som har blitt styrket de siste 
tiårene i takt med at det både i samfunnet generelt og i politiet spesielt er blitt mer aksep-
tert å snakke om belastningene i jobben. ”John Wayne-effekten” er redusert, som flere ut-
trykte det. Mange i politiet opplever imidlertid seg selv og etaten generelt som flinke og 
dyktige i jobben. Selv om mange også er det, kan slike selvbilder bidra til at det blir vans-
kelig for den enkelte å innrømme feil. Ingen liker å bli angrepet fordi det er noe en mest-
rer dårlig. Men alle i politiet har opplevd konflikter og situasjoner som de har mestret dår-
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lig. Når det i liten grad snakkes om det mellom kolleger, er det lett å tro at en er alene 
med slike erfaringer, og det forsterker en tendens til at en ikke snakker om det en ikke 
mestrer. 
 

3.8 Behov for opplæring, skolering og andre tiltak  
 
Informantene mener at ansatte i politiet har behov for kurs/etterutdanning på flere områ-
der. Når det mer spesifikt gjelder tema knyttet til innvandrere, deler gruppen informanter 
seg i to, der den ene delen av gruppa ser et klart behov for kurs/skolering. Det er mange 
ledere som mener dette. Den andre delen ga uttrykk for at de ikke mener de har behov for 
særskilt skolering eller påfyll av kunnskap. De argumenterer for at politiet skal behandle 
alle likt, og at det derfor ikke trengs noe spesielt for å kunne gjøre jobben i forhold til 
innvandrere.  
 
De av informantene som ser et kompetansebehov har presentert flere forslag til hvordan 
politiet kan styrke sitt arbeid i forhold til et kulturelt mangfoldig samfunn. Noen mente at 
den største utfordringen for politiets arbeid på dette området er at man savner positive er-
faringer med innvandrere. Det er et stort behov for å møte ressurssterke innvandrere, sa en 
av informantene, fordi: ”Når det gjelder nordmenn, har vi dem som naboer, da er det 
enklere å være mer nyansert”. I tråd med ei slik tenking, er det et stort flertall av infor-
mantene som mener at det er viktig å rekruttere flere innvandrere til politiet, og at dette 
vil være et viktig bidrag både til økt kunnskap internt, men også bedre troverdighet utad. 
Flere trekker paralleller til situasjonen med lite kvinner i polititjeneste for noen år siden. 
Det oppsummeres som en utenkelig situasjon i dag, og det å rekruttere personer med inn-
vandrerbakgrunn inn i politiet – og gjerne også kvinner med innvandrerbakgrunn – ville 
være ”et kjempepluss”, som en uttrykte det. Han mente det ville kunne gi språklig kompe-
tanse, men også kunnskap om situasjonen i vedkommendes hjemland. I tillegg mener 
mange der er viktig å fortsette arbeidet med å arrangere møter med innvandrerrepresen-
tanter. Flere peker på at det kan være nyttig også for den enkelte polititjenesteperson å få 
erfaring og trening i situasjoner der det faktisk er innvandrere til stede, sånn at treningen 
blir realistisk. Det å møte ressurssterke innvandrere som en kan ha positive erfaringer 
sammen med, mener de ville vært bra.  
 
Flere av informantene understreket behovet for en mer grunnleggende skole-
ring/opplæring i ulike tema knyttet til kulturelt mangfold. Uten en satsing på økt skolering 
og kompetanseheving på dette området, står politiet i fare for å ”gå ut på dato i forhold til 
samfunnet rundt oss”, var det en informant som hevdet. De fleste politiansatte har ikke 
hatt noen skolering, innføring eller kurs i det å arbeide med innvandrere, verken i grunn-
utdanningen eller senere. Dette gjelder også dem som arbeider i utlendingsavsnittet. For 
de flestes vedkommende er det ti år eller mer siden de tok politiskolen/politihøgskolen, og 
de færreste møtte dette temaet i undervisningen. Når det arrangeres kurs om temaet på na-
sjonalt nivå, er det få av de seks hundre fra Trondheim som får dra. Det arrangeres årlige 
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kurs/samlinger lokalt og regionalt, der flere deltar, men det er sjelden dette er tema. Noen 
få forteller at de har hatt et kortere kurs som var relevant for temaet for flere år siden.  
 
Når det gjelder innholdet i skoleringen, er det flere forslag til aktuelle tema:  
 

• generell kulturforståelse og kulturkunnskap som gjør det lettere å ”lese” situasjo-
ner, vite hvordan en viser respekt, unngå misforståelser, finne ut hvem det er lurt å 
snakke med først i en situasjon 

• kunnskap om lovverk og regler som gjelder spesielt for denne gruppen 
• kunnskap om de landene og forholdene innvandrerne kommer fra, gjerne i form av 

jevnlige drypp om bestemte etniske grupper, historikk og situasjon i hjemlandet  
 

Flere understreket for eksempel behovet for kunnskap om vesentlige forskjeller mellom 
ulike folkegrupper som det kan være ”matnyttig å vite for oss i gata”, som han sa.  
Andre temaer som er nevnt, handler om det å se sosiale årsaker til at kriminalitet oppstår, 
trening i å se klientene som mennesker og ikke bare som kriminelle. Mer praktisk trening 
i å kommunisere og ”ta ned” en situasjon gjennom å skape avbrudd, bruke humor, ta en 
time-out, metakommunisere, er også emner som nevnes. Flere av de som jobber med 
ungdom, framhever viktigheten av samarbeid med foreldre av ulik kulturbakgrunn. Selv 
om det kan være vanskelig å kommunisere med foreldre med innvandrerbakgrunn, er det-
te hindringer som en må komme forbi gjennom opplæring og bruk av tolk. Forebygging, 
kontakt i ikke-truende situasjoner og det å jobbe konfliktreduserende fremholdes av flere 
som idealer for politiets arbeid i divisjonsstyrken.  
 
Slik opplæring kan skje på mange måter, gjennom dagskurs eller gjennom jevnlige drypp 
i forbindelse med de såkalte OP-kursene. Disse kursene skjer årlig, og flere mener det er 
viktig at flerkulturelle temaer i form av foredrag eller andre opplæringstiltak blir en gjen-
ganger. Også temasamlinger i mindre enheter lokalt kan være en god metode. Fra enkelte 
avdelinger refereres det til at en opplever å ha fått et faglig løft i arbeidet, noe man mener 
blant annet henger sammen med målretta seminarer ei helg i året der alle får 
kurs/opplæring av betydning for deres faglige utvikling. Han etterlyser et lignende faglig 
løft i forhold til tema om innvandrere. Når det gjelder hvordan slik opplæring/skolering 
skal foregå, er det flere som peker på at dersom en skal få gjennomslag, må det være en 
person som ”kan” divisjonsstyrken, en som har en relativ nærhet til arbeidet politiet utfø-
rer ”ute”. Det ble understreket at det å arbeide med dette må skje gjennom en intern pro-
sess, fordi det bare vil være de som kjenner livet ”der ute” og politiets vanskelige rolle 
som har den tilstrekkelige legitimitet. Ellers er det flere som er redde for at et opplæ-
rings/utviklingsarbeid lett vil kunne bli avvist av dem som trenger det mest. På bakgrunn 
av at undersøkelsen peker på at politiansatte på alle nivåer melder om behov for opplæ-
ring og styrket kompetanse på det flerkulturelle området, er vår kommentar at det kanskje 
ikke er mulig å løfte seg selv etter håret på dette området heller. En opplæring på dette, 
som på alle andre områder, må kunne stå på to bein: det politifaglige og det såkalt ”fler-
kulturelle”. Det innebærer at kompetanse på disse to områdene må kobles sammen, noe 
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som vil kreve samarbeid på tvers av kompetanseområdene. Det ligger en stor fare i å se 
sin egen kompetanse som selvtilstrekkelig, det må finnes åpninger begge veier, der infor-
masjon om politiets arbeidsmåter kommer ut til andre miljøer, og der miljøer som kan noe 
annet får innpass i politiets opplæring. Vi oppfatter at politiets idealer om større åpenhet 
blant annet innebærer dette. Så kan det selvsagt finnes enkeltpersoner som opplever dette 
som truende, noe som både kan utgjøre en pedagogisk utfordring og et hinder for en øns-
ket endring i politietaten.  
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4. Innvandrernes erfaringer og opplevelser 
 

4.1 Datamateriale og metode  
 
I løpet av våren 2007 har vi deltatt på flere møter og uformelle sammenkomster der inn-
vandrere fra forskjellige land har diskutert sine erfaringer med politiet. I tillegg har vi in-
tervjuet 22 innvandrere om deres holdninger og erfaringer med politiet. De fleste av våre 
informanter kan kategoriseres som synlige innvandrere og minoriteter. De har bakgrunn 
fra blant annet: Ghana, Nigeria, Gambia, Tanzania, Kenya, Somalia, Sri Lanka, Irak, Af-
ghanistan og Bosnia. Noen har nylig kommet i Norge, mens andre har bodd her i flere 
tiår. Enkelte av våre informanter kom til Norge som voksne, mens andre har innvandret 
som små barn eller blitt adoptert fra et annet land.  
 
Personene vi har snakket med er valgt ut på en strategisk måte slik at de kan gjenspeile 
mye av variasjonsbredden i minoritetsbefolkningen. Vi har også oppnådd høy grad av va-
riasjon i forhold til informantenes kjønn, alder og yrkes/utdanningsbakgrunn. De uformel-
le samtalene og intervjuene ble enten foretatt som individuelle intervjuer eller som fokus-
gruppeintervjuer med 3-4 informanter til stede. Refleksjoner og argumentasjonen som 
presenteres i det følgende bygger også på relevant datamateriale fra vår tidligere forsk-
ning, blant annet intervjuer der innvandrernes erfaringer med politiet tas opp (Valenta 
2001; Lauritsen, Molden). Disse dataene utgjør et viktig supplement til de intervjuene og 
observasjonene vi har foretatt spesielt for denne undersøkelsen. 
 

4.2 Formålet med intervjuene  
 
Formålet med samtalene med innvandrere var å finne ut hva slags erfaringer innvandrere 
har med politiet. Vi var ikke ute etter å avdekke omfanget av eventuell rasisme og diskri-
minering som innvandrere opplever i møte med politiet,8 men å indikere hvordan disse 
samhandlingene oppleves og fortolkes, samt avdekke og klassifisere ulike sider ved disse 
situasjonene som kan oppleves som problematiske. I våre fremstillinger velger vi å for-
midle innvandrernes tanker, erfaringer og forslag på en direkte og ”usminket” måte. Føl-
gelig vil utdrag fra intervjuene med innvandrerne utgjøre en betydelig del av vår presenta-
sjon. I hvert avsnitt velger vi først å presentere en rekke fortellinger der intensjonen er å 
illustrere bredden og variasjonen i innvandrernes erfaringer. Deretter vil vi med bakgrunn 
i vårt datamateriale og annen relevant forskning diskutere hvorfor disse møtene oppfattes 
som problematiske, hva som kan være grunnen til at de eskalerer, og hva som bør gjøres 
for å unngå dem eller ufarliggjøre dem slik at innvandrere i mindre grad oppfatter dem 
som problematiske. 

                                                 
8 Vår undersøkelse var av kvalitativ art. Med andre ord er den på ingen måte statistisk generaliserbar.  
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Vi var også interessert i å se sammenhengen mellom innvandrernes generelle holdninger 
til det norske politiet og den bredere sosiale rammen som innvandrere må forholde seg til. 
For eksempel kan en tenke seg at en innvandrer som oppfatter det norske samfunnet som 
fiendtlig og diskriminerende også kan danne seg et bilde av politiet som diskriminerende 
og rasistisk. Dette kan f eks skje med utgangspunkt i mediedebatten og andres erfaringer 
uten at vedkommende selv har hatt noen direkte negative erfaringer med politiet. Hvis 
innvandreren innleder samhandlingen med politiet med et slikt utgangspunkt, kan møter 
med politiet oppleves som problematisk og trakasserende til og med om politimennenes 
handlinger var helt harmløse.  
 
Ved å klargjøre disse mekanismene håpet vi å kunne belyse meningsbakgrunnen og lo-
gikken bak en del av innvandrernes handlinger - atferden som ofte betegnes som ”inn-
vandrernes oversensitivitet”. Andre ganger fortolkes det ensidig ut fra innvandrernes kul-
turelle bakgrunn og negative erfaringer med politiet i hjemlandet. Vår ambisjon er å bidra 
til å nyansere disse oppfatningene, noe som kan være relevant å ta med seg i debatter om-
kring hvordan politiet skal håndtere publikum, blant annet, i diskusjoner om likebehand-
ling versus tilpasset forskjellsbehandling.  
 

4.3 Den kontekstuelle rammen 
 
Vi har gjennomført vår datainnsamling mens Obiorasaken ble heftig diskutert i masse-
media, noe som sannsynligvis påvirket våre informanter, deres oppfatninger av politiet, 
og selve innholdet i intervjuene. Det er klart at  denne saken har ført til at mange innvand-
rere har fått svekket sin tillit til politiet. Til tross for dette er vårt datamateriale på ingen 
måte entydig. Informantene har ulike fortolkninger av både saken og relasjonen til poli-
tiet, generelt sett.  
 
Når det gjelder Obiorasaken varierer meningene fra individ til individ og mellom ulike 
etniske grupper. Det afrikanske, særlig det nigerianske miljøet, er som forventet mest 
opptatt av saken. Men innenfor de enkelte miljøene, inklusiv det nigerianske, er oppfat-
ningene delte. Enkelte informanter oppfatter saken som selve beviset på at politiet er ra-
sistisk, mens andre er mer opptatt av det de oppfatter som politiets manglende profesjona-
litet. Samtidig finner vi innvandrere som understreker at de generelt sett stoler på politiet 
og det norske rettsvesenet. Det finnes også de som ikke oppfatter seg som særlig berørt av 
saken og som mener at det som skjedde med Obiora kunne skjedd med hvem som helst. 
De tillegger altså ikke det tragiske utfallet, og saken generelt, en etnisk dimensjon.  
 
Det bør nevnes at politiets aktive dialog med innvandrermiljøene i kjølvannet av Obiora-
saken har påvirket en del av holdningene. Politiets tilstedeværelse på forskjellige møter 
og uformelle sammenkomster oppfattes som positivt og har bidratt til å gjenopprette en 
del av tilliten i innvandrermiljøene. Det samme blir sagt om politiets samarbeid med 
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NTNU. Det at politiet har bedt forskere fra NTNU, som er godt kjent i innvandrermiljøe-
ne, om å foreta en undersøkelse, ble av de aller fleste informantene oppfattet som positivt.  
 
Ettersom fortolkningene av selve Obiorasaken ikke har vært en del av vår undersøkelse, 
har vi fokusert på andre hendelser, episoder og erfaringer der politiet og innvandrere har 
vært involvert. Når det gjelder de mer generelle erfaringene og holdningene, kan disse de-
les inn i flere kategorier. Vi møtte flere innvandrere som har positive erfaringer med poli-
tiet, men vi har også intervjuet innvandrere som ikke stoler på politiet og som mener at 
politiet diskriminerer innvandrere på flere måter. Vi mener at politiet kan lære av begge 
perspektivene. Det ene kan gi tips om gode grep og rutiner som bør benyttes oftere i møte 
med målgruppa. Det andre kan øke empatien og forståelsen for innvandrernes reaksjoner, 
samt vise hvor det ligger forbedringspotensial i politiets arbeid.  
 
I det følgende velger vi å skille mellom to kategorier innvandrere: a) innvandrere som 
ikke har (eller har lite) kontakt med politiet, og b) innvandrere som har referert til flere 
episoder der politiet var involvert. Når det gjelder holdninger til politiet, er disse kategori-
ene ikke homogene, men rommer flere underkategorier.  
 

4.4 Holdninger til innvandrere som ikke har/eller har lite kontakt med politiet 
 
Personer i denne kategorien har ulike holdninger til politiet, men det de har til felles er at 
de ikke selv har opplevd noen negative episoder der politiet var involvert. De har heller 
ikke noen konkrete eksempler på venner eller bekjentes eventuelle negative erfaringer 
med politiet. I denne kategorien av innvandrere har vi personer som stort sett har positive 
holdninger til politiet. Samtidig antar flere personer i denne kategorien at enkelte politi-
tjenestemenn i visse situasjoner opptrer på måter som oppfattes diskriminerende eller ra-
sistiske. De utelukker heller ikke at noen personer i politiet mangler nødvendig kompe-
tanse eller kan ha negative holdninger til innvandrere siden de også er påvirket av negati-
ve erfaringer med innvandrere og oppslagene i media. Følgene sitater viser bredden i dis-
se oppfatningene og holdningene. 
 

Jeg tror ikke at politimenn er rasistiske, men at de har fordommer, tåpelige stereoty-
pier og manglende kunnskap om innvandrere, jo det har de sikkert, som mange andre 
nordmenn... Til og med min svigermor har mange fordommer mot innvandrere selv 
om hennes barnebarn er halvt innvandrer. (Irakisk mann)  

 
Som alle andre, er også politiet påvirket av alle de oppslagene i media der innvand-
rere omtales negativt. Til og med vi, innvandrere, er påvirket av alle oppslagene der 
innvandrere omtales som kriminelle... For eksempel, når jeg er i Oslo er jeg forsik-
tig. Når jeg støter på en gjeng av innvandrergutter på Grønland blir jeg mer opp-
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merksom enn når jeg støter på etniske nordmenn… Politimenn er en del av vårt sam-
funn og de er ikke immune heller. (Norsk- tamilsk mann)9

 
Det største problemet er at politiet treffer utlendinger i konfliktsituasjoner og så la-
ger de oppfatninger om alle innvandrere. De kan si at innvandrere er sånn og sånn, 
og de kan si – ’jeg vet at de er sånn, jeg har jo sett det selv’… Problemet er at de 
ikke generaliserer på samme måte når det gjelder nordmenn. (Bosnisk mann)  
 
Politiet mangler grunnleggende kunnskap om innvandrere og deres bakgrunn. De 
har ingen kolleger eller folk rundt seg som har innvandrerbakgrunn. De kjenner bare 
innvandrere med kriminell bakgrunn og ikke vanlige innvandrere. (Ghanesisk mann) 
 
Personer som diskriminerer finnes overalt. De som ikke opplever å bli diskriminert 
må være åpne for at diskriminering og forskjellsbehandling kan skje. Vi må ta hensyn 
til hva de som har opplevd dette forteller. Om noen forteller at de opplever seg dis-
kriminert eller forskjellsbehandlet, trenger ikke det bety at de er oversensitive. 
(Norsk - tamilsk kvinne) 

 
Disse innvandrerne har ingen egne negative erfaringer med politiet. Til tross for det, føler 
de at omtale av politiet og innvandrere gjelder dem også, ettersom de i majoritetens øyne 
tilhører den generelle kategorien innvandrere. Disse informantene baserer delvis deres an-
takelser om forholdet mellom politiet og innvandrere på det ser i massemedier. I tillegg 
har de i sine beskrivelser av politiet brukt sin generelle ”innvandrererfaring” og sine opp-
fatninger av hvordan nordmenn ser på innvandrere. Hovedbudskapet deres er: fordommer 
og diskriminering finnes på de fleste arenaer i det norske samfunnet, så hvorfor skal de 
ikke finnes i politiet. Samtidig utelukker informantene ikke at noen innvandrere fortolker 
enkelte handlinger som rasisme, der dette ikke var intensjonen med handlingen, eller at en 
minoritetsperson kan beskylde majoritetspersonen for rasisme i en forhandlingssituasjon.  
 

4.5 ”Jeg vet om folk…” 
 
Vi har også møtt innvandrere som på en klarere måte har uttrykt en mer negativ holdning 
til politiet, men som heller ikke kan vise til egne erfaringer i konkretiseringen av hva som 
er problematisk i politiets praksis. Enkelte av dem har til og med hatt erfaringer med poli-
tiet som de opplevde som uproblematiske eller til og med positive, men de er likevel 
skeptiske til politiet. I tillegg til de generelle antakelsene om nordmenn og det norske 
samfunnet baserer de sine holdninger til politier på erfaringene til venner og bekjente og 
på ulike hendelser de har hørt om. 
 

                                                 
9 Vi har valgt å definere enkelte innvandrere i utvalget med bindestrek dersom de er født i Norge eller av andre grun-
ner har ”bindestreksidentiteter”. 
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Når det gjelder andres erfaringer som informantene har referert til, er det vanskelig for 
oss å ta stilling til hvor troverdige disse fortellingene faktisk er. Beskrivelser av ulike 
hendelser manglet nemlig ofte den kontekstuelle informasjonen, og historiene i seg selv 
var lagt fram med tanke på å understreke politiets diskriminerende praksis. Samtidig kan 
enkelte av disse beskrivelsene fungere som relevant informasjon om innvandrernes hold-
ninger. De gir oss innblikk i den interne diskusjonen og forestillingene som innvandrere i 
enkelte innvandrermiljøer har av politiet:  
 

Jeg vet om folk som blir stoppet av politiet og bedt om å vise dokumenter. Når de 
spør om hvorfor de ble stoppet når ingen andre er stoppet, får de til svar at dette er 
rutinekontroll… Hva betyr det – ”rutinekontroll”? – De kunne sagt – ”rutinekontroll 
av utlendinger”! (Irakisk mann)   
 
Det er mye rasisme i det norske samfunnet og politiet er ikke noe unntak… Jeg tror 
ikke alle politimenn er rasister, men noen få… Obiora ville vært i live i dag hvis poli-
timennene som kom for å hente ham var svarte. (Nigeriansk mann) 

 
Jeg har blitt stoppet av politiet kun en gang. Det var litt rart at de stoppet bilen min 
siden jeg ikke hadde gjort noe galt. Jeg kan tenke meg hvordan de andre innvandrer-
ne har det, de som blir stoppet ofte uten noen åpenbar grunn. De har gode grunner 
til å være sensitive. Hadde jeg blitt stoppet flere ganger, ville jeg sikkert vært mye 
mer negativt innstilt. (Norsk-tamilsk mann) 
 
En venninne av meg hadde opplevd at politiet hadde kommet hjem til henne med po-
litihund. Politiet hadde spurt hvor sønnen hennes bodde. Politiet ville undersøke 
rommet hans fordi de mistenkte at han hadde narkotika der… Politiet hadde ødelagt 
dvd-er og Play Station da de var på rommet til gutten… Kvinnen som opplevde dette 
har flere barn. Hun er en rolig person… Politiet viste manglende respekt… De tok 
med en hund inn i en muslimsk kvinnes hjem. (Somalisk kvinne)  
 
Nordmenn fortolkes individuelt, mens innvandrernes handlinger fortolkes på basis av 
deres kultur og deres etniske bakgrunn. Jeg har en bekjent som klaget til meg over at 
hennes sønn har problemer med politiet… Gutten flyttet til Norge som et lite barn. 
Han snakker i dag flytende norsk og føler seg norsk, omgås utelukkende andre nors-
ke tenåringer, men da han havnet i en konflikt med en annen person og politiet ble 
koblet inn, spurte politimennene om det er slik en oppfører seg der han kommer fra. 
Gutten forsto ikke til å begynne med hva de mente, men etter hvert skjønte han at de 
refererte til stedet hans foreldre kommer fra. Det er ikke rart at gutten ble såret og 
foreldrene hans mildt sagt forbannet. Det politimennene gjorde er en god oppskrift 
på hvordan en bidrar til utstøting av innvandrere fra det norske samfunnet. Politiet 
burde ha visst bedre. (Irakisk mann) 
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Vi vil formidle to generelle inntrykk i forhold til innvandrere som har lite kontakt med 
politiet. For det første: Innvandrernes holdninger til politiet er ikke bare betinget av egne 
erfaringer med politiet, men av medieoppslag og historier som sirkulerer i innvandrermil-
jøene. I enkelte innvandrermiljøer sirkulerer historier som setter politiet i et negativt lys. 
Vi har ingen mulighet til å kontrollere innholdet i disse historiene, men uansett om deler 
av dem er sanne eller ikke, mener vi at de bør tas på alvor. De bidrar til å konstruere en 
sosial virkelighet som innvandrere vil bruke som fortolkningsramme i kontakter med poli-
tiet. Det er ikke vanskelig å forestille seg at det i enkelte innvandrermiljøer kan danne et 
ugunstig utgangspunkt for framtidig samhandling mellom innvandrere og politiet. 
 
For det andre: Det ser ut til at innvandrernes holdninger til politiet (om politiet er rasis-
tisk, diskriminerende osv.) også avhenger av innvandrernes erfaringer med det norske 
samfunnet generelt sett, blant annet om de opplever fremmedgjøring, diskriminering og 
rasisme ellers i hverdagen. Innvandrere som har kommet langt i forhold til sin yrkeskarri-
ere og sosiale integrasjon og som omgås personer fra tilsvarende sosiale lag, har en mer 
positiv oppfatning av storsamfunnet og politiet. På den annen side har vi innvandrere som 
opplever mye diskriminering og rasisme i hverdagen og som er en del av marginaliserte 
og stigmatiserte miljøer der det til tider også kan forekomme at noen blir oppsøkt av poli-
tiet. Til og med i tilfeller der disse personene selv ikke har hatt negative erfaringer med 
politiet, lever de i en kontekst som bidrar til å skape skepsis til storsamfunnet, inklusive 
politiet.  
 

4.6 Innvandrernes negative erfaringer med politiet  
 
Hvis vi nå beveger oss til de innvandrerne som hevder at de selv har opplevd ubehagelige 
episoder med politiet, vil vi se at disse erfaringene kan deles inn i flere kategorier – fra 
ubehag i forbindelse med stopp og sjekk til situasjoner der konflikten eskalerer og inn-
vandreren opplever å være utsatt for systematisk trakassering.  
 
Følgende eksempler viser noe av spennvidden:  
 

• Episoder som kan oppfattes som selektiv kontroll der hudfarge/etniske markører er 
et signifikant utvelgingskriterium, (og ikke selve hendelsen) med majoritetspubli-
kum til stede.  

• Kontroll, stopp og sjekk der politiet ikke prøver å forklare hvorfor de stopper akku-
rat ”meg – innvandreren”.  

• Situasjoner der politiet opptrer med autoritet og ikke prøver å ufarliggjøre situasjo-
nen.  

• Situasjonen der innvandreren opplever at vedkommendes etniske og kulturelle 
bakgrunn bringes på bane.  

• Situasjoner der minoritetspersonen ikke tas på alvor. 
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• Situasjoner der innvandreren er i konflikt med tredje part, men opplever at politiet 
tar majoritetspersonens parti. 

 
Hvis samhandlingen inneholder flere av disse elementene på en gang, kan situasjonen 
oppleves som svært ubehagelig. I tilfeller der innvandreren selv har dannet seg et negativt 
bilde av politiet eller nordmenn generelt, kan situasjonen eskalere hvis kun en av disse 
elementene er tilstede.  
 
Det å bli stoppet og sjekket av politiet anses som problematisk. Her er det ikke bare prob-
lematisk at innvandreren blir stoppet flere ganger, noe som i seg selv kan akkumulere irri-
tasjon, men at personen opplever at dette skyldes at jeg blir stoppet eller får ekstra 
spørsmål fordi jeg er innvandrer. Flere av våre informanter har påpekt at de var vant til å 
bli stoppet og sjekket da de bodde i sitt hjemland, men disse kontrollene ble opplevd på 
en annen måte. Det var normalt å bli stoppet og sjekket og det gjaldt alle, mens når en blir 
sjekket i den norske konteksten oppleves det som forskjellsbehandling. Denne opplevel-
sen blir forsterket når innvandreren ser at hun/han er den eneste som blir stoppet og sjek-
ket. Dette er helt i tråd med det Anthony Ansel-Henry og Susanne Branner Jespersen 
(2003) fant i sin studie av innvandrerungdom og dansk politi. Enkelte av deres informan-
ter var klar over at i deres hjemland politiet var undertrykkende og brutale, men de under-
streket at politiet behandlet alle likt. Samtidig opplevde de at de ble forskjellsbehandlet i 
Danmark. Dette bidrar på en måte til å nyansere oppfatningen av at enkelte innvandrere er 
skeptiske til norsk politi siden de kommer fra land med undertrykkende regimer der de 
hadde negative erfaringer med politiet. Slik skepsis kan selvsagt også finnes, særlig blant 
nyankomne innvandrere. Men etter å ha vært i Norge i flere år, får en nye fortolknings-
rammer. Selv de av våre informanter som var mest skeptiske til politiet, kom sjelden med 
beskyldninger om at norsk politi er undertrykkende, korrupt eller brutalt, slik de til tider 
opplevde politiet i deres hjemland. Informantene var mer opptatt av å formidle at de opp-
lever å være diskriminert på ulikt vis fordi de er innvandrere. Derfor kommer det ikke 
som noen overraskelse at de fleste vi intervjuet formidler et ønske om at politiet slutter 
med å påpeke at en person er utlending, men heller viser vanlig folkeskikk. Som en in-
formant sa: ”De bør se mennesket før de ser innvandreren”. Når det gjelder stopp og 
sjekk, forteller informantene følgende: 
 

To politibetjenter stoppet min sønn på gata og spurte om legitimasjon. Han hadde 
blitt skremt fordi han ikke forsto hvorfor han hadde blitt stoppet. Sønnen hadde kun 
skolebeviset med seg. Politiet hadde spurt han hvor han bodde, hvem han bodde 
sammen med. Han fikk så gå. Da han kom hjem hadde han vært skjelven og sjokkert. 
Han fortalte hva han hadde opplevd. Det skjedde ikke noe mer i forhold til politiet. 
(Somalisk kvinne) 
 
It is obvious that they stopped those who have a distinguishable foreign appearance. 
This was very humiliating…I wonder what other people think when they see police 
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officers speaking with me and checking my documents. They may think that I have 
problems with authorities, that I am a criminal. (Irakisk mann)  
 
Jeg vet at det vil komme stikkspørsmål når det er min tur i passkontrollen i Norge. 
Jeg får alltid ekstra spørsmål, noe andre ikke får. Jeg hater det, men vet at disse 
spørsmålene vil komme. (Norsk-tamilsk Kvinne) 

 
Den andre typen situasjoner som oppleves som problematiske er situasjoner der innvand-
reren blir utsatt for rasisme fra andre og reagerer på det. Dette kan f eks dreie seg om ra-
sistiske utsagn som ender opp i slåsskamper på diskoteker, i taxikøen og lignende). I slike 
situasjoner opplever innvandreren seg som offer for trakassering og har en forventning 
om at politiet skal være på hennes/hans side (eller at en burde få beskyttelse av politiet). 
Hvis politiet derimot ikke tar dem på alvor, men henvender seg til majoritetspersonen (el-
ler at det til og med oppleves som at en betrakter innvandreren som kilde til problemet), 
kan politiet lett oppfattes som forutinntatte og diskriminerende, noe som kan føre til vide-
re eskalering. Slike situasjoner er lette å mistolke både for innvandreren og politiet. Majo-
ritetspersonene som har framprovosert situasjonen, er bedre rustet til å forklare seg. Vide-
re kan personen som ble utsatt for rasisme og ydmyket fremstå som mer konfliktskapende 
enn de som har provosert og ydmyket han/henne, noe som kan føre til at politiet konsent-
rerer seg om innvandreren i sine forsøk på konfliktløsning. Av innvandreren kan dette 
oppleves som om de ikke er meklende, men at de framstår som partiske. I tilfeller ved-
kommende har opplevd mye diskriminering ellers, vil en slik fortolkning tilsidesette andre 
alternative fortolkninger og bidra til videre eskalering. 
 
Når det gjelder situasjoner der politiet oppfattes som arrogante, uhøflige og diskrimine-
rende, forteller informantene følgende: 
 

En somalisk informant forteller om en kveld hun og en venninne var sammen i byen. 
De så to norske menn som kranglet på en bussholdeplass. Mennene begynte å slåss. 
Kvinnene ringte politiet. Og de hjalp han som var blitt skadet. Da politiet kom hadde 
en av politibetjentene kommet med en negativ uttalelse om afrikanere. Informanten 
hadde kommentert dette. Da hadde politibetjenten dyttet henne mot veggen i buss-
skuret. Mens hun ble holdt mot veggen ble hun spurt om hun hadde vært involvert i 
krangelen, noe hun hadde benektet. Hun blir så bedt om å vise legitimasjon. Det ville 
hun ikke siden de som har vært involvert i kranglen ikke var blitt bedt om å vise legi-
timasjon. Informanten forteller at politiet hadde trukket henne etter klærne og ristet 
henne da hun ikke ville vise legitimasjon. De hadde prøvd å tvinge fram at hun skulle 
vise legitimasjon. Situasjonen gjorde informanten redd. (Somalisk kvinne) 
 
Da jeg jobbet som avisbud, ble jeg overrasket da jeg så at en politibil følgte etter 
meg. De ga seg ikke. Til slutt fikk jeg nok. Jeg gikk til politibilen og fortalte at jeg 
jobbet som avisbud og spurte hva som var så mistenkelig med meg. Jeg fikk ikke noen 
klart svar, politimannen sa noe sånt som ’no problem’, så dro han av gårde. Hvorfor 
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har de overvåket meg? Ville de gjort det samme hvis jeg ikke var afrikansk? (Nigeri-
ansk mann) 
 
En somalisk innformant forteller at hun gruer seg hver gang hun skal til Utlendings-
avsnittet. En gang hun var der i forhold til pass var det en av de mannlige ansatte 
som spurte; ”Skal du til Somalia for å omskjære barnet ditt?”. Slike ting har skjedd 
flere ganger, hevder informanten. Og hun hevder at flere somaliere har opplevd det 
samme i forhold til samme ansatt. Hun forteller også om ansatte som ikke gir fra seg 
papirer, men som på en måte kaster dem fra seg. De oppleves som lite vennlige og 
lite imøtekommende, hevder informanten. (Somalisk kvinne) 

 
Erfaringene vi har presentert her illustrerer et bredt spekter av innvandrernes personlige 
opplevelser med politiet. Vi vet ikke hva som er forhistorien, bakgrunnen og motivene for 
de involverte aktørenes handlinger. Vi må også ta i betraktning at situasjonene som be-
skrives i denne delen av studien kun baseres på innvandrernes fortellinger. Samtidig opp-
fatter vi disse fortellinger som relevante data. De gir oss i det minste en pekepinn om hva 
som opptar innvandrere og hva som kan utløse konfrontasjon.  
 
Det å ikke bli tatt på alvor av politiet ble også påpekt som et problem av flere informanter. 
Vi har indikert flere situasjoner der denne følelsen kom klart til uttrykk. Våre informanter 
hevdet at de opplevde alt fra at politiet i enkelte situasjoner ikke har hørt på hva de hadde 
å si; at de ikke ble trodd på; eller at det ble satt spørsmålstegn ved deres yrkesutøvelse. En 
ansatt ved et asylmottak i distriktet sier det slik:   
 

En gang kom politiet for å uttransportere en beboer. De spurte meg om jeg jobbet på 
mottaket eller om jeg var beboer. Jeg sa at jeg var ansatt på mottaket. Det var rart 
fordi de kunne se ut fra min og andres opptreden at jeg var ansatt. De spurte meg om 
det var noen andre på mottaket, så jeg følte at jeg ikke var troverdig nok i deres 
øyne. Jeg følte at de ville ha en nordmann. Jeg sa at det var to andre selv om jeg 
visste at de som var til stede er i en underordnet stilling og vet lite om hva som er 
mottakets retningslinjer i slike situasjoner. Det hele viser at politiet har mye å lære, 
de er ikke vant til å se personer som oss i slike roller.(Mottaksansatt med innvand-
rerbakgrunn) 

 
En nigeriansk mann forteller: 

 
Innvandrere blir tatt på alvor først og fremst når de oppfattes som en trussel. En 
gang truet en asylsøker som skulle uttransporteres med at han skulle skade seg selv 
med kniv Politimannen som kom til mottaket ble redd og politiet rykket ut med hun-
der og biler og lignende. Det var helt ubegrunnet. Jeg lurer på om de ville opptrådt 
på samme måte hvis det var en norsk person som hadde kniv. (Nigeriansk mann) 

 
 

 47



En somalisk kvinne forteller:  
 

Noen politiansatte synes kanskje innvandrere som er i Norge ikke har noe å klage på 
i forhold til hvordan de blir møtt av politiet. ”Siden de har dårlig erfaring med poli-
tiet i hjemlandet, hvorfor klager de her da?”, Kanskje noen politiansatte tenker slik. 
(Somalisk kvinne) 
 

Den siste informanten gir uttrykk for at hennes eventuelle klager i forhold til politiets 
oppførsel ikke vil bli tatt på alvor på grunn av hennes bakgrunn. Det kan være flere årsa-
ker til at innvandreren ikke opplever å bli tatt på alvor. Det kan skyldes innvandrerens 
manglende språkkunnskaper, manglende kjennskap til norske samhandlingskoder, egen-
skaper eller andre personlige egenskaper. Flere av våre informanter har beskrevet situa-
sjoner der de ikke blir tatt på alvor på ulike sosiale arenaer; som foreldre, studenter, kun-
der eller i sin yrkesutøvelse. Disse erfaringene er med andre ord ikke begrenset til sam-
handlinger med politiet. Når det gjelder det å ikke bli tatt på alvor, er det våre informanter 
beskriver heller ikke så ulikt det en etnisk norsk kvinne eller en etnisk norsk ungdom 
kunne oppleve i visse situasjoner og yrker der folk ikke forventer å møte dem. Men i inn-
vandrernes tilfelle bør en ta i betraktning at mange befinner seg i en situasjon der opple-
velser av diskriminering, eksklusjon og fornemmelsen av at en ikke vil bli tatt på alvor, er 
en del av hverdagen. Mange opplever dette på de fleste sosiale arenaer. Flere innvandrere 
hevdet at denne generelle opplevelsen av diskriminering og følelsen av å ikke bli tatt på 
alvor har ført til en oppgitthet i forhold til storsamfunnet, inklusive politiet. Enkelte mente 
at dette også kan forklare hvorfor innvandrere ikke anmelder hendelser der de har opplevd 
å bli utsatt for rasisme og diskriminering.  
 

4.7 Hvordan bør politiet oppføre seg i møter med innvandrere? 
 
Det meldes tilbake at politiet mangler kunnskaper om innvandrere. Enkelte av våre in-
formanter fokuserer på kulturkunnskaper, mens andre er mer opptatt av at politiet bør lære 
mer om samhandling i et multietnisk samfunn. Flere informanter har eksemplifisert det 
ved å vise til situasjoner der det var åpenbart at politimennene prøvde å opptre på en høf-
lig måte eller prøvde å ufarliggjøre situasjonen med småprat, men med fraser som ”trives 
du i Norge”, ”du snakker godt norsk”, ”jeg ser at du er utenlandsk/ du snakker gebrok-
kent, hvor kommer du fra”, ”du er blitt norsk”, ”skjønner du, i Norge bør en…” osv, med 
andre ord tråkket de i salaten ved å bringe på banen innvandrernes språkkunnskaper, et-
niske og kulturelle bakgrunn uten at det var noen spesiell grunn til det.  
 
Vi vil avslutningsvis understreke at våre informanter også har beskrevet flere situasjoner 
der de ble behandlet med respekt og der de på ingen måte opplevde hendelsen som ydmy-
kende. De forteller om situasjoner der de ble stoppet i fartskontroll, situasjoner der de ble 
bedt om å vise sine dokumenter, situasjoner der politiet besøkte dem hjemme på grunn av 
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klager om husbråk osv. Selv om disse situasjonene hadde potensial til å utvikles i en ne-
gativ retning, skjedde det ikke. Følgende fortellinger illustrerer disse erfaringer. 
 
En nigeriansk kvinne forteller at hun ble stoppet og kontrollert på flyplassen mens 
hun satt og ventet på et fly. Hun opplevde imidlertid ikke denne hendelsen som ube-
hagelig eller diskriminerende. Hun sier:  
 

Andre personer ble også kontrollert og politimannen oppførte seg på en sympatisk og 
profesjonell måte. Han minnet meg til og med på at passet mitt snart burde fornyes, 
noe jeg ikke visste. (Nigeriansk kvinne) 

 
En annen informant fortalte om en episode hvor han kjørte for fort og ble stoppet av 
politiet.  
 

Da jeg satt i baksetet i politibilen og fikk fortalt hvor mye jeg måtte betale, ble jeg 
overrasket. Men jeg opplevde det ikke som noe negativt. Det var legitimt å stoppe 
meg, jeg kjørte jo for fort og politimennene fleipet og var høflige. 

 
Da vi spurte en gruppe somaliske informanter om de har noen positive erfaringer med 
politiet resulterte det i en replikkutveksling mellom informantene:  
 

Informant I svarer ja på spørsmålet, og sier at en dame på utledningsavsnittet er snill 
og hjelper til med pass og lignende. Til dette spør Informant II: ”Men betyr det å 
gjøre det som er jobben din at du er snill?”… ”Nei, men måten du gjør det på”, sier 
Informant III til dette. 
 

En irakisk informant forteller om en episode da han fikk besøk av politiet. Det var 
noen som klaget på husbråk.  
 

Jeg og mine irakiske venner grillet på verandaen og drakk whisky da politiet kom. 
Politiet håndterte situasjonen på en fin måte. Politibetjentene vekslet mellom det å 
være strenge og høflige. De viste fleksibilitet og ga klart beskjed om hva som ikke er 
lov og hva som er i orden å gjøre, samtidig overså de en del kommentarer som 
strengt tatt kunne betraktes som fornærmende.  Politiet har erfaring med å håndtere 
fulle folk... Jeg opplevde situasjonen som pinlig, men ikke ydmykende på noen måte.  
 

Påstander om diskriminering, mangel på respekt, unødvendig fokus på etnisitet og lignen-
de er noen av aspektene ved disse samhandlinger som opptar informantene. Disse dimen-
sjonene ved samhandlinger og relasjoner med politiet er hovedreferansepunkter både 
blant informanter som har negative erfaringer med politiet, men også blant de som har po-
sitive erfaringer med politiet. Informantenes historier er hentet fra ulike situasjoner, men 
de har flere ting felles. Innvandrerne føler at: 
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• de ble behandlet med respekt 
• deres etniske bakgrunn ikke ble aktualisert i løpet av samhandlingen 
• de opplevde ikke at de på noen måte ble forskjellsbehandlet 
• politiet prøvde å ufarliggjøre situasjonen med humor og lignende 

 
Dette er forhold som våre informanter trakk fram da vi spurte hvordan politiet bør oppføre 
seg i møter med innvandrere. Følgende formuleringer ble brukt: ”Pent og høflig”, ”Ta 
folk på alvor”, ”Likeverdig”, ”Service to all”, ”Å vise vanlig folkeskikk”, ”Å se mennes-
ket før de ser innvandreren” osv. Innvandrere melder tilbake at politiet bør handle strate-
gisk i møte med innvandrere. Innvandreren har kanskje allerede blitt stoppet, så en må 
vurdere om det er nødvendig å stoppe og kontrollere. Hvis de må stoppes, er det viktig å 
ha en troverdig forklaring på hvorfor en blir stoppet. Rutinekontroll er en lite troverdig 
forklaring, i følge flere informanter. Det er lett å se forskjellen mellom å ikke gi noen god 
forklaring på hvorfor en er stoppet og alternativt å innlede samhandlingen med å si: God 
dag, vi stopper deg fordi vi er på utkikk etter en bil som minner om din. Har du førerkort 
eller annen ID som vi kan se? (Anthony Ansel-Henry og Susanne Branner Jespersen 
2003, s. 23). Det viktigste er imidlertid å prøve å ufarliggjøre situasjonen, pakke den inn 
slik at den ikke oppleves som ubehagelig.  
 

4.8 Er innvandrere oversensitive? 
 
Uttalige studier viser at innvandrere i Norge erfarer stigmatisering og diskriminering i 
hverdagen (Høgmo 1998; Knudsen 2005; Gullestad 2006). Deres samhandlinger med ma-
joriteten preges av usikkerhet knyttet til kommunikasjon, kulturelle koder, engstelsen for 
at de skal bli utsatt for nedverdigende behandling av ulik slag og sporadiske episoder der 
de blir direkte ydmyket. Det kan være viktig å få med seg dette skillet mellom å være 
engstelig for stigmatisering og hendelser der en opplever rasisme og diskriminering.  
 

I feel bad when I am in the city. I feel that I am different both socially and physically. 
I feel that this difference influence Norwegian’s perceptions of me and that this dif-
ference decides how they shall act towards me. Maybe this is not the case…They 
never show me directly that I am different, but I do not know what they think. They 
may think that I am ignorant, maybe they hate me…I feel that I am second rate citi-
zen. Maybe this is only my paranoia, but I feel this all the time. (Irakisk mann) 

 
I tillegg til usikkerheten som er innebygd i samhandlinger mellom nordmenn og innvand-
rere, formidler også media holdninger om enkelte innvandrergrupper. Med andre ord er 
det mange faktorer som gjør at en del innvandrere er på vakt når de samhandler med 
nordmenn. Med dette som bakteppe er det ikke overraskende at innvandrere, når de opp-
lever noe negativt, eller vet om andre innvandrere som har opplevd diskriminering vil stil-
le seg spørsmålet: ”Skyldes dette min etniske bakgrunn eller det finnes andre forklaring-
er?”  
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Når en opplever seg ydmyket og stigmatisert, og hudfarge, etnisitet og kultur stadig 
bringes på bane og alltid fortolkes negativt, er det lett å begynne å overfortolke motpar-
tens handlinger. Hvis motparten i tillegg har monopol på å kunne bruke fysisk makt, vil 
dette redusere innvandrernes forhandlingsmuligheter og bidra til å øke frustrasjonen. Ut 
fra dette er det kanskje ikke så rart at enkelte innvandrere blir litt sensitive - og til og med 
kan oppfattes som oversensitive i enkelte situasjoner. Det er imidlertid viktig å huske at 
det kan ha sine forklaringer og at det kan finnes ”en indre logikk” i deres handlinger og 
fortolkninger. Med tanke på å oppnå likeverdig behandling, bør politiet være oppmerk-
som på disse forholdene i sitt arbeid med målgruppa og blant annet  unngå unødvendig 
”etnifisering” av relasjonene i samhandlinger med innvandrere, samt prøve å unn-
gå/ufarliggjøre situasjoner  som kan oppfattes som forskjellsbehandling og partiskhet.  
 
Som vi understreket innledningsvis i dette kapitlet, kan vi ikke uttale oss om omfanget og 
av diskriminering og rasisme på bakgrunn av disse intervjuene. Vår målsetting har vært å 
formidle erfaringer og vise eksempler på situasjoner mange innvandrere opplever som 
problematiske. Eksemplene viser blant annet forskjellsbehandling basert på etniske kjen-
netegn. Flere av informantene forklarer denne forskjellsbehandlingen med at politiet har 
stereotype oppfatninger av dem som gruppe. Dette er helt i tråd med det Ragnhild Sollund 
(2007) fant i sin studie av Oslo-politiet. På spørsmål til politiet om hva som kjennetegner 
etniske minoriteter, fikk hun klare svar av typen: ”Somaliere jobber ikke, men sitter og 
tygger khat”, ”Vietnamesere har kniv og driver med gambling”, Pakistanere driver med 
gjengkriminalitet…” osv. Utsagnene illustrerer at visse former for kriminalitet knyttes til 
spesifikke nasjonaliteter. 
 

Stereotypier er lette å ty til når noe skal forklares, slik jeg på tilsvarende måte kan stå 
i fare for å stereotypisere politiet, når jeg forsøker å finne typiske og framtredende 
trekk ved dem, og hvordan de skiller seg fra hverandre. En kategori er stereotypisk 
hvis medlemmene i en kultur eller subkultur ukritisk tror at et begrep i allmenn be-
tydning kan karakterisere medlemmer i en gruppe. (Sollund 2007, s 282) 

 
Erfaringene til en del av våre innvandrerinformanter tyder på at Sollunds erfaringer fra 
Oslo også kan gjelde Trondheimspolitiet. I boka ”Politiblikket” beskriver Liv Finstad 
(2003) noe av det samme. Hun peker på at forenklingene kan bli statiske og at de blir 
ekstra problematiske fordi de kobler folks utseende og ytre særtrekk til antakelser om de-
res egenskaper. Når en betydelig andel av informantene gang på gang viser sin misnøye 
med politiet, kan en ikke utelukke at politiet i enkelte situasjoner opptrer diskriminerende 
eller på en måte som kan oppleves som trakasserende og diskriminerende.  
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5. Noen avsluttende kommentarer  
 
Mens denne rapporten er blitt skrevet, har debatten om rasisme og diskriminering rast 
både i media, internt i politiet, blant politikere og ”mannen i gata”. På få måneder er det 
skrevet mer om disse spørsmålene enn vi har sett på trykk i flere år. Politiet, særlig i Sør-
Trøndelag, har fått hard medfart. ”Fortjent”, vil noen si. Vi som har opplevd Sør-
Trøndelag politidistrikt på nært hold, har kanskje en mer nyansert oppfatning. På den ene 
siden er det utvilsomt et behov for å jobbe med både holdninger til rasisme og diskrimine-
ring internt i etaten, og det er behov for å ha en større bevissthet omkring hva som er godt 
politiarbeid i et multietnisk samfunn. Dette bekrefter vår undersøkelse. Både blant politi-
ets ansatte og i innvandrermiljøene pekes det på en rekke punkter der et er et forbedrings-
potensial. Samtidig er det viktig at man ikke bruker enkeltsaker til å stemple en helt etat.  
 

5.1 Politiarbeid i et multietnisk samfunn 
 
Vårt hovedinntrykk etter intervjuene er at vi har møtt et utvalg polititjenestefolk som er 
stolte av sitt yrke og jobben de utfører, som har en brei erfaring i det å møte og håndtere 
mennesker i situasjoner som de fleste av oss har muligheten til å unngå og med en stor 
grad av faglig integritet. Det vi kan stille et kritisk spørsmål ved, er evnen og viljen til å 
innrømme svakheter, og dermed til å åpne opp for en videreutvikling av politiarbeidet 
som ville kunne gjøre hverdagen ”på gata” enklere. Vi er klar over at de harde angrepene 
på enkeltpersoner og etaten den siste tiden, kan forsterke behovet for å ”stå sammen”. Det 
er naturlig og ville gjelde alle yrkesgrupper. Tendensen til å lukke seg mot utenverdenen 
og håndtere kritikk internt, er imidlertid ikke bare knyttet til en spesiell situasjon. Det er 
et gjennomgående trekk i politiet som nevnes også i andre forskningsarbeider (Abraham-
sen 2006).  
 
For en etat som skal håndheve samfunnets lover og regler, er det selvsagt viktig å framstå 
utad som dyktige, flinke og med en plettfri vandel. Politiet er avhengig av at folk har tillit 
til etaten. Men denne tilliten er også avhengig av at politiet framstår som menneskelige, 
og et sentralt menneskelig trekk er at vi gjør feil. Når samholdet internt framstår som til-
nærmet ugjennomtrengelig, tror vi at politiet som etat ikke er tjent med det. Mer åpenhet, 
både om de vanskelige utfordringene politiet møter i sin hverdag ute i felten, om dilem-
maer som det noen ganger ikke finnes en god, bare flere dårlige løsninger på, og som gjør 
at beslutninger som tas kan bli feil i en opphetet situasjon, tror vi vil styrke, heller enn å 
svekke tilliten til politiet. En større åpenhet mener vi er en av flere forutsetninger om man 
skal gjøre noe med de utfordringene politiets ledelse ga oss i oppdrag å finne noen svar på 
i denne undersøkelsen, nemlig a) hvordan det er mulig å endre negative oppfatninger me-
diene og innvandrerne måtte ha av politiet, og b) skape større forståelse for den jobben 
politiet gjør.  
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Det andre momentet som tydeliggjøres gjennom disse intervjuene, er behovet for kontakt 
med, informasjon til, og kunnskap om ulike innvandrergrupper. Selv om informantene 
ikke er helt på linje når det gjelder behovet for opplæring og kunnskap, velger vi å legge 
vekt på tilbakemeldingene fra de av informantene som har mye erfaringer med innvandre-
re, og som ser hvilken betydning disse erfaringene har for deres hverdag. Det alle er enige 
om, er behovet for å rekruttere flere med innvandrerbakgrunn til politiet.  
 

5.2 Enkeltsaker eller institusjonell praksis? 
 
I en stor organisasjon som politiet vil det være både gode og mindre gode medarbeidere, 
på samme måte som i alle andre organisasjoner. Og - det som fungerer dårlig får gjerne 
mest oppmerksomhet. På den måten kan atferden til noen få risikere å ødelegge en hel 
etats omdømme. Sett fra innsiden vil en slik ”kollektiv dom” oppleves urimelig. Man 
kjenner seg ikke igjen og reagerer med frustrasjon. Fra utsiden derimot er det enkeltepi-
soder som er med på å forme våre bilder av politiet. Man kan selvsagt kritisere media for 
å skive for lite om alt det bra politiet gjør, men sånn fungerer ikke media. Det er kanskje 
ikke en gang deres rolle.  
 
I det siste har politiet vært spesielt i søkelyset. Andre ganger er det barnevernet, eldre-
omsorgen, utlendingsmyndighetene osv. Når man på sykehjemmet ikke oppdager at en 
åttiåring har brukket lårhalsen, er det grunn til å kritisere - selv om det ikke er vanlig at 
slike ting skjer. Og på tilsvarende måte: hvis en person med minoritetsbakgrunn opplever 
å bli omtalt som ”sotrør” og ikke får den hjelpen han mener å ha krav på, må slike ting tas 
tak i. Nulltoleranse for diskriminering og rasisme betyr at ett tilfelle er ett for mye. Da 
hjelper det ikke at de aller fleste offentlige tjenesteytere behandler innvandrere på en like-
verdig måte.  
 
Fokus på rasisme og diskriminering og rasisme handler om mye mer enn å avdekke nega-
tive holdninger og slå ned på forskjellsbehandling. Det handler også om å skape bevisst-
het om hva som skaper forskjellsbehandling, og det handler om å forstå at handlinger som 
ikke var ment å diskriminere likevel kan oppleves slik av de det rammer. Her er det 
mange paralleller til arbeidet for å skape likestilling mellom menn og kvinner. Selv om 
det på 1970-tallet var vanlig å se bilder av halvnakne damer på mange mannsdominerte 
arbeidsplasser, er det sjelden vi ser slike bilder i dag. Mange menn forsvarte den gang ret-
ten til å henge opp slike bilder og stilte seg helt uforstående til at det var kvinnediskrimi-
nerende. I dag er det få som vil stå åpent fram å hevde det samme. Her har det skjedd en 
holdningsendring, parallelt med at det har skjedd en endring av praksis.  
 
I starten av denne rapporten refererte vi til politibetjenten som litt oppgitt spurte om det 
var galt å si neger også nå. Selv om det for mange etniske nordmenn oppfattes som et 
nøytralt ord, opplever mange innvandrere det sårende å bli omtalt på denne måten. De fø-
ler det som en nedvurdering og henviser til ordets historie, som er knyttet til diskrimine-
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ring og undertrykking. Når en gruppe som blir omtalt opplever ordvalget som stemplende, 
bør det få oss til å tenke oss om. Det samme gjelder bilder og karikaturtegninger. Det 
hjelper lite at det ikke var ment diskriminerende.  
 

5.3 Dialogarbeid 
 
Stormen i media har gitt politiet mye negativ oppmerksomhet. Samtidig er det liten tvil 
om at debatten som har fulgt i kjølvannet av Obiorasaken, Karikatursaken og Ambulanse-
saken i Oslo, har bidratt til en større bevisstgjøring omkring etikk og mangfold generelt 
og diskriminering og rasisme spesielt. Selv om det akkurat nå kan virke som frontene er 
blitt skarpere, bør det være mulig å bruke denne situasjonen til noe konstruktivt. Det fo-
rutsetter imidlertid at man er villig til å ta kritikken mot etaten på alvor og trekke lær-
dommer av det. Det betyr ikke at man skal stå passivt og ta imot, men at man går i dialog 
med enkeltpersoner og grupper som mener de er utsatt for negativ forskjellsbehandling.  
 
Innvandrermiljøene som vi har vært i kontakt med i forbindelse med denne undersøkelsen 
berømmer politiet for sitt dialogarbeid. Da det blåste som verst, opplevde organisasjonene 
at de ble møtt med både åpenhet og dialog. De etterlyste mer selvkritikk fra politiets side, 
men de følte likevel ikke at politiet som etat gikk i skyttergraven. Dette betyr ikke at alle 
enkeltpersonene vi har snakket med var fornøyd med politiets håndtering, men både inn-
vandrerrådet, kontaktforum og det nyetablerte ungdomsforumet opplevde møtene med 
politiet som konstruktive. Det er en god start.  
 
Det er også positivt at et flertall av politiets ansatte erkjenner at de har behov for mer 
kunnskap om politiarbeid i et mer mangfoldig samfunn. I intervjuene på politihuset kom 
det fram konkrete forslag til hva slags kunnskap/kompetanse det var behov for. Her nev-
nes mer kunnskap om bakgrunnen til de ulike etniske gruppene som er representert i Nor-
ge, og mer kunnskap om lov- og regelverk som gjelder denne gruppa. Det som imidlertid 
virker som det mest sentrale, er kunnskap som gjør det lettere ”å lese” situasjoner der inn-
vandrere er involvert. Dette vil gjøre det lettere å unngå misforståelser, unngå tabuer, vise 
respekt og skape dialog. Godt politiarbeid handler både om konkrete ferdigheter, om å ut-
vikle bevissthet omkring egne holdninger og om å greie å omsette disse holdningene i 
konkret politiarbeid.  
 
Kompetanse går ut på dato hvis den ikke vedlikeholdes og videreutvikles. Når samfunnet 
endrer seg, stiller dette nye krav til alle som skal utføre oppgaver på vegne av samfunnet. 
Derfor er det viktig at en institusjon som politiet ser på seg som ”en lærende organisa-
sjon”. Etikk- og mangfoldsundersøkelsen kan brukes som et startpunkt. Her har mer enn 
350 ansatte sagt sin mening om små og store spørsmål. Svarene er lite verdt hvis de bare 
forblir resultater i en forskningsrapport. Undersøkelsen viser områder der det er et klart 
forbedringspotensial i etaten. Det er samtidig viktig å understreke at de første skrittene 
allerede er tatt. Politiet har vist åpenhet ved å slippe til forskere og dele kunnskapen med 
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både egne ansatte og folk flest. Politidistriktet viste også at de tar disse spørsmålene på 
alvor da de i juni arrangerte konferansen ”Politiarbeid i et multietnisk samfunn”, med 
svarte politiansatte fra England som innledere. En av innlederne omtalte Trondheims-
politiets initiativ slik: Det er modig – og det skaper forventninger. Det handler ikke bare 
om å lytte. Det handler også om å levere. Sør-Trøndelag politidistrikt har nå kommet til 
punktet hvor det skal ”leveres”.  
 

5.4 Anbefalinger for det videre arbeidet 
 
Sør-Trøndelag politidistrikt er allerede godt i gang når det gjelder tiltak for å fremme 
etikk og mangfold. Følgende tiltak er allerede igangsatt: 
 

• Det er etablert dialogforum for regelmessig kontakt med innvandrermiljøene 
• Det er etablert et etikkprosjekt, med fokus på verdier og holdninger 
• Det eksisterer et eget mangfoldsprosjekt med fokus på rekruttering av medarbeide-

re med minoritetsbakgrunn 
• Det er gjennomført en dagskonferanse om politiarbeid i et multietnisk samfunn 
• Det er gjennomført en holdningsundersøkelse om etikk og mangfold 

 
Det arbeidet som allerede er satt i gang, er det viktig å videreføre. Dialogforumet mellom 
politiet og innvandrerorganisasjonene er en møteplass der saker som angår begge parter 
drøftes jevnlig. Forumet er både brukt til faste møter og som et kontaktledd i forbindelse 
med mer akutte saker. Vi har allerede nevnt dialogarbeidet i forbindelse med Obiorasa-
ken. Selv om et dialogforum alene sjelden kan løse mer prinsipielle spørsmål eller hindre 
interessekonflikter, er det likevel viktig å ha en lav terskel for å kunne møtes. Det bidrar 
til økt gjensidig forståelse, det bidrar til informasjonsutveksling, og det kan fungere som 
et bindeledd til miljøer som det ellers kan være vanskelig å komme i kontakt med. Det 
skal bli spennende å se hvordan det nyetablerte ungdomsforumet vil fungere. Det er et 
godt initiativ, som viser at man er i stand til å tenke nytt.  
 
En sentral sak for etikkprosjektet bør være å drøfte hvordan man kan skape større åpenhet 
i organisasjonen og gjøre det lettere å ta opp forhold som kan mener bryter med politiets 
etiske standarder og egne normer og verdier. Flere steder i rapporten har vi kommentert 
de negative sidene ved en sterk korpsånd. Hvis en sterk korpsånd hindrer medarbeidere i å 
ta opp saker som de mener er kritikkverdig, er det et alvorlig etisk problem.  
 
Når det gjelder mangfoldsprosjektet, er det viktig at arbeidet med å rekruttere medarbei-
dere med annen etnisk bakgrunn forankres i hele organisasjonen. Pr i dag har politidistrik-
tet ingen faste ansatte med minoritetsbakgrunn. Med en målsetting om at politiet skal 
”speile samfunnet”, bør rekruttering av minoritetsmedarbeidere være en prioritert oppga-
ve. Politiet bør sette seg konkrete mål og diskutere konkrete tiltak for å nå målet. I flere 
deler av offentlig sektor er det gjennomført vellykkede prosjekter for å øke den flerkultu-
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relle rekrutteringen til de ulike etatene. Erfaringene fra disse prosjektene kan være et 
startpunkt.  
 
Konferansen om politiarbeid i et multietnisk samfunn var et startpunkt når det gjelder be-
visstgjøring og kompetanseoppbygging på disse temaene. Erfaringene fra britisk politi har 
utvilsomt overføringsverdi, selv om situasjonen i England på mange områder både er mer 
alvorlig og har noen dimensjoner som vi foreløpig ikke ser i Trondheim. Men – når politi-
folk fra England snakker om betydningen av ”community policing”, bør det gi assosiasjo-
ner til det som på godt norsk heter nærpoliti. Understrekingen av å være i tett dialog med 
lokalsamfunn og nærmiljø bør ha like stor relevans for Trondheim som for storbyer i Eng-
land. Det gjør inntrykk når erfarne politifolk fra England snakker om hvordan kontaker i 
innvandrermiljøene både kan bidra til redusert kriminalitet og til å avdekke og forhindre 
terror. Det som ble formidlet av de britiske politifolkene handlet lite om det reaktive poli-
tiarbeidet – mye om det proaktive. Et viktig stikkord her var tillit. Konferansen ga mye å 
tenke på, både for politiansatte og andre. Det er viktig å arrangere denne typen ”happe-
ninger”, men for at de skal bli noe mer enn en happening, må diskusjonen fortsette internt 
på politihuset. Når f eks britisk politi i flere av innleggene understreker hvor viktig det et 
å ha et politi som speiler samfunnet, bør dette tas som et signal om å gjøre noe med situa-
sjonen lokalt.     
 
Holdningsundersøkelsen, som denne rapporten bygger på, må følges opp og danne ut-
gangspunkt for konkrete endringstiltak på områder som framstår som svake. Både i spør-
reskjemamaterialet og i intervjudelen er det en rekke spørsmål som krever videre drøfting. 
Dette bør i første rekke skje ved den enkelte enhet. Gjennom denne rapporten har vi pekt 
på områder der vi ser et forbedringspotensial. Det er imidlertid de som jobber i etaten som 
vil ha de beste forutsetningene for å se hva som bør gjøre – og ikke minst: hvordan. Det er 
lett å stå på utsiden og kritisere. De som er på innsiden vil sikkert se hindringer som vi 
ikke har hatt forutsetninger for å se. På den annen side – ved å studere etaten med våre 
”utenfrabriller”, vil vi få avdekket svakheter som man kanskje ikke selv er klar over. Vi 
vil også være i stand til å tydeliggjøre konfliktlinjer – både internt og mellom etaten og 
omverden. Mange av de spørsmålene som er drøftet i denne rapporten handler om dilem-
maer.  
 
I en etat der medarbeidere daglig blir nødt til å handle raskt i situasjoner der det må gjøres 
vanskelige avveininger, er det ekstra viktig å sette av tid til refleksjon – både i betydning-
en debrifing i forbindelse med konkrete hendelser, og i form av løpende drøftinger av 
etiske dilemmaer i det daglige arbeidet. Flere av de vi intervjuet understreket betydningen 
av dette. Det ble samtidig sagt at det er vanskelig å få det til i en travel hverdag. Hvis det-
te er situasjonen, bør det settes på dagsorden hvordan man kan skape flere møteplasser 
der det er rom for å drøfte utfordringer – både på etikk- og mangfoldsfeltet, og andre sa-
ker som det kan være behov for å diskutere i fora som oppleves som trygge. Gruppene 
som har møttes jevnlig i forbindelse med etikk- og mangfoldsprosjektene har på mange 
måter fått anledning til å drøfte mange av de spørsmålene som er tatt opp i denne rappor-
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ten. Resten av politikorpset har imidlertid i liten grad blitt inkludert i disse drøftingene. 
Det er med andre ord skapt en ”fortropp”, men det har til nå ikke vært gjort nok for å spre 
erfaringer og gi rom for drøfting i etaten for øvrig. Det gode arbeidet er dermed i liten 
grad forankret i organisasjonen som helhet. Det hjelper lite at ledelsen og en liten gruppe 
spesielt interesserte medarbeidere ønsker å sette disse spørsmålene på dagsorden, hvis 
ikke resten av organisasjonen er med. Etikk- og mangfoldsundersøkelsen viser at de aller 
fleste medarbeiderne i Sør-Trøndelag politidistrikt ønsker mer kunnskap om politiarbeid i 
et multietnisk samfunn. Det er et godt utgangspunkt. Neste skritt må være å konkretisere 
opplæringsbehov og lage en realistisk plan for å gjennomføre tiltakene.  
 
Avslutningsvis vil vi gi politidistriktet følgende anbefalinger for det videre arbeidet:  
 
1. Videreføre dialogarbeidet med innvandrermiljøene 
2. Utarbeide mål og konkrete tiltak for rekruttering av medarbeidere med minoritetsbak-

grunn 
3. Etablere møteplasser internt for drøfting av etikk- og mangfoldsspørsmål  
4. Iverksette opplæringsprogram for å øke kompetansen om politiarbeid i et multietnisk 

samfunn 
5. Innføre hospitantordninger der politi fra Sør-Trøndelag får anledning til lære av uten-

landske erfaringer 
 
Et viktig utgangspunkt for arbeidet videre, bør være justisministerens krav om nulltole-
ranse når det gjelder rasisme og diskriminering. Det krever bevissthet om hva som ligger i 
disse begrepene, og det forutsetter en løpende diskusjon internt om hvordan kravet om 
nulltoleranse kan oppfylles. Handlingsplanen for integrering og inkludering av innvand-
rerbefolkningen (omtalt innledningen), pålegger politiet å gjennomføre en rekke tiltak. 
Våre anbefalinger er i stor grad sammenfallende med disse. Dialogarbeid, rekruttering og 
fokus på diskriminering og rasisme, går igjen. Vi vil imidlertid helt til slutt løfte fram 
punktet om registrering av klager på politiet knyttet til behandling av personer med etnisk 
minoritetsbakgrunn. Slike saker skal registreres og gis en grundig behandling. I en tid 
hvor tilliten mellom politi og innvandrerbefolkningen er satt kraftig på prøve, haster det 
med å sette dette tiltaket ut i livet.  
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Vedlegg:  
 
Politiarbeid i et multietnisk samfunn  
- hovedpunkter fra konferanse med britisk politi 
 
Mandag 4. juni arrangerte Sør-Trøndelag politidistrikt konferansen ”Politiarbeid i et mul-
tietnisk samfunn”, med innledere fra britisk politi. Mer enn 200 deltakere deltok på konfe-
ransen, som inneholdt en rekke ulike temaer knyttet til politiarbeid i et samfunn som langs 
mange dimensjoner blir mer og mer mangfoldig. Innlederne, som alle hadde innvandrer-
bakgrunn, hadde til sammen mer enn hundre års erfaring med disse spørsmålene! Det var 
med andre ord mye erfaring samlet i NOVAs største sal denne mandagen. Denne korte 
gjennomgangen blir noen få smakebiter av det som ble formidlet i løpet av det seks timer 
lange programmet: 
 

• Politiet må speile det samfunnet det skal betjene. Et samfunn som blir mer og mer 
mangfoldig, må ha et politi som tar utgangspunkt i denne mangfoldigheten. Dette 
handler om etnisitet og religion, men det handler også om andre områder der vi 
som befolkning er forskjellige. Vi er menn og kvinner, unge og gamle, vi er funk-
sjonsfriske og funksjonshemmede, vi har ulik seksuell legning osv. Alt dette må 
politiet (og andre samfunnsinstitusjoner) være bevisst på i sitt arbeid. 

 
• Et nøkkelbegrep i både politiarbeid generelt og i mangfoldsarbeid spesielt er tillit. 

Politiet er avhengig av tillit fra publikum for å kunne utføre sitt arbeid på en god 
måte. Og – tillit er noe du bygger i ”fredstid”, ikke i ”krigstid”.  

 
• Virkeligheten oppleves ikke like av alle. Når mange med innvandrerbakgrunn opp-

lever at politiet behandler dem dårlig, kan vi møte dette på to måter. Vi kan si at 
det ikke stemmer – og avskjære debatten. Eller – vi kan ta på alvor at mange opp-
lever det slik og jobbe med å etablere et gjensidig tillitsforhold. Å erkjenne at vir-
keligheten ikke nødvendigvis oppleves likt, er en viktig forutsetning for å gå inn i 
et slikt dialogarbeid.  

 
• Anklager om rasisme og diskriminering må tas på alvor. Hvis ikke kan det skape 

grobunn for mer mistenksomhet. Å si at noe skal tas på alvor, betyr ikke at man 
legger seg flat. Men – det betyr at man tar anklagene alvorlig og gjør det man kan 
for å komme til bunns i sakene.  

 
• Vi må være bevisst på våre egne fordommer og stereotype oppfatninger. Det er let-

tere å se at etniske nordmenn er forkjellige. Selv om noen er kriminelle, så kjenner 
vi all mange nordmenn som ikke er det. Vi er i familie med dem, har dem som 
venner, naboer, arbeidskolleger osv. Grupper vi ikke kjenner så godt, er det lett å 
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plassere i bås. ”Somaliere er sånn”, ”vietnamesere er sånn”… Vi gjør det alle 
sammen, men det gjør det ikke mer riktig av den grunn. Å bekjempe fordommer og 
forenklede bilder av ”de andre”, er en viktig del av mangfoldsarbeidet.  

 
De fleste av innlederne på konferansen har ansvarsfulle jobber internt i politi og spesial-
enhet. Mange fortalte om sin kamp internt for å bli trodd, respektert og gitt ansvar. En av 
dem var Robyn Williams, som var den første svarte kvinnen som ble forfremmet til Ser-
geant i Nottingshire police i 1992, og den første kvinnen som ble forfremmet til Inspector 
i 2003. Hun er i dag den høyest rangerte svarte kvinnen i politiet i England, I dag er hun 
Chief Inspector i Her Majestys Inspectorate Constabulary, men ansvar for arbeid mot et-
nisk diskriminering og rasisme. Hun snakket på konferansen om det hun kalte ”Unplea-
sant truths” – de ubehagelige sannhetene, og hun ga Trondheimspolitiet honnør for å sette 
disse sakene på dagsorden. ”Det er modig – og det skaper forventninger. Det handler ikke 
bare om å lytte. Det handler også om å levere.” Eller som en annen av innlederne sa: ”Det 
handler om å ”walk the talk – not only the retoric”. Her trengs det med andre ord ikke 
første og fremst store ord. Det handler om å sette ordene ut i praksis. Eller som Manny 
Bharot sa:  
 

If you always do what you’ve always done, you will always get what you’ve always 
got. 

 
Manny Bharot er Operational Officer i Leicester og underviser blant annet I “race rela-
tions”. 
 
Flere av innlederne snakket om community policing – som kanskje best kan oversettes 
med nærpoliti. Det handler om å jobbe inn i miljøene, få tillit, etablere kontakter og i nes-
te omgang kunne dra nytte av disse når det oppstår konkrete saker.  Dr. Ali Dizaei, Chief 
Superintendent og øverste sjef for politiet i Hounslow i London, snakket om anti-
terrorarbeid, og sa det slik:  
 

It’s communities that fight terrorism. You have to know what community intelli-
gence is. Diversity is not about being nice, it’s not a beauty contest. You catch 
burglers and robbers through intelligence. 

 
Dizai understreket at tillit er noe man må fortjene – ikke noe man kan forlange. Derfor er 
det daglige arbeidet lokalt, helt avgjørende – enten det dreier seg om å avsløre terrorisme 
eller det handler om å avdekke annen kriminalitet.  
 
Mike Franklin, som var den siste innlederen, er leder for det som tilvarer den norske Spe-
sialenheten. Han understreket at politiet må lytte til de som har dårlig erfaringer – lytte 
uten å fordømme. Og som han sa – klager og kritikk må betraktes som hjelp til å bli bed-
re. I England har det blant annet vært mye fokus på ”Stop and search”. Statistikken viser 
at det er seks ganger så stor sjanse for å bli stoppet om du har innvandrerbakgrunn. Dette 
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betyr ikke nødvendigvis at man skal slutte å stoppe innvandrere, men at politiet må forstå 
mange innvanderes reaksjoner når de uberettiget bli utsatt for stopp og sjekk. Dette hand-
ler om holdninger. Dizai avsluttet sitt innlegg med å understreke følgende: Fortell sann-
heten, selv om ikke folk liker den. Det gjør deg ikke alltid populær, men det er nødvendig 
for å skape et tryggere og mer rettferdig samfunn.  
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