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Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe 
kriminalitet, samt skape trygghet for befolkningen. Ifølge 
politiets strategi for 2010–2015 skal Politi- og lensmanns-
etaten alene og sammen med andre aktører:

 � Utføre effektivt politiarbeid med god kvalitet
 � Arbeide helhetlig, analytisk og målrettet
 � Arbeide langsiktig og strategisk

Omverdensanalysen skal gi et grunnlag for å nå 
målsetningene.

Faktorene som påvirker det fremtidige kriminalitetsbildet 
endres raskt. Politiet må studere sine omgivelser 
for å forberede seg for morgendagens kriminalitet. 
Omverdensanalysen beskriver sentrale rammefaktorer som 
påvirker kriminalitetsutviklingen fremover. Faktorene som 
drøftes er utviklingen i samfunnsmessige, teknologiske, 
økonomiske, miljømessige og politiske forhold. Utviklingen 

i disse faktorene er viktige når det overordnede utfordrings-
bildet for politiet skal tegnes. 

Politiet må løse oppgaver innenfor områder som orden og 
beredskap, forebygging, etterforsknings- og forvaltnings-
virksomhet. For å ha en best mulig og balansert oppgave-
løsning innenfor disse områdene, er det viktig at politiet 
overskuer det samlede utfordringsbildet. 

22. juli-kommisjonen har pekt på viktigheten av å ha et 
godt beslutningsgrunnlag for å fatte riktige beslutninger. 
Analysen vil være et grunnlag for utformingen av politiets 
strategiarbeid i årene fremover. 

Dette er den første omverdensanalysen som er utarbeidet av 
norsk politi. Arbeidet har vært et samarbeidsprosjekt mellom 
flere aktører i politiet. Politidirektoratet har som ambisjon å 
utarbeide omverdensanalyser med to års mellomrom. Jeg vil 
takke alle som har bidratt i arbeidet.

FORORD

Politidirektør 
Odd Reidar Humlegård
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6 / sammendrag

Samfunnsutvikling
Siden 1950 har verdens 
befolkning vokst fra 2,5 
milliarder mennesker til 
over 7 milliarder i 2011. 
Befolkningsveksten i Norge 
har også vært betydelig. I 

mars 2012 passerte folketallet 5 millioner og det antas at 
folketallet vil nå 6 millioner i 2028. Befolkningsøkningen det 
siste tiåret skyldes i stor grad innvandring. I de neste tiårene 
forventes verdens befolkningsvekst å skje i byer. Også Norge 
urbaniseres. Økt urbanisering kan øke utfordringene knyt-
tet til segregering og marginalisering. Det er en nær sam-
menheng mellom rus og kriminalitet. Rundt 60 prosent av 
innsatte i norske fengsler er avhengige av rusmidler. 

Det har vært en sterk vekst i antall immigranter fra utvi-
klingsland til Europa. Med de alvorlige økonomiske utfor-
dringene som en rekke europeiske land nå opplever, og 
spesielt problemene som unge arbeidsløse i Sør-Europa 
møter i arbeidsmarkedet, må det forventes økt immigrasjon 
til Norge. Irregulære migranter som lever i skjul er utsatt for 
å bli utnyttet i arbeidsmarkedet og å bli involvert i kriminell 
virksomhet. Noen kriminalitetsformer er kulturelt betinget, 
og et mer heterogent samfunn kan gi utfordringer for den 
alminnelige lov- og moralforståelsen. 

Teknologisk utvikling
I 2011 var det 2,3 milliarder 
internettbrukere i verden 
og 35 milliarder enheter var 
koblet til internett. En stadig 
større del av personers sosiale 
liv foregår på internett. 

Sosiale nettverk som Facebook og Twitter kan brukes til rask 
sosial mobilisering. Nettverkene kan brukes på en positiv 
måte, men kan også bli anvendt på måter som kan utgjøre en 
trussel mot offentlig orden. 

Den teknologiske utviklingen har redusert behovet for 
fysisk nærhet mellom gjerningsperson og offer. Kriminelle 
kan kommunisere og gjennomføre kriminalitet uten å være 
lokalisert i nærheten av hverandre. Mengden av private, for-
retningsmessige og offentlige data som lagres og utveksles 
kan brukes av kriminelle til svindel, utpressing og etablering 
av falsk identitet. Teknologiske lovbrudd eller angrep kan 
brukes til å ramme politiske, religiøse eller økonomiske mål, 
og for å ramme samfunnskritiske funksjoner. Når kriminelle 
handlinger gir elektroniske spor, kan politiet benytte disse 
for å etterforske og oppklare saker. Nano- og bioteknologi 
åpner opp for nye former for kriminalitet.

Økonomisk utvikling
Gjennom økt handel, inves-
teringer på tvers av nasjonale 
grenser, rask spredning av ny 
teknologi, migrasjon og friere 
kapitalflyt, blir nasjonale øko-
nomier integrert i en hastig-

het og et omfang som verden ikke har erfart tidligere. I USA 
og Europa er det lav økonomisk vekst, mens nye økonomier 
i Sør-Amerika, Afrika og Østen kan vise til betydelig vekst. 
I mange europeiske land forventes det vedvarende høy 
arbeidsledighet. 

Med økende økonomiske forskjeller mellom Norge og andre 
europeiske land, vil Norge være et attraktivt land å begå 
kriminalitet i. Som en liten, åpen økonomi med betydelige 

1.  1  SAMMENDRAG

Omverdensanalysen vurderer faktorer som er viktige for fremtidige kriminalitetsutfordringer i Norge. 
Faktorene som belyses er samfunnsmessige, teknologiske, økonomiske, miljømessige og politiske forhold. 
Omverdens analysen skal være et grunnlag for strategivalg og prioriteringer i politiet.
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økonomiske interesser i utlandet, vil norsk økonomi være 
sårbar for kriminalitet som retter seg mot disse interessene. 
Utvikling av nye finansielle tilbud og finanstransaksjoner 
basert på ikke-vestlige økonomiske og samfunnsmessige 
strukturer og kulturer, kan åpne for ny kriminalitet og nye 
arenaer for kriminell aktivitet.

Miljøutvikling
Klimaendringer har miljø-
messige, sosiale og økono-
miske konsekvenser. Global 
oppvarming fører til økt hyp-
pighet av skogbranner, tørke 
og flom. Naturkatastrofer 

kan forverre fattigdomsproblemer og sosiale spenninger i 
verden, noe som i sin tur kan gi økt migrasjon til Norge.   

Befolkningsvekst, økt velstand og forbruk og økonomisk 
vekst på bekostning av miljøet, bidrar til utarming av 
økosystemene. Forbruk og velstand fører til kraftig økning 
av avfall og organisk forsøpling. Eksport av avfall fra Norge 
til utviklingsland skaper utfordringer for forsvarlig håndte-
ring i mottakerland. Ulovlig håndtering av avfall er et raskt 
voksende kriminalitetsområde med lav oppdagelsesrisiko 
og høy fortjenestemargin. 

Mange arter og naturtyper i verden står i fare for å for-
svinne som en følge av forurensning, klimaendringer, 
fysiske inngrep og/eller endring i bruk av arealer. I Norge 
kan ulovlig, urapportert og uregulert fiske true enkelte fis-
kebestander og det biologiske mangfoldet. Det er et globalt 
marked for handel med truede arter. Organiserte krimi-
nelle miljøer tar del i denne formen for kriminalitet.

Økonomiske incentiver for å fremme positive miljø-
tiltak, som for eksempel CO2-kvoter, el-sertifikater og 
avfallshåndtering, åpner for nye kriminelle markeder. 
Kriminelle utnytter svakheter i regelverk og hos kon-
trollmyndigheter. Slike markeder er ofte forbundet med 

gode fortjenestemuligheter, lav oppdagelsesrisiko og lave 
strafferammer. 

Politisk utvikling
Økende migrasjon til Europa, 
kombinert med lav økono-
misk vekst og økende arbeids-
ledighet i flere land, kan 
skape grobunn for konflikter. 
Arbeidsløshet, fattigdom og 

marginalisering er faktorer som kan bidra til at flere perso-
ner søker seg til ekstreme miljøer. Radikalisering kan gi økt 
antall voldelige ekstremister som kan utføre terrorangrep. 
Aktørene kan bli mer profesjonelle i bruk av teknologi og 
gjennom dannelse av internasjonale nettverk. 

Åpne grenser og mer mobile kriminelle kan gi økt krimina-
litet. Lett tilgjengelige private formuesobjekter kan tiltrekke 
seg utenlandske kriminelle som alene eller sammen med 
lokale kriminelle utnytter norsk velstand. Fravær av grense-
kontroll internt i Schengen-området, innebærer at uten-
landske kriminelle aktører kan opptre med ukjent identitet. 
Det kan derfor bli vanskeligere å forebygge og etterforske 
kriminelle handlinger, noe som representerer en særlig 
utfordring for politiets terrorbekjempelse. Om lag hver tredje 
innsatte i norske fengsler har utenlandsk statsborgerskap. 
Utenlandske kriminelle i norske fengsler bidrar til etablering 
av internasjonale forbindelser som kan benyttes i kriminell 
aktivitet.

I Norge ser vi at etterspørselen etter private sikkerhetstjenes-
ter øker. På områder der politiet ikke møter etterspørselen 
etter trygghet, vil det kunne vokse frem private tilbud og 
initiativ. Økt bruk av privat sikkerhet kan medføre at politiet 
får mindre tilgang til informasjon og etterretning.
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FOTO: NASA
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2.  2  INNLEDNING

2.1 Hva er en omverdensanalyse
En omverdensanalyse er en fremtidsrettet analyse som ser på 
globale og nasjonale trender, og som vurderer hvordan disse 
påvirker samfunnsforholdene. Denne omverdensanalysen 
analyserer hvordan slike trender kan påvirke kriminalitets-
utviklingen i Norge, og dermed ha konsekvenser for politiets 
arbeid. 

2.2 Formål med omverdensanalysen
Faktorer som påvirker det fremtidige kriminalitetsbil-
det endres raskt. Det er derfor viktig at politiet studerer 
sine omgivelser for å forberede seg for morgendagens 
kriminalitet. 

Viktige formål med omverdensanalysen er å:

 � gi innsikt i og forberede politiet på mulig fremtidig 
kriminalitetsutvikling. Fremtidsstudier kan bidra til 
at beslutningstakere og planleggere ikke låser seg i 
faste og/eller feilaktige oppfatninger av kontinuitet 
og endring, og dermed fatter forhastede beslutninger 
eller vegrer seg for å fatte beslutninger når hendelsen 
inntreffer.

 � gi ledelsen i politiet et beslutningsgrunnlag slik at det 
legges til rette for gode prioriteringer

 � øke forståelsen i samfunnet for politiets utfordringer og 
muligheter

Omverdensanalysen utgjør en viktig del av overbygningen 
for politiets samlede virksomhetsstyring. Figur 2.1 beskriver 
hvordan politiets samlede styring optimalt utformes over 
tid.1 Omverdensanalysen vil sammen med analyse av nåsi-
tuasjonen, risikovurderinger og politiske føringer, utgjøre 
viktige rammer for utformingen av politiets langsiktige stra-
tegier. Med dette som utgangspunkt skal politiet planlegge, 
gjennomføre og følge opp aktiviteter og oppgaver. Resultater 
vil bli fanget opp i rapporteringer og evalueringer, som igjen 
tas med i vurderingen når det skal lages nye strategier og 
planlegges nye aktiviteter. Et slikt læringshjul legger til rette 
for at politiet blir en lærende organisasjon. 

Politidirektoratet utarbeider også en rekke andre analyser 
som er viktige for styringen av norsk politi, blant annet 
Tendensrapporter som analyserer utviklingen innenfor ulike 
kriminalitetsområder, og som gir anbefalinger om forebyg-
ging og kriminalitetsbekjempelse.2

2.3  Omverdensanalysen som del av  
endringsprogrammet til politiet

Gjørv-kommisjonen, jf. NOU 2012:14, peker på en rekke 
svakheter i politiets beredskap, styring og ledelse. Den 

1  Illustrasjonen er basert på Lystad (2012). 
2   Se Politidirektoratet (2010). Direktoratet kommer i 2013 med en ny 

tendensrapport.

ÅR -10 til -3 -3 til -2 -1 0 +1

Figur 2.1  Omverdensanalyse og strategisk arbeid i politiet
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viser til nødvendigheten av kunnskapsbasert ledelse, at 
Politidirektoratet må være tydelig i rollen som et faglig 
uavhengig direktorat, og at det må utarbeides strategier for 
å møte de langsiktige utfordringene for norsk politi. Politiet 
må utvikle en felles forståelse for og erkjennelse av risiko og 
sårbarhet.

Politiet iverksetter et omfattende endringsprogram for å 
følge opp læringspunkter fra Gjørv-kommisjonen og fra 
politiets egne evalueringer. Omverdensanalysen har direkte 
relevans til Gjørv-kommisjonens forbedringspunkter ved at 
den behandler et overordnet utfordringsbilde for politiet. 
Den vil også være et viktig bidrag når samfunnets risikobilde 
skal vurderes. Mange av kriminalitetsutfordringene som det 
pekes på i omverdensanalysen bør analyseres nærmere for å 
vurdere sannsynlighet og konsekvens av dem før det iverk-
settes konkrete kriminalitetsbekjempende tiltak.

Terrorisme, herunder soloterrorisme, er en av kriminalitets-
utfordringene som det pekes på i kapittel 7.

2.4 Rammeverk for omverdensanalysen
Som rammeverk for vurderingen av trender og utviklings-
trekk som er drivere for fremtidig kriminalitetsutvikling i 
Norge, tar omverdensanalysen utgangspunkt i fem hoved-
faktorer: samfunnsmessige, teknologiske, økonomiske, 
miljømessige og politiske.3 Hver faktor består igjen av en 
rekke variabler. Variabler innenfor faktorene som blir drøftet 
og analysert er blant annet:

 � Samfunnsmessige: demografi, befolkningsøkning, 
aldring, migrasjon, urbanisering

 � Teknologiske: informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi, nanoteknologi, bioteknologi

 � Økonomiske: økonomisk globalisering, 
konjunkturutvikling

 � Miljømessige: klimaforandringer, balanse i økosystemer
 � Politiske: nasjonal og internasjonal politikk, EU/

Schengen, terrorisme 

Interpol bruker STØMP-rammeverket i sin omverdens-
analyse av den internasjonale kriminalitetsutviklingen, se 
Interpol (2011). Rammeverket brukes også av politiet i en 

3   Rammeverket omtales med akronym STØMP i fortsettelsen.  
I engelsk litteratur brukes akronymet STEEP.

rekke land, blant annet i Sverige, Tyskland, Storbritannia 
og Canada.4 Omverdensanalyse brukes også innenfor andre 
sektorer i Norge, for eksempel har NAV og Helsedirektoratet 
gjennomført lignende analyser. I omverdensanalysen brukes 
kun åpne kilder. 

2.5 Avgrensninger
Det har vært nødvendig å gjøre en rekke tematiske og meto-
diske avgrensninger. Omverdensanalysen ser på de generelle 
utviklingstrekkene. Faktorer knyttet til legale og juridiske 
forhold eller sivil rettspleie drøftes ikke. Det ses heller ikke 
på potensielle enkelthendelser som kan få konsekvenser for 
politiets arbeid. 

I omverdensanalysen pekes det både på forhold som repre-
senterer utfordringer for kriminaliteten og på forhold som 
kan innebære en positiv utvikling i kriminalitetsbildet. 

Omverdensanalysen drøfter ikke årsakene til dagens krimi-
nalitetsbilde. Analysen ser ikke på prosjekter og tiltak som 
politiet har utført som har virket dempende på kriminalitets-
utviklingen. Dagens kriminalitetsbilde er påvirket av mange 
forhold. Det gjelder for eksempel politiets forebyggende inn-
sats rettet mot ungdomskriminaliteten og tiltak for å hindre 
radikalisering av unge mennesker. 

Omverdensanalysen kommer ikke med anbefalinger eller 
foreslår konkrete tiltak for å forebygge eller bekjempe 
kriminalitet. 

Omverdensanalysen er ikke en risiko-/scenarioanalyse eller 
trusselvurdering av kriminalitetsutviklingen.

2.6 Disposisjon og arbeidsmetodikk 
Omverdensanalysen er bygget opp med utgangspunkt i 
de fem faktorene i STØMP-rammeverket. Først gis en kort 
beskrivelse av utviklingen over tid for hver faktor (og varia-
ble under hver faktor), deretter beskrives en mulig fremti-
dig utvikling for faktorene. Videre drøftes hvordan denne 
utviklingen vil kunne påvirke fremtidige kriminalitetsutfor-
dringer. Omverdensanalysen har hovedfokus på negative 
utfordringer. Der det er hensiktsmessig og mulig, drøftes 

4   For en gjennomgang av metodikken som brukes i Sverige,  
se Rikspolisstyrelsen (2007).
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også hvordan kriminalitetsutviklingen vil kunne utvikle seg i 
positiv retning. 

Arbeidsgruppen har benyttet et sett kriterier for å vurdere 
hvordan variablene kan påvirke den fremtidige kriminali-
tetsutviklingen ved blant annet å se på endringer i: 

 � antall kriminelle aktører
 � kriminaliteten

 � mengde kjent kriminalitet 
 � nye former for kriminalitet 
 �  profesjonaliseringsnivå for kriminelle aktører, som 

for eksempel organiseringen av den kriminelle 
aktiviteten, bruk av teknologi og bruk av  
profesjonelle hjelpere 

 � utbytte av kriminelle handlinger 
 � antall mulige ofre 
 � skade for samfunnsstrukturen/naturen (demokrati, 

velferdsstat, rettsoppfatning, kulturarv, økonomi, 
naturressurser, kulturell identitet) og skade for individ 
(liv/helse/privat velferd)

2.7 Tidshorisonten i analysen
I analysen brukes ikke en fast tidshorisont. Fordi tidsfak-
toren slår ulikt ut for de fem faktorene, pekes det på både 
korte, mellomlange og langsiktige utfordringer for krimi-
nalitetsbildet. For eksempel vil ny teknologi raskt kunne 
ha konsekvenser for kriminalitetsutviklingen, mens den 
demografiske utviklingen vil mer gradvis kunne gi endringer 
i kriminaliteten. 

2.8  Arbeidsgruppe, ledergruppe og  
ressurspersoner

Arbeidet har pågått fra januar til august 2012, og arbeids-
gruppen for omverdensanalysen har bestått av: 

 � Benedikte Lindland (prosjektleder), Politidirektoratet 
(POD)

 � Hans Jørgen Bauck, Kripos
 � Ellen Kittelsbye, ØKOKRIM
 � Helge Lyberg, Politiets utlendingsenhet (PU)
 � Tore Lorentzen, POD

Under arbeidet med rapporten har en ledergruppe gitt anbe-
falinger og tilbakemeldinger:

 � Espen Frøyland (leder), POD
 � Eivind Borge, Kripos
 � Sven Arild Damslora, ØKOKRIM
 � Ole Johan Heir, PU

En rekke ressurspersoner og -miljøer både i og utenfor poli-
tiet har bidratt i arbeidet med analysen. Ressurspersonene er 
ikke ansvarlig for innhold. Disse miljøene er blant annet:

 � Datakrimavdelingen i Kripos
 � Fafo
 � Folkehelseinstituttet
 � Forsvarets forskningsinstitutt
 � Høgskolen i Oslo og Akershus
 � Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet 

i Oslo
 � Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 � NUPI
 � Politifagavdelingen og Arbeidsgiver- og 

administrasjonsavdelingen i POD
 � SIRUS
 � Statistisk sentralbyrå
 � Politihøgskolen
 � Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 � ØKOKRIM
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3  SAMFUNNSUTVIKLING

FOTO: www.DEPOSITPHOTOS.cOm/DARIOSTUDIOS
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3.  3  SAMFUNNSUTVIKLING

Kapitlet beskriver trekk ved den globale og nasjonale befolkningsutviklingen, migrasjon, sysselsetting og helse. 
Økt innvandring, eldrebølge og urbanisering er viktige faktorer som påvirker samfunnsutviklingen i Norge. Kapitlet 
 behandler også konsekvenser av et mer heterogent samfunn og utfordringer knyttet til misbruk av rusmidler.

3.1 Demografisk utvikling 

3.1.1 Befolkningsutvikling
Fra 1950 har verdens befolkning vokst fra 2,5 milliarder 
mennesker til over 7 milliarder i 2011. Ifølge fremskrivnin-
ger forventes den totale befolkningen i verden å stabiliseres 
et sted mellom 7,7 og 11,2 milliarder mennesker innen 
2050. Befolkningsutviklingen i høyinntektsland er forskjellig 
fra utviklingen i lav- og mellominntektsland.5 Asia og Afrika, 
særlig i områdene sør for Sahara, Midtøsten og Sør-Asia, 
vil stå for det meste av befolkningsveksten, se International 
Organization for Migration (2011). Høyinntektslandene – 
med noen få unntak – opplever en reduksjon i befolknings-
veksten, synkende fertilitet og høyere levealder. 

5   Se World Bank (2011) for en forklaring på definisjonene høy-, lav- og 
mellominntektsland. 

Figur 3.2  Folkemengden i Norge. Fremskrivning med middels 
befolkningsvekst
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Som følge av synkende fødselsoverskudd og netto utflytting 
gikk folketilveksten i Norge ned fra 1955 til begynnelsen av 
1980-årene. Senere har nettoinnflyttingen vært positiv og 
økende, og fødselsoverskuddet har tatt seg opp. En kraftig 
økning i nettoinnvandringen de siste 10 årene har bidratt til 
at den årlige folketilveksten i dag er på et historisk høyt nivå, 
se figur 3.1. 

I Norge passerte folketallet 5 millioner i 2012. Det antas at 
folketallet vil nå 6 millioner i 2028 og at det i 2060 vil være 
på 6,9 millioner mennesker, se figur 3.2. 

Eldrebølge
Det forventes en eldrebølge i den vestlige verden. Ved 
inngangen til 2010 var 16 prosent av befolkningen i EU og 
EØS over 65 år. Beregninger fra Eurostat viser at andelen vil 
være 28 prosent i 2050. I 11 av 31 land vil over 30 prosent av 
befolkningen være over 65 år i 2050, se Lanzieri (2011). 

Figur 3.1  Fødselsoverskudd, innflyttingsoverskudd og befolk-
ningsvekst i Norge

Befolkningsvekst Nettoinnflytting Fødselsoverskudd

- 10 000

19
5

1

19
5

6

19
6

1

19
6

6

19
71

19
76

19
8

1

19
8

6

19
9

1

19
9

6

20
0

6

20
0

1

20
11

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Kilde: Statistisk sentralbyrå Kilde: Statistisk sentralbyrå



samfunnsutvikling / 15

Mens befolkningen i høyinntektslandene blir stadig eldre, 
opplever lav- og mellominntektslandene en ungdomsbølge. 
Denne kan legge grunnlaget for sterk økonomisk vekst, for-
utsatt at landene satser på utdanning og legger til rette for 
investeringer i infrastruktur, næringsliv og velferdsløsninger, 
se National Intelligence Council (2008).

I Norge forventes eldrebølgen å komme senere enn i Europa 
for øvrig. I 1950 var om lag 8 prosent av befolkningen 67 
år eller eldre. I 2010 var andelen nærmere 13 prosent. 
Omkring 2020 er den antatt å øke til rundt 15 prosent, og i 
2060 til 22 prosent, ifølge beregninger fra Statistisk sentral-
byrå (2010A). 

Økt immigrasjon til Europa 
I 2010 var antallet internasjonale migranter i verden ca. 
214 millioner mennesker ifølge anslag fra International 
Organization for Migration (2011). Antallet har økt kraftig 
siden 1990. Migranter kan i hovedsak deles i fire grup-
per: Personer som flytter for i) arbeid, ii) utdanning, iii) 
å få beskyttelse (humanitær innvandring), eller iv) å leve 
sammen med familiemedlemmer. 

Migrasjonsmønstre påvirkes av økonomiske, politiske og 
samfunnsmessige faktorer alene eller i kombinasjon. Dette 
kan være faktorer i migrantens hjemland, i ankomstlandet, 
eller en kombinasjon av disse. Vanskelige livsbetingelser i 
hjemlandet bidrar til økt migrasjon fra lav- og mellominn-
tektsland med høy befolkningsvekst, til land der det er bedre 
arbeids- og inntektsmuligheter. For høyinntektsland som på 
grunn av eldrebølge og reduksjon i fertiliteten har et økende 
behov for arbeidskraft, er immigrasjon nødvendig for å 
kunne få dekket behovet for arbeidskraft. 

For at Vest-Europa skal unngå at arbeidsstyrken krymper 
betraktelig innen 2025, må den årlige nettomigrasjonen 
dobles eller tredobles. Det er sannsynlig at den ikke-euro-
peiske minoriteten på dette tidspunkt vil utgjøre 15 prosent 
eller mer av befolkningen i nesten alle vest-europeiske land. 
Denne minoriteten vil være betydelig yngre enn den euro-
peiske majoriteten. 

Personer som oppholder seg ulovlig i et land, uavhengig av 
om de kom til landet på lovlig eller ulovlig vis, omtales som 
irregulære immigranter. Det er vanskelig å få gode fakta om 
omfanget av irregulær migrasjon. Det er anslått at det etter 
årtusenskiftet har vært en kraftig nedgang i omfanget av 
den irregulære migrasjonen i EU, i hovedsak som følge av 
EU-utvidelse og nasjonale tiltak i EU-landene. Det er bereg-
net at det i EU-15 landene i 2002 var mellom 3,1 millioner 
og 5,3 millioner irregulære migranter. I 2008 var antallet 
redusert til mellom 1,8 millioner og 3,3 millioner irregu-
lære migranter, se Kraler og Rogoz (2011). Som følge av 
Schengen-samarbeidet og de åpne indre Schengen-grensene 
vil irregulære migranter som befinner seg i EU kunne repre-
sentere en utfordring for Norge, se kapittel 7.

Erfaringer fra den globale økonomiske krisen i 2007/2008 
viste at flertallet av migrantene som ble arbeidsledige, 
valgte å bli i det landet de var i fremfor å vende hjem, se 
International Organization for Migration (2011).

Immigrasjon til Norge
Norge er et økonomisk rikt og sosialt attraktivt land. Jo 
større forskjeller det er i levestandard mellom Norge og 
andre land i Europa og i verden, desto mer attraktivt vil 
det være å søke opphold her. Med de alvorlige, økonomiske 
utfordringene som en rekke land i Europa står foran, og 
spesielt problemene som unge arbeidsløse i Sør-Europa 
møter i arbeidsmarkedet, må det forventes økt immigrasjon 
til Norge. For Norge vil imidlertid en slik innvandring være 
nødvendig for å kunne sikre fortsatt økonomisk vekst og for 
å kunne opprettholde den høye levestandarden. 

Statistisk sentralbyrå forventer en økning i antallet innvan-
drere til Norge i perioden 2011 til 2060. Økningen antas 
hovedsakelig å komme fra land i Asia, Afrika, Latin-Amerika 
og Oseania (unntatt Australia og New Zealand) og land 
i Europa som ikke er med i EU/EØS/EFTA (landgruppe 
3), eller norskfødte barn av foreldre fra disse landene (ca. 
1 million mennesker i 2060). Innvandring fra land i EU/
EØS/EFTA i Vest-Europa samt USA, Canada, Australia 
og New Zealand (landgruppe 1) og EU-land i Øst-Europa 
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(landgruppe 2) er også økende (0,7 millioner), se figur 3.3. 
I 2060 vil om lag hver fjerde borger være innvandrer eller 
norskfødt barn av to innvandrerforeldre ifølge beregninger 
fra Statistisk sentralbyrå (2011A). 

I 2010 ble det registrert 73 850 innvandringer til 
Norge. Samtidig ble det registrert 31 500 utvandringer. 
Nettoinnvandringen til Norge var dermed på 42 350. Dette 
er 1 000 lavere enn i rekordåret 2008. Av de 65 100 ikke-
norske statsborgerne som innvandret til Norge var 64 pro-
sent statsborgere av et EU-land. Mens man i tidligere år har 
hatt høy innvandring på grunn av en høy andel flyktninger, 
har høy arbeidsinnvandring bidratt til stor nettoinnvandring 
siden 2005, se figur 3.4. En stor del av oppholdstillatelsene 
skyldes også familiegjenforening. 

Sju av ti innvandrere til Norge hadde europeisk statsbor-
gerskap i 2010. Av disse var det flest polske og litauiske 
statsborgere. Borgere av Eritrea, Somalia og Afghanistan 
dominerte statistikken over innvandring fra tredjeland med 
ca. 5 000 innvandrere ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå 
(2011B). Av disse var det ca. 4 100 asylsøkere.

Ved inngangen til 2010 var det 460 000 innvandrere og 
93 000 norskfødte med to innvandrerforeldre i Norge.6 Til 
sammen utgjorde disse gruppene i overkant av 11 prosent 
av hele befolkningen. 54 prosent av alle innvandrere var i 
aldersgruppen 20 til 44 år. Den tilsvarende andelen i hele 
befolkningen var 34 prosent, se figur 3.5. Kjønnsfordelingen 
blant innvandrerne sett under ett er ganske jevn, men ser 
man på enkeltland, er det store forskjeller. Blant arbeidsinn-
vandrere og nyankomne flyktninger og asylsøkere er menn 
i aldersgruppen 20 til 44 år i flertall. I Norge er det usikkert 
hvor mange som er kommet til landet som irregulære immi-
granter. Statistisk sentralbyrå har anslått at antallet i 2006 
var ca. 18 000 personer. To av tre antas å ha vært tidligere 
asylsøkere, jf. Utlendingsdirektoratet (2011).

3.1.2 Bosetting
For første gang i historien bor det nå flere mennesker i 
urbane områder i verden enn i rurale områder. I løpet av de 

6   I denne analysen omtaler vi innvandrere og norskfødte barn av to 
innvandrer-foreldre kollektivt som innvandrerbefolkningen. Dette er i tråd 
med definisjonen som Statistisk sentralbyrå benytter i sine statistikker.

Arbeid

Figur 3.4  Innvilgede oppholdstillatelser
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Figur 3.3  Antall innvandrere og norskfødte med innvandrer-
foreldre i alt og etter landgruppe, samt den øvrige befolkning. 
Fremskrivning med middels innvandring 
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neste førti årene forventes så å si hele verdens befolknings-
vekst å skje i byer, i hovedsak som følge av at flere mennes-
ker flytter fra rurale til urbane områder. 

Også i Norge skjer det en urbanisering. Statistisk sentral-
byrå bruker tettsted i sin omtale av byvekst i Norge. Tettsted 
defineres som en hussamling der det bor minst 200 perso-
ner, og avstanden mellom husene normalt ikke overstiger 
50 meter. Nær 80 prosent av den totale befolkningen bodde 
i til sammen 936 tettsteder per 1. januar 2011. Bosetningen 
i de seks tettstedene Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, 
Trondheim, Fredrikstad/Sarpsborg og Drammen økte med 
57 000 personer fra 2009 til 2011, noe som tilsvarer om lag 
halvparten av veksten i alle landets tettsteder totalt sett. Til 
sammen bodde 44 prosent av den totale tettstedsbefolknin-
gen i disse seks tettstedene ved inngangen til 2011. 

De fleste lovbrudd begås i byene. Opp i mot halvparten av 
alle anmeldte lovbrudd har skjedd i kommuner med over 
50 000 innbyggere. Oslo er rapportert gjerningssted for nær 
hvert fjerde lovbrudd. Byer er knutepunkt og gjennomstrøm-
mes av langt flere mennesker på en dag enn antallet som bor 
der. Lovbrudd skjer ofte der mange mennesker er samlet, 
både fordi verdier og objekter av interesse er samlet der 
mange personer oppholder seg, og fordi mennesker i byer 
stort sett er ukjente for hverandre. 

Innvandrerbefolkningen i Norge bosetter seg over hele landet. 
Majoriteten er imidlertid bosatt i og rundt Oslo. I 2010 bodde 
29 prosent av innvandrerbefolkningen i Oslo, og dersom 
Akershus tas med bodde 42 prosent av innvandrerbefolk-
ningen i området, jf. Andreassen og Dzamarija (2010). Ca. 
46 prosent av innvandrerbefolkningen med bakgrunn fra 
landgruppe 3 (i hovedsak fra land i Afrika, Asia, Amerika, 
Oceania) er bosatt i Oslo og Akershus, mens ca. 30 prosent av 
innvandrerbefolkningen fra landgruppe 2 (EU-land i Øst- og 
Sentral-Europa) er bosatt i dette området, jf. NOU 2011:7. 

Ved inngangen til 2011 var det i Oslo bosatt 170 000 inn-
vandrere eller personer født i Norge med to innvandrerfor-
eldre. Av disse hadde ca. 22 000 bakgrunn fra Pakistan, ca. 
12 000 fra Somalia og nesten like mange fra Sverige, mens 
ca. 10 000 hadde bakgrunn fra Polen, ifølge tall fra Statistisk 
sentralbyrå. Det er forventet at andelen innvandrere og 
norskfødte barn av to innvandrerforeldre i Oslo vil øke fra 28 
prosent i 2011 til 47 prosent i 2040 og utgjøre 386 000 men-
nesker, ifølge beregninger av Texmoen (2012). 

Figur 3.5  Hele befolkningen og innvandrerbefolkningen 
fordelt på kjønn og alder per 1. januar 2010
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Segregering
Det at ulike befolkningsgrupper bor i ulike deler av en by 
omtales som segregering, og det skilles gjerne mellom sosio-
økonomisk, demografisk og etnisk segregering. 

I Oslo har det vært en økning i innvandrerbefolkningen i alle 
bydelene fra 2004 til 2011. Ved inngangen til 2011 var opp 
mot halvparten av befolkningen i enkelte bydeler i Oslo inn-
vandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre, se figur 
3.6. I gjennomsnitt er hver tredje innbygger i Oslos delbyde-
ler innvandrer eller norskfødt av to innvandrerforeldre. Det 
er også stor variasjon innen den enkelte bydel. 

Økonomiske, kulturelle og institusjonelle faktorer avgjør i 
stor grad valg av bostedsområde. Økonomisk ulikhet mellom 
aktørene på boligmarkedet synes å ha en viktig betydning 
over tid, og synes å være den viktigste enkeltfaktoren ifølge 
Blom (2002). 

Marginalisering
I vestlige land er det en økende tendens til at enkelte 
grupper i samfunnet faller utenfor fellesskapet og vel-
ferdsordninger. Ekskludering og marginalisering har blitt 
sentrale begreper i denne sammenhengen. Marginalisering 
defineres ofte som «grupper som beveger seg i en gråsone 
mellom sosial integrasjon og samfunnsmessig utstøtning».7 
Innvandrere (særlig de irregulære), etniske minoriteter, 
grupper av nyfattige, rusmiddelmisbrukere, kriminelle og 
sosialhjelpsmottakere omtales ofte i denne sammenhengen.

Nasjonalt har det vært en sterk velstandsutvikling siden 
1970-tallet. Velstandsutviklingen i Norge har vært relativt 
homogen på tvers av sosiale grupper, og det er vanskelig å 
finne eksempler på forekomst av marginalisering. Hvis det 
oppstår store sosiale og økonomiske forskjeller i Norge, kan 
marginalisering også bli en utfordring for velferdsstaten Norge. 

3.2  Utdanning, arbeid og  
trygdesystemet 

Norge har lav arbeidsledighet, høyt utdanningsnivå, og en 
sterk velferdsstat. For å opprettholde velferdsstaten og sikre 
nødvendige ressurser til privat og offentlig sektor, er Norge 

7  Definisjon er hentet fra Pedersen (2012).

Figur 3.7  Personer over 16 år etter utdanningsnivå
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Figur 3.6  Andel av bydelsbefolkningen som er innvandrere 
eller norskfødte med innvandrerforeldre i Oslos bydeler
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avhengig av tilførsel av arbeidskraft og kompetanse fra 
andre land. Spesielt er etterspørselen etter ansatte og kunn-
skap stor innenfor oljerelatert industri og privat og offentlig 
tjenesteyting. Norge vil kunne være avhengig av høy inn-
vandring for å kunne håndtere den kommende eldrebølgen. 
 
3.2.1 Utdanningsnivået i Norge øker
Utdanningsnivået i Norge er høyt, og andelen i aldersgrup-
pen 25 til 64 år med høyere utdanning er høyere enn gjen-
nomsnittet i OECD-landene. Utdanningsnivået målt som 
andelen av befolkningen som har fullført universitets- og 
høgskolestudier har økt over tid, se figur 3.7. Det forventes 
at nivået vil fortsette å stige, og at graden av utdanning som 
behøves for å komme inn på arbeidsmarkedet vil bli høyere. 
Kunnskapssamfunnets krav om teoretisk utdanning for å 
kunne utføre også enkle arbeidsoppgaver kan i fremtiden 
føre til at det vil bli enda vanskeligere å finne jobb uten 
utdanning. På den annen side vil et høyt gjennomsnittlig 
utdanningsnivå kunne øke risikoen for overkvalifisering av 
arbeidskraften og mulige ubalanser i arbeidsmarkedet som 
følge av ikke-relevant kompetanse. 

Andelen norskfødte barn av innvandrerforeldre som tar 
høyere utdanning er tilnærmet lik andelen for befolkningen 
forøvrig (41 prosent av kvinnene og 31 prosent av mennene) 
ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (2010A). Datamaterialet 
tyder på at mange innvandrere fra Asia og Afrika har lav 
utdanning. Mange av disse innvandrerne er også overrepre-
sentert i yrker uten krav til utdanning.
 
3.2.2 Yrkesdeltakelsen i Norge er høy  
I Norge er yrkesdeltakelsen høy sammenlignet med andre 
land. Yrkesdeltakelsen for personer mellom 15 og 74 år i 
Norge i 2009 var omtrent 9 prosentpoeng høyere enn i EU 
(EU 27), se Arbeidsdepartementet (2011). 

I perioden 2000 til 2010 har den norske arbeidsstyrken økt. 
Det har i perioden både vært en økning i antall sysselsatte og 
en nedgang i antallet arbeidsledige. Sysselsettingen innenfor 
helse- og sosialtjenester, personlig tjenesteyting, transport/
lager og akademiske yrker har økt sterkt de siste årene. 
Samtidig har tallet på bønder og fiskere gått ned, og det har 
blitt færre håndverkere.

Sysselsetting av innvandrere
Et viktig utviklingstrekk ved situasjonen i norsk arbeids-
marked er økningen i arbeidsinnvandringen til Norge. 

Særlig opplevde man en økning etter 2004 da EU fikk 
flere nye medlemsland. Da ble det norske arbeidsmarke-
det utvidet som følge av at EUs arbeidsmarked ble større. 
Gode konjunkturer for Norge på denne tiden åpnet for 
arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene i Øst-Europa, 
samtidig som mange arbeidsinnvandrere kom fra Sverige, jf. 
Arbeidsdepartementet (2011). Avhengig av den økonomiske 
utviklingen i EU og i Norge, forventes arbeidsinnvandringen 
til Norge å fortsette i samme eller stigende grad. 

I 2010 var 62 prosent av innvandrerne sysselsatte, mens sys-
selsettingsandelen for hele befolkningen var på 69 prosent. 
Det er stor variasjon i sysselsettingen mellom de forskjel-
lige innvandrergruppene. Høyest sysselsettingsandel har 
innvandrere fra Norden, EU, Nord-Amerika og Oseania. 
Sør- og Mellom-Amerika og Øst-Europa har noe lavere sys-
selsetning, mens innvandrere fra Asia og Afrika har lavest 
sysselsetningsandel. Nivåforskjellene mellom landgruppene 
har vært stabile gjennom flere år, uavhengig av konjunktu-
rene på arbeidsmarkedet. Det lave sysselsettingsnivået blant 
den afrikanske og til dels den asiatiske gruppen forklares 
med at mange av disse innvandrerne er flyktninger med 
kortere botid i Norge. Humanitære immigranter til Norge 
benytter ofte den første tiden til å delta i forskjellige intro-
duksjonsordninger, og faller dermed utenfor den aktive 
arbeidsstyrken.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at innvandrere fra Øst-
Europa, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika 
og Oseania utenom Australia og New Zealand med høyere 
utdanning over 4 år, ofte er overkvalifisert for jobben de fak-
tisk utfører, og at mange ikke får arbeid som samsvarer med 
utdanningen de tar med fra hjemlandet. 

Migranter, særlig fra lav- og mellominntekstland, vil på 
grunn av manglende godkjent utdanning, ofte ha problemer 
med å etablere seg i det norske arbeidsmarkedet. 

Irregulær migrasjon der innvandrere opplever språkbar-
rierer og er redde for kontakt med offentlige etater, kan føre 
til utnyttelse og sosial dumping. Sosial dumping rammer i 
hovedsak utenlandsk arbeidskraft. Disse er langt svakere stilt 
enn norske arbeidstakere på grunn av manglende kjennskap 
til både språk og rettigheter. Utnyttelse kan føre til manglende 
utbetaling av lønn, ulovlig arbeidstid og ingen muligheter for 
sykemelding. Sosial dumping kan virke konkurransevridende, 
noe som på lengre sikt kan medføre press mot det norske 
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arbeidsmarkedets sikkerhetsstandard, se ØKOKRIM (2010). I 
tillegg til utnyttelse av utsatte grupper er det også forventet at 
flere migranter fra lav- og mellominntektsland kan føre til en 
økning i tilbudet og bruken av svart arbeid.

3.2.3 Trygdesystemet 
I 2011 betalte staten ut 329 milliarder kroner til pensjoner 
og trygdeordninger gjennom Folketrygden. Overføringene 
utgjorde 43 prosent av statens samlede utgifter. Alders-
pensjoner er den største utgiftsposten i Folketrygden.
Det siste tiåret har det vært en økning i antall mottakere 
av stønadsordninger i Norge, se figur 3.8. Fraværs- og 
uførestatistikk viser at enkelte grupper i befolkningen fal-
ler ut av arbeidslivet, til tross for at helserapporter viser 
at det norske folket aldri har vært friskere enn i dag, se 
Folkehelseinstituttet (2010). 

Eldrebølgen som er omtalt ovenfor i avsnitt 3.1.1 vil inne-
bære ytterligere utgifter til alderspensjon. Større statlige 
utgifter, blant annet som en følge av flere eldre og økt frafall 
fra arbeidslivet, gir økt press på fordelingen av ressurser 
mellom offentlige tjenester. 

3.3 Psykisk helse 
Psykiske lidelser er plager og symptomer som påvirker 
tanker, følelser, atferd, og omgang med andre. Omtrent 
halvparten av den norske befolkningen rammes av en 
psykisk lidelse i løpet av livet.8 Forekomsten av psykiske 
lidelser i Norge er omtrent på samme nivå som for andre 
vestlige land. Angstlidelser, depressive lidelser og rusrela-
terte lidelser (særlig alkoholavhengighet/-misbruk) er de 
tre vanligste formene for psykiske lidelser i befolkningen. 
Psykiske lidelser som schizofreni og andre psykotiske lidelser 
er langt sjeldnere. Resultater fra de fleste store studier viser 
at det ikke har vært noen vesentlig endring i forekomsten av 
psykiske lidelser i befolkningen de siste ti årene. Samfunnets 
måte å forholde seg til lidelsene på har imidlertid endret seg; 
flere med psykiske plager blir behandlet og en større andel 
uførepensjoner blir innvilget med bakgrunn i en psykisk 
lidelse. Psykiske lidelser er registrert som hovedårsak til 
omtrent en tredjedel av alle uførepensjoner i Norge, tall som 
tilsvarer situasjonen i resten av OECD-landene. 

Risiko for å utvikle psykiske lidelser øker for personer som 
opplever store belastninger eller belastninger som varer 
over lang tid. Folkehelseinstituttet peker på risikofaktorer 
for at barn skal utvikle psykiske lidelser. Dette gjelder sær-
lig der foreldrene har psykiske lidelser som varer over tid, 
foreldrene er rusmiddelmisbrukere, barn utsettes for eller 
opplever vold og/eller seksuelle overgrep, barn kommer til 
landet medbringende traumatiske erfaringer, barn er mar-
ginaliserte, blir mobbet, mobber eller er sosialt isolerte eller 
barn blir født med særlig biologisk risiko.

Det å ha en psykisk lidelse innebærer ikke at den enkelte i 
seg selv representerer en fare for samfunnet, men det kan 
likevel være sammenhenger der personer med psykiske 
lidelser kan være mer sårbare for å bli utsatt for kriminalitet 
eller for å begå kriminalitet. Det finnes en rekke oppfølgings-
studier som viser høyere frekvens av lovbrudd for pasienter 
med psykiske lidelser sammenliknet med kontrollpersoner. 
Forskjellen er størst for voldskriminalitet, se Rasmussen 
og Levander (2002). Nyere studier tyder imidlertid på at 
mesteparten av forskjellene er begrunnet i at personer med 
psykiske lidelser også er overrepresentert med mange andre 
risikofaktorer, som rusmiddelmisbruk, se Fazel m. fl. (2009) 
Kombinasjonen av rusmiddelmisbruk og annen alvorlig 

8   Innholdet i dette og neste avsnitt er i stor grad basert på Folkehelseinstituttet 
(2009) og Folkehelseinstituttet (2010).

Figur 3.8  Mottakere av ulike stønadsordninger
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psykiske lidelse kan føre til økt risiko for voldelig atferd, og 
kombinasjonen kan være en større risikofaktor for vold enn 
hver av tilstandene alene, se Elbogen og Johnson (2009). 

3.4 Rusmidler
I Storbritannia ble det i 2010 gjennomført en analyse av 
skadevirkningene av rusmidler med utgangspunkt i fysiske, 
psykiske og sosiale variabler. Skaden er vurdert både for 
brukeren selv og andre, se Nutt m. fl. (2010). Resultatene 
viser at heroin, crack kokain og metamfetamin er mest 
skadelig for brukeren, og mest skadelig for omgivelsene er 
alkohol, heroin og crack kokain, se figur 3.9. Når skade for 
bruker og omgivelsene vurderes samlet, er det alkohol som 
vurderes som mest skadelig, etterfulgt av heroin og crack 
kokain. 

3.4.1 Alkohol
Alkohol er det dominerende rusmiddelet i Norge, og det rus-
middelet som forårsaker mest skader. Alkoholomsetningen 
har økt betydelig siden begynnelsen av 1990-tallet og frem 
til 2010, fra om lag 5,0 liter ren alkohol per innbygger på 15 
år og over i 1990 til 6,7 liter per innbygger i 2010, se figur 
3.10. Det er særlig omsetningen av vin som har bidratt til 
økningen. Alkoholomsetningen per innbygger er lavere i 
Norge enn i andre nordiske og europeiske land. 

For å få et realistisk bilde av alkoholforbruket i Norge, må vi i 
tillegg til omsetningstallene ta hensyn til uregistrert alkohol-
konsum. Beregninger basert på spørreundersøkelser tyder 
på at om lag halvparten av alt brennevin som drikkes i Norge 
kommer fra uregistrerte kilder som privatimport, smugling 
og/eller hjemmebrenning, mens rundt 20 prosent av vinkon-
sumet antas å komme fra privatimport. For øl antas det å være 
et ubetydelig uregistrert forbruk. Det totale alkoholkonsumet 
for nordmenn ligger trolig på i overkant av 8 liter ren alkohol 
per innbygger på 15 år og oppover i 2010, jf. SIRUS (2011).

Det er flere forklaringer på økt alkoholforbruk: Det har vært 
en betydelig kjøpekraftsforbedring i Norge samtidig som 
alkoholprisene har hatt en moderat vekst sammenlignet 
med prisutviklingen generelt. Nordmenns drikkemønster 
har endret seg ved at det drikkes mer hver gang vi drikker, 
og det er blitt vanligere å konsumere alkohol på hverdager. 
Alkoholforbruket hos kvinner har økt. Det er blitt enklere til-
gang til alkohol i Norge gjennom flere skjenkesteder, lengre 
åpningstider og som følge av økt urbanisering. 

Figur 3.9  Skadevirkninger av rusmidler
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3.4.2 Narkotika
Det europeiske overvåkningssenteret for narkotika og nar-
kotikamisbruk (EONN) peker på at utviklingen av narko-
tikasituasjonen i Europa er sammensatt, se EONN (2011). 
Det synes som at narkotikabruken har stabilisert seg (på et 
høyt nivå), og at bruken på enkelte områder – blant annet 
cannabisbruk – viser tegn på nedgang. Samtidig er det tegn 
til økning i markedet for syntetiske stoffer, og det synes som 
om brukerne nå konsumerer et bredere spekter av stoffer. 
Blandingsbruk er blitt det mest fremtredende bruksmønste-
ret i Europa. Dette omfatter bruk av flere typer ulovlige rus-
midler, og kombinert bruk av ulovlige rusmidler og alkohol, 
legemidler og/eller andre ikke-kontrollerte stoffer. 

Cannabis
Cannabis er det illegale rusmiddelet som er lettest tilgjenge-
lig og mest brukt i Europa, se figur 3.11.9 I Norge har det 
vært en nedgang i bruk av cannabis siden 1980-tallet. I en 
undersøkelse fra 2011 for aldersgruppen 15–64 år i Norge, 
oppgir ca 15 prosent av deltakerne at de noen gang har 
benyttet cannabis, 4 prosent oppgir å ha brukt cannabis siste 
år og snaut 2 prosent har brukt cannabis siste 30 dager, se 
SIRUS (2011).

Tradisjonelt har Marokko vært det største produsentlan-
det for hasj konsumert i Europa, men mye tyder på at hasj 
i stadig større grad importeres fra andre land, blant annet 
Afghanistan og Libanon. Marihuana som importeres til 
Europa kommer hovedsakelig fra land i Balkan-regionen, og i 
noe mindre grad fra land i Afrika og Asia. De fleste europeiske 
land rapporterer om lokal dyrking av cannabis. Organisert 
cannabisdyrking er også kjent i Norge de siste årene.

Internasjonalt er det diskusjon om legalisering av cannabis. 
Enkelte stater i USA har legalisert marihuana for medisinsk 
bruk, mens Nederland derimot – som har ført en liberal 
cannabispolitikk – strammer inn både produksjon og salg i 
såkalte «coffee-shops». Europeisk cannabispolitikk generelt 
synes i økende grad å rette rettshåndhevingstiltakene mot 
lovbrudd knyttet til distribusjon og salg av cannabis, snarere 
enn mot bruk, se EONN (2011). 

Det har vært en økning i utvalget av antall nye stoffer som 
benyttes som rusmidler. En av hovedutfordringene er knyttet 

9   Med livstidsprevalens menes andel av befolkningen som noen gang under sin 
levetid har prøvd et narkotisk produkt.

Figur 3.11  Anslag for narkotikabruk. Andel av den 
voksne befolkningen (15–64 år) i Europa *
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til syntetiske cannabinoider, et syntetisk stoff med noen-
lunde lik virkning som cannabis. Stoffet selges over internett. 
Det er rimelig, lett tilgjengelig, virker raskt, rusen går raskt 
over (så det er lett å skjule rusing), det er behov for små 
doser for å få virkning (lett å skjule kvantumsmessig) og det 
synes foreløpig ikke på urinprøver. Syntetiske cannabinoider 
blir i hovedsak produsert i Kina, men det er nå også oppda-
get produksjon i Europa.

«Tunge» narkotiske stoffer
Amfetaminer, kokain og opioider (inkludert heroin) er de 
narkotiske stoffene som gir størst problemer og skader. Disse 
stoffene blir ofte omtalt som de «tunge» stoffene. SIRUS’ 
undersøkelser viser at det blant ungdom og unge voksne 
(opp til 30 år) var en økning i bruk av «tunge» stoffer i Norge 
fra 1998 frem til 2006, mens det har vært en nedgang fra 
2006 til 2010. Dette gjelder både for amfetamin, kokain og 
heroin, og både for brukere av «tunge» stoffer i livstidspreva-
lens og brukere siste halve år.

Kokain
I løpet av det siste tiåret har kokain vært det mest brukte sen-
tralstimulerende stoffet i Europa, selv om omfattende bruk 
bare forekommer i et begrenset antall land. Ca 4 millioner 
europeere benyttet kokain i løpet av 2011, se EONN (2011). 
I de landene der kokain er mest utbredt kan det synes å være 
en viss nedgang i bruken, mens bildet er mindre entydig i 
andre land.

Amfetaminer og ecstasy
Amfetaminer (som omfatter både amfetamin og metamfe-
tamin) og ecstasy er blant de mest brukte illegale stoffene i 
Europa. Ecstasy er kjemisk beslektet med amfetamin, men 
med til dels andre virkninger. Ca 1,5 til 2 millioner personer 
brukte amfetamin og ca 2,5 millioner personer brukte ecstasy 
i løpet av 2011, jf. EONN (2011). Både amfetamin og ecstasy 
er syntetisk fremstilte stoffer som krever kjemiske utgangs-
stoffer (prekursorer) i produksjonsprosessen. Som en følge 
av at internasjonale kontrolltiltak mot prekursorer har blitt 
mer effektive, har en sett fremvekst av mange nye ikke-
kontrollerte psykoaktive stoffer10, noe som gir stadig større 
utfordringer for narkotikakontroll. Ifølge EONN ble det i 2010 

10   Et psykoaktivt stoff er et kjemisk stoff som i hovedsak virker på 
sentralnervesystemet der det forandrer hjernens funksjon og fører til 
midlertidige endringer i persepsjon, humør, bevissthet eller adferd, jf.  
www.wikipedia.no.

innrapportert et rekordhøyt antall nye psykoaktive stoffer 
(41) til det europeiske systemet for tidlig varsling.

Opioider 
Problembrukere av opioider anslås til å være mellom 1,3 og 
1,4 millioner i Europa. Ca 700 000 mottok substitusjons-
behandling i 2009. Internasjonalt, særlig i Nord-Amerika, 
er det økende bekymring for tilgjengelighet og misbruk av 
reseptbelagte opioider – særlig smertestillende midler. I 
Europa mangler data for å vurdere omfanget av dette, men 
hovedutfordringen antas å være knyttet til irregulær bruk av 
substitusjonsmidler. Syntetiske opioider erstatter hovedsake-
lig bruk av heroin. Antall personer som injiserer narkotika i 
Norge viste en økning frem til 2001, og deretter en nedgang 
frem til 2004. Nedgangen i antall sprøytemisbrukere fra 
2001 til 2004 knyttes til den sterke opptrappingen av lege-
middelassistert rehabilitering (LAR). I de senere årene har 
antallet injeksjonsmisbrukere flatet ut og antallet er anslått 
til å være pluss/minus 10 000 personer, jf. SIRUS (2011). 

Rusmiddelrelaterte skader og problemer
Alkohol- og narkotikamisbruk gir økt risiko for en rekke ska-
der. Narkotikamisbruk fører ofte til kriminalitet på grunn av 
at samme person bruker, besitter og /eller omsetter rusmid-
ler. Høyt alkoholbruk kan føre til alkoholrelaterte skader og 
problemer. Kjente problemer relatert til rusmisbruk er krimi-
nalitet, sykdom, død og sosiale skader som ødelagte relasjo-
ner til familie/venner og ekskludering fra sosiale arenaer. 

Overdosedødsfall rammer i hovedsak menn i midten til 
slutten av trettiårene, med langt opioidmisbruk bak seg. 
Deltakelse i narkotikabehandling, særlig substitusjonsbe-
handling, reduserer risikoen for overdose. Til tross for at 
tilgjengeligheten av behandlingstilbudet har økt kraftig i 
årenes løp, har tallet på brukere som dør av narkotikaover-
doser i Europa holdt seg stabilt, se EONN (2011). I Norge 
har antallet overdosedødsfall også holdt seg relativt stabilt 
siden 2003. I 2009 ble det registrert 285 overdosedødsfall. 
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) for opioidmisbru-
kere i Norge har vært tilgjengelig på landsbasis fra 1998. 
Antall pasienter i LAR har vist en jevn økning, og de senere 
år har om lag 25 prosent av sprøytebrukerne vært i en slik 
behandling, se SIRUS (2011). Den vanskelige økonomiske 
situasjonen som mange land i Europa opplever i dag, se 
kapittel 5, har og vil trolig fortsette å bidra til reduserte 
bevilgninger til rusmiddelomsorgen i Europa.



24 / samfunnsutvikling

3.5  Utfordringer for  
kriminalitetsutviklingen 

Økt immigrasjon til Norge 
På bakgrunn av den økonomiske utviklingen i EU og i 
Norge, forventes arbeidsinnvandringen til Norge å fortsette i 
samme eller stigende grad. Økt immigrasjon har ført til flere 
utlendingsforvaltningsoppgaver for politiet, blant annet 
grensekontroll, bortvisning, asylregistrering, registrering av 
EØS-tillatelser, fornyelse av oppholds- og arbeidstillatelser, 
opprettelse av utvisningssak (i straffesaker) og uttransporte-
ring ved ulovlig opphold. 

Den største delen av økningen i innvandrerbefolkningen 
ventes å komme fra land utenfor Europa, og norskfødte barn 
med foreldre fra disse landene. Dette kan gi utfordringer 
med integrering, kultur- og samfunnsforståelse, utdanning 
og språk. En stor andel av arbeids- og humanitærinnvandrin-
gen består av menn i alderen 20–44 år. 

Innvandrere med svake eller manglende norskferdig-
heter står ofte i en sårbar posisjon i arbeidsmarkedet. 
Undersøkelser viser at det er en sammenheng mellom norsk-
kunnskap og evnen til å klare seg i det norske arbeidsmar-
kedet. Dette gjelder både for å unngå utnytting og uverdige 
arbeidsvilkår, og for å unngå arbeidsledighet og sosial 
ekskludering. En undersøkelse uført blant ledere i norsk 
arbeidsliv bekrefter langt på vei at innvandrere med begren-
sede norskferdigheter er utsatte arbeidstakere, og at norsk-
kunnskaper vektlegges ved oppsigelser og permitteringer, 
se IMDI (2010). Arbeidsledige innvandrere blir også møtt 
med krav om norskkunnskaper for å delta på tilbud i regi av 
Arbeids- og velferdsetaten. 

Irregulær migrasjon 
Det å oppholde seg ulovlig i et land er lovbrudd, både som 
en direkte konsekvens av å oppholde seg her ulovlig, men 
også fordi ulovlig opphold fordrer ulovlige inntekter for 
livsopphold. Ulovlig opphold innebærer at aktørene også er 
i en svært sårbar situasjon for å bli utnyttet. Eksempler på 
kriminalitet knyttet til irregulære immigranter som utøvere 
eller ofre er menneskehandel (tvangsarbeid/prostitusjon), 
menneskesmugling, svart arbeid, narkotikasmugling/-
omsetning, vinnings kriminalitet, m.m. Aktører som kommer 
til Europa og Norge på irregulært vis har ofte fått bistand av 
bakmenn som organiserer innreise. 

Menneskehandel foregår på tvers av landegrenser, og arbei-
det mot menneskehandel må foregå både nasjonalt og inter-
nasjonalt. Illegal organhandel er i flere land et voksende 
problem. Handelen går fra fattige til rike land og fra fattige 
til rike mennesker. I likhet med de fleste andre land er det 
også for Norge vanskelig å kartlegge det eksakte omfanget 
av menneskehandel. Ofrene ønsker ikke å bli identifisert som 
ofre for menneskehandel, de kan være redd for bakmenn 
og frykter utsendelse fra landet før de har tjent nok penger, 
eller de stoler ikke på hjelpeapparatet. Menneskehandel 
har lav risiko for å bli oppdaget og gir høy profitt, se Norad 
(2009).

Urbanisering
Urbanisering vil kunne skape utfordringer i form av økt 
vinningskriminalitet og annen storbykriminalitet som for 
eksempel simpelt tyveri og ran. Store befolkningssentra vil 
isolert sett gjøre det enklere å gjennomføre vinningskrimi-
nalitet (som lommetyverier) og lettere å omsette tyvgods 
(som stjålne sykler). Når urbanisering skjer ved fraflytting 
fra landsbygda, vil den lokale sosiale kontrollen der kunne 
bli redusert, noe som også kan skape uheldige virkninger for 
kriminalitetsbekjempelsen lokalt. 

Heterogent samfunn 
Et mer heterogent samfunn representerer utfordringer for 
den norske samfunnsstrukturen. Norge har tradisjonelt vært 
et homogent land, med få innslag av andre kulturer. Vårt 
tillitsbaserte velferdssystem kan komme under press som 
en følge av et mer heterogent samfunn. For å kunne utnytte 
fordelene med et mer heterogent samfunn må det være 
åpenhet om krav og forventninger til den enkelte, og utvises 
stor fleksibilitet når nye samfunnsmedlemmer skal integre-
ges. Særlig vil dette gjelde når det er store kulturforskjeller, 
og når forståelsen av og erfaringer om moral og rettsoppfat-
ning er ulik:

 � Lovmessig forståelse kan utfordres. For eksempel når 
det gjelder personers rett til å utfolde seg, særlig med 
referanse til kvinnesyn, homofili og religionsfrihet. Dette 
kan føre til økt hatkriminalitet. 

 � Moralsk forståelse kan utfordres. Dette kan observeres 
gjennom en voksende sosial aksept for å benytte 
underbetalt arbeidskraft. Dette kan medføre svart arbeid 
og sosial dumping, og utnytting av mennesker i en sårbar 
situasjon. 
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 � Tillit til offentlige myndigheter kan utfordres. 
Innvandrerbefolkningen kan ha mindre tillit til staten og 
statsapparatet fra hjemlandet, noe som påvirker deres 
holdninger til offentlige myndigheter – også politiet – i 
Norge. Dette kan føre til at innvandrere i mindre grad 
ønsker å anmelde kriminelle forhold.

 � Noen kriminalitetsformer er kulturelt betinget, som 
for eksempel tvangsekteskap, kjønnlemlestelse og 
æresrelatert vold. En økning i immigrasjon fra områder 
der dette er kulturelle skikker, kan gi en økning i slik 
kriminalitet. 

Fokus på menneskerettigheter og menneskeverd kan virke 
dempende på kriminaliteten. Et åpent samfunn som er tyde-
lig på kriminalitet som før var i privatsfæren blir nå offentlig 
påtalt (som vold i nære relasjoner), kan bidra til mindre tabu 
og at flere ønsker å anmelde kriminalitet. 

Trygdesystemet 
Flere på trygd øker utfordringene med å hindre misbruk. I 
Sverige viser en undersøkelse at 50 prosent av alle feilut-
betalinger skyldes bevisst feilinformasjon fra søkeren, se 
SOU (2007). Det er ikke foretatt en tilsvarende kartlegging i 
Norge, men siden både ytelser, demografi, kultur m.v. i stor 
grad er sammenliknbart, er det grunn til å anta at mørke-
tallene er høye også i Norge. Norge er imidlertid et lite og 
oversiktlig land med spredt bosetning, der sosial kontroll og 
etablerte kontrollsystemer virker preventivt mot og dem-
pende på omfanget av trygdesvindel.

Psykisk helse
Arbeidsledighet, rusmiddelmisbruk og uføretrygd er fakto-
rer som påvirker utviklingen i befolkningens psykiske helse. 
Personer som er diagnostisert som psykotiske vil etter dagens 
lovverk ikke være strafferettslig tilregnelig. Psykotiske per-
soner er erfaringsmessig overrepresentert til å begå alvor-
lig volds kriminalitet. Psykotiske personer som i tillegg har 
rusmiddelproblemer er enda mer utsatt, se Rasmussen og 
Levander (2002). Selv en beskjeden økning i voldskriminalitet 
utøvd av psykotiske personer vil kunne skape et betydelig mer-
arbeid for politiet, i form av utrykning, transport, sikring m.v. 

Rusmiddelmisbruk
Det er en nær sammenheng mellom rusmiddelmisbruk og 
kriminalitet. En landsomfattende undersøkelse fra 2004 
viste at rundt 60 prosent av innsatte i norske fengsler var 
avhengige av rusmidler, se Friestad og Skog Hansen (2004). 

Sammenhengen er kanskje tydeligst når det gjelder volds-
relatert kriminalitet. Statistikk fra krisesentre for 2011 viste 
at i underkant av 40 prosent av overgriperne var ruspå-
virket når de utøvde volden, se Sentio Research (2011). 
Drapsstatistikken viser også at de fleste gjerningspersonene 
var ruspåvirket, se Kripos (2012). Kriminaliteten rammer 
ofte uskyldige personer, og rusrelatert kriminalitet belaster i 
stor grad politiets ressurser. 

En analyse foretatt av Statistisk sentralbyrå (2009A) viste 
at nesten 70 prosent av narkotikasiktede har tilbakefall 
til kriminalitet og fengsel. Det har fra flere hold blitt reist 
spørsmål ved hensiktsmessigheten med straffeforfølgning 
av denne gruppen misbrukere, både sett i forhold til inten-
sjonen med straff og politiets ressursbruk siden de samme 
personene stort sett er gjengangere. Økt bruk av substitu-
sjonsbehandling for tunge narkotikamisbrukere kan virke 
dempende på tilbakefall til fengsel for denne gruppen av 
rusmiddelmisbrukere. 

Det har vært en kraftig økning i nye ikke-kontrollerte psy-
koaktive stoffer som benyttes som grunnstoffer i kjemisk 
fremstilling av rusmidler. Hovedproduksjonen av syntetiske 
stoffer til verdensmarkedet foregår i Europa. Nærheten 
til produksjonsstedet, kombinert med fri flyt av varer og 
tjenester innen Europa, gir muligheter for hurtig og mindre 
kontrollerbar distribusjon. Da syntetiske stoffer totalt sett 
er blant de mest benyttede stoffene i Norge, er dette en utfor-
dring for politi og tollvesen i bekjempelsen av narkotika og 
narkotikarelatert kriminalitet. 

Narkotikamarkedet i Europa er i rask endring. Internett er 
blitt en viktig markedsplass for narkotika, særlig psykoaktive 
stoffer. Antallet internettbutikker som selger psykoaktive 
produkter øker, jf. EONN (2011). Salgsteknikkene synes 
også å ha blitt mer avanserte, blant annet ved at det benyttes 
løsninger som beskytter identiteten til både kjøper og selger. 

Alkohol- og narkotikamisbruk er relatert til sosioøkonomisk 
status. Økt segregering kan gi økt bruk og misbruk av alko-
hol og narkotika. Sterkere sentralisering kan gi økt konsum 
av alkohol og narkotika. Alkoholbruken øker i de største 
byene blant annet som følge av tetthet i serveringssteder 
som tilbyr alkohol.
 
Utrykningspolitiet stopper årlig mange rusmiddelmisbru-
kere på veiene. Bilkjøring i alkohol- og narkotikapåvirket 
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tilstand gir mange ulykker. Ny teknologi kan gjøre det lettere 
å innføre funksjonalitet i biler slik at det ikke blir mulig å 
kjøre i ruspåvirket tilstand. Den teknologiske utviklingen 
kan i tillegg gi politiet nye muligheter for å avdekke bilkjø-
ring i ruspåvirket tilstand, noe som igjen kan bidra til færre 
ulykker. 

Demografi og tillit til politiet
Tilliten til politiet varierer med blant annet kjønn, alder, 
utdanning, etnisitet og tidligere erfaring med politiet. 
Kvinner har gjennomgående høyere tillit til politiet enn 
menn, og tilliten øker med alder og utdanning. De som har 
vært utsatt for kriminelle hendelser har en klart lavere tillit 
til politiet enn andre. Dette gjelder spesielt personer som har 
blitt utsatt for vold, svindel, bedrageri, ran eller utpressing. 
En gjennomgående eldre befolkning kan isolert sett trekke i 
retning av økt gjennomsnittlig tillit til politiet. 

Endringene i befolkningsstrukturen gir utfordringer for rekrut-
teringen til politiet. Med en større befolkning vil det være behov 
for en større politistyrke for å opprettholde minimum samme 
tjenesteleveranse som i dag. For å sikre tillit forutsettes det at 
politiet har tilstrekkelig kulturforståelse og kunnskap om alle 
kriminalitetsformer. Det vil derfor være vesentlig for politiet å 
rekruttere bredt i samfunnet. Dette kan være et virkemiddel for 
å bygge opp større kulturforståelse i politiet og derigjennom 
også øke innvandrerbefolkningens tillit.

Den skjulte kriminaliteten (menneskesmugling, utpressing, 
fysisk vold og ran innen samme kriminelle miljø) begås 
innenfor lukkede miljøer og anmeldes sjelden. Økt og mer 
heterogen befolkning vil kunne bidra til etablering av flere 
lukkede miljøer og dermed mer skjult kriminalitet. Tillit til 
politiet fra ulike samfunnsgrupper vil være viktig for å få 
informasjon om disse miljøene.
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Kapitlet beskriver trekk ved informasjons- og kommunikasjonsteknologien og nano- og bioteknologien. Det er en 
rekke synergier mellom disse teknologiske områdene og andre vitenskaper. Utviklingen representerer et potensial 
for nye former for kriminalitet, men gir samtidig politiet nye muligheter i kriminalitetsbekjempelsen. 

4.1  Informasjons- og  
kommunikasjonsteknologi

Internett utgjør en viktig infrastruktur for hvordan enkelt-
personer og samfunn fungerer og samhandler i et moderne 
samfunn. Økningen i bruken av internett har vært drama-
tisk. Ved utgangen av 2011 var det 2,3 milliarder internett-
brukere i verden. Figur 4.1 viser hvordan internettbrukere i 
2011 var fordelt geografisk.

Norge har også hatt en sterk vekst i internettbruken. 
Andelen av befolkningen som brukte internett en gjennom-
snittsdag økte fra 27 prosent i 2000 til 80 prosent i 2011, 
ifølge tall fra Statistisk sentralbyrås mediebarometer. Figur 
4.2 viser at andelen med tilgang til ulike elektroniske tilbud i 
hjemmet har økt betydelig siden 1999. 

Halvparten av den norske befolkningen var innom et nett-
samfunn i løpet av en uke i 2011. Andelen var betydelig høy-
ere i aldersgruppen 16–24 år. Facebook hadde i underkant 
av 2,6 millioner brukere i Norge ved utgangen av 2011.11 

Globalt var 35 milliarder enheter koblet til internett i 2011. 
Flere enheter og nye bruksområder tilsier fortsatt sterk 
vekst.12 Den tekniske utviklingen mot blant annet grid-databe-
handling og bruk av skytjenester vil skape ytterligere etter-
spørsel etter internettjenester. Ved «grid-databehandling» 
utnyttes ressurser fra mange datamaskiner som er knyttet 
sammen i et datanett for å utføre oppgaver som er store i for-
hold til de ressursene en enkelt datamaskin har tilgjengelig, 

11 Se http://www.internetworldstats.com/europa2.htm#no. Lest august 2012.
12  Se http://www.readwriteweb.com/archives/cisco_futurist_predicts_

internet_of_things_1000_co.php. Lest august 2012.

Figur 4.1  Geografisk fordeling av internettbrukere. 
Per desember 2011

Figur 4.2  Andel med tilgang til ulike elektroniske 
tilbud i hjemmet

20
0

9

20
10

Prosent

0

19
9

9

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
07

20
0

8

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Hjemme-Pc Internett Bredbånd

9.  4  TEKNOLOGISK UTVIKLING

Kilde: Norsk Mediebarometer, Statistisk sentralbyrå
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og for å tillate at ledige ressurser på en datamaskin kan utnyt-
tes av andre brukere. «Nettskyen» er en betegnelse for alt fra 
dataprosessering og datalagring til programvare på servere 
som står i eksterne serverparker tilknyttet internett. 

Mobil- og smarttelefoner er blitt en del av folks hverdags-
liv over hele verden. Det forventes at veksten vil fortsette 
som følge av fallende kostnader knyttet til bruk av mobil 
teknologi. 

De generelle trendene kan beskrives ved at:

 � Prisene for forbrukerelektronikk vil fortsette å synke
 � Hardware får større kapasitet, blir raskere, mindre, mer 

tilgjengelig og mer integrert
 � Software blir billigere, får et enklere brukergrensesnitt, 

blir mer avansert, mer tilgjengelig og mer utbredt
 � Mer informasjon blir delt av flere, og informasjonen blir 

hurtigere distribuert og videreformidlet
 � Lagringen får økt kapasitet, blir raskere og vil være 

online. Det vil bli enklere å lagre store datamengder mer 
desentralisert, samtidig som data vil være tilgjengelig 
i skytjenester. Informasjon vil i økende grad bli delt 
mellom ulike plattformer og organisasjoner, for eksempel 
i nettskyen og andre digitale lagringskapasiteter. 

 � Båndbreddene blir raskere og mer tilgjengelig, noe som 
igjen fører til økte datamengder

 � Videreutvikling av internett når det gjelder 
tilgjengelighet, kapasitet og hastighet

 � Brukergrensesnittet blir enklere og nye brukergrupper vil 
benytte internett 

 � Tidligere var det i stor grad egne enheter for funksjoner 
som for eksempel telefon, kamera, internetttilgang og 
GPS. I dag er dette i økende grad integrerte egenskaper 
(Apps) på håndholdte enheter med en rekke ulike 
funksjoner.

 � Multifunksjonsapparater fører til større mobilitet for 
brukerne, og økt bruk av sosiale medier. 

4.2 Nano- og bioteknologi
Det forventes at utviklingen innen nano- og bioteknologi vil 
overgå IKT-revolusjonen, og bli den neste primære drive-
ren for økonomiske, politiske og sosiale endringer, se for 
eksempel Royal Canadian Mounted Police (2007). Innenfor 
nanoteknologien utvikles teknikker for å styre naturens 
minste byggeklosser – atomene. Ved å sette sammen atomer 

på andre måter enn naturen selv gjør, kan man utvikle stoffer 
med helt nye egenskaper enn de opprinnelig hadde. Navnet 
nano stammer fra nanometer, som er en milliarddel av en 
meter. Praktisk nanoteknologi øker muligheten for å mani-
pulere objekter på et tidligere stadium enn man kunne gjøre 
tidligere. Teoretisk kan nanoteknologi bli en del av nesten alle 
former for menneskelig teknologi. Hittil har første generasjon 
nanoteknologi vært begrenset til passiv bruk i produkter som 
blant annet  kosmetikk, matprodukter, mat, emballasje, klær, 
husholdningsapparater, maling og utendørsmøbler. 

Det forventes at nanoteknologi vil være viktig for utviklingen 
av en rekke nye materialer og enheter, for eksempel innen 
medisin, elektronikk, bio- og bygningsmaterialer, energipro-
duksjon og landbruk. Nanoteknologi kan forbedre en rekke 
eksisterende produksjonsmetoder, forbedre tilgangen til 
energi, bidra til færre miljøødeleggelser, sikre bedre matpro-
duksjon, og gi billigere og mer avansert utstyr for medisinsk 
forskning.

Nanoteknologi reiser mange av de samme utfordringene 
som bruk av annen ny teknologi har ført med seg, spesielt 
bekymringer for de langsiktige konsekvensene når det gjel-
der forurensing og miljøpåvirkning. 

Bioteknologi innebærer bruk av levende organismer og 
manipulering av bioprosesser innenfor blant annet ingeni-
ørfag, teknologi og medisin. Teknologien omfatter et bredt 
spekter av prosedyrer for endring av levende organismer 
for å fremme menneskelig formål, fra «forbedring» og 
videreutvikling av dyr og planter til menneskelig gente-
rapi. Bioteknologi er aktuelt innenfor områdene medisin 
(for eksempel legemiddelprodukter, genterapi, terapeu-
tisk kloning), landbruk (redusert miljømessig stress, økte 
ernæringsmessige kvaliteter og redusert avhengighet av 
agrokjemikalier m.m.), og miljøet (for eksempel mikroforråt-
nelse). Bioteknologi er fortsatt i en tidlig utviklingsfase, og 
det er usikkerhet knyttet til eventuelle skadekonsekvenser.

4.3  Utfordringer for  
kriminalitetsutviklingen   

Redusert nærhet mellom gjerningsmann og offer
Kommunikasjonsteknologi kan benyttes som verktøy for 
informasjonsinnhenting, og som verktøy for å begå krimina-
litet både i tradisjonelle og nye former.
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svindel, utpressing og etablering av falsk identitet. Ulovlig til-
gang til data skjer i forbindelse med informasjonsutveksling/
datatrafikk, eller ved ulovlig tilgang til selve datalageret.
Programmer og data som organiseres i nettsky kan skjule 
faktiske eier- og tilgangsrettigheter, og representerer 
utfordringer for politiets muligheter til å kunne bekjempe 
kriminalitet som planlegges og gjennomføres over nettet. 
Utviklingen stiller store krav til politiets kapasitet og kompe-
tanse til å sikre data. Brukere av nettskyer legger i utgangs-
punktet igjen spor når data blir lastet opp. Men kriminelle 
kan bruke maskeringstjenester for å skjule IP-adresser. Noen 
nettskyer lagrer ikke informasjon om bruker. Dermed blir 
det vanskelig for politiet å identifisere enheter som bruker 
nettskyen til kriminell virksomhet.

Geografisk lokalisering av brukere og objekter benyttes i 
mange nettjenester. Utstyr for overvåking og GPS-sporing er 
billig og har høy kvalitet. Dette kan brukes av politiet, men 
også av kriminelle til å overvåke potensielle mål eller fiender. 

Kryptering av datatrafikk og andre krypteringstjenester på 
nettet kan gi trygghet for brukerne. Eksempelvis har popu-
lære epost-tjenester på internett fått kryptering av trafikken 
mellom brukere og tjenesten som standard. Dette skaper 
imidlertid utfordringer ved at kriminell aktivitet kan skjules 
på nettet, og ved at det vanskeliggjør politiets arbeid i forbin-
delse med kommunikasjonskontroll.  

Cyberkriminalitet 
Den teknologiske utviklingen har redusert behovet for nær-
het mellom gjerningsmann og offer, og kriminelle kan kom-
munisere og gjennomføre kriminalitet uten å være lokalisert 
i nærheten av hverandre. Det samme vil gjelde ved kriminell 
kunnskapsoverføring. Nettbruk kan redusere risikoen for å 
bli avslørt, og globale lovbrytere kan gjennomføre lovbrudd 
som har lokale konsekvenser. Ettersom cyberangrep er 
mindre avhenging av rå teknologi enn av ekspertkunnskap, 
vil slik kriminalitet være lite kostnadskrevende å utvikle og 
anvende. 

For å møte kriminalitetsutfordringene som følger av tekno-
logiutviklingen, fordres nasjonalt og internasjonalt samar-
beid mellom offentlige og private aktører. Internett er stort, 
desentralisert og underlagt ulike reguleringer i ulike land. 
Transnasjonal kriminalitet reiser en rekke juridiske proble-
mer ettersom lovbrytere opererer i flere lands jurisdiksjoner. 
Manglende utlevering av lovbrytere gjør det krevende med 

Ved å bruke ny informasjonsteknologi reduseres behovet for 
fysisk nærhet mellom gjerningsmann og offer. Mer bruk av 
teknologi i samhandling mellom politi og publikum inne-
bærer redusert kontakt mellom politi og publikum, noe som 
isolert sett kan gjøre det mer krevende for politiet å følge 
med på hva som skjer i lokalsamfunnet. På den annen side 
vil det være mulig å utvikle teknologiske løsninger som kan 
gi politiet omfattende informasjon om og fra lokalsamfun-
net, for eksempel «lokal lensmann på nett». 

Individualisering og anonymisering
En økende del av personers sosiale liv foregår på internett. 
Internett kan bidra til og støtte opp under økt individuali-
sering i samfunnet, for eksempel ved at en person kan dele 
informasjon og kommunisere med andre ved bruk av sosiale 
medier. Virtuelle verdener tilbyr nye og spennende opple-
velser, og får mennesker til å samhandle med andre fra sine 
private hjem. 

Teknologien gjør det mulig for mennesker som er ensomme 
å etablere sosiale nettverk. Men den åpner også opp for 
at pedofile og psykisk ustabile kan danne nettverk, og slik 
forsterke faren for mulige overgrep. 

Ved hjelp av internett kan man lett få tilgang på informasjon, 
og man kan lettere være en del av en ekstremistisk kultur. 
Internett åpner opp for økt bruk av anonymiseringstjenester, 
falske brukeridentiteter og deltagelse i anonyme nettverk, jf. 
drøfting av politiske ekstremister i kapittel 7. 

Sosiale nettverk som Facebook og Twitter kan brukes til rask 
sosial mobilisering. Nettverkene kan brukes på en positiv 
måte, men kan også bli brukt på måter som kan utgjøre en 
trussel mot offentlig orden, for eksempel til organisering av 
store og eventuelt ulovlige offentlige ansamlinger. Felles for 
Facebook, Twitter, YouTube og blogger er at brukerne styrer 
innholdet. Sosiale medier gir mulighet til rask spredning av 
informasjon, og nettverkene gir også mobbere mulighet til 
å være anonyme. Flere barn og unge opplever å bli mobbet 
eller krenket på nett. For mange oppleves slik mobbing som 
ekstra tung, ettersom innhold på nett kan være vanskelig å 
få fjernet.   

Økende informasjonsmengde
Mengden av privat, forretningsmessig og offentlige data 
som lagres og utveksles, representerer en utfordring. 
Informasjonen kan misbrukes av kriminelle til blant annet 
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etterretning og etterforskning. En trend innen cyberkrimi-
nalitet er at angrep i økende grad stammer fra geografiske 
regioner som har utfordringer med å sanksjonere mot slik 
kriminalitet, se Choo m.fl. (2007). FN er opptatt av det man-
glede lovverket for transnasjonal kriminalitet. Både Interpol 
og Europol har økt sin innsats for å bekjempe cyberkrimi-
nalitet, se drøfting av Internasjonalt polisiært samarbeid i 
kapittel 7. 

Strategisk infrastruktur
Teknologiske lovbrudd eller angrep kan brukes for å ramme 
politiske, religiøse eller økonomiske mål. Angrepene kan 
være rettet mot enkeltpersoner, et politisk parti, en avis, 
en bedrift eller en stat. Målrettede angrep fokuserer ifølge 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet ofte på enkeltpersoner, bedrifter 
eller samfunnssektorer som besitter etterspurt og interessant 
informasjon.13 Angrepene kan også ramme samfunnskri-
tiske funksjoner. Selskaper som leverer kritiske tjenester til 
samfunnet, som for eksempel strøm, vann, olje og gass, er 
spesielt sårbare med tanke på sabotasje og spionasje.

Vellykket angrep på strategisk infrastruktur, som for eksem-
pel elektrisitetsnett eller banksystemer, kan ha dramatiske 
og ødeleggende virkninger. Estland ble angrepet i det som 
omtales som Web War One. Mange beskriver cyber-krigføring 
som den «femte krigføring», etter «land-, sjø-, luft- og plass».14 
Et økende antall land erkjenner at den nasjonale, digitale 
infrastrukturen er en strategisk ressurs som må beskyttes.

En vekst i bruken av radiofrekvensidentifisering (RFID) vil 
kunne innebære nye muligheter for kriminell aktivitet. Blant 
annet kan det manipuleres med RFID-aktiverte biometriske 
pass (e-Pass) og med bruken av RFID-aktiverte mobiltelefo-
ner koblet til bankkonti.

Illegale markeder
Det eksisterer illegale markeder for kjøp og salg av teknisk 
kompetanse og teknisk verktøy. Det foregår blant annet 
kjøp og salg av angrepsverktøy, kredittkortnummer, stjålne 
passord, tilgang til infiserte datamaskiner, og bestilling av 
angrep mot konkrete objekter. I tillegg er det utviklet en 
rekke tjenester for pengetransaksjoner som gjør internett til 
et «eldorado» for hvitvasking.

13   Se www.nsm.stat.no/Arbeidsomrader/Internettsikkerhet-NorCERT/
Internettsikkerhet---NorCERT/IKT--trusselbildet/. Lest august 2012.

14 Se http://www.Economist.com/node/16478792. Lest august 2012.

Enhver datamaskin representerer en verdi for en lovbryter 
som har økonomiske motiver. En virusinfisert datamaskin 
uten spesielt interessant innhold kan benyttes til blant annet 
angrep på andre datamaskiner, lagring av ulovlige filer, 
utsendelse av «spam», innhenting av brukerkontorer og 
kredittkortnummer. 

Sporsikring/beviskjeder
Bruk av informasjonsteknologi skaper elektroniske spor. 
De elektroniske sporene finnes på PCer og servere, i andre 
elektroniske enheter som mobiltelefon og navigasjonsenhe-
ter (GPS), og i nettskyen på internett. Sporene finnes også i 
datasystemer hos tjenestetilbydere som leverer elektroniske 
tjenester. Dette gir politiet gode muligheter til å etterfor-
ske og oppklare saker. Elektroniske spor er imidlertid ofte 
«ferskvare» og områdene i lagringsmediene de lagres på 
blir ofte gjenbrukt, overskrevet eller forsøkt slettet. Politiet 
er avhengig av kompetanse og kapasitet for at sporene skal 
kunne utnyttes i etterforskning. Det er kritisk å få tak i slike 
spor før de forsvinner eller mister sin verdi som bevis eller 
som grunnlag for videre sporing. Det kan også være utfor-
drende for politiet (raskt nok) å få tilgang til elektronisk 
informasjon når denne er sikret med passord eller annen 
beskyttelse. Informasjonen er gjerne sikret ut fra sikker-
hetssensitive og/eller personversmessige forhold. Det at 
informasjon kan være lagret på servere i land med forskjellig 
personvernregelverk, forsterker utfordringene for politiet. 
Utviklingen innen nano- og bioteknologi kan gi nye mulig-
heter for sporsikring ved lovbrudd. 

Utvikling av nye våpen
Nano- og bioteknologi kan brukes til å produsere våpen. 
Biologiske våpen har lange tradisjoner. Nanoteknologi åpner 
mulighetene for en helt ny generasjon av miniatyrvåpen. 
Slike våpen kan omfatte miniatyr antipersonellvåpen med 
stor dødelig effekt. Nanoteknologiske våpen vil være vanske-
lig å oppdage og beskytte seg mot. Våpenets ekstremt lille 
format og evne til å kunne programmeres kan føre til mas-
sive ødeleggelser.
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5.1 Flytting av maktsentra 
Gjennom økt handel, investeringer på tvers av nasjonale 
grenser, rask spredning av ny teknologi, migrasjon og friere 
kapitalflyt, blir nasjonale økonomier integrert i en hastighet 
og et omfang som verden ikke har erfart tidligere. Sterkere 
integrasjon er en konsekvens av en langvarig internasjo-
nal innsats for å redusere eller fjerne handelshindringer 
og å inngå forpliktende politiske samarbeidsavtaler. 
Internasjonale handelsavtaler har gjort det lettere å utnytte 
fordelene ved at det er ulik kostnadsutvikling mellom land 
som produserer ferdigvarer. Handel med ferdigvarer har 
bidratt til økt global etterspørsel etter og produksjon av 
råvarer. Økt politisk samhandling har bidratt til å dempe det 
politiske konfliktnivået mellom nasjoner og regioner, og har 
vært et viktig grunnlag for å skape økonomisk stabilitet, for 
eksempel i Europa gjennom utvidelsen av EU.  

Økt integrasjon har ført til at regionale og nasjonale øko-
nomier er blitt langt mer avhengig av hverandre enn hva 
tilfellet har vært tidligere. Avhengigheten forsterkes ved at 
ny teknologi bidrar til at økonomiske ubalanser raskt kan 
flytte seg mellom regioner og land, og dermed overføre øko-
nomiske problemer i ett område til et annet område langt 
hurtigere enn hva landene har vært vant til. 

Under finanskrisen i 2008 spredte problemene i finansmar-
kedene i USA seg raskt til realøkonomien i land og regioner 
utenfor USA. Under en periode med sterk økonomisk vekst 
før 2008 hadde det utviklet seg store globale ubalanser. 
Kraftig gjeldsoppbygging i blant annet USA ble motsvart av 
betydelige driftsoverskudd i andre land (herunder Kina) og 
regioner som eksporterte varer med lave priser til tradi-
sjonelle industriland. Høy vekst og lave renter ga grobunn 
for sterk ekspansjon i finanssektoren i USA, basert på en 
forventning om fortsatt høy økonomisk vekst. Risikoen ved 
utlånsveksten ble spredd globalt gjennom internasjonale 
kapitalmarkeder. Da boblen sprakk spredte den etterføl-
gende bankkrisen seg svært raskt til europeiske banker og 

kredittinstitusjoner. Problemene i finansmarkedene skapte 
problemer for tilgangen på kapital til realinvesteringer og 
ordinær økonomisk virksomhet ved at viktige kredittlinjer 
tørket ut. Konsekvensene ble en alvorlig økonomisk ned-
gang med høy arbeidsledighet i flere store land i 2009, se 
Statistisk sentralbyrå (2009B). 

Så langt har gevinstene for verdensøkonomien ved integra-
sjon og globalisering vært større enn de negative konsekven-
sene av at nasjonalstaten har overført viktige økonomiske 
og politiske virkemidler til overnasjonale organer. Den 
nasjonale virkemiddelbruken er blitt snevret inn, mens en 
mer åpen handel og sterkere internasjonal samhandling 
har gitt et større handlingsrom for, og større effekt av, felles 
økonomisk-politiske tiltak. Det vil være en utfordring for 
internasjonale og overnasjonale organer i årene fremover 
å sikre fortsatt gevinst fra integrasjon og globalisering, og 
sørge for at positive og negative effekter av økt integrasjon 
ikke blir skjevfordelt mellom landene. 

Det er liten grunn til å tro at de økonomiske og politiske 
endringsprosessene som fortsatt pågår vil endre hovedret-
ning de nærmeste årene. De positive konsekvensene av glo-
balisering og integrasjon, utfordres imidlertid av endringer 
i den økonomisk-politiske maktbalansen mellom stormakter 
og av regionale forskyvninger av verdens finansøkonomiske 
tyngdepunkter. Utviklingen i verdensøkonomien vil der-
for være sterkt avhengig av hvordan de nye økonomiske 
stormaktene forvalter sin «nye» posisjon og rolle i forhold til 
resten av verdens økonomier. Og den vil være avhengig av 
hvordan de «gamle» og «nye» økonomiene klarer å etablere 
hensiktsmessige arenaer for global samhandling for å hente 
ut ytterligere økonomiske gevinster av økt integrasjon. 

5.2 Global økonomi
Hovedtrekkene ved utviklingen i verdensøkonomien slik 
den ser ut i 2012 er at vestlige økonomier (USA og Europa) 

Kapitlet beskriver trekk ved den globale økonomiske utviklingen og utsikter for europeisk og norsk økonomi. 
Kriminelle handlinger har ofte et økonomisk motiv. Omfanget og innretningen av kriminaliteten vil være knyttet til 
hvor lett det er å oppnå økonomisk gevinst, av gevinstens størrelse og av risikoen for å bli tatt. Norsk økonomi 
og Norges økonomiske situasjon i forhold til økonomien i andre land og land områder, vil derfor ha betydning for 
norsk kriminalitetsutvikling.
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opplever lav vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP), mens 
«fremvoksende økonomier» ledet an av landene som omtales 
som BRICS (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika) 
kan vise til betydelig økonomisk vekst. I løpet av de siste 10 
årene har BRICS-landene bidratt med mer enn en tredje-
del av verdens vekst i BNP, og har vokst fra å utgjøre ca 15 
prosent av verdensøkonomien til i dag å omfatte 25 prosent 
av den samlede produksjonen i verden. Det internasjonale 
pengefondet (IMF) forventer at de fremvoksende økonomi-
ene i 2012 vil stå for ca. 80 prosent av veksten i verdens BNP. 

IMF forventer fortsatt lav vekst i Europa, EU og USA, mens 
det forventes betydelig vekst i Asia, spesielt Kina og India, 
og i Latin-Amerika, spesielt Brasil, se tabell 5.1. Også for 
G7-landene forventes det relativt lav økonomisk vekst.

Av BRICS-landene peker Kina seg ut som en økonomi i sterk 
vekst og som en betydelig ny stormakt i verdensøkonomien. 
Gjennom de siste 30 årene har Kina hatt en årlig vekst i BNP 
på nær 10 prosent, jf. Statistisk sentralbyrå (2012). Selv med 
noe redusert veksttakt forventer IMF at Kina i løpet av noen 
år vil gå forbi USA som verdens største økonomi. Estimater 
viser at Kinas økonomi i 2050 vil være betydelig større enn 
økonomien i USA, og sammen med India ha et BNP som er 
mer enn dobbelt så stort som USAs BNP, se figur 5.1. 

Selv om det over tid vil være forskjeller mellom den økono-
miske veksten for enkelte land innenfor de ulike landgrup-
pene/økonomisonene, vil de økonomiske tyngdepunktene 
(målt ved innflytelse på verdensøkonomien) i USA og 
Europa i løpet av få år bli forbigått av de nye økonomisonene 
i Latin-Amerika (Brasil) og Asia (Kina og India). 

 
5.3 Europeisk økonomi
Finansuroen som rammet europeiske land i 2008, ble etter 
fall i BNP i 2009 delvis hentet inn i 2010. I 2011 ble imidlertid 
den økonomiske veksten igjen redusert, og de sør-europeiske 
landene opplevde statsgjeldkrise og krise i bankvesenet. Den 
europeiske sentralbanken (ESB) gjennomførte i 2011 en 
rekke tiltak for å avverge bankkrise og støtte den nasjonale 
økonomien i flere land. Det er fortsatt et betydelig press på 
euroen som felles valuta, og krisen i Portugal, Spania, Italia 
og spesielt i Hellas er i 2012 på ingen måte avverget. Landene 
i Nord-Europa synes å klare krisen bedre, spesielt fremstår 
Tyskland med en sterk økonomi innenfor EU.

Tabell 5.1  Forventet gjennomsnittlig årlig reell vekst i BNP. 
2010–2016

Prosent

Verden sett under ett 4,6

Europa 1,6

EU 1,9

Asiatiske økonomier i vekst (inkl. Kina og India) 8,5

Latin-Amerika og Karibien 4,3

G7-land 2,2

USA 2,7

                 Kilde: IMF, World Economic Outlook Database Sept 2011 

Figur 5.1  Verdens største økonomier i 2050 (BNP)
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På kort sikt har de økonomiske problemene i Europa ført 
til høy og økende arbeidsledighet i flere land. Gjeldskrisen 
begrenser landenes handlingsrom til å føre en økonomisk 
politikk som kan skape vekst og dermed redusere arbeids-
ledigheten. I sin omtale av perspektivene fremover legger 
Statistisk sentralbyrå til grunn at myndighetene i Europa vil 
lykkes i å forhindre at utviklingen i finansmarkedene kom-
mer ut av kontroll. Det må forventes svært lave renter i en 
lengre periode, at statsgjeldkrisen vil prege den økonomiske 
utviklingen, og at det fortsatt vil være svak økonomisk vekst 
i området. Først i 2014 forventes det at konjunkturene vil 
peke oppover, jf. Statistisk sentralbyrå (2012). 

På lengre sikt må det forventes at europeisk økonomi vil 
stabilisere seg og komme inn i en periode med sterkere øko-
nomisk vekst. Selv om det vil være stor usikkerhet knyttet til 
hvordan de enkelte landene vil klare seg økonomisk, er det 
rimelig å anta at arbeidsledigheten vil holde seg høy i flere 
år fremover og at lønnsutviklingen vil være svak. På bak-
grunn av hvordan krisen har rammet de ulike landene ved 
inngangen til 2012, vil trolig veksten i økonomi og lønn være 
svakere i det sørlige Europa enn for landene i nord.

5.4 Norsk økonomi
Norge har sammenlignet med andre land en liten og åpen 
økonomi. Vi handler mye med andre land, vi har store 
investeringer i utlandet, og utlandet investerer mye i Norge. 
Mer enn 40 prosent av BNP leveres som eksport. Verdien 
av olje- og gasseksporten fra norsk sokkel utgjør nesten 
halvparten av samlet eksport. Det betyr at endringer i den 
globale økonomien og i den økonomiske situasjonen i land 
som vi handler med, har stor betydning for den økonomiske 
utviklingen i Norge.

Det meste av eksporten går til europeiske land, i hovedsak til 
land innenfor EU. Utenom olje- og gasseksporten er Sverige 
vårt viktigste eksportland. De landene som vi har størst 
import fra er Sverige, Tyskland og Kina. 

Gjennom høye inntekter fra petroleumsvirksomheten har 
Norge bygget opp en betydelig kapitalreserve for å sikre at 
også fremtidige generasjoner skal ha fordel av olje- og gass-
forekomstene i Nordsjøen.

Om lag 40 prosent av Norges utenrikshandel i tradisjonelle 
varer (ikke olje og gass) skjer med land som er med i EUs 

pengeunion. Norsk eksport av fisk er betydelig, og har de 
senere årene hatt kraftig vekst i nye markeder. Utviklingen i 
norske valutakurser er derfor viktig for den norske kronens 
kjøpekraft. I juli 2012 var norske kroner 9 prosent sterkere 
enn gjennomsnittet for 1990-tallet, målt ved Norges Banks 
konkurransekursindeks. Statistisk sentralbyrå forventer at 
kronen fortsatt vil holde seg sterk frem mot 2015.

Også norsk økonomi ble rammet av finanskrisen i 2008/2009. 
Tradisjonelle eksportnæringer opplevde redusert etterspør-
sel, mens høy aktivitet i petroleumssektoren ga stimulanser 
til andre deler av norsk økonomi. Høy etterspørsel etter olje 
og gass på verdensmarkedet har holdt oljeprisene oppe. 
Investeringer innen olje og gass, blant annet som følge av at 
det er funnet nye store petroleumsforekomster på norsk sok-
kel, har sammen med høy boligproduksjon bidratt til fortsatt 
vekst i BNP i Norge jf. Statistisk sentralbyrå (2012).

Selv om Norge merket finanskrisen, er arbeidsledigheten 
fortsatt lav. For 2011 viser Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 
en ledighetsrate på 3,3 prosent, en nedgang på 0,3 prosent-
poeng fra 2010. Arbeidsstyrken økte i 2011 som følge av høy 
befolkningsvekst etter stor innvandring fra nord-europeiske 
land, se også drøfting i kapittel 3. 

Prisene i Norge økte svakt i 2011. Årslønnsveksten var høy-
ere enn i 2010, og på grunn av lav prisstigning var reallønns-
veksten i 2011 ca 2 prosentpoeng høyere enn i 2010.

Fortsatt svak økonomisk vekst internasjonalt har ført til at 
de nasjonale sentralbankene holder styringsrentene lave. 
Norsk økonomi oppfattes internasjonalt å være mer solid 
enn mange andre lands økonomier, noe som har bidratt til 
at kursen på norske kroner er høy. Høy valutakurs og svak 
vekst i markedene for tradisjonell norsk eksport fører til 
vansker for deler av konkurranseutsatt næringsliv. Over tid 
kan lønnsomheten bli for lav til at disse kan overleve i Norge, 
eller de kan oppleve å prise seg ut av markedet i Norge hvis 
de velter økte lønnskostnader over på prisene.

Det er rimelig å forvente svak vekst internasjonalt i flere år 
fremover. Den økonomiske veksten i Norge de nærmeste 
årene må derfor komme fra økt innenlandsk etterspørsel. 
Vekstimpulsene vil i tillegg til å komme fra økte investerin-
ger i petroleumssektoren (stor aktivitet og stor optimisme 
som følge av nye og lovende funn), kunne komme fra 
etterspørsel fra en økende arbeidsstyrke gjennom fortsatt 
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arbeidsinnvandring, gjennom etterspørsel som følge av 
økte overføringer fra staten til husholdningene (blant annet 
eldrebølgen) og gjennom fortsatt høye boliginvesteringer. 

Statistisk sentralbyrå skriver i Økonomisk utsyn 2012 at «En 
slik konsumdrevet oppgang, hjulpet av en viss økning i olje-
sektorens impulser til økonomien, vil gjøre at veksten i fast-
landsøkonomien tar seg opp fremover. Lønns- og prisveksten 
vil ta seg opp fra 2013 og fremover. Det vil antakelig føre til at 
rentenivået øker, om lag i takt med rentenivået i eurosonen».

Sammenlignet med de fleste land i Europa og verden for 
øvrig er Norge et rikt land. Selv om norsk økonomi påvirkes 
av både europeiske og globale konjunktursvingninger, er det 
rimelig å forvente at Norge fortsatt vil være et rikt land sam-
menlignet med andre land i Europa og verden. Utvinning og 
salg av olje- og gass fra Nordsjøen vil sikre både høy økono-
misk aktivitet og høye inntekter. Norge vil over lang tid være 
avhengig av arbeidsinnvandring for å oppnå produksjons-
vekst i viktige deler av økonomien. Ikke minst vil etterspør-
selen etter arbeidskraft innenfor tjenesteproduserende 
sektor øke kraftig i fremtiden.

Etter finanskrisen i 2008–2009 økte arbeidsledigheten i en 
rekke vestlige industriland, inkludert Norge. Mens ledighe-
ten i Europa viser fortsatt økning både målt i antall og som 
andel av alle arbeidsledige, opplever Norge at ledigheten i 
juli 2012 var lavere enn samme måned i fjor. Også i Tyskland 
har ledigheten falt de siste par årene. 

De økonomiske nedgangstidene innebærer betydelige utfor-
dringer for den klassiske europeiske velferdsmodellen. Den 
europeiske sentralbanken (ESB) er bekymret for det store 
antallet unge arbeidsledige, spesielt i Sør-Europa, og deres 
muligheter for å komme inn i et ordinært arbeidsmarked, 
ved at de gjerne tvinges inn i kortvarige 3 til 6 måneders 
arbeidskontrakter.  

 
5.5  Utfordringer for  

kriminalitetsutviklingen     
Norge har en liten og åpen økonomi, og omfattende sam-
handling med internasjonale aktører. Det innebærer at norsk 
økonomi er utsatt og sårbar for endringer i økonomiske 
forhold ellers i verden. 

Nye finanssentra
Økonomiske maktsentra flyttes fra kjente vestlige miljøer 
til nye finansielle sentra. Dette fordrer at norsk næringsliv 
og norske aktører forstår og forholder seg til ulike kulturers 
oppfatning av og tilnærming til økonomisk kriminalitet. Det 
er viktig at politiet og ansvarlige kontrollmyndigheter både 
har kunnskap om finansiell virksomhet og forstår ulike kultu-
rers tilnærming til økonomisk kriminalitet.  

Utvikling av nye finansielle tilbud og finanstransaksjoner 
basert på andre økonomiske og samfunnsmessige strukturer 
kan åpne for ny kriminalitet og nye arenaer for kriminell 
aktivitet. Sett i sammenheng med rask teknologiutvikling og 
utbygging av nye infrastrukturer kan det forventes at både 
den globale økonomien og nasjonale økonomier vil møte 
utfordringer med hensyn til å kunne identifisere og bekjempe 
nasjonsovergripende økonomisk kriminalitet. Utfordringene 
forsterkes ved at den teknologiske utviklingen har redusert 
behovet for tett kontakt mellom gjerningsperson og offer, at 
aktive kriminelle kan kommunisere med hverandre med lav 
risiko for å bli overvåket, og at transaksjonene/handlingene 
kan utføres uten tidstap uansett hvor i verden handlingene 
foretas, jf. også drøfting i kapittel 4.  

Økonomisk sårbar
Som en liten, åpen økonomi med betydelige økonomiske 
interesser i utlandet, blant annet gjennom norske bedrifters 
eierskap i utenlandske virksomheter, som viktig skipsfarts-
nasjon og som tung aktør innenfor finansinvesteringer, vil 
norsk økonomi være sårbar for kriminalitet rettet mot disse, 
og konsekvensene av kriminaliteten kan bli omfattende. 
Stort internasjonalt engasjement åpner for infiltrasjon av 
utenlandske kriminelle aktører og nettverk i norsk nærings-
liv. Og det kan oppstå nye former for transaksjonskriminali-
tet knyttet til innsidehandel både på individ- og selskapsnivå. 

Internasjonal kriminalitet
Når globale lovbrytere gjennomfører lovbrudd med lokale 
konsekvenser, reises en rekke juridiske utfordringer fordi det 
opereres i flere lands jurisdiksjoner. Kriminalitet over lande-
grenser skaper utfordringer når det gjelder internasjonal og 
nasjonal etterretning og etterforskning, og ved utlevering av 
lovbrytere. Økt fokus på transnasjonal kriminalitet har de 
senere årene ført til bedre systemer og løsninger innenfor det 
internasjonale samarbeidet.
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Norsk forretningsetikk utfordres når nye internasjonale øko-
nomiske relasjoner etableres. Disse kan åpne for omfattende 
pengeoverføringer til utlandet både i nye og kjente former, 
for eksempel pengeoverføringer (både registerte og uregis-
terte), pengesmugling, «gaver», hawala-ordninger, etable-
ring av fiktive selskaper i skatteparadiser og «pyramidespill». 
Ved handel med aktører i utenlandske «svarte økonomier» 
kan tilsvarende svart økonomi i Norge bli stimulert. 

Den gjensidige tilliten til lovlige økonomiske transaksjoner 
er avhengig av at det utveksles bekreftede dokumenter. Når 
internasjonal økonomisk samhandling er i endring, må aktø-
rene ofte forholde seg til nye og ukjente dokumenter, og de 
må etablere kontrollordninger for å sikre seg mot å bli utsatt 
for svindel gjennom falske transaksjonsdokumenter.   

Økonomisk gevinst
Norge er et rikt land. Med økende økonomiske forskjeller 
mellom Norge og andre land, kan Norge bli et mer attraktivt 
sted å begå kriminalitet. Spesielt vil våre mange velferds-
ordninger og fellesskapsordninger (trygd, skatt, momsrefu-
sjon, støtteordninger for næringslivet osv) kunne bli utsatt 

for svindelforsøk fra internasjonale aktører, nettverk og 
organisasjoner. Etablering av effektive kontrollordninger vil 
imidlertid kunne redusere mulighetene for å lykkes med slik 
økonomisk kriminalitet. 

Utsikter til god økonomisk vekst og jevn inntekstfordeling 
i Norge innebærer at tradisjonelle drivere for vinningskri-
minalitet svekkes og at slike former for kriminalitet kan bli 
redusert.

Statsfinanser 
Hvis den økonomiske uroen i Europa også rammer Norge, for 
eksempel ved at verdien av oljefondet reduseres på grunn av 
fall i internasjonale finansmarkeder, hvis eksportindustrien 
mister markedsandeler, eller hvis oljeprisene synker kraftig, 
kan det bli nødvendig med innstramninger i den økonomiske 
politikken. Da kan en reduksjon i offentlige utgifter føre til 
lavere bevilgninger til politiet. I så fall vil politiets evne til å 
bekjempe kriminalitet bli svekket, og kriminaliteten i Norge 
kan øke. Uten vekst i budsjettene til politiet vil det kunne 
bli vanskelig å nå målsettingen om 2,0 politiansatt pr. 1 000 
innbygger når befolkningen samtidig øker i Norge.
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6.1 Klimaendringer 
Klimaendringer representerer en stor utfordring for samfun-
net, både miljømessig, sosialt og økonomisk. Det første tiåret 
på 2000-tallet var det varmeste tiåret som noen gang er målt 
ifølge Interpol (2011). Den globale overflatetemperaturen 
på jorden har gradvis økt siden 1880, se figur 6.1. FNs klima-
panel anslår at det blir en økning i den globale middeltempe-
raturen på mellom 1,1 og 6,4 grad celsius innen 2100. Dette 
vil i så fall være den raskeste temperaturøkningen på 10 000 
år. Klimafremskrivninger tilsier at det også blir varmere i 
Norge. Temperaturen forventes å stige mest om vinteren og 
minst om sommeren. 

Økningen i temperaturen vil være avhengig av blant annet 
størrelsen på utslippene av klimagasser. Økning av men-
neskers generelle forbruk, transportbehov og energibruk, 
særlig fra kilder som kull, olje og gass, tilsier at utslippene 
vil øke. De to siste årene er det imidlertid registrert en viss 
nedgang i utslipp av klimagasser i flere land, noe som kan 
ha sammenheng med lavere økonomisk vekst på grunn av 
finanskrisen.15

Global oppvarming fører til at havnivået stiger og at utsatte 
landområder settes under vann. Samtidig fører oppvarmin-
gen til ekstremvær som kan lede til en rekke hendelser, blant 
annet skogbranner, tørke, hetebølger, nedbørsøkning, flom 
og sykloner. Interpol (2011) peker på indirekte sammenheng 
mellom global oppvarming og terrorisme. De viser til at natur-
katastrofer kan føre til uroligheter i land med ustabile regimer 
gjennom økt fattigdom, økte sosiale spenninger, miljøødeleg-
gelser, svekket politisk ledelse og svekkede politiske institusjo-
ner. Slik ustabilitet kan nøre opp under en håpløshetsfølelse 
som kan lede til ekstremisme og terrorisme. 

For Norge kan global oppvarming føre til økt skipstrafikk, 
som en følge av nye skipsleder mellom Nordøst-Asia og 
Europa, se Norheim-Martinsen (2011). Dette kan gi økt 

15  Se http://www.miljostatus.no/no/Tema/Klima/. Lest februar 2012.

vekst for norsk næringsliv, men representerer også en risiko 
for oljeutslipp.

Miljø og kriminelle markeder 
Internasjonale satsninger som er iverksatt for å fremme 
positive miljøtiltak kan skape nye kriminelle markeder, for 
eksempel som organiserte merverdiavgiftsbedragerier ved 
omsetning av klimakvoter. De tapte inntektene ved slike 
bedragerier innen EU utgjorde om lag 5 milliarder euro i 
løpet av en 18 måneders periode ifølge anslag fra Europol 
(2009). Lovendringen i den norske merverdiavgiftslovgiv-
ningen for regulering av innenlands omsetning av klimakvo-
ter fra 2010 vil kunne føre til merverdiavgiftbedragerier. Det 
forventes at nye varegrupper kan bli gjenstand for samme 
fremgangsmåte. Norge og Sverige har blant annet inngått 
avtale om et felles marked for el-sertifikater/grønne sertifi-
kater som kan være sårbar for utnyttelse. Disse sertifikatene 
er et incentiv for å fremme lønnsomhet i produksjon av 
fornybar energi – hovedsakelig med vekt på vind-, vann- og 
bioenergi, se ØKOKRIM (2010). European Power Exchanges 
har også pekt på at det nordiske energimarkedet kan være 
sårbart for svindel, se EuroPex (2010). 

6.2 Økosystemer under stress
Befolkningsvekst, økt velstand og forbruk, samt økonomisk 
vekst på bekostning av miljøet fører til utarming av økosys-
temene rundt oss. Måling av økologiske fotavtrykk er en 
omforent internasjonal metodikk for å måle sammenhengen 
mellom forbruk, produksjon og økologiske belastninger. 
Målingene viser at det har vært en dobling i bruk av natur-
ressurser siden 1960-tallet. Fremskrivninger av befolknings-
vekst, forbruk og klimaendringer viser at det innen 2030 vil 
være behov for to planeters produktive kapasitet for å møte 
våre behov, se Pollard m.fl. (2010). 

Energiknapphet 
Forbruket av ikke-fornybare naturressurser som olje, gass og 
kull kan på kort sikt føre til energiknapphet. I 2007 ble om 
lag 80 prosent av verdens energi skapt gjennom forbrenning 

Kapitlet beskriver miljøutviklingen med utgangspunkt i klimaendringer og press på økosystemene. Det har vært 
økt politisk og sosialt fokus på miljøutfordringer de siste tiårene, men oppmerksomheten rundt miljø spørsmål 
synes å være avtagende. Dette gjelder også for Norge, og særlig blant ungdom, se Rees (2011).
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av fossilt drivstoff, der OECD-landene er de primære for-
brukerne. Bare 17 prosent av verdens energibehov ble skapt 
gjennom fornybar energi, jf. Royal Canadian Mounted Police 
(2007). Energiknappheten kan på sikt bli en alvorlig utfor-
dring. Det er imidlertid vanskelig å fastslå om og eventuelt 
når en eventuell energikrise vil kunne inntreffe.

Olje brukes direkte eller indirekte i 95 prosent av all indus-
triproduksjon i verden i dag. Energiknapphet kan føre til økt 
konkurranse og ustabilitet i markedet. Oljeselskapet Shell 
har utviklet to ulike fremtidsscenarioer der verstefallsscena-
rioet går i retning av bilaterale avtaler i et kappløp for å sikre 
seg og sine allierte energitilgang. Dette kan føre til ekstreme 
energipriser og regelrette «ressurskriger». Bestefallsscenarioet 
peker i retning av felles globalt samarbeid og fremvekst av ny 
teknologi. Dette er et scenario som vil kreve at de rike landene 
samarbeider og påtar seg merkostnader i et utviklingsarbeid, 
jf. Norheim-Martinsen (2011). 

Vannmangel 
Vann er en utfordring både med hensyn til tilgang og 
kvalitet. FN har anslått at nesten 900 millioner mennes-
ker mangler tilgang til rent vann, og at opp til 5 millioner 
mennesker dør årlig som en følge av vannrelaterte sykdom-
mer. Forbruket av ferskvann er mer enn doblet etter andre 
verdenskrig, og det er forventet å øke med ytterligere 25 pro-
sent innen 2030. Befolkningsveksten øker behovet for vann, 
samtidig som klimaendringer påvirker ferskvannssystemene.

Kjemikalieutslipp 
Utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier fra industrien 
har gått ned de siste 20–30 årene.16 Mange utslippssaker 
skyldes i utgangspunktet ulykker ved at de ansvarlige ikke 
har fulgt fastlagte sikkerhetsforanstaltninger. Brudd på 
sikkerhetsregler er gjerne primærlovbruddet, mens forurens-
ningen er en konsekvens av dette, se ØKOKRIM (2010). 

Økt forbruk fører til kraftig økning av avfallsmengden. Tall 
fra Statistisk sentralbyrå viser at avfallsmengden i Norge var 
over 30 prosent større i 2010 enn i 1995, se figur 6.2. Avfall 
og avfallshåndtering kan føre til utslipp av klimagasser, 
tungmetaller og andre miljøgifter. Forsvarlig håndtering av 
avfall i Norge har ført til at utslippene fra avfallsbehandlin-
gen har gått ned.17 

16  Se http://www.miljostatus.no/no/Tema/Kjemikalier/. Lest februar 2012. 
17  Se http://www.miljostatus.no/no/Tema/Avfall/. Lest februar 2012. 

Figur 6.1  Global temperaturutvikling. Målt som avvik i grader 
celsius sammenlignet med perioden 1951–1980
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Håndtering av elektronisk avfall 
Mye elektronisk avfall eksporteres uten at det nødvendigvis 
håndteres forsvarlig i de landene det mottas. Elektronisk 
avfall innholder giftige stoffer, og skal håndteres som farlig 
avfall. Ved håndtering av farlig avfall oppstår såkalt «omvendt 
økonomi», der den som tar imot avfallet får betalt fullt ut 
når avfallet er mottatt, før sortering, gjenvinning, transport, 
sluttdeponering er foretatt. Fortjenesten øker ved ikke å 
gjennomføre avfallshåndteringen forskriftsmessig, som for 
eksempel ved å dumpe avfallet på ulovlige steder eller drive 
ulovlig eksport. Europol (2011) påpeker at ulovlig håndtering 
av avfall er en av de raskest voksende nye kriminalitetsområ-
der fordi organiserte kriminelle grupper utnytter mulighetene 
ved lav oppdagelsesrisiko og høy fortjenestemargin. 

Globalt kastes det ca 40 millioner tonn elektronisk avfall hvert 
år, og organisert ulovlig internasjonal handel er et voksende 
problem, se Royal Canadian Mounted Police (2011). I Kina og 
Afrika er det forventet en økning i elektronisk avfall generert 
fra datamaskiner på 400 prosent fra 2007 til 2020, mens i 
India er det forventet en økning på 500 prosent. I India og 
Kina foretas det en enkel gjenvinning av elektronisk avfall, 
mens avfallet blir dumpet direkte i naturen i mindre utviklede 
afrikanske land. 

Avtagende biologisk mangfold 
Mange arter og naturtyper står i fare for å forsvinne som en 
følge av forurensning, klimaendringer, fysiske inngrep og/
eller endring i bruk av arealer. Det biologiske mangfoldet 
er en nødvendighet for at kretsløpene i naturen og økosys-
temene skal opprettholdes. Det er krevende å forutsi hvilke 
konsekvenser hvert enkelt inngrep har for naturen. Det er 
derfor viktig med et «føre-var-prinsipp» når det gjelder for-
valtning av naturen. I en FN-rapport advares det mot at det 
biologiske mangfoldet avtar i en hastighet som verden aldri 
før har sett, se Convention on Biological Diversity (2010). 

6.3  Utfordringer for  
kriminalitetsutviklingen      

Miljøkriminalitet er en belastning på miljøet som kommer 
på toppen av den belastningen lovlig virksomhet utgjør. Selv 
om miljøkriminaliteten ofte rammer lokalt, har den også 
globale konsekvenser. Det er sjelden synlige ofre, og umid-
delbare og synlige effekter av lovbruddet kan være vanskelig 
å observere. Hver hendelse behøver ikke være alvorlig, men 
summen av dem kan ha store konsekvenser. Kriminaliteten 
svekker menneskers livsgrunnlag ved at ressurser blir ska-
det/utryddet, samtidig som den reduserer muligheten til å 
ha kontroll med fremtidig forvaltning av naturressursene. 
Det er krevende for politiet alene å bygge opp tilstrekkelig 
kunnskap om miljøkriminalitet. 

Økonomiske incentiver og nye kriminelle markeder
Økonomiske incentiver for å verne om miljøet gir nye krimi-
nelle markeder. Svakheter ved regelverk og kontrollmyndig-
heter kan utnyttes av kriminelle. De nye markedene (som 
for eksempel for CO2-kvoter, el-sertifikater og avfallshåndte-
ring) har vist at det er gode profittmuligheter, liten oppda-
gelsesrisiko og lave strafferammer for slik kriminalitet. 

I den vestlige verden har det vært økt oppmerksomhet om 
konsekvensene av forurensning, spesielt utslipp av kjemika-
lier direkte i naturen. Økt bevissthet og kunnskap kan føre 
til færre – både bevisste og ubevisste – utslippslovbrudd. 
Når det gjelder mer indirekte utslipp, for eksempel gjennom 
kjemikalier i forbruksvarer, synes dette å være en økende 
utfordring.

Trussel mot biologisk mangfold  
Det er et globalt marked for handel med truede arter. 
Interpol har registrert at organiserte kriminelle miljøer tar 
del i slik kriminalitet siden det er forbundet med lav opp-
dagelsesrisiko og høy fortjeneste, jf. Interpol (2010). Det 
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er blant annet en utfordring at rovdyr blir utsatt for ulovlig 
uttak. Offentlig oppmerksomhet og strenge straffesanksjo-
ner, har ført til at uttaket av rovdyr likevel er på et relativt 
lavt nivå i Norge. 

I Norge kan ulovlig, urapportert og uregulert fiske (UUU-
fiske) true enkelte fiskebestander, og i siste instans forårsake 
uopprettelig skade på livet i havet. I tillegg til UUU-fiske, er 
introduksjon av fremmede arter en trussel mot det biolo-
giske mangfoldet. 

Enkelte fiskebestander i norske farvann kan bli truet som 
følge av at vedtatte reguleringer, som for eksempel kvote-
størrelser og sikring av merder, ikke følges opp av aktører 
innen fiskeri- og oppdrettsnæringen. 

Ureglementert bygging i landskapet og ulovlig motorferdsel i 
utmark er en trussel mot biologisk mangfold, og det privati-
serer og/eller ødelegger områder som i utgangspunktet skal 
være tilgjengelige for alle. Når det gjelder ulovlig motorferd-
sel i utmark synes det å være relativt stor sosial aksept for 
slike lovbrudd i Norge, samtidig som tilgjengeligheten av 
motorkjøretøy øker.

Klimaendringer 
Naturkatastrofer forventes å forverre fattigdomsproble-
mer og sosiale spenninger i verden, noe som kan føre til 
økt migrasjon til blant annet Norge, se kapittel 3. I ytterste 
konsekvens kan naturkatastrofer føre til underminering 
av lov og orden. Dette er observert under naturkatastrofer, 
blant annet gjennom plyndringer og opprør som en følge av 
frustrasjon, usikkerhet og nød. Det er også opplevd økning i 
kriminalitet, særlig bedragerier, som for eksempel misbruk 
av naturkatastrofefond og fiktive pengeinnsamlinger til 
støtte for katastroferammede, se Royal Canadian Mounted 
Police (2007).
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7  POLITISK UTVIKLING

FOTO: BERIT ROALD / ScANPIx



46 / politisk utvikling

7.1 Internasjonale forhold
Selv om Norge ikke er medlem av EU, påvirkes landet direkte 
og indirekte av den politiske utviklingen i Europa. Stabilitet 
og velferd i våre europeiske naboland har stor betydning 
for norsk politikk, økonomi og samfunnsutvikling. EU 
opplever i dag økonomisk, politisk og sosial uro. Den svake 
økonomiske utviklingen i EU gir for eksempel flere arbeids-
søkende fra EU-/EØS-landene til Norge, jf. drøfting i kapittel 
3. Internt i EU er det interesser som mener at EU trenger 
sterkere overnasjonale institusjoner (mer føderal styring) for 
å løse dagens og fremtidens utfordringer, mens andre mener 
at EU heller skal være mindre overgripende enn i dag. I 2013 
vil EU ha 28 medlemsland. 

Et EU som er opptatt av interne forhold, vil ha mindre fokus 
på å etablere ordninger og avtaler med Norge. Utviklingen i 
EU har betydning for norsk justispolitikk og politisamarbeid 
med andre land. I fremtiden kan det bli mer krevende å få 
delta i viktige ordninger innenfor det justispolitiske sam-
arbeidet i EU utover de rammeavtalene Norge allerede har 
med EU, se kapittel 7.6 for en nærmere drøfting. Det har for 
eksempel vært krevende for Norge å oppnå avtale om overfø-
ring av domfelte til soning i EU. Norge har derfor inngått 
bilaterale avtaler om soningsoverføring med noen av EUs 
medlemstater. 

Det er en rekke internasjonale konflikter i verden som direkte 
og indirekte påvirker norske politiske forhold. Etter terror-
angrepene som rammet USA 11. september 2001 iverksatte 
amerikanske myndigheter en global krig mot terror. I oktober 
samme år innledet USA militære operasjoner i Afghanistan. 
Kampen mot terror omfatter også droneangrep mot mål i 
Pakistan. Norge er med i den internasjonale sikkerhetsstyrken 
(ISAF) i Afghanistan. ISAF er en internasjonal militær styrke 
ledet av NATO. USA planlegger å avslutte sin deltakelse i 
kampoperasjoner i Afghanistan allerede i løpet av 2013. Også 
norske styrker vil i løpet av 2013 bli trukket ut av landet. 

Personer og grupper med ekstreme islamistiske sympa-
tier utkjemper en global kamp. I Europa har man sett 

indikasjoner på at USA og deres vestlige alliertes militære 
engasjement har blitt brukt som begrunnelse for å ramme 
europeiske mål, også i Norge. Norge har også en synlig rolle i 
andre sammenhenger. NATO har økt satsningen på sivilt-
militært samarbeid. Det betyr at militære aktører samarbei-
der tett med sivile organisasjoner og utfører sivile oppgaver, 
en oppgavedeling som har skapt spenninger mellom lokalbe-
folkning og deltagerland fra NATO. Norske myndigheter er 
imidlertid opptatt av at humanitære oppgaver i minst mulig 
grad skal blandes inn i politiske og militære strategier. Norge 
har også hatt en aktiv rolle som fredsmegler i ulike konflikt-
områder i verden, som for eksempel i Sri Lanka og Syria. 

I flere land i Midtøsten og Nord-Afrika foregår det omfat-
tende regimeendringer. Landene i Midtøsten produserer 
mest olje i verden, men er samtidig preget av indre konflikter 
og ytre innblanding. Petroleumsforekomstene i nordom-
rådene, som er antatt å være de nest største i verden, vil gi 
Norge stor politisk, økonomisk og militærstrategisk betyd-
ning i fremtiden. 

Ekstremisme er blitt mer synlig i Europa. Økende migrasjon 
til Europa, kombinert med lav økonomisk vekst, økende 
arbeidsledighet, fattigdom og marginalisering, er faktorer 
som kan bidra til at flere personer søker seg til ekstreme 
miljøer. I mange europeiske land har nynazistiske, rasis-
tiske og andre høyreekstreme grupper stått bak drap, 
attentat og overfall, særlig rettet mot minoritetsgrupper og 
meningsmotstandere. 

I den senere tid har også ekstrem islamisme vært gjenstand 
for mye fokus i Europa grunnet terrorangrep. Terroristene 
som utførte angrepet i London 7. juli 2005 var andre-gene-
rasjonsinnvandrere, og virket tilsynelatende velintegrerte i 
samfunnet. Omgivelsene så ingen ytre tegn til at disse ville 
begå terrorisme. Det har også i flere europeiske land vært 
økt voldelig venstreekstrem aktivitet de siste årene. Et felles 
trekk ved de ekstremistiske miljøene er at de kommuniserer 
sitt budskap på internett og andre medier samt knytter nett-
verk over landegrensene.

Kapitlet beskriver viktige internasjonale og nasjonale politiske utviklingstrekk. Konflikter og uro i verden gir 
spenninger som kan gi økt ekstremisme. Politisk uro i EU gir utfordringer for det polisiære sam arbeidet. 
Økt etterspørsel etter beskyttelse kan møtes med private sikkerhetstjenester og/eller økt  tjenestetilbud fra 
politiet. Tilliten til politiet har tradisjonelt vært høy i Norge. 

12.  7  POLITISK UTVIKLING
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7.2 Voldelig ekstremisme i Norge 
Radikalisering defineres gjerne som en prosess der en 
person i økende grad aksepterer bruk av vold for å oppnå 
politiske, religiøse eller ideologiske mål. Ifølge Politiets 
sikkerhetstjenestes åpne trusselvurdering for 2012 vil 
ekstrem islamisme fortsatt utgjøre den største terrortrus-
selen i Norge den nærmeste tiden.18 Det kan bli en økning i 
antall unge norske borgere som støtter voldelig ekstremisme 
med utgangspunkt i islamistisk ideologi. Karikaturstriden, 
samt norsk militærdeltagelse i Afghanistan, brukes for å 
bygge opp en konflikt mellom muslimer og ikke-muslimer. 
Internasjonale endringer har og vil fortsatt påvirke opp-
slutningen om voldelig islamistisk ekstremisme og voldelig 
nasjonalistisk ekstremisme i Norge. 

Trusselbildet fremover kan bli påvirket av internasjonale 
hendelser som al-Qaidas svekkelse, samt uroligheter i 
ulike arabiske land. Den arabiske våren og omveltninger i 
Midtøsten og Nord-Afrika kan føre til at al-Qaida-tilknyttede 
grupper i Midtøsten og Nord-Afrika retter sin terrorvirksom-
het mot disse regionale områdene, og mindre på terrormål i 
Europa. Dette kan redusere trusselen fra disse gruppene mot 
Europa og Norge. 

Trusselen fra organisert voldelig nasjonalistisk ekstremisme 
i Norge forventes å være lav i 2012. De siste årene har det 
vært en viss økning i aktivitetsnivået i det høyreekstreme 
miljøet. Det antiislamske miljøet i Norge har et bredere 
rekrutteringsgrunnlag enn de tradisjonelle høyreekstreme 
miljøene. Det er stor aktivitet på flere antiislamske nettsider, 
men hittil liten oppslutning om offentlige markeringer og 
demonstrasjoner arrangert av antiislamske organisasjoner. 

Terrorangrepene 22. juli 2011 viste at soloterrorister utgjør 
en potensiell og alvorlig trussel. Fravær av kommunika-
sjon og samhandling med andre om terrorplanene, gjør 
det utfordrende å identifisere soloterrorister. Både terroren 
den 22. juli og den antiislamske propagandaen i det såkalte 
kompendiet, kan virke radikaliserende på enkelte personer i 
de antiislamske og høyreekstreme miljøene. 

Aktivitetsnivået innenfor voldelige venstreekstreme miljøer 
har vært stabil de siste årene. Eventuelle aktiviteter vil trolig 

18   Innholdet i kapittel 7.2 er i stor grad basert på Politiets sikkerhetstjeneste 
(2012).

omfatte voldelige motreaksjoner mot høyreekstreme og 
antiislamske arrangementer. 

Terroren 22. juli 2011 har ført til en diskusjon om økte krav 
til beskyttelse av viktige samfunnsinstitusjoner, redusert 
tilgjengelighet til politikere og andre samfunnsaktører, og 
økt kontroll i form av mer overvåking. 22. juli-kommisjonen 
påpekte svikt i den norske beredskapen på en rekke områ-
der, se NOU 2012:14. Politiet iverksetter i 2012 et bredt 
endringsprogram for å styrke beredskapen i Norge.

7.3  Privat og offentlig håndhevelse av 
lov og orden

Et samfunn kan møte sitt beskyttelsesbehov på ulike måter. 
Globalt er det sterk vekst i tjenestetilbudet og antallet som 
arbeider i private sikkerhetsselskap. I flere land er det en 
bekymring for ansvarligheten til private sikkerhetsselskaper. 
I Norge er det stor enighet om at det er politiet som skal 
sørge for lov og orden. Det synes samtidig å være en økende 
aksept for bruk av private vaktselskap innenfor stadig 
flere områder. Ifølge tall fra NHO Service er det i Norge i 
underkant av 260 registrerte og godkjente vaktselskaper, 
og i underkant av 6 000 vektere ved utgangen av 2010. 
Vaktselskapene tilbyr en rekke tjenester, som blant annet 
vakthold i sentre, verditransport, livvaktstjeneste, risikoana-
lyser, sikkerhet på flyplasser og havner samt svinnforebyg-
gende tjenester. Trafikksentre og kjøpesentre, der en også 
finner offentlige kontorer, er blitt moderne sosiale møteplas-
ser. Ifølge tall fra NHO Service sørget bransjen for nesten 
100 000 bortvisninger og i overkant av 20 000 tilbakeholdel-
ser i 2010. Det var kun 29 anmeldelser mot vektere fra publi-
kum i 2010. Sikkerhetsbransjen tilbyr også en beredskap 
som kan være viktig i en krisesituasjon. Vektere arbeider 
hovedsakelig i de store byene. 

I Norge er det etablert en egen vekterutdanning. Vandelen til 
vektere sjekkes årlig. Fra 1. april 2012 ble utestedenes egne 
ordensvakter plassert inn under Lov om vaktvirksomhet. 
Dette innebærer nye og omfattende krav til opplæring og til 
hvordan vaktoppgavene utføres.

Enkelte byer i Norge har etablert en ordning med 
Natteravnere som er en frivillig oranisasjon hvor voksne 
vandrer i sentrumsområder eller i lokalmiljøet på kvelds- og 
nattestid. Ordningen praktiseres i tett dialog med politi og 
kommune. 



Borgervernlignede tjenester kan ta mange former. 
Borgervern eller borgervernlignende tjenester er omfattende 
verden rundt. 

7.4 Tillit til politiet 
Et godt tillitsforhold mellom politi og borgere er et vesentlig 
samfunnsgode og avgjørende for politiets evne til å utføre 
sine tjenester på en effektiv og ønsket måte. 

Politiet i Norge har gjennomgående høy tillit, og tilliten har 
vært stabil de seneste årene. I mars 2012 hadde 87 prosent 
av respondentene høy eller meget høy tillit til politiet i 
Norge, se figur 7.1. Innbyggernes tillit til politiet synes der-
med ikke å være svekket etter terrorangrepene 22. juli 2011. 
Tillitsmålingen i 2012 ble gjennomført før 22. juli-kommisjo-
nen la frem sin rapport, der politiet fikk kritikk for betydelige 
mangler i håndteringen av terroren 22. juli. 

Tilliten til politiet avhenger av en rekke forhold. Høy tillit 
til politiet i Norge kan forklares med at det er relativt lite 
kriminalitet og at det er en effektiv oppgaveløsning i politiet, 
se Runhovde (2010). Høy tillit kan også være en funksjon av 
at politiet nyter godt av at den norske samfunnsstrukturen 
som sådan har tillit. Vilje og evne til å lære av egne feil blir 
også trukket frem som en faktor som kan påvirke tilliten til 
politiet. Forskningen på området er imidlertid begrenset og 
det er vanskelig å peke på klare årsaksforhold.  

Tilliten til politiet i Sverige og Danmark er lavere enn i 
Norge, se figur 7.1.19 I Danmark har det vært en klar ned-
gang i tilliten de senere år. Forskere peker på at det kan 
ha sammenheng med at politiet er blitt mindre tilstedevæ-
rende og problemløsende i nærmiljøet etter politireformen 
i Danmark, se Balvig m.fl. (2010). I Sverige har det vært en 
klar oppgang i tilliten siden 2006 (en økning på 9 prosent-
poeng fra 2006 til 2011), men nivået er fortsatt klart lavere 
enn tilliten til politiet i Norge.

Tilliten til politiet blant unge med ikke-vestlig innvandrings-
bakgrunn er noe lavere enn en sammenliknbar gruppe i 
befolkningen for øvrig. 71 prosent av de ikke-vestlige har 
tillit til politiet, mot 82 prosent i referansegruppen, se TNS 
Gallup (2010).

19   Metodiske forskjeller i spørreundersøkelsene kan gjøre at resultatene fra 
undersøkelsene ikke er direkte sammenlignbare.
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7.5  Politiets samhandling med andre 
forvaltningsorganer

Politiet har flere sentrale arbeidsområder innen orden og 
beredskap, forebygging, etterforsknings- og forvaltningsvirk-
somhet. Omfanget av oppgavene til politiet er avhengig av 
innsatsen også fra andre forvaltningsorganer. Samfunnet kan 
reagere overfor ulovlig adferd/virksomhet gjennom adminis-
trative sanksjoner eller ved straffereaksjoner. Det er en gli-
dende overgang fra «straffesporet» til «forvaltningssporet». Det 
ser vi særlig innen økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. 

Politiets sakstilfang avhenger for en stor del av i hvilken 
utstrekning kontrollorganene anmelder de straffbare forhold 
som avdekkes gjennom administrativ kontroll. I den grad 
forvaltningen selv kan sanksjonere lovbrudd, kan mindre 
alvorlige saker løses uten bruk av straff.

Det har over tid utviklet seg et økende misforhold mellom 
kontrollressurser utenfor politiet og ressurser avsatt til etter-
forsknings- og påtalemessig oppfølgning i politiet. Innenfor 
området for økonomisk kriminalitet har Skatteetaten eta-
blert Skattekrim og NAV har etablert NAV Kontroll som skal 
oppdage og bekjempe trygdemisbruk. Også innenfor miljø-
området er det en rekke aktører med kontrollmyndighet, som 
for eksempel Klima- og forurensingsdirektoratet. Det er grunn 
til å anta at en fortsatt regulering av miljøfeltet, med dertil 
kontrollaktivitet av forvaltningsorganer, vil representere et 
økt potensial for anmeldelser til politiet fra kontrollorganene. 

7.6 Internasjonalt polisiært samarbeid
Norge samarbeider med en rekke land og internasjonale 
organisasjoner for å forebygge og bekjempe kriminalitet, 
herunder terrorisme. Våre internasjonale forpliktelser har økt 
som følge av at det er blitt inngått nye internasjonale avtaler. 

7.6.1 EU  
EU vil styrke det justispolitiske samarbeidet gjennom 
«Stockholm-programmet» som er EUs forslag til femårspro-
gram for justis- og innenrikssamarbeid i Europa. Selv om EU 
nå er i en utfordrende fase, er det lite som tyder på at EU vil 
nedprioritere det justispolitiske samarbeidet. 

Den mest omfattende justispolitiske avtalen mellom EU 
og Norge er Schengen-avtalen. Det sentrale elementet i 
Schengen-samarbeidet er avskaffelsen av grensekontroll 
på grensene mellom Schengen-statene og styrket ytre 

grensekontroll. Det er i dag 27 land som er med i Schengen-
samarbeidet. Disse grensene kan passeres hvor som helst og 
når som helst. Hvis en person har klart å komme seg inn i 
Schengen-området fra tredjeland er grensene åpne innad i 
EU, og det er mulig å reise fritt. For å bekjempe både grense-
kryssende kriminalitet og ulovlig innvandring til Schengen-
området må det være et godt samarbeid mellom Norge og 
EU. EU har som mål å gjennomføre en felles behandling av 
asylsøkere. Norge er ikke bundet av EUs asylpolitikk, men 
ønsker å delta i dette arbeidet. Styrking av kontrollen med 
Schengen-områdets yttergrenser og kontrollen med utste-
delser av visum til Schengen-landene har høy prioritet i 
Norge, se Justis- og politidepartementet (2010).  

Norge har et tett politisamarbeid med EU, og deltar i Europol 
(europeiske politienhet) på lik linje med de andre medlems-
landene. Formålet med Europol er å bidra til å effektivisere 
medlemslandenes bekjempelse av alvorlig og internasjonal 
kriminalitet. Innsamling og utveksling av etterretningsinfor-
masjon er en viktig del av Europols arbeid. Norge er blant de 
land som utveksler mest informasjon med Europol.

Det er ingen overnasjonal politimyndighet i EU, og EU som 
institusjon har ingen operative ressurser eller kapasiteter. 
Disse ligger hos medlemslandene. Derimot har EU eta-
blert «kompenserende tiltak» for å forebygge og bekjempe 
organisert og grenseoverskridende kriminalitet. Tiltakene 
innebærer at det utarbeides enklere regler og smidigere ruti-
ner for politiets samarbeid over de indre grenser.20 Derfor 
samarbeider Schengen-landenes politi- og grensekontroll-
myndigheter, og er særlig opptatt av å forhindre ulovlig 
grensepasseringer. EUs grensekontrollbyrå Frontex, hvor 
Norge deltar, har som formål å forbedre grenseforvaltnin-
gen og bistår medlemslandene med koordinering av felles 
operasjoner, opplæring, analysekapasitet og med forskning 
og utvikling for å forebygge og avdekke ulovlig grensepasse-
ring. Frontex bistår dessuten medlemslandene med retur av 
personer som oppholder seg ulovlig i medlemslandene. 

7.6.2 Annet internasjonalt politisamarbeid
Nordisk samarbeid
Det er et godt og nært politisamarbeid innenfor Norden både 
på overordnet og operativt nivå. Samarbeidet kjennetegnes 
ved at det er enklere prosedyrer enn hva som ellers praktiseres 

20  Se Schengen-konvensjonen artikkel 40.



ved bilateralt og annet internasjonalt samarbeid, og det er 
opprettet en rekke fora hvor de nordiske aktørene møtes jevn-
lig. En ny nordisk politisamarbeidsavtale trer i kraft høsten 
2012 og vil være den tredje revisjonen av avtalen. 

PTN-samarbeidet er et samarbeid mellom politi- og toll-
etatene i de nordiske landene som har pågått i mange år. De 
nordiske landene har til sammen utstasjonert sambands-
menn i 17 land. Dagens PTN- samarbeid er i endring, og 
de nordiske landene synes å ha noe ulik prioritering. For 
eksempel har Danmark og Sverige overført sine sambands-
menn i Europa fra PTN til Europol. 

Det nordiske samarbeidet forventes å bli styrket i årene 
fremover. Samarbeidet omfatter utveksling av etterretnings-
opplysninger, samtjenestegjøring, utlån av materiell og 
personell, metodeutvikling, utarbeidelse av felles nordiske 
beredskapsplaner for katastrofer, større ulykker, omfattende 
kriminalitet og terrorisme, og felles planverk for større inter-
nasjonale konferanser, møter og idrettsarrangementer. 

FN
FN er en global og normgivende organisasjon, og har det 
overordnede ansvaret for internasjonal fred og sikkerhet. 
Det er en erkjennelse i FN at vold og annen alvorlig krimina-
litet er et økende problem som undergraver arbeid med fred, 
sikkerhet og utvikling. Fredsoperasjoner er blant de mest 
sentrale virkemidler FN rår over i arbeidet med fred og sik-
kerhet. Hvert år bidrar norske polititjenestemenn i interna-
sjonale fredsbevarende operasjoner. I de åtte operasjonene 
norsk politi er til stede i, er hovedoppgavene kapasitetbyg-
ging for å styrke mottakerlandets nasjonale politi og å bidra 
til å hindre brudd på menneskerettigheter, særlig når det 
gjelder kvinners og barns rettigheter. Gjennom internasjo-
nalt nærvær bygges nettverk som får betydning for bekjem-
pelse av kriminalitet også i Norge.   

Det finnes flere programmer og organisasjoner21 som 
samarbeider om kriminalitetsbekjempelse i FN-systemet. 
Kriminalitet som narkotikahandel, menneskehandel her-
under prostitusjon, ulovlig våpenhandel og organisert krimi-
nalitet, står høyt på FNs agenda. Slik kriminalitet har gjerne 
berøringspunkter med terror siden terroren ofte finansieres 
av denne type kriminalitet.         

21   Eksempler er FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC), FNs 
utviklingsfond (UNDP) og Narkotikakommisjon (CND).   

Interpol 
Interpol arbeider globalt og er et viktig organ for bekjem-
pelse av grenseoverskridende kriminalitet. Interpols 
samarbeid er basert på frivillighet. Dette begrenser Interpols 
handlingsrom som et operativt politisamarbeidsorgan. En av 
Interpols hovedfunksjoner er å fungere som en sikker infor-
masjonskanal for utveksling av informasjon, bistandsan-
modninger og rettsanmodninger medlemslandene imellom. 

Annet samarbeid 
Norsk politi har bilateralt samarbeid med en rekke land, 
blant annet Russland, Thailand, Bulgaria og Romania, og 
har tett politisamarbeid med Financial Action Task Force 
(FATF) og Organisasjonen for Sikkerhet og samarbeid 
(OSSE).

7.7  Utfordringer for  
kriminalitetsutviklingen  

Åpne grenser gir utfordringer 
Åpne grenser og mer mobile kriminelle kan gi økt krimi-
nalitet. Lett tilgjengelige private formuesobjekter som kan 
omsettes i et globalt annenhåndsmarked (for eksempel 
smykker, båter/båtmotorer, biler, kunst) kan tiltrekke seg 
utenlandske kriminelle som alene eller sammen med lokale 
kriminelle utnytter norsk velstand. Fravær av grensekon-
troll internt i Schengen-området, innebærer at utenlandske 
kriminelle aktører kan opptre med ukjent identitet. Det kan 
derfor bli vanskeligere å forebygge og etterforske kriminelle 
handlinger, noe som representerer en særlig utfordring for 
politiets terrorbekjempelse.

Internasjonal kriminalitet fordrer godt internasjonalt politi-
samarbeid. Schengens yttergrensekontroll vil trolig styrkes 
for å kontrollere den økte trafikken inn og ut av området. 
Norsk politi må forventes å måtte bidra mer i Frontex sitt 
arbeid. Hvis Schengens grensekontroll svekkes som en følge 
av økonomisk krise i Europa, vil kravene til Norges egen 
grensekontroll bli omfattende. 

På ti år har antallet utenlandske innsatte i norske fengsler 
økt betydelig. Mens det i 2000 var 16 prosent av de innsatte 
som hadde utenlandsk statsborgerskap, var andelen i juni 
2012 33 prosent, ifølge tall fra Kriminalomsorgen, se figur 
7.2. De innsatte representerer over 120 ulike nasjoner. Det er 
særlig innsatte fra EU-land som står for den sterke veksten. 
Utenlandske statsborgere er enda mer overrepresentert 
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blant varetektsfanger. 53 prosent av de varetektsinnsatte 
hadde utenlandsk statsborgerskap i 2011. Denne andelen er 
mer enn doblet siden 2000. I Oslo fengsel hadde rundt 60 
prosent av de innsatte utenlandsk statsborgerskap, Bergen 
fengsel hadde nesten 45 prosent utenlandske innsatte, mens 
Åna fengsel hadde ca 25 prosent.

For noen utlendinger vil trolig soning i norske fengsler 
innebære et mildere regime enn i deres hjemland, og den 
avskrekkende effekten kan være begrenset. Flere utenlandske 
kriminelle i norske fengsler åpner for etablering av internasjo-
nale forbindelser som kan benyttes til kriminell aktivitet. En 
stor andel utenlandske innsatte i norske fengsler kan svekke 
effekten av den norske kriminalomsorgen. Et av målene med 
straffegjennomføringen er tilbakeføring til det norske samfun-
net etter endt soning. For en del av de utenlandske innsatte er 
dette ikke aktuelt ettersom mange har et utvisningsvedtak og 
skal sendes ut av landet etter endt soning. Mange utenland-
ske kriminelle i norske fengsler gjør det ønskelig å få på plass 
avtaler om soningsoverføring. I dag er manglende bilaterale 
avtaler om overføring ofte en utfordring.

Treghet i det norske straffesakssystemet kan føre til at det 
ikke er avskrekkende å bli tatt for kriminelle handlinger i 
Norge. For eksempel kan kriminelle som har begått mindre 
alvorlig lovbrudd reise ut av Norge før saken er iretteført.   

Radikalisering 
Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (2012) preges det nor-
ske trusselbildet av radikalisering. Erfaring fra andre land 
viser at kombinasjonen av innvandring og urbanisering kan 
gi grobunn for etablering av radikale og ekstreme miljøer. 
Radikalisering kan føre til en økning i antall voldelige 
ekstremister som kan utføre terrorangrep.

Årsaksbildet bak radikalisering og voldsanvendelse er kom-
pleks og berører en rekke samfunnsområder. Radikalisering 
kan ikke forebygges av politiet alene, men forutsetter tett 
dialog og samarbeid med/mellom andre offentlige og 
private aktører. Slik innsats krever kulturell kunnskap og 
at politiet er aktiv på en rekke kommunikasjonsarenaer. 
Soloterrorisme er krevende å forebygge, og potensielle 
soloterrorister er svært vanskelig å oppdage for politiet. Et 
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våkent nærmiljø og familie kan fange opp tidlige signaler, se 
NOU 2012:14.22

Norge samarbeider tett med EU og Interpol for å avdekke og 
forebygge radikalisering som går på tvers av landegrensene.

Etterspørsel etter trygghet 
Med høy inntekts- og formuesvekst i Norge (jf. kapittel 5) 
må det forventes at etterspørselen etter beskyttelse vil øke. 
Økt sentralisering (jf. kapittel 3) kan skape behov for å sikre 
befolkningstette områder. Kriminalsaker har alltid fått stor 
omtale i media. Den teknologiske utviklingen innebærer 
imidlertid at media publiserer nyheter raskere og via flere 
kanaler. Publikum kan følge kriminalsaker fra minutt til 
minutt på nettbrett og mobiltelefoner. Befolkningens følelse 
av trygghet vil kunne synke som følge av et mer omfattende 
medietrykk, selv om den reelle kriminaliteten er stabil. 
Medieutviklingen kan også bli en driver for økt etterspørsel 
etter trygghet. 

Politiet vil måtte samhandle med private sikkerhetsaktører 
for å møte publikums etterspørsel etter mer sikkerhet. På 
områder der politiet ikke møter etterspørselen etter trygg-
het, vil det kunne vokse frem flere private tilbud og initiativ. 
Økt bruk av privat sikkerhet kan medføre at politiet får min-
dre tilgang til informasjon og etterretning. Dersom befolk-
ningen stadig møter flere vektere enn polititjenestemenn 
i det offentlige rom, kan politiet miste tillit og nødvendig 

22   Se også Handlingsplan fra regjeringen for forebygging av radikalisering og 
voldelig ekstremisme kalt «Felles trygghet – felles ansvar» fra 1. desember 
2010.
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informasjon om det samfunnet det skal betjene. Politiet må 
sikre solid arbeidsutførelse, synlighet og forståelige priori-
teringer for å opprettholde tilliten. Tillit er også knyttet til 
systemets evne til å korrigere seg selv og lære av feil. Dersom 
publikum ikke er tilfreds med politiets arbeid, vil privat sik-
kerhet etterspørres i enda større grad.

Økt bruk av alarmer i private hjem og andre passive sikker-
hetstiltak (som for eksempel startsperre i bil) har en forebyg-
gende effekt for kriminalitetsutviklingen. 

Politiets oppgaver og andre kontrolletater
Et økende misforhold mellom kontrollressurser og saks-
behandlingsresurser i og utenfor politiet kan føre til at 
anmeldelser hoper seg opp. Videre kan det oppstå risiko 
for at anmeldelser fra kontrollorganene fortrenger politi-
ets mulighet til å prioritere andre saker. Dette kan redusere 
den forebyggende effekten ved at viktige saker innenfor 
for eksempel økonomisk kriminalitet ikke blir iretteført. 
Politiets ressurs situasjon kan også medføre at kontrollorga-
nene ikke anmelder saker til politiet dersom de har erfaring 
for at denne typer saker blir henlagt. Samtidig kan man se 
en utvikling med flere administrative sanksjoner, som for 
eksempel overtredelsesgebyr, og at enkelte av disse har 
høyere satser enn bøter. En slik utvikling, sammen med en 
skjevhet i kapasiteten mellom politi og forvaltningsorganer, 
vil kunne føre til økt bruk av administrative sanksjoner i 
forvaltningssporet og dermed færre anmeldelser til politiet.

Det at en stadig større del av «etterforskningen» av alvorlig 
økonomisk kriminalitet skjer i kontrolletater uten etterfor-
skerkompetanse og påtalemessig styring, kan gi rettsikker-
hetsmessige utfordringer. 
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