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Formål

Formålet med denne analysen er å 

belyse diskusjoner på Twitter om 

hvor vidt politiet og politiansatte i 

NNPF har utvist god rolleforståelse 

eller ikke, om politiet har opptrådt 

ryddig og korrekt når det gjelder 

bevilgninger og pengestøtte til NNPF, 

om politiets bruk av NNPF til 

opplæring av politiansatte, og om 

dette påvirker folks tillit til politiet.

Datagrunnlag

Datagrunnlaget er hentet fra Twitter

gjennom Infomedias analyseverktøy 

Talkwalker.

Det er foretatt søk på NNPF i 

forbindelse med politiet, samt 

emneknagger og nøkkelord som er 

hyppig brukt i debatten. 

Overnevnte søk har fanget 37 429

innlegg. 2 061 av disse ble trukket ut 

gjennom et tilfeldig utvalg og analysert. 

1 514 innlegg er vurdert å falle inn under 

utvalgets mandat.  

Analyseobjekt

Analyseobjektet i denne undersøkelsen 

er innlegg på Twitter som faller inn 

under Rolleforståelsesutvalgets 

mandat.
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Bakgrunn for herværende Twitter-analyse
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Hvem er hvem?

Politiet NNPFRolleforståelsesutvalget

«Politiet i Norge (formelt benevnt 

politi- og lensmannsetaten) er en 

riksdekkende statlig etat i Norge som 

skal bekjempe kriminalitet og sørge 

for orden i det daglige. Den er 

underlagt Justis- og beredskaps-

departementet. Etaten styres av to 

sidestilte organer, Politidirektoratet 

(POD) og Politiets sikkerhetstjeneste 

(PST), og består for øvrig av tolv 

politidistrikter, fem særorganer, 

Politiets fellestjenester og Politiets 

IKT-tjenester.» 

Kilde: wikipedia.org/wiki/Politiet_(Norge)

«Norsk Narkotikapolitiforening er en 

idéell organisasjon som drives på 

frivillig basis og har ca. 3 600 

medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, 

Påtalemyndigheten, Kriminal-

omsorgen, Forsvaret og andre 

naturlige samarbeidspartnere. Vi tilbyr 

faglig påfyll for våre medlemmer innen 

tema som narkotika, forebygging, 

etterretning og bekjempelse av 

organisert kriminalitet.» 

Kilde: NNPF.no

«Rolleforståelsesutvalget er nedsatt av 

Justis- og beredskapsdepartementet for 

å vurdere om ansatte i politiet har utvist 

god rolleforståelse i dialogen med 

offentlige eller private organisasjoner 

som har hatt kontakt med NNPF.» 

Kilde: Rolleforstaelsesutvalget.no
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Hovedfunn

Kvinneandel

Basert på metadata kan vi konkludere at kvinner i 

langt mindre grad har deltatt i debatten enn menn. 

Kun 16 prosent av alle innlegg stammer fra kvinner. 

Juli 2021

... er måneden der saken ble heftigst debattert. 27 

prosent av alle innlegg er registrert denne måneden. 

Dette sammenfaller med når debatten virkelig når de 

redaksjonelle mediene.

«Tilliten til politiet» er eksplisitt tema i åtte 

prosent av alle innlegg, hvorav 93 prosent 

av disse er kritiske. En antagelse fra vår side 

er at de som har blitt eksponert for debatten 

på Twitter kan ha fått svekket tillit til politiet. 

#rolleblanding

Et overveldende flertall på Twitter er 

samstemt i at det har foregått rolle-

blanding. 95 prosent av alle relevante 

tweets impliserer rolleblanding eller 

manglende tillit til politiet.

En ensidig debatt

Politiet har noen støttespillere – NNPF 

har ingen. Sistnevntes sletting av egne 

kontoer gjør at deres stemme mangler i 

debatten

Hovedstadsfenomen

Aktørene som har mest gjennomslag i 

debatten befinner seg i fylkene som huser 

Norges største byer. Det sentrale 

Østlandsområdet skiller seg særlig ut 

med mye aktivitet.  

Tilliten til politiet



Del 1: Omfanget
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65,4%
MENN

34,6%
KVINNER

KJØNN

626 220
TOTALT

13%
DAGLIG DEKNING

NØKKELTALL FOR

TWITTER

HVEM NÅR MAN GJENNOM 
TWITTER:

Twitter har en daglig dekning på 

13% i SoMe-sfæren, og er en viktig 

kanal med mange opinionsledere.

Brukere på Twitter har en høyere 

utdanning enn gjennomsnittet. 33 

prosent av Twitter-brukerne har en 

årsinntekt over 571 000. 

To av tre er menn på Twitter og 

57% er under 40 år. Bruken av 

Twitter er høyest i Oslo og Viken.

19%
INNTEKT 421’ –

570’

DAGLIGE BRUKERE

20%
INNTEKT 0 –

290’

33%
INNTEKT 571’ +

15%
INNTEKT 291’ –

420’

11%
UNIVERSITET (4 ÅR +)

21%
VIDREGÅENDE

43%
UNIVERSITET (1 – 4 ÅR)

43,3%
OSLO OG VIKEN

3,3%
TROMS OG FINNMARK

GEOGRAFI

12%
GRUNNSKOLE

UTDANNING

54%
UNIVERSITETSUTDANNET

ALDER ANDEL

12-17' 9,1

18-29 24,5

30-39 23,2

40-49 18

50-59 12,2

60-69 8,1

70+ 4,9

KILDE: Kantar TNS – Forbruker & Media 2022

PERSONLIG ÅRSINNTEKT

13%
UBESVART

13%
FAGBREV
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Q2 2020

Rolleblanding debatteres, men i liten 

grad sammenlignet med senere 

perioder.

Q3 2020 Q4 2020 Q1 + april 2021 Mai – jun. 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 + april og mai 2022

Regjeringens rusreform debatteres.

Rolleblanding og «brukerjakt» 

diskuteres i lys av rusreformen. 

Flere eksempler på rolleblanding fremvises 

av Twitter-aktivister – et fenomen som 

gjentar seg gjennom hele perioden.

Debatten er sentrert rundt rusreformen, og 

politiet og NNPFs holdning til denne.

Det avdekkes at Politi- og Tolletaten har 

bevilget millioner til NNPF over flere år. 

Bevæpnet og uniformert politi gir opplæring 

til skolebarn med NNPF-materiell. Saken gir 

en rekke innlegg både i redaksjonelle 

medier og på Twitter.

Debatten slås opp i redaksjonelle medier.

Politidirektoratet varsler en ekstern 

gjennomgang av etatens forhold til NNPF. 

Justisdepartementet skal sette ned utvalg.

Prominente aktører i debatten varsler at NNPF-

tilknyttede personer sletter egne brukere og 

innhold.

Statsadvokat Geir Evanger skaper storm på 

Twitter etter Dax-18-opptreden. Kritikere mener 

han bekrefter samrøre.

Politidirektoratet stanser ordningen der NNPF-

medlemmer i politiet får trukket 

medlemskontigenten fra lønnslippen.

Nettavisen dømmes av PFU etter at 

journalist med NNPF-medlemskap intervjuer 

Jan Erik Bresil om påstått rolleblanding i det 

eneste intervjuet han har gjort på lang tid. 

Debatten fortsetter. Samrøre,  NNPFs

tilknytning til politiet, i tillegg til ulovlige 

ransakninger og rusreformen er sentrale 

elementer. 

Debatten tiltar. Første markante omtaletopp 

registrert i forbindelse med regjeringens 

forslag til ny rusreform.

#politiskandale og ulovlig 

ransakningspraksis får mer plass i debatten, 

rolleblanding inngår ofte i de samme 

innleggene.

Flere innlegg som er mye delt anklager 

NNPF-leder Jan Erik Bresil, tidligere 

riksadvokat Tor Aksel Busch, 

spesialenhetens leder Terje Nybøe, og 

Justisdepartementet for å ha «tette bånd», 

og viser til en epostutveksling det er gitt 

innsyn i.

Navnelistesaken sprekker –

innsynsbegjæring utgir 

navnene på NNPF-

medlemmer. 

Ekspertutvalg nedsatt av 

Justisdepartementet, om 

politiets maktmidler, består 

av fire personer med 

politibakgrunn, hvorav tre er 

NNPF-medlemmer.

April 2020 – april 2021 Mai 2021 – mai 2022
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Utvalg

Totalt - all omtale

All omtale

Infomedia har registrert 37 429
innlegg på Twitter med de
relevante søkekriteriene lagt til
grunn. 1 001 innlegg ble trukket i et
tilfeldig utvalg i perioden april 2020
– april 2021. Et tilfeldig utvalg på 1
060 innlegg ble trukket fra
perioden 1. mai 2021 til 15. mai
2022.

Flest innlegg er registrert i juli
2021. Som en følge av
omtalemengdene i de ulike
utvalgsperiodene, er april 2021
måneden der flest innlegg er
analysert.

I juni, juli og august 2021 går
debatten hett i tradisjonelle
medier. Dette gjenspeiler også
omtalemengden på Twitter.

Omtaletoppen i januar 2022
skyldes navnelistesaken. Innlegg
om denne saken er ikke vurdert
som relevante i denne analysen,
med mindre de omtaler temaer
innen utvalgets mandat.

TOTAL
OMTALEMENGDE

37 429

RELEVANTE OPPSLAG
I UTVALGET

1 514

OPPSLAG I
UTVALGET

2 061

NØKKELTALL
I MEDIEOMTALEN

Apr.20 – mai 22
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Omtale over tid

«NNPF er en privat 
interesseforening, og 
det er ingenting som 

hindrer politifolk å 
engasjere seg i 

spørsmål som vedrører 
dem på arbeidstiden, 

selv om rollene av og til 
flyter litt over i 

hverandre.» @jkmjel

«Du vet at statsadvokat 
Geir Evanger er 

nestleder i NNPF, 
@jcelden? Det er vel 
tvilsomt at han noen 
gang har erklært seg 

selv inhabil ved 
påtaleavgjørelse av en 

narkotikasak?» 
@dagfinnhessenp

«Jeg har faktisk hørt en 
journalist (i en annen 

avis) si at de ikke tør å 
skrive negative saker 
om NNPF fordi de blir 
straffet med mindre 

informasjon fra 
politiet.»@Spinnangr

«Justisministeren 
avklarte at NNPF ikke har 
noe med politiet å gjøre i 

Stortinget forleden» 
@jcelden

«Det er helt vanlig prosedyre i 
NNPF og politiet å være 

udemokratiske og utnytte sin 
makt og autoritet til å gå mot 
sine politiske motstandere» 

@takefyrste

«Er det bare jeg som synes det er 
illustrerende for nnpf's rolleforståelse, at 

de velger å slutte å uttale seg fordi 
_politiet_ skal granskes?» @Gilrim

«Det er bra at #rollesammenblanding 
og #NNPF skal granskes. En 

maktinstitusjon hevet over kritikk, er 
farlig.» @KarlEldar

«Politiets høyringssvar var 
altså skriven av NNPF-

medlem. Dette her er ein
enorm skandale.» 

@GeirHolme
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Tendens

Debatten på Twitter er svært
polarisert og nær ensidig i favør av
de som mener det har forekommet
rolleblanding, eller de som har
mistet tilliten til politiet som en
følge av saken.

95 prosent (n=1 430) av innleggene
er vurdert som negative, det vil si
kritiske til samrøret. Mens fem
prosent (n=78) er vurdert som
nøytrale, er kun 0,40 prosent (n=6)
av innleggene i utvalget positive til
at det ikke forekommer
rolleblanding eller tar side med de
som mener dette. Her må det igjen
bemerkes at flere aktører på
NNPFs side av debatten har slettet
sine innlegg og kontoer, og disse
inngår dermed ikke i underlaget.

Både april, mai og juli 2020 har
forholdsvis høye verdier av nøytralt
innhold. Disse månedene er det
registrert bare henholdsvis 1, 5 og
4 innlegg, så utslagene er derfor
større enn i måneder med flere
registrerte innlegg.

0 % 5 %

95 %

Pos Nøy Neg

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Tendens – over tid

Tendens - totalt

PositivNegativ

Svakt negativ Svakt positiv

Nøytral

Debatten på Twitter rundt NNPF 
og politiets rolleblanding er 

nærmest ensidig i favør de som 
mener det har forekommet 

rolleblanding.

N=1 514
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79 %

5 %

8 %

8 % Rolleforståelse /
Rolleblanding

Bevilgninger /
pengestøtte

Kurs

Tillit til politiet

Tematikk

Infomedia har identifisert fire
relevante temaer gitt utvalgets
mandat. Flere temaer kan være
synlige i samme innlegg, antallet
temaregistreringer overgår derfor
antallet relevante innlegg.

«Rolleforståelse» er det mest
synlige temaet. Innlegg som tar
opp temaer som samrøre,
rolleforståelse, omtaler politiet
som NNPF eller omvendt, eller
debatterer NNPF-aktivisme i
uniform, er typiske innlegg som er
registrert under hovedtemaet.

«Tillit til politiet» er registrert i åtte
prosent av innleggene. Temaet er
brukt på innlegg som eksplisitt
omtaler tilliten til politiet i lys av
rolleforståelsessaken.

«Kurs / opplæringsvirksomhet i
politiet» er også synlig i åtte
prosent av innleggene. Temaet er
brukt i innlegg der NNPFs kursing
av politiet er omtalt.

«Bevilgninger» er det minst synlige
temaet, og opptrer i fem prosent av
alle innlegg.

INNLEGG SOM OMTALER
BEVILGNINGER

81
INNLEGG SOM OMTALER

TILLITEN TIL POLITET

137
INNLEGG SOM OMTALER

KURSING AV POLITIET

138
INNLEGG SOM OMTALER

ROLLEFORSTÅELSE

1 354
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Tema over tid

Grafen viser temaomtalen over tid.

Rolleforståelse er det dominerende
hovedtemaet. Tre av fire temaer
har omtaletopper i april 2021 – da
debatten tar av på Twitter. De to
andre omtaletoppene kommer i juli
2021 da debatten når
redaksjonelle medier, og i januar
2022 da navnelistesaken blir kjent.

«Kurs» har en markant omtaletopp
i april 2021 i forbindelse med en
debatt om kursing av politiet i
NNPFs prosjekt BRY DEG uteliv, og
innlegg om NNPF-tilknyttet politi
som kurser andre politifolk i
arbeidstiden.

Temaet «Tillit til politiet» følger i
stor grad omtaletoppene til det
dominerende temaet
«Rolleforståelse». Det
argumenteres gjennomgående for
at folks tillit til politiet forsvinner,
eller at det korrumperes av NNPFs
posisjon i politiet. Tre mye re-
tweetede meldinger i mars 2021
om fravær av tillit bidrar til en liten
omtaletopp denne måneden.

12
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Engasjement og rekkevidde
«Rolleforståelse» er temaet som i størst grad skaper engasjement og har 

samtidig størst rekkevidde

13

Rekkevidde

Diagrammet viser kumulativ 
fordeling av rekkevidden for 
innleggene i de forskjellige 

temaene. 

Rolleforståelse / 
Rolleblanding

79 %

Bevilgninger / 
pengestøtte

5 %

Kurs / 
opplæringsvikrsomhet

9 %

Tilliten til politiet
7 %

Engasjement

Diagrammet viser kumulativ 
fordeling over antallet reaksjoner 
innleggene i de ulike temaene har 

fått – hvor mange likes og 
retweets de har oppnådd.  

Rolleforståelse / 
Rolleblanding

86 %

Bevilgninger / 
pengestøtte

3 %

Kurs / 
opplæringsvikrsomhet

7 %

Tilliten til politiet
4 %



Del 2: Kjønn og geografi
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Kjønnsfordeling

15

Kun 16 % er kvinner
Tall hentet ut fra Talkwalker viser at 52 prosent av Twitter-
forfatterne er menn, 16 prosent er kvinner, og i 32 prosent 
av innleggene er brukerens kjønn ukjent. Som tidligere vist 
er menn generelt mer aktive på Twitter enn kvinner. 

Mann
52 %

Kvinne
16 %

Ukjent
32 %

Kjønnsfordeling
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Geografisk 
spredning

Diagrammet viser omtalens
geografiske spredning.
Fylkesinndelingen er gjort etter
gammel fylkesstruktur for å best
differensiere mellom de ulike
nedslagsfeltene. Ved retweets
vises originalforfatters lokasjon.

Oslo og Akershus er området der
klart flest innlegg publiseres.

Sør-Trøndelag, utlandet og
Hordaland skiller seg videre ut
med mest omtale. Tilsynelatende
er mange av de mest aktive
kontoene fra Norges største fylker,
og mange publiseres fra Norges
største byer: Oslo, Trondheim og
Bergen.

Utlandet består av alle relevante
innlegg publisert utenfor Norge.
Dette kan være nordmenn bosatt i
utlandet, folk på reise, men også
brukere som benytter VPN kan
inngå i denne kategorien.
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Kjønn og lokasjon

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Rolleforståelse /
Rolleblanding

Bevilgninger /
pengestøtte

Kurs

Tilliten til politiet

Mann Kvinne Ukjent

Kjønn og tema

På denne sliden vises kjønnsfordelingen i sammenheng med 
temaene registrert i perioden, samt kjønn i forbindelse med 
lokasjonen innlegget ble publisert fra.  
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Kenneth Arctander

Utvalgte aktører

I diagrammet er utvalgte aktører
plassert basert på antall Twitter-
meldinger og den kumulerte
potensielle rekkevidden disse har
oppnådd. Fordi positive innlegg er
mangelvare i underlaget, er det ingen
aktører med positive verdier over
nullaksen.

Aktørene er valgt ut fordi de utmerket
seg med mange likes og retweets.
Noen aktører er valgt ut også fordi de
deltar i debatten i redaksjonelle
medier, har stillinger innen politiet, eller
har utmerket seg i samfunnsdebatten
på andre områder.

På den neste sliden finner man de
ulike aktørgruppene som Infomedia
har registrert og fremhevet. Videre
følger en oversikt over ni utvalgte
aktører som har gjort seg gjeldende i
debatten om rolleblanding.

NoName

Johnny Alpha tc.

Hans F. Marthinussen

Jonas Ali Ghanizadeh

Østlandsulven

Serotoninen

Bård Dyrdal

Katrine Holter

Henning Kaiser Klatran

Tåkefyrste

Tomas Stockmann

Olav Torvund

Jon Christian Elden

Jørn Kløvfjell Mjelva

Positiv / negativ rekkevidde

Antall innlegg
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Aktørgrupper

#narkotwitter AndrePolitiets og NNPFs 
støttespillere

Blant de mest aktive i debatten på 

Twitter er aktivister som gjennom 

innsynsbegjæringer og med 

journalistiske metoder har avslørt det 

de mener er samrøre. Emneknaggene 

#narkotwitter og #politiskandalen 

brukes aktivt i innlegg om samrøre, 

men  også på temaområder som faller 

utenfor utvalgets mandat. Flere av 

debattantene er medlemmer i 

brukerorganisasjoner og 

organisasjoner tilknyttet ruspolitikk, 

men mange er også privatpersoner 

med en særskilt interesse for rus-

politikk. Flere har anonyme kontoer, 

men langt ifra alle.   

En rekke Twitter-brukere har skrevet 

innlegg som faller inn under 

Rolleforståelsesutvalgets mandat, 

enda flere har likt eller retweetet

innlegg om dette. Langt ifra alle kan 

sies å tilhøre #narkotwitter. Med noen 

få unntak, viser analysen at også disse 

i svært stor grad uttaler seg kritisk om 

rolleforståelsen i politiet. 

Det er registrert svært få aktører innad i 

politiet som debatterer rolleforståelse 

på Twitter. NNPF og kontoer tilknyttet 

medlemmer av organisasjonen har 

slettet innlegg og sine Twitter-kontoer. 

Analysen er preget av at disse aktørene 

ikke deltar i debatten. Infomedia har 

ikke registrert noen sterke støttespillere 

som målbærer synet at rolleforståelsen 

i politiet har vært god. 

De aktørene Infomedia har registrert 

som tilhører politiet, er kritiske til 

politiets rolleforståelse i forbindelse 

med NNPF. 
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Ikke lenger aktive aktører

Disse aktørene gjorde seg 
gjeldende i debatten rundt politiet

og NNPF. Samtlige aktører har 
etter hvert slettet sine 

brukerkontoer og tidligere 
publisert innhold på Twitter. 

Gjennom svar og tagging i tweets
har vi identifisert noen av dem, 

men vi har ikke mulighet til å 
tilkjennegi deres ytringer.

NNPF @NNPF3 – Norsk narkotikapolitforening

Jan Erik Bresil @jebresil – Politioverbetjent, styreleder NNPF 

Øyvind Buraas @yvindburaas – Politi, tidligere styremedlem og
leder i NNPF 

Terje Nybø @terjenyb Leder for spesialenheten. Kontoen senere
reaktivert
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Jonas Ali Ghanizadeh @jonasali
10.4k følgere

#narkotwitter

«Jeg har dokumentasjon på at politiet låner ut
ansatte gratis til NNPF for å holde kurs for politiet
(og muligens andre), jeg venter enda på innsyn i
dokumenter som viser at politiet betaler NNPF for
kursene deres egne ansatte holder for de.»

«Det Politiet har gjort mot @H_Grostad er et
tydelig signal til alle med en mening som politifolk
(les: NNPF) anser som avvikende er under
oppsikt, og kan bli tatt for meningene sine. Vi ser
alle det, og er selvsagt nervøse for om det blir vår
tur på et tidspunkt.»

«Søkelyset på NNPF fortsetter. Deres misbruk av
politirollen må få konsekvenser. Jan Erik Bresil
burde ikke jobbe i politiet. Sånn som han holder
på.»

Hans F. Marthinussen @HFMarthinussen
13,7k følgere

Jussprofessor ved Universitetet i Bergen

«Er det slik at NNPF styrer politiets responstid? Kan
vi få avviklet denne foreningen snart, @Justisdep,
@Politidir, @BBjornland?»

«I stedet for at politifolk kurser politifolk i
arbeidstiden, noe arbeidsgiver kan pålegge i kraft av
styringsretten, kurser trolig de samme politifolka
andre politifolk til en mye større kostnad. De som
tjener på dette er NNPF og instruktørene. Rent
misbruk av off. midler ->»

«2: Jeg sa at ministeren bør ta initiativ til å få
avviklet NNPF, ikke forby den. Med det mener jeg at
det kommuniseres at politifolks objektivitet og tillit
avhenger av at de ikke er medlem der. Mener du det
ikke er ok å sende slike signaler? Kan politifolk være
KKK-medlem?»

Bård Dyrdal @Bdyrdal
5 060 følgere

Politimann, leder i LEAP Scan

«Fram til nå har det vært helt naturlig å se på
NNPF som en del av politiet. De har på mange
måter hatt samme funksjon i politiet som frimureri
har hatt det i andre bransjer. Hvor beslutningene
tas og hvem som bestemmer, er ikke lett å se»

«Det gjør det kanskje ikke bedre at NNPF opptrer
som politi og sammen med politi i de samme
arrangementene som delvis finansieres av politiet
til inntekt for... Nei nå ble det litt mye for meg. Best
å overlate dette til andre tror jeg.»

«Hun er et sentralt NNPF medlem, men uttalte seg
vel som politi her. Jeg tror i alle fall det, men det
kan være vanskelig å se forskjellen noen ganger.»
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John Christian Elden @jcelden
46,8k følgere

Advokat, fhv Stortingsrepresentant

«Trolig i det virkelige liv, siden NNPF
tilsynelatende kan inngå avtaler om det på
vegne av politiet.»

«Justisministeren avklarte at NNPF ikke har noe
med politiet å gjøre i Stortinget forleden:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-
svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=84160»

«NNPF kan ikke inngå avtaler på vegne av
politiet, og politiet kan ikke foreta slike
kontroller uten at straffeprosessloven er
oppfylt. Og det er den ikke her, jf også
Riksadvokatens presiseringer. Virker som
uheldig samrøre.»

NoName @NoName30750023
2 121 følgere

#narkotwitter

«Og som jeg har nevnt før har #NNPF tatt copyright
på materiale som de muligens har oversatt så og si
direkte til norsk og stjålet fra amerikanerne. Som
deretter har blitt brukt i norsk offentlig utdanning
og operativt politi. Ennå et mulig lovbrudd?
@PHSbib @Politihogskolen»

«Ikke hørt om #narkotwitter, et begrep som nå
trender til stadighet på Twitter? Begynn med å
kikke på kontoene til @jonasali og @littufinkanskje
og beveg deg videre derifra. #nnpf #politiskandalen
#brukerjakt #oppklaringsprosenten #rolleblanding
#straffskader #samrøre #rusreform»

«Har det noen gang i historien hendt at en dommer,
noen i påtale, vitner fra politi, kripos, statsadvokat
etc har påberopt seg inhabilitet pga av
medlemskap i NNPF i en narkotikasak i
rettssystemet? Jeg har mine tvil..»

Olav Torvund @olavtorvund
8 403 følgere

Professor ved Universitetet i Oslo

«Det er på tide at @Politidir og @Justisdep tar et
veldig klart oppgjør med samrøret mellom NNPF
og politiet.»

«#NNPF kunne gjerne drevet lobbyvirksomhet,
men da skulle de ha opptrådt som en privat
organisasjon og ikke politi. Politiet kan selvsagt
komme med høringsuttalelse. Men ellers bør de
avstå fra lobbyvirksomhet i slike saker.»

«Arbeiderpartiordføreren snakker om kontakt med
politiet, og høres ut til å ha problemer med skille
mellom politiet og nnpf. #dax18»

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=84160»
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Henning Kaiser Klatran @HenningKKlatran
752 følgere

Førsteamanuensis i sosiologi ved Politihøgskolen

«Det JEG lurer på er om vi som ønsker en
uavhengig granskning av politiets bånd til NNPF
trygt kan stemme på @Arbeiderpartiet
? Kan dere berolige meg, @jonasgahrstore
@Lenev @Ahuitfeldt @HadiaTajik? Eller er dere
enige med Kåss i at dette er «såkalte»
skandaleinnlegg? #valg21 #NNPF»

«Bra at @HolmboeM forklarer elementær
forvaltningsrett, men det er helt utrolig at ingen i
POD stusser over at en ansatt med styreverv i
NNPF representerer direktoratet i et møte om
rollesammenblanding mellom politiet og NNPF.
Virkelig helt utrolig!»

«Enig med min kloke kollega @KatrineHolter ved
@Politihogskolen. Vi må rydde opp i det
symbiotiske forholdet mellom #nnpf og politiet
hvis vi skal gjenopprette tilliten til norsk politi.»

Tomas Stockmann @littufinkanskje
3862 følgere

#narkotwitter

«Kan vi ikke bare rydde ut alle med bindinger til
#NNPF fra lederstillinger i politiet? Kan ikke være så
vanskelig, dere har lønnstrekk. «Beklager, men
medlemskap i en lobbyorganisasjon er uforenlig med
lederstilling i politiet»»

«Her gjør @SVparti /v @AUnneland, @Partiet /v
@arildhermstad og @venstre v/@ingvild_wetrhus en
kjempejobb, men jeg tror denne saken må eskaleres
over Mehl sitt hode asap. Bjørnland er en del av
#NNPF kulturen i politiet og har ikke nødvendig tillit,
Mehl beskytter henne.»

«Hyggelig at leder for "Forebyggende enhet", #NNPF
medlem og solbrilleentusiast Torbjørn Trommestad
er ute i Agderposten og advarer om bruk av kokain
blant russen. #NNPF ser at krigen Politiet og NNPF
har ført mot cannabis er tapt, men gir seg ikke helt
ennå. pic.twitter.com/BP19eOn9YL»

Camilla @CamillaYsland
848 følgere

Mor til 3 og fritenker

«Hvorfor nekter NNPF å samarbeide med utvalget
som skal granske politiets samrøre og tette bånd til
foreningen? Hvorfor vil ikke NNPF dele årsberetinger,
resultatregnskap og medlemsblad? Har de plutselig
forstått at de sitter på et lager av urent mel?»

«Den private lobbyforeninga Norsk
Narkotikapolitiforening NNPF bør nektes bruken av
«Politi» i foreningsnavnet sitt pga fare for å bli
forvekslet med offentlig myndighetsutøvelse. De bør
inngå en koalisjon med Aktis/mot Rusgift/IOGT m.fl
og få nytt navn. Noen gode navneforslag?»

«JA til en granskning over hvordan en pressgruppe
(NNPF) har brukt sin politi-tittel til å få så stor
politisk makt at de kan ha hindret ytringsfriheten i
bygd og by i Norge,korrumpert kunnskapsutbredelse
og sinket landets utvikling på mange områder(f.eks
hamp fortsatt er forbudt)»
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Diagrammene viser brukerne som
har flest relevante poster - i
utvalget til høyre, og i søket totalt
til venstre.

30 prosent av de unike brukerne i
totalen har fem poster eller mer.
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Eksempler - Støttende
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Eksempler - Nøytrale
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Eksempler – Belastende
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«Rolleblanding» er det dominerende temaet i denne analysen av Twitter-debatten om forholdet mellom politiet og NNPF. «Bevilgninger og pengestøtte» er temaet 

som vies minst oppmerksomhet. Samtidig er «Tilliten til politiet» tema i åtte prosent av alle innlegg, hvorav 93 prosent av disse er kritiske. Det er naturlig å anta fra 

vår side at eksponering mot debatten på Twitter kan ha svekket dette publikummets tillit til politiet. 

Av 1 514 relevante innlegg, er 95 prosent vurdert til å være enten kritiske til rolleblandingen, impliserer at det skjer, eller tar til orde for at rollene er uklare. Dette 

kommer til uttrykk på en rekke måter: det publiseres bilder av politifolk i uniform som målbærer NNPFs syn, deltar på deres arrangementer eller bruker 

undervisningsmateriell fra organisasjonen. En rekke aktører omtaler konsekvent politiet eller NNPF som «politiet/NNPF» for å understreke at det ikke er noen 

forskjell mellom dem, og svært mange innlegg tagges med #rolleblanding og #samrøre. 

Det er et fravær av stemmer som tar til orde for at det ikke skjer rolleblanding, og at politiet og NNPF har sitt på det rene. Kun 0,4 prosent av innleggene i utvalget kan 

sies å være støttende til dette. Kontoer tilknyttet NNPF har aktivt slettet innhold, noe som gjør at deres stemme ikke lenger er synlig i debatten. Det er få debattanter 

tilknyttet politiet som deltar i diskusjonene på Twitter. De som er funnet i utvalget er i stor grad kritiske til det de ser som samrøre.  

Blant de mest aktive er aktivister som gjennom innsynsbegjæringer, og med journalistiske metoder, har avslørt det de mener er samrøre. Flere er engasjerte i 

brukerorganisasjoner og ruspolitiske organisasjoner, men svært mange uttaler seg også som privatpersoner. En rekke aktører er anonyme, og flere begrunner dette 

med frykt for represalier. 

Selv om temaene som faller utenfor rolleforståelsesutvalgets mandat ikke inngår i denne analysen, er innlegg som både tar for seg rolleblanding og temaer utenfor 

mandatet inkludert. Dette gjelder eksempelvis innlegg om navnelistesaken og ulovlig ransakningspraksis som også tematiserer rolleblanding. De samme aktørene 

som engasjerer seg i debatten rundt rolleforståelse, engasjerer seg også i debatten rundt ransakingspraksis, navnelistesaken og rusreformen. 

Infomedias data viser at menn er langt mer aktive i debatten enn det kvinner er. Dette sammenfaller med tall fra Kantar TNS som viser at 65,4 prosent av Twitters

daglige brukere er menn. 

Dataene viser også at aktørene som har mest gjennomslag i debatten oppholder seg i Norges største fylker og byer. Også dette støttes av data fra Kantar TNS.
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Infomedia har fått i oppdrag av Rolleforståelsesutvalget å utføre en
innholdsanalyse av Twitter-debatten om forholdet mellom politiet og
NNPF.

Enheten for medieanalysen er de individuelle Twitter-innleggene. Vi har
også kartlagt de mest sentrale aktørene som er synlige i underlaget.
Hver av artiklene ble vektet med fokus på faktorene:

• tendens (innleggets positivitet eller negativitet)
• tema (hva innlegget handlet om)

Analyserapporten presenterer statistikk over antallet innlegg totalt, hvor
mange innlegg som var positive og negative, og hvor mange som
handlet om ulike temaer. Det er også vist geografisk fordeling og
kjønnsfordeling mellom innleggenes forfatter.

Omtalen er brutt ned på de fire identifiserte temaene: Rolleforståelse,
bevilgninger, kurs og opplæring, samt tilliten til politiet.

Grunnlaget for analysen er søk i vårt analyseverktøy Talkwalkers

Twitter-arkiv. Dette verktøyet tillater oss å søke to år tilbake i tid fra
dagens dato. Tilbakesøk ble foretatt 15. april 2022. Tweets og brukere
som har slettet sitt innhold eller sine profiler er ikke mulig å hente ut, og
er derfor ikke en del av dette underlaget.

Basert på all relevant omtale i perioden 15. april 2020 til 15. mai 2022 er
det foretatt to tilfeldige utvalg: ett utvalg for perioden april 2020 til april
2021, og ett utvalg for perioden mai 2021 til mai 2022. I perioden april
2020 – april 2021 har Infomedia funnet 2 040 innlegg. Størrelsen på det
tilfeldige utvalget er 1 001 innlegg. Det gir en feilmargin på 2.21. I
perioden mai 2021 til mai 2022 har Infomedia funnet 35 389 innlegg.
Størrelsen på det tilfeldige utvalget er 1 060 innlegg. Det gir en
feilmargin på 2.96.

Rapporten presenterer Twitter-innleggenes rekkevidde og engasjement.
Rekkevidden baserer seg på brukernes følgere, og er således deres
potensielle rekkevidde. En Twitter-meldings engasjement baserer seg
på antallet likes og retweets innlegget har fått.
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Tendens

Tendenskodingen tar hensyn til skribentes vinkling og «framing» av
analyseobjektet i innlegget. «Framing» er et konsept som er mye brukt i
medievitenskapelige analyser av medieinnhold. Hensikten med
metoden er å analysere et innleggs vinkling ved å ta hensyn til både
valg og prioritering av fakta når man beskriver en hendelse, sak eller
tema, samt valg og prioritering av kilder som kommenterer hendelsen, i
tillegg til innleggets «tone» som avhenger i stor grad av ordbruk fra
forfatteren(e), siterte kilder eller begge.

En ren analyse av tone er lettere å vurdere objektivt og gir mindre rom
for ulike tolkninger, men er begrenset dersom man ønsker å analysere
om en sak er vinklet på en gunstig eller uheldig måte for en aktør.

En artikkel om en politisk strid kan for eksempel sitere bare kilder som
utelukkende støtter ett av to konflikterende synspunkt. En slik vinkling
er uheldig for de som støtter det andre synspunktet, særlig hvis
størsteparten av all medieomtale av samme sak følger denne
tendensen. Men dersom verken skribenten eller de siterte kildene
bruker positive eller negative verdiord om motparten, vil en ren analyse
av tone si at denne saken er «nøytral». Til slutt kan man få en
medieanalyse som viser at nesten all omtale av den hypotetiske saken
var «nøytral», selv om bare ett synspunkt dominerer fullstendig i
medieomtalen.

I Infomedia baserer vi oss på en variant av denne metoden når vi har
koder artikkelens «tendens». Dette fordi en ren analyse av tone gir
begrenset innsikt i framingen/vinklingen av ulike saker. Derfor vil
innlegg hvor oppdragsgiver får gjennomslag for sine egne budskap,
eller som fremstiller organisasjonen eller saken på en måte som
samsvarer med deres ønsket public image/brand identity vurderes som
positivt.

Tilsvarende vurderes omtale som undergraver kundens egne budskap,
sak, eller som fremstiller organisasjonen på en uønsket måte (som gir
«feil» inntrykk av organisasjonen), som negativ.

I praksis betyr dette at tendenskoding også er en vurdering av om
saken er «god»/«gunstig» eller «dårlig»/«uheldig» med hensyn til
kundens public image/brand identity, omdømme eller mediestrategi.
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Analyseobjekt

Rolleforståelsesutvalget har tydelige føringer for hva det skal vurdere
og ikke. Dette mandatet avtegner seg i avgrensningene under. Disse
ulike avgrensingene har Infomedia vurdert omtalen etter, og brutt hver
av dem ned på unike temakategorier. Dette er temaene som behandles
i analysen:

• Diskusjoner om Politiet og politiansatte i NNPF i sin dialog og arbeid
med ulike samfunnsaktører, har vært tilstrekkelig klare på at de
representerer en privat organisasjon og ikke politiet.

• Diskusjoner om Politidirektoratet og politiet har opptrådt ryddig og
korrekt når det gjelder bevilgninger og pengestøtte til NNPF.

• Diskusjoner om Politiets bruk av NNPF til opplæring av politiansatte,
inkl. om politiet har sikret en tilstrekkelig faglig kvalitetssikring av
grunnlaget for opplæringsarbeidet.

• Utrykk for hvordan (debatten om) politiets rolleforståelse påvirker
tillitten til politiet

Temaene nedenfor faller utenfor utvalgets mandat og er derfor ikke
gjengitt i analysen med mindre de også berører innenfor utvalgets
mandat:

• Diskusjoner om politiansattes organisasjons- og ytringsfrihet

• Granskningen gjort av riksadvokaten når det gjelder politiets
ransakingspraksis i narkotikasaker

• Navneliste-saken (Justisdepartementets utlevering, og diskusjonen
rundt denne)
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Analytiker
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