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Sammendrag 

Joachim Kjaerner-Semb: På oppdrag fra verdenssamfunnet? En studie av norske 

offiserers holdninger til internasjonale operasjoner.  

Oppgavens hensikt er både å belyse respondentgrunnlagets holdninger til Norges engasjement 

i utenlandsoperasjoner og hvilke årsaksmekanismer som kan innvirke på holdningsdannelsen i 

forhold til dette temaet. Masteroppgaven inneholder en temaanalyse av hvordan utøverne av 

norsk sikkerhetspolitikk forholder seg til en overgang mellom et gammel og nytt 

forsvarspolitisk paradigme. 

Kvalitativ metodetilnærmning utgjør en begrenset del av en oppgave som hovedsakelig er 

kvantitativ. Datamaterialet bestod av 32 respondenter fra Hærens Styrkers stab. Selv om dette 

er et begrenset datagrunnlag har respondentgrunnlaget en bredd spredning både i forhold til 

alder og erfaring. Enqueten som ble forelagt respondentene var en blanding mellom 

strukturert og ustrukturert tilnærming da respondentene både formulerte og leste 

svaralternativene selv. 

Innenfor Forsvarets hierarkiske struktur representerer ulike former for konformitetsgrad og 

rolleuttrykk et utgangspunkt for respondentens meningsdannelse i forhold til 

forsvarsspørsmål, herunder utenlandsoperasjoner. Antagelsen om en sammenheng mellom 

konformitet og inngruppefavorisering som følge av erfaringskapital (Mummeday m.fl. 2000 i 

;Laberg m.fl.2005:99) både styrkes og svekkes i studiet. Erfaringskapital fra utenlandstjeneste 

har betydning for om man skaper sin meningsdannelse på basis av militære preferanser som 

kollegiet og forsvarsledelse, men synes å bety mindre i forhold til spørsmål som er direkte 

knyttet til internasjonale operasjoner.  

Generasjonsperspektivet innebærer at det er forskjeller i holdning til internasjonale 

operasjoner når man ser på antall tjenesteår og alder. Det som synes å innvirke på 

holdningene er hvilken doxa (selvinnlysende sannhet) respondentene er sosialisert innenfor.  

Generasjonsperspektivet knyttet til hvorvidt man i Norge har en kollektiv eller individualistisk 

kultur, er også relevant for studiet. Dette sett i lys av den individualisering som har 

forekommet siden Geert Hofstedes arbeidsstudie som ble gjennomført mellom 1966 -1973 

(Bjørnstad 2008: 11, 33). 
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1. Innledning 

 

Forord 

Bakgrunnen for studiet har sitt opphav i den aktualitet som utenlandsoperasjoner hadde på den 

tiden hvor tematikken for en masteroppgave skulle velges. 

Samtidig var jeg interessert i den mangfoldighet som studiet av militærapparatet innebærer. 

En mangfoldighet som blant annet berører relasjonen mellom overordnete politiske forhold 

som ideologi og sikkerhetspolitikk, strukturelle hierarkiske forhold eller individ og 

militærkollektiv. 

I tillegg er det interessant å studere forandringer. I den grad det nye forsvarspolitiske 

paradigmet har etablert seg hos politikere, forsvarspersonell og forskere, er det interessant å se 

at sittende politisk ledelse gir signaler om at det gamle paradigmet som berører territorielle 

forhold igjen blir aktualisert igjennom fokus på nordområdene. Over 40 år med relativt stabile 

sikkerhetspolitiske rammebetingelser har blitt avløst av en sikkerhetspolitisk situasjon som 

stadig er i endring. Dette medfører store organisasjonskulturelle utfordringer for personellet 

og Forsvaret som institusjon.   

1.1. Oppgavens tema: 

Frem til det siste tiåret har Forsvarets oppgave vært beskyttelse av Den Norske stat  og 

befolkning med landets territorielle grenser som ramme. De siste årene har omfanget av 

internasjonale operasjoner, uten en direkte tilknytning til nasjonale interesser, økt betydelig. 

Dette kan oppleves problematisk for norske offiserer. De endrete rammebetingelsene kan 

innebære at offiserenes yrkesutøvelse kompliseres.  Dette kan igjen påvirke hvorvidt 

Forsvaret vil lykkes eller mislykkes med sine operasjonelle mål. Derfor er det viktig å tilegne 

seg kunnskap om hvilken effekt forskjellige holdninger får og hvordan disse etableres 

innenfor det norske militære systemet. Til tross for et svært begrenset materiale, er formålet 

med oppgaven å belyse ovennevnte problemer. 
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Problemstillingen er derfor:  

Hva kan forklare norske offiserer sine holdninger til internasjonale operasjoner 

1.2. Utforming og opplegg for undersøkelsen:  

Oppgaven er basert på besvarelsen av spørsmål som er sendt ut til et begrenset antall norske 

offiserer. 

Mens de avhengige variablene besto av ni utvalgte spørsmål som hver på sin ulike måte 

berørte holdningen til internasjonale operasjoner, ble de uavhengige variablene kategorisert i 

fire dimensjoner (Thagaard 1998:196). Ut fra dette var det mulig å se på hvilke faktorer som 

påvirket respondentens holdning til internasjonale operasjoner.  

Sosial bakgrunnsdimensjonen Inkluderer alder, sivil utdannelse og politisk preferanse: 

Aldersaspektet: Omhandler hvorvidt holdninger reflekteres i forhold til Seymour Martin 

Lipsets teori om generasjonseffekter eller som en konsekvens av Paul F. Lazarfelds sin tese 

om livssykluseffekter (Hellevik 2003: 432-433). Et tilleggsaspekt er hvorvidt disse to 

forklaringsmodellene virker sammen med (Hellevik 2003: 432.437) med periodeeffekter, som 

i denne oppgaven vil bli forklart som store forandringer over kort tid (Hellevik 2002: 16).   

Sivil utdannelse: Kan høyere sivil utdannelse gi utslag på evne til refleksivitet (Collins 1988 

217) og kritisk evne, i så fall hvordan påvirker dette holdningen til internasjonale 

operasjoner? 

Politisk preferanse: Samsvarer aktørens politiske tilknytning med aktørens holdninger til 

internasjonale operasjoner. I motsetning til de to første variablene er Politisk preferanse en 

holdning/adferdsvariabel som også er brukt som en personlighetsvariabel (Hellevik 2003: 

239/240). Dette kan muligens relateres til hjerneforskning som ”..viser det er sammenheng 

mellom politisk overbevisning og visse personlighetstrekk” (Amodio 2007 i; Dagbladet.no 

2007). 

 

Sosialiseringsdimensjonen.  Omhandler spørsmål vedrørende grad, antall års tjeneste, om det 

er andre forventninger til offiseren i dag enn tidligere, opplæring og hvordan tjeneste i 

utlandet kan påvirke offisersrollen.  
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Hvor lenge man har tjenestegjort har et klart sosialiseringsaspekt, idet sosialisering innebærer 

” … tilegnelse og innøvning av særlige ferdigheter innen et samfunn.”(Østerberg 1997:83). 

Også gradssystemet har et sosialiseringsaspekt, som igjen kan relateres til identitetstilknytning 

i et hierarki. Spørsmålet blir hvordan hierarkisk tilknytning og sosialisering virker inn på 

holdninger til internasjonale operasjoner. Har Randall Collins rett i at offiserene vil støtte 

forsvarsledelsen ut i fra plassering i hierarkiet?  

Innenfor sosialiseringsaspektet spørres det også om opplæringen i Forsvaret innvirker på 

holdninger til internasjonale operasjoner? Spørsmålene om” det stilles andre forventninger til 

en offiser i dag” og om ”tjeneste i utlandet påvirker offisersrollen”, omhandler hvorvidt 

respondenten tror internasjonale operasjoner resulterer i en forandring av offisersrollen. 

Erfaringsdimensjonen Omhandler respondentenes grad av erfaringskapital i forhold til 

utenlandstjeneste. Er det noen forskjeller mellom de som har deltatt/ og de som ikke har 

deltatt i internasjonale operasjoner? Har personell med FN og NATO bakgrunn forskjellige 

meninger? 

 

Lydighetsdimensjon   

Respondentens preferansehierarki ble knyttet til Collins sin teori om graden av konformisme, 

som så ble relatert til rollekategoriene til Torunn L. Haaland. Haalands sine rollekategorier 

innebærer ulike kjennetegn som berører ”formål, kjerneverdier, rollenes hovedbetoning ” 

(Haaland 2007:11). Disse kjennetegnene beskriver konformitetsgraden i gruppenes 

rolleuttrykk. Spørsmålet er hvorvidt og hvordan gruppens konformitetsgrad innvirker på hvem 

de anser som opinionsleder i forsvarsspørsmål, herunder forholdet til internasjonale 

operasjoner.  
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1.3. Forholdet til tidligere studier  

Selv om tematikken er relativt ny, har det blitt gjort flere vitenskapelige arbeider på 

master/hovedfag og doktorgradsnivå rundt temaet.  Spørsmålene som er brukt i denne 

undersøkelsen er delvis basert på spørsmål i intervjuguider fra hovedoppgaver som tar for seg 

utviklingen i det norske forsvaret etter den kalde krigens slutt, da spesielt hovedfagsoppgaven 

til Siri  B. Pedersen ”Et forsvar til besvær ? Utenlandsforsvarets utfordringer en kvalitativ 

analyse”. Samtidig har to doktorgradsavhandlinger vært sentrale både i dataanalysen og 

spørsmålsammeheng: Doktoravhandlingen til Nina Græger , ”Norsk forsvarsdiskurs 1990-

2005:Internasjonaliseringen av Forsvaret ” , og doktoravhandlingen til  Torunn L. Haaland , 

”Small forces with a global outreach Role perceptions in the Norwegian armed forces after 

the cold war”.   

 

1.4. Utforming/opplegg   

I kapittel to redegjøres det for oppgavens teoretiske rammeverk og metode. Deriblant 

forholdet mellom validitet og reliabilitet, og oppgavens kvalitative og kvantitative elementer.  

I kapittel tre redegjøres det for innvirkning til de klassiske bakgrunnsvariablene Alder og 

Utdannelse, i tillegg til Politisk preferanse som tradisjonelt ikke regnes som en 

bakgrunnsvariabel 

I kapittel fire følger sosialiseringsdimensjonen, hvor det i tillegg til overgangen fra sivil til 

militær, blir forsøkt redegjort for hvordan sosialiseringen rettet mot internasjonale operasjoner 

innvirker på respondentene.  

 Kapittel fem inneholder erfaringsdimensjonen der det redegjøres for holdninger til personell 

med og uten internasjonal erfaring, i tillegg til forskjeller mellom personell med ulik 

internasjonal erfaring. 

 Kapittel seks lydighetsdimensjonen tar for seg hvem respondentene anser som opinionsledere 

i forsvarsspørsmål, og hva som kan forklare respondentens vurderinger. I denne dimensjonen 

vil teoretiske verktøy og uavhengige variabler som har blitt introdusert tidligere i oppgaven, 

være en viktig del av forklaringsgrunnlaget. På den måten blir denne dimensjonen en 

oppsummeringsdimensjon.   
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  Tilslutt innehar, kapittel syv en konklusjon. Denne tar for seg de sentrale funnene i de ulike 

dimensjonene. Tilslutt følges dette opp av en avsluttende refleksjon. Deretter følger 

litteraturlisten og ulike vedlegg.  
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2. Teori og Metode  

2.1. Teori 

I den teoretiske delen vil det bli redegjort for oppgavens teoretiske forankring. Det er de mest 

sentrale teoriene som vil bli presentert. Noen av teoriene vil begrenses til en spesifikk 

dimensjon, mens andre teorier utgjør en helhetlig teoretisk forankring for oppgaven. Tilslutt i 

kapittelet vil det redegjøres for oppgavens metodiske struktur.  

2.2.   Bakgrunnsdimensjonen 

Sivil utdannelse og Alder er sosiale bakgrunnsvariabler (Hellevik 2003:239). Politisk 

preferanse går derimot inn i holdnings - og adferdsvariablene. I denne oppgaven vektlegges 

politisk preferanse som en uavhengig variabel, mens holdning til internasjonale operasjoner 

vurderes som en avhengig variabel. Politisk preferanse plasseres altså i i Bakgrunns -

dimensjonen. 

2.2.1 Politiske preferanser  

 Lipset og Stein Rokkan så på både den sosiale og den politiske struktur da de utviklet sin 

modell for politisk utvikling. Deres argumentasjon var at slik strukturen så ut på 60 tallet var 

en konsekvens av forholdene på 1920 tallet da ”… valgsystemet var fastlagt”(Valen 1995: 

60). Henry Valen skiller ”… mellom seks motsetninger i det norske politiske systemet” 

(Valen 1995:63). Valen definerer konfliktlinjene i en geografisk motsetning, tre konfliktlinjer 

som kulturmotsetning, en som en varemarkedsmotsetning og en siste som 

klassekampsmotsetning.(Valen 1995:135). Etableringen av Sosialistisk Folkeparti, var en 

konsekvens av NATO motstanden i AP, og innebar et nytt ideologisk alternativ med en 

utenrikspolitisk dimensjon (Valen 1995: 71). Rokkan skisserer hvordan konfliktlinjene kan 

uttrykkes gjennom Talcott Parsons modell for undersystemer. Denne teorien har en territoriell 

dimensjon og en funksjonell dimensjon (Rokkan 2003:294). Den funksjonelle dimensjonen 

inneholder ideologi, og her kan ”forsvars og utenrikspolitikk” (Valen 1995:231) plasseres.  
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Avslutningen av den kalde krigen og introduksjonen av norsk deltagelse i væpnete konflikter 

har resultert i et sikkerhetspolitisk skille mellom det rødgrønne og det borgelige regjerings 

alternativ. Under oppløpet til Kosovo krigen ble den kalde krigens utenrikspolitiske 

konsensus utfordret, og videre brutt med krigen i Irak (Horn Ny tid 03). Hvilken betydning 

har stemmegivningen for holdningen til internasjonale operasjoner? Kan respondentenes 

politiske preferanse relateres til Rokkans konfliktlinjer eller til en ideologisk dimensjon som 

forklarer sikkerhets - og forsvarslinjen?  

2.2.2. Alder 

Lipset og Lazardfelds teorier vedrørende livssyklus og generasjonseffekt omhandler 

opprinnelig politiske valg, men er relevant for alle typer generasjonsspørsmål. Teoriene vil bli 

brukt for å beskrive en antagelse om generasjonsforskjeller. Dette siden data bare fra ett 

tidspunkt er utilstrekkelig for å beskrive aldersforskjeller (Hellevik 2001:56).  

Det er Karl Mannheims sosiologi om generasjoner som er opphav til Lipsets teori om 

generasjonseffekt (Lipset 1963:265). ”Å bli fullstendig assimilert i en gruppe innebærer mer 

enn å tilegne seg gruppens verdier, det innebærer i tillegg en evne til å se ting fra en spesifikk 

side, å være utrustet med en oppfatning som innehar en spesifikk mening og å erfare 

psykologiske og intellektuelle instinkter som uttrykker gruppens konfigurasjon.  I tillegg 

innebærer det en evne til å absorbere de fortolkende, grunnleggende prinsippene som 

muliggjør for individet å forholde seg til nye inntrykk og hendelser på en måte som er 

forutbestemt av gruppe… En virkeliggjort generasjon utgjøres av jevnaldrende som er 

likeledes lokalisert. Der de deler en felles skjebne hvor forestillinger og begreper har utviklet 

seg sammen... Innenfor en generasjon kan det eksistere flere forskjellige, motstridende 

generasjons enheter. Sammen så utgjør de en virkelig generasjon nettopp for de er innrettet 

mot hverandre…”( Mannheim 1968:306-307). Ved siden av generasjonseffekt utarbeidet Paul 

F. Lazarfeld en teori om livsfase. Lazarfeld mener at preferanser ”… endres som en følge av 

livssyklusen, som en følge av påvirkning fra de sosiale omgivelsene” (Hellevik 2003:431). 

Forskjellen mellom disse to ligger i.”. en forklaring ut fra hvor lenge en har vært i rollen 

(livsfase), versus... ut fra når en begynte i rollen (generasjon)” (Hellevik 2003: 433). 
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  Disse to forklaringstypene utelukker ikke hverandre, men kan i ulike tilfeller virke sammen 

(Hellevik 2003: 432.437) med periodeeffekter, som i denne oppgaven vil bli forklart som 

store forandringer over kort tid (Hellevik 2002: 16).  Dette studiet omfatter offiserer som er 

født på 1950 tallet til offiserer som er født på 1980 tallet. Denne oppgaven vil belyse om de 

store aldersforskjellene hos respondentene har innvirkning på holdninger til internasjonale 

operasjoner.  

 

2.2.3. Sivil utdannelse 

I hvilken grad påvirker høyere akademisk utdannelse holdningen til internasjonale 

operasjoner? Innebærer høyere utdannelse en akademisk skepsis mot Forsvarets 

institusjonelle autoritetsstruktur?  

Skeptisisme kan relateres til forholdet mellom kosmopolitisme og konformisme: Emile 

Durkheim beskriver militærsamfunnet et sted hvor det ”kreves en slags intellektuell 

selvfornektelse, som neppe er forenlig med individualismen” (Durkheim (1997:118). Randall 

Collins trekker linjen fra Durkheim til Basil Bernstein (1971-75 i:Collins 1988:217) når han 

redegjør for hvilken virkning sosial kompakthet og diversitet har på individers kognitive 

tilstand (Collins 1988: 214-217): Bernstein slår fast at det er forskjell i hvordan ulike sosiale 

klasser uttrykker seg konkret, partikulær eller i en ”.. abstrakt, kontekstfri språkkode” (Collins 

1988: 217). Collins resonerer at uttrykksmåten innvirker på tenkemåten og at dette er en følge 

av sosial kompakthet og diversitet (Collins 1988:217). Så trekker Collins inn studier der det er 

utdannelse snarere enn klassetilhørighet som er avgjørende (Curtis & Jackson 1977;Fischer 

1982 i; Collins 1988:217). Utdannelse medfører ikke bare et bredere sosialt nettverk 

relasjonelt (Kanter 1977; i Collins 1988:217) men også et abstrakt nettverk i form av skriftlig 

kommunikasjon og inntagning av informasjon (Collins 1988:217). Mens den relasjonelle 

nettverket kan relateres til norske offiserers transnasjonale relasjoner (Kjaerner-Semb 2004) 

kan den abstrakte nettverkstilgjengeligheten knyttes til den tiltagende ”akademisering” 

(Græger 2007: 250) som finner sted i offiserens utdanningsløp.  
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2.2.4. Den generaliserende andre 

I følge Mattias Øhra representerer det generaliserte andre ”… et samfunns eller gruppes 

holdninger, syn eller regelsystem, og som individet har internalisert gjennom at det er kjent 

med hva samfunnet og gruppen forventer av det ”( Øhra.hive.no 2009 ). I denne oppgaven vil 

forsvarsledelsen være en representant for den generaliserte andre.  Forsvarsledelsen er i det 

militære samfunnet en herskende klasse som skaper en ”meningsdannelse…som blir så 

selvfølgelig at det ikke stilles spørsmålstegn ved den” (Philip & Jørgens 1999: 43). Dette 

hegemoni innebærer ”… en organisering av samtykke som innebærer prosesser, hvor 

igjennom underordnede bevissthetsformer konstrueres uten vold og tvang” (Barrett1991:54 i; 

Philips & Jørgens 1999:43). Det gjør det lettere for forsvarsledelsen å ”definere virkeligheten” 

for det militære samfunnet Collins 1988: 265). 

 

2.3. Sosialiseringsdimensjonen  

Sosialisering omhandler internalisering av normer og verdier (Collins 1988: 353), og er den 

prosessen som gjør individet til en del av kollektivet:”… Tilegnelse og innøvning av særlige 

ferdigheter innen et samfunn” (Østerberg 1997:83) fra ”sivilist” til ”militær”, innebærer en 

sekundær sosialisering.  

 

2.3.1. Organisasjonsteori 

I sin bok om militærkultur bruker Allan D. English organisasjonsteori utarbeidet av Edgar 

Schein, og litteratur fra Jesper Pedersen og Jesper Sørensen som har videreutviklet teoriene til 

Schein.  Schein definerer den synlige delen av kulturen som artifakter (Schein 1998:12) som 

kommer til fysisk uttrykk gjennom eksempelvis uniformsbruk, tradisjoner og historie i form 

av ritualer og språklig særegenheter (Pedersen & Sørensen 1994:32). I organisasjonsmodellen 

til Pedersen & Sørensen defineres en av verdiene som, antagelsesverdier: Dette er ”… er 

normative uttalelser som avspeiler holdninger, håp , tro og hvordan tingene burde 

være”(Pedersen & Sørensen 1994: 25) :”… Antagelsesverdier eksisterer for legitimering og 

imagebygging.”(English 2004: 21). En annen verdi, operasjonelle verdier, omhandler..” 



17 

 

retningslinjer for adferd” (Pedersen & Sørensen 1994:25). Denne verdien konkretiserer 

hvorvidt Forsvarets retningslinjer samsvarer med Forsvarets legitimitet og image: ”Mange 

verdinormer forblir bevisste og uttrykkes eksplisitt, fordi de har den normative eller moralske 

funksjon å veilede gruppemedlemmene med hensyn til visse nøkkelsituasjoner” (Schein 

1985/1998 i; Pedersen & Sørensen 1994: 25).Over tid kan disse to formene for verdier  ”…. 

bli til grunnleggende antagelser” (Pedersen & Sørensen:1994:29), som ”man kan si er den 

implisitte eller tause kunnskapen”(Pedersen & Sørensen 1994:22).  Grunnleggende antagelser 

ansees som den virkelige kulturen. Forholdet mellom de to typer verdier innvirker på 

Forsvarets nåværende og fremtidige kultur. 
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2.3.2. Organisasjonens samtykkemodell 

Amitai  Etzioni  kategorisering av  organisatorisk samtykke, definerer den militære 

samtykkemodellen som en blanding av normativ makt og tvangsmakt. Innenfor spekteret av 

normativ makt og tvangsmakt, er det ulik kategorisering for avdelinger i krig og avdelinger  i 

fredstid  (Etzioni 1975: 56). Siden respondentgrunnlaget omfatter personell med og uten 

krigserfaring er hele spekteret med normativ og tvangsmakt relevant, bl.a. gjennom 

spørsmålet om hvorvidt beordring til internasjonal tjeneste oppfattes som plikt eller tvang 

(Græger 2007:284).  

 

2.3.3. Kulturforskjeller i et lagdelt samfunn 

For å ”….forklare de individuelle kulturforskjellene i et lagdelt samfunn” (Collins 1988:208) 

brukes Collins sin hierarkiske forklaringsmodellen. Kulturforskjeller resulterer i ulike 

perspektiver på organisasjonen, dets mål og ledelse: Gradsnivåene, som i studiet er inndelt i 

lavere og høyere grad , sannsynliggjør sterk identifikasjon med organisasjonen, organisatorisk 

fremmedgjøring så vel som forventet sosialisering. Collins redegjør for hvordan graden av 

mangfold og sosial konformitet virker inn på individets kognitive virkelighetsforståelse 

(Collins 1988: 211-218). Dette miljøaspektet har sitt teoretiske grunnlag i Durkheims teorier 

(Collins 1988: 214/216). 

 

2.3.4. Samfunnstype  

 Durkheim mener militærsamfunnet representer en primitiv enklave i det moderne samfunn. 

Det hersker en ”gruppe-kompakthet” som hindrer individet ” … i å utføre selvstendige 

handlinger ” (Durkheim 1997: 118). Resultatet blir et mekanisk samfunn, der ”… totaliteten 

av tro og følelser som er felles hos den gjennomsnittelige borger av et samfunn, danner et 

bestemt system som har sitt eget liv; en kan kalle det kollektive eller felles 

bevissthet”(Durkheim 1969: 79). Dette er en bevissthetsform som …” representerer … 

samfunnet… Når vi handler i kraft av den sistnevnte, er det ikke i form av personlige 

interesser som vi handler, men vi forfølger kollektive mål ” (Durkheim 1969:106).  
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Kjerneverdiene til ”Krigerrollen; ære, plikt samhold og lojalitet” (Haaland 2007:11) springer 

ut av militærsamfunnets kollektive bevissthet og skaper ”… det sosiologer … beskriver som 

primærgrupper blant soldatene…”(Merridale 2005:69). 

Den personlige formen for bevissthet derimot ”… skaper og representerer den individuelle 

personlighet”  (Durkheim 1969:105). Det organiske samfunn oppstår som følge av 

samfunnets spesialiserte arbeidsdeling, der det er forskjelligheten som skaper avhengighet 

(Østerberg 1997:32 ). Samfunnstypen kjennetegnes ved lav kohesjon, lite felles 

oppmerksomhet og kollektiv sinnsstemning (Collins 1988: 200). Rolleuttrykket for denne 

typen samfunn er ”Hjemlands/borger offiseren”, viss kjerneverdier er ”så likt det sivile 

samfunn som mulig” (Haaland 2007:11). 

 

2.3.5. Rolleteori 

Bruce Biddle påpeker at sosialiseringsteori ikke utgjør en fullstendig forklaring for 

rolleutviklingen. Marxistisk teori hevder at individet ”tilpasser seg den sosiale strukturen” 

(Biddle 1979:289), mens symbolsk interaksjonisme har en kontekstuell tilnærming der roller 

”utvikler seg fra personlige og kontekstuelle behov” (Biddle 1979: 289). Rolleutviklingen i 

Forsvaret skjer igjennom en kombinasjon av personlig og sosial seleksjon. Selv om Forsvaret 

selekterer offiserskadetter, er yrkesvalget selvvalgt. Rollesosialisering kan knyttes til den 

rolleforventning som følger av læringsprosesser (Biddle 1979:282). Rolleforventninger 

definerer Biddle som ” forventninger som er strukturert rundt stillingsroller innenfor et sosialt 

system” (Biddle 1979: 394).  Har så utvalget av offiserer en felles rolleforståelse? ”Å si at 

forventninger er delt innebærer at minst noen aspekter av personens begrepsmessig erfaring er 

felles med dem som gir til kjenne den samme rollen ”(Biddle 1979:116). Eventuelle endringer 

i rolleforventninger, som følge av Forsvarets strukturelle omlegging vil bli drøftet. Hvordan 

ulike typer operasjoner innvirker på offisersrollen, gjør det naturlig å trekke inn forskjellige 

yrkesroller: I tilfeller hvor”… man ønsker å begrense rollebegrepet slik at det bare relateres til 

en begrenset dekning av adferd…snakker man om yrkesrolle..Disse illustrerer roller som er 

innholdsbestemte” ( Biddle 1979:71). 

  



20 

 

2.3.6. Paradigme og Doxa 

I følge Sverre Diesen innebærer et paradigme ” ...det mønster eller den forklaring som anses 

som den gyldige for å forstå eller beskrive et gitt problemområde. På det militære området 

innebærer derfor et paradigmeskifte et brudd med det tradisjonelle og aksepterte mønster, til 

fordel for en annen måte å betrakte militærmakt på. Et slikt skifte inntreffer når de faktorer 

som påvirker både utforming og bruk av en stats militærvesen har endret seg på en slik måte 

som gjør at premissene for det eksisterende system ikke lenger er gyldige ” (Diesen 

2005:165). Diesen sikter ikke til militære organisasjoners kontinuerlig utvikling. ”Et militært 

paradigmeskifte inntreffer når den akkumulerte effekten av endrete premisser er blitt 

tilstrekkelig til å utløse en større omveltning, når det skjer store gjennombrudd av teknologisk 

art eller når det inntreffer brå politiske, sosiale eller økonomiske omveltninger som skaper 

radikalt endrete betingelser for militær virksomhet” (Diesen 2005: 165-165). Diesens 

argument er at slutten på den kalde krigen og den påfølgende teknologiske, økonomiske så vel 

som samfunnsmessige forandringer, innebærer et slikt militært paradigmeskifte for Norge og 

resten av vesten. Det er i et slikt perspektiv paradigmebegrepet vil bli brukt i oppgaven. Doxa 

”..er et fenomen som bidrar til reproduksjonen av den sosiale verden, ved å produsere direkte 

tilslutning til verden, sett som selvinnlysende og udiskutable” (Bourdieu 1977:164 i; Græger 

2007: 7).  Personellet kan ha ulik oppfattelse av hva som representerer doxa, basert på hvilket 

forsvarspolitisk paradigme de er sosialisert innenfor. 

 

2.4. Erfaringsdimensjonen 

 

2.4.1. Erfaringskapital 

 Pierre Bourdie fremhever de to differensieringsprinsippene økonomisk og kulturell kapital 

som utgangspunkt for hvordan aktørene/gruppene fordeler seg posisjonelt i et sosialt rom: ” 

Ut i fra dette har aktørene… mer felles jo nærmere de står hverandre langs de to 

dimensjonene, og desto mindre felles jo fjernere de står fra hverandre.” (Bourdieu 2005: 7).  
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Forskjeller og likheter i erfaringsdimensjonen defineres ut i fra hvorvidt offiseren mangler 

eller innehar erfaring fra utenlandstjeneste. Kategorisering av erfaringskapital berører også 

hvilken misjonserfaring offiseren besitter. Fra sitt ståsted i det sosiale rommet, tjener 

manglende og tilegnet erfaringskapital som en forklaringsmodell for respondentens 

meningsgrunnlag. 

 

2.4.2. Integrasjon 

Erfaringsdimensjonen innebærer et integrasjonsaspekt. Collins fremhever at ”at jo mer 

medlemmer av en organisasjon er klar over fare og fiendtlighet fra en annen organisasjon, jo 

mer er medlemmene lojale til organisasjonen…” (Collins 1975:305). Utvalget omfatter 

personell uten erfaringskapital, og personell med erfaringskapital fra både fredsopprettende og 

fredsbevarende operasjoner. Disse skilles ved ulik grad av fiendtlig operasjonsmiljø. 

Spørsmålet er hvordan personellets integrasjonsgrad innvirker på respondentenes besvarelser. 

 

2.4.3. Myter 

Herbert og Irene Rubin, belyser viktige aspekter ved myter og ikoner: Hvilken rolletilegnelse 

offiserene foretrekker, kan fortelle hva offiserene definerer som et kulturelt ikon: 

”Fremstilling av en person.. myte…som representerer en kjerneverdi, norm..eller forventning” 

(Rubin&Rubin 1995:176). Myter er ”… en kraftig måte å kommunisere en ensartet samling 

av adferdsmessige sosiale forventninger ” (Rubin & Rubin 1995: 176). Mytens tilstedeværelse 

i Forsvarets kulturelle miljø innebærer også at ”…myter reflekterer historien… forklarer eller 

vedlikeholder dagens… ”(Rubin &Rubin1995: 26) virkelighetsforståelse. Det er en ” tolkning 

av nåtiden, formet gjennom et kulturelt perspektiv av en rekonstruert historie”(Rubin & Rubin 

1995: 26).  Med bruk av myter kan man forklare kontinuiteten mellom historiske perioder i 

Forsvaret (Græger 2007:74). 
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2.4.4. Bevissthetsstrukturer 

I følge Karl Mannheims totale ideologibegrep ”kan man tale om ideologien til en tidsalder 

eller en bestemt historisk og sosial gruppe i den betydning at man sikter til den egenartede 

beskaffenhet av denne tidsalders, henholdsvis gruppens bevissthetsstruktur..” (Østerberg 

1997:137). Man prøver..” å forstå hvordan ideologien tilsvarer..de samfunnsmessige forhold 

på den tiden.” (Østerberg 1997:138). Dette innebærer ulike bevissthetsstrukturer innad og 

mellom forskjellige generasjoner i respondentgrunnlaget. Geert Hofstedes fire kulturelle 

grunndimensjoner er en form for bevissthetsstrukturer: Hvorav ”individualisme/ 

Kollektivisme dimensjonen: … måler hvordan en kultur fremhever enkeltindividene i 

motsetning til kollektive eller gruppemessige behov” (Strand 2001:207).  

 

I en lignende studium foretatt mellom 2006 -2007 kommer det frem at det har inntruffet en 

kulturell forandring i Norge, der individualismen synes å ha blitt sterkere (Bjørnstad 2008: 11, 

33). Denne individualismen kan muligens sees i sammenheng med Durkheims perspektiver 

vedrørende arbeidsdeling: ” Det moderne industrialiserte samfunnet med en sammensatt 

arbeidsfordeling, der det eneste man har til felles er deres rollespill kompetanse, selv`et til 

individene. Følgelig blir tilbedelsen av samfunnet til tilbedelsen av selvet”. (Durkheim 1978/ 

1966:366 i; Collins 1988:253). Hvordan innvirker ulikheter i bevissthetsstrukturer mellom 

offisersgenerasjoner med forskjellig erfaringskapital, herunder FN- eller NATO erfaring. 

 

2.4.5. Rolleteori 

Rolleforandring og rollekonflikt: 

Ny stilling som NATO offiser kan resultere i rolleforandring. Biddle definerer rolleforandring 

som ”forandring i rolle og rolleforventning antatt av personer som tiltrer en ny stilling ” 

(Biddle 1979:391).  
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Siden den gjeldende ideologiske bevissthetsstruktur består av en kombinasjon av idealisme og 

realisme, kan dette resultere i motstridende forventninger. Konsekvensen av motstridende 

forventninger kan være rollekonflikt. Som er ” betingelser hvor allmenne eller tilskrevet 

polariserende meningsforskjeller, opptrer som et problem for objekt personen” (Biddle 

1979:394). 

Normativ rollekonflikt og stillingsroller: 

Internasjonaliseringen av Forsvaret kan resultere i en normativ rollekonflikt som følge av 

konflikt mellom tradisjonelle roller og nytt adferdsmønster: ”Begrepet normativ rollekonflikt 

… er ofte relatert til problemer som oppstår hos personer som er fanget mellom tradisjonell og 

ett nytt mønster for oppførsel” (Biddle 1979:200). 

 

Stillingsrelatert rollekonflikt kan innebære ”intra rollekonflikt:en person innehar en stilling 

som for andre innebærer forskjellige forventninger” (Biddle 1979:197): Offiserer med 

erfaringskapital kan forventes å uttrykke roller som er forbundet med krigserfaring, mens 

offiserer uten internasjonal erfaring vil forventes å representere tradisjonelle roller som passer 

inn i et fredstidsforsvar.  

Forklaringsmodeller: 

Offiserene i respondentgrunnlaget kan være bærere av flere roller og kan derfor uttrykke 

rollekonflikt. N. Gross m.fl (1958) skisserer ” ... tre strategier for å løse rollekonflikten: 

Konformitet til en eller annen av den polariserte forventningen, et kompromiss mellom dem 

eller å unngå problemet” (Biddle 1979:200). Teorien til Gross kan fungere som 

forklaringsmodell i tilfeller hvor respondentene innehar mer enn en rolleerfaring, som kan 

resultere i rollekonflikt.  
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2.5. Lydighetsdimensjonen  

Lydighetsdimensjonen omhandler offiserenes meningsdannelse i forsvarsspørsmål, gjennom 

syv forskjellige verdier klargjøres det hvorvidt det er horisontale eller vertikale strukturer som 

innvirker på meningsdannelsen til offiseren.  

 

2.5.1. Opinionsledning 

Bakgrunnen for fenomenet opinionsledning er at det ” i enhver sosial gruppe er det noen 

individer som er særdeles aktive og veltalende. De er mer følsomme enn de andre i forhold til 

gruppens interesser, og mer ivrig til å uttrykke dem i forhold til viktige spørsmål” (Lazarfeld 

m.fl. 1948:xxii- xxiii). I følge Lazarfeld forekommer ”opinionsledning ikke bare… vertikalt 

fra topp til bunn, men også horisontalt” (Lazarfeld m.fl. 1948: xxiii). Det innebærer at 

opinionslederne som påvirker respondentenes meningsdannelse kan være å finne blant 

familie, kollegiet så vel som hos overordnede.  Dette siden høy status kan være en 

påvirkningskraft i en opinionslednings sammenheng (Lazarfeldt m.fl 1948: 156). Samtidig har 

opinionsledning sitt opphav i ” tilliten til en fortrolig opprinnelse: Man kan stole på 

dømmekraften og vurderingen blant folk man er tilknyttet til. Mesteparten av disse er folk 

med samme status og interesser som en selv. Deres holdninger er mer relevante enn 

dømmekraften til en ukjent…” (Lazarfeld m.fl. 1948: 155).  

 

2.5.2. Weberiansk perspektiv 

Byråkratimodellen til Max Weber innebærer et ”hierarkisk ordnet…” system av over- og 

underordnete stillinger hvor de med større myndighet har oppsyn med dem med mindre.” 

(Østerberg 1997: 108). Det innebærer et system hvor det er …”lovbaserte regler som 

bestemmer hvem som skal adlydes, og i hvilken utstrekning vedkommende skal adlydes” 

(Weber 1997:92). Denne systemstrukturen passer godt med Forsvarets forvaltning: 
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 ”Den tradisjonelle militære forvaltningen oppfyller kjennetegnene i Webers idealbyråkratiske 

modell….dette vil være en forvaltningsetikk som altså kjennetegnes av normer som 

plikttroskap, lydighet og saklighet.” ( Lunde 2006a:143).   

Forfremmelse står sentralt i Webers byråkratimodell: I samsvar med Webers idealbyråkrati 

der ” den typiske byråkratiske embetsmann blir utnevnt av en overordnet instans” (Weber 

1997: 111), er det  i Forsvaret en ”lokal komité som bestemmer hvem som får jobben og 

dermed opprykket” (Kjølberg 2008c). Mens ”det tidligere var automatisk opprykk etter en 

viss tjenestetid på disse mellomnivåene, kan opprykkene sammenlignes med vanlige stillings 

-utlysninger i staten.” (Kjølberg 2008c). Forfremmelsesstrukturene legger til rette for at det er 

i offiserens egeninteresse å være mest mulig lojal:”…Egeninteressen spiller inn i ethvert 

autoritetsforhold: Vanligvis må den som adlyder, ha et visst minimum av interesse i å adlyde, 

ellers ville ikke personen gjøre det ( Weber 1997:77). Robert K. Merton skiller mellom latente 

og manifeste funksjoner, der de ”manifeste funksjonene er resultat av hva mennesker bevisst 

forsøker å oppnå, og latente funksjoner, som er forårsaket av påvirkning internt i det sosiale 

systemet” (Collins 1994:198): Spørsmålet er hvorvidt strukturene resulterer i utilsiktete eller 

tilsiktete konsekvenser (Martiniussen.ntnu.no 2005).  

 

2.5.3. Egeninteresse 

”Teorien om rasjonelle valg tilsier: Når folk har valget mellom ulike handlingsalternativer, 

gjør folk vanligvis det de tror vil ha det beste resultatet alt i alt… Aktørene er målrettede og 

ønsker å oppnå et eller annet” (Foss 1997:5). I et organisasjonsperspektiv fremhever Etzioni 

at for hærstyrker som befinner seg i en fredstilstand, er det belønningssystemet som virker 

sterkest inn som motivasjonsgrunnlag for kontroll av militært personell. Lønn, frynsegoder  

(Etzioni  1975:56), karrieremuligheter legger opp til  at offiseren følger sin egeninteresse. 

 

Dette kan virke sterkere inn all den tid Bjørnstad har påvist at den norske kulturen har blitt 

mer individualistisk (Bjørnstad 2008: 11,33). Men til tross for en individualistisk 

bevissthetsstruktur kan egeninteressen konverteres til kollektivisme. 
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 Samtidig som det er rasjonelt for offiseren å være lojal ovenfor forsvarsledelsen (vertikal 

lojalitet), kan det også være rasjonelt å være lojal ovenfor kollegiet (horisontal lojalitet).  

Individualiseringen kan relateres til ”spillteori: Det rasjonelle mennesket følger sin 

egeninteresse for å maksimere egentilværelsen. I fangens dilemma er det rasjonelt å 

samarbeide såfremt interaksjonen frembærer gjentagende spill. Egeninteressen blir emosjonelt 

ladet. Den omtanken man har for seg og sitt konverteres til en omtanke som også omfatter 

andre (Kjaerner-Semb 2001:5). Dette bekreftes langt på vei av Collins. I følge Collins er 

solidaritet et gode som utelukkende kan ha en kollektiv opprinnelse og som det er i 

individenes egeninteresse å maksimere såfremt kostnaden ikke er for stor (Collins 2004: 148). 

”Konfliktsituasjoner produserer dedikasjon og offervilje. Mobilisering eller kampsituasjon er 

interaksjonsritualer som innebærer sterk sosial kompakthet  som igangsetter følelser. Disse 

kollektive erfaringene av frykt og sinne hos en gruppe blir konvertert til solidaritet” (Collins 

2004: 146).  

Denne teorien kan forklare eventuelle ulikheter mellom personell med og uten 

erfaringskapital. Antagelsen er at personell som uttrykker horisontal eller vertikal lojalitet vil 

ha en lojalitetsform som er konform, mens personell uten erfaringskapital vil ha en 

kosmopolitisk lojalitetsform. Disse ulike konformitetsgradene vil bli utdypet gjennom 

Haalands skissering av ulike rolleoppfatninger. 

2.5.4. Rolletyper 

Doktorgradsavhandlingen til Haaland gir en god innsikt i offiserenes nasjonale og 

internasjonale rolleutvikling fra den kalde krigens begynnelse frem til i dag. Samtidig blir det 

redegjort for norsk internasjonal deltagelse etter den andre verdenskrig.  

 

Sammen med en rolleoppfatning som militært personell selv har definert, vil tre av 

rolleoppfatningene til Haaland bli brukt for å uttrykke konformitetsgrad: ”Krigerrollen”, 

”Borgeroffiseren/hjemlandsforsvarerrollen” og ”Statstjenestemannsrollen”. Basert på 

inndelingen Haaland gjør i forhold til ”hovedformål”, ”hovedvektlegging” og 

”kjerneverdier”, er ovennevnte rolleoppfatninger følgende inndelt (Haaland 2008:11). 
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Krigerrollen: ”Hovedformål; Utføre kriger. Hovedvektlegging; Profesjonalisme. 

Kjerneverdier; Ære, plikt, samhold, lojalitet. 

 

Borgeroffiseren/Hjemlandsforsvareren: Hovedformål; Forsvar av hjemlandet og 

nasjonsbygging. Hovedvektlegging; Representativitet og demokrati. Kjerneverdier: Så lik det 

sivile samfunn som mulig. 

Statstjenestemannen: Hovedformål: Gjennomføre politiske direktiver. Hovedvektlegging. 

Effektiv ledelse. Kjerneverdier: Gjennomføre statens politikk/arbeiderrettigheter” Haaland 

2008:11). 

 

Kjerneverdiene til ”Krigerrollen” uttrykker mest konformitet, mens ”Borgeroffiseren/ 

Hjemlandsforsvareren” uttrykker mest kosmopolitisme: ”Ære” og ”lojalitet” er konkrete og 

enkle begreper, mens likhet med det sivile samfunn innebærer organisk solidaritet (Collins 

1988: 216-217). Mellom ”Krigerrollen” og ”Statstjeneste-mannsrollen” ligger ”militære 

praktikere”: Denne rolletypen har sitt opphav i at …”styrkene i felten og forsvaret hjemme 

hadde en klar selvoppfatning at de var militære. 

 

Haaland kaller rolletypen for ”militaries” (Haaland 2008:249). Kjerneverdien for denne 

gruppen, uttrykkes i utøvelsen av militære ferdigheter. Konformitetsaspektet i ”Krigerrollen” 

og ”den militære praktiker” har sitt opphav i gruppestrukturen. ”Gruppestrukturen vil ha en 

effekt på presset til å identifisere seg med en gitt rolle. Jo mer avgrenset en gruppe er, jo 

klarere og mer press er det for individer å spille ut rollen og identifisere seg med den” (Collins 

1988:237-238). Resultatet er en rolletype som uttrykker en militær identifikasjon: ” 

Offisersprofesjonen utøves innenfor en sosial kontekst, i spenningsfeltet mellom offiserens 

egne overbevisninger, gruppens forventninger og organisasjonens normer. 
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 Offiserens identifisering med gruppen og organisasjonen inngår i en militær identitet. Den 

militære identiteten betyr at en legger igjen noe av sin egen stolthet, sin egen begrunnelse og 

blir revet med av den stemning, tenkning og adferd som preger laget og organisasjonen”( 

Firing 2007:235). 

 

2.5.6. Politiske preferanser som uttrykk for personlighetstrekk  

Statsvitere og psykologer har gjennom adferdsstudier kommet frem til at mennesker med 

konservative og venstreorienterte politiske preferanser innehar psykologiske forskjeller. Fra 

tidligere av er det funnet ut at ”…konservative har et mer strukturert og vedvarende  kognitivt 

uttrykk, mens   venstreorienterte i større grad er  mer mottakelig for tvetydighet og 

kompleksitet ” (Amodio m.fl  nature neuroscience 2007). Studiet som David Amodio står bak 

bygger videre på dette og er ”…den første studiet som knytter individuelle forskjeller i 

politisk ideologi til ..neurokognitive mekanismer for selvregulering” (Amodio m.fl nature 

neuroscience 2007). Amodio fant ut ” at venstreorienterte hadde en kraftigere 

konfliktorientert aktivitet i den delen av hjernen som kalles anterior cingulate cortex. Dette 

antydet en større neurokognitiv følsomhet for å endre sitt sedvanlige reaksjonsmønster… 

Funnene antyder at en mer konservativ orientering innebærer at det sedvanlige 

reaksjonsmønster vedvarer til tross for at signaler blir gitt for at reaksjonsmønstre skal endres 

…”(Amodio m.fl nature neuroscience 2007): Venstresiden er ”… mer sensitiv for behovet for 

forandring og mer sensitiv til å forandre adferd”( Amodio 2007 i: Scientific American 2007). 

I et lydighetsperspektiv vil de konservative uttrykke stabilitet og lojalitet i motsetning til 

respondentene fra venstresiden, uttalte Amodio til media (Amodio 2007 i Dagbladet.no 2007) 

Ved å nyttiggjøre seg av Amodios resultater kan man på basis av personellets politiske 

preferanser, indikere hvordan respondenten forholder seg kognitivt til denne 

lydighetsstrukturen. Dette vil også fortelle i hvilken grad personellet har et konformt eller 

kosmopolitisk rolleuttrykk.  
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2.6. Metode 

I metodedelen redegjøres det for hvorvidt oppgaven tilfredstiler kravene til god validitet og 

reliabilitet. I reliabilitetsdelen diskuteres det i hvilken grad oppgaven bærer preg av å innholde 

kvantitative og kvalitative data. 

Spørsmål fra andre undersøkelser som enten er omskrevet eller direkte sitert følger som 

vedlegg. Diverse litteratur vedrørende Forsvaret, og et teoretisk grunnlag med opphav i 

sosialpsykologi og sosiologi, danner grunnlaget for resten av surveyen. Disse er oppgitt i 

litteraturreferansene.  

 

 

2.6.1. Validitet 

Validitet omhandler hvorvidt dataene er relevant for den problemstilling som er 

undersøkelsens formål (Hellevik 2003:183). Mens utarbeidelsen av problemstillingen og 

tolkningsprosess foregår på teoriplanet, foregår innsamling og behandling av data på 

empiriplanet. 

 

For at det skal være et relevant forhold mellom disse to plan er det en forutsetning at det på 

teori- og empiriplan er et samsvar når det gjelder hvordan man bruker det samme begrepet 

(Hellevik 2003: 51). Definisjonsmessig validitet innebærer et ” samsvar mellom teoretisk og 

operasjonell definisjon av samme begrep” (Hellevik 2003:464). For eksempel er den teoriske 

definisjonen av det militære hierarkiet grad, og graden major og oppover er operasjonalisert 

som høy grad. 

Ettersom det var viktig at det var samsvar mellom forforståelsen til forsker og respondent  

(Bergstrøm & Boreus 2000:26,36), er spørsmålene bearbeidet med god bistand fra veiledere 

og noen tidligere offiserer. Hensikten var å kvalitetssikre oppgaven validitetsmessig. 
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Mitt teoretiske univers, dvs ”alle enheter i problemstillingen…” (Hellevik 2003:114) ville 

være samtlige offiserer i Norge. Jeg fikk opplyst at staben på Heggelia hadde en god ”…alder 

og erfaringsmessig spredning. Majoriteten er… i alderen 35-50” (Chramer 2006 e-mail), mens 

offiserene erfaringsmessig utgjorde.. ” et bredt utvalg av de misjoner som Norge har deltatt i 

de siste 25 årene” (Chramer 2006 e-mail), Representativiteten av personell med 

erfaringsbakgrunn fra FN- tjeneste i Libanon til NATO deltagelse i Afghanistan, var med på å 

øke dataenes validitet. Etter å ha innledet et samarbeid med Forsvaret, og etter samråd med 

veileder på FFI, Anders Kjølberg, ble spørsmålene sendt ut 06.12.06 til mine respondenter. 

Valget av tidspunkt var viktig for å få et respondentgrunnlag som hadde mer erfaring enn de 

offiserene som kom inn på nyåret som følge av den rotasjon som Forsvaret praktiserer.Det 

viktigste utvalgskriterium (Kjølberg 2006 mail) var at ca halvparten av utvalget hadde 

erfaring fra internasjonale operasjoner. 

Spørreundersøkelsen ble delt ut den 13. desember 2006. Populasjonen var 90 respondenter fra 

Hærens Styrkers stab, med svarfrist 20. desember.   

 

Den samlede populasjonen ble til slutt 32 respondenter, og dette var tilstrekkelig for at 

veileder kunne godta at populasjonen var stor nok for et studiet. Det er viktig å understreke at 

jeg er klar over begrensingene i materialet. Jeg analyserer datagrunnlaget ut fra den faktiske 

populasjonen. Min diskusjon går ut på at dersom forskjellene er slik det fremgår av materialet, 

kan forklaringene på disse forskjellene være slik som det fremgår av analysen: Diskusjonene 

som foretas i analysen er under forutsetning av at fordelingen er representativ. 

 

 2.6.2. Reliabilitet 

Sammen med høy definisjonsmessig validitet er reliabiliteten en forutsetning for dataenes 

validitet (Hellevik 2003:53). 

Reliabiliteten omhandler i hvilken grad operasjonene i de målingsprosesser som leder til 

datamatrisen sitt innhold, har vært nøyaktige (Hellevik 2003: 183).  
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Datainnsamlingen innebar at respondentene selv leste og besvarte spørsmålene. 

Undersøkelsen defineres da som en enquete. ”En systematisk presentasjon av stimuli 

”(Hellevik 2003:107) innebar at samtlige respondenter i studiet har tatt imot og besvart det 

samme spørreskjemaet.  

 

Siden studiet berører ømtålige temaer, var bruken av enquete en fordel. Dette siden 

muligheten for å uttrykke seg friere i forhold til hva som regnes som sosialt akseptabelt, øker 

med en enquete. 

 

Respondentene mottok skjemaet i en gruppekontekst, og dermed ble undersøkelsen en 

gruppeenquete. Deler av gruppeenqueten innebar en strukturert tilnærming, der respondentene 

leste svaralternativene selv. Sammenligningsgrunnlaget mellom de forskjellige enhetene ble 

dermed forbedret, samtidig som man sparte tid og forenklet behandlingen av dataene. I de 

spørsmålene der respondentene fikk muligheten til å formulere svarene selv, fikk 

undersøkelsen en ustrukturert tilnærming. Dette ga muligheten til å få et flersidig perspektiv 

på problemstillingen, samtidig som ulike nyanser ble avdekket (Hellevik 2003:53, 104, 

105,107, 108,110).   

 

Hovedsakelig var studiet kvantitativ. Jeg hadde et avstandsforhold til kildene. Både analyse 

og den tolkning som ble gjennomført, ble gjort etter datainnsamlingens slutt. Samtidig besto 

dataanalysen hovedsakelig av bivariate og multivariate frekvenser (Grønmo 1996: 106). Det 

var lettere for respondentene å besvare kvantitativt ved å avtegne et kryss for det som 

representerte deres mening, enn å besvare spørsmålet kvalitativt. Det ble også enklere å 

gjennomføre en opptelling for å kvalitetssikre reliabiliteten (Hellevik 2003:54). Det ble 

vanskelig å oppnå høyere grad av reliabilitet i tilfeller med mange verdier, men dette ble 

forsøkt kvalitetssikret ved gjentatte gjennomganger av summeringen.  
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Grønmo fremhever at det er problemstillingen som avgjør valg av metodebruk (Grønmo 

1996:75): Fenomenet som undersøkes, ”offiserers holdning til internasjonale operasjoner”, 

er i en dynamisk prosess der kvalitative aspekter som ulike former for observasjon, 

dokumentanalyser og intervjuer i media (Thagaard 1998 11,12), har hatt en tilleggsbetydning 

for datagrunnlaget.  Et annet kvalitativt preg med studiet var at undersøkelsen omhandlet flere 

egenskaper ved de få enhetene som ble undersøkt (Grønmo 1996:93). Innslaget av kvalitativ 

metode hadde et komplementært fremfor konkurrerende formål (Grønmo 1996: 75).  

Kombinasjonen av kvalitative og kvantitative data, for å belyse en spesifikk problemstilling 

kalles for metodetriangulering (Grønmo 1996: 98). Ved å samle inn de to datatypene samtidig 

kunne datatypene utfylle hverandre. 

 

 De kvantitative dataene ble konkretisert, mens de kvalitative dataene ble utdypet (Grønmo 

1996:103). Siden det kvantitative datagrunnlaget var begrenset, ble det kvalitative 

datagrunnlaget viktig både som sammenligningsgrunnlag og som utfyllende materiale. 

 

Respondentenes argumenter, standpunkter og holdninger ble systematisert med den hensikt å 

forklare problemstillingen (Grønmo 1996:79). Dette kvalitative innholdet ble så tolket: 

Teoretiske innfallsvinkler som er fortolkende, det være seg hermeneutikk, fenomologi eller 

symbolsk interaksjonisme (Thagaard 1998: 15,19), kan sees på som et verktøy. For å gjøre 

datagrunnlaget så reliabelt som mulig, ble disse teoretiske redskapene brukt i 

fortolkningsprosessen.  

Det ble også valgt å analysere deler av de kvalitative dataene kvantitativt. I de tilfellene hvor 

besvarelsene til de spesifikke spørsmålene fremsto som noenlunde like og tydelige, var det 

enkelt å kategorisere besvarelsene. Hvor besvarelsene fremsto som utydelige, oppstod det 

problemer med å kategorisere besvarelsene. 
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En eventuell årsakssammenheng mellom to variabler innebærer at det må”….være den 

variabelen der verdien er fastlagt først, som påvirker hvilken verdi enhetene får på den 

variabelen som kommer senere i tid.” (Hellevik 2003:239). Kausaltankegang kan deles inn i 

tre kategorier: ”I sosiale bakgrunnsvariabler: Egenskaper ved individet som er relativt 

permanente… og offentlige. 

II Personlighetsvariabler: Relativt permanente og private egenskaper ved individet, som ofte 

fastlegges på et tidlig tidspunkt i livet. 

III Holdnings- og adferdsvariabler: Mer ustabile og private egenskaper ved individet.”  

(Hellevik 2003:239-240).  

Hovedsakelig besto dimensjonene, som utgjorde studiets uavhengige variabler, av kategori I 

og II spørsmål. Siden ”en avhengig variabel er den variabelen i en analyse som representerer 

den egenskapen eller kjennetegnet som er gjenstand for undersøkelsen…” (Mordal 1996 :59) 

fikk utvalgte holdningsspørsmål (kategori III spørsmål) status som avhengige variabler . 

 

Holdningsspørsmålenes status som avhengige variabler, gjorde at erfaringsspørsmålene ble 

definert som uavhengig variabel, selv om begge variablene tilhørte den ”… samme 

kategorien” (Hellevik 2003:240).   Igjennom sitt virke som uavhengig variabel, fungerte 

Avgitt stemme både som et kategori I og II spørsmål. 

Siden problemstillingen innebærer at det stilles holdningsspørsmål, må det redegjøres for hvor 

holdningsspørsmål står i forhold til reliabilitet. Tove L. Mordal fremhever vanskeligheten 

med holdningsspørsmål, både i forhold til oppfatning og tolkning av dem (Mordal 1986:39-

40). Mordal fremhever at holdningsspørsmål kan relateres til hvordan man oppfatter 

virkeligheten, gjennom det man føler, tidligere handlinger, og den kunnskap og erfaringene 

man besitter (Mordal 1989:39). Skal man stille holdningsspørsmål, er spørsmål vedrørende 

kunnskap og erfaringer viktig, siden det gir en indikasjon på respondentens bevissthetsnivå 

(Mordal 1986:42). 
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 Erfaringsspørsmål ble derfor vektlagt i dataanalysen. Siden det er mulig å mistolke svar, ut i 

fra respondentens tolkning av spørsmål, var det viktig med høyest mulig presisjon i forhold til 

hvordan spørsmålene ble formulert (Mordal 1986:39). Kvalitetssikring av definisjonsmessig 

validitet med veiledere og tidligere offiserer var derfor viktig. 
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3. Sosial Bakgrunn  

Aldersperspektivet berører eventuelle generasjonsforskjeller i synet på internasjonale 

operasjoner. Forskjeller mellom respondenter med sivil utdannelse omhandler hvorvidt sivil 

utdannelse påvirker respondentens konformitet. Dette igjen kan være en forklaringsfaktor i 

forhold til synet på internasjonale operasjoner. Politiske preferanser som bakgrunnsvariabel 

redegjør for en eventuell ideologisk innvirkning på holdningen til internasjonale operasjoner.  

 

3.1. Politisk preferanse 

Dette underkapittelet redegjør for offiserenes partipreferanser, og hvordan partipreferansene 

innvirker på respondentenes motiv for deltagelse i internasjonale operasjoner. Forholdet 

mellom respondentens politiske partipreferanse og sikkerhetspolitiske standpunkter til NATO 

og USA er også redegjort for. 

Historisk har norske offiserer vært skeptisk til venstresiden. Hovedårsaken er venstresidens 

nedrustningsprofil og venstresiden som en potensiell indre fiende sett i forhold til lojalitet til 

staten (Grønmo 1975:159-174). Sigmund Grønmo viser i en studie hvordan høyere offiserer 

relaterer seg til ulike statusgrupper (Grønmo 1975:114). Han beskriver et interessefelleskap  

der høyere offiserer ”følte en tilknytning til staten og næringslivet”. (Grønmo 1975:112).  Sett 

i forhold til AP- velgerne, er det blant Høyre- velgerne 12 % flere som enten er major eller har 

høyere grad. 

Muligens er det også et lignende interessefellesskap som ligger til grunn for preferansen for 

Høyre.  Makt og demokratiutredningen som ble foretatt mellom 1998-2003, viser at ved 

Stortingsvalget i 1997 stemte forsvarseliten 64.9 % på Høyre og 21.1 % på AP. 

Respondentene i denne undersøkelsen fordelte seg med 30 % på Arbeiderpartiet og Høyre, 

mens 26 % av respondentene stemte på Fremskrittspartiet. 
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 Av de tre resterende respondentene, stemte 7 % på Senterpartiet og 3 % på Venstre.   Sp har 

tilnærmet lik oppslutning som ved Stortingsvalget 2005. Mens V har tilnærmet halvert 

oppslutning blant offisersgruppen. I forhold til Stortingsvalget er det preferansen for V som 

gir størst avvik.  Selv om partiene til høyre for sentrumspartiene, har høyere oppslutning blant 

respondentene enn på landsbasis (særlig Høyre), er det verdt å merke seg antallet AP - velgere 

i utvalget. Fordelingen blant respondentgrunnlaget var nesten tilnærmet landsresultatet ved 

Stortingsvalget 2005. AP har tradisjonelt vært et forsvarsparti (Nybakk Aftenposten.no 2005), 

men ved valget 2005 stilte høyresiden spørsmålstegn hvorvidt SV sin inntreden i en koalisjon 

med AP ville endre dette (Devold Aftenposten 2005ab). Dette synes ikke å innvirke på 

utvalget.  Respondentene i utvalget som har stemt på AP er mer tilbøyelig til å ha ” avgitt den 

samme stemme i dag ” enn respondentene som har stemt på noen av de andre partiene. Dette 

selv om undersøkelsen ble gjort i slutten av 2006 med ett års regjeringssamarbeid med SV.  

Studiet til Bernt Aardal av Stortingsvalget 2005, bekrefter at ”.. Arbeiderpartiet har de mest 

lojale velgerne i 2005”…(Aardal 2007c:26). Aardal nevner en global-nasjonal dimensjon, 

men denne berører ikke sikkerhets - eller utenrikspolitikk direkte (Aardal 2007a:69). Den 

sterke oppslutningen om AP og tilstedeværelsen av mellompartier i fordelingen, indikerer at 

de politiske preferansene ikke utelukkende har sammenheng med partienes 

forsvarsstandpunkt. Frode Berglund hevder at Stein Rokkan sine konklusjoner vedrørende 

konfliktlinjer i norsk politikk, ”..fortsatt spiller en viktig rolle for norsk velgeradferd ” (Aardal 

2007b: 81). Ved Stortingsvalget 2005, synes det som om velgerne var mer opptatt av 

offentlig-privat dimensjonen enn det velgerne var ved valget i 2001 (Aardal 2007b: 

102).Derfor er det sannsynlig at  respondentene i sin stemmegivning også har vektlagt andre 

hensyn enn de forsvarspolitiske.   
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3.1.1. Motiv for holdning til internasjonale operasjoner     

Tabell 1: Politisk preferanse: Sammenheng politisk preferanse og holdningskapende momenter 

 

 

 

 

            

 

AP FRP H SP V Sum 

Idèalisme (5)21 (1)8 (4)23   (1)33   

Spenning (4)17   (2)11   (1)33   

Økonomi (3)13 (3) 25 (3)17 (1)33 (1)33   

Erfaring/kompetanse (7)30 (6)50 (6)35 (1)33     

Annet (4)17 (2)16 (2)11 (1)33     

Sum 23 12 17 3 3 58 

 

Respondentene ble spurt om hva som var viktige for dem i forhold til internasjonale 

operasjoner. De fikk valget mellom (1) Idèalisme, som å gi et bidrag til fred eller styrke 

NATO og FN, (2 ) Oppleve noe spennende, se andre land, ( 3) Økonomiske forhold og 4) Få 

militær erfaring og kompetanse, (5) Annet  som respondentene selv kunne utfylle. Ottar 

Hellevik skisserer ulike verdier som blir brukt i undersøkelsen Norsk Monitor (Hellevik 

2002:30). Ut fra disse er verdi 1 en altruistisk verdi. Verdi 2 er hedonistisk, da det handler om 

å tilfredstile spennings og oppdagerbehovet. Verdi 3 omhandler materialisme, mens verdi 4 

omhandler selvrealisering. I motsetning til Hellevik i forhold til verdi 4 (Hellevik 2002:87) vil 

både verdi 2,3 og 4 defineres som ”..egosentriske ” (Narud&Aardal 2007 :180), da de sees på 

som  individorienterte verdier i motsetning til en kollektiv orientering. Erfaring/kompetanse 

har en kollektiv betydning da oppbygging av kompetanse kan innvirke positivt i forhold til 

kollegaer og til de aktørene (eks sivile) som offiseren er i kontakt med.  Den sees likevel på 

som hovedsakelig egosentrisk, da den er avgjørende for å bygge opp en karriere. 

Uavhengig av partipreferanse får verdi 4 størst oppslutning. Tilegnelse av Erfaring/ 

kompetanse er karriereoppbyggende og selvrealiserende, siden kompetanse virker inn på 

offiserens yrkesutøvelse (Hellevik 2002:30). Nina Græger fremhever hvordan 

utenlandstjeneste tidligere var hemmende for karrieren (Græger 2007:204), mens det nå er 

motsatt: ”Operativ erfaring fra internasjonale operasjoner er … et krav for å komme inn på 

Stabsskole” (Græger 2007:251). I dette studiet har 50 % av FRP - velgerne krysset av på 

Spørsmål 13 Hva stemte du ved siste 

Stortingsvalg   
Spørsmål 17                                                            

 Hvilke momenter betyr noe for din holdning til 

internasjonale operasjoner?            
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Erfaring/kompetanse.  Høyre- velgerne har 15 % lavere tilslutning i forhold til 

Erfaring/kompetanse, mens AP- velgerne har lavest verdi i forhold til selvrealiseringen med 

30 %.   FRP -velgerne kan virke mer materialistisk orientert idet 25 % ser på Økonomi som 

viktig, mens det er tilsvarende 17 % av Høyre- velgerne og 13 % av AP - velgerne som mener 

det samme. Det er ingen FRP - velgere som har krysset av for Spenning.  Mens AP - velgerne 

innehar 17 % i Spennings kategorien, har Høyre en fordeling på 11 %: AP- velgerne er den 

som er mest spenningssøkende. I forhold til ”Idèalisme” har Høyre størst oppslutning med 23 

%, tett fulgt av offiserer som stemmer AP (21 %). AP - velgerne ligger nærmere Høyre- 

velgerne både i forhold til synet på Idèalisme, Økonomi” og Erfaringskapital. Offiserer som 

stemmer FRP har 8 % oppslutning om denne verdien. Med tydelig preferanse for tilegnelse av 

Erfaringskapital og fokus på Økonomi som viktig faktor for holdning til internasjonale 

operasjoner viser FRP – velgerne seg som er de mest individualistisk orienterte i mitt 

datagrunnlag. 

Er det overraskende at Høyre-velgerne vektlegger idealisme mer enn AP -velgerne? Høyre 

velgerne var ved forrige Stortingsvalg, både mer positive til Globaliseringsdimensjonen 

(Aardal 2007b 91) og til innvandring-solidaritetsdimensjonen (herunder u-hjelp) (Aardal 

b2007: 85) enn AP - velgerne. Global-nasjonal dimensjonen relaterer seg til 

”internasjonalisering og globalisering der nasjonalstatens autonomi blir utfordret…av 

overnasjonale organer” (Aardal 2007a:69). Dette er relevant i forhold til velgernes syn på FN 

og NATO.  Ser man på partiprogrammene, knytter både Høyre og AP seg til FN sin 

godkjennelse av militær bruk, men der Høyre relaterer seg til Sikkerhetsrådet, relaterer AP 

seg til folkeretten. AP er også et nedrustningsparti, og stiller seg kritisk til NATOs atomvåpen 

politikk. Det kan derfor virke overraskende at det er iblant AP – velgerne at NATO har størst 

oppslutning i denne undersøkelsen.  

Verdi 1 kan være selvmotsigende da det å bidra til fred ikke nødvendigvis er det samme som å 

styrke NATO. Norges fredsråd har en underkampanje som heter ”Nei til nye NATO ”. Her 

defineres ”nye NATO ” etter NATO sitt strategiske konsept fra 1999. Disse endringene i 

alliansens struktur danner utgangspunkt for transformasjonen av Det Norske Forsvaret til å bli 

mer internasjonalt rettet (Heier 2006:83). NATO, som tilslutter seg FNs charter samtidig som 

de vektlegger ”felles verdier som demokrati, menneskerettigheter og lovbasert samfunn” 

(NATO 1999:2) er en idèologisk institusjon. I et statsvitenskaplig perspektiv er ” en idealist en 

som mener at idèaler, ønsker og prinsipper kan påvirke politikken og forholdet mellom stater 
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– på en avgjørende måte ”(Østerud 1996: 277). På samme vis som amerikanske idèalister anså 

Vietnam krigen som en måte ”…å gjøre verden ”safe for democracy” (Østerud 1996 :280) er 

det mulig å se NATO i et idèalistisk perspektiv.  

Men er det slik at AP og Høyre- velgere legger de samme konnotasjonene i NATO, i og med 

at de har tilnærmet like verdier i forhold til verdi 1? Konnotasjoner er ”de tilleggsbetydninger 

eller assosiasjoner som oppstår i møtet mellom tegnet, de kulturelle forutsetningene og 

verdiene til mottakeren ” (Bjørgo & Heradstveit (1992:41). 

 

3.1.2. Valg av satsningsområder for utenlandsoperasjoner 

Spørsmål 25, ”I utenlandsoperasjoner kan Norge delta i FN, EU, NATO eller ”koalisjoner av 

villige” (ad- hoc koalisjoner). Hva mener du Norge bør satse på og hvorfor?” Ønsket er å se 

om respondentene skiller mellom operasjoner i regi av NATO eller FN, eller sidestiller de to 

operasjonsformene? Hvordan respondentene fordeler seg politisk i forhold til NATO 

operasjoner under forutsetning av at det foreligger et FN mandat, er også interessant.  

Tabell 2: Sammenheng type satsningsområde og politisk preferanse 

     

 

                                                                                                                                                

  AP FRP Høyre Senterpartiet Venstre 

NATO *(5)62.5 (4)57 **(3)50 (1)50   

FN   (1)14       

AD-Hoc   (1)14       

FN og NATO (3)37 (1)14 (2)33 (1)50 (1)100 

NATO og Ad-hoc     (1)16     

Vet ikke           

Sum 8 7 (8)6 2 1 

 

 Respondenter som spesifiserer: NATO med FN mandat: * 40% AP vekgere     **33% Høyre velgere 

Tallene viser at AP- velgere har 12 % høyere andel som mener at Norge utelukkende bør satse 

på NATO operasjoner i forhold til det man finner blant Høyre- velgere. AP- velgerne er også 

den gruppen som med 40 % i forhold til Høyre- velgerne med 33 %, gir størst tilslutning til 

NATO operasjoner under forutsetning av at det foreligger et FN mandat.  I tillegg sidestiller 

37 % av AP- velgerne, mot 33 % av Høyre- velgerne, FN/NATO oppdrag.  

Spørsmål 13 Hva stemte du ved siste 

Stortingsvalg 

Spørsmål 25 Hvilken type utenlandsoperasjoner 

bør Norge satse på?  
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FRP- velgere ligger 5 % lavere i forhold til AP når det gjelder å se på NATO som det primære 

satsningsområdet. Andelen på 14 % av FRP - velgerne sidestiller FN /NATO operasjoner, og 

dette er betydelig lavere enn oppslutningen i andre partiene. Et særtrekk som kan anes ved 

FRP- velgerne, er at 14 % fordeler seg på hver av verdiene FN, Ad-hoc og FN/NATO. 

Velgerne i denne gruppen kan sies å tilhøre den gruppen som er mest fleksible i hvilke 

internasjonal operasjonsmodeller de mener Norge bør delta i.  

I forhold til vektlegging av FN, Ad-hoc operasjoner og tilknytning til NATO, er FRP velgerne 

mer i samsvar med sitt partiprogram (Fremskrittspartiet.no 2008) enn det man finner igjen i de 

andre velgergruppene.   

Utvalget viser at AP og Høyre- velgerne innehar forskjellige konnotasjoner i forhold til 

NATO, siden AP- velgerne har et flertall i forhold til å understreke at NATO operasjoner skal 

ha et FN mandat. Partiprogrammet til AP blir bekreftet gjennom at flertallet av AP – velgere i 

utvalget sidestiller FN/NATO oppdrag, og understreker nødvendigheten av at NATO 

oppdraget må inkludere et FN mandat (Arbeiderpartiet.no 2008:1). Det kommer derimot ikke 

frem noe klart ønske om kun å delta i FN-operasjoner fra AP- velgere, til tross for det sterke 

fokuset AP og samarbeidspartiene har hatt på FN operasjoner (Arbeiderpartiet.no 2005:6).  

Dette gjelder også for SP velgerne, som fordeler seg likt med AP velgerne. Tradisjonelt er 

relasjonen mellom AP og NATO sterk. NATO medlemskapet var en medvirkende årsak til at 

deler av venstresiden i AP gikk ut av partiet i 1961 (Rokkan 2003:259). Siden den gang har 

AP vært venstresidens sin NATO parti.  

 At halvparten av Høyre velgerne i utvalget utelukkende ønsker NATO- operasjoner, styrker 

inntrykket av Høyre som et NATO parti. Det er likevel verdt å merke seg at antallet Høyre 

velgere i utvalget som sidestiller FN/NATO operasjoner er kun 5 % lavere enn det man finner 

hos gruppen som stemmer på AP.  I prinsipp programmet, og det som står på internettsiden 

Hoyre.no i forhold til sikkerhets og forsvarspolitikk, vektlegger partiet at NATO- og - EU 

operasjoner bør ha et FN mandat (Hoyre.no 2008). Uavhengig av partiet Høyre, uttrykker 

Høyrevelgerne i utvalget et større ønske om FN operasjoner, da et relativt stort mindretall 

sidestiller FN/ NATO oppdrag.  Det er likevel mindre avstand i Høyre mellom gruppen NATO 

og gruppen FN/NATO enn det er i AP gruppen. Sånn sett kan man si at de som ønsker å 

sidestille FN/NATO er sterke blant Høyre- velgerne. Høyre velgerne har i tillegg en liten, men 

målbar preferanse for sidestillingen av NATO og Ad-hoc operasjoner. Høyre- velgerne er med 
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denne andelen på 16 %, den eneste velgergruppen som sidestiller NATO og Ad-hoc 

operasjoner. Da Høyres forsvarsminister Kristin K. Devold i 2002 uttrykte seg positiv til 

deltagelse i Ad-hoc operasjoner (Heier 2006:202) var det et uttrykk for at forholdet til U.S.A 

står sterkt i Høyres sikkerhetstankegang (Høyre.no 2007b). Men deler Høyre- velgerne i 

utvalget partiet Høyre sin sterke tilknytning til U.S.A? 

 

3.1.3. Tilknytning til U.S.A eller NATO? 

Tabell 3:Hva personell som stemmer Høyre , tror  ønskene til U.S.A  eller NATO  er for  de utenlandsoperasjoner Norge skal delta i. 

  NATO  USA    

 Mindre viktig viktig Meget viktig Mindre viktig Viktig meget viktig  

Antall 2 4 2 5 2  :8 , antall 

% 25 50 25 62.5 25  H velgere 

 

Denne delen bestod av to spørsmål:  

Spørsmål 27 ”Hvor viktig tror du NATOs ønsker er når det gjelder hva slags 

utenlandsoperasjoner Norge skal delta i, og hvorfor er det eventuelt viktig”? 

Spørsmål 28 ”Hvor viktig tror du U.S.As ønsker er når det gjelder hva slags 

utenlandsoperasjoner Norge skal delta i, og hvorfor er det eventuelt viktig”?  

Spørsmålenes kvalitative utgangspunkt gjorde at man fikk et perspektiv på respondents 

holdning til U.S.A og NATO : Der en respondent mente at ” U.S.A var en viktig aktør både i 

NATO og …på global basis” , mente en annen at ”vi og flere nasjoner kan bli sett på som 

”ryddegutter” for U.S.A”. 

Det viste det seg at av Høyre velgerne mener 25 % at NATOs ønsker er meget viktige, mens 

ingen svarer tilsvarende i forhold til U.S.A. 50 % mener at NATO er viktig, mens 25 % mener 

U.S.A sine preferanser er viktig. I kategorien mindre viktig har NATO en andel på 25 %, mens 

det er hele 62.5 % som mener det er mindre viktig hvilken betydning U.S.A  har . Av Høyre- 

velgere har flertallet større tiltro til NATOs betydning for norske utenlandsoperasjoner, enn 

den betydning de tillegger U.S.A . Dette bekreftes når man ser på sammenhengen mellom 

spørsmål 27/28 og spørsmål 25”I utenlandsoperasjoner kan Norge delta i FN, EU, NATO 

eller ”koalisjoner av villige” (ad- hoc koalisjoner). Hva mener du Norge bør satse på og 
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hvorfor?”. Samtlige av Høyre- velgerne som mener NATOs betydning er viktig, og U.S.As 

betydning mindre viktig mener Norge bør delta enten i NATO eller NATO/FN operasjoner. 

Disse representerer 60 % av Høyre-velgerne. Mens de 20 % av Høyre- velgerne som mener 

både U.S.A og NATO har en betydning, mener Norge bør satse på både NATO og Ad-hoc 

operasjoner. Utvalget i denne undersøkelsen fremstår ikke som de mest U.S.A lojale Høyre 

velgerne. Det samsvarer med at deler av Høyre var motstandere av U.S.As sin krigføring i 

Irak (Kjaerner-Semb 2004b:6) .I et marxistisk perspektiv ”…kan idèologier oppfattes som 

uttrykk for gruppens og partiets forestillingsverden”( Bergstrøm &Boreus 2005:152). Sånn 

sett virker det ikke som Høyre-velgerne har en sterk idèologisk tilknytning til Høyres forsvar - 

og sikkerhetspolitikk.  

 

3.2. Sivil utdannelse 

Hvordan innvirker sivil utdannelse på respondentenes holdninger til internasjonale 

operasjoner. I Forsvaret har det vært en debatt om ”…hvorvidt Forsvaret skal satse mer på å 

utdanne praktikere eller på å utdanne offiserer med evne til abstrakt (teoretisk ) refleksjon”       

( Græger 2007:256). Samtidig har akademika et ideal basert på kritisk tenkning, noe som er i 

opposisjon til militærlivets ”… intellektuelle selvfornektelse” (Durkheim (1997:118). I et 

marxistisk perspektiv derimot, er intellektuelle en klasse som favoriserer sine oppdrags -

givere (Collins 1994:67). 

 

3.2.1. Sivil utdannelse og holdning til beordringsplikten 

I tidsrommet 1999 til 2004 gikk ordningen med beordringsplikten for internasjonale 

operasjoner fra kun å gjelde for Krigsskoleutdannet etter 1999, til å gjelde for samtlige 

offiserer. Det ble en omfattende debatt som involverte offiserenes fagforeninger, 

tjenestegjørende og pensjonerte offiserer samt politikere fra samtlige partier. Debattenes 

hovedtema var ideologiske problemstillinger knyttet til hvorvidt man skulle ”… omdefinere  

Forsvarets kjernevirksomhet fra territorielt forsvar til å bli et instrument for å forsvare verdier 

og målsetninger i norsk utenrikspolitikk” (Græger 2007:289). Deler av argumentasjonen til 

forsvarsledelsen var knyttet til kollegial lojaliteten i forhold til en rettferdig fordeling av 

belastningene ved utenlandstjeneste og at politisk ledelse i større grad ble ansvarliggjort 



43 

 

ovenfor personellet (Græger 2007: 215). Men beordringsplikt var også et spørsmål om 

offiserenes lojalitet ovenfor forsvarsledelse og politiske ledelse, som ønsket en slik ordning 

innført. 

Spørsmål 3: Hva er din sivile utdannelse 

Spørsmål 15 Hvordan ser du på beordringsplikten i forhold til utenlandstjeneste? Svarene ble 

delt inn i Positiv, Nødvendig, Blandet holdning og Negativ og vet ikke. 

 

Tabell 4:Sammenheng :Holdning til beordringsplikt  forhold til sivil utdannelse: 

 

 

 

 

  Videregående Noe høyskole/uni 

Cand 

mag/Bachelor Master/hovedfag Sum 

Positiv (2)50 (6)37.5 (3)60 (1)17   

Nødvendig   (2)12.5   (3)50   

Blandet holdning (1)25 (4)25   (1)17   

Negativ (1)25 (4)25 (2)40 (1)17   

Vet ikke           

Sum 4 16 5 6 31 

 

Skal man tolke resultatene ut i fra Collins, som relaterer evnen man har i forhold til abstrakt 

tenkning til utdannelse (Collins 1988: 217), eller er det andre forklaringsmodeller? Man 

kunne ha forklart det høye antallet med lav utdannelse som er positive til beordringsplikten, 

med at disse har vanskeligst med å konvertere til en sivil jobb, men det forklarer ikke det høye 

antallet som svarer positivt i Cand.Mag gruppen,  eller andelen i Master gruppen som har 

lavest andel (17%) som svarer negativt. I tillegg skulle man anta at personell med mastergrad 

skulle være i kritisk opposisjon til det som av noen omtaler som ”tvangsbeordring” (Græger 

2007: 289).  

Spørreundersøkelsen viser at halvparten av dem med VGS er positive til beordringsplikten. En 

antagelse er at denne gruppen utviser en større grad av konformitet, og legger større vekt på 

gruppelojalitet. Utdannelse er en kapital som innebærer at man besitter mulighet for å tilegne 

se et mangfoldig og kosmopolitisk perspektiv (Collins 1988:216- 217). Fra et Gramsciansk 

perspektiv er ”hegemoni en organisering av samtykke som de prosesser, hvorigjennom 

Spørsmål 3  Hva er din sivile utdannelse ? Spørsmål 15     Hvordan ser du på 

beordringsplikten i forhold til            

utenlandstjeneste  ?                                    
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underordnete bevissthetsformer konstrueres uten vold og tvang” (Barrett1991:54; Philips & 

Jørgens 1999:43).  Går man ut i fra at det er eliten, i dette tilfellet forsvarsledelsen, som 

konstruerer meningsdannelsen, vil de som utelukkende har Videregående (VGS) utdannelse 

tolke det budskapet eliten formidler emosjonelt.  Så mange som halvparten sier seg Positiv, 

mens resten fordeler seg likt i forhold til Negativ og Blandet holdning, som uttrykker at man 

har tatt et standpunkt, men at man ikke er i stand til å utdype standpunktet. 

Sammenlignet med VGS gruppen er andelen Positiv lavere for dem med Noe Høyskole/ 

Universitet, men Positiv (37.5 % ), har den høyeste verdien. Ved at Noe Høyskole/Universitet 

har en andel på 12.5 % i forhold til Nødvendig, viser denne gruppen likhetstrekk med Master 

gruppen, ved at det uttrykkes en tendens til å rasjonalisere begrunnelsen. Samtidig har den 

trekk fra VGS gruppen med lik fordeling mellom Blandet holdning og Negativ. Tallene viser 

at denne gruppen har med seg kombinasjoner av verdier både fra de med lavest utdannelse og 

de som har høyest utdannelse. Dette er naturlig siden Noe Høyskole/Universitet ligger mellom 

VGS gruppen og Master gruppen.  

Gruppen Cand. Mag avviker fra de andre gruppene med høyere utdannelse. Fordelingen viser 

at andelen Positiv synker fra dem med VGS til de med Master utdannelse”. Cand. Mag er 

således et unntak.  Her ser man høyest verdi på Positiv og høyest verdi på Negativ, men ingen 

verdier på Nødvendig eller Blandet holdning. Avstanden mellom Cand. Mag og andre 

grupper, i forhold til verdien Positiv, er 10 % på det laveste og 43 % på det høyeste. 

Avstanden i forhold til Negativ er 15 % på det laveste og 23 % på det høyeste. Den største 

avstanden på begge verdiene er i forhold til Master. Det ville være naturlig å tenke seg at flere 

år med høyere utdannelse ville føre til større grad av kritisk tenkning og refleksivitet (Collins 

1988: 217), og at dette ville gi en høyere andel som er negativ til beordringsplikten. Med 

høyeste andel som svarer Negativ (40 %) gjør den også det til dels, men gruppen innehar også 

høyeste andel Positiv (60 %). Skillet mellom de som er Negativ og de som er Positiv til 

beordringsplikten er tydeligst i denne gruppen. Dette skillet kan indikere at spørsmålet er mest 

kontroversielt i dette utdannelsessegmentet. Fordelingen styrker antagelsen om et marxistisk 

perspektiv, der intellektuelle sees på som en klasse som favoriserer sine oppdragsgivere 

(Collins 1994:67). 

Mens det er 12.5 % som mener beordringsplikten er Nødvendig i gruppen med Noe 

høyskole/Universitet, er det 4 ganger flere (50 %) som mener det samme i Master gruppen.  
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Nødvendig er en rasjonell verdi, mens de andre verdiene (Positiv, Negativ og Blandet) er mer 

emosjonelle verdier. Master fremviser et logisk og rasjonelt perspektiv til spørsmålet. 

Gruppen aksepterer at forsvarsledelsen ser på beordringsplikt som Nødvendig. Også hos 

denne gruppen styrkes det marxistiske perspektivet som innebærer at intellektuelle er en 

klasse som favoriserer sine oppdragsgivere (Collins 1994:67). 

 

3.2.2. Sivil utdannelse og fortrengsel av nasjonale oppgaver   

Spørsmål 3: Hva er din sivile utdannelse 

Spørsmål 23 Skjer deltagelse i utenlandsoperasjoner til fortrengsel for nasjonale oppgaver? 

Tabell 5: Sammenhengen mellom sivil utdannelse og hvorvidt deltagelse i internasjonale operasjoner er til fortrengsel for nasjonale 

oppgaver:  

 

 

 

 

  Videregående Noe høyskole/uni Cand 

mag/Bachelor 

Master/hovedfag Sum 

Ja    (11)68 (3)60 (1)20 
  

Nei  (3)75 (5)31 (2)40 (4)80 
  

Vet Ikke (1)25       
  

SUM 4 16 5 6 31 

 

Hvilken sammenheng er det mellom utdannelsesnivå og hvorvidt man mener deltagelse i 

internasjonale operasjoner er til fortrengsel for nasjonale oppgaver? Her hadde respondentene 

valget mellom å si Ja, Nei, Vet ikke. 

Det er et skille mellom de som har akademisk utdannelse og de som utelukkende har 

utdannelse fra videregående. I gruppene som har akademisk utdannelse (Noe 

Høyskole/Universitet, Cand. Mag og Master), synker andelen som sier Ja til at 

”internasjonale operasjoner er til fortrengsel for nasjonale oppgaver”, ettersom 

utdanningsnivået stiger. Samtidig stiger andelen som svarer benektende på spørsmål 23, i de 

akademiske gruppene, med utdanningsnivået. Tendensen er at dess mer akademisk kapital 

som respondenten besitter, jo mer i samsvar er respondenten med forsvarsledelsen sin 

 Spørsmål 23  Er deltagelse i 

utenlandsoperasjoner  til  fortrengsel for 

nasjonale oppgaver  ?                      

 

Spørsmål  3Hva er din  sivile  utdannelse ? 
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argumentasjon om at internasjonale operasjoner ikke fortrenger nasjonale oppgaver (Græger 

2007: 78-79). 

Ser man nærmere på verdiene finner man at differansen mellom Noe Høyskole/Universitet og 

Cand. Mag ligger rundt 10 % både i forhold til Ja og Nei kategoriene. Avstanden fra Cand. 

Mag til Master er større med så mye som 40 % i avvik i både i Ja og i Nei kategoriene. At 

Master gruppen er mest åpen og fleksibel til forandringer er ikke overraskende. Det store 

antallet (80 %) som svarer Nei i Master gruppen, kan være basert på en kognitiv 

omstillingsvillighet og en større evne til refleksiv tankegang. Dette kan skyldes en mangel på 

sosial kompakthet og et større nettverks mangfold (Collins1988: 217). Samtidig styrker 

fordelingen et marxistisk perspektiv som innebærer at intellektuelle kan  sees på som en 

klasse som favoriserer sine oppdragsgivere (Collins 1994:67).  

Master gruppen har 5 % flere som svarer Nei og 20 % flere som sier Ja enn VGS gruppen. Det 

innebærer at Master gruppens holdninger ligger nærmere VGS gruppen, enn de to andre 

akademiske gruppene både i forhold til Ja og Nei kategoriene. Det er overraskende at VGS 

gruppen, synes å være mest åpen for forandringer. Selv om denne gruppen innehar et 

mindretall på 25 % som uttrykker usikkerhet ved å krysse av for ”Vet ikke”, er det et flertall 

på 75 % som deler forsvarsledelsen sitt syn (Græger 2007:74). Kan Master gruppen og VGS 

gruppen ha forskjellige tilnærminger til problemstillingen? Det er nærliggende å anta at de 

som utelukkende har VGS bakgrunn innehar en kognitiv konformitet som gjør gruppen mer 

tilbøyelig til å støtte forsvarsledelsen sitt syn på problemstillingen. Dette fordi konformiteten 

gjør denne gruppen mer åpen for å se på forsvarsledelsen som en generaliserende andre 

(Collins 1988: 217.245). 

 

3.3. Alder  

Paul F. Lazardfeld mente preferanser kan relateres til aktørens livssyklus, derav begrepet 

livsfaseeffekt, da hvilken fase aktøren befinner seg i er utgangspunkt for aktørens preferanser 

(Lazarfeld m.fl 1955:132).  Seymour Martin Lipset på sin side gikk ut fra at historiske 

hendelser påvirker aktørens preferanser i en generasjonsfase hvor disse dannes (Lipset 

1963:265).  Samtidig kan det spørres om i hvilken grad periodeeffekter, store forandringer 

over kort tid (Hellevik 2002: 16), innvirker på fordelingen?  
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Andelen Lav alder (20 og 30 årene) er 13 respondenter, mot 19 respondenter Høy alder (40 

og 50 årene) (Kjølberg 2008 e-mail). 

 3.3.1. Forholdet til beordringsplikten 

I forkant av avgjørelsen om beordringsplikt skrev Forsvarsnett en artikkel med overskriften 

”Selvsagt beordringsplikt: unge offiserer har ingen problemer med å akseptere 

beordringsplikten til utenlandsoppdrag ” (Forsvarsnett.no Mikalsen 2004) Hvordan stemmer 

denne uttalelsen med utvalget i undersøkelsen? 

Spørsmål 1, Hvilket år er du født 

Spørsmål 15 Hvordan ser du på beordringsplikten i forhold til utenlandstjeneste? Der kunne 

respondentene krysse av på Positiv, Nødvendig, Blandet holdning, Negativ, Vet ikke.  

Den høyeste verdien i Lav alder gruppen er Negativ. Dette er 7 % mer enn for flere av de 

andre verdiene.  Negativ andelen ligger også 9 % høyere i forhold til Høy alder gruppen. Det 

er også 24 % flere som er positiv i gruppen Høy alder enn i Lav alder gruppen.  

Undersøkelsen avdekket større avvik i forhold til om beordringsplikten oppleves som positiv 

(avstand 24 %), enn om beordringsplikten sees på som entydig negativ (avstand 9 %). 

 

Tabell 6: Forholdet mellom alder og holdning til forholdet  beordringsplikt: 

 

 

 

  Lav alder Høy alder Sum 

Positiv (3)23 (9)47   

Nødvendig (3)23 (3)15   

Blandet holdning (3)23 (3)15   

Negativ (4)30 (4)21   

Vet ikke       

Sum 13 19 32 

 

Differansen mellom positiv og negativ viser seg å være mindre i Lav alder gruppen (7 %) enn 

i Høy alder gruppen (26 %). I Høy alder gruppen spriker meningene om problemstillingen 

mer enn i den andre gruppen. Lav alder har 8 % større andel i kategoriene nødvendig og 

blandet holdning. Blandet holdning innebærer en delvis positiv holdning til beordringsplikt, 

mens kategorien nødvendig virker verdinøytral og rasjonell stadfesting at beordringsplikt er 

Spørsmål 1 Hvilket år er du født? Spørsmål  15   Hvordan ser du på 

beordringsplikten  i forhold til 

utenlandstjeneste?                       
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en nødvendighet. For å fange opp nyansene i forhold til Nødvendig og Blandet holdning kan 

man fremfor å bruke entydige begrep som mer Negativ, si at gruppen Lav alder er mer 

skeptisk til beordringsplikt. Likevel er det 9 % flere i som er Negativ til beordringsplikten, og 

24 % færre som er positiv til beordringsplikt i Lav alder.  

 Det er overraskende at de yngste er mest skeptiske til beordringsplikten. Denne gruppen kan 

tross alt i sterkere grad enn Høy alder gruppen, relatere seg til loven fra januar 1999 som 

medfører beordringsplikt for alle Krigsskoleutdannete etter denne tid (Græger 2007:213). 

Man kunne anta at de unge respondentene delte meningene til de yngre offiserene som uttalte 

at beordringsplikten er ”...er en naturlig del av yrkesvalget og en del av ”det nye forsvaret ” 

(Forsvarsnett.no Mikalsen 2004). I så fall ville det vært snakk om en generasjonseffekt. 

 

Karl Mannheim hevder at ” ...felles erfaringer  i ung voksen alder skaper et felles sett av 

preferanser” (Lipset 1963:265). For de ansatte i Forsvaret innebærer dette felles settet av 

erfaringer, et nytt militært paradigme, med nye sikkerhetspolitiske utfordringer og et 

transformert Forsvar: De unge voksne offiserene blir i artikkelen tilskrevet en 

førstegenerasjonsstatus, i et ”nytt sikkerhetsbilde”, og i et ”nytt Forsvar”.  

Ved siden av å inneha en førstegenerasjonsstatus er Lav alder en gruppe som befinner seg i 

etableringsfasen. Muligens samsvarer ikke samfunnets forventninger om å stifte familie med 

Forsvarets krav om beordringsplikt og derfor er denne gruppen mer skeptisk til 

utenlandsoppdrag. Denne antagelsen styrkes igjennom en undersøkelse fra 1983 som 

omhandlet tjeneste innenlands. Undersøkelsen viste at ”…beordringssystemet var vanskelig 

for de yngre kvinnene fordi disse ofte  hadde høyere utdanning og dermed ønsket en egen 

karriere ” (Engstad 1996:296-40 i; Græger 2007: 217). Dette til tross for at politisk ledelse har 

argumentert for internasjonale operasjoner fordi det ville skape forutsigbarhet og en rettferdig 

byrdefordeling blant offisersfamiliene (Græger 2007:218). Denne problematikken gjenspeiles 

i en undersøkelse gjennomført av BFO i 2008, der det kom frem at skilsmisseraten blant 

deltagere i internasjonale operasjoner er 80 % høyere enn resten av samfunnet (Bentzrød 

Aftenposten 2008b).   

At Lav alder gruppen befinner seg i etableringsfasen kan være et argument for livsfase 

perspektivet. Men det kan også være et argument for generasjonseffekt (Lipset 1963:265).  I 
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forhold til Geert Hofstedes ”individualisme- kollektivisme dimensjon som måler hvordan en 

kultur fremhever enkeltindividene i motsetning til kollektive …behov” (Strand 2001:207) , 

scorer Lav alder generasjonen mer individualistisk enn generasjonen som besvarte den 

opprinnelige undersøkelsen fra perioden 1966-1973” (Bjørnstad 2008: 11,33) . Tidsmessig 

passer Lav alders ”…gruppens totale bevissthetsstruktur” (Østerberg 1997: 137), til den 

individualiserte bevissthetsstruktur fremkommet i studiet til Anne-Lise Bjørnstad (Bjørnstad 

2008: 33). Dette er en gruppe hvor man i mindre grad knytter sin identitet til Konge og 

Fedreland, men ønsker selv å velge sin identitet og hvordan man vil leve sitt liv (Giddens 

1991i; Schreiner.C. & Sjøberg.S. uio.no 2006). 

 I gruppen Høy alder gruppen er det en stor andel som er positive til beordringsplikten. Ved 

første øyekast er dette overraskende.  At man skiftet fokus fra det norske territorium til et 

internasjonalt fokus (Græger 2007: 284-286) var et brudd med ”…Hærens lojalitet..til 

nasjonen (Ulriksen 2002)…nordmenn som bor på norsk territorium” (Græger 2007:285). I 

tillegg kunne lov av 2004, der beordringsplikten ble gjeldende for samtlige offiserer, bli tolket 

som en lov som ble gitt med tilbakevirkende kraft (Kjølberg 2008b). 

Høy alder gruppen tilhører den generasjonen som Hofstede tok for seg i sin 

kulturundersøkelse (1966-73). Der ble Norge definert som et kollektivisk samfunn (Bjørnstad 

2008:11,33). En kollektivistisk bevissthetsstruktur tilsier en konform tilslutning til 

forsvarsledelsen. Innenfor generasjonsenhetene eksisterer det et konkret og forpliktende bånd 

mellom medlemmene. Gjensidig interaksjon innenfor et begrenset fellesskap er med på å 

styrke de gjensidige båndene og skape felles holdninger (Mannheim 1968: 307).  Derfor kan 

lojalitet til forsvarsledelsen være et uttrykk for gruppemedlemskap (Collins 1988:214). 

Også i Høy alder gruppen kan generasjonseffekten samvirke med den livsfase aktøren 

befinner seg i (Lazarfeld m.fl 1955:132). Siden ”systemet legger opp til stadige opprykk inntil 

de går av” (Kjølberg 20008b) vil man i denne aldersgruppen finne ”…de som ikke har nådd 

sine mål, sammen med dem som har nådd sine mål og de som fremdeles er oppadgående 

sosialt mobile” (Hurrelman 1988:101). Om man forventer opprykk er det lettere å identifisere 

seg med organisasjonens verdier.  Dette er en identifikasjon som også kan inntreffe som en 

konsekvens av den erfaring man får ved å være i posisjon hvor man gir ordrer. Fordi den 

sterkeste rolleidentifikasjonen er knyttet til makt eller andre belønningsformer (Collins 1988: 

213, 211, 237) vil identifikasjon med forsvarsledelsens synspunkt være karrierefremmende. 
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Det er 32 % flere i Høy grad gruppen som uttrykker forsvarsledelsens sitt ønske om 

beordringsplikt (Græger 2007: 215) som Positivt fremfor Nødvendig. 46 % av Lav alder har 

en sivil mastergrad imot ingen i Høy grad.  Det at Lav alder har høyest verdi i kategorien 

Nødvendig kan bety at de har rasjonalisert forsvarsledelsens argumenter i større grad enn i 

Høy alder gruppen har gjort. Nødvendig kan sees på som en rasjonell fagmilitær legitimering 

av standpunktet, mens Positiv fremstår som en emosjonell tilslutning til forsvarsledelsen sitt 

ønske om beordringsplikt. Sammen med dem som er Negative til beordringsplikten, utgjør de 

som tar et emosjonelt standpunkt, 68 % av Høy alder. En emosjonell tilslutning til 

forsvarsledelsen sitt ståsted, styrker antagelsen om at generasjonseffekt innvirker i sterkere 

grad enn livsfaseeffekt.  Igjennom teoriene til Durkheim og Collins, redegjøres hvordan 

følelser innvirker på konformitet og en kollektivistisk bevissthetsstruktur (Collins 1988: 192-

97,214). 

4. Sosialisering 

Dette kapittelet omhandler hvordan offiserenes sekundærsosialisering innvirker på holdningen 

til internasjonale operasjoner. Med sekundærsosialisering menes hvordan respondenten har 

tilegnet seg og innøvd spesifikke ferdigheter innenfor det samfunnet (Østerberg 1987: 83) 

Forsvaret representerer. Dette kan leses ut fra gradsnivå og antall tjenesteår i Forsvaret. I 

tillegg redegjøres det for hvorvidt og hvordan offisersrollen påvirkes av fokuset på 

internasjonaleoperasjoner. 

 

4.1. Grad 

Det hierarkiske gradssystemet kan antas å skape forskjeller i graden av konformitet på ulike 

nivåer. Tilslutning til forsvarsledelsens synspunkter, kan også tenkes å være ulike hos 

personell med høyere og lavere grader.  

I 2008 offentliggjorde FFI en undersøkelse der Norge og fire andre allierte nasjoner ble målt i 

forhold til Hofstedes verdimodul som tar for seg nasjonalkulturelle forskjeller. Det viste seg at 

norske offiserer scoreet høyt på indikatoren ”individualisme” (Bjørnstad 2008: 33), mens 

verdiene var lave på ”makt distanse” dimensjonen (Bjørnstad 2008:16). Det styrker 
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antagelsen om at det norske forsvarssamfunnet befinner seg nærmere et organisk fremfor et 

enn mekanisk samfunn (Østerberg 1997: 31-32).  

 Spørsmål 26 :Hvis vi trekker et skille mellom fredsbevarende og fredsopprettende 

operasjoner, hva mener du Norge bør satse på og hvorfor?  Utvalget ble delt i kategoriene 

Fredsbevarende, Fredsopprettende og Likestilt.  Spørsmål 26 ble så stilt oppimot spørsmål 5, 

respondents grad. Her ble utvalget delt inn i Lavere grad bestående av personell fra  graden 

fenrik til graden kaptein, mens Høyere grad besto av personell fra graden major til graden 

oberst. 

Jacob Børresen, mener at ” fredsopprettende operasjoner” er en eufemisme for ”regulær krig” 

(Børresen 2005: 140). Eufemisme innebærer at man ”…prøver å få frem mer positive 

konnotasjoner ved å bytte ut et direkte uttrykk med et mindre eksplisitt uttrykk eller mildere 

ord..” (Bjørgo&Heradstveit1992 :80)   Den fredsopprettende  KFOR operasjonen i 1999 

markerte et brudd med de humanitære fredsbevarende operasjonene som det norske forsvaret 

tradisjonelt  hadde deltatt i (Haaland 2008: 211). Det er derfor relevant å betegne dem som 

slutter opp om Fredsbevarende operasjoner som tradisjonalister (Græger 2007:114), og de 

som slutter opp om Fredsoppretting som modernister (Børresen 2005:17). 

Spørsmålet relaterer seg til sikkerhetspolitiske holdninger, og hvordan man ser på  

offisersrollen. De to foregående forsvarssjefene har uttalt at man må prioritere krigskapasitet 

fremfor ”…etterkrigsoperasjoner og sivil-militære aktiviteter ( Heier 2006:193). Samtidig har 

politisk ledelse fremmet fokus på fredsbevarende operasjoner (Arbeiderpartiet.no 2005).   

Hvor står Høy og Lav grad i forhold til dette? 

Tabell 7: Forholdet mellom militær grad og vektlegging  hvorvidt man bør fokusere på fredsbevarende eller fredsopprettende 

operasjoner:  

  

 

                              

Type operasjon Lavere grad Høyere grad Sum 

Fredsbevarende (2)50 (5)19   

Fredopprettende   (2)7   

Likestilt/Begge deler (2)50 (19)73   

Sum 4 26 30 

  

Spørsmål 5 Hvilken grad har du ? Spørsmål 26  Bør Norge satse på 

fredsopprettende eller fredsbevarende 

operasjoner ? 
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I utvalget er det gruppen med Lavere grad som foretrekker Fredsbevarende operasjoner 

fremfor Fredsopprettende operasjoner, mens 50 % ønsker å sidestille de to 

operasjonsformene.   Avstanden mellom Høy grad er på 31 %, over 2.5 ganger i favør av Lav 

grad. Samtidig har Høy grad en liten, men likevel synlig, preferanse for Fredsopprettende 

operasjoner (7 %).  

Fra et rolleperspektiv er tallene overraskende. De med Lavere grad er i større grad praktikere, 

mens offiserer med Høyere grad for en stor del utøver kontorarbeid. I følge Haaland kan man 

si at Høyere grad ligger nærmere rollen til ”den statlige ansatte” (Haaland 2008:248) mens 

Lavere grad i større grad er offiserer som utfører sine ”…militære ferdigheter ” ( Haaland 

2008:249), og av den grunn er i samsvar med Haalands beskrivelse av den militære 

praktikeren. Rolletolkningen som militær praktiker, er nærmere ”krigerrollen”, enn rollene 

som ”robuste fredsholdere” /”militære humanister” (Haaland 2008: 248,249). Collins 

fremhever at ” dess mer fysisk utøvelse og fare som er involvert, dess mer verdsettes verdier 

som tøffhet, mot og handling” (Collins 1975: 75).  Man skulle derfor tro at Fredsoppretting lå 

nærmere rolleforståelsen enn fredsbevaring i gruppen Lavere grad. Men samtidig tilhører 

denne gruppen et segment som representerer organisasjonen rituelt ved at de tar imot og gir 

ordrer videre.  Personer som utsettes for en blanding av ordregiver -og ordretaker kulturen 

inntar ofte en ”byråkratisk personlighet” som innebærer en ekstern identifikasjon: ” De 

identifiserer seg med organisasjonen offisielt, siden den rituelle utførelsen er en del av jobben. 

Men selv om de utfører rollen slik organisasjonen krever det, så gjør de det uten tanke på 

organisasjonens mål ”(Collins 1988 213).   

  Når Forsvaret beveger seg mer og mer vekk fra fredsbevarende operasjoner (Børresen 

2005:138), virker det som Lavere grad er mer tradisjonalistisk og ikke identifiserer seg 

tilstrekkelig med forsvarsledelsens sikkerhetspolitiske veivalg. Fredsopprettende og 

Fredsbevarende operasjoner slåss ofte om ressursene som er tilgjengelig. Fokus på den ene 

operasjonsformen går på bekostning av den andre (Heier 2006:191-193). I gruppen ”Lavere 

grad” likestiller likevel et stort antall de to operasjonsformene. Den tilleggsbetydning, 

konnotasjonen som gruppen Lav grad legger i Likestilt kan være en tilnærmning til et nytt 

militært paradigme med fokus på Fredsopprettende operasjoner (Diesen 2005:169).  

Eller er det derimot slik at det er fordelingen på Høyere grad som får Lavere grad til å virke 

tradisjonalistisk?  Det er hele 31 % færre med Høyere grad som mener Norge bør satse på 
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Fredsbevarende operasjoner. Det er også 7 % større andel i denne gruppen som mener at 

Norge utelukkende bør satse på Fredsopprettende operasjoner, og det er 23 % flere i denne 

gruppen som svarer Likestilt. I gruppen Høyere grad er det over dobbelt så mange som 

foretrekker utelukkende Fredsbevarende operasjoner fremfor utelukkende Fredsopprettende 

operasjoner. Likevel har Høyere grad en sterkere tilnærming til Fredsopprettende 

operasjoner enn det Lavere grad har. Samtidig er det et markant antall (73 %) i Høyere grad 

som ønsker å sidestille operasjonstypene. 

 Ved at det er en høy andel som har preferanser for Likestilt, kan man si at ideen om 

Fredsbevarende operasjoner forsøkes å holdes i hevd blant Høyere offiserer. På samme måte 

som for Lav grad kan Likestilt innebære en tilnærmning til Fredsopprettende operasjoner og 

et nytt militært paradigme (Diesen 2005:169). Derfor ligger de med høyere grad nærmere 

forsvarsledelsens veivalg enn den andre gruppen.                                                          

I følge Collins kan dette forklares ved at ” erfaringen med å gi ordrer gjør mennesker 

selvsikre, stolte, arrogante, og de identifiserer seg med de offisielle idealene i hvis navn de gir 

ordrer …Individer identifiserer rollen og organisasjonen med deres eget ego”(Collins 

1988:211-212). 

  I følge teorien om ”..forventet sosialisering er det slik at forventer man å bli en ordregiver i 

fremtiden, så tenderer man til å identifisere seg med klassekulturen til ordregiverne, selv om 

man for tiden er ordretaker… Personene vil tilegne seg holdningene til dem som gir ordre og 

identifisere seg med organisasjonens verdier”(Collins 1988:213). Collins fremhever videre at 

” Dess mer en organisasjon fremhever seremoniell underkastelse av lavere grads grupper, hvis 

medlemskap er midlertidig og sikret forfremmelse, jo mer lojalitet til organisasjonen er 

tilskrevet etter at de er blitt forfremmet” (Collins 1975:305). Siden Høyere grad består av et 

flertall majorer styrkes antagelsen om at forventet sosialisering kan virke inn.  

 

4.2. Antall tjenesteår 

”Læring og sosialisering foregår i alle faser av livet” (Hurrelmann 1988:102 i; Græger 2007: 

228). Den sosialiseringsformen som her er relevant er sekundærsosialisering, som 

innebærer..”tilegnelse og innøving av særlige ferdigheter innen et samfunn” (Østerberg 



54 

 

1997:83). Hvordan innvirker så lengden på antall tjenesteår på holdningen til internasjonale 

operasjoner, sett fra et sikkerhetspolitisk perspektiv? 

   Spørsmål 18: Hvis vi sier at Norge står ovenfor to sikkerhetspolitiske dimensjoner, 

bestående av nasjonale og internasjonale utfordringer, hvilken relativ betydning bør disse ha 

for utformingen av forsvaret?  

Perspektivet til Græger er at…” internasjonaliseringen av Forsvaret utfordret etablerte 

praksiser knyttet til rekruttering og utdanning av offiserene. Flere av disse praksisene er nært 

forbundet med kjerneverdier i norsk forsvarstradisjon og forsvarsidentitet, som særlig visse 

deler av det militære miljøet identifiserer seg med, og som har blitt utfordret av et mer 

internasjonalt Forsvar ”( Græger 2007: 263). Pensjonerte offiserer, har i denne 

forsvarsdiskursen vektlagt betydningen av nasjonal militær tilstedeværelse, fremfor en 

internasjonalisering av Forsvaret. Denne gruppen kaller Græger for ”tradisjonalister” (Græger 

2007:114,115). Børresen (selv pensjonert offiser) har et annet perspektiv: ”…Hovedskillet i 

norsk forsvarsdebatt går mellom de internasjonale og de nasjonale..De internasjonale anser at 

de viktigste utfordringene mot norsk sikkerhet av militær art befinner seg utenfor Norges 

grenser… De nasjonale mener at de viktigste utfordringene mot norsk sikkerhet og norske 

interesser befinner seg i Norges nærområder” (Børresen 2005:18). 

Det ene perspektivet ser på den nasjonale og internasjonale dimensjonen i forhold til et 

identitetsperspektiv. Det andre perspektivet omhandler hvordan respondentene velger å se på 

…” de grunnleggende drivkreftene i internasjonal politikk” (Børresen 2005: 19). Hvordan 

fordeler så utvalget seg i forhold til denne problemstillingen? 

”Antall tjenesteår” ble delt inn i: 1-10 år, 11-20 år og 21-35 år.  I teksten vil ”Nasjonalt 

viktigere enn Internasjonalt” bli omtalt som Nasjonal dimensjon, mens ” Internasjonalt 

viktigere enn Nasjonalt” vil omtales som Internasjonal dimensjon.  ”Nasjonalt like viktig som 

Internasjonalt” tilsvarer Likestilt i tekst. 
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Tabell 8:Sammenhengen mellom antall års tjeneste og hvorvidt man bør satse på  nasjonale eller internasjonale utfo 

 

 

                  

  1-10 år 11-20 år 21-35 år Sum 

Nasjonalt viktigere enn internasjonalt (1)25 (4)50 (5)50   

 Internasjonalt viktigere enn nasjonalt   (1)12.5 (1)10   

Nasjonalt like viktig som Internasjonalt (3)75 (3)37.5 (4)40   

Sum 4 8 10 22 

 

Til en viss grad er det en sammenheng mellom Antall tjenesteår og hva respondentene mener 

at Norge bør satse på. I motsetning til de to andre kategoriene stiger prosentandelen etter hvor 

lang tid respondentene har tjenestegjort i kategorien utelukkende Nasjonal dimensjon.  Det er 

ingen i gruppen 1-10 år som ønsker å sette den Internasjonale dimensjonen foran den 

Nasjonale dimensjonen. Andelen som vil prioritere den Internasjonale dimensjonen synker 

med 2.5 prosent fra 11-20 år til 21-35 år. I kategorien Likestilt er gruppen 1-10 år nærmere 

gruppen 21- 35 år enn gruppen 11-20 år.                                                                                                                                          

Gruppen 1-10 år utgjør en lav andel i forhold til Nasjonal dimensjon, og ingen andel i 

utelukkende Internasjonal dimensjon. Avstanden mellom denne gruppen og de to andre 

gruppene i forhold til den Nasjonale dimensjonen gjør det tydelig at de som har færrest Antall 

tjenesteår har lave preferanser for den Nasjonale dimensjonen. Fraværet av respondenter med 

preferanser utelukkende for den Internasjonale dimensjonen, kan forklare at det er en såpass 

høy andel (75 %) som sidestiller de to operasjonsdimensjonene. Man skulle tro at det var 

gruppen 1-10 år som var mest åpen for en ny strategisk agenda, da de ikke har rukket å 

internalisere den nasjonale dimensjon så sterkt som de andre gruppene. 

 Igjennom MFU fra 2003, Langtidsplanen for Forsvaret (2004) og FDs strategiske konsept 

(2004), understreker politisk og militær ledelse at Norske styrker skal kunne evne å operere 

både internasjonalt og nasjonalt, men at  internasjonal deltagelse implisitt skal vektlegges 

(Pedersen 2005: 55-56). Budskapet er at transformasjonen av Forsvaret ikke handler om for 

eller imot et nasjonalt Forsvar, men at ”deltagelse ute gir bedre forsvar hjemme” (Græger 

2007:76).   George H. Meads teori om den ”generaliserende andre” kan knyttes til militær 

Spørsmål 7 Hvor lenge har du tjenestegjort i 

Forsvaret ? 
Spørsmål 18 Hvilken betydning bør  Nasjonale 

og internasjonale utfordringer ha for 

utformingen av Forsvaret  
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identitet (Laberg 2005:97). I følge Øhra representerer den generaliserte andre ”… et samfunns 

eller gruppes holdninger, syn eller regelsystem, og som individet har internalisert gjennom at 

det er kjent med hva samfunnet og gruppen forventer av det ”( Øhra.hive.no 2009).  

Internaliseringen innebærer at tilskrevede normer i første omgang fastsettes av en 

”generaliserende andre”.  Dermed innlemmes normene i individets normative system (Biddle 

1979: 293). I et slikt perspektiv kan Forsvarsledelsen representere en generaliserende andre 

for denne gruppen, som omfatter offiserer som senest gikk inn i Forsvaret i 1996. Om denne 

gruppen utelukkende har erfaring fra det nye militære paradigmet er det ikke overraskende at 

denne gruppen har lavest preferanse for den Nasjonale dimensjonen. Sosialisering kan 

defineres ”… som assimileringen og internaliseringen av verdier, roller og normer innenfor et 

sosialt miljø” (Parsons & Bales 1955 i: 1988: Hurrelmann 24). Gruppen har dermed falt 

innunder en militær utdannelse som gradvis rettet fokus mot internasjonale operasjoner 

(Græger 2007: 238).  

Sosialisering kan også bety at de miljømessige forandringene som individet opplever, øker 

individets ferdigheter til å delta innenfor det spesifikke sosiale systemet (Biddle 1979:396). 

En forventet sosialisering der individet identifiserer seg med ledelsens verdier eller holdninger 

(Collins 1988:213), kan inntreffe hos en gruppe unge offiserer som ønsker en karriere i 

Forsvaret.  

Det er bare marginale skiller mellom 11-20 års gruppen og 21-35 års gruppen. Det er lik 

fordeling hva angår den Nasjonale dimensjonen.  I den Internasjonale dimensjonen er 

marginen på 2.5 % i favør av 11-20 års gruppen, og 2.5 % i favør av  21-35 års gruppen  i  

Likestilt dimensjonen. Det er en svak tendens til at den Internasjonale dimensjonen i 

mellomgruppen 11-20 år trekker ned gruppens Likestilte dimensjon. I forhold til teorien om 

forventet sosialisering, som også gjelder for dette personellet som befinner seg midt i 

karrieren, var det å forvente at en høyere andel ville ha gått inn for utelukkende internasjonale 

dimensjonen. 

Tendensen i 21-35 års gruppen heller mot en preferanse for den Nasjonale dimensjonen, der  

Likestilt prefereres fremfor den Internasjonale dimensjonen. Andelen på 40 % som likestiller 

det nasjonale og internasjonale fokuset, innebærer en tilnærming til forsvarsledelsens 

argumentasjon om at ”deltagelse ute gir bedre forsvar hjemme” (Græger 2007:76).   Grægers 

identifikasjonsaspekt kan relateres til et ansvarsaspekt, siden de som har vært inne lengst i 
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større grad kan føle et ansvar for at den nasjonale dimensjonen videreføres. I et 

habitusperspektiv kan dette ansvarsaspektet relateres den oppfattelse og forståelse offiseren 

har av Forsvarets oppgaver. En oppfattelse og forståelse som har sitt opphav i de internaliserte 

sosiale krav (Østerberg 1997: 125) som stammer fra etterkrigstidens strategiske agenda og 

idèologiske forestilling.   

Grægers tradisjonalisme perspektiv passer også på en normativ organisasjon som 

Forsvaret.”Normative organisasjoner er organisasjoner hvor normativ makt er den fremste 

kilde til kontroll… Adlydning i normative organisasjoner baseres prinsipielt på internalisering 

av direktiver som er ansett som legitime” (Etzioni 1975:40).  Amitai Etzioni bruker Morris 

Janowitz for å forklare relevansen til militærsamfunnet: ”Strategisk agenda og idèeologiske 

forestillinger er bærende elementer for kamp, effektivitet og organisatorisk kontroll” 

(Janowitz 1959:44 i; Etzioni 1975:58). Overført til utvalget i undersøkelsen er det ikke 

overraskende at de som har tjenestegjort lengst under en gitt strategisk agenda og idèologisk 

forestilling, der det territorielle Forsvar sammenfalt med NATO syn, holder fast på denne 

strategiske agendaen og idèologiske forestillingen. Den sosialisering som personellet i disse 

gruppene har gjennomgått er i større grad preget av ”…treenigheten mellom Forsvaret, 

nasjonalstaten og folket”(Børresen m.fl . 2004:240). Denne gruppen er blitt sosialisert 

innenfor et annet paradigme enn personellet i 1 -10 års gruppen: Siden personellet i disse 

gruppene knytter Forsvaret til en nasjonal identitet, er det naturlig at problematiseringen 

resulterer i at disse gruppene i større grad enn 1-10 års gruppen  skiller mellom Likestilt, 

Internasjonalt og Nasjonalt. 

Det kan altså synes som om preferansene til  21-35 års og  11- 20års gruppen, bedre  kan 

forklares ut ifra identitetsperspektivet til Græger (Græger 2007: 236) enn ved bruk av  

Børresens realismeperspektiv (Børresen 2005:19).  

 

4.3. Opplæringens innvirkning på holdning til internasjonale operasjoner 

”…Alle organisasjoner må definere og oppfylle sin viktigste misjon hvis de vil overleve…” 

(Schein 1998:44). 
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”Man kan …anta at sosialiseringsprosessen har bedre vilkår i Forsvarets skoler enn i de fleste 

sivile utdanningsinstitusjoner fordi offisersutdanningen skjer gjennom hele karrieren..” 

(Græger 2007:228). 

Gitt disse premissene kunne man anta at opplæringen i Forsvaret ville resultere i at offiserene 

så internasjonale operasjoner som viktig?  

Spørsmål 21 Er deltakelse i utenlandsoperasjoner viktig for norsk sikkerhetsstrategi?   

Spørsmål 35 Hvordan påvirker din opplæring i Forsvaret din holdning til internasjonale 

operasjoner? 

Tabell 9:Sammenhengen mellom hvorvidt  deltagelse i internasjonale operasjoner oppleves som viktig  og hvordan opplæringen i 

Forsvaret påvirker holdning til internasjonale operasjoner: 

   

 

 

 

  PÅVIRKET LITEN GRAD IKKE PÅVIRKET  I ETTERKANT Sum 

Ja (6)100 (8)100 (6)75 (5)100   

Nei     (2)25     

Vet ikke           

Sum 6 8 8 5 27 

 

Respondentene har besvart med Ja, Nei og Vet ikke. Svarene i spørsmål 35 har blitt 

operasjonalisert til Påvirket, Påvirket i Liten grad, Ikke påvirket, Annet og I etterkant ( de som 

I etterkant, gjennom jobben i Forsvaret, har blitt Påvirket).                                                                                           

Siden organisasjonskulturen ”…definerer medlemmenes motivasjon, ..normer og oppførsel..” 

(English 2004:10) er spørsmålet hva som er overraskende i denne sammenheng? Med unntak 

av 25 % som mente seg Ikke påvirket av Forsvarets opplæring, var det full oppslutning  blant 

gruppene  til å svare Ja på spørsmål om de mente deltagelse i utenlandsoperasjoner  er viktig 

for norsk sikkerhetsstrategi. På en måte er det overraskende at så mange har svart Ja. Mens 

noen respondenter har gitt uttrykk for at opplæringen er noe nytt for dem, har andre uttrykt alt 

fra likegyldighet til positivitet til hvordan opplæringen i Forsvaret har innvirket. At det er 

tilnærmet full oppslutning om viktigheten av norsk deltagelse i internasjonale operasjoner, må 

Spørsmål 35  Hvordan påvirket  din opplæring i 

Forsvaret din holdning til internasjonale 

operasjoner ? 

Spørsmål  21 Er deltagelse i 

utenlandsoperasjoner  viktig for norsk 

sikkerhetsstrategi       
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bety at det er en eller annen allmenngyldig faktor som betyr noe for samtlige offiserer med 

unntak av de 25 % som svarte Nei på hvorvidt internasjonale operasjoner var viktige for 

Norge. Denne allmenngyldige faktor antas å være en operasjonell verdi som ligger inne som 

en del av organisasjonskulturen i Forsvaret. Som en respondent i Ikke påvirket gruppen 

uttrykte det: ”Offiser er offiser uansett skiftende utfordringer ”.  Dette sammenfaller med det 

første premisset i innledningen: Organisasjonen ser på deltagelse i utenlandsoperasjoner som 

viktig for norsk sikkerhetsstrategi. 

Verdier er en persons overbevisninger, ideer og forhåpninger, som ikke er tilstrekkelig 

akseptert til å gjelde som gyldige løsninger på problemer” (Pedersen&Sørensen 1989:20). 

Organisasjonsmodellen til Edgar Schein ”… eksisterer det to kategorier verdier , 

”antagelsesverdier” og ”operasjonelle verdier ”(Agyris & Scøn 1978 i; Pedersen &Sørensen 

1989:25). ”Antagelses verdier henvender seg ofte til et eksternt publikum, og selv om de er 

utbredt og alle sier seg enig i dem, så har de nødvendigvis ikke noen innvirkning på adferden 

til medlemmene av en organisasjon, fordi antagelsesverdier eksisterer for legitimering og 

image bygging.”(English 2004: 21). Operasjonelle verdier ”…virker som retningslinjer for 

adferd ” ( Pedersen & Sørensen 1989: 25) som ” over tid kan… bli til grunnleggende 

antagelser..som er den virkelige kulturen” (Pedersen &Sørensen 1989: 29) i en organisasjon. 

Uavhengig om respondenten har blitt direkte Påvirket, påvirket i Liten grad eller I etterkant, 

kan innfallsvinkelen til opplæringen være forskjellig, mens den operasjonelle verdien for 

disse respondentene er felles. I gruppene som er Påvirket, i Liten grad eller I etterkant av 

Forsvarets opplæring samsvarer mellom personellets operasjonelle verdier og Forsvarets 

antagelses verdi (English 2004:154-155), da samtlige uttrykker at ...deltakelse i 

utenlandsoperasjoner er viktig for norsk sikkerhetsstrategi. 

Det er logisk at gruppen Ikke påvirket er den eneste gruppen som svarer Nei på spørsmålet om 

det er viktig med norsk deltagelse. Det er verdt å merke seg at det er en høy andel (75 % )som 

likevel slutter seg til at utenlandsoperasjoner er viktig for norsk sikkerhetsstrategi. Man 

kunne si at hvis man er Ikke påvirket av opplæringen institusjonen gir, så innebærer det en 

”sviktende sosialisering” (Schein 1988:35).  

Men deler av Ikke påvirket gruppen består av personell som fikk sin opplæring under det 

gamle militære paradigmet. Paradoksalt kan man si at stilt ovenfor et nytt militært paradigme 

er deler av Ikke påvirket gruppen som nykommere å regne: ”Mens informasjon 
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omkring..antagelsesverdier er relativt lett å formidle til nykommere, er operasjonelle verdier 

vanskeligere. Organisasjonens grunnleggende antagelser er nesten umulig å formidle 

nøyaktig” (English 2004:23). Av respondentene som oppgir at de gikk inn i Forsvaret 

innunder det gamle paradigmet, er det 50 % som krysser av for Liten grad, 25 % for I 

etterkant og 25 % for Ikke påvirket. 

Tabell 10:Sammenhengen mellom hvorvidt opplæring i Forsvaret påvirker holdning til internasjonale operasjoner og antall år  

tjenestegjort:                                                                                  

   

                  

            

                                                                                                                                                                         

  1996-2005 1986-1995 1971-1985  Sum 

  1-10 år 11-20år 21-35år 

 
I etterkant (1)25 (2)22 (2)18   

Ikke påvirket (1)25 (2)22 (3)27   

Liten grad   (4)44 (4)36   

Påvirket (1)25 (1)11 (2)18   

Vet ikke         

Annet (1)25       

sum 4 9 11 24 

 

 Græger fremhever at fokuset på internasjonale operasjoner i krigsskoleutdannelsen begynte  

på begynnelsen av 1990 tallet, (Græger 2007: 234) men at det var  mot slutten av tiåret og på 

begynnelsen av 2000 tallet at  internasjonale operasjoner ble en integrert del av 

krigsskoleutdannelsen (Græger 2007: 234, 238-240). Dataene i spørreundersøkelsen viser at 

den internasjonaliserte opplæringen i Forsvaret fordeler seg i et generasjonsperspektiv:  

Gruppen 1-10 år, og deler av 11-20 års gruppen hører sannsynligvis innunder det nye 

undervisnings paradigmet. Resten av 11-20 års gruppen og 21-35 års gruppen hører derimot  

innunder det gamle paradigmet der hva som var doxa (selvinnlysende) var forskjellig fra det 

nye militære paradigmet. 

25 % av 1-10 års gruppen stiller seg positiv til den internasjonale opplæringen, dermed 

uttrykker denne gruppen høyest andel Påvirket av samtlige Antall tjenesteår grupper.   

Samtidig er det overraskende at det er en like stor andel som sier seg Ikke påvirket i denne 

Spørsmål 7 Hvor lenge har du tjenestegjort i 

Forsvaret ? 
Spørsmål 35 Hvordan påvirket din opplæring i 

Forsvaret din holdning til internasjonale 

operasjoner ? 
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gruppen. Ikke overraskende er det i gruppen 21-35 år at man finner høyest andel Ikke påvirket 

og nest høyeste andel i Liten grad. Det er i gruppen 11-20 år at man finner høyest andel Liten 

grad. Andelen som sier seg Påvirket i disse gruppene er inntil nærmere ti prosent lavere enn 

de som sier seg Ikke påvirket. 

Det andre premisset i forkant av redegjørelsen, var antagelsen om at man gjennom jobben i 

Forsvaret, gjennomgikk en sosialisering. Enkelte i Ikke påvirket gruppen har svart I etterkant, 

samtidig som de har svart Ja på at deltagelse er viktig for norsk sikkerhetsstrategi.  

”Om verdien og dens tilhørende adferdsregel virker som en handlingsregel over lengre tid, vil 

verdien gjennomgå en erkjennelsesprosess. Denne transformasjonsprosessen blir til en 

overbevisning, og tilslutt en grunnleggende antagelse ” (Pedersen&Sørensen 1989:20). 

Dataene indikerer at opplæringen kan ha en viss effekt også for de som mener seg Ikke 

påvirket.  Selv om Ikke påvirket gruppen kan være nykommere i forhold til det nye 

paradigmet, er de godt integrerte i den institusjonen hvor de arbeider, og kan dermed ha 

innarbeidet organisasjonens operasjonelle verdier: ”…Tendensen til å bruke 

sosialiseringsprosesser for å assimilere nykommere har blitt erstattet av 

integrasjonsprosesser”.(English 2004: 23). Det kan være derfor man i Ikke påvirket gruppen 

også finner de som inntar en likegyldig holdning til spørsmålet.  En respondent svarte 

følgende til spørsmål 35: ”Min opplæring tilsier at det ikke er ulikheter mellom mitt oppdrag 

hjemme og ute”.  

 

4.4. Er det andre forventninger til en offiser i dag enn tidligere? 

Forventninger har en klar tilknytning til rolleteori: ” Å si at forventninger er delt innebærer at 

minst noen aspekter av personens begrepsmessig erfaring er felles med de som gir til kjenne 

den samme rollen”(Biddle 1979:116). Innebærer dette premisset at utvalget har en felles 

rolleforståelse? 
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Spørsmål 26 Hvis vi trekker et skille mellom fredsbevarende og fredsopprettende operasjoner, 

hva mener du Norge bør satse på?   

 Spørsmål 32 Tror du at det stilles andre forventninger til en offiser i dag enn tidligere?  

Tabell 11: Sammenhengen mellom hvorvidt Norge bør satse på fredsopprettende eller fredsbevarende  operasjoner og hvorvidt det 

stilles andre forventninger til en offiser i dag enn tidligere: 

 

 

      

  Ja 
Nei 

Sum 

Fredsbevarende (7)24 
  

  

Fredopprettende (2)6 
  

  

Likestilt/Begge deler (18)62 
  

  

Ubesvart (2)6 
(1)100 

  

Sum 29 
1 

30 

 

97 % svarer bekreftende på at det er.”.andre forventninger til en offiser i dag enn tidligere”. 

Men respondentene spesifiserer ikke hvilke forventinger de har. Siden utviklingen går i 

retning av flere fredsopprettende operasjoner, kunne man anta at ”krigerrollen” var den 

forventete rolleforståelsen.”Å si at rolleadferd er kontrollert eller forutsett av forventninger, 

tyder på at personer tilpasser seg adferden til gjeldende forventning”(Biddle 1979:116).  6 % 

oppslutning om Fredsopprettende operasjoner kan ikke sies å innfri forventningene om et 

fremtidig fokus på rollen som fredsoppretter, og en rolleforståelse som samsvarer med den 

nye strukturen. En antagelse er at respondentene er oversosialisert. Det innebærer en tilstand 

som ”…leder til fullstendig konformitet. Slike ansatte vil …gjøre organisasjonen lite 

nyskapende og lite mottakelig for nye krav fra omgivelsene ” (Schein 1985: 35).  

”Stillinger innebærer roller og omvendt, men stillinger er klassifikasjoner av mennesker, mens 

roller er klassifisering av adferd” (Biddle 1979: 93). 24 % av dem som svarer bekreftende på 

at det er ”andre forventninger til en offiser i dag”, mener samtidig at Norge utelukkende bør 

satse på Fredsbevarende operasjoner.  Det innebærer et flertall ovenfor dem som også svarer 

bekreftende på at det er ”andre forventninger til en offiser i dag”, men som foretrekker 

Spørsmål 32 Tror du at det stilles andre 

forventninger til en offiser i dag enn tidligere ?                      
Spørsmål 26  Bør Norge satse på 

fredsopprettende  eller fredsopprettende 

operasjoner ?               
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Fredsopprettende operasjoner. Fredsbevarende operasjoner har tradisjonelt blitt ansett som en 

legitim form for internasjonal tjeneste. ”Ikke noe annet land hadde så store styrker over så 

lang tid i UNIFIL” (Børresen m.fl.2004:171) som Norge. Begrepet ”Ola Soldat” (Børresen 

m.fl.2004:171) har blitt til et kulturelt ikon. Et kulturelt ikon innebærer ”… en myte …som 

representerer en verdi, norm..eller forventing” (Rubin&Rubin 1995:176).  Respondentene 

som har besvart ”Fredsbevarende operasjoner” er med på å vedlikeholde myten om ”Ola 

Soldat”. Antallet må sies å være stort tatt i betraktning av at fredsbevaring er lagt på is av 

politisk og militær ledelse.  For på midten av nittitallet skjedde det en forandring der ”de 

internasjonale operasjonene Norge deltok i forandret seg: Såkalt fredsoppretting erstattet 

fredsbevaring” (Haaland 2008:169). 

I de tilfeller hvor..” man ønsker å begrense rollebegrepet slik at det bare relateres til en 

begrenset dekning av adferd…snakker man om yrkesrolle.Disse illustrerer roller som er 

innholdsbestemte ..” ( Biddle 1979:71).  

Selv om operasjoner i Kosovo, Irak og Afghanistan kan omfattes av termen Fredsopprettende 

operasjoner, bekrefter Haaland ”at selv om synet på seg selv som ”kriger” varierte, var det 

samsvar mellom styrkene i felten og Hæren hjemme, i oppfattelsen av seg selv som militær” 

(Haaland 2008: 249). Dette samsvarer med at rolleperspektivet innebærer ”en 

meningsbærende tilknytning til de sosiale situasjonene som mennesker er omgitt av” (Biddle 

1979: 70). Offisersrollen er en funksjonell rolle. Det betyr at ”hvis det kan vises at en rolle 

kan bidra med to eller flere distinkte funksjoner, så kan rollen bli delt i dets funksjonelle 

komponenter.” (Biddle 1979:70). ”De sosiale situasjonene..”( Biddle 1979:70) som 

offisersutvalget stilles ovenfor, er utøvelsen av et flersidig rolleinnhold, der rolleinnholdet 

innebærer den rolleadferd som utøves (Biddle 1979 71). Det er en majoritet som ser at 

fremtidig rolleadferd krever en rolleforståelse som er funksjonell og som dekker begge 

operasjonsformene. 62 % som svarer bekreftende på at det er andre forventninger til 

offisersrollen i dag, svarer Likestilt på spørsmålet om Norge bør satse på fredsbevarende eller 

fredsopprettende operasjoner. En av disse respondentene uttrykte seg slik: ”Begge: Må 

beherske hele spekteret av operasjoner”.  

 Den operasjonsformen som representerer gjeldende paradigme, stabiliseringsoperasjoner,   

innebærer ”… aspekter fra begge typer operasjoner. Fredsoperasjoner har blitt” skarpere” og 

konvensjonelle operasjoner har blitt mykere”.(Kjølberg 2008:8). Å dekke begge yrkesrollene 
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som stabiliseringsoperasjoner krever, anses som en del av oppdraget. En annen respondent 

som svarte bekreftende på spørsmålet om det ”… stilles andre forventninger til en offiser i 

dag”, utdypet følgende om Norge burde satse på Fredsbevarende eller Fredsopprettende 

operasjoner: ” Spiller ingen rolle, vi må kunne begge, og begge kan bli det andre når du er 

der”.  Tilsvarende holdninger finnes også hos respondenter som har svart benektende på at det 

er ” andre forventninger til en offiser i dag”. 

Man kunne tro at den som besvarte Nei på spørsmålet om det er andre forventninger til en 

offiser i dag, utelukkende var for fredsbevarende operasjoner? Også her er Likestilt det 

foretrukne alternativet. Svaret underbygger styrken i forhold til yrkesrolleforståelsen. Selv når 

man ikke har andre forventninger til offiseren relaterer man seg selv til yrkesrollen som 

militær.”Oppgaver og funksjoner er like begreper..men i rolleteori.. refererer oppgaver til 

delte intensjoner vedrørende aktivitet som oppstår i systemet”.. (Biddle 1979 261). Offiserene 

er oppgaveorienterte.    

 

4.5. Påvirker tjenesten i utlandet offisersrollen? 

Når en NUPI rapport spør om norske utenlandsoperasjoner har resultert i et forandret 

selvbilde (Leira m.fl. 2007:16), er det interessant å se på respondentenes rolleforståelse i 

forhold til den nasjonale identiteten.  For å belyse dette vil Collins maktdimensjon brukes 

sammen med de teoriene Anthony D. Smith har vedrørende nasjonal identitet.  

 Spørsmål 38 Tror du tjenesten i utlandet påvirker offisersrollen? I så fall hvordan?  

Spørsmål 29 Hva tror du er den eller de viktigste grunnene til at Norge bestemte seg for å 

delta i internasjonale operasjoner?  

I spørsmål 29 ble kategoriene delt inn i ” Idèalistiske”, ”Nasjonale/ Idèalistiske”,  grunner” , 

”Nasjonale interesser” og ”Annet”. Mens spørsmål 38 ble delt inn i ”Ja” og ”Nei”: 
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Tabell 12: Sammenhengen mellom hva man tror er den viktigste grunnen til at Norge bestemte  seg for å delta i internasjonale 

operasjoner og hvorvidt tjenesten i utlandet påvirker offisersrollen : 

 

 

  

  Ja  Nei Sum 

Idèalistiske       

Nasjonale/ Idèalistiske (19)67 (2)100   

Nasjonale interesser (7)25     

Annet (2)7     

Sum 28 2 30 

     

I spørsmål 29 knyttes idèalisme til ” at idèaler, ønsker og prinsipper kan påvirke politikken og 

forholdet mellom stater på avgjørende måter” (Østerud 1996:277).  Nasjonale interesser 

knyttes til en vektlegging av ”…maktforhold og nasjonale sikkerhetsbehov i internasjonal 

politikk, der en felles myndighet mangler” (Østerud 1996:277). 

At kulturer ikke er statiske, men dynamiske (Kjaerner-Semb 2001:19 ) innebærer at roller 

også er gjenstand for endring. I Haalands beskrivelse av rolleutviklingen mellom FN og 

NATO operasjonene på Balkan, var krigerrollen fremtredende både i SFOR og KFOR 

operasjonene (Haaland 2007: 226-233). Likevel kunne, ”man under KFOR, … se konturene 

av en ny rolleoppfatning blant styrkene i felten”(Haaland 2007:237, 240). Det ble ” ...skapt en 

behersket internasjonal krigerrolle ute i felten. Denne bestod delvis av individuelle militære 

ferdigheter lært i den hjemlige organisasjonen og den nasjonale krigeren/hjemlige forsvarer 

rollen. I tillegg inneholdt rollen elementer av FN tradisjonens vektlegging av minimum 

styrkebruk og nær kontakt med lokale samfunn.” (Haaland 2007:241).  Dette indikerer at 

rolleoppfatningen blant norsk personell er dynamisk. Stemmer dette? 

93 % av respondentene svarte bekreftende på at tjenesten i utlandet påvirker offisersrollen. 

Men hvordan eller hvorvidt påvirker rolleforandringen den nasjonale identiteten?  Smith 

mener at ”nasjonal identitet består av en kulturell og politisk identitet” (Smith 1991: 99). En 

norsk nasjonal identitet, som er delvis basert på ”.. politisk felleskap og politisk kultur” 

(Smith 1991:76), består blant annet av et bilde av Norge som en fredsnasjon.  Dette selvbildet 

har eksistert i mer enn 100 år (Leira m.fl.2007:9/12).  

Spørsmål 38 Tror du tjenesten i utlandet 

påvirker offisersrollen ? 
Spørsmål  29  Hva tror du er de viktigste 

grunnene for at Norge deltar i  internasjonale  

operasjoner ?                              
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En gruppe forskere som så på norsk utenrikspolitikk etter terrorangrepet mot USA i september 

2001 hevder at ”...det norske selvbildet som fredsnasjon har blitt utfordret  det siste tiåret, 

særlig av militære praksiser .Inntil videre har selvbildet blitt tilpasset og utvidet, ikke 

forkastet” (Leira m.fl.2007:16). Offiserene er med på å forandre den nasjonale identiteten 

samtidig som offiserens individuelle identitet påvirkes:” En følelse av nasjonal identitet 

frembringer en kraftfull måte å definere og plassere det individuelle selvet i verden, gjennom 

prismet av den kollektive personligheten og dets distinkte kultur.” ( Smith 1991:17). Hva er 

forbindelsen mellom identitet og roller? ” …Identitet, som også omfatter dine verdier er det 

samme som selvet.. sosial interaksjon behøver en identitet fordi vår identitet kontrollerer 

rollene vi er villig til ta i bruk og hvordan vi spiller dem. Vår utførelse og erfaring i disse 

rollene former både vår identitet og vårt rykte” (Nissestad 2007:94-95).  

Selv om Norges nasjonale identitet er basert på en identitet som fredsnasjon, er det 

overraskende at ingen, verken de som har svart bekreftende eller avkreftende på spørsmålet 

om rolleforandring, mener at idèalisme var ”…den eller de viktigste grunnene til at Norge 

bestemte seg for å delta i internasjonale operasjoner”? 

Svarene fra spørsmål 38, Tror du tjenesten i utlandet påvirker offisersrollen? I så fall 

hvordan? ble delt inn i Kulturforståelse, Etiske utfordringer, Ikke påvirket, Annet og 

Erfaringstilegnelse. Man kan argumentere med at de to første rolleforståelsene samsvarer med 

…” bildet av Norge som en altruistisk eller uegennyttig stat” (Leira m.fl. 2007:10) 

Kulturforståelse og bekymring for Etiske utfordringer, er verdier som er en integrert del av 

norsk politisk kultur og identitet som fredsnasjon.  

 85 % av Kulturforståelses gruppen, mener at motivet for norsk deltagelse var en blanding av 

Nasjonale/Idealistiske grunner. Den eneste fordelingen denne gruppen har ved siden av 

ovennevnte verdi, er 14 % i verdien Annet. Fra slutten av nittitallet har kulturforståelse vært 

en del av krigsskolekadettenes pensum (Græger 2007:237). Blant annet kunne Forsvarsnett i 

2002 melde at et ”nytt utdanningstilbud skal gi økt kulturforståelse” (Isdahl Mil.no 02). Å se 

rolleforståelsen i et kulturforstålig perspektiv samsvarer med den politiske kulturen som 

preger den nasjonale identiteten, og som Forsvaret søker å internalisere i sitt system.  
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Tabell 13:Sammenhengen mellom hva man tror er den viktigste grunnen til at Norge bestemte  seg for å delta i internasjonale 

operasjoner og hvordan tjenesten i utlandet påvirker offisersrollen: 

 

 

                                         

  KULTURFOR ERFARING 

IKKE 

PÅVIRKET 

ETISKE 

UTFOR ANNET Sum 

Idèalistiske             

Nasjonale/ 

Idèalistiske (6)85 (12)60 (2)100 (4)50 (4)80   

Nasjonale interesser   (7)35   (2)25     

Annet (1)14 (1)5   (2)25 (1)20   

Sum 7 20  2 8 5 42 

 

Politisk ledelse har stilt spørsmålet ” hvilke roller skal bli institusjonalisert i det sosiale 

systemet?” (Parson & Sills 1959:198). Tidligere forsvarsminister Anne - Grete Strøm-

Erichsen har i sitt forord til ”Handlingsplan for forsvarssektoren holdninger, etikk og ledelse” 

selv gitt svar på dette spørsmålet: ”Forsvaret er avhengig av å ha legitimitet, tillit og 

troverdighet i det sivile samfunnet: …Mye av handlingsplanen går ut å på skape bevissthet 

rundt holdninger og etikk i hele organisasjonen”(Regjeringen.no b). Her fremstår Forsvarets 

antagelsesverdier. ”Antagelsesverdier retter seg mot et eksternt publikum.Selv om 

..flesteparten sier seg enig i dem,  har de ikke  nødvendigvis en innvirkning på adferden til 

organisasjonsmedlemmene. For antagelsesverdienes hovedhensikt er legitimering og 

imagebygging” (English 2004: 21). Den andre formen for verdi, operasjonelle verdier, 

fungerer som organisasjonens adferdsregler.  I følge Schein befinner disse to verdiformene 

seg enten i en sammenheng eller i et motsetningsforhold til hverandre (Pedersen&Sørensen 

1994:25, 26). Respondentene som mener offiseren igjennom sin internasjonale tjeneste” får 

en annen forståelse av andres verdigrunnlag, kultur, tradisjon etc.” (sitat respondent), 

uttrykker et slikt sammenfall mellom de to verdiformene.  

Gruppen som mener en ny rolleforståelse vil innebære Etiske utfordringer har en fordeling på 

50 % i forhold til Nasjonale/idèalistiske grunner, 25 % i forhold til Nasjonale interesser og 

25 % i forhold til Annet. Denne gruppen omfatter dem som mener internasjonaliseringen vil 

føre til et ” større krav til kjennskap til internasjonal lov/ menneskerettigheter” (sitat 

respondent) og de som har et etisk perspektiv på utenlandstjenesten. Det er overraskende at 

denne gruppen har lavest andel av alle gruppene i forhold til Nasjonale/ Idèalistiske grunner 

Spørsmål 38   I så fall hvordan tror du tjenesten   

i utlandet påvirker offisersrollen ? 
Spørsmål  29 Hva tror du er den eller de  

viktigste grunnene til at  Norge bestemte seg for 

å delta i internasjonale operasjoner       
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som motiv for norsk deltagelse.  Gruppen har likevel nest høyeste verdi i forhold til Nasjonale 

interesser som motiv for norsk utenlandsdeltakelse. Det indikerer at de som har et etisk 

perspektiv for rolleforståelse og utenlandstjeneste er mer tilbøyelig til å se det norske motivet 

for utenlandsoperasjoner i et realistisk perspektiv, fremfor et idèalistisk, perspektiv.  Har man 

et etisk perspektiv på offisersrollen og et ”realismeperspektiv” på motivet for internasjonale 

operasjoner, kan det ha oppstått en konflikt mellom rolleforståelsen og nasjonal identitet: 

”Hvor det eksisterer spenninger, vil tilpasninger ofte bli tilrettelagt av ”rasjonaliseringer” eller 

idèologisk ”maskering” av konflikten. Dette reduserer bevisstheten om konfliktens eksistens 

og dens omfang og forgreninger. Forsvarsmekanismer i personligheten og mekanismer av 

sosial kontroll i det sosiale system, virker i denne type spenninger for å bringe systemet i 

likevekt” (Parsons & Shills 1959:174). 

Det virker som om gruppen Etiske utfordringer rasjonaliserer det norske motivet for 

deltakelse. Man finner mindre grad av idealisme og mer av nasjonale interesser, men ikke i 

like stor grad som man finner i Erfarings gruppen. Det er kanskje derfor Annet utgjør så stor 

del av Etiske utfordrings gruppen. Andelen Annet utgjør 25 % av gruppen, i motsetning til 

Kulturforståelses gruppen, der den utgjør 14 % og så lite som 5 % i Erfaringsgruppen. 

Av de som bekrefter at det vil inntreffe en rolleforandring som følge av internasjonale 

operasjoner, er det likevel overvekt på 60 % som verken mener denne påvirkningen vil 

resultere i økt kulturforståelse eller ser de etiske utfordringene som internasjonale operasjoner 

innebærer. Det er gruppen som mener at internasjonaliseringen i størst mulig grad vil påvirke 

offiserens Egne erfaringer som er størst. 50 % av de som har svart bekreftende på spørsmål 

38, svarer at internasjonale operasjoner vil påvirke rollen i forhold til Erfaring. Det samsvarer 

med offiserene sine ønsker om å se seg selv som ”praktikere” (”militaries”) (Haaland 

2007:249). Gruppen Egne erfaringer omhandler personell som ser på erfaring som 

kompetanseoppbygning. Gruppen har en fordeling på 60 % i forhold til Nasjonale/ 

idèalistiske grunner, 35 % i forhold til Nasjonale interesser og 5 % i forhold til kategorien 

Annet.  Fordelingen til denne gruppen ligger mellom Kulturforståelses gruppen og Etiske 

utfordringer gruppen, og har med det en høyere fordeling enn sistnevnte. Likevel er det denne 

gruppen som har høyest fordeling i forhold til Nasjonale interesser.  

Etiske utfordringer ( 25 %) er den eneste gruppen ved siden av Erfarings gruppen (35 %), 

som  har et realistisk perspektiv på norske motiver for internasjonal deltagelse.  Man kan 
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derfor si at Erfarings gruppen samsvarer minst med den nasjonale identiteten. Men lar 

Forsvarets antagelsesverdier seg forene med kompetanse oppbygning?  

Tabell 14:   

Sammenhengen mellom hva man tror er den viktigste grunnen til at Norge bestemte  seg for å delta i internasjonale operasjoner og 

de som har Kulturforståelse og Etiske utfordringer som tilleggsverdi til Erfaring 

                                                     

 

  

Resultatene fra undersøkelse antyder at det er mulig, og at gruppen dermed ikke er helt 

upåvirket av Forsvarets antagelsesverdier. Av de respondenter som valgte to eller tre verdier, 

var det en overvekt på 71 % som ved siden av Erfarings kategorien valgte Kulturforståelse 

eller Etiske utfordringer.  Utvalget viser at 100 % av Erfaring/Kulturforståelses gruppen 

svarer Nasjonale/ idèalistisk grunner, mens i Erfaring /Etiske utfordringer gruppen svarer 33 

%  Nasjonale/idèalistiske, mens 66 % svarer utelukkende Nasjonale interesser. Overraskende 

nok finner man sistnevnte realismeperspektiv i gruppen som har svart Etiske utfordringer på 

spørsmål 38. Dette bygger oppunder at ” et sosialt system må inneholde en minimums grad av 

integrasjon: Det må være tilstrekkelig utfyllende sett med roller og grupper av roller for at 

kollektive og private mål skal bli effektivt oppnådd” (Parson&Shills 1959:198). Selv om 

Erfarings gruppen var gruppen som var mest tilbøyelig til å ha et realistisk perspektiv, kan 

man si at denne gruppen viser at det er mulig å prioritere private mål (slik som ønsket om mer 

Erfaring) samtidig som man identifiserer seg med den nasjonale identiteten, som legger 

premissene for de kollektive mål Forsvaret har i følge politiske dokumenter. Dette siden 

tilleggspreferansen til Erfaringsgruppen deler seg mellom Kulturforståelse og Etiske 

utfordringer.  

 Verdiene til Nei i tabell 12 og Annet i tabell 13 har den største og tredje største oppslutningen  

i forhold til  kombinasjonen av et  idèalistisk og realistisk perspektiv som motiv for Norsk 

internasjonal deltakelse. 

  

Sum 

  

  Kulturforståelse Etiske utfordringer   

Nasjonale/Idèalistiske grunner (3)100 (1)33   

Nasjonale interesser   (2)66   

Annet       

Sum  3   3 6 

Spørsmål 38   Hvordan tror du tjenesten i 

utlandet påvirker offisersrollen ? 
Spørsmål  29 Hva tror du er den eller de 

viktigste grunnene til at Norge bestemte seg til 

for å delta i internasjonale operasjoner 
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Blant de som svarer Nei til at internasjonal tjeneste innebærer en ny rolleforståelse slutter 100 

% opp om at norsk motiv for deltagelse er en blanding av Nasjonale/Idèalistiske grunner. 

Gruppen som har en Annen rolleforståelse har en oppslutning på 80 % i verdien Nasjonale 

/Idealistiske grunner, er med det nesten like stor som Kulturforståelses gruppen. 

 De som har en uspesifisert rolleforståelse eller som ikke ser for seg en forandring i 

rolleforståelsen som følge av internasjonal deltagelse, slutter seg stort sett til det dominerende 

synet på norsk motiv for deltagelse: ”Integrasjon, både innenfor et individs verdisystem og det 

verdisystemet som er i samfunnet, er et kompromiss mellom det som er funksjonelt påkrevet 

av situasjonen og den dominerende verdiorienteringen som er i samfunnet”( Parsons&Shills 

1959:177). Mangelen på et konkret rolleperspektiv korrigerer ikke synet på norsk motiv for 

deltagelse som en blanding mellom realisme og idèalisme. 

I sin undersøkelse av kadettene på Sjøkrigsskolen, mener kommandørkaptein Odd. A. 

Nissestad at funn ”indikerer at kulturen funnet ved Sjøkrigsskolen og i Det norske Forsvaret 

er forskjellig fra storsamfunnets kultur og er med det en subkultur” (Nissestad 2007:227)  

Hadde resultatene av denne undersøkelsen vist at Forsvaret utgjør en subkultur slik Nissestad 

hevder (Nissestad 2007:227) kunne man forvente en  større oppslutning om utelukkende 

”Nasjonale interesser” som motiv for Norsk deltagelse internasjonalt. Respondentene burde 

uttrykt realisme fremfor idèalisme: ” Bak de idèalistiske slør lå den nakne maktkamp..makt 

måtte møtes med motmakt” (Østerud 1996:279) skriver Øyvind Østerud om realismen. Men 

som English konkluderer: ” Militærkultur er ikke utelukkende basert ut i fra en spesifikk 

militær enhet, men også i samfunnet som denne enheten har sin opprinnelse” (English 

2004:68)påvirker militærkulturen.  

 

5. Erfaring 

I denne dimensjonen vil av begrepene økonomisk og kulturell kapital ble omgjort til 

erfaringskapital (Bourdieu 2005:7). Erfaringsdimensjonen redegjør for hvorvidt det er 

forskjeller det er mellom de som har erfaringskapital fra utenlandstjeneste og de som mangler 

erfaringskapital fra utenlandsoperasjoner. I tillegg redegjøres det for i dimensjonen for 

hvorvidt det er forskjeller mellom personell som har erfaringskapital fra FN eller NATO 
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tjeneste.  Til slutt spørres personellet med erfaringskapital om det var spesielle forhold ved 

utenlandstjenesten som innvirket i synet på utenlandsoperasjoner. 

 

5.1. Deltakelse i utenlandsoperasjoner 

I dette underkapittelet vil Bourdieus habitusbegrep stå sentralt ”Mennesker med 

sammenfallende sosial, kulturell, symbolsk eller økonomisk kapital, vil utvikle eller inneha 

likhet i habitus” (Kjaerner-Semb 2004: 4) Habitusteorien omhandler..” de kroppslig- gjorte 

(inkarnerte) mønstre og skjemaer for oppfattelse og forståelse av omverdenen ”( Østerberg 

1997:125).  

 Er det forskjeller mellom offiserer som har erfaringskapital fra utenlandstjeneste og de som 

mangler en slik erfaringskapital? Nissestad fremhever at  personligheten ikke bare består av 

identitet, men også omdømme: ”Omdømme er den totale vurdering av våre foregående ytelser 

under interaksjoner som er delt mellom medlemmer av …organisasjonen …Omdømme 

beskriver eller forutsier adferd..Utførelsen og erfaringen i disse rollene former både 

identiteten og omdømme” (Nissestad 2007: 95). Vurdering av omdømme kan knyttes til 

vurdering av status. Om man argumenterer med at ”…det finnes et økonomisk system av 

kulturelle goder…” (Bourdieu 2005:19) ,  hvordan spiller ønsket om en spesifikk status inn i 

fordelingen? 

Spørsmål 8 ”Har du deltatt i internasjonale operasjoner ”?  

Spørsmål 21 ”Er deltakelse i internasjonale operasjoner viktig for norsk sikkerhetsstrategi ” 

Græger trekker frem tre forhold som ble brukt (av bl.a.forsvarsledelsen) for å skape 

kontinuitet mellom det gamle og det nye militære paradigmet (Diesen 2005: 167): ”Behovet 

for et nasjonalt Forsvar (Atlanterhavspaktens Artikkel 5), behovet for å ivareta forpliktelser 

ovenfor allierte ( alliansesolidaritet), eller i behovet for å videreutvikle norsk engasjements- 

politikk mer generelt (internasjonal solidaritet) ”(Græger 2007:74). Er det slik at 

alliansesolidaritet vil bety mer for de med erfaringskapital enn de uten denne kapitalen? 
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Tabell 15: Sammenhengen mellom eventuell deltagelse og hvorvidt respondenten mener deltagelse i internasjonale  operasjoner er 

viktig for norsk sikkerhetsstrategi: 

  

                                    

      

     Sum 

  Deltatt  Ikke deltatt   

Ja (17)89 (12)92    

Nei (1)5 (1)7   

Vet ikke (1)5     

Sum 19 13 32 

 

”En offiserskodeks viser hvilke normer, verdier og holdninger som gjelder, eller kan gjøres 

gjeldende for offiserer” (Mæland 2006: 165). Den lojalitet som er en del av Hærens 

offiserskodeksen kan også knyttes til alliansesolidaritet. Gjennom NATO er Norske offiserer 

en del av et sikkerhetsfelleskap som deler et sett av verdier (Kjaerner-Semb 2004:5). English 

(English 2004: 115) bekrefter at offiserer kan være nominelt identiske (Bourdieu 

2005:6):Offiserer som er innenfor verdifellesskapet NATO vil stå nærmere hverandre enn 

offiserer utenfor NATO.  På noen punkter vil de være en del av samme habitus, som er et 

begrep som omhandler hvordan mennesket oppfatter, tenker og handler (Kjaerner-Semb 

2004:4). Habitus har tilknytning til rolleforståelse. Haaland fremhever hvordan personell med 

og uten erfaringskapital så på seg selv som ”praktikere” / ”militaries”. ”De var militære 

styrker og basisen for alt de gjorde var militære ferdigheter” (Haaland 2008:249). Likevel er 

de som innehar erfaringskapital nærmere rolleforståelsen som ”praktiker” ved at de har utøvet 

militære ferdigheter i større grad enn gruppen uten erfaringskapital.  

Man kunne anta at gruppen med erfaringskapital hadde en habitus, der de i større grad enn 

gruppen Ikke deltatt, så viktigheten av Norsk deltagelse i internasjonale operasjoner?  

Forskjellene mellom gruppene er marginale. I gruppen Ikke deltatt er det 3 % flere som svarer 

Ja enn i gruppen Deltatt. Samtidig sier 2 % flere Nei i Ikke deltatt, enn de gjør i gruppen 

Deltatt. I gruppen Deltatt er det 5 % som svarer Vet Ikke, i mot gruppen Ikke deltatt hvor 

ingen svarer Vet Ikke.  Antakelsen om at gruppen Deltatt er mer tilbøyelig enn Ikke Deltatt til 

å mene at ”deltakelse i internasjonale operasjoner viktig for norsk sikkerhetsstrategi”, er 

svekket. 

Spørsmål 8 Har du deltatt i internasjonale 

operasjoner 
Spørsmål 21 Er deltagelse i 

utenlandsoperasjoner viktig for norsk 

sikkerhetsstrategi                                                                                                   
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Innebærer tendensen at respondentene med erfaringskapital innehar en større grad av 

kosmopolitisme enn gruppen som mangler erfaringskapital?  Det ville i så fall være 

overraskende. Jon C.Laberg m.fl. fremhever at ” en forsterkende faktor for utvikling av 

gruppeidentitet er…spesielle aktiviteter og felles erfaringer med ekstreme situasjoner som 

inneholder stressfaktorer, trusler og påkjenninger. Dette forsterker samhold, relasjoner og 

lojalitet” (Laberg m.fl. 2005: 101) Gruppen blir til en primærgruppe (Merridale 2005: 116) 

som er preget av konformitet.   

På den annen side. I sin avhandling om Sjøkrigsskolekadetter sier Nissestad: ”Lederadferden 

er rigid, uniform og forutsigbar, kadettenes rollerepertoar er begrenset, og de mangler 

modenhet. …En manglende kontekstuell forståelse vil kunne gi moralsk isolasjon, med 

konsekvenser for evnen til håndtere den aktuelle konflikten moralsk og mentalt” (Wold 

E24.no 2008). Beskrivelsen viser hvordan lagdeling og graden av sosial konformitet innvirker 

på virkelighetsforståelsen til den enkelte (Collins 1988 213-217). Denne 

virkelighetsforståelsen samsvarer bedre med tendensen man finner i Ikke deltatt.  

Ved å sette gruppene Deltatt/ Ikke deltatt opp mot spørsmål 38: ”Tror du tjenesten i utlandet 

påvirker offisersrollen? I så fall hvordan?, ble resultatet følgende: 

 

Tabell 16: Sammenhengen mellom eventuell deltagelse og hvordan  utenlandstjeneste  påvirker tjenesterollen.: 

 

 

  DELTATT IKKE DELTATT Sum 

KULTURFORSTÅELSE (3)14 (3)20   

ERFARING (9)42 (9)60   

NEI (2)9     

ETISKE UTFORDRINGER (3)14 (3)20   

ANNET (4)19     

Sum 21 15 36 

 

”Ikke deltatt gruppen” kan sies å inneha en noe rigid rolleforståelse. 20 % rettet seg mot 

Kulturforståelse og Etiske utfordringer, mens det var 60 % som fokuserte på Erfaring. Deltatt 

hadde 42 % på Erfaring, 14 % på Kulturforståelse og 14 % på Etiske utfordringer. Forholdet 

Spørsmål 8 Har du deltatt i internasjonale 

operasjoner ? 

 

Spørsmål 38 Hvordan tror du tjenesten    i 

utlandet påvirker offisersrollen ? 
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mellom Deltatt og Ikke deltatt når det gjelder kulturforståelse og etiske utfordringer, er 20 % 

mot 14 % i favør av ” Ikke deltatt gruppen for begge verdiene. 

 Deltatt gruppen scorer på alle verdier inkludert verdien Nei . Det kan virke som om denne 

gruppen har et mer mangfoldig perspektiv på rolleforståelsen:” En høy grad av 

kommunikasjonsmessig mangfold resulterer i interaksjon..med forskjellige typer mennesker, 

som igjen sammenfaller med den allmenne betydningen av ”kosmopolitisme”..(Collins 1975: 

76). Dette kommunikasjonsmessige mangfoldet ligger inne i erfaringskapitalen. Dermed kan 

man anta at Ikke deltatt gruppen er mer rigid i forhold til å støtte oppunder forsvarsledelsens 

doxa (selvinnlysende sannhet) om at deltagelse i internasjonale operasjoner er viktig for 

Norsk sikkerhetsstrategi .   

Spørsmål 22 Hvis Ja, hvorfor er deltagelse i utenlandsoperasjoner viktig for norsk 

sikkerhetsstrategi? Begrunn  

Dette oppfølgingsspørsmålet ble etter en kvantifisering delt inn i følgende verdier: 

Erfaringstilegnelse, idealismeargumentet, global stabilitet innebærer stabilitet for Norge. 

Verdiene som var knyttet til Norges allianse med NATO ble inndelt følgende: 

Solidaritetsargumentet, troverdighetsargumentet og gjenytelsesargumentet. 

Tabell 17: Sammenhengen mellom eventuell deltagelse og hvorfor deltagelse i utenlandsoperasjoner er viktig for Norsk 

sikkerhetsstrategi:  

 

 

 

  DELTATT IKKE DELTATT Sum 

Erfaringstilegnelse   (1)6   

Allianse: Solidaritetsargumentet (5)22 (4)25   

Allianse: Troverdighetsargumentet (5)22 (1)6   

Allianse: Gjenytelsesargumentet (6)27 (5)31   

Idealisme argumentet (1)4 (1)6   

Global stabilitet  innebærer (5)22 (4)25   

stabilitet  for  Norge        

Sum 22 16 38 

 

Fordelingen viser en nyanseforskjell i forhold til spørsmål 21 (hvorvidt utenlandsoperasjoner 

er viktig for norsk sikkerhetsstrategi). I oppfølgingsspørsmålet: Spørsmål 22 (Hvorfor er 

Spørsmål  8 Har du deltatt i internasjonale  

operasjoner 
22   Hvorfor er deltagelse viktig for norsk 

sikkerhetsstrategi ?  
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deltagelse i utenlandsoperasjoner viktig for Norsk sikkerhetsstrategi?) utdypes forskjellene i 

erfaringskapital. 

Ikke deltatt gruppen hadde et flertall på 25 % mot 22 % i forhold til alliansesolidaritet, som 

omhandler ”behovet for å ivareta forpliktelser ovenfor allierte” (Græger 2007:74). I den 

beslektede kategorien Troverdighet ovenfor allierte, var det derimot 22 % i mot 6 %  i favør  

Deltatt gruppen som mente dette var viktig. Gjenytelsesargumentet, ”trygghet hjemme krever 

innsats ute ” (MFU 2003:7) som betyr at ved å delta i krig ute, forhindrer man krig hjemme, 

ble delt av 22 % i Deltatt gruppen, mens 25 % mente det samme i Ikke deltatt gruppen. I 

tillegg var det  6 % i Ikke  deltatt  som hadde en  preferanse for  Erfaringstilegnelse. Tesen om 

at personell med erfaringskapital søker å virkeliggjøre rolleforståelsen som militær 

”praktiker” er svekket.  

Riktignok scorer begge gruppene høyest på Gjenytelsesargumentet, men Ikke deltatt innehar 4 

% høyere score enn Deltatt.Gjenytelsesargumentet kan innebære at det eksisterer en 

fremtredene usikkerhet i forhold til NATOs ..”sikkerhetsgaranti” (Græger 2007:54) (artikkel 

fem).  Alternativt kan fordelingen sees på som en konsekvens av forsvarselitens hegemoni 

ovenfor Forsvarets ansatte. Græger hevder at det har funnet sted en ”…utvidet forståelse av 

alliansesolidariteten…” (Græger 2007:76) Dette kan eksemplifiseres med tidligere 

forsvarsminister Bjørn Tore Godal  som uttalte at ” …Hvis vi ikke kan bidra ute,kan vi heller 

ikke regne med hjelp utenfra om vi skulle trenge det” (S.tid. 2000-01:3762 i; Græger 

2007:76). For å ta vare på det gamle paradigmet må man akseptere det nye paradigmet: ” Ved 

å knytte norsk alliansetilpasning til betingelsene for territorielt forsvar (alliert støtte) 

konstrueres det her en sammenheng mellom allianselojalitet og solidaritet gjennom 

internasjonal innsats på den ene siden, og nasjonal, territoriell sikkerhet på den andre” 

(Græger 2007:76). 

 Troverdighetsargumentet innebærer at det lønner seg for Norge å utvise pålitelighet ovenfor 

allierte. Dette argumentet er rasjonelt, og dermed knyttes besvarelsen til en kosmopolitisk 

tilnærming (Collins 1988:217). Alliansesolidaritetsargumentet innebærer derimot et 

lojalitetsperspektiv. Lojalitet er en kjerneverdi som representeres igjennom ”Krigerrollen” 

(Haaland 2007:11) og uttrykkes igjennom offiserskodeksen (Mæland 2006: 167). 

Lojalitetsaspektet innebærer et konformt gruppeperspektiv (Collins 1988:216-217).  En 

manglende rasjonell tilnærming i Ikke deltatt gruppen styrker inntrykket av en gruppe som er 
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konform og tilslutter seg konforme verdier. Dette til tross for at Ikke deltatt gruppen har 2 % 

høyere score i Idealisme argumentet. 

Tendensen i utvalget samsvarer med en rekrutteringsundersøkelse hos blivende IRF styrker, 

der det konkluderes  med at ” ..  muligheten til å praktisere ferdigheter – i øvelser og virkelige 

operasjoner var oppfattet blant personell..som den nest viktigste grunnen til 

kontraktsignering”(Haaland 2007:217). At noen som står uten erfaringskapital søker å tilegne 

seg en rolle som militær ”praktiker” (Haaland 2007: 217) forteller noe om hva personell uten 

erfaringskapital definerer som et kulturelt ikon: ”Fremstilling av en person.. myte…som 

representerer en kjerneverdi, norm..eller forventning” (Rubin &Rubin 1995: 176). Det kan 

virke som personellet uten erfaringskapital både i studiet til Nissestad og studiet som 

omhandlet IRF personell, mangler det omdømme og den identitet som er knyttet til 

erfaringskapital (Nissestad 2007: 95). Likevel kan det synes som respondentene i disse 

studiene anser erfaringskapital som et statusrelatert kulturelt ikon som innebærer en militær 

identifikasjon. At 60 % av Ikke deltatt gruppen i min undersøkelse har en rolleforventning 

som innebærer at offiseren vil få styrket sin Erfaring, kan indikere en lignende tendens i 

forhold til tilegnelse av militær identifikasjon. Tilegnelsen av en militær identifikasjon kan 

knyttes til rolleforventninger: De adferdsmessige forventninger som andre personer knytter til 

en posisjon (Biddle 1979: 210).   

 

5.2. Operasjonstyper 

Er det meningsforskjeller mellom personell med erfaring fra NATO eller FN operasjoner? 

Inntar man en idealistisk eller realistisk tilnærming til internasjonale operasjoner ut ifra 

hvilken bakgrunn man har? En idèalistisk tilnærming innebærer å se på hvorvidt de 

mellomstatlige forhold kan påvirkes politisk ved prinsipper, ønsker eller idèaler. Dette i 

kontrast til et realistisk perspektiv der man vektlegger maktforhold og hvordan de nasjonale 

sikkerhetsbehovene spiller inn i den internasjonale politikken (Østerud 1991:277). 

Spørsmål 8 ” Hvilken type operasjoner har du deltatt i” ble inndelt i NATO, FN tjeneste, eller 

NATO /FN tjeneste. 

Spørsmål 29 ” Hva tror du er den eller de viktigste grunnene til at Norge bestemte seg for å 

delta i internasjonale operasjoner”.  
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Tabell 18: Sammenhengen mellom hva respondenten mener er de viktigste grunnene til at Norge bestemte seg for å delta i 

internasjonale operasjoner , og  hvilken type  tjeneste respondentene har deltatt i: 

 

 

 

  FN* NATO FN  NATO** Sum 

idèalistiske grunner     (1)14   

Nasjonale/ idèalistiske grunner (2)100 (10 ) 83 (2)28   

Nasjonale interesser   (2) 16 (2)28   

Annet   (1)8 (2)28   

Sum 2 13 7 23 

 

*FN Midtøsten   **FN Midtøsten /NATO Balkan, FN Midtøsten/NATO Afghanistan, FN Balkan/NATO Afghanistan. 

Det var ”tre hovedmotiver som lå til grunn for Norges internasjonale militære engasjement i 

tiden etter 1970: Det første motivet var at deltagelse ute ville bidra til en fredeligere, mer 

rettferdig..verden. Det andre hovedmotivet kom til på 1990 tallet… Småstaten Norge så det 

som realpolitisk nødvendighet å følge hovedtendensen innenfor alliansen. Det tredje 

hovedmotivet gjenspeilte det globaliserte og grenseløse trusselbilde..man begynte nå å tale om 

framskutt forsvar..som i Afghanistan” (Børresen m.fl.2004: 234). 

Utvalget har erfaringskapital som spenner fra UNIFIL 1989 (FN) til ISAF (NATO) 2006.  

Dette store tidsspennet medfører ulikheter mellom gruppene, og især i forhold til opplæring 

(Heier 2006:193) og hvilket ideologisk regime man hører innunder. I følge Mannheims totale 

ideologibegrep” kan man tale om idèologien til en tidsalder eller en bestemt historisk og 

sosial gruppe- i den betydning at man sikter til den egenartede beskaffenhet av denne 

tidsalders, henholdsvis gruppens bevissthetsstruktur..” (Østerberg 1997:137) Hensikten er å 

skjønne hvordan idèologien er lik den tids samfunnsmessige strukturer (Østerberg 1997:138).  

Mannheims idèologibegrep innebærer at NATO gruppen og FN/NATO gruppen har forskjellig 

bevissthetsstruktur. Deltagelsen i UNIFIL”…reflekterte Norges tradisjonsrike og omfattende 

FN-engasjement og ble opplevd å være i pakt med landets humanitære og altruistiske 

tradisjoner” (Børresen m.fl.2004: 171).  Her er Forsvarets engasjement i samsvar med 

nasjonens politiske kultur så vel som politiske fellesskap (Smith 1991:76). NATO gruppens 

erfaringskapital er basert på fredsopprettende operasjoner og synes å være nærmere et 

Spørsmål  8   Hvilken type internasjonale 

operasjoner  har du deltatt i ? 

  

Spørsmål  29 Hva tror du er den eller de 

viktigste grunnene til at Norge bestemte seg for 

å delta i internasjonale operasjoner  
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realistisk enn et idèalistisk perspektiv: Det realistiske perspektivet understrekes igjennom 

NATOs strategiske konsept fra 1999. Hvor det åpnes opp”...for å kunne intervenere med 

tvangsoperasjoner uten samtykke fra FN…At NATO med sin nye strategi på en måte har tatt 

seg til rette vis-a-vis FN er det liten tvil om.” (Knutsen m.fl.2000:96-97).  Samtidig brukes 

idèalisme som et middel fremfor et mål (Midgaard&Malnes 1994: 185). Som fagansvarlig for 

psykologisk krigføring, major Knut Bakstad uttalte:” Vi vinner ikke Afghanistan, eller andre 

steder, kun ved bruk av militærmakt…Vi må introdusere nye virkemidler og forsøke å vinne 

”hearts and minds”” (Milnytt.no 2007). 

Antagelsen om at bevissthetsstrukturer påvirker respondentens erfaringer styrkes i Annet. Der 

personell med erfaring fra FN /NATO refererer til forpliktelser til FN og NATO som 

begrunnelse for motivet for norske utenlandsoperasjoner, refererer personell med NATO 

erfaring til NATO medlemsskapet. ”NATO…er basert på felles identiteter som gjør at  

aktørene føler en tilhørighet i forhold til demokratiske verdier,normer og regler for 

beslutningstakning som overgår identitet basert på nasjonale grenser”  (Risse-Kappen 1995: 

287 i; Kjaerner-Semb 2004:6). 

NATO er det Deutch kaller et sikkerhetsfelleskap. Landenes tilknytning er basert på ”..felles 

verdier og idèer” (Deutsch 1957;Adler & Barnett 1988 i; Græger 2007:64) og disse er 

forankret i FN charteret av 1945 ( NATO 1999:3).  Offiserene er altså bærere av den samme 

ideologiske kapital, uavhengig av den institusjonelle rammen offiseren virker under. 

”Begrepet legitimitet.. indikerer at noe blir sett på som lovlig og /eller riktig…Legitimitet er 

svært viktig i forbindelse med bruk av militære maktmidler fordi konsekvensene av slik bruk 

kan være  alvorlige ”(Kjølberg 2008:19).  Legitimitet dreier seg ikke bare om den idèologiske 

kapitalen som bærer av internasjonal solidaritet, men også som en form for kontinuitet. Denne 

kontinuiteten blir brukt for å knytte sammen det territorielle Forsvaret med det internasjonale 

Forsvaret (Græger 2007:74, 89). Gjennom myter bindes ”Ola FN soldat” sammen med ”Ola 

& Kari NATO soldat”. Myter kan relateres til begrepet kulturell ikon som blant annet kan 

være en forventning, kjerneverdi eller norm( Rubin & Rubin 1995:176) Ikonet ”Ola FN 

soldat” kan påvirke dagens ”Ola &Kari NATO soldat” ved at  myter ”…bestemmer  sosial 

adferd og handling  (Levi-Strauss, 1964) og med det etableres en berettigelse av den sosiale 

verden. Myter gir en kraftfull måte å kommunisere et homogent sett av sosiale forventninger 

til atferd ” (Rubin&Rubin 1995:26). 
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”Bevissthetsfellesskapet” (Bourdieu i; Græger 2007:229-230) mellom FN og NATO offiserer, 

kan influere dem som går ut i NATO tjeneste. Men stabiliseringsoperasjoner ”...er både 

risikopregede og kan resultere i langvarige engasjementer, samtidig som linken til egne 

verdier og interesser kan være svak eller indirekte. Støtte fra opinionen i de land som stiller 

styrker er derfor helt vesentlig for slike operasjoners suksess” (Kjølberg 2008:7). Det er et 

premiss fra det norske samfunnet at NATO skal operere i samsvar med det norske samfunnets 

politiske kultur. ”Integrasjon, både når det gjelder enkeltpersonens verdisystem og 

verdisystemet innenfor et samfunn, er et kompromiss mellom…situasjonen og det 

dominerende verdiorienteringsmønstre i samfunnet.” (Parsons & Shills 1959:177). Slik blir 

den rådende politiske kulturen i samfunnet gjenspeilet i Forsvarets verdier. Disse verdiene 

kommer til uttrykk i hvilke motiver som velges som internasjonale operasjoner, der 

avveiningen mellom nasjonale og idealistiske motiver ofte forekommer.  

Gruppen som utelukkende har hatt FN tjeneste sluttet 100 % opp om Nasjonale/ idèalistiske 

grunner. De er nesten i samsvar med NATO- gruppen som hadde en fordeling på 83 % i 

samme kategori.   

Respondentgrunnlaget for FN- gruppen er veldig lavt, derfor kan den mer omfattende 

undersøkelsen til Martin H. Ness fra 2000 ” Interesser og motiv for fredstjeneste” (Nesser: 

FOKIV seminar nr1/2000) være et godt supplement. Her ser man at i de tidligste FN UNIFIL 

oppdragene var motivet for deltagelse av idealistisk art. Mens det i senere FN oppdrag var 

materialistiske motiver som stod sterkt. 

Om man forutsetter at motivet for egen deltagelse i internasjonale operasjoner, reflekteres i 

”motiv for norsk deltagelse”, er det en mulighet for at tendensen i FN gruppen stemmer. Dette 

fordi FN gruppen, består av FN personell som ikke tilhørte de tidligste kontingentene hvor 

idealisme stod sterkt for deltagelse i FN oppdragene.  

Gruppene med NATO tjeneste eller FN tjeneste synes å ha en klar identifikasjon i forhold til 

et avveiningsperspektiv, der norsk motiv for internasjonale operasjoner i hovedsak sees i 

forhold til Nasjonale/ idèalistiske grunner. 

Det er FN/NATO-gruppen som med 28 % mot 16 % , som har størst preferanse for se det 

norske motivet for internasjonal deltagelse i forhold til Nasjonale interesser. Differansen på 

12 % antyder en forskjell i forhold til NATO personell. Hva gjaldt verdien Nasjonale/ 

idèalistiske grunner er det mellom NATO- gruppen og FN/NATO -gruppen en differanse på 55 
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%  i favør av NATO- gruppen .I de to motstridende verdiene Idèalisme og Nasjonale 

interesser er det minst avstand mellom  FN/NATO- gruppen og NATO- gruppen.  

FN/NATO - gruppen besitter høy grad av erfaringskapital da de innehar to typer 

misjonserfaring. Samtidig inneholder gruppen personell fra vidt forskjellige operasjoner som 

FN Midtøsten, FN Balkan, NATO Balkan og NATO Afghanistan. Overgangen fra FN til 

NATO tjeneste kan innebære en ”manglende integrasjon i de ulike rollene en person blir bedt 

om å utføre i rekkefølge (Biddle 1979:324). Antagelsen om at rolleavbrudd spiller inn 

svekkes da det er ingen forskjeller verken mellom antall år som går mellom avsluttet FN 

tjeneste og påbegynt NATO tjeneste eller hvor lang tid personellet tjenestegjør under FN eller 

NATO kommando. Men fordelingen til de som har tjenestegjort enten i FN Balkan/NATO 

Afghanistan eller FN Midtøsten/NATO Afghanistan, ligner på fordelingene til FN og NATO- 

gruppene. Det er FN Midtøsten/NATO Balkan som skiller seg ut ved at de har krysset av for 

Nasjonale interesser. Når Haaland skriver at FN veteraner under NATO kommando på 

Balkan opptrådte fleksibelt og avslappet (Haaland 2007: 182), kunne man forvente at denne 

gruppen inntok en fleksibel holdning ovenfor ulike motiver Norge har for sitt internasjonale 

engasjement. 

Det Haaland skriver om forskjellen mellom FN veteraner og personell uten erfaring, styrker 

dette studiets antagelse om at FN personellet var bærere av en distinkt habitus. Personell som 

både hadde erfaring fra FN Midtøsten, det gamle paradigmet og NATO Balkan, som ble den 

første operasjonen under det nye paradigmet, kan ha opplevd en personlig forandring ved 

inntreden til rollen som NATO offiser. Selv om NATO operasjonene på Balkan hadde høy 

legitimitet (Kjølberg 2008:10) innebar det nye paradigmet ”deltagelse med stridende 

avdelinger…” Børresen m.fl 2004: 212). En personlig forandring innebærer at en person som 

tiltrer i en ny stilling, vil gjennomgå en rolleforandring og internalisere de rolleforventninger 

som tilhører stillingen (Biddle 1979:391). Den personlige forandringen finner sted i en 

ideologisk bevissthetsstruktur som prøver å kombinere idealisme med realisme i et perspektiv 

der ”fredsoperasjoner har blitt ”skarpere” og konvensjonelle militære operasjoner har blitt 

”mykere”..(Kjølberg 2008:8). De motstridene forventninger kan resultere i en rollekonflikt, 

som oppstår når det blir vanskelig for en person å forene ulike roller (Østerberg 1997: 46). 

Rollekonflikten kan i den grad rollesettet oppleves for komplisert, resultere i en rollebelasting 

(Biddle 1979: 394).  
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5.3. Misjonstyper 

Dette kapittelet går dypere inn forskjeller mellom personellets institusjonelle og historiske 

erfaringsbakgrunn. Kan ulike miljøerfaringer innvirke på respondents holdninger i det 

kontroversielle spørsmålet om beordringplikten. Her vil blant annet Haalands rolletyper bli 

brukt sammen med teorier om bevissthetsstrukturer. 

Spørsmål 9: ”Hvor og når tjenestegjorde du” Misjonene ble inndelt følgende: NATO 

Afghanistan, NATO Balkan, FN Midtøsten. Pga. begrenset antall respondenter vil  FN Balkan 

bli vurdert sammen med  FN Midtøsten Fellesnevneren for FN gruppene er  likhet i ideologi 

og mandat (Børresen m.fl. 2004: 203-204). 

Spørsmål 16: Ville beordringsplikten ha vært avgjørende for ditt valg av karriere? Svarene 

ble inndelt følgende: Nei, Kanskje ikke, Ja, Kanskje, Vet ikke 

 

Tabell 19: Sammenhengen mellom  hvorvidt beordringsplikten oppleves som  avgjørende for militær  karriere og  hvilken type 

misjonserfaring man besitter.   

 

 

 

  ISAF NATO Balkan FN Midtøsten FN Balkan Sum 

Nei (8)72 (7)87.5 (4)100 (1)100   

Kanskje ikke (1)9 (1)12.5       

Ja (1)9         

Kanskje (1)9         

Vet ikke           

Sum 11 8 4 1 24 

 

Fordelingen tyder på at det eksisterer et skille mellom FN operasjonene som utelukkende 

svarer 100 % Nei, NATO Balkan (87.5 %)  og  NATO Afghanistan ( 72 %) som har en mindre 

entydig svarfordeling. NATO Afghanistan sin differanse på 28 % i forhold til FN gruppene må 

sies å være markant. Samtidig ligger fordeling på 9 % i forhold til forskjellige verdier som 

Kanskje ikke, Ja og Kanskje. Selv om Nei ligger på 72 %, indikerer forskjellene  mer 

Spørsmål 9 Hvor  og  når tjenestegjorde du ? Spørsmål 16 Ville beordringsplikten ha   vært 

avgjørende for ditt valg av karriere 
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mangfoldighet i  NATO Afghanistan- gruppen. Hvilken årsak kan ligge til grunn for en slik 

fordeling? 

Sammenlignet med Forsvarets medarbeider undersøkelse 2007 skulle respondentene i  FN 

gruppene være mer tilbøyelig til å ikke ville delta i internasjonale operasjoner, da de har en 

mye høyere andel majorer enn NATO - gruppene.  Dette siden medarbeiderundersøkelsen 

viser at majorer tilhører en gruppe som innehar en lavere interesse for deltagelse i 

internasjonale operasjoner. Ifølge medarbeiderundersøkelsen skulle NATO Afghanistan- 

gruppen i tillegg være mer tilbøyelig til å ha en positiv holdning til internasjonal deltagelse da 

de tilhører Hæren og har vært ute på utenlandstjeneste de siste 3 årene. 

Medarbeiderundersøkelsen viser også at de med lavest alder er mest tilbøyelig til å vurdere å 

slutte i Forsvaret (Haslestad 2007:16, 18). Deler man gruppene inn i 10 års kohorter ser man 

at NATO gruppene innehar en større andel yngre offiserer enn det FN gruppene har. Av 

NATO- gruppene igjen er det NATO Afghanistan som har 20 % flere yngre offiserer enn 

NATO Balkan. 

 
 

 

Tabell 20: Sammenhengen mellom ti årskohorter og hvor man har tjenestegjort: 

                                  

             

  30 årene 40 årene Sum 

NATO Afghanistan (3)60 (8)42   

NATO Balkan (2)40 (6)31   

FN Midtøsten   (4)21   

FN Balkan   (1)5   

 Sum  5 19 25 

 

Antall års tjeneste kan brukes som mellomliggende variabel der det er oppgitt.  Hos de som 

kom inn i Forsvaret i1996- 2005, 1986-1995  og 1971-1985, ser man følgende :  Gruppen  

NATO Afghanistan  har de høyeste verdier  av de som kom inn i Forsvaret sist (1996-2005). 

Denne gruppen har også høyest verdi av de som kom inn i Forsvaret først (1971- 1985). Dette 

har relevans for når beordringsplikten ble gjort gjeldende for personellet: 

 

Spørsmål 1 Hvilket år er du født? Spørsmål 9 Hvor  og  når tjenestegjorde du ? 
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Tabell 21: Sammenhengen mellom antall  tjenesteår og hvor man har tjenestegjort: 

      

 

                                                                                                                               

  1996-2005 1986-1995 1971-1985  Sum 

  1-10år 11-20år 21-35år   

NATO Afghanistan (2)66 (2)33 (3)42   

NATO Balkan (1)33 (2)33 (2)28   

FN Midtøsten   (2)33 (1)14   

FN Balkan     (1)14   

 Sum 3 6 7 16 

 

Beordringsplikt til utenlandstjeneste gjaldt først for krigsskoleutdannete etter 1 januar 1999 

(Græger 2007: 213). I 2004 kom en ny lov som var ”en generell beordringsplikt for alle 

offiserer uansett når de var utdannet” (Kjølberg 2008b). Innføringen av det 

tillitsmannsapparatet (BFO og NOF) definerte som ”tvangsbeordring” (Græger 2007:284), 

berørte gruppene som kom inn i Forsvaret 1996 - 2005 og 1971-1985, på ulik måte. Dette 

fordi bevissthetsstrukturer innvirker forskjellig på basis av Alder (Østerberg 1997:138), 

(bakenforliggende variabel) og Antall tjenesteår (mellomliggende variabel). 

Medarbeiderundersøkelsen viser at ” personell som vurderer å slutte i Forsvaret scorer lavt på 

tilhørighet til organisasjonen...” (Haslestad 2007: 18). En medvirkende faktor som kan 

resultere i lavere organisasjonstilhørighet er en tiltagende individualisering av samfunnet. Det 

er rimelig å anta at den individualistiske kulturen som Bjørnstad avdekket blant norske 

offiserer (Bjørnstad 2008: 33) vil påvirke deres tilknytning til organisasjonen. Dette  gjelder 

spesielt for personellet som kom inn i Forsvaret mellom 1996- 2005 og som har deltatt i 

NATO Afghanistan.  Dette siden den individualistiske bevissthetsstrukturen er deres eneste 

erfaringsbakgrunn.  Forsvaret som ”militærapparat” har i følge Etzioni en stor grad av tvangs- 

og normative organisasjonsmessige strukturer (Etzioni 1975:56).  Etzioni skriver om den 

interne spenningen i en normativ-tvangsmessig struktur, og hevder at normativ makt anvendes 

først. ”Bare når denne er eller synes ineffektiv benytter man seg av tvangsmakt” (Etzioni 

1975:57). At tillitsmannsapparatet (BFO og NOF) definerte loven av 1999/2004 som 

”tvangsbeordring” og ikke som ”beordringsplikt ”(Græger 2007: 284) indikerer at 

beordringsplikten sees på som en del av Forsvarets tvangsstrukturer fremfor normative 

strukturer. I et individualisert samfunn innebærer dette noe negativt. 

Et annen grunn Haslestad trekker frem som årsak til at personell vurderer å slutte i Forsvaret, 

var lav rolleklarhet (Haslestad 2007: 18). Den delen av NATO Afghanistan som kom inn i 

Spørsmål 9 Hvor  og  når tjenestegjorde du ? 

 

Spørsmål 7 Hvor lenge har du tjenestegjort i 

Forsvaret ? 
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Forsvaret mellom 1971- 1985, tilhører en gruppe som befant seg i en bevissthetsstruktur der ” 

tjeneste i internasjonale operasjoner ble av Forsvarets ledere ansett som et personlig valg, noe 

for spesielt interesserte ” (Græger 2007:204).  Dette understrekes ved at igjennom hele 1990 -

tallet holdt oppfatningen av rollen som statlig ansatt seg sterk  innenfor Forsvaret  (Haaland 

2007: 255).  

Man kunne anta at hos denne generasjonen oppstod det ikke bare en rollekonflikt i forhold til 

overgangen fra en rolletype som var mindre sivil og mer militær, men også at man ikke ønsket 

å endre forholdet mellom Forsvaret og det sivile samfunnet. Illustrert ved daværende leder for 

BFO som uttalte til Ny Tid i 2000 at konsekvensen av beordringsplikten kunne resultere i at 

”..man risikerer at Forsvaret blir en krigerkaste på siden av resten av samfunnet”( Eraker Ny 

Tid.no 2004). Formålet med antagelsesverdier er å bygge opp et image og legitimere 

organisasjonen (English 2004: 21). Noen ganger er det sameksistens mellom legitimitet og 

imagebygging. Men det kan også være motsatt: I et demokrati trenger Forsvaret legitimitet, 

men hvis Forsvaret bygger opp et image eller representerer noe som er i strid med den 

nasjonale kulturen, resulterer det i en konflikt imellom norske militære styrker og det norske 

samfunn. Selv om Haalands studiet viser at norske offiserer ikke ser på seg selv som 

”krigere” (Haaland 2007:247), er det sannsynlig at mange erfarne offiserer opplevde en 

rollekonflikt i forhold til statstjenestemannsrollen. 

En normativ rollekonflikt innebærer å være ”... fanget mellom tradisjonelle og nyere 

standarder for oppførsel ” (Biddle 1979:200). Generasjonsperspektivet kan med det være en 

forklaringsmodell for at personellet som kom inn i Forsvaret mellom 1971- 1985 stiller seg 

negativ til at beordringsplikten innvirker avgjørende inn på respondents militære karriere.  

Hofstede foretok mellom 1966-1973 en kulturstudie, der Norge scoret høyt på kollektivisme 

(Bjørnstad 2008: 11, 33). Sannsynligvis omfattes gruppen som gikk inn i Forsvaret mellom 

1971-1985 helt eller delvis av denne kollektivistiske bevissthetsstrukturen. Kollektivisme 

innebærer fravær av avvik og tilstedeværelse av lojalitet (Collins 1988: 200).  Kollektivismen 

passer tidsmessig med statstjenestemannsrollen, som var en rolleforståelsen som var sterk opp 

i mot år 2000. Denne rolleforståelsen innebærer en lojal gjennomføring av den politikken som 

staten fører (Haaland 2007: 9, 255), og er dermed i overensstemmelse med plikttroskap og 

lydighet, som er verdier man finner i den tradisjonelle militære forvaltningen (Lunde 2006a: 

143). Med et slikt utgangspunkt er det naturlig at man ser på loven som en plikt, som man i 

følge offiserskodeksen forventes å være lojal mot (Mæland 2006: 165, 167).  
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En normativ rollekonflikt kan relateres til stillingsrelatert rollekonflikt, siden rollekonflikten 

er knyttet til personens stilling. Innenfor stillingsrelatert rollekonflikt snakker man om intra 

rollekonflikter: ”Når en person besitter en stilling som omgivelsene har forskjellige 

forventninger til” (Biddle 1979: 197). Den mest innflytelsesrike teorien som omhandler 

hvordan personer skal løse rollekonflikter, innebærer ” …tre strategier…: Konformitet til en 

eller annen av den polariserte forventningen, et kompromiss mellom dem eller å unngå 

problemet” (N. Gross m.fl. 1958 i: Biddle 1979:200). Rollekonflikter kan derfor være en 

forklaringsmodell på hvorfor gruppen NATO Afghanistan inntar et mer mangfoldig 

perspektiv på spørsmål vedrørende beordringspliktens betydning for valg av militær karriere. 

Forklaringsmodellen styrker også antagelsen om at generasjonsperspektivet innvirker på 

spørsmål som er knyttet til internasjonal tjeneste. 

Men akkurat som i de andre gruppene, er det i gruppen NATO Afghanistan en majoritet som 

svarer Nei til at ”beordringsplikten ville ha vært avgjørende for ditt valg av militære 

karriere”. Dette samsvarer med medarbeiderundersøkelsen hvor ”flertallet av de ansatte i 

Forsvaret synes ikke å vurdere en annen arbeidsgiver enn Forsvaret”(Haslestad 2007:17). 

5.4. Forhold ved utenlandstjenesten som påvirket holdningen til utenlandsoperasjoner  

Som forklaringsmodeller vil Collins bli trukket inn i forhold til integrasjon. Samtidig vil 

Lipset sin tese om generasjonseffekt bli relatert til erfaringskapital. 

Spørsmål 36 Var det spesielle forhold ved tjenesten i utlandet som påvirket din holdning til 

internasjonale operasjoner, ble delt inn følgende: Positive Erfaringer, Negative 

måloppnåelseserfaringer, Annet negativt og Nei ingen spesielle forhold. 

Spørsmål 23: Skjer deltagelse i internasjonale operasjoner til fortrengsel for nasjonale 

oppgaver, ble inndelt i Ja, Nei, Vet ikke 
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Tabell 22: Sammenhengen hvorvidt respodenten mener det var spesielle forhold ved tjenesten i utlandet som påvirket holdning til 

internasjonale operasjoner og hvorvidt deltagelse i internasjonale operasjoner skjer til fortrengsel for nasjonale oppgaver: 

 

 

 

  POSITIV ERF. NEG.SAM.ERF. NEG.MÅLOPP.ERF. 

Nei ingen 

spesielle  

forhold Annet negativt  Sum 

Ja  (1)25 (1)25   (3)50 (1)100   

Nei  (3)75 (3)75 (2)100 (2)33     

Vet Ikke       (1)16     

SUM  4 4   2 6 1   17 

 

Respondenter som i spørsmål 36 svarer Positive erfaringer og Negative 

samarbeidserfaringer, fordeler seg følgende i tabell 23: 25 % sier Ja og 75 % sier Nei. Når 

ulike kategorier som Positiver erfaringer og Negative samarbeidserfaringer innehar en lik 

fordeling, er det naturlig å se på andre årsaksforklaringer som eksempelvis erfaringskapital.  

Det kan synes som om de som svarer Nei ingen spesielle forhold, er mer tilbøyelig til å mene 

at” deltagelse i internasjonale operasjoner skjer til fortrengsel for nasjonale oppgaver”. Dette 

er det motsatte syn av det forsvarsledelsen står for (Græger 2007:74). 

 

Tabell 23: Sammenhengen mellom  hvilken misjon respondenten har tjenestegjort  ,og hvorvidt det var spesielle forhold ved 

tjenesten i utlandet som påvirket holdningen til internasjonale operasjoner: 

 

        

 

 

  
NATO 

Afghanistan NATO Balkan FN Midtøsten FN Balkan  Sum 

Positive erfaringer (2)16 (3)37.5       

Negative Samarbeidserfaringer (2)16 (4)50       

Negativ måloppnåelse (2)16 (1)12.5 (1)50     

Nei ingen spesielle forhold (5)41   (1)50 (1)100   

 Annet negativt (1)8         

Sum 12 9 2 1 24 

 

Spørsmål  23  Er deltagelse i 

utenlandsoperasjoner  til fortrengsel for 

nasjonale oppgaver  ?                                                                      

 

Spørsmål 36 Var det spesielle forhold ved 

tjenesten i utlandet som påvirket din holdning til 

internasjonale operasjoner 

Spørsmål 36 Var det spesielle forhold ved 

tjenesten i utlandet som påvirket din holdning til 

internasjonale operasjoner 

 

Spørsmål 9 Hvor  og  når tjenestegjorde du ? 
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I spørsmålet om hvorvidt utenlandstjeneste påvirker holdning til internasjonale operasjoner, er 

det spesielt NATO Afghanistan og FN- gruppen som skiller seg ut i forhold til Nei ingen 

spesielle forhold  og   Annet negativt . I en samlet gruppe vil 23 % bestå av personell med FN 

erfaring. Av disse er det 66% som også har deltatt i NATO Afghanistan operasjoner. 

Gruppekombinasjonen inneholder dermed både likheter og ulikheter i forhold til 

erfaringskapital. 

Tabell 24: Sammenhengen mellom  hvilken misjon respondenten har tjenestegjort  ,og hvorvidt det var spesielle forhold ved 

tjenesten i utlandet som påvirket holdningen til internasjonale operasjoner  og hvorvidt deltagelse  i internasjonale operasjoner  er 

viktig.:  

 

                                                                                    

                                

                                                                                                                                                               

  Ja  Nei  Vet ikke Sum 

Positive erfaringer (1)20 (1)11     

Negative Samarbeidserfaringer   (2)22     

Negativ måloppnåelse   (3)33*     

Nei ingen spesielle forhold (3)60* (3)33* (1)100   

 Annet negativt (1)20       

Sum (5)33 (9)60 (1)6 15 

 

*Personell med FN bakgrunn 

Tabellen viser at det er spesielt de som ikke har blitt påvirket av spesielle situasjoner ved 

tjenesten, som svarer bekreftende på at internasjonale operasjoner er til fortrengsel for 

nasjonale oppgaver. Samtidig er det et flertall som svarer Nei på det samme spørsmålet. Det 

skulle antyde at erfaringskapital ikke påvirker respondentene.  

Ser man på Alder har Positive erfaringer og Negative samarbeidserfaringer en fordeling på 

33 % i 30-39års gruppen  og 18 % i ” 40- 49 års gruppen”. I forhold til Nei ingen spesielle 

forhold og Annet negativt innehar gruppen 40-49 år en større fordeling på 29 % i forhold til 

Nei og 9 % i forhold til Annet negativt.   

 

 

 

Spørsmål 23 Er deltagelse i internasjonale 

operasjoner til fortrengsel for nasjonale 

oppgaver ? 

 

FN NATO Afghanistan 

Spørsmål 36 Var det spesielle forhold ved 

tjenesten i utlandet som påvirket din holdning til 

internasjonale operasjoner 
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Tabell 25: Sammenhengen mellom 10 års kohorter og hvorvidt det var spesielle forhold ved tjenesten i utlandet som påvirket 

holdningen til internasjonale operasjoner 

 

 

 

  30-39 40-49 Sum 

Positive erfaringer (2)33 (2)18   

Negative samarbeidserfaringer (2)33 (2)18   

Negative måloppnåelseserfaringer (1)16 (1)9**   

Nei ingen spesielle forhold (1)16 (5)45*   

Annet negativt   (1)9   

SUM 6 11 17 

 

*Personell med FN bakgrunn 

** Personell med FN og NATO Afghanistan bakgrunn 

Bruker man aldersfordelingen som en bakenforliggende variabel, er det de eldste ( 40 til 49  

år)  i NATO Afghanistan, FN Midtøsten og FN Balkan -gruppene  som stort sett utgjør de 

minst integrerte gruppene. Det er et flertall på 66 % som bekrefter at internasjonale 

operasjoner er til fortrengsel for nasjonale oppgaver, og det er et flertall som oppgir ingen 

spesielle forhold ved utenlandstjenesten. Dette flertallet består av personell både med ulik 

institusjonell erfaring (FN personell med NATO Afghanistan erfaring) og personell som  har 

erfaring utelukkende fra NATO Afghanistan.  Dermed styrkes antagelsen om at Alder er en 

bakenforliggende faktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørsmål 1 Hvilket år er du født? Spørsmål 36 Var det spesielle forhold ved 

tjenesten i utlandet som påvirket din holdning til 

internasjonale operasjoner ? 
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Tabell 26 : Forholdet mellom gruppene NATO Afghanistan og FN gruppene , alder og hvorvidt det var spesielle forhold ved 

tjenesten i utlandet som påvirket holdningen til internasjonale operasjoner : 

                                                 

 

 

 

                                                                             

                                                                                                                                                      

  Ja  Nei  Vet ikke Sum 

Positive erfaringer (1)16       

Negative Samarbeidserfaringer   (1)33     

Negativ måloppnåelse   (1)33**     

Nei ingen spesielle forhold (4)66** (1)33*     

 Annet negativt (1)16       

Sum (6)66 (3)33   9 

 

*Personell med FN bakgrunn       ** Personell med FN og NATO Afghanistan bakgrunn 

Det er de som kom inn i Forsvaret mellom 1971 og 1995, og som har deltatt i NATO 

Afghanistan, FN Midtøsten og FN Balkan  som fordeler seg på Nei ingen spesielle forhold.   

Antall tjenesteår synes å være en mellomliggende variabel. 

Tabell 27 : NATO Afghanistan og FN gruppene , antall tjenesteår , hvorvidt det var spesielle forhold ved tjenesten i utlandet som 

påvirket holdningen til internasjonale operasjoner  og om internasjonale operasjoner er til fortrengsel: 

   

                                                                                                   

                                                                                                      

                                                 

                                                                                                               

  Ja  Nei  Vet ikke Sum 

Positive erfaringer (1)20 (2)28     

Negative Samarbeidserfaringer (1)20       

Negativ måloppnåelse   (2)28     

Nei ingen spesielle forhold (3)60** (3)42* (1)100   

 Annet negativt         

Sum (5)38 (7)53 (1)7 13 

 

*Personell med FN bakgrunn     ** Personell med FN og NATO Afghanistan bakgrunn 

Spørsmål 23 Er deltagelse i internasjonale 

operasjoner til fortrengsel for nasjonale 

oppgaver ? 

Spørsmål 36 Var det spesielle forhold ved 

tjenesten i utlandet som påvirket din holdning til 

internasjonale operasjoner ? 

 

FN og NATO Afghanistan  40 årene 

FN gruppen /NATO Afghanistan     1971-1995 

 

Spørsmål 36 Var det spesielle forhold ved 

tjenesten i utlandet som påvirket din holdning til 

internasjonale operasjoner ? 

 

Spørsmål 23 Er deltagelse i internasjonale 

operasjoner til fortrengsel for nasjonale 

oppgaver? 
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Fordelingen viser at det er et flertall som svarer Nei på spørsmål 23. Likevel er det en  større 

andel av de som svarer Nei ingen spesielle forhold, som også svarer Ja på spørsmål 23.De 

som ikke sier seg påvirket har et flertall i gruppen som bekrefter at internasjonale operasjoner 

fortrenger nasjonale oppgaver. Hos den delen av gruppene som kom inn i Forsvaret mellom 

1996-2005 ligger 100 % fordelt i Nei på spørsmål 23 og utelukkende Positive erfaringer i 

forhold til spørsmål 36. 80 % av respondentene som svarer bekreftende på spørsmål 23, kom 

inn i Forsvaret mellom 1971- 1985  

 

 

Tabell 28 : NATO Balkan  hvorvidt det var spesielle forhold ved tjenesten i utlandet som påvirket holdningen til internasjonale 

operasjoner  og om internasjonale operasjoner er til fortrengsel for nasjonale oppgaver: 

                                             

  

                                                                                                     

 

                                                                                                           

Spesielle forhold ved tjenesten Ja  Nei  Vet ikke Sum 

Positive erfaringer (1)50* (2)33*     

Negative Samarbeidserfaringer (1)50 (3)50*     

Negativ måloppnåelse   (1)16*     

Nei ingen spesielle forhold         

 Annet negativt         

Sum (2)25 (6)75   8 

 

*Fordelingen inneholder også personell med både NATO Balkan NATO Afghanistan erfaring 

Tabell 23 viser sammenhengen mellom ”under hvilken misjon respondenten har 

tjenestegjort” og ” Hvorvidt det var spesielle forhold ved tjenesten i utlandet som påvirket 

holdningen til internasjonale operasjoner”.  NATO Balkan- gruppen, hvor 42 % i tillegg har 

erfaring fra NATO Afghanistan, har høyest fordeling på Positive erfaringer (37 %) og 

Negative samarbeidserfaringer (50 %). I forhold til Positive erfaringer er avstanden til NATO 

Afghanistan 21 %, mens avstanden er så mye som 34 % i forhold til Negative 

samarbeidserfaringer (tabell 23).  Det kan synes som om NATO Balkan i større grad har latt 

seg påvirke både positivt og negativt igjennom sin tjenesteerfaring. Dette kan ha sammenheng 

med at de i større grad enn i de andre gruppene, svarer benektende på spørsmål 23.  

Spørsmål 23 Er deltagelse  i internasjonale 

operasjoner til fortrengsel for nasjonale 

oppgaver ? 

NATO Balkan 

Spørsmål 36 Var det spesielle forhold ved 

tjenesten i utlandet som påvirket din holdning til 

internasjonale operasjoner ? 
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Samtidig forsterkes antagelsen om at alder og antall tjenesteår virker inn. Det er bare 

personell som befinner seg i 40 årene, og som har tjenestegjort mellom 21-35 år, som svarer 

bekreftende på spørsmål 23. Om det var ulikheter grunnet erfaringskapital var det å forvente 

at disse bestod av personell med en type erfaringskapital. Men andelen som svarer 

bekreftende på spørsmål 23 består av personell med erfaring fra både NATO operasjonene på 

Balkan og i Afghanistan og personell som utelukkende har erfaring fra NATO Balkan.  

At hovedtyngden av personellet med erfaring fra NATO Balkan, som mener internasjonale 

operasjoner fortrenger nasjonale oppgaver, kom inn i Forsvaret mellom 1971- 1985,  stemmer 

med de andre gruppene. Det som også stemmer med NATO Afghanistan og FN- gruppene er 

at det er ingen av respondentene som befinner seg i 30 årene som svarer bekreftende på 

spørsmål 23.  Andelen som svarer bekreftende på spørsmål 23 er lavere enn i NATO 

Afghanistan og FN gruppene.  Når det prosentvis er dobbelt så mange av personellet i NATO 

Afghanistan som både befinner seg i 40 årene og som kom inn i Forsvaret mellom 1971 og 

1985, styrkes antagelsen om at alder og antall tjenesteår og alder virker inn som 

bakenforliggende og mellomliggende variabel på fordelingen.       

 

Tabell 29 : Fordelingen av  respondententgrunnlaget i FN /NATO Afghanistan og NATO Balkan  som befinner seg i 40 årene og har 

tjennestegjort i 21-35 år ,  

 

 

 

                                                                                                                       

Erfaringskapital  40 årene 21-35år 

NATO Balkan  (4)30* (2)33* 

NATO Afghanistan/FN 9(69** (4)66** 

 

*Personell med både NATO Balkan og NATO Afghanistan erfaring  **Personell med både FN og NATO Afghanistan erfaring 

Siden internasjonaliseringen av Forsvaret kan relateres til perioden 1995- 2005 (Græger 

2007:60), kan man si at gruppene som kom inn Forsvaret mellom 1971 og 1995 tilhører en 

offisersgenerasjon som kom inn i Forsvaret under et annet paradigme og som dermed besitter 

Spørsmål 9 

Hvor og når tjenestegjorde du? 

Spørsmål 1 

Hvilket år er du født 

Spørsmål 7 

Hvor lenge har du tjenestegjort i Forsvaret 
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en annen habitus enn personellet som kom inn mellom 1995 og 2005. Dette paradigmet 

innebærer en annen” institusjonell legitimering” enn de som kom inn i perioden 1996-2005. 

Institusjonell legitimering innebærer at institusjonen kan forklare og redegjøres for 

(Berger&Luckmann 2000:76). Muligens inntreffer det en institusjonalisering, der 

”…forskjellige aktører gjensidig deler vanemessige handlinger inn i typer…Gjensidig 

typeinndeling av handlinger bygges opp gjennom en felles historie” ( Berger&Luckmann 

2000:70).  

Normativ kontroll innebærer hvorvidt ”...medlemmer… virkelig forplikter seg til samme mål 

som sine overordnede Collins 1975: 300). Hvorvidt det er samsvar mellom forsvarsledelsens 

overordnede mål og offiserens mål hos personellet i NATO Afghanistan  kan illustreres ved 

sitatet fra respondenten som svarte Annet negativt på spørsmål 36 og bekreftende på spørsmål 

23: ”Ja, lønn og familieoppfølging står ikke i forhold til innsatsen”. 

6. Lydighet 

I denne dimensjonen vil aldersperspektivet bli redegjort som periodeeffekt, generasjons - eller 

livsfaseeffekt.  Mannheims teori vedrørende bevissthetsstruktur vil trekkes inn sammen med 

sosialiserings og institusjonell teori. Max Weber sitt byråkratiidèal og rasjonelle valg- teori vil 

redegjøre for lydighetsaspektet, Da inndelingen går på tvers av alderskohortene vil ikke Antall 

tjenesteår ha avgjørende betydning.                                                            

Dimensjonen tar for seg hvilken opinionsleder respondenten vektlegger når respondentens 

virkelighetsforståelse etableres.  Toskrittshypotesen innebærer at personer som er mer aktiv 

og kunnskapsrik enn gjennomsnittet, formidler massemedias budskap videre. Disse personene 

blir kalt opinionsledere (Lazarfeld m.fl i 1968 i ; Schewbs og Østbye 2007:211). Siden 

opinionsledning innebærer at ” individer som har større kunnskap, interesse og personlighet 

gjør dem innflytelsesrike blant sine venner og bekjente”( Lipset 1963:196) har primær- og 

sekundærrelasjoner en betydning for opinionsdannelsen.  

Primærrelasjonene omhandler primærgruppens sosiale forhold. Det primære innebærer at 

relasjonene legger et grunnlag for hvordan individets idèaler og sosiale natur formes. 

Sekundærrelasjoner omhandler relasjoner der samfunnsdeltagerne kommuniserer via et 

medium (Østerberg 1997: 41, 43). 



93 

 

Spørsmål 1 Hvilket år er du født? 

 Spørsmål 31: Når offiserer diskuterer Forsvaret seg imellom og du gjør deg opp din mening, 

hvor viktig er da: Forsvarsledelsens syn.  Medoffiserer (Kollegiet). Holdninger hos familie og 

venner. Egne erfaringer. Politiske preferanser. Media, bøker osv. og Annet?  Her kunne 

respondentene krysse av på flere svar og dele sin vurdering i Viktig, Mindre viktig og Ikke 

viktig. De to første kategoriene vil bli vektlagt da svarandelen på Ikke viktig ikke er 

tilstrekkelig høy som i de to andre kategoriene.  

Hver kategori innebærer en problemstilling: 

1. Definerer offiseren forsvarsledelsen som en primær eller sekundærgruppe? 

2. Defineres offiserskollegiet som en primær eller sekundærgruppe? 

3. I hvor stor grad vektlegger man holdninger hos Familie/Venner? 

4. Er man seg selv nærmest ved å vektlegge egne erfaringer? 

5. I hvor stor grad spiller politiske preferanser inn i respondents meningsdannelse? 

6. Medvirker bruk av ulike medier at offiseren inntar et intellektuelt kritisk perspektiv, 

eller medfører bruken en tilslutning til en hegemonisk tabloid masse? 

7. Hva innebærer besvarelsen Annet? 

 

I forutgående drøftelser kunne man komme med indirekte antagelser om respondentens 

forhold til forsvarsledelsen og kollegiet. Ved å bruke den sosiale bakgrunnsvariabelen alder 

som uavhengig variabel og opinionsleder som avhengig variabel, kan man enten få styrket 

eller svekket årsakssammenhengen i offiserens holdningsdannelse.  I samsvar med Laberg 

som relaterer Meads teori til militær identitet (Laberg 2005:97) kan forsvarsledelsen, i den 

grad kollektivet bestemmer adferden til individet (Østerberg 1997: 32) sees på som ”den 

generaliserte andre ”.  

 Generelt har militærvesenet en todelt føyelighetsstruktur hvor normativ kontroll er vektlagt, 

men der tvangskontrollen også er tilstede (Etzioni 1975:57).  Basert på Bjørnstads studiet kan 

man anta at norske offiserer innehar en generell erfaring både fra en individualistisk og 

kollektivistisk bevissthetsstruktur (Bjørnstad 2008:33). På bakgrunn av dette er det rimelig å 

anta at Forsvaret i liten grad er preget av et mekanisk solidarisk miljø, og at offiserene av den 

grunn ikke vil regne forsvarsledelsen som en ” generaliserende andre”. Stemmer så dette med 

fordelingen?   
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6.1. 20 årene: Rebelsk eller plikttro ungdommelighet?     

 Tabell 30: Sammenheng mellom 20 års alder og hva som danner utgangspunkt for offiserenes   meningsdannelse i forsvarsspørsmål  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Viktig Mindre viktig Ikke viktig Sum 

Forsvarsledelsens syn (2)25       

Medoffiserers syn (1)12.5 (1)20     

Holdninger hos Familie/Venner   (2)40     

Egne erfaringer (2)25  -     

politiske preferanser (1)12.5 (1)20     

Media, bøker osv (1)12.5 (1)20     

Annet (1)12.5  -     

Sum 8 5  0 13 

 

 

Antall tjenesteår 1-10år 100%   

Erfaringskapital Ikke deltatt 100%   

Grad Fenrik 100%   

Sivil utdannelse  Cand Mag 100% 

Politiske Preferanser AP 50 % FRP 50 % 

Avgitt samme stemme i dag Ja Nei 

 

Det som er felles i alle alderskohortene er at Egne erfaringer har høyest fordeling. 

Fordelingen i kategorien Viktig for 20 års gruppen skiller seg ut i forhold til de andre 

alderskohortene, da Egne erfaringer i denne gruppen har lik fordeling som Forsvarsledelsen. 

Dette er den eneste gruppen hvor forsvarsledelsen har høyest fordeling i matrisen. Dermed 

styrkes tesen om at yngre offiserer lar seg lede i sterkere grad enn eldre kolleger. Fordelingen 

indikerer at rolleklarheten ikke er så sterk. Selv om Egne erfaringer har lik fordeling som 

Forsvarsledelsen, har de i 20 årene den laveste andelen av Egne erfaringer sett i forhold til 

samtlige alderskohorter. For denne gruppen synes forsvarsledelsen å være en ”generaliserende 

andre”.  Biddle definerer en forventet rolle som et sett av samstemte forventninger til et 

adferdsmønster, angjeldende en person eller stilling. Om det ikke er personen selv som har 

disse forventningene, er det andre som tilskriver disse forventningene til personen/stillingen. 

Denne rolletypen er i sterk grad kontekstavhengig (Biddle 1979:210). 

Opinionsledere   for 

20 års gruppen       

Respondentgrunnlaget i 20 års gruppen   
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 Mellom Alder og spørsmål 15: ”hvordan ser du på beordringsplikten i forhold til 

internasjonale operasjoner”, hadde gruppen i 20 årene 100 % tilslutning til forsvarsledelsens 

ønske om ” en generell beordringsplikt til alle operasjoner…” (Forsvarsjefen 2003:25 i ; 

Græger 2007:215). Dette står i klar motsetning til 30 års gruppen som var klart negative i 

forhold til samme problemstilling.  

Medarbeiderundersøkelsen fra 2008 stiller tre sentrale spørsmål om rolleklarhet: ” 1. Er det 

fastsatte klare mål for din jobb? 2. Vet du hva som er ditt ansvarsområde? 3.Vet du nøyaktig 

hva som forventes av deg i jobben”(Mil.no 2008 ).  En svak rolleklarhet innebærer at det 

eksisterer en manglende faglig selvtillit hos 20 års gruppen. Dette kan skyldes fraværet av 

forutinntatte forventninger til offisersrollen. 

I Major Eirik Haslestads medarbeiderundersøkelse fra 2007 fremkommer det at ”det synes å 

være en klar positiv sammenheng mellom rolleklarhet og økende alder” (Haslestad 2007:10). 

Medarbeiderundersøkelsen konkluderer med at ”yngre ansatte i større grad enn andre vurderer 

å slutte i Forsvaret” (Torgersen m.fl. Aftenposten 2007). Samtidig fremhever rapporten at ” 

personell som vurderer å slutte i Forsvaret scorer lavt på …rolleklarhet…” (Haslestad 

2007:18).  

Deler av rolleforventninger har en opprinnelse som er stereotyp (Biddle 1979:214). Om 

personellet innehadde en stereotyp rolleforventning, kunne man forvente en sterkere 

rolleklarhet. Dette siden yrkesvalg kan relateres til den identitet individet ønsker å tilegne seg 

selv: ”Utdanning og arbeid utgjør en helt sentral del av en persons identitet. Det å forme sin 

identitet og den man vil være er …kjernen i det moderne ungdomsprosjektet: …For når unge 

velger utdanning og yrke velger og uttrykker de samtidig helt sentrale deler av sin identitet. 

Utdanning og arbeidsliv blir sett på arenaer for selvrealisering og for oppfylling og utvikling 

av egne talenter og evner. Når unge skal velge utdanning og yrke tar de utgangspunkt i sine 

interesser, behov og følelser”(Schreiner & Sjøberg 2006 : 12). 

Lazarsfeld fremhever at (opinions)”lederne representerer eller symboliserer den gitte 

gruppens normer innenfor den spesifikke sfære” (Lazarsfeld m.fl.1955: 113). For personellet i 

20 årene representerer forsvarsledelsens normer institusjonens normer, og dermed er det 

grunn til å anta at de ”forplikter seg til de samme målene som sine overordnede” (Collins 

1975:300). Det betyr en internalisering av forsvarsledelsens antagelsesverdier, som innebærer 
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” ..primært normative uttalelser, som avspeiler holdninger, håp og tro om, hvordan tingene 

burde være…”(Pedersen&Sørensen 1994:25).  

Denne hierarkiske definisjonen av virkeligheten (Collins 1988:272) er i et marxistisk 

perspektiv et spørsmål om hegemoni som ”.. best kan forstås som organisering av samtykke- 

som de prosesser, hvorigjennom underordnete bevissthetsformer konstrueres uten at det 

brukes vold eller tvang” (Barret 1991:54 i; Philips & Jørgensen1999:43). Den sterkeste 

formen for motivasjon er kontroll over idealer, det som kalles normativ kontroll (Collins 

1975:300). Den normative kontrollen bygger oppunder en sterk institusjonell tilhørigheten, en 

tilhørighet medarbeiderundersøkelsen fra 2007 hevder er avgjørende for om man ønsker å 

fortsette i Forsvaret (Haslestad 2007: 18).  

I 20 års gruppen er det 12.5 % som har besvart Annet. Besvarelse av denne kategorien kan gi 

en indikasjon på hvorvidt gruppen er preget av konformisme eller kosmopolitisme (Collins 

1988: 216-217).. Etnometodologi har til hensikt å redegjøre for hvordan mennesker forstår 

den sosiale verdenen.  For å forstå en bestemt ting, må man forstå hvordan og i hvilken 

kontekst denne tingen befinner seg i. Denne konteksten må bli tatt for gitt. Fra dette følger at 

om denne konteksten blir tatt for gitt, så er det en annen kontekst som også må bli tatt for gitt 

osv. Det finnes derfor en indeks over betydningsfulle elementer man må ta for gitt for forstå 

sine omgivelser. Det sirkulære eller refleksive forholdet mellom det generelle og spesielle er 

et annet perspektiv med etnometodologi. Mennesker tolker situasjoner som noe generelt. Men 

det er bare i spesielle situasjoner at dette generelle fremstår. De uendelige problemene som er 

knyttet til refleksivitet og indeksialitet, gjør at mennesket kognitive kapasitet blir begrenset 

(Collins 1988: 276, 278, 286). En forutsetning for å besvare Annet, som er et åpent spørsmål 

(Mordal 2000: 98), innebærer at respondenten ikke uttrykker begrenset kognitiv kapasitet. Når 

så 91 % av det totale respondentgrunnlaget unnlater å uttale seg i kategorien Annet, stiller de 

ikke spørsmål om spørsmålsstilleren har gjort en riktig vurdering av de påvirkningsfaktorer 

som offiserer burde forholde seg til i spørsmålet om forsvarssaker. De antar at 

spørsmålsstilleren har dekket samtlige faktorer som kan påvirke offiseren. Derimot har 6 % av 

utvalget, gitt uttrykk for at vurderingen av påvirkningsfaktorer er mangelfull. Annet 

representerer det G.H. Mead definerer som Jeg`et, den delen av selvet som er handlende og 

reflekterende. Jeg`et representerer et svar på hvordan man oppfatter en handling eller mening 

(Øhra hive.no 2009). Annet er en abstrakt tilnærming, som uttrykker en kosmopolitisk 

tankegang (Collins 1988:217). Den mening som tillegges Annet er i følge respondenten 
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”Regl/direktiver/utredninger”. Siden hovedformålet til statstjenestemannsrollen er ” fokus på 

gjennomføringen av politiske direktiver og hovedvektlegging av effektiv forvaltning” 

(Haaland 2007:11), er det denne rollen som uttrykkes.  

 

6.1.1. Lydighets - og generasjonsvurdering for 20 års gruppen: 

Sett med et weberiansk perspektiv kan man si at ”den tradisjonelle militære forvaltningen 

oppfyller kjennetegnene i Webers idèalbyråkratiske modell….dette vil være en 

forvaltningsetikk som altså kjennetegnes av normer som plikttroskap, lydighet og saklighet”    

( Lunde 2006a:143). Av samtlige generasjoner er 20 års- gruppen de som er mest ”lydige” og 

dermed nærmest Webers idèalbyråkratiske modell.   

Er det som følge av generasjonseffekt eller livsfaseeffekt at den yngste gruppen baserer seg på 

den tradisjonelle formen for militær forvaltning?  Nåtidens individualistiske 

bevissthetsstruktur (Bjørnstad 2008:33) gjør yrkesvalget til et identitetsvalg: ” Giddens (1991) 

ser identitetsutvikling som en følge av det senmoderne samfunns individualisering. Når man 

ikke lenger får sin identitet overlevert fra familie, nærsamfunn og tradisjoner, må man skape 

den på egen hånd. Hvem man vil være og hvordan man vil gjøre sitt liv er opp til hver enkelt å 

bestemme. I det refleksive selvet legger Giddens i at individet gjennom refleksive valg 

konstruerer seg selv og sin identitet ”(Schreiner.C. & Sjøberg.S. 2006:11). 20 års gruppen 

består av personell som har vært inne i Forsvaret siden 2001. Man kunne forvente at denne 

gruppen i sterkere grad skulle bli påvirket av sosiokulturelle forhold (NRK-P12008), som det 

en økt individualisert bevissthetsstruktur innebærer. Arbeidsmarkedet kan være 

konjunkturavhengig, og Asbjørn Grimsmo, som er forsker fra Arbeidsforskningsinstituttet har 

funnet ut at siden 2001 har fire av ti skiftet jobb. Det er spesielt unge mennesker som søker 

jobber som passer dem best.Unge mennesker forsøker å optimalisere sine egne betingelser 

ved å finne den optimale jobben (Dahle Aftenposten.no 2005). 20-åringene tilhører altså en 

generasjon av yrkesshoppere.  

Den individualisert bevissthetsstruktur taler imot en militær karriere. Siden 2002 har antallet 

søkere til Krigsskolene blitt kraftig redusert. Et prosjekt som har sett på Forsvarets 

personellsituasjon konkluderer med at to av grunnene til at færre søker Krigsskolene, er at 

personellet ikke ønsker å binde seg, i hvert fall ikke for så lang tid som seks år. I tillegg stjeler 
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et glohett arbeidsmarket personell fra Forsvaret (FoFo.no 2007). De samfunnsmessige 

forholdene kan altså sies å motvirke rekrutteringen til Forsvaret.  

Ved inntreden i Forsvaret ser antageligvis de yngste forsvarsledelsen som en generalisert 

andre. Dette er en følge av klare rolleforventninger. Denne antagelsen underbygges i 

offiserenes vurdering av Familie/ venner og Kollegiet som opinionsledere. Opphavsmannen 

til begrepet, Charles H. Cooley, så primærgruppen ” som den tydeligste formen for enhet 

mellom det individuelle og det sosiale” (Østerberg 1997:42).  

I sosiologisk forstand ville derfor Familie/Venner i større grad bli definert som en 

primærgruppe fremfor Forsvarsledelsen som i realiteten er en sekundærrelasjon (Østerberg 

1997:41,43). Tross dette definerer ingen i 20 års gruppen Familie/Venner som opinionsledere. 

Derimot innehar Familie/Venner høyest fordeling (40 %) i kategorien Mindre viktig. Det 

indikerer at gruppen ikke har mistet all tilhørighet til det sivile samfunnet.  

  I overgangen til et nytt sosialt system burde Kollegiet, overtatt Familie/Venner sin betydning 

som primærrelasjon. Selv om personellet har maksimalt 5 ½ år tjeneste i Forsvaret, utgjør 

tross alt Kollegiet offiserens viktigste daglige sosiale relasjoner (Østerberg 1997:43). 

Lazarfeld definerer opinionsledning som ”nærhetsinnflytelse”. Når man skal danne seg en 

mening om et gitt tema, henvender folk seg til andre som ligner en selv (Lazarfeld m.fl. 

1955:109). Gruppens vurdering av opinionsledere er dobbelt så høyt mellom Forsvarsledelsen 

og Kollegiet (25 % mot 12.5 % ). Samtidig har Politisk preferanse, Media og Annet lik 

fordeling som Kollegiet (12.5 % ). At man i kategorien Mindre viktig, vurderer kollegiets syn 

20 % lavere enn Familie/Venner, og har samme vektlegging av Politiske preferanser og 

Media, styrket tesen om at kollegiet ikke utgjør en primærgruppe for denne gruppen.’ 

Preferansefordelingen for denne gruppen kan forklares med en generasjonseffekt, og et 

livssyklus perspektiv. Livssyklus spiller inn i forhold til overgangen fra ett sosialt system til et 

annet sosialt system (Hurrelman 1988:24).” Enhver overgang krever reorganisering og 

redefinering av det selvbildet som sterkest er knyttet til å tilegne seg en balanse mellom 

tidligere erfaringer og begivenheter, og forventninger om fremtidige erfaringer og 

begivenheter” ( Kohli 1980:311 i; Hurrelman 1988: 101) Dette kan knyttes til 

rolleforventninger hos arbeidstakere på sin første arbeidsplass. I følge Bruce J. Biddle kan 

forventet roller også knyttes til den legitimitet man tillegger det sosiales systemet. En 

fortrolighet med den sosiale organisasjonen innebærer at man sier seg villig til å akseptere 
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ordrer gitt av andre, innenfor sosialt system, slik at det blir lagt til rette for systemets 

virksomhet (Weber, 1925 i; Biddle 1979:213): Medlemmer av institusjonen og den sosiale 

referansegruppen får sin sosiale rolle definert gjennom normative forventinger  (Hurrelmann 

1988:24). 

Samtlige i gruppen innehar en Cand. Mag/Bachelor grad.  Sivil utdannelse skal fremme 

nettverks mangfold og motvirke sosial kompakthet (Curtis& Jackson; Fischer 1982 i; Collins 

1988:217). Dette kan sammen med en kombinasjon av manglende erfaringskapital og få år i 

tjeneste, være grunnen til fordelingen uttrykker kosmopolitisme fremfor konformisme. Den 

manglende rolledyktigheten som uttrykkes kan være mangel på følelsesmessig modenhet og 

evne til fleksibilitet (Biddle 1979: 325). Derfor kan det synes som om gruppen trekker veksler 

på institusjonelle rammer ved forsvarsledelsen. 

 

6.2. 30 årene: Gruppen unge voksne  

Med en andel på 70 % som har vært i Forsvaret mellom 11-20 år kan 30 års - gruppen regnes 

for å være temmelig ensartet. Spørsmålet er om denne gruppen ser seg selv som fullverdige 

medlemmer av forsvarsfellesskapet: De som innehar alle rettigheter og plikter som er knyttet 

til gruppemedlemskap, samtidig som de innehar en sterk identifikasjon med gruppen, kan 

regnes som fullverdige medlemmer (Moreland & Levine 1982: 149 I; Hogg 1992: 79). 
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 Tabell 31 :Sammenheng mellom 30 års alder og hva som danner utgangspunkt for offiserenes   meningsdannelse i forsvarsspørsmål  

 

 

 

                                                                 

  Viktig Mindre viktig Ikke viktig Sum 

Forsvarsledelsens syn (5)16 (4)20     

Medoffiserers syn (8)25 (1)5     

Holdninger hos Familie/Venner   (7)35 (2)28   

Egne erfaringer (9)31 (1)5     

politiske preferanser (5)16 (4)20 (1)14   

Media, bøker osv (4)12 (3)15 (3)42   

Annet     (1)14   

Sum 31 20 7 58 

 

 

                                     

Tidligere foregikk forfremmelser på mellomnivåer automatisk etter en viss tjenestetid. I dag 

bestemmes jobbtildelningen og dermed opprykket, av en lokal komité. Dermed ligner 

opprykkene vanlige statlige stillingsutlysninger (Kjølberg 2008c). Dette er i samsvar med 

Webers idealbyråkrati der ” den typiske byråkratiske embetsmann blir utnevnt av en 

overordnet instans” (Weber 1997: 111). For å ta del i de privilegier og ansvarsforpliktelser 

som en forfremmelse innebærer, er det naturlig at offiseren på dette nivået tilpasser seg den 

”pliktroskap og lydighet som kjennetegner Webers idealbyråkratiske modell ” (Lunde 

2006a:143). Siden seleksjonen til opprykk ikke lenger skjer automatisk, er muligens 

rolletilpasningen for mellomnivået av offiserer viktigere. Med en fordeling på 20 % kapteiner 

og 80 % majorer, blant 30 åringene, skulle man anta at de passet inn i teorien om forventet 

sosialisering: ” En person som forventer å tiltre i en ny stilling, vil påta seg karakteren til 

rollen før man antar medlemskapet …I systemer med sosial seleksjon … vil en suksessfull 

demonstrasjon av rollespillet muligens føre til at man velges til stillingen” (Biddle 1979:318). 

Teorien om rasjonelle valg innebærer at mennesker er målrettet og at de ønsker å oppnå noe. 

Når mennesker har valget mellom forskjellige handlingsalternativer, velger mennesker det 

alternativet som gir best mulig resultat (Foss 1997:5). Dermed er det i offiserens rasjonelle 

egeninteresse å tilpasse seg de idèaler om lydighet og plikttroskap som finnes i Forsvaret 

Opinionsledere   for 

  30 års gruppen 
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(Lunde 2006a:143). Kombinasjonen av offiserens egeninteresse og byråkratiidèal, skulle tilsi 

at forsvarsledelsen var 30 åringenes opinionsledere.  

Tallene viser derimot noe annet. I kategorien Viktig har Forsvarsledelsen en fordeling på 16 

% , som ikke gir mer enn den tredje høyeste rangeringen. Blant 30 åringene ligger 

Forsvarsledelsen 15 % under fordelingen til den høyeste verdien, som også i denne gruppen 

er Egne erfaringer. Med 31 %, er det 6 % flere i denne gruppen enn i 20 års- gruppen som 

har Egne erfaringer som det viktigste meningsgrunnlaget.  For en gruppe hvor 70 % har vært 

inne i 11-20 år, er det naturlig å anta at man etter så lang tjenestetid har opparbeidet seg en 

viss rolletrygghet. Offiserer kan oppleve stor grad av rollekompleksitet (Haaland 2007: 

243/249).  Det er offiserer med gode rolleferdigheter som evner å utføre roller som er mer 

komplekse enn andre roller, og med det unngå stress. Forutsetninger for gode rolleferdigheter 

er karaktertrekk som blant annet består av følelsesmessig modenhet og fleksibilitet (Biddle 

1979: 325). 

Det er overraskende at Politisk preferanse blir vektlagt likt med Forsvarsledelsen. Avstanden 

er 16 % i forhold til nest høyeste verdi, og den er høyest sett i forhold til de andre tiårs 

kohortene.  Av dem som har besvart at de ville stemt på samme politiske parti i dag, utgjør 

andelen blant 30- åringene 88 %. Det er den nest høyeste andelen av alle aldersgrupper sett 

under ett. I tillegg har Politiske preferanser like stor fordeling som Forsvarsledelsen (20 %) i 

kategorien Mindre viktig.  Her kan partifordelingen muligens være forklaringen. Mens SP har 

en fordeling på 22 % og V, H og FRP en fordeling på 11 %, er det AP, med sine 44 %, som er 

dominerende. Partilojalitet kan være grunnen til at politisk preferanse står sterkt i denne 

gruppen. For ved Stortingsvalget i 2005, er det i velgermassen til Arbeiderpartiet at man 

finner de velgerne som er mest lojale (Aardal 2007c:26).  

Det kommer tydelig frem at Kollegiet står sterkt i denne gruppen. I forhold til de andre 

kohortene har denne gruppen den høyeste andelen av verdien Kollegiet. I tillegg er 30 års 

gruppen den eneste gruppen hvor Kollegiet ikke har en lik fordeling i forhold til en annen 

verdi.   

For opinionsledning forekommer også horisontalt, og ikke utelukkende fra topp til bunn, 

vertikalt. I enhver gruppesammenheng finnes det individer som utmerker seg med sin aktive 

holdning og sin veltalenhet. Disse er mer følsomme ovenfor gruppens interesser, samtidig 

som de i større grad  engasjerer seg i  viktige spørsmål. Denne fortroligheten har sin 
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opprinnelse i den tillit man vektlegger vurderinger og dømmekraft hos folk man har en nærhet 

til. Fordi mesteparten av opinionslederne deler samme interesser og status, er holdningene 

deres mer relevant enn dømmekraften til en de ikke kjenner (Lazarfeld m.fl. 1948: xxii- xxiii, 

xxiii, 155).  Dette er relevant siden de i 30-årene utgjør den nest mest ensartete gruppen i 

fordelingen: Det er 70 % som har tjenestegjort i 11-20 år, og det er 80 % av samme grad.   

Personlig kontakt er en måte å øve innflytelse på personer som ikke liker å være annerledes. 

Selv om det er noen som misliker å være konformister, tilhører disse mest sannsynlig en 

minoritet. Som en konsekvens av samspillet innad i en gruppe, blir felles holdninger gjensidig 

styrket (Lazarfeldt m.fl.1948: 154, xxi). Dette bekreftes av George C. Homan. I følge Homan 

vil hyppigere interaksjon mellom mennesker, resultere i at disse menneskene i økende grad vil 

like hverandre, som igjen vil resultere i at de har hyppigere kontakt. Samtidig vil deres 

handlinger og oppfatninger bli samstemte. Forutsetningen for dette er at individene er like, 

slik at forholdet blir gjensidig belønnende. Om man er forskjellig vil personer som har mindre 

makt eller lavere rang, føle et ubehag ved utvekslingen og derfor vil man unngå videre 

kontakt (Homans 1950, 1984: 158-160 i; Collins 1988: 340, 341). Spørsmålet er så om det er 

ulikheter mellom personell med forskjellig erfaringskapital. 

6.2.1. Deltatt i internasjonale operasjoner 

Tabell 32. Sammenheng mellom 30års gruppen  og personell med erfaringskapital fra internasjonal tjeneste : 

 

 

   

  Viktig Mindre viktig Ikke viktig  Sum 

Forsvarsledelsens syn (3)18 (2)20     

Medoffiserers syn (5)31       

Holdninger hos Familie/Venner   (4)40 (1)25   

Egne erfaringer (5)31       

politiske preferanser (1)6 (3)30 (1)25   

Media, bøker osv (2)12.5 (1)10 (2)50   

Annet         

Sum 16 10 4 30 

 

 

 

Opinionsledere for personell som har deltatt i 

internasjonale operasjoner    
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Antall tjenesteår 1-10år 40% 11-20år 60 %     

Operasjonserfaring NATO Afghanist 40%       

  NATO Balkan 40%       

   Afghanistan/Balkan 40 %       

Grad Major 80% Kaptein 20%     

Sivil utd  Master 80%  VGS 20%     

Politiske preferanser AP 25 % H 25% FRP25 % SP25% 

Avgitt samme stemme i dag Ja Ja Ja Ja 

 

I kategorien Viktig responderer Deltatt- gruppen høyest i forhold til Kollegiet og Egne 

erfaringer, med en fordeling på 31 %. Forsvarsledelsen derimot innehar en synlig svakere 

fordeling (18 %), men ikke så svak som Politisk preferanse (6 %). Kollegiet ligger 11 % 

høyere i Deltatt gruppen enn i Ikke deltatt gruppe.  

Hvordan er Egne erfaringer, som uttrykker graden av selvtillit, knyttet til Kollegiet? Det er 

gruppen som innehar mest kunnskap om individet, og som individet setter størst mulig pris 

på, som betyr mest for individets selvtillit (Rosenberg 1981:598 i; Collins 1988: 232).  Deltatt 

gruppen innehar også den største fordelingen innenfor en annen primærgruppe.  Familie/ 

Venner har en andel på 40 % i Mindre viktig mot 30 % i Ikke deltatt gruppen. 

Siden konformitetsgrad har sammenheng med bl.a. graden av sosial integrasjon (Collins 1988: 

214), er det hensiktsmessig å se på hvorvidt det er forskjell i sosial integrasjon mellom de 

ulike misjonstypene? Sosial integrasjon omhandler ” ...samkvem som gjør deltagerne til deler 

av et hele…”(Østerberg 1997:26). Når sosiologien fremhever hvordan noen samfunn lukker 

eller åpner seg mot andre samfunn, snakker man om inn og utgrupper (Østerberg 1997:29). 

”Kameratskap og fred innen ”vi gruppen” og fiendeskap og krig mot ”ut gruppen” er to sider 

ved samme sak. …Lojalitet ovenfor gruppen, offervilje ovenfor den, ...brorskap innad, 

krigerskhet utad – alt vokser frem sammen, som felles produkter av den samme situasjon ” 

(Østerberg 1997:29). Jon C. Laberg utdyper dette videre: ”I en militær kontekst forsterkes 

enhetsfølelsen gjennom uniformer, konformitet og avdelingsstolthet. ...Hvis nasjonen i tillegg 

er i krig, kan situasjonen sies å være en konkurransesituasjon med et alvorlig utfall (tap av 

Respondentgrunnlaget i 30 års gruppen  som 

har  deltatt i internasjonale operasjoner 
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menneskeliv, og/eller selvbestemmelse …Soldatene kan derfor sies å utgjøre en 

kollektivistisk og relasjonell gruppe…”( Laberg  m.fl. 2005: 98). 

De lave fordelingen på de konforme indikatorene indikerer en konform rolletilegnelse for 

Deltatt gruppen som helhet. Dette siden innslaget av preferansepluralisme omfatter fem av 

syv verdier i Viktig kategorien, deriblant to kosmopolitiske verdier, og fire av syv verdier i 

Mindre viktig kategorien. Siden de konforme verdiene i Viktig kategorien er høyere enn de 

kosmopolitiske verdiene er denne gruppen nærmere krigerrollen enn den militære praktikeren. 

 

6.2.2. NATO Afghanistan 

Tabell 33 : 

Sammenheng mellom 30 års alder ,  erfaring fra  NATO Afghanistan og hva som danner utgangspunkt for offiserene  sin 

meningsdannelse i forsvarsspørsmål . 

 

 

 

 

                                                                                      

 

  Viktig Mindre viktig Ikke viktig Sum 

Forsvarsledelsens syn (1)16 (1)20     

Medoffiserers syn (2)33       

Holdninger hos Familie/Venner   (1)20 (1)100   

Egne erfaringer (2)33       

politiske preferanser   (2)40     

Media, bøker osv (1)16 (1)20     

Annet         

Sum 6 5 1 12 

 

 

 

Antall tjenesteår 1- 10 ÅR 50 % 11-20 ÅR % 

Operasjonserfaring ISAF 100 %   

Grad Major 100 %   

Sivil utd Master 100 %   

Politiske preferanser AP 50 % FRP 50 % 

Stemt samme JA  100 %    

 

Opinionsledere  for personell med erfaring fra 

NATO Afghanistan 

Respondentgrunnlaget i NATO Afghanistan 
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I denne gruppen har Kollegiet og Egne erfaringer dobbelt så høy andel som Media og 

Forsvarsledelse. Sammen med Media, defineres Forsvarsledelsen som en sekundærrelasjon 

(Østerberg 1997: 43). Media innehar likevel en forholdsvis høy andel. NATO Afghanistan 

ligger 3.5 % høyere enn 20 års- gruppen og helheten av 30 års- gruppen. Det kan synes som 

preferansen for Media gjelder spesielt for denne gruppen, og indikerer at gruppen har tilegnet 

seg et mer mangfoldig og kosmopolitisk perspektiv. Selv om Politiske preferanse ikke er 

oppgitt i kategorien Viktig, finner man at 40 % mener at dette er Mindre viktig. Fordelingen 

kan sies å være pluralistisk siden 40 % av partiene er representert og 50 % av disse er 

rødgrønne. Samtlige har oppgitt de ”Ville stemt det samme i dag”. Studiet til David Amodio 

har påvist sammenhengen mellom personlighetstrekk og politisk overbevisning. 

Konklusjonene til Amodio er at mennesker som stemmer konservativt i større grad verdsetter 

struktur og orden. De som derimot stemmer på venstresiden, påviser en større evne til 

toleranse i forhold til kompleksitet og tvetydighet (Amodio m.fl nature neuroscience 2007).   

NATO Afghanistan er en gruppe hvor Kollegiet og Egne erfaringer har tilnærmet dobbelt så 

høy oppslutning som kosmopolitiske indikatorer. Media har tilsvarende fordeling som 

forsvarsledelsen, som også er en sekundærrelasjon. Selv om Politiske preferanse ikke er 

oppgitt i kategorien Viktig, finner man at av 40 % mener dette er Mindre viktig. At fire av syv 

preferanser uttrykkes i Mindre viktig indikerer en mindre konform fordeling enn hos gruppen 

NATO Balkan. 

Sivil utdannelse er en viktig faktor som fremmer nettverksmangfold og motvirker sosial 

kompakthet (Curtis & Jackson; Fischer 1982  i;Collins 1988:217). Men det virker ikke som 

om graden av konformitet påvirkes ved at samtlige i denne gruppen innehar en mastergrad. 

Derimot befinner samtlige i gruppen seg innenfor aldersgruppen 30-35 år, hvorav 50 % av har 

tjenestegjort i 1 - 10år. Halvparten av gruppen kom dermed inn i Forsvaret relativt nylig 

(1996- 2005). At samtlige har graden major gjør det mulig at forventet sosialisering innvirker 

på fokuset som gruppen har i forhold til egen kompetanseoppbygging. Mens en individualisert 

bevissthetsstruktur sammen med inngruppefavorisering som følge av krig(Mummeday m.fl. 

2000 i :Laberg m.fl.2005:99)  kan resultere i fokuset på kohesjon. Konformiteten i Viktig og 

preferansepluralismen i Mindre viktig gjør det naturlig å plassere gruppen som en rolletype 

mellom den militære praktikeren og krigerrollen. 
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6.2.3. NATO Balkan  

Tabell 34_: Sammenhengen mellom 30 års alder ,  erfaring fra NATO Balkan og hva som danner utgangspunkt for offiserenes  

meningsdannelse  i forsvarsspørsmål 

 

 

  Viktig Mindre viktig Ikke viktig Sum 

Forsvarsledelsens syn (1)16 (1)25     

Medoffiserers syn (2)33       

Holdninger hos Familie/Venner   (2)50     

Egne erfaringer (2)33       

politiske preferanser (1)16 (1)25     

Media, bøker osv     (2)100   

Annet         

Sum 6 4 2 12 

 

 

Antall tjenesteår  11-20 år 100 %   

Operasjonserfaring KFOR 100 %   

Grad Kaptein 50 % Major 50 % 

Sivil utd VGS 50 % Master 50 % 

Politiske preferanser Ubesvart 50 % Høyre 50 % 

Stemt samme   Ja 50 % 

 

Her fordeler Forsvarsledelsen, Kollegiet og Egne erfaringer seg som NATO Afghanistan. 

Hovedforskjellen er at i Viktig kategorien er det Politisk preferanse (16 % ) som vurderes som  

kosmopolitisk. 

 Denne kosmopolitiske andelen utgjør et tilleggsmoment som tyder på en tilstedeværelse av 

den ideologiske overbevisningen.  16 % i NATO Balkan definerer Politiske preferanser som 

en påvirkningsfaktor. Morris Janowitz fremhever at selv om gruppesamholdet utgjør en 

primærrolle for den militære moralen, bør ikke sekundær identifikasjon, som politisk 

overbevisning overses (Etzioni 1975:58). I denne gruppen har alle partipreferanser for Høyre, 

og samtlige ville ”Avgitt samme stemme i dag”. 

Ser man på kategorien Mindre viktig vil man finne at NATO Balkan, har 30 % flere i 

primærrelasjonsverdien Familie/Venner enn i tilsvarende fordeling for NATO Afghanistan. 

Opinionsledere for personell med  erfaring fra 

NATO Balkan 

Respondentgrunnlaget i NATO Balkan 
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For instansen som utøver normativ kontroll (forsvarsledelsen) har denne gruppen 5 %  høyere 

oppslutning  enn i tilsvarende fordeling for NATO Afghanistan . I kategorien Mindre viktig er 

bare tre av syv preferanser uttrykt. Samlet sett synes konformiteten noe sterkere i denne 

gruppen enn i NATO Afghanistan - gruppen. 

Preferansene antyder et miljø som er sosialt kompakt og at personellet mangler et 

nettverksmangfold (Collins 1988: 219).  Den vektlegging gruppen har på Kollegiet og Egne 

erfaringer indikerer en mentalitetstype som samsvarer med ”krigerens” ”kjerneverdier. Tar 

man utgangspunkt i det rasjonelle menneske, er det i ens egeninteresse å maksimere sin egen 

tilværelse. I fangens dilemma er det rasjonelt å samarbeide såfremt interaksjonen frembærer 

gjentagende spill, som igjen kan resultere i normativ oppførsel (Kjaerner-Semb 2001:5). At 

interaksjon er rasjonelt bekreftes av Collins. Siden solidaritet er et gode, er individer motivert 

til å maksimere denne solidariteten av hensyn til deres egeninteresse. Man unngår også 

gratispassasjerproblemet ettersom den sosiale interaksjonen skapes igjennom samarbeid 

(Collins 2004: 148). I et organisasjonskulturelt perspektiv, kan dette frembringe en dominans 

av de verdiene som  ”…reelt virker som retningslinjer for adferd”  (Sørensen&Pedersen 

1994:25). Vektleggingen av Kollegiet sammen med Egne erfaringer burde innebære at 

erfaringskapital leder til kohesjon, som igjen uttrykker ”Krigerens” ”kjerneverdier: Ære, 

plikt, kohesjon, og lojalitet” (Haaland 2007: 11).  

Fordelingen i kategorien Mindre viktig, der Forsvarsledelse, Familie/Venner og Politisk 

preferanse vektlegges, gjør at helhetsinntrykket er mer konformt enn i NATO Afghanistan. På 

den annen side innehar denne gruppen preferansepluralisme, idet fire av syv preferanser er 

vektlagt. I Mindre viktig, er tre av syv verdier uttrykt. Til tross for at Politiske preferanser i 

seg selv en abstrakt verdi, innebærer gruppens Politiske preferanser et konformt uttrykk om 

man tar utgangspunkt i forskningen til Amodio (Amodio m.fl nature neuroscience 2007).  

Selv om fordelingen uttrykker kosmopolitiske trekk, er fordelingen nærmere krigerrollen enn 

den militære praktikeren. 

NATO Balkan har alle 100 %  11-20 års tjenestetid, og samtlige av personellet er  i  

aldersgruppen mellom 37-39 år . Personellets aldersintervall er litt mindre konsentrert, men 

denne gruppen er eldst og har lengst tjenestetid. I et generasjonsperspektiv har NATO Balkan 

større erfaringskapital. Janowitz understreker at konformitet springer ut av homogenitet i 

forhold til bakgrunn (Etzioni 1975: 297).  Kombinasjon av at samtlige kom inn i Forsvaret 
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mellom 1986-1995 og at de har krigserfaring kan ha resultert i en  sterkere grad av 

konformitet.  

6.2.4. NATO Afghanistan/ NATO Balkan  

Tabell 35_: Sammenhengen mellom 30 års alder , erfaring fra NATO Balkan/ NATO Afghanistan  og hva som danner utgangspunkt 

for offiserenes  meningsdannelse  i forsvarsspørsmål. 

 

 

  Viktig Mindre viktig Ikke viktig Sum 

Forsvarsledelsens syn (1)25       

Medoffiserers syn (1)25       

Holdninger hos Familie/Venner   (1)100     

Egne erfaringer (1)25       

politiske preferanser     (1)100   

Media, bøker osv (1)25       

Annet         

Sum 4 1 1 6 

 

 

Antall tjenesteår 1-10år 

Operasjonserfaring KFOR IFOR ISAF 

Grad Major 

Sivil utd Master 

Politiske preferanser SP 

Stemt samme Ja 

 

 NATO Afghanistan/Balkan representerer et svært begrenset meningsgrunnlag. Fordelingen 

uttrykker derfor en beskrivelse av en tendens, som viser seg å være lik den som ble funnet i 

gruppene NATO Afghanistan og NATO Balkan. Fordelingen mellom abstrakte og konforme 

indikatorer fordeler seg likt: Kollegiet, Forsvarsledelse og Egne erfaringer har hver seg 

samme andel som Media. Dermed er det naturlig å tilegne fordelingen ett rolleuttrykk som 

utøver av det militære yrket (Haaland 2007: 249). 

 

 

Opinionsledere for personell med erfaring fra  

NATO Afghanistan/NATO Balkan 

Respondentgrunnlaget i NATO 

Afghanistan/NATO Balkan 
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6.2.5. Ikke deltatt 

Tabell 36: Sammenhengen mellom 30 års alder , ingen erfaring fra internasjonale operasjoner og hva som danner utgangspunkt for 

offiserenes   meningsdannelse  i forsvarsspørsmål.  

     

 

                             

  Viktig Mindre viktig Ikke viktig Sum 

Forsvarsledelsens syn (2)13 (2)20     

Medoffiserers syn (3)20 (1)10     

Holdninger hos Familie/Venner   (3)30 (1)33   

Egne erfaringer (4)26 (1)10     

politiske preferanser (4)26 (1)10     

Media, bøker osv (2)13 (2)20 (1)33   

Annet     (1)33   

Sum 15 10 3 28 

 

 

 

Antall tjenesteår 1-10år 33% 11-20 år 66%   

Grad Major 80% Kaptein 20 %   

Sivil utd Master 40 % Cand Mag 20% Noe Høyskole 40% 

Politiske preferanser AP 60% SP 20% V 20% 

Avgitt samme stemme i dag Ja Nei Vet Ikke 

 

I Ikke deltatt vurderes Egne erfaringer og Politiske preferanser høyest med 26 %.  Denne 

gruppen har mindre tro på Egne erfaringer enn i gruppen Deltatt. Avstanden er på 5 % som er 

en synlig, men ikke stor avstand.   I tillegg har gruppen en andel på 10 % som mener Egne 

erfaringer er Mindre viktig. At Egne erfaringer blir vurdert som Mindre viktig er særegent for 

denne gruppen. Hva er årsaken til den lave andelen som vektlegger egne erfaringer? 

Egne erfaringer uttrykker den delen av selv`et hos respondenten som omhandler faglig 

selvtillit. Faglig selvtillit kan også knyttes til respondentens identifikasjon med den rollen som 

yrkesstillingen innebærer. Det er et vilkårlig skille mellom sosial og personlig identitet. 

”Personlig identitet refererer til kvaliteter og karakteristikker som vi ser i oss selv, og som er 

sterkt individuelle…Sosial identitet refererer til den delen av selvkonseptet som omfatter 

Opinionsledere  for personell som ikke  har 

deltatt i internasjonale operasjoner 

Respondentgrunnlaget i 30 års gruppen  som  

ikke har  deltatt i internasjonale operasjoner 
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individets kunnskap om sitt medlemskap i sosiale grupper.. Sosial identitet innebærer også 

verdien og den emosjonelle betydningen av gruppemedlemskap for individet (Augoustinos & 

Walker 1999 i; Laberg m.fl 2005: 97). 

Denne lave tilknytning til Forsvaret kan ha sammenheng med manglende erfaringskapital fra 

utenlandstjeneste, som igjen kan innvirke på den manglende oppslutningen Forsvarsledelsen 

og Kollegiet. Forsvarsledelsen har 13 % mindre oppslutning enn Politisk preferanse, og er på 

samme nivå som sekundærrelasjonen Media. Kollegiet har en fordeling på 20 % som i det 

store og hele må regnes som en lav fordeling.  

Det er overraskende at Politiske preferanser står sterkest. I Deltatt gruppen er fordelingen på 

Politiske preferanser bare 6 % mot hele 26 % i forhold til Ikke deltatt gruppen. Det kan virke 

som det er andre spørsmål enn forsvarsspørsmål som avgjør de politiske preferansene til 

denne gruppen. Verken Venstre eller Senterpartiet, som utgjør de resterende 40 % av 

stemmene i denne gruppen, kan regnes som typiske ”forsvarsspartier”. For de som stemte AP 

ved Stortingsvalget 20005 var ” …offentlig-privat dimensjonen overlegent viktigst, etterfulgt 

av vekstorientering, sekulær verdiorientering og synet på innvandring” (Aardal 2007b:101). 

Det som særpreger Ikke deltatt - gruppen er at 60 % stemmer AP.  I motsetning til de andre 

respondentene, er det bare AP velgerne som ville stemt på samme parti i dag. At samtlige av 

AP velgerne ville stemt det samme i dag, står i motsetning til Aardal utsagn om at det var 

18%  økningen i velgervandringene ved 2005 valget, noe som defineres som en rekord 

(Aardal 2007c: 23).  I tillegg var tendensen ved Stortingsvalget 2005 at oppslutningen om AP 

øker ettersom alderen øker (Aardal 2007c:33/ 34), derfor er det overraskende at 30 års 

gruppen uttrykte en sterk oppslutning om AP ved det samme Stortingsvalget. Partilojaliteten 

til AP kan indikere at respondentene har en ideologisk tilknytning til partiet.   

Det er naturlig å tenke seg at det autoritetsorgan som forsvarsledelsen representerer, har liten 

tillit ut i fra Aps grunnideologi. Det som kjennertegner venstresiden og den grunnleggende 

marxismen, er skepsisen til autoriteter: ” Når det i kommunistiske manifest heter at et 

samfunns herskende idèer er den herskende klasses idèer...” (Malnes & Midgaard 1994: 262) 

er det grunnlag for å tro at gruppen er skeptisk til ” den herskende klasse” i Forsvaret. 

 Det er verdt å notere seg at Kollegiet har 6 % lavere fordeling enn Politisk preferanse. 

Kollegiet skulle antas å være en primærgruppe i forhold til ” den fysiske nærhet, ansikt-til-

ansikts forholdet” (Østerberg 1997:43). Man kan altså si at partiidentifikasjonen enten er 
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veldig sterk, eller at den kollegiale konformiteten er særlig lav.  Familie/Venner (30 %) har en 

avstand på  10 % til  Forsvarsledelsen (20 %). Dette er lik fordelingen for den kosmopolitiske 

indikatoren Media.  Er det Media om vurderes for høyt, eller er det Forsvarsledelsen som 

vurderes for lavt? I betraktning av at fordelingen til Forsvarsledelsen er relativt lav i Viktig 

kategorien heller man mot det siste. I et perspektiv der ledelsen baserer seg på en 

institusjonell blanding av tvangsmakt og normativ makt (Etzioni 1975:56), må man kunne 

hevde at den normative kontrollen i denne gruppen er svak.  

De kosmopolitiske indikatorene gir seg utslag i svake preferanser for primærgrupper. I Viktig 

er ikke bare primærgrupper knyttet til Forsvaret i seg selv, men også til den horisontale 

primærpreferansen. Familie/Venner nedtonet. Kollegiet har en andel på 20 %, mens 

Forsvarsledelsen vektlegges så lavt som 13 %. I tillegg vektlegges Egne erfaringer med 26 % 

i Viktig, og 10 % i Mindre viktig. Det er likevel verdt å legge merke til at av samtlige Ikke 

deltatt grupper, har denne gruppen den høyeste fordelingen Egne erfaringer. Med unntak av 

Egne erfaringer er de militære preferansene svake, mens de Politiske preferansene er sterke. 

Derfor er det rolletypen ”hjemlandsforsvarsrollen /Borgeroffiseren som passer best for denne 

gruppen. 

Sammenlignet med de andre gruppene i 30 årene, er det ingen grupper som har så høye 

verdier av Politiske preferanser som denne gruppen. Den andre kosmopolitiske indikatoren 

(Collins 1988:217) Media innehar lik fordeling som Forsvarsledelsen i både Viktig og Mindre 

viktig.  

Antagelsen at sivil utdannelse innvirker på konformitetsgraden (Kanter 1977 i; Collins 1988: 

217), svekkes i denne sammenhengen. Deltatt- gruppen har en høyere utdannelsesgrad enn 

Ikke deltatt gruppen, likevel er Deltatt gruppen mer konform enn Ikke deltatt. Det er tre 

forhold som kan innvirke på gruppens kosmopolitiske profil. For det første tilhører gruppen et 

alderssegment som tilhører en individualistisk bevissthetsstruktur (Bjørnstad 2008:33). For 

det andre uttrykker fordelingen en stor og lojal oppslutning om et politisk alternativ som i 

følge hjerneforskning uttrykker en kognitiv evne til fleksibilitet (Amodio m.fl nature 

neuroscience 2007). For det tredje virker det som om miljøfaktoren også virker inn. Gruppen 

har ikke blitt påvirket av den konformitet som medfølger inngruppe-favorisering i en 

krigssituasjon (Mummenday m.fl. i; Laberg 2005: 99). 
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6.2.6. Lydighets - og generasjonsvurdering for 30 års gruppen 

Det totale inntrykket av 30 års- gruppen taler for at gruppens organisasjonsverdi uttrykker 

operasjonelle verdier.  Dette er moralske og normative verdier som innvirker på aktørens 

adferd (Schein 1998: 14,Sørensen & Pedersen 1994: 25). Dette uttrykkes i tabell 32 som viser 

at Egne erfaringer og Kollegiet prioriteres i sterkere grad enn forsvarsledelsen.   

Robert K. Merton skiller mellom latente og manifeste funksjoner, der de ”manifeste 

funksjonene er resultat av hva mennesker bevisst forsøker å oppnå, og latente funksjoner er 

forårsaket av påvirkning internt i det sosiale systemet” (Collins 1994:198). Altså at fenomenet 

er utilsiktet (Martiniussen.ntnu.no 2005).  

Antagelsen om at personellet i Deltatt gruppen har skiftet roller som konsekvens av tilegnelse 

av erfaringskapital, indikerer livsfaseeffekt (Hellevik 2001:55). Samtidig eksisterer det, 

innenfor en generasjon, flere forskjellige, motstridende generasjons enheter. Sammen så 

utgjør de en virkelig generasjon nettopp for de er innrettet mot hverandre…”( Mannheim 

1968:306-307). Forskjeller mellom personell innenfor samme aldersgruppe men med ulik 

erfaringskapital, indikerer en individualisert bevissthetsstruktur som innvirker ulikt på 

personell med og uten erfaringskapital. Hos personell med erfaringskapital kan dette resultere 

i en sterkere grad av kohesjon og fokus på egen kompetanseoppbygging, mens hos personell 

uten erfaringskapital kan resultere i svake preferanser for primærgrupper. At begge gruppene 

er under påvirkning av endringer som finner sted over kort tid, indikerer i tillegg en 

periodeeffekt (Hellevik 2001: 56). Siden det ikke er forskjell mellom NATO Afghanistan og 

NATO Balkan i rolletilegnelse, virker den ikke like fremtredende som i 40 års- gruppen hvor 

samme personell har erfaring fra både fredsbevarende og fredsopprettende operasjoner. 

 

6.3. 40 årene: Lojalitet til Dovre faller eller institusjonell midtlivskrise? 

Dette er en omfattende gruppe der 81 % av personellet har erfaring fra internasjonale 

operasjoner. Det essensielle hos denne gruppen er å se eventuelle forskjeller mellom de ulike 

operasjonstypene. Eventuelle forskjeller vil bli knyttet til konformitetsgrad og Haalands 

rollekategorier. 
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Tabell 37_: Sammenhengen mellom 40  års alder  og hva som danner utgangspunkt for offiserene sin meningsdannelse  i 

forsvarsspørsmål 

 

 

 

  Viktig Mindre viktig Ikke viktig  Sum 

Forsvarsledelsens syn (7)17 (6)16 (3)16   

Medoffiserers syn (8)19 (5)37 (2)18   

Holdninger hos Familie/Venner (3)7 (10)27 (3)16   

Egne erfaringer (15)36 (1)2     

politiske preferanser (4)9 (6)16 (6)33   

Media, bøker osv (3)7 (9)24 (4)22   

Annet (1)2       

Sum 41 37 18  96 

 

Dette er en gruppe som omfatter personell fra FN tjeneste i Libanon til NATO tjeneste i 

Afghanistan. I den anledning er det relevant å se på det omfattende studiet som Haaland har 

gjort i forhold til rolleoppfatninger etter den kalde krigens slutt:   

 Haalands doktoravhandling viser at norske offiserer ble introdusert til nye roller når de gikk 

fra FN operasjoner til NATO operasjoner. Roller blir forhandlet og endret, enten innenfor en 

gitt situasjon eller ved et historisk skifte i definisjonen av en rolle(Collins 1988:238). Fra den 

tradisjonelle ”embetsmannrollen” utviklet offisersrollen seg til det som kan oppfattes som en 

”krigerrolle”(Haaland 2007: 189/192). Rollespillet, det at en person på en korrekt måte 

imiterer rollen til en annen, innebærer at adferden imiteres (Biddle 1979:189). Dette fungerte 

ikke for det norske personellet:” De norske offiserene distanserte seg fra den mer aggressive 

tilnærmingen hos de britiske og amerikanske allierte. …Likevel, samtidig som ikke- militære 

roller ble avvist, var det klare tegn på beundring vedrørende den kampferdighet disse styrkene 

innehadde” (Haaland 2007: 250). Rolletvetydighet inntreffer, når forventningene enten er for 

ufullstendige eller for utilstrekkelig til å veilede individets oppførsel (Biddle 1979:393).  En 

av grunndimensjonene i Hofstedes kulturstudietr var forholdet mellom maskulin og feminin 

kultur. Torodd Strand påpeker spesifikt kontrasten mellom den markerte maskuline 

amerikanske kulturen og en markert feminin norsk kultur (Strand 2001: 215- 216). I et slikt 

Opinionsledere   for 

  40 års gruppen 
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perspektiv er det naturlig at norske offiserer kan oppleve rolletvetydigheter i møte med en mer 

aggressiv amerikansk militærrolle. Rolletvetydigheten kan oppleves som en rollebelastning. 

Det innebærer at man opplever en belastning i forhold til forventet rolle eller stilling. En måte 

å takle rollebelastning er ved å innta en rolledistanse. Om man utfører en rolle som er 

vanskelig eller krevende kan man for å redusere anspenthet forsvare seg mot rolleutøvelsen 

ved uformellhet eller humor (Biddle 1979:325,326, 394).  Når Haaland beskriver en situasjon 

der ”FN tradisjonen ble devaluert til en militær ”solskinnsferie” (Haaland 2007:196) kan dette 

innebære rolledistanse. Ved å vise til rolleinnsikten hos deltakere i den operasjonen som har 

eksistert kortest tid, redegjøres det for hvordan rolleferdighetene, en persons evne til å utføre 

roller som er komplekse (Biddle 1979: 394), forbedret seg ettersom man etablerte seg: ” I 

løpet av KFOR kunne man se konturene av en ny rolleinnsikt blant styrkene i felten... Dette 

innebar en merkbart mer moden tilnærming til fredsstøtte operasjoner …samtidig som 

styrkene var mindre fiksert vedrørende å praktisere sin krigsrelaterte ferdigheter ”(Haaland 

2007:240). 

6.3.1. Deltatt 

Tabell 38: Sammenhengen mellom 40  års alder ,  personell som har deltatt i internasjonale operasjoner og hva som danner 

utgangspunkt for offiserene sin meningsdannelse  i forsvarsspørsmål 

 

 

 

  Viktig Mindre viktig  Ikke viktig Sum 

Forsvarsledelsens syn (5)16 (5)17 (3)18   

Medoffiserers syn (6)19 (4)13 (2)12.5   

Holdninger hos Familie/Venner (2)6 (8)27 (3)18   

Egne erfaringer (13)41       

politiske preferanser (4)12 (4)13 (5)31   

Media, bøker osv (1)3 (8)27 (4)13   

Annet         

Sum 31 29 16 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinionsledere for personell som har deltatt i 

internasjonale operasjoner    
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Antall tjenesteår 21-35 år   66% 11-20 år  33%     

Operasjonserfaring NATO Afghanistan   30%  NATO Balkan 15 % 
 

  

  NATO Afghanistan/Balkan  15%       

  FN Midtøsten/NATO Balkan  15 %       

  FN Midtøsten/NATO Afghanistan  7 %       

  FN Balkan /NATO Afghanistan  7%       

  FN Midtøsten 7 %       

Grad Major 53% OberstLøyt.38% Oberst 7%   

Sivil utd VGS 16% Noe Høyskole 66%   Cand Mag 16% 

Politiske preferanser 

H 50% 
  FRP 30% AP 20%  

Avgitt samme stemme i 

dag 

Vet ikke  og  

Ja Ja Ja  

 

I betraktning av at gruppen som følge av erfaring med fiendtlige omgivelser har operert med 

klare skillelinjer mellom inn og utgruppe (Østerberg 1997: 29),  var det å forvente at Kollegiet 

skulle være mer vektlagt enn resultatet fra undersøkelsen viser.Men  avstanden fra Kollegiet  

til Egne erfaringer, er på 22 %.  Samtidig er avstanden mellom Egne erfaringer og 

Forsvarsledelsen på 25 %.  Det er en såpass høy avstand at det virker som gruppen føler seg 

godt hevet over hva forsvarsledelsen mener.  Mellom Politisk preferanse og Forsvarsledelse, 

er det ikke mer enn 4 % som skiller. Gruppen innehar en sterk Politisk preferanse i og med at 

90 % oppgir at de ” ville avgitt samme stemme i dag”. Av disse stemmer 50 % på 

”forsvarspartiet” H. Politisk preferanse utjevner bildet av en gruppe som er konform (Collins 

1988:216). Andelen på 80 % som har høyere sivil utdannelse enn videregående, kan bidra til å 

motvirke konformismen i denne gruppen. Det som er særegent for Deltatt- gruppen er den 

høye andelen Egne erfaringer. Mens Deltatt i 30 års- gruppen lå på 31 % har Deltatt i 40 års- 

gruppen 41 %, som definerer Egne erfaring som Viktig i sin meningsdannelse. Siden denne 

gruppen består av personell med mest erfaring i form av antall tjenesteår og erfaringskapital 

fra utenlandstjeneste, er det naturlig at gruppen uttrykker størst tro på Egne erfaringer selv om 

det primært er den yngste delen av 40 års gruppen som stoler på Egne erfaringer. 

Det er overveldende bevis for at den bedømning man gjør av seg selv samsvarer med den 

bedømning andre mennesker gjør. I tillegg har man kunnet bevise at man bedømmer seg selv 

høyere enn det andre mennesker i virkeligheten gjør (Rosenberg 1981:597-98, 600-601 i; 

Respondentgrunnlaget i 40 års gruppen  som 

har  deltatt i internasjonale operasjoner 
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Collins 1988: 231). I følge Rosenberg kan man altså anta at dette er en gruppe med en sterk 

rolleidentifikasjon: Gruppestrukturen har en innvirkning på det presset individet opplever i 

forhold til en gitt rolle. Det er mer press for individer å identifisere seg og utøve roller 

innenfor en gruppe som er innskrenket og hvor rollene er entydige (Collins 1988: 237-238). 

Den konformiteten som resulterer i et fokus på Egne erfaringer kan tyde på at den militære 

identifikasjonen er sterk.  Samtidig innebærer tilstedeværelsen av to abstrakte indikatorer at 

rolletilegnelsen for denne fordelingen ligger nærmest den militære praktikeren fremfor 

krigerrollen. 

 6.3.2. FN Midtøsten -gruppene.  

 FN Midtøsten - gruppen omfatter samtlige som har tjenestegjort i en FN misjon i Midtøsten, 

inkludert personell som i tillegg har erfaring fra tjeneste i NATO.  

 

Tabell  39_: Sammenhengen mellom 40  års alder , personell med FN MIidtøsten erfaring  og hva som danner utgangspunkt for 

offiserene sin meningsdannelse  i forsvarsspørsmål 

  

 

 

  Viktig  Mindre viktig ikke viktig Sum 

Forsvarsledelsens syn (2)18 (1)25 (1)11   

Medoffiserers syn (2)18   (2)22   

Holdninger hos Familie/Venner (1)9   (3)33   

Egne erfaringer (4)36       

politiske preferanser (2)18 (1)25 (1)11   

Media, bøker osv   (2)50 (2)22   

Annet         

Sum 11 4 9 24 
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Antall tjenesteår 66% 11-20 år 33% 21-35år 

Grad 75% majorer 25 % Obl 

operasjonserfaring UNIFIL MFO 

sivil utdannelse 66%noehøyskole 33%Cand mag 

Politiskpreferanse 33 %: AP, H. FRP   

Avgitt samme stemme i dag Ja   

 

Også FN Midtøsten gruppen befant seg i en situasjon med skarpe skiller mellom inn - og 

utgruppe. UNIFIL operasjonen var preget av flere perioder med spenning og kamphandlinger. 

Personellet som deltok i operasjonen opplevde ved siden av å bli trakassert av lokale aktører, 

alvorlige hendelser som også kunne innebære dødelig utgang for personellet. Dette bekrefter 

leder for UNTSO (FNs observatørkorps til Midtøsten), Generalmajor Robert Mood. Med sin 

erfaring fra UNIFIL og KFOR, er Mood av den oppfatning at UNFIL var mer krevende enn 

NATO operasjonen på Balkan (Haaland 2007:71-72).Om man tar utgangspunkt i at  60 % av  

FN Midtøsten har UNIFIL bakgrunn, skulle man derfor  kunne  forventet at gruppen var mer 

konform. 

Det er en andel på 75 % majorer i denne gruppen. Av disse har 66 % 11-20 års tjeneste bak 

seg. Samtidig befinner halvparten av personellet seg mellom 40 og 45 år. Personellet befinner 

seg i en karrieremessig mellomfase i forhold til grad, alder og antall tjenesteår.  Teoretisk 

skulle man anta at forventningen om opprykk gjorde at man tilpasset seg Forsvarets 

institusjonelle krav om lydighet til Forsvarsledelsen (Biddle 1979:382).  

Men med en fordeling på 18 % i kategorien Viktig har Forsvarsledelsen lik fordeling som 

Kollegiet og Politiske preferanser. I tillegg har Forsvarsledelsen lik fordeling som Politisk 

preferanse også i kategorien Mindre viktig.  I den samme kategorien har sekundærrelasjonen 

Media (Østerberg 1997: 43) dobbel fordeling som Forsvarsledelsen.  

 Familie/Venner vektlegges med 9 %. Dette er en preferanse som kan sies å være en konform 

indikator da den knytter seg til en primærgruppe, men preferansen kan også innebære 

pluralisme siden den er en vertikalpreferanse (Merton 1968: 422-38, Goode 1960 i; Collins 

1988:236). 

Respondentgrunnlaget i  FN Midtøsten 
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Den tydelige andelen Politiske preferanser kan indikere at det ideologiske står sterkt i denne 

gruppen. Uavhengig av partipreferanser har samtlige gitt uttrykk for at de ville ha stemt det 

samme som ved Stortingsvalget i 2005. Det er en fordeling på 66 % i favør av FRP/H mot 33 

% oppslutning om AP.  Dette er politiske preferanser som uttrykker konservatisme og en 

vektlegging av lojalitet (Amodio 2007: i Dagbladet.no 2007).  Dette kan være årsaken til at 

oppslutningen om Forsvarsledelsen har en tilsvarende fordeling som Kollegiet, selv om de 

skarpe skillene mellom ut og inngrupper skulle tilsi inngruppe- favorisering (Mummenday 

m.fl. i; Laberg 2005: 99) og en sterkere vektlegging til fordel for kollegiet. 

En andel på 36 % i forhold til Egne erfaringer forteller om en høy grad av bevissthet i forhold 

til egen meningsdannelse. Egne erfaringer kan relateres til graden av militær identifikasjon 

som igjen kan knyttes til en konform rolletilegnelse. Det er grunn til å anta at disse veteranene 

vil ha erfaringsstatus internt i Forsvaret, dvs. at omgivelsene mener at de har gode 

rolleferdigheter (Biddle 1979:394). Dette vil innvirke på hvordan de selv ser på sine 

rolleferdigheter. Det er overveldende bevis for at den bedømning man gjør av seg selv 

samsvarer med den bedømning andre mennesker gjør. I tillegg har man kunnet bevise at man 

bedømmer seg selv høyere enn det andre mennesker i virkeligheten gjør (Rosenberg 

1981:597-98, 600-601 i; Collins 1988: 231). 

Den idealtypiske polititjenestemann illustreres av lederen for Politiets Fellesforbund, Arne 

Johannessen, som ”den gode politimannen”. En tilsvarende idealtypisk ”god soldat” kan være 

Ola Soldat, som er en populærbetegnelse om norske soldater i utenlandstjeneste. Uttrykket har 

sin opprinnelse fra deltagelsen i Tysklandsbrigaden etter siste verdenskrig (Språknytt 2003). 

Det er en betegnelse som særlig omfatter personell som har deltatt i utenlandstjeneste under 

den kalde krigen, herunder UNIFIL deltagelse. Av samtlige land som har bidratt til UNFIL er 

det Norge som hadde høyest antall styrker over lengst tid. Ideologisk var operasjonen i 

samsvar med Norges altruistiske og humanitære tradisjoner. Den reflekterte landets 

omfattende og tradisjonsrike FN engasjement (Børresen m.fl.2004: 171). At det var samsvar 

mellom den nasjonale idèologien og den idèologien som lå til grunn for militæroperasjonen, 

gjør det naturlig at UNIFIL personellet i en nasjonal sammenheng blir sett på som kulturelle 

ikoner. Dette siden kulturelle ikoner kan innebære en representasjon av en norm, forventning 

eller kjerneverdi (Rubin & Rubin 195: 176). Dette innebærer også at den militære 

identifikasjonen som uttrykkes kan ha en kosmopolitisk form. 
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At fem av syv preferanser vektlegges underbygger en kosmopolitisk tendens. At Politisk 

preferanse har lik fordeling som Kollegiet og Forsvarsledelsen, i tillegg til Medias sterke 

stilling i Mindre viktig, forsterker dette inntrykket. Den rolletilegnelsen som er mest relevant 

er statstjenestemannsrollen. Både Politiske preferanser og Forsvarsledelsen innebærer en 

preferanse for ”implementering av politiske direktiver” (Haaland 2007: 11) 

6.3.3. FN Midtøsten 

Utvalget i FN gruppene er for lite til å uttrykke noe entydig.  En sammenligning kan indikere 

tendenser som kunne vært interessante for videre forskning. 

Tabell 40:  Sammenhengen mellom 40  års alder , personell med  erfaring fra FN Midtøsten og hva  som danner utgangspunkt for 

offiserenes  meningsdannelse  i forsvarsspørsmål.  

 

 

 

 

  Viktig Mindre viktig  Sum 

Forsvarsledelsens syn (1)25     

Medoffiserers syn (1)25     

Holdninger hos Familie/Venner (1)25     

Egne erfaringer (1)25     

politiske preferanser   (1)50   

Media, bøker osv   (1)50   

Annet       

Sum 4 2 6 

 

 

 

Antall tjenesteår 11-20 år  

Grad Major  

Operasjonserfaring UNIFIL 

Sivil utd Noe Høyskole  

Politiske preferanser FRP 

Avgitt samme stemme i dag  Ja 

 

 

Opinionsledere  for personell med erfaring fra 

FN Midtøsten 

 

Respondentgrunnlaget i  FN Midtøsten 
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Fordelingen for FN Midtøsten viser at respondentgrunnlaget likestiller Egne erfaringer 

sammen med Forsvarsledelse, Kollegiet og Familie/Venner. Som nevnt innebærer 

opinionsledning en fortrolighet som har sin opprinnelse i den tillit man vektlegger vurderinger 

og dømmekraft hos folk man har en nærhet til. Fordelingen i denne gruppen innebærer at 

opinionsledningen har forekommet horisontalt så vel som vertikalt (Lazarfeld m.fl. 1948: 

xxiii, 155).   

I Mindre viktig kategorien finner man de kosmopolitiske indikatorene. Her fordeler Media og 

Politiske preferanser seg med 50 % hver. Siden Politiske preferanser uttrykker konservatisme 

og en vektlegging av lojalitet (Amodio 2007: i Dagbladet.no 2007), forsterkes inntrykket av 

en konform fordeling.   

Til tross for at gruppen sier seg påvirket fra en sivil primærgruppe som Familie/Venner, synes 

gruppen å være dominert av de militærrelaterte påvirkningsfaktorene Egne erfaringer, 

Kollegiet og Forsvarsledelsen. Denne fordelingen indikerer en preferansetilegnelse som 

befinner seg nærmere ”krigerrollen”, som uttrykker konforme verdier som ”ære, plikt, 

samhold og lojalitet” (Haaland 2007:11) enn rollen som praktisk utøver av det militære yrket. 

Den rolletypen som er mest fremtredende i denne fordelingen er Krigerrollen. Dette siden 

Kollegiet og Forsvarsledelsen har vektlegges like høyt, mens kosmopolitiske indikatorer 

vektlegges i mindre i grad. 

FN Midtøsten representeres av personell som er yngst, innehar lavest Antall tjenesteår og 

graden major. Her er det trolig at ”forventet sosialisering” har innvirket ved at forventningen 

om opprykk, kan resultere i tilpasning  til det institusjonelle kravet om lydighet(Biddle 

1979:382) til Forsvarsledelsen.  
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6.3.4. FN Midtøsten /NATO Afghanistan 

Tabell 41:  Sammenhengen mellom 40  års alder , personell med  erfaring fra FN Midtøsten /NATO Afghanistan  og hva  som danner 

utgangspunkt for offiserenes  meningsdannelse  i forsvarsspørsmål. 

 

 

  Viktig Mindre viktig  Ikke viktig Sum 

Forsvarsledelsens syn   (1)50     

Medoffiserers syn (1)33       

Holdninger hos Familie/Venner     (1)100   

Egne erfaringer (1)33       

politiske preferanser (1)33       

Media, bøker osv   (1)50     

Annet         

Sum 3 2 1 6 

 

 

 

 

Antall tjenesteår 21-35 år 

Grad Oberstløytnant 100% 

Operasjonserfaring ISAF 

  MFO 

Sivil utd Ubesvart 

Politiske preferanser AP 

Avgitt samme stemme i dag  Ja 

 

 

Fordelingen viser at FN Midtøsten/ NATO Afghanistan   Kollegiet, Egne erfaringer og 

Politiske preferanser  fordeler seg likt med henholdsvis 33 % hver i kategorien Viktig. Den 

like fordelingen mellom Media og Forsvarsledelse i Mindre viktig, innebærer at også i denne 

kategorien er konforme og kosmopolitiske indikatorer likestilt.  

Denne fordelingen befinner seg mellom praktisk utøver av det militære yrket og 

”Krigerrollen”. Den vektlegging som tildeles kosmopolitiske indikatorer både i Viktig og 

Opinionsledere for personell med  erfaring fra  

FN Midtøsten / NATO Afghanistan 

 

Respondentgrunnlaget i  FN Midtøsten / NATO 

Afghanistan 
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Mindre viktig, gjør at fordelingen tenderer mot rollen som praktisk utøver av det militære 

yrket fremfor ”Krigerrollen”. 

At Politiske preferanser vektlegges likt som Kollegiet og Egne erfaringer, taler for en 

kosmopolitisk innvirkning på fordelingen. Respondentgrunnlaget uttrykker en Politisk 

preferanse som i følge Amodio innebærer en høyere toleranse i forhold til kompleksitet og 

tvetydighet, men også lavere grad av lojalitet (Amodio 2007 i; Dagbladet.no 2007, Amodio 

m.fl. nature neuroscience 2007). Dette kan være årsaken til at forsvarsledelsen ikke er 

representert i fordelingen. 

6.3.5. FN Midtøsten / NATO Balkan 

Tabell 42:  Utdrag fra sammenhengen mellom 40  års alder , personell med  erfaring fra FN Midtøsten /NATO Balkan  og hva  som 

danner utgangspunkt for offiserenes  meningsdannelse  i forsvarsspørsmål. 

 

 

 

 

 

 

  Viktig Mindre viktig Ikke viktig Sum 

Forsvarsledelsens syn (1)25   (1)12.5   

Medoffiserers syn     (2)25   

Holdninger hos Familie/Venner     (2)25   

Egne erfaringer (2)50       

politiske preferanser (1)25   (1)12.5   

Media, bøker osv     (2)25   

Annet         

Sum 4   8 12 

 

 

 

Antall tjenesteår 11-20  år 50% Ubesvart 50% 

Grad Major 100%   

Operasjonserfaring KFOR 

UNIFIL 

KFOR 

UNIFIL 

  

Sivil utd Cand Mag 50 %  Noe Høyskole 50% 

Politiske preferanser Høyre Høyre 

Avgitt samme stemme i dag  Ja Ja 
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Det typiske for respondenter med erfaring fra NATO Balkan- og FN Midtøsten operasjoner er 

vektleggingen av egne erfaringer.  Dette er en gruppe hvor meg`et og gruppebedømningen er 

sterk (Collins 1988: 237-238/234).  Det er lik fordeling mellom Forsvarsledelse og Politiske 

preferanser. Den politiske preferansen som uttrykkes er for ”forsvarspartiet” Høyre, som med 

sin statsråd i Bondevik II regjeringen økte trykket på internasjonaliseringen av Forsvaret 

(Græger 2007: 77). Preferansen for Høyre indikerer en kognitiv tilnærming som ”kan sees på 

som stabile og lojale (Amodio 2007: i Dagbladet.no 2007). Autoritetstroen, som kommer til 

uttrykk i Politiske preferanser indikerer konformisme, og dette tydeliggjøres med et fravær av 

preferanser i kategorien Mindre viktig. Samtidig uttrykker vektleggingen av Egne erfaringer 

at den sosiale identiteten (Laberg m.fl 2005:97) er sterkt knyttet til personellets oppfatning av 

sin egen kompetanse. 

En sterk militær identifikasjon, autoritetsorientert Politisk preferanse som støtter oppunder 

vektleggingen av Forsvarsledelsen taler for en fordeling som uttrykker ”Krigerrollen”. At 

Politiske preferanser har lik verdi som Forsvarsledelsen innebærer likevel at en abstrakt 

indikator innehar samme prosentandel som en konform verdi.  

Samtidig er både Politiske preferanser og de militærrelaterte verdiene Kollegiet og 

Forsvarsledelse representert i kategorien Ikke viktig. Det toner ned et konformt 

helhetsinntrykk og gjør at  rollepreferansen for denne gruppen heller mot å være  praktiske 

utøvere av det militære yrket (Haaland 2007: 249).  

Siden endringer og omforhandlinger av roller inntreffer enten ved et historisk skifte i hvordan 

rollen defineres eller innenfor en spesifikk situasjon (Collins 1988: 238), kunne man forventet 

en tilnærming til ”Krigerrollen”. 

Fordelingen samsvarer, selv om de ikke er direkte overførbare, med Haalands beskrivelser i 

forhold til personellet som tjenestegjorde i KFOR kontingentene. Dette personellet hadde i 

følge Haaland, en mer moden tilnærming til sin egen rolleforståelse. ”En tilbakeholden 

internasjonal krigerrolle” innebar elementer fra hjemlandsforsvareren så vel som erfaringer 

fra FN tjeneste (Haaland 2007:240-241). 
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6.3.6. FN Balkan/ NATO Afghanistan  

Tabell 43: Utdrag fra  sammenhengen mellom 40  års alder , personell med  erfaring fra FN Balkan  /NATO Afghanistan  og hva  

som danner utgangspunkt for offiserenes  meningsdannelse  i forsvarsspørsmål. 

 

 

 

 

  Viktig Mindre viktig  Ikke viktig Sum 

Forsvarsledelsens syn         

Medoffiserers syn   (1)25     

Holdninger hos Familie/Venner   (1)25     

Egne erfaringer (1)100       

politiske preferanser   (1)25     

Media, bøker osv   (1)25     

Annet         

Sum 1 4   5 

 

 

 

 

Antall tjenesteår 21-35år 

 Grad   Oberstløytnant  

Operasjonserfaring ISAF 

  UNPROFOR 

sivil utdannelse Noe Høyskole 

Politiskpreferanse AP 

Avitt samme stemme i dag Ja 

 

 

Det særegne med denne fordelingen er at preferansegrunnlaget i Viktig  begrenser seg i 100 % 

oppslutning om  Egne erfaringer. I Mindre viktig kategorien er Kollegiet, Familie/ Venner og 

Politisk Preferanse, Media, likt vektet med 25 %.  

Konformitetsgraden i gruppen gjør at fordelingen tenderer mot ”Krigerrollen”. 

Tilstedeværelsen av preferansepluralisme i Mindre viktig, veier ikke opp for det ensidige 

Opinionsledere for personell med  erfaring fra  

FN Balkan /NATO Afghanistan 

 

Respondentgrunnlaget i  FN Balkan /NATO 

Afghanistan 
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fokus på Egne erfaringer i kategorien Viktig. Sosial identitet omhandler den kunnskap 

individet har om sitt sosiale gruppemedlemskap (Laberg m.fl 2005: 97). Dette militære 

meg`et kan være en samling av de forventninger som er relatert til en person. Enkelte av disse 

forventningene er formet igjennom internalisering som er skapt av andre eller forventninger 

som er formet av direkte erfaring (Biddle 1979:290). I tillegg kan vektleggingen av egne 

erfaringer uttrykke den egeninteresse det er for offiseren å kontrollere andre personer sin 

oppførsel. Ved å uttrykke seg på en bestemt måte kan offiseren formidle et inntrykk av seg 

selv som gjør at det er større sannsynlighet for at andre handler i samsvar med ønskene til 

offiseren (Goffman 1959: 1-16 i; Biddle 1979: 290-291).  

Teoretisk skulle personell som har Noe Høyskole/Universitet uttrykt en høyere grad av 

kosmopolitisme. Men med erfaringskapital fra FN og NATO, kan en rollekonflikt resultere i 

en forsterket identifikasjon med militærrollen, da en måte å løse rollekonflikten er 

”konformitet til den ene eller andre av de polariserte forventningene” (Gross m.fl 1958 i; 

Biddle 1979:200 ). 

Sosiale forhold som individets plassering i et hierarki innvirker på hvorvidt individet 

identifiserer seg med en rolle. Befinner man seg enten høyt eller lavt på rangstigen øker 

muligheten for at man identifiserer seg med rollen. Om man i tillegg befinner seg innenfor 

strukturer som er avgrenset og hvor rollene er klare, vil det individuelle presset for 

rolleutøvelse og rolleidentifikasjon øke (Turner i; Collins 1988: 237-238). Med 21-35 års 

tjeneste og Oberstløytnantsgrad er det mulighet for at Forsvarets strukturer vil øke den 

militære identifikasjonen.  En tilleggsfaktor er den sosiale kompaktheten som oppstår i 

krigsområder, og som kan resultere i inngruppe-favorisering (Mummeday m.fl.  2000 i 

;Laberg m.fl.2005: 99). Summen av dette kan bygge oppunder ”krigerrollen”. 
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6.3.7. NATO Balkan  

Tabell 44: Utdrag fra  sammenhengen mellom 40  års alder , personell med  erfaring fra NATO Balkan  og hva  som danner 

utgangspunkt for offiserenes  meningsdannelse  i forsvarsspørsmål. 

 

 

 

  Viktig Mindre viktig  Ikke viktig Sum 

Forsvarsledelsens syn (1)20 (1)20     

Medoffiserers syn (1)20 (1)20     

Holdninger hos Familie/Venner   (1)20     

Egne erfaringer (2)40       

politiske preferanser (1)20       

Media, bøker osv   (2)40     

Annet         

Sum 5 5   10 

 

 

  

Antall års tjeneste 21-35  år 100 %   

Grad Major 50 % Oberstløytnant 50 % 

Operasjonserfaring KFOR SFOR 

sivil utdannelse VGS 50 % Noe Høyskole 50% 

Politiskpreferanse Ubesvart Høyre 

Avgitt samme stemme i dag 

  

Vet ikke 

 

Avstanden fra Egne erfaringer, til nest høyeste preferanse er på 20 %. Den kosmopolitiske 

verdien Politisk preferanse i Viktig kategorien er sidestilt, og vektlagt likt med konforme 

verdier som Forsvarsledelse og Kollegiet. At fordelingen uttrykker preferansepluralisme 

styrkes idet fire av syv preferanser er vektlagt i Viktig kategorien. I Mindre viktig er antallet 

preferanser tilsvarende. I tillegg scorer Media dobbelt så stort som Kollegiet og 

Forsvarsledelsen i denne kategorien. 

Sidestilling av Kollegiet og Forsvarsledelse, representerer en helhetlig militær identifikasjon 

(Laberg m.fl. 2005:110). Gjennom ulike regelsystemer eller perspektiver tilkjennegis de 

Opinionsledere for personell med  erfaring fra 

NATO Balkan  
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forventninger samfunnet og gruppen har ovenfor individet (Øhra hive.no 2009). Både 

forsvarsledelsen og offiserenes kolleger kan representere den generaliserte andre: der 

kollegiet representerer offisersgruppens holdninger og forsvarsledelsen representerer 

forsvarssamfunnets holdninger.  

Politiske preferanser har en like stor enkeltvis preferanseandel som de konforme uttrykkene, 

samtidig som Mindre viktig innehar sekundærpreferansen Media 40 %. Derfor heller 

meningsdannelsesvurderingen i retning av den militære praktikeren. 

Gruppen vektlegger egne erfaringer høyt i forhold til grupper som har større grad av 

erfaringskapital. Det som utgjør sosiale roller er at man til stadighet gjentar et adferdsmønster 

(Collins 1988: 270). Men denne gruppen har ikke repetert disse adferdsmønstrene i form av 

erfaring fra andre utenlandsoppdrag. Vektleggingen av Egne erfaringer, kan komme av en 

sterk identifikasjon med Forsvaret. Den sterkeste rolleidentifikasjonen inntreffer i forhold til 

roller som innebærer maktutøvelse. Om man i tillegg befinner seg innenfor strukturer som er 

avgrenset og hvor rollene er klare, vil det individuelle presset for rolleutøvelse og 

rolleidentifikasjon øke (Turner i; Collins 1988: 237, 237-238). Den sosiale kompaktheten som 

følger tilstedeværelsen i krigsområder kan resultere i en inngruppe-favorisering (Mummeday 

m.fl. 2000: i Laberg m.fl.2005:99). 

Man kunne ha forventet at respondentgrunnlaget uttrykte en sterkere tilknytning til 

forsvarsledelse og kollegiet.100 % av respondentene i gruppen er yngre enn 45 år, og har 21 

og 35 års tjeneste bak seg. Sammen med sin erfaringskapital fra NATO Balkan, kan derfor 

respondentgrunnlaget falle innunder gruppen av yngre og ambisiøse offiserer som befant seg 

på sitt første utenlandsoppdrag og som hadde et tradisjonelt og disiplinert fokus på krigføring 

(Haaland 2007:182).  Politisk preferanse kan være en forklarende faktor. Av de som har 

opplyst partipreferanse støtter samtlige ”forsvarspartiet” Høyre. Forventningen om 

konformitet blir likevel svekket ved at halvparten svarer at de Ikke vet om de ville ”Avgitt 

samme stemme i dag”.  I tillegg har 50 % av gruppen latt være oppgi hva de stemte ved 

Stortingsvalget 2005. At Politiske preferanser ikke kan knyttes direkte til et politisk parti, 

indikerer at gruppen muligens innehar et mer abstrakt perspektiv (Collins 1988: 217) på 

hvordan politikk påvirker meningsdannelsen. 
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6.3.8. NATO Afghanistan/ Balkan  

Tabell 45: Utdrag fra  sammenhengen mellom 40  års alder , personell med  erfaring fraNATO Afghanistan/ NATO Balkan  og hva  

som danner utgangspunkt for offiserenes  meningsdannelse  i forsvarsspørsmål. 

 

 

  Viktig Mindre viktig  Ikke viktig Sum 

Forsvarsledelsens syn   (1)50     

Medoffiserers syn (2)33       

Holdninger hos Familie/Venner (1)16 (1)50     

Egne erfaringer (2)33       

politiske preferanser         

Media, bøker osv (1)16       

Annet         

Sum 6 2   8 

 

 

 

Antall års tjeneste Ubesvart Ubesvart 

Grad Major 50% Oberstløytnant 50% 

Operasjonserfaring SFOR/ISAF KFOR/ISAF 

sivil utdannelse 50% Noe høyskole/  50% cand mag 

Politiskpreferanse Høyre Høyre 

Avgitt samme stemme i dag Ja Ja 

 

Preferansene til dem som har tjenestegjort både i Afghanistan og på Balkan er mest utypisk av 

NATO - gruppene.  Ingen definerer Forsvarsledelsens som viktig for meningsdannelsen.  

Derimot har Kollegiet lik fordeling (33 %) som Egne erfaringer. Det er den laveste 

oppslutningen om Egne erfaringer for samtlige NATO- grupper. Det virker som om 

preferansen for Kollegiet skjer på bekostning av Egne erfaringer og Forsvarsledelsen. Collins 

hevder personer som befinner seg i en ordregiverrolle har en sterkere identifikasjon med 

organisasjonen enn andre (Collins 1988: 211). Siden denne gruppen  har en høy status i 

forhold til grad, sivil utdannelse og erfaringskapital, kunne man forvente en større preferanse 

for perspektivet til forsvarsledelsen. 

Den kosmopolitiske indikatoren Media er på 16 %. Samme fordelingen er tildelt 

Familie/Venner, som både er en primærgruppe og en horisontal preferanse.  Kollegiet er også 

Opinionsledere  for personell med  erfaring fra   

NATO Afghanistan/NATO Balkan 

 

Respondentgrunnlaget i  NATO 

Afghanistan/NATO Balkan 
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en horisontal preferanse, men forskjellen er at Kollegiet er innenfor Forsvaret mens 

Familie/Venner er utenfor Forsvarets sfære. Her blir Familie/Venner en indikator på 

kosmopolitisme siden den forsterker nettverket utenfor Forsvaret (Collins 1988: 216/217).  I 

Mindre viktig kategorien er det en lik fordeling mellom Familie/Venner og Forsvarsledelsen. 

Det er et fravær av sekundærpreferanse for kosmopolitiske indikatorer som Politisk 

preferanse og Media. I stedet uttrykkes tilknytning og tillit til den sivile primærgruppen 

Familie/Venner, og Forsvarsledelsen, som representerer ”den generaliserte andre” i 

forsvarssamfunnet. 

Den abstrakte verdien Media ligger på et lavt nivå, i motsetning til Egne erfaringer og 

Kollegiet. Vektleggingen av egen kompetanse og kollegiet gjør det naturlig å anse at det 

kognitive miljøet som uttrykkes i fordelingen befinner seg nærmere ”Krigerrollen” enn rollen 

som militær praktiker. Kampsituasjonene som respondentgrunnlaget har erfaring fra, kan bli 

sett på som interaksjonsritualer hvor følelser som sinne og frykt resulterer i en sterk sosial 

kompakthet og gjensidig solidaritet (Collins 2004:146). Denne solidariteten og kompaktheten 

gjenspeiles i ” hovedverdiene til krigerrollen som er kohesjon, plikt og lojalitet” (Haaland 

2007:11). Gruppe innehar dobbel erfaringskapital. De har deltatt i misjoner som innebærer et 

skarpt skille mellom inn/utgrupper. ”En forsterkende faktor for utvikling av gruppeidentitet er 

symboler som felles uniform og lokalisering (leire..) opplæring av og trening på spesielle 

aktiviteter og felles erfaringer med ekstreme situasjoner som inneholder stressensorer, trusler 

og påkjenninger. Dette forsterker samhold, relasjoner og lojalitet” (Laberg m.fl.2005:101). 

Det utvikles det Durkheim benevnte som ”mekanisk solidaritet”: ”Når menneskene er like, vil 

de kjenne de samme følelsene, og når disse følelsene er følelser henimot den samme 

gjenstand, og menneskene mer eller mindre klart vet dette, oppstår en særegen kollektiv 

bevissthet: Den enkeltes følelse blir eller kan bli uhyre mye sterkere enn når den føles alene. 

De andres følelser bestyrker den, og omvendt: Alle bestyrker hverandres følelser, og det 

kjennes som de inngår i en felles følelse” (Østerberg 1997: 31). Resultatet er en konform 

tilstand (Collins 1988:215). 
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6.3.9. NATO Afghanistan 

Tabell 46: Utdrag fra  sammenhengen mellom 40  års alder , personell med  erfaring fraNATO Afghanistan  og hva  som danner 

utgangspunkt for offiserenes  meningsdannelse  i forsvarsspørsmål. 

 

 

  Viktig Mindre viktig  Ikke viktig Sum 

Forsvarsledelsens syn (1)11 (3)25     

Medoffiserers syn (2)22 (1)8     

Holdninger hos Familie/Venner   (4)33     

Egne erfaringer (4)44       

politiske preferanser (2)22 (1)8     

Media, bøker osv   (3)25     

Annet         

Sum 9 12   21 

 

 

 

Antall års tjeneste 11-20år 33% 21-35år 66% 
  

Grad Major 50 % Oberstløytnant 25 % 
Oberst 25 % 

Operasjonserfaring Isaf 100%     

sivil utdannelse Noe høyskole/Universitet 75% VGS 25% 

  

Politiskpreferanse FRP 66% Høyre 33% 
  

Avgitt samme stemme i dag 
Ja 

Ja 
  

 

 

Av alle NATO- gruppene innehar denne gruppen høyest andel  Egne erfaringer. I Viktig 

kategorien ligger andelen så høyt som 44 %. En forklaringsmodell er at det individuelle 

presset for rolleutøvelse og rolleidentifikasjon øker om man befinner seg innenfor strukturer 

som er avgrenset og hvor rollene er klare (Turner i; Collins 1988: 237-238). 

Respondentgrunnlaget i denne gruppen har høyest militær grad av samtlige respondenter i 40 

års gruppen. Befinner man seg enten høyt eller lavt på rangstigen øker muligheten for at man 

identifiserer seg med rollen. Siden sosiale forhold som individets plassering i et hierarki 

innvirker på hvorvidt individet identifiserer seg med en rolle (Turner i: Collins 1988: 237), er 

det mulig at gradsnivået blant respondentgrunnlaget også virker inn på fordelingen. Ralph 

Turner fremhever videre at den sterkeste rolleidentifikasjonen inntreffer i forhold til roller 

Opinionsledere for personell med  erfaring fra  

NATO Afghanistan 

 

Opinionsledere for personell med  erfaring fra  

NATO Afghanistan 
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som innebærer maktutøvelse (Turner i; Collins 1988: 237). Men den legitime makten som 

offiserene uttrykker med sine titler er en type stillingsmakt som kan defineres som autoritet, 

mens individuell makt kan defineres som karisma (Biddle 1979: 106-107). Karismaen kan 

knyttes til Egne erfaringer, som uttrykker offiserens faglige selvtillit. Denne faglige 

selvtilliten kan være et av offiserens maktmidler.”Det er i personens egen interesse å 

kontrollere andres adferd, spesielt måten de behandler ham på. Dette kan han oppnå …ved å 

påvirke det syn de andre danner seg av situasjonen, og det kan han gjøre ved å uttrykke seg på 

en slik måte at de får det inntrykk  som skal til for at de frivillig handler etter hans planer. Når 

en person kommer sammen med andre, vil han.. handle målrettet for å gi de andre det 

inntrykket som det er i hans interesse å formidle” (Goffman 1992:13). En annen grunn til at 

Egne erfaringer har en høy andel, kan være at når man befinner seg i et truende miljø, kan 

kunstig selvsikkerhet blir til et overlevelsesinstinkt. I den grad adferd er kontekstuelt 

avgrenset snakker man om kontekstuelle roller (Biddle 1979:72).   

NATO Balkan og NATO Afghanistan har ganske like verdier i Viktig kategorien. Fordelingene 

er jevnstore og innad er Kollegiet, Politiske preferanser og Egne erfaringer nesten like. Men i 

NATO Afghanistan gruppen synes det som Kollegiet (10 %), foretrekkes fremfor 

Forsvarsledelsen. Forsvarsledelsen oppnår desidert den laveste scoren.  

Fordelingen viser at de politiske preferansene er på høyresiden av av norsk politikk, med 33 

% for Høyre og 66 % for FRP. Disse to sterke ikke-sosialistiske partier kan i forsvarsspørsmål 

betegnes som konservative. Gjennom studiet av sammenhengen mellom personlighetstrekk og 

politisk oppfatning, viser Amodio at stabilitet og lojalitet er et personlighetstrekk hos 

konservative (Amodio 2007 i; Dagbladet.no 2007). Andelen som oppgir at de ville stemt det 

samme i dag ligger på 100 % for gruppen. Derfor er det naturlig at 22 % av gruppen definerer 

Politisk preferanse som Viktig og 8 % som Mindre viktig. 

At gruppen med høyest rang, stoler 33 % mer på Egne erfaringer enn på Forsvarsledelsen, 

indikerer at gruppen ikke tilhører en weberiansk lydighetsdimensjon (Lunde 2006a:143). I et 

perspektiv der …”intet herredømme er utelukkende byråkratisk” (Weber 1997:93), beskriver 

Max Weber en standsstruktur der ”..tjenerne ikke er herskerens personlige tjenere, men 

uavhengige, sosialt prominente mennesker i kraft av sin egen, selvstendige situasjon. 

…Forlenet med sitt embete ved …konsesjon fra herskeren..” (Weber 1997:96). Det er 

nærliggende å se ”herskeren” som Forsvarsledelsen og ”tjenerne” som responderende 
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offiserer. Den lave oppslutningen om Forsvarsledelsen, uttrykker at personellet ikke ser det i 

sin egeninteresse å være autoritetstro: ”…Egeninteressen spiller inn i ethvert autoritetsforhold: 

Vanligvis må den som adlyder, ha et visst minimum av interesse i å adlyde, ellers ville ikke 

personen gjøre det” ( Weber 1997:77).  Fordelingen uttrykker sterk preferansepluralisme. I 

Viktig kategorien er fire av syv preferanser uttrykt, i Mindre viktig kategorien er hele fem av 

syv preferanser uttrykt, mens det i Ikke viktig er uttrykt tre av syv preferanser. Det høye 

preferansemangfoldet indikerer evne til å tenke abstrakt der man ellers ville ha uttrykt seg mer 

særegent (Bernstein 1971-75 i; Collins 1988:217). 

I Viktig kateogrien veies den kosmopolitiske indikatoren Politisk preferanse, opp mot de 

konforme indikatorene Forsvarsledelse, Kollegiet og Egne erfaringer. I fordelingen er den 

Kollegiet og Politisk preferanser (22 %) lik.  Personellets uttrykk for konforme og abstrakte 

preferanser kan indikere utviklete rolleferdigheter (Biddle 1979: 325) og  rollepluralisme. 

Kan gruppen defineres som konform? På en side kan man si at når fire av syv preferanser 

uttrykkes i Viktig kategorien, så er det et tegn på preferansepluralisme. Tilsvarende er andelen 

preferanser i Mindre viktig kategorien hele fem av syv. I denne kategorien har den konforme 

autoritetsindikatoren Forsvarsledelsen en lik fordeling (25 %), som sekundærrelasjonen 

Media. Det at autoritetspreferansen uttrykkes i Politiske preferanser, og ikke i forhold til 

Forsvarsledelsen, tyder på en abstrakt form for autoritetsorientering (Collins 1988: 217). En 

konform autoritetsorientering ville innehatt en preferansefordeling som gav oppslutning for 

Forsvarsledelsens preferanser. Perspektivet ville da vært kognitiv mekanisk solidarisk 

(Collins 1988:214).  Forsvarsledelsens meninger ville bli sett på som en generaliserende 

andre. 

Innslaget av preferansepluralisme, iberegnet vektlegging av politiske preferanser, både i 

Viktig og Mindre viktig, uttrykker en rolleforståelse som ligger nærmest den militære 

praktikeren. Politiske preferanser innehar en lik andel som Kollegiet, både i Viktig og Mindre 

viktig kategoriene (Haaland 2007:249). Av det som vektlegges av preferanser i Viktig 

kategorien er tre av fire preferanser knyttet til en militær habitus. Det innebærer at 

respondenten velger å forstå og oppfatte (Østerberg 1997: 125) forsvarsrelaterte spørsmål i lys 

av sin militære bakgrunn. Rolleferdigheter omhandler i hvilken grad man evner å 

gjennomføre roller som er komplekse (Biddle 1979: 394). Blandingen av konforme og 
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kosmopolitiske indikatorer (Collins 1988: 216-217) indikerer at respondentgrunnlagets 

rolleferdigheter er veletablerte.  

Gruppen har 75 % Noe høyere sivil utdannelse, mot 25 % med videregående skole som 

høyeste sivile utdannelse. I tillegg innehar gruppen den største spredningen i grad av samtlige 

grupper. Det er en overvekt på 66 % av personell med 21-35  tjenesteår. Kombinasjonen av 

sivil utdannelse, grads nivå og tjenesteår kan innebære at dette er en gruppe personell som er i 

besittelse av et mangfoldig nettverk, som er en faktor som motvirker konformitet (Kanter 

1977 i; Collins 1988:217). Dette kan forklare hvorfor fordelingen tenderer mot 

kosmopolitisme. En ting er at rolleidentifikasjonen i sterkere grad inntreffer i forhold til roller 

som innebærer maktutøvelse (Turner i; Collins 1988: 237). Samtidig er det slik at med mindre 

man blir vurdert negativt, vurderer man  seg selv  i samsvar med hvordan man blir vurdert av 

andre. I en gruppesetting er medlemmer med en høy status bedre likt enn medlemmer med lav 

status (Hogg 1992: 38, 35). Det høye gradsnivået, ansiennitet og  det at 75 % av gruppen er 

imellom  40- 45 år  kan også forklare den høye andelen  Egne erfaringer. 

 

6.3.10. Ikke deltatt gruppen    

Tabell  47_: Sammenhengen mellom 40  års alder , personell  uten erfaring med utenlandstjeneste  og hva som danner utgangspunkt 

for offiserens  sin meningsdannelse  i forsvarsspørsmål 

   40 års gruppen Ikke deltatt i internasjonale operasjoner 

     

 

  Viktig Mindre viktig Ikke viktig Sum 

Forsvarsledelsens syn (2)20 (1)12.5   

  
Medoffiserers syn (2)20 (1)12.5   

  
Holdninger hos 

Familie/Venner 

(1)10 (2)25   

  
Egne erfaringer (2)20 (1)12.5   

politiske preferanser   (2)25 (1)100 

  
Media, bøker osv (2)20 (1)12.5   

  
Annet (1)10     

  
Sum 10 8 1 

19 
  

Opinionsledere  for personell som ikke  har 

deltatt i internasjonale operasjoner 
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Antall tjenesteår 21-35  år 100%   

Grad Major 66% OberstLøyt.33% 

Sivil utd Noe høyskole 100%   

Politiske preferanser AP 50 % FRP 50% 

Avgitt samme stemme i dag  Vet ikke Vet ikke  

 

For respondentgrunnlaget i 40 – årene er det de som inngår i ikke- deltatt gruppen som har 

høyest grad av preferansepluralisme. I Viktig kategorien uttrykkes gruppens lave konformitet. 

Her har sekundærrelasjonen Media (20 %) samme fordeling som Forsvarsledelsen, Kollegiet 

og Egne erfaringer.  Primærgruppen Familie/Venner har en fordeling på 10 %, som sett i 

forhold til samme verdi i Deltatt- gruppen, er 4 % høyere. At familie og venner har noe større 

innflytelse i forhold til forsvarsspørsmål i gruppen uten erfaringskapital, indikerer hvordan 

denne gruppen vektlegger sivile preferanser i sin vurdering av forsvarsspørsmål. Fraværet av 

inn- og utgruppeproblematikk (Østerberg 1997:29) resulterer i en mangel på konformitet. I 

forhold til Deltatt - gruppen, kan familie og venners innflytelse øke på bekostning av 

Forsvarsledelse og Kollegiet, som er to verdipreferanser som sammen uttrykker offiserenes 

primærgruppe og generaliserende andre.  Forskjellen er ikke stor. I Mindre viktig kategorien 

innehar den sivile indikatoren Familie/Venner tilsvarende fordeling (25 %) som den abstrakte 

indikatoren Politiske preferanser. 

Preferansepluralismen, at seks av syv preferansegrunnlag uttrykkes samtidig som det er en 

relativ likeverdig balanse mellom konforme og abstrakte indikatorer, viser at i denne gruppen 

eksisterer det en organisasjonskultur hvor det er sameksistens mellom operasjonelle verdier 

og antagelsesverdier (Pedersen & Sørensen 1994:25).  Sameksistensen mellom verdiformene 

uttrykker en systemstruktur som av Merton ble kalt ”manifeste strukturer” og som innebærer 

at de resultatene man oppnår er noe som er bevisst ønsket (Collins 1994: 198). 

Rollepreferansene ovenfor styrker tesen om at det å mangle erfaringskapital fra internasjonal 

tjeneste, fremmer en kosmopolitisk kognitiv mentalitet (Collins 1988: 217). 

I utgangspunktet står politisk preferanse svakt som meningsgrunnlag i denne gruppen. 25 % 

av respondentene vurderer Politisk preferanse til å være av Mindre viktig betydning. Samtidig 

uttrykker gruppen en svak partilojalitet da samtlige Ikke vet om de ville Avgitt samme stemme 

Respondentgrunnlaget i 40 års gruppen  som  

ikke har  deltatt i internasjonale operasjoner 
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i dag. Likevel definerer respondentgrunnlaget igjennom Annet at ”Politikernes syn og 

håndtering” er Viktig. Den relativt høye andelen Annet (10 % ), understreker en abstrakt 

fordeling som forutsetter en kognitiv tilnærming som går utover menneskets begrensete 

kognitive evne. Annet representerer det Mead definerer som Jeg`et, den delen av selvet som er 

handlende og reflekterende. Jeg`et representerer et svar på hvordan man oppfatter en mening 

(Øhra.hive.no 2009).  Den mening som tillegges Annet er i følge respondentgrunnlaget 

”Politikernes syn og håndtering”. Siden man ikke refererer spesifikt til et parti eller en 

ideologi, men til politikere generelt, uttrykkes en mer abstrakt tilnærming til den politiske 

dimensjonen. Respondentenes meningsgrunnlag skapes ikke bare på grunnlag av 

”Politikernes syn”, men også igjennom refleksjoner over politikernes ”håndtering” av 

forsvarsspørsmål. Refleksjoner innebærer en abstrakt tilnærming og er en kosmopolitisk 

stadfestelse av fordelingens karakter (Bourdieu 1984; i Collins 1988: 217).  

Rolleferdigheter omhandler i hvilken grad man evner å gjennomføre roller som er komplekse 

(Biddle 1979: 394). I denne gruppen indikerer blandingen av konforme og kosmopolitiske 

indikatorer (Collins 1988: 216-217) at respondentgrunnlagets rolleferdigheter er veletablerte.  

I den grad adferd er kontekstuelt avgrenset snakker man om kontekstuelle roller (Biddle 

1979:72). En kontekstuell ramme preget av en abstrakt vektlegging av politiske 

preferanserammer, sammen med preferansepluralismen i fordelingen, taler for at gruppen 

ligger nærmest ”Hjemlandsforsvarerrollen /Borgeroffiseren”. ”. Det er en rolletype som 

innebærer tilsvarende kjerneverdier som finnes i det sivile samfunnet (Haaland 2007: 11).  

I forhold til andre grupper skiller denne gruppen seg ut ved at Egne erfaringer har 20 % i 

Viktig kategorien og 12.5 % i Mindre viktig kategorien. Det kan virke som om at til tross for 

at samtlige av personellet har 21-35 år i Antall tjenesteår, og 33 % innehar 

Oberstløytnantsgrad,  så styrker ikke fordelingen   Collins teoritiske antagelse om at  

..”erfaringen med å gi ordrer gjør folk selvsikre, stolt eller arrogant”…(Collins 1988: 211).  

Fram til 2004 var personellpolitikken i Forsvaret innrettet mot at territorialforsvaret ble 

definert som Forsvarets kjernevirksomhet, mens internasjonale operasjoner ble definert som 

noe ekstraordinært (Græger 2007:281). At samtlige i Ikke deltatt gruppen tredde inn i 

Forsvaret mellom 1971-1985,og mangler erfaring fra internasjonal tjeneste gjør det 

sannsynligvis at denne gruppen har en militær habitus som er innrettet mot territorialforsvaret.  
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6.3.11. Livsfase eller generasjonseffekt for 40 års gruppen 

Den lave maktavstanden som Hofstede mente var karakteristisk for det norske samfunnet 

(Strand 2001: 213) gjaldt også for Forsvaret. Fra midten av 1970 tallet var” Forsvaret i ferd 

med å bevege seg fra den autoritære faglige leder til en gruppeorientert lederstil…”(Børresen 

m.fl. 2004:363). Som en konsekvens av Vassdalsulykken i 1986 mente daværende regjering at 

”.. all opplæring, trening, og daglig tjeneste i Forsvaret måtte bygge på selvstendighet og 

initiativ på alle nivåer” (Børresen m.fl.2004:363).  Siden 27 % av respondentene i 40 års -

gruppen kom inn i Forsvaret i perioden 1986-1995 , mens 72 % kom inn mellom 1971 og 

1985, er størstedelen av dette personellet omfattet av en felles bevissthetsstruktur for 

Forsvaret. I Hofstedes opprinnelige kulturstudie, ble nordmenn vurdert til å inneha en 

kollektivistisk bevissthetsstruktur. Kulturstudiet som ble gjennomført mellom 1966-1973 

omfatter derfor hele denne gruppen. Siden 75 % av gruppen befinner seg mellom 40 - 45 år, 

kan denne gruppen være preget av den gradvise utviklingen mot et mindre autoritært Forsvar 

som fant sted samtidig med den gradvise utviklingen av ett mer individualisert samfunn 

(Bjørnstad 2008: 11,33).  

Denne gradvise utviklingen avspeiles i fordelingene da det er ulikheter i konformitetsgrad 

både innenfor personell med erfaringskapital, men også mellom personell som besitter og 

mangler Amodio erfaringskapital. Dette innebærer en generasjonseffekt da Mannheim mener 

at forutsetningen for at man kan snakke om en generasjon, er at det finnes forskjellige, 

motstridende generasjonsenheter, som er ordnet mot hverandre (Mannheim 1968:306-307). 

Generasjonseffekter forklarer fordelinger basert ”...når en begynte i rollen (generasjon)” 

(Hellevik 2003: 433). Periodeeffekter omhandler store endringer i løpet av kort tid (Hellevik 

2002: 16).At gruppen innbefatter personell som har erfaring fra FN operasjoner til NATO 

operasjoner , innebærer at dette er en gruppen som i tillegg omfattes  av periodeeffekter, da 

overgangen fra FN baserte oppdrag til NATO oppdrag fant sted i løpet av relativt kort tid. Fra 

UNPROFOR operasjonen i 1992 til NATOs IFOR (1995) og SFOR (1997) operasjon  gikk 

det bare noen få år (Børresen m.fl 2004:203.208.212). 

Rolleskifter i fordelingene, blant annet fremkommet grunnet forventet sosialisering, innebærer 

at livsfaseeffekter (Hellevik 2001: 55) også spiller inn hos 40 års gruppen.  
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6.4. 50 årene: På toppen av karrieren 

Tabell  49_: Sammenhengen mellom 50  års alder  og hva som danner utgangspunkt for offiserene sin meningsdannelse  i 

forsvarsspørsmål  

 

 

 

  Viktig Mindre viktig Ikke viktig Sum 

Forsvarsledelsens syn (1)20 (1)25     

Medoffiserers syn (1)20 (1)25     

Holdninger hos Familie/Venner     (2)66   

Egne erfaringer (2)40       

politiske preferanser   (2)50     

Media, bøker osv (1)20   (1)33   

Annet         

Sum 5 4 3 12 

 

 

  

Antall års tjeneste 21-35 år 100%   

Grad Major 50% Oberstløytnant 50% 

sivil utdannelse VGS 50% Noe høyskole/Universitet 50% 

Politiskpreferanse Frp 50% Høyre 50% 

Avgitt samme stemme i dag 
Ja 

Ja 

 

Antallet respondenter er så lite at man ikke kan uttale seg sikkert. Det hadde vært interessant 

og sett på et større utvalg av en tilsvarende gruppe. Til tross for at fordelingen uttrykker 

preferansepluralisme i antall preferanser som er uttrykt, i særdeleshet i Viktig, og til dels i 

Mindre viktig og Ikke viktig, heller fordelingen i en konform retning. Vektleggingen mellom 

konforme og abstrakte indikatorer, og den helhetlige fordelingen, ligner på NATO Balkan i 40 

års- gruppen. Forsvarsledelsen og Kollegiet har tilsvarende fordeling (20 %) som 

sekundærrelasjonen Media.  I Mindre viktig kategorien ligger Forsvarsledelse og Kollegiet på 

25 %, mens den abstrakte indikatoren ”Politiske preferanser” ligger på 50 %.  

Den likestilte oppslutningen om Forsvarsledelsen og Kollegiet, både i Viktig og Mindre viktig 

kategorien, tilsier en meningsdannelse (Philips & Jørgensen 43:1999) innenfor en 

Opinionsledere   for 

  50 års gruppen 

 

Respondentgrunnlaget i 50 års gruppen   
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organisasjonskultur hvor man kan ane en sameksistens mellom operasjonelle verdier og 

antagelses verdier (Pedersen & Sørensen 1994:25).  

Grunnen til at man ikke kan påvise en fullstendig sameksistens mellom de to kulturverdiene, 

er den høye andelen Egne erfaringer i Viktig kategorien. Sammen med vektleggingen av 

Forsvarsledelse og Kollegiet, underbygger den høye oppslutningen om Egne erfaringer en 

markant militær habitus, selv om gruppen mangler erfaringskapital fra internasjonal tjeneste. 

Dette habitus kan forklares som ”.. kroppsliggjorte (inkarnerte) mønstre og skjemaer for 

oppfattelse og forståelse av omverdenen” (Østerberg 1997:125). En medvirkende faktor for 

den markante militære habitusen, kan være at denne gruppen utgjør et segment av offiserene 

som i sin yrkesutøvelse utfører kontorarbeide, og som har over tretti års tjeneste  i Forsvaret. 

Fordi systemet er tilrettelagt på en slik måte at offiserene regelmessig rykker opp inntil de 

avgår ved 60 års alderen, befinner respondentgrunnlaget i denne gruppen seg på toppen og i 

avslutningsfasen av sin karriere (Kjølberg mail 08 a,e).   

Hvorvidt den høye andelen Egne erfaringer og den manglende erfaringskapitalen kan 

forklares med høy andel i Media er avhengig av hvordan media innvirker på det norske 

Forsvaret. Forsvarsledelsen er inneforstått med at det er media som ofte bestemmer gjeldende 

politiske dagsorden (Børresen 2005:151). I mars 2004, i forkant av Stortingsvedtaket som 

omhandlet hvor omfattende den allierte integrasjonen skulle være, fremmet en gruppe 

reformvillige og høytstående offiserer sine syn igjennom en omfattende mediakampanje som 

var rettet inn mot både Storting og opinionen (Heier 2006: 174).  Forsvaret definerer 

situasjonen på andre måter også. Forsvaret tilhører ” …en sektor der noen få kilder over lang 

tid har monopol på informasjon om saker som en fast gruppe spesialistjournalister dekker… 

Journalistene kan ikke risikere konflikter med disse kildene, som dermed får kontroll over det 

journalistene skriver” (Reinton 1990 i; Østbye & Schews 2007: 227).  En av de tiltalte i 

Ikkevoldsaken fra 1984 underbygger inntrykket av at ” …mange journalister bindes av 

lojalitet til Forsvaret fordi de går kurser på Forsvarets Høyskole eller er krigsplassert i 

mediebedrifter…” (Eraker Ny tid 2004b) En annen tiltalt mener at selv om Forsvaret tapte 

ikkevoldsaken ”… har pressen blitt mindre kritisk til Forsvaret..” (Eraker Ny tid 2004b) 

Igjennom tiltale og razziaer ble pressen skremt til taushet. Forsvarets sanksjonsmuligheter, ” 

det å holde saker borte fra dagsordenen”  ( Bacharach&Baratz 1962 i; Østbye & Schews 

2007:228 ) og avhengighetsforholdet pressen har i forholt til informasjon, kan relateres til et 

hegemonisk perspektiv, der det synes som om forsvarseliten søker å definere verdensbildet 
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(Østbye & Schews 2007:245/236). Det innebærer at man bevisst ønsker å presentere for 

omverdenen det Ervin Goffman kalte en ”fasade”: En opptreden som fremtrer på en måte som 

er generell og fastlagt, og som har til hensikt å definere situasjonen for dem som er tilskuere 

til opptredenen (Goffman 1992: 27). ”Media er med på å danne normer og verdier i 

samfunnet. Det vedrører hvordan samfunnet og verden er organisert. Dette verdensbilde 

...ligger i grenseland mellom noe som er individuelt, og noe som er felles for en større 

gruppe” (Østbye & Schews 2007:233).  Forskning viser at selv om man utøver ytre press er 

det vanskelig å forandre adferd, verdier og holdninger som er etablerte. Likevel mener den 

forskningstradisjonen som Lazarfeld tilhører at media i enkelte situasjoner kan resultere i eller 

være medvirkende årsak til holdningsendringer, samtidig som media kan forsterke holdninger 

som eksisterer (Østbye & Schews 2007:210,211, 213-214 ).  Dette er i samsvar med Denis 

McQuail som hevder at igjennom media kan individer få forsterket sine verdistandpunkter og 

oppdage modeller for egen adferd (McQuail 1987:73 i; Østbye & Schews 2007:195). Den 

høye konformitetsgraden i besvarelsene indikerer at media ikke har hatt en kosmopolitisk 

innvirkning på respondentene. Muligens har medias påvirkning tvert imot resultert i en 

forsterkning av egne verdistandpunkter. Så lenge preferansen for Forsvarsledelsen er 

tilsvarende Media (20 %), virker det som om gruppen har vært mottakelige igjennom media. 

Antar man at forsvarsledelsen ønsker å definere virkeligheten (Østbye & Schews 

2007:245/228), kan det tenkes at den høye preferansen (40 %)   for Egne erfaringer er et 

resultat av den ”fasade” (Goffman 1992:27) som forsvarsledelsen søker å konstruere.  

 

Det kosmopolitiske perspektivet til media, uttrykker seg ved at ”.. det synes å være en tendens 

til at folk med høyt kunnskapsnivå (eks. høy utdanning) oftere enn andre velger media som 

inneholder mye informasjon”( Østbye & Schews 2007:240). Om man går ut fra at det finnes 

et skille mellom ”noen som vet” og ”noen som ikke vet” i et samfunn, så er ikke denne 

ulikheten tilfeldig fordelt, men er knyttet til generell sosial status, og da spesielt utdannelse 

(Sande 1989:6 i; Østbye & Schews 2007:239). Det kan tenkes at offiserene i 50 års- gruppen 

nyter en slik sosial status innad i forsvarsmiljøet.  

 Totrinnshypotesen til Lazarsfeld innebærer at medias direkte innvirkning på holdninger er 

begrenset. Media har ifølge tesen en innvirkning først når opinionsledere i personens 

omgangskrets formidlet budskapet til media. Opinionslederne, som oppfatter det budskapet 
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som media formidler, er personer som er over gjennomsnittet kunnskapsrike og aktive 

(Østbye & Schews 2007:211). Når opinionsledere som befinner seg på ulike nivåer utveksler 

synspunkter seg imellom, snakker man om en flertrinnshypotese (Østbye & Schews 2007: 

211, 212). Skrivebordsoffiserene i ”50 års”- gruppen, som ikke bare befinner seg på toppen, 

men også mot slutten av sin karriere (Kjølberg mail 2008e), ser seg selv , blir bedømt av 

andre offiserer, eller kan tenkes å  høre innunder, en del av et to trinns eller flertrinnsnivå. 

Et annet forklaringsperspektiv er rolleaspektet. Roller representerer den institusjonelle orden 

ved selve utførelsen av rollen og fordi rollen representerer i sin helhet et institusjonelt 

adferdsnettverk der rollen er tilknyttet andre roller som også tilhører institusjonen (Berger & 

Luckmann 2000: 87-88). Det innebærer at offiseren handler i kraft av rollen som offiser og at 

denne rollen er en del av Forsvarets institusjonelle rammeverk. Innenfor det samfunnet som 

offiserene befinner seg i, er identiteter sosialt forhåndsdefinerte.  Samtidig innehar identiteter 

en sterk profil fordi den på en helhetlig måte representerer den objektive virkeligheten som 

identiteten virker i.  Både subjektivt og objektivt kan man enkelt kjenne igjen identiteter i 

slike samfunn.  Forsvaret er et samfunn hvor, spesielt i viktige sosiale interaksjoner, den 

subjektive identiteten gjentatte ganger blir bekreftet (Berger & Luckmann 2000: 165): 

Underkastelsesritualer som oppstilling og ordrebefaling  (Syversen 2001 i ; Firing 2007: 239)  

er en  sentral del av militærsamfunnet fordi den gjennomgående bekrefter og stadfester 

institusjonens hierarkiske struktur.  

Denne regelmessige bekreftelsen av hvordan ens egen sosiale status som en offiser kan 

oppleves innenfor militærsamfunnet utdypes av Collins. I sin redegjørelse for sosial bytteteori 

mener Collins at den emosjonelle energien fungerer som en motivasjonskraft som gjør det 

mulig for individet å komme seg igjennom det samspillet som finner sted innenfor et sosialt 

marked (Collins 1988: 362). 

”Hvis A dominerer ritualet, så vil A`s følelsesmessige energi øke og B`s følelsesmessige 

energi vil minske, proporsjonalt i forhold til graden av dominans. A kommer fra interaksjonen 

med en følelse av økt selvtillit og handlekraftig; B derimot føler mindre selvtillit, og er mer 

deprimert”(Collins 1988: 363). I en gruppe som befinner seg høyt plassert i det militære 

hierarkiet og har høy erfaringsstatus, er det naturlig å tro at 50 års- gruppen, i en 

interaksjonsutveksling, representerer A istedenfor B: En struktur som er basert på en blanding 

av normativ og tvangskontroll (Etzioni 1975:56), kan medføre at man blir overdreven 
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arrogant, selvsikker eller stolt fordi man er i en posisjon der man gir ordrer til folk lavere i 

hierarkiet. En ytterligere konsekvens er at det inntreffer en identifikasjon med de offisielle 

idealene i hvis navn ordrene blir gitt (Collins 1988:211).    

Personellets manglende erfaringskapital kan oppveies av det Collins definerer som status 

gruppekultur. Dette er et begrep som omhandler den kollektive gruppekulturen så vel som den 

kulturelle kapitalen som er særegent for individet og omhandler individets nære relasjoner 

(Collins 1988:361). Den generelle kulturelle kapitalen omhandler ” det symbolregisteret som 

individet har. Dette registeret er ladet med gruppeidentifikasjon der symbolene tilkjennegir en 

allmenn følelse av gruppemedlemskap… I tillegg uttrykker symbolene en rangering hva angår 

den makt og eiendom som den sosiale gruppen innehar” (Collins 1988: 360). Individets 

generelle kulturelle kapital kan resultere i en utvidelse av individets nære relasjoner. Samtidig 

kan individets nettverk, sørge for at individets generelle kapital øker (Collins 1988:360).   

Denne gruppens status gruppekultur kan knyttes til et generasjonsperspektiv. Disse offiserene 

tilhører generasjonen etter andre verdenskrig hvor kulturelle symboler og ritualer var knyttet 

til nasjonalstaten. Det var en periode der det nasjonale folkeforsvaret som ide, symboliserte 

nærheten mellom Forsvaret, nasjonen og folket. Det nasjonale symbolrommet bestod av 

kongedømmet, 17. mai, flagget og sist men ikke minst Forsvaret (Børresen m.fl. 2004:239, 

240). 

I følge Collins handler ikke kultur om adferdsregler for enkeltpersoner. I følge Collins” er 

kultur en samling symboler som må aktiveres i enhver situasjon.  Følelsene fremkaller 

symbolene og fyller dem med energi” (Collins 1988:361). Om man ser på politiske 

preferanser som et kulturelt uttrykk, innebærer offiserens partipreferanser et symbolfellesskap 

for offiserene seg imellom og et symbolfellesskap mellom offiserer og politiske partier.  

Selv om Politiske preferanser defineres som Mindre viktig kan tilhørigheten til en politisk 

kultur være en utfyllende forklaringsmodell.. Det at samtlige ville stemt likt ved påfølgende 

Stortingsvalg understreker respondentenes partilojalitet. At den politiske preferansen i 

gruppen fordeler seg mellom Høyre og FRP indikerer politisk konservatisme. Dette er en 

tendens som samsvarer med resultatene fra Makt – og Demokratiutredningen som ble foretatt 

mellom 1998-2003. Selv om norske offiserer i mindre grad enn offiserer fra andre land har en 

historie der venstresiden har blitt definert som en indre fiende (Grønmo 1975:113), viser tall 

fra Stortingsvalget i 1997 at det var 21.1 % av forsvarssektoren som stemte på AP, mens 77 % 
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stemte på borgelige alternativer, hvorav 64.9 % til fordel for Høyre (Gulbrandsen m.fl 

2002:66). 

Forskning har påvist at samtidig som de er mer autoritetstro er det slik at politisk konservative 

i større grad enn personer som tilhører venstresiden, holder fast på mønstre som er innlærte 

(Amodio 2007 i ; Dagbladet.no  2007). Av den grunn er det naturlig at offiserer støtter 

politiske partier som befinner seg i det samme nasjonale symbolrommet. Grønmo mener dette 

symbolfellesskapet har sitt utgangspunkt i en lik status som skaper interessefellesskap og 

fellesskapsfølelse. Han påpeker at høyere befal, norske så vel som offiserer fra andre vestlige 

land, har en nærmere tilknytning til næringsliv og forretningsinteresser enn det de har til 

arbeiderklassen (Grønmo 1975: 106). Denne fellesskapsfølelsen går begge veier. 

Maktutredning viser at næringslivsledere i større grad enn forsvarsledere vil øke myndigheten 

til NATO. Mens ¼ av næringslivslederne ønsker å øke NATOs myndighet er det 12 % av 

forsvarslederne som ønsker det samme. I forhold til andre sektorer som vurderer det samme 

spørsmålet vedrørende NATOs økte myndighetsutøvelse, påpeker Maktutredningen at 

næringslivsledernes entusiasme for det nye NATO, er spesielt (Gulbrandsen m.fl 2002:251).  

Motsetningsforholdet mellom offiserenes habitus har også sammenheng med plasseringen av 

venstresiden i det nasjonale symbolrommet. Tradisjonelt har marxismen sett på krig som en 

imperialistisk vederstyggelighet. Den norske venstresiden er mer eller mindre trygt forankret i 

den sosialistiske tradisjonen som utviklet seg i Vest-Europa mot slutten av 1800. Det er en 

tradisjon som innebærer at pasifisme og internasjonalisme skulle fremmes fremfor 

nasjonalisme, og at allmenn verneplikt skulle erstatte profesjonelle styrker  (Thomson 1990: 

400,419-427).  

I følge Collins handler ikke kultur om adferdsregler for enkeltpersoner. Kultur er for Collins 

ett sett av symboler som i enhver situasjon må aktiveres (Collins 1988:361). Siden partiene og 

offiserene deler den generelle kulturelle kapitalen, skjer det en symbolutveksling, der partiene 

benytter Forsvaret som symbol (ved å definere/profilere seg som ”forsvarsvennlige”), mens 

offiserene benytter partiene som symbol, ved å støtte partier som prioriterer et høyt 

forsvarsbudsjett (BFO.no 2004).  

At 66 % av respondentgrunnlaget definerer Familie/Venner som Ikke viktig, styrker 

antagelsen om at offiserene har en sterk militær identifikasjon, siden sivile venner og familie 

er en vertikal preferanseramme (Collins 1988: 236) som står utenfor Forsvarets hegemoni 
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(Philips & Jørgensen 43:1999). Svakheten med denne påstanden er at sivilstatus hos 

respondentene er ukjent.    

 50 års- gruppen tilhører en generasjon hvor det var offiserens behov som ble prioritert i 

forhold til familien. Hos denne generasjonen var ektefellen inneforstått med at flytting 

mellom tjenestesteder foregikk på offiserens premisser. Derfor var det en gjennomgående lav 

deltakelse blant offiserenes ektefeller når det gjaldt foreningsarbeid, politisk arbeid og/eller 

yrkesdeltagelse. Samtidig var det sånn at den sosiale isolasjonen fra lokalsamfunnet medførte 

at gruppetilhørigheten i offiserskorpset økte. På 1980-tallet medførte kulturelle 

(kvinnefrigjøring) og økonomiske endringer det naturlig for kvinner å ønske seg en egen 

yrkeskarriere. Påfølgende konflikter mellom hvorvidt det var offiserens eller ektefellens 

karriere som skulle prioriteres av familien, resulterte i at offiserenes ektefeller aktivt 

engasjerte seg ovenfor myndighetene og bidro til strukturelle endringer (Børresen m.fl. 2004: 

324, 354). En antagelse er at et tiltagende ønske om selvrealisering blant ektefeller/samboere 

også medfører at offiserene i økende grad vektlegger hjemmefrontens meninger. 

Den sterke vektleggingen av Egne erfaringer fremfor Forsvarsledelse, Kollegiet  og Media  

og den manglende inkludering av Familie/Venner som basis for preferansegrunnlag, antyder 

en generasjonseffekt (Hellevik 2003:432). Gruppen tilhører en generasjon hvor ”..tanken om 

nasjonalt folkeforsvar var et symbol på den nære forbindelsen mellom nasjonen, folket og 

Forsvaret…..Reorganiseringen av Forsvaret rundt årtusenskiftet innebar at det ble satt 

spørsmålstegn ved treenigheten mellom Forsvaret, nasjonalstaten og folket” (Børresen m.fl. 

2004.239-240).  Når Græger fremhever at det er hovedsakelig pensjonerte offiserer som kan 

defineres som forsvarsvenner eller tradisjonalister (Græger 2007:114), er det med på å styrke 

antagelsen om at 50 års- gruppen, som befinner seg tett opptil pensjonsalder, har en 

konservativ holdning til Forsvarets hovedsatsningsområde. 

Samtidig kan dette forklare den lave oppslutning om Forsvarsledelsen. Når senere 

forsvarssjef,”… Sverre Diesen, … var reformtilhenger allerede i de tidlige debattene på 1990 

tallet ”(Græger 2007: 78/79) kan man si at Forsvarsledelsen var i utakt med sin egen 

generasjon og  at forsvarsreformen var et eliteprosjekt. 

Om den abstrakte indikatoren uttrykte en høyere preferanse enn noen av de konforme 

indikatorene, kunne man anta at fordelingen tenderte mot en mer kosmopolitisk tolkning. Men 

oppslutningen på 50 % i Politisk preferanse i Mindre viktig viser seg at dette er tosidig. På en 
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måte er Politisk preferanse et abstrakt uttrykk, samtidig som partipreferansene indikerer en 

autoritetstro kognitiv tilnærming, som innebærer en symbiose mellom folkekongedømmet og 

folkeforsvaret (Børresen m.fl 2004:240). 

 Uttrykker offiserene lojalitet til ”Kongen i Statsråd ” eller til ”HM Kongen”? I 

tjenestereglementet for Sjøforsvaret fra 1989 kan man lese følgende: ”Militært personell 

plikter å vise Kongeriket Norges konstitusjon og Kongen lydighet og troskap av HM Kongen 

eller på hans vegne av vedkommende foresatte” (Børresen m.fl. 2004:241).  Dette er en 

gruppetenkning som Trond Norby, ville ha definert som ” tradisjonalister, som har et forhold 

til monarkiet med bakgrunn i ...historien” (Welde.Dagbladet.no 2001). Antagelsen er at 

etterkrigstiden har hatt en mytisk innvirkning på offiserene. 

 Myter er med å rettferdiggjøre den sosiale verdenen (Hubert&Maus i: Rubin & Rubin 

1995:26),   samtidig som de er med på å ordne både sosial adferd og handling(Levi-Strauss 

1963  i:Rubin&Rubin 1995:26). I tillegg er myter svært virkningsfulle i forhold til å 

kommunisere en ensartet samling av de sosiale forventningene man har til adferd (Hubert & 

Maus i:Rubin & Rubin 1995:26). 50 års- gruppen ble formet i en historisk periode hvor 

”folkekongedømmet og folkeforsvaret gikk hånd i hånd”(Børresen m.fl.2004:240) og 

”folkekongen” Kong Olav V ble til et kulturelt ikon. Gjennom sin status som kulturelt ikon 

symboliserte Kong Olav en verdi, forventning eller norm (Rubin & Rubin 1995:176) for hele 

befolkningen. 

Norby påpeker at verken kirken eller kongedømmet finner seg til rette i samtiden. Derfor er 

disse institusjonene under et sterkt press (Welde Dagbladet.no 2001). Dette gjelder også for 

Forsvaret: ”Reorganiseringen av Forsvaret rundt årtusensskiftet innebar at..Forsvaret ikke 

lenger fremsto som et symbol på felles innsats mot en klart identifiserbar trussel mot norsk 

territorium, men som et maktapparat i stadig bruk både hjemme og ute.” (Børresen 

m.fl.2004:240).  

Studien til Haaland fremhever at den ” veldig klare forestilling om seg selv som militære” 

(Haaland 2007: 249) ikke utelukkende er knyttet til personellets erfaringskapital fra 

utenlandstjeneste, men inkluderer også ”militærvesenet hjemme” (Haaland 2007:29). Det 

innebærer at erfaringskapital fra internasjonal tjeneste ikke er en forutsetning for en militær 

identifikasjon.  Rollen som militær praktiker er den mest relevante rollebetegnelsen for denne 

gruppen. Skiftet i retning av et mer internasjonalt forsvar (Børresen m.fl.2004 240) kan ha 
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resultert i at en gruppe offiserer mener at de befant seg i et rollevakuum. Dette rollevakuumet 

kan oppstå som et resultat av et rolleavbrudd. Det innebærer at personer er mangelfullt 

integrert i roller som forventes å bli oppfylt i forhold til en tidsrekkefølge (Biddle 

1979:324/394).  

 

6.4.1. Lydighets - og generasjonsvurdering for 50 års gruppen: 

Den eldre generasjonen offiserer har muligens en bevissthetsstruktur fra enn en tid hvor ” 

Norge lå på et middels europeisk nivå” (Strand 2001:215) i forhold til kollektivisme. Dagens 

individualistiske bevissthetsstruktur kan muligens sies å være en sosiokulturell konsekvens av 

industrialiseringen. ”Innenfor det moderne industrisamfunnet med sin komplekse 

arbeidsdeling, er rollespill kapasiteten, selvet, det eneste individet har til felles. Dermed er 

dyrkingen av samfunnet dyrking av selvet” (Durkheim 1978/ 1966:366 i; Collins 1988:253). 

Dette innebærer at fordelingen kan sees i lys av en generasjonseffekt. 

Overgangen fra et samfunn hvor Kongen hadde en høy status til et kongedømme hvor 

symboleffekten er presset (Welde. Dagbladet.no 2001), handler om en samfunnsovergang 

som Bjørnstad stadfester ved sine funn om at nordmenn er blitt mer individualiserte 

(Bjørnstad 2008: 11;33). Det er en overgang fra et kollektivistisk, mer eller mindre mekanisk 

samfunn til et individualisert organisk samfunn (Collins 1988: 200-201). En redusert 

lojalitetskultus ovenfor et kulturelt ikon representert ved statens øverste krigsherre-Kongen 

(Børresen m.fl.2004: 240) og overgangen til et nytt militært paradigme (Diesen 2005: 165), 

kan resultere i en autonom offisersgenerasjon. En offisersgenerasjon som dyrker selv`et fordi 

de ikke har noe annet å dyrke. Opphøying av egne roller inntreffer i et vakuum innenfor 

rammen av Forsvaret, et sterkt hierarkisk byråkrati (Lunde 2006a:143), der det er 

…”lovbaserte regler  som bestemmer hvem som skal adlydes, og i hvilken utstrekning 

vedkommende skal adlydes” (Weber 1997:92). Fraværet av et lojalitetsobjekt (Collins 1988: 

197), kan resultere i det Weber kaller en standsstruktur: ”Her er ikke tjenerne herskerens 

personlige tjenere, men uavhengige, sosialt prominente mennesker i kraft av sin egen, 

selvstendige situasjon” (Weber 1997:96). Offiserer er i et byråkratisk perspektiv tjenere for 

herskeren (staten / Kongen i Statsråd), men standsstrukturen gjør dem autonome (Weber 

1997:96). Erkjennelsen at…” intet herredømme er utelukkende byråkratisk..”(Weber 1997: 

93) er en erkjennelse av at det innenfor et byråkrati finnes maktlommer. ”Følgelig tillates 
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individer som er høyt rangerte, som må bli tilbedt av andre i overdrevne ærbødighetsritualer, å 

ha et selv”(Collins 1975: 161-87 i; Collins 1988: 254). Disse prosessene innebærer at også 

livsfaseffekter spiller inn, da rolleskifter inntrer som følge av overgangen mellom den 

kollektivistiske og individualistiske bevissthetsstrukturen. Om dette rolleskiftet ikke hadde 

funnet sted, var det å forvente at fordelingen bar større grad av å være i nærheten av en 

statstjenestemannsrolle som i følge Haaland…” var på sitt sterkeste ved slutten av den kalde 

krigen…” (Haaland 2007:255). At dette foregår innenfor et lite tidsrom innebærer at 

fordelingen også kan forklares som periodeeffekter.  

Resultatet er en lydighetspreferanse som samsvarer med det Robert Merton betegner som 

latente funksjoner. I motsetning til manifeste funksjoner hvor virkningene av et fenomen 

innenfor et sosialt system er tilsiktet, innebærer latente funksjoner at virkningene av et 

fenomen innenfor et sosialt system er utilsiktet ( Martinussen.ntnu.no 2005, Collins 1994: 

198). 
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7. Konklusjon 

7.1. Innledende presentasjon 

Med forbehold at det er vanskelig å trekke bastante konklusjoner grunnet et sterkt begrenset 

utvalg, redegjøres det her for hvordan de ulike variablene og dimensjonene står  i forhold til 

problemstillingen. 

 

7.2. Dimensjon 1 

Sammenheng politisk preferanse og hvilke momenter som betyr noe for respondenten 

sin holdning til internasjonale operasjoner: 

Momenter som har betydning for holdning til internasjonale operasjoner: (1) Idèalisme, som å 

gi et bidrag til fred eller styrke NATO og FN, (2) Oppleve noe spennende, se andre land, (3) 

Økonomiske forhold og 4) Få militær erfaring og kompetanse, (5) Annet   

Frp velgere har høyest preferanse for økonomiske forhold og Egne erfaringer/Kompetanse.  

Høyre- velgerne følger etter både i forhold til Erfaring/Kompetanse og Økonomi.  AP velgerne 

har lavest verdi i forhold til selvrealiseringen og Økonomi, men høyest i forhold til Spenning.  

Denne preferansen faller innenfor hedonisme kategorien, der ”ønsket å følge lyster og nyte 

livets goder”(Hellevik 2002:30) er målet. Overraskende nok har AP og H velgere tilnærmet 

lik scoree på Idèalisme. Denne verdien kan knyttes til hvorvidt den internasjonale operasjonen 

bør ha en institusjonell forankring i FN eller NATO. Siden det var et flertall med AP velgere 

som forutsatte at NATO operasjoner burde inkludere et FN mandat, er det grunn til å tro at AP 

og Høyre velgere legger forskjellige konnotasjoner i institusjonen NATO. 

 

Sivil utdannelse og holdning til beordringsplikten: 

Respondentene ble spurt: Hvordan ser du på beordringsplikten i forhold til utenlandstjeneste? 

Svarene ble delt inn i Positiv, Nødvendig, Blandet holdning og Negativ og vet ikke. 

Fordelingen viser at det er grunn til å anta at de med lavest utdannelse utviser en større grad 

av konformitet. Gruppen gir en emosjonell tilslutning til forsvarsledelsen sitt perspektiv. 
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Dermed styrkes antakelsen om at denne gruppen ikke evner å tilegne seg et mangfoldig og 

kosmopolitisk perspektiv (Collins 1988:216- 217). 

Det er i Cand. Mag.- gruppen at skillet mellom de som er Negativ og de som er Positiv til 

beordringsplikten er tydeligst. Denne gruppen har høyeste andel som svarer Nei (40 %) og 

høyeste andel som svarer Positiv (60 %). Det ville være naturlig å tenke seg at flere år med 

høyere utdannelse ville føre til større grad av kritisk tenkning og refleksivitet (Collins 1988: 

217), og at dette ville gi en høyere andel som er negativ til beordringsplikten. Fordelingen 

styrker det marxistisk perspektiv, der intellektuelle sees på som en klasse som favoriserer sine 

oppdragsgivere (Collins 1994:67). 

Master fremviser et logisk og rasjonelt perspektiv.  Gruppen aksepterer at forsvarsledelsen ser 

på beordringsplikt som Nødvendig. Men tilslutning til forsvarsledelsen sitt perspektiv svekker 

antagelsen om høy utdannelse resulterer i et akademisk idèal basert på kritisk tenkning. Også 

hos denne gruppen styrkes det marxistiske perspektivet som innebærer at  intellektuelle er en 

klasse som favoriserer sine oppdragsgivere (Collins 1994:67). 

 

Sivil utdannelse og fortrengsel av nasjonale oppgaver:  

Andelen som sier Ja til at ”internasjonale operasjoner er til fortrengsel for nasjonale 

oppgaver”, ettersom utdanningsnivået stiger. Samtidig stiger andelen som svarer benektende 

på spørsmål 23, med utdanningsnivået. 

At Master gruppen er mest åpen og fleksibel til forandringer er ikke overraskende. Master 

gruppens tilnærming til spørsmålsstillingen kan være basert på kognitiv omstillingsvillighet 

og en større evne til refleksiv tankegang. Dette kan skyldes en mangel på sosial kompakthet 

og et større nettverks mangfold (Collins1988: 217).  Fordelingen styrker en antagelse som 

innebærer at personell med høyere utdannelse inntar et marxistisk perspektiv der intellektuelle 

kan  sees på som en klasse som favoriserer sine oppdragsgivere (Collins 1994:67). 

 Det er nærliggende å anta at de som utelukkende har VGS bakgrunn innehar en kognitiv 

konformitet som gjør gruppen mer tilbøyelig til å støtte forsvarsledelsen sitt syn på 

problemstillingen. Dette fordi konformiteten gjør denne gruppen mer åpen for å se på 

forsvarsledelsen som en generaliserende andre (Collins 1988: 217.245). Den herskende 

klassen, i dette tilfellet forsvarsledelsen, skaper en ”meningsdannelse …som blir så 
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selvfølgelig at det ikke stilles spørsmålstegn ved den” (Philip & Jørgens 1999: 43). Det gjør 

det lettere for forsvarsledelsen å ”definere virkeligheten” for denne gruppen Collins 1988: 

265). 

 

Forholdet mellom alder og forholdet til beordringsplikt: 

Spørsmål 15 Hvordan ser du på beordringsplikten i forhold til internasjonale operasjoner ble 

delt inn i Positiv, Nødvendig, Blandet holdning og Negativ. 

I en artikkel som ble presentert på de offisielle informasjonssidene til Forsvaret, Forsvarsnett, 

hevdes det at ”unge offiserer har ingen problemer med å akseptere beordringsplikten til 

utenlandsoperasjoner” (Forsvarsnett.no Mikaelsen 2004). Denne påstanden svekkes i 

undersøkelsen. De yngste i undersøkelsen er mer negativ til beordringsplikten enn de eldste.  

Dette er overraskende da loven fra 1999 tilsier beordringsplikt for alle (Græger 2007: 213), og 

dermed en naturlig del av yrkesvalget. Riktignok innehar Lav alder 8 % høyere andel i 

Nødvendig og Blandet kategorien. Det å se på beordringsplikten som Nødvendig innebærer en 

internalisering av forsvarsledelsens argument at ”med dagens forsvarsstruktur er 

beordringsplikten en selvfølge” (Forsvarsnett.no Mikaelsen 2004). Andelen Blandet 

innebærer en tilnærming til samme argumentasjon. 

 En forklaring er at gruppen i følge Hofstedes ”individualisme/ kollektivisme dimensjon” 

(Bjørnstad 2008:33) innehar enn mer individualistisk bevissthetsstruktur en Høy alder 

gruppen. Man kunne forventet at de eldste hadde ytret en fagmilitær begrunnelse for at 

beordringsplikt var Nødvendig.  68 % av gruppen er enten negative eller positive til 

beordringsplikten. Flertallet som er Positive, gir en ubetinget tilslutning til forsvarsledelsens 

politikk. Generasjonseffekten innebærer at Høy alder tilhører en kollektivistisk 

bevissthetsstruktur, som kan forklare gruppens emosjonelle tilslutning til beordringsplikten. 

Denne kan samvirke med livsfasen de eldre aktørene befinner seg i (Lazarfeld m.fl 1955:132). 

Personellet i Høy alder gruppen befinner seg i en livsfase der de enten har muligheter for 

ytterligere sosial mobilitet, har nådd toppen av karrieren eller befinner seg i en situasjon hvor 
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målene er urealisert (Hurrelman 1988: 101). Om man forventer opprykk er det lettere å 

identifisere seg med organisasjonens verdier.  Dette er en identifikasjon som også kan 

inntreffe som en konsekvens av den erfaring man får ved å være i posisjon hvor man gir 

ordrer. Fordi den sterkeste rolleidentifikasjonen er knyttet til makt eller andre 

belønningsformer (Collins 1988: 213, 211, 237) vil identifikasjon med forsvarsledelsens 

synspunkt være karrierefremmende. 

 

7.2. Dimensjon 2 

Forholdet mellom militær grad og valget imellom fredsbevarende eller fredsopprettende 

operasjoner: 

Spørsmål 26 Hvis vi trekker et skille mellom fredsbevarende og fredsopprettende operasjoner, 

hva mener du Norge bør satse på og hvorfor ble inndelt i Fredsbevarende, Fredsopprettende 

og Likestilt. 

Fra et rolleperspektiv er det overraskende at de med lavest grad foretrekker fredsbevarende 

fremfor fredsopprettende operasjoner: I følge Haalands rollediskusjon kan man si at de med 

Høyere grad ligger nærmere rollen til ”den statlige ansatte” (Haaland 2008:248), siden de i 

større grad utøver kontorarbeid. De med Lav grad er i sin yrkesutøvelse nærmere rollen som 

praktikere som utøver sine ”…militære ferdigheter ”  ( Haaland 2008:249) og burde derfor ha  

en rolletolkning som er nærmest ”krigerrollen”. Karakteristisk for denne gruppen er at de 

tilhører et segment innenfor den hierarkiske strukturen som både tar imot ordre ovenfra og gir 

ordre nedover i hierarkiet. Ifølge Collins er det mulig at disse offisielt identifiserer seg med 

organisasjonen og ufører sin rolle i samsvar med organisasjonens krav, men at de ikke tenker 

på de mål organisasjonen setter seg. Antagelsen om forventet sosialisering inntreffer ikke i 

denne gruppen. I så fall ville gruppen identifisert seg med organisasjonens verdier (Collins 

1988: 213) og i større grad vært positivt innstilt til fredsopprettende operasjoner.   

Forsvarets dreining bort fra fredsbevarende operasjoner (Børresen 2005:138) ser ut til å 

medføre at de med Lavere grad ikke identifiserer seg tilstrekkelig med forsvarsledelsens 
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sikkerhetspolitiske veivalg. Det må likevel kunne sies at 50 % oppslutning for ”Likestilt” 

innebærer en tilnærmning til fredsopprettende operasjoner. 

 For Høyere grad er det et lite flertall som er positive til fredsopprettete operasjoner og et 

større flertall likestiller de to operasjonstypene sett i forhold til de med lav grad.   Likestilt blir 

derfor en indikator på graden av tilnærmingen til Fredsopprettende operasjoner. En antagelse 

er at flertallet med majorer i Høy grad resulterer i et utslag av forventet sosialisering. Høy 

grad identifiserer seg sterkere med organisasjonens verdier  (Collins 1988: 213) og er i større 

grad vært  positivt innstilt til fredsopprettende operasjoner enn Lav grad.   

 

Sammenhengen mellom Antall tjenesteår og hvorvidt man bør satse på  nasjonale eller 

internasjonale utfordringer: 

Spørsmål 18: Hvis vi sier at Norge står ovenfor to sikkerhetspolitiske dimensjoner, bestående 

av nasjonale og internasjonale utfordringer, hvilken relativ betydning bør disse ha for 

utformingen av forsvaret? Ble inndelt i Nasjonalt viktigere enn internasjonalt, Internasjonalt 

viktigere enn nasjonalt og Nasjonalt like viktig som internasjonalt? 

Gruppen 1-10 år omfatter offiserer som falt innunder en militær utdannelse som gradvis rettet 

fokus mot internasjonale operasjoner (Græger 2007: 238). Denne gruppen har en lav andel i 

Nasjonal dimensjon, ingen andel i Internasjonal dimensjon, men høy andel i ”Likestilt”, som 

innebærer en tilnærming til forsvarsledelsen sin argumentasjon om ”deltagelse ute gir bedre 

forsvar hjemme” (Græger 2007:76).  

 Respondentene opplever muligens en forventet sosialisering, som innebærer at forventningen 

om en karriere innenfor Forsvaret, kan resultere i at man lettere godtar organisasjonens 

verdier og holdninger (Collins 1988: 213). I tillegg er denne gruppen i sterkere grad enn de 

andre sosialisert innenfor et paradigme der internasjonale operasjoner vektlegges. 

Forventet sosialisering kan også inntreffe for gruppen som befinner seg i en karrieremessig 

mellomfase. Dette er en plausibel forklaring på at 11-20 års gruppen har et lite flertall ovenfor 

21-35 års gruppen i forhold til den internasjonale dimensjonen.  

Fordelingene viser at antallet som uttrykker en preferanse for den nasjonale dimensjonen øker 

etter hvor lenge man har tjenestegjort. Det er naturlig at de som har tjenestegjort lengst under 

en gitt strategisk agenda og ideologisk forestilling, der det territorielle sammenfalt med 
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NATO aspektet, holder fast på denne strategiske agendaen og ideologiske forestillingen 

(Janowitz 1959:44 i; Etzioni 1975:58).  

 

Sammenhengen mellom opplæringens innvirkning på holdning til internasjonale 

operasjoner og hvorvidt deltakelse i utenlandsoperasjoner er viktig for norsk 

sikkerhetsstrategi: 

Spørsmål 35 ” Hvordan påvirket din opplæring i Forsvaret din holdning til internasjonale 

operasjoner” har blitt operasjonalisert til Påvirket, Påvirket i Liten grad, Ikke påvirket , Annet  

og I etterkant ( de som I etterkant, gjennom jobben i Forsvaret, har blitt Påvirket).                                                                                           

Med unntak av 25 % som mente seg Ikke påvirket av Forsvarets opplæring, mente samtlige av 

de som sier seg Påvirket, I liten grad eller I etterkant av Forsvarets opplæring, at deltakelse i 

utenlandsoperasjoner er viktig for norsk sikkerhetsstrategi. Dette innebærer et samsvar 

mellom Forsvarets operasjonelle verdier, som henvender seg til et eksternt publikum og 

Forsvarets antagelsesverdi som er ”…retningslinjer for adferd” (Pedersen & Sørensen 1989: 

25).  

Det var mot slutten av tiåret og på begynnelsen av 2000 tallet at internasjonale operasjoner ble 

en integrert del av krigsskoleutdannelsen (Græger 2007: 234, 238-240).  Fordelingen 

indikerer at antall tjenesteår har noe å si for at opplæring skal ha noen innvirkning på holdning 

til internasjonale operasjoner. 

Av respondentene som gikk inn i Forsvaret innunder det gamle paradigmet, er det 50 % som 

krysser av for Liten grad,  25 % for I etterkant og 25 % for  Ikke påvirket. Gruppen 1-10 år, 

og delvis 11-20 års gruppen hører sannsynligvis innunder det nye undervisnings- paradigmet. 

Deler av 11-20 års gruppen og 21-35 års gruppen hører derimot  til det gamle paradigmet. 

Det er utelukkende i 1-10 års gruppen at respondenter er  positivt innstilt til den 

internasjonale opplæringen. Ikke overraskende er det i gruppen 21-35 år at man finner høyest 

andel Ikke påvirket og nest høyeste andel i Liten grad. Det er i gruppen 11-20 år  at man 

finner høyest andel  Liten grad. Selv om disse to gruppene kom inn i Forsvaret før 1995, 

scorer høyest i forhold til Påvirket, er andelen som sier seg Ikke påvirket og i Liten grad  

høyere enn de som sier seg  Påvirket. 



153 

 

Dataene indikerer at opplæringen kan ha en viss effekt også for dem som mener seg Ikke 

påvirket.   Selv om Ikke påvirket gruppen kan være nykommere i forhold til det nye 

paradigmet, er de godt integrerte i den institusjonen hvor de arbeider, og kan dermed  ha 

innarbeidet organisasjonens operasjonelle verdier. Dette kan være en grunn til at enkelte i Ikke 

påvirket gruppen har svart I etterkant, samtidig som de har svart Ja på at deltagelse er viktig 

for norsk sikkerhetsstrategi.  

 

Sammenhengen mellom hvorvidt det stilles andre forventninger til en offiser i dag enn 

tidligere og om Norge bør satse på fredsopprettende eller fredsbevarende operasjoner:  

”Å si at rolleadferd er kontrollert eller forutsett av forventninger, tyder på at personer tilpasser 

seg adferden til gjeldende forventning”(Biddle 1979:116).  Et flertall på 97 % bekrefter at det 

er .”.andre forventninger til en offiser i dag enn tidligere”. Men 6 % oppslutning om 

Fredsopprettende operasjoner kan ikke sies å innfri forventningene om et fremtidig fokus på 

rollen som fredsoppretter, i en tid hvor fredsbevarende operasjoner er lagt på is.  Derimot er 

det en majoritet på 62 % som både svarer bekreftende på at det er andre forventninger til 

offisersrollen i dag samtidig som de svarer Likestilt på spørsmålet om Norge bør satse på 

fredsbevarende eller fredsopprettende operasjoner. Dette flertallet mener at fremtidig 

rolleadferd krever en rolleforståelse som er funksjonell og som dekker begge 

operasjonsformene. At offisersrollen er funksjonell innebærer at ”hvis det kan vises at en rolle 

kan bidra med to eller flere distinkte funksjoner, så kan rollen bli delt i dets funksjonelle 

komponenter.” (Biddle 1979:70). Det kan synes som om rolleforventningene faller innenfor 

begrepet stabiliseringsoperasjoner. Dette er en operasjonsform som innebærer ”… aspekter fra 

begge typer operasjoner. Fredsoperasjoner har blitt” skarpere” og konvensjonelle operasjoner 

har blitt mykere”.(Kjølberg 2008:8). 

Denne antagelsen styrkes ved at Likestilt er det foretrukne alternativet hos respondenter som 

har svart benektende på at det er ” andre forventninger til en offiser i dag”. Oppgaver og 

funksjoner er like begreper..men i rolleteori.. refererer oppgaver til delte intensjoner 

vedrørende aktivitet som oppstår i systemet” (Biddle 1979 261). Offiserene er 

oppgaveorienterte.    
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Sammenhengen mellom hva man tror er den viktigste grunnen til at Norge bestemte  seg 

for å delta i internasjonale operasjoner og hvorvidt tjenesten i utlandet påvirker 

offisersrollen:  

Spørsmål 38, Tror du tjenesten i utlandet påvirker offisersrollen? I så fall hvordan? ble delt 

inn i Kulturforståelse, Etiske utfordringer, Ikke påvirket, Annet og Erfaringstilegnelse.  

Kulturforståelse og Etiske utfordringer, er en integrert del av norsk politisk kultur og identitet 

som fredsnasjon. Det er derfor ikke overraskende at 85 % av Kulturforståelses gruppen mener 

at motivet for norsk deltagelse var en blanding av Nasjonale/Idealistiske grunner. 

Etiske utfordringer, har lavest andel Nasjonale/idèalistiske grunner, men høyest preferanse for 

Nasjonale interesser.  Det innebærer en konflikt mellom rolleforståelse og nasjonal identitet. 

En forklaring er at gruppen rasjonaliserer norsk motiv for internasjonal deltagelse.  

Halvparten av de som svarer bekreftende mener at forandringen vil påvirke rollen i forhold til 

Erfaring. Fokuset på kompetanseoppbygging kan innebære at offiserene ønsker å se seg selv 

som ”praktikere” (Haaland 2007:249). Gruppen er likevel ikke upåvirket av Forsvarets 

antagelsesverdier. Erfaringsgruppen har en tilleggspreferanse som deler seg mellom 

Kulturforståelseog Etiske utfordringer. Det er altså mulig å prioritere private ønsker samtidig 

som man identifiserer seg med den nasjonale identiteten. 

De som har en uspesifisert rolleforståelse eller som ikke ser for seg en forandring i 

rolleforståelsen som følge av internasjonal deltagelse, slutter seg stort sett til det dominerende 

synet på motivet for deltagelse.  

Mangel på et konkret rolleperspektiv som innvirker på hvordan man ser på den nasjonale 

identiteten, korrigerer ikke synet på at norsk motiv for deltagelse som en blanding mellom 

realisme og idealisme. At de som antar utenlandstjenesten innebærer Etiske utfordringer også 

har et mer realistisk og kynisk perspektiv på den nasjonale identiteten, indikerer at det viktige 

er hvordan man lar seg påvirke fremfor om man lar seg påvirke. 

Fordelingen styrker antagelsen om at ” militærkultur ikke utelukkende er basert ut i fra en 

spesifikk militær enhet, men også samfunnet som denne enheten har sin opprinnelse fra ” 

(English 2004:68) påvirker militærkulturen. Selv om halvparten fokuserer på Erfaring, som er 

en militær verdi, viser innslaget av kulturforståelse og vissheten om forutstående etiske 

utfordringer at respondentgrunnlaget ikke er upåvirket av nasjonale verdier. 
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7.3. Dimensjon 3 

Sammenhengen mellom eventuell deltagelse og hvorvidt respondenten mener deltagelse 

i internasjonale operasjoner er viktig for norsk sikkerhetsstrategi: 

 

Spørsmål 21 ”Er deltagelse i internasjonale operasjoner viktig for norsk sikkerhetsstrategi” 

Hvis Ja, hvorfor er deltagelse i utenlandsoperasjoner viktig for norsk sikkerhetsstrategi? 

Begrunn, ble inndelt i Solidaritetsargumentet, troverdighetsargumentet og 

gjenytelsesargumentet. 

Siden det er personell med erfaringskapital som i større grad enn personell uten 

erfaringskapital, har praktisert militære ferdigheter, var det å anta at denne gruppen var mer 

tilbøyelig til å å mene at det var viktig for Norsk sikkerhetsstrategi å delta i internasjonale 

operasjoner. Men den antagelsen er svekket siden det overraskende nok var et marginalt 

flertall blant Ikke deltatt gruppen som bekreftet viktigheten av norsk deltakelse. 

Satte man Deltatt- gruppen og Ikke- deltatt gruppen opp mot spørsmålet ”Tror du tjenesten i 

utlandet påvirker offisersrollen? I så fall hvordan? viste fordelingen at Deltatt- gruppen var 

mindre rigid i sine besvarelser enn Ikke deltatt gruppen. Det virker som denne gruppen har et 

mer mangfoldig perspektiv på rolleforståelsen. Dette kan være et resultat av ” en høy grad av 

kommunikasjonsmessige mangfold som resulterer i interaksjon..med forskjellige typer 

mennesker, som igjen sammenfaller med den allmenne betydningen av ”kosmopolitisme” 

(Collins 1975: 76).   

Begge gruppene scorer høyest på Gjenytelsesargumentet, som kan sees på som en konsekvens 

av forsvarselitens hegemoni ovenfor Forsvarets ansatte da argumentasjonen var i samsvar 

med politisk ledelse i FD (S.tid. 2000-01:3762 i; Græger 2007:76) da transformasjonen ble 

introdusert. At Ikke deltatt gruppen har høyest score blant gruppene i forhold til dette 

argumentet og i forhold til Alliansesolidaritetsargumentet styrker inntrykket av en gruppe 

som er konform og tilslutter seg konforme verdier. Dette siden Alliansesolidaritetsargumentet 

innebærer derimot et lojalitetsperspektiv. Lojalitet er kjerneverdi som representeres igjennom 

”Krigerrollen” (Haaland 2007:11) og 167) som innebærer et konformt gruppeperspektiv 

(Collins 1988:216-217).  Deltatt gruppen har derimot en langt høyere score i forhold til 

Troverdighetsargumentet som innebærer at det lønner seg for Norge å utvise pålitelighet 
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ovenfor allierte. Dette argumentet er rasjonelt, og dermed kan besvarelsen knyttes til en 

kosmopolitisk tilnærming (Collins 1988:217).  

Tesen om at de med erfaringskapital søkte å virkeliggjøre rolleforståelsen som militær 

”praktiker” er svekket. At noen som står uten erfaringskapital søker å tilegne seg denne rollen 

forteller noe om hva de uten erfaringskapital definerer som et kulturelt ikon, som innebærer at 

en myte eller person fremstilles på en slik måte at det representerer en forventning, norm eller 

en kjerneverdi (Rubin & Rubin 1995: 176). Tilegnelsen av en militær identifikasjon kan 

knyttes til rolleforventninger: De adferdsmessige forventninger som andre personer relateres 

til en posisjon (Biddle 1979: 210).   

 

Sammenhengen mellom hva respondenten mener er de viktigste grunnene til at Norge 

bestemte seg for å delta i internasjonale operasjoner, og hvilken type tjeneste 

respondentene har deltatt i: 

Spørsmål 29 ” Hva tror du er den eller de viktigste grunnene til at Norge bestemte seg for å 

delta i internasjonale operasjoner”, ble inndelt følgende: Idèalistiske grunner, 

Nasjonale/idèalistiske grunner, Nasjonale interesser og Annet. 

 

Det er et premiss fra det norske samfunnet at norske styrker skal operere i samsvar med den 

politiske og samfunnsmessige kulturen som gjelder i Norge. Disse verdiene kommer til 

uttrykk i hvilke motiver som velges som internasjonale operasjoner, der avveiningen mellom 

nasjonale og idealistiske motiver ofte forekommer.  

Personell med erfaring fra NATO eller FN tjeneste inntar en klar identifikasjon i forhold til et 

avveiningsperspektiv, der norsk motiv for internasjonale operasjoner sees i forhold til 

Nasjonale/idealistiske grunner. FN/NATO gruppen skiller seg ut da gruppen har høyest verdi i 

forhold til de to motstridende verdiene Nasjonale interesser og Idèalisme.  Gruppen besitter 

høy grad av erfaringskapital da de innehar to typer misjonserfaring. Samtidig består gruppen 

av personell fra forskjellige operasjoner som FN Midtøsten, FN Balkan, NATO Balkan og 

NATO Afghanistan.   
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 Det er personell med bakgrunn fra FN Midtøsten /NATO Balkan som har krysset av for 

Nasjonale interesser. Dette er personell som har erfaring fra det gamle paradigmet og som 

deltok i den første operasjonen under det nye paradigmet. Respondentens antagelse av de 

rolleforventninger som er tilknyttet en ny rolle som NATO offiser, (Biddle 1979:391) er 

forskjellig fra respondentens habitus som FN offiser.  

Den nye rollen befinner seg innenfor en ideologisk bevissthetsstruktur som prøver å 

kombinere idealisme med realisme og hvor ”fredsoperasjoner har blitt ”skarpere” og 

konvensjonelle militære operasjoner har blitt ”mykere”..(Kjølberg 2008:8).  Disse motstridene 

forventningene kan resultere i en rollekonflikt siden det kan bli vanskelig å forene ulike roller 

(Østerberg 1997: 46). Oppleves rollesettet for komplisert kan det resultere i en rollebelastning 

(Biddle 1979: 394). 

 

Sammenhengen mellom hvorvidt beordringsplikten oppleves som  avgjørende for 

militær  karriere og  hvilken type misjonserfaring man besitter:   

Spørsmål 16: Ville beordringsplikten ha vært avgjørende for ditt valg av karriere? Svarene 

ble inndelt i følgende: Nei, Kanskje ikke, Ja, Kanskje, Vet ikke 

Flertallet i alle gruppene, benekter at beordringsplikten har avgjørende betydning for en 

militær karriere. Men i NATO Afghanistan finner man størst grad av mangfoldighet i forhold 

til problemstillingen.  Av hele respondentgrunnlaget var det et flertall fra NATO Afghanistan 

som kom inn i Forsvaret først (1971-1985) og sist (1996-2005). 

Siden lav tilhørighet til organisasjonen er en av årsakene til at personell vurderer å forlate 

Forsvaret, er mulig at den individualismen som preger generasjonen som kom inn mellom 

1996- 2005, virker inn i forhold til beordringsplikten. 

Personellet som kom inn i Forsvaret mellom 1971-1985 omfattes av en periode Hofstede 

mener var preget av kollektivisme, som innebærer fravær av avvik og tilstedeværelse av 

lojalitet (Collins 1988: 200).  Kollektivismen passer tidsmessig med statstjenestemannsrollen 

som innebærer en lojal gjennomføring av statens politikk (Haaland 2007: 9, 255), og som er i 

overensstemmelse med plikttroskap og lydighet, verdier som man finner i den tradisjonelle 

militære forvaltningen (Lunde 2006a: 143). Hos dette personellet kan det oppstå en normativ 

rollekonflikt som innebærer å være ”…fanget mellom tradisjonelle og nyere standarder for 
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oppførsel ” (Biddle 1979:200). Opplevelsen av en rollekonflikt kan oppstå både i overgangen 

fra en rolletype som var mindre sivil og mer militær, og fordi man ikke ønsket å endre 

forholdet mellom Forsvaret og det sivile samfunn.  Når en annen årsak til at personell 

vurderer å slutte i Forsvaret, var lav rolleklarhet (Haslestad 2007: 18) styrker dette antagelsen 

om at generasjonsforskjeller innvirker på  offiserenes holdningsdannelse.  

 

Sammenhengen hvorvidt respondenten mener det var spesielle forhold ved tjenesten i 

utlandet som påvirket holdning til internasjonale operasjoner og hvorvidt deltagelse i 

internasjonale operasjoner skjer til fortrengsel for nasjonale oppgaver: 

Spørsmål 36 Var det spesielle forhold ved tjenesten i utlandet som påvirket din holdning til 

internasjonale operasjoner, ble delt inn følgende: Positive Erfaringer,  Negative 

måloppnåelseserfaringer,  Annet negativt  og  Nei ingen spesielle forhold . 

Erfaringskapital ble først antatt å være forklaringen på at såpass ulike kategorier som 

Positiver erfaringer og Negative samarbeidserfaringer har en lik fordeling. I spørsmålet om 

hvorvidt utenlandstjeneste påvirker holdningen til internasjonale operasjoner, er det spesielt 

gruppekombinasjonen av NATO Afghanistan og FN gruppene som utpeker seg i forhold til 

Nei ingen spesielle forhold  og   Annet negativt . Denne gruppekombinasjonen inneholder 

både likheter og ulikheter i forhold til erfaringskapital, da deler av personellet i FN gruppene 

har tjenestegjort i NATO Afghanistan. NATO Balkan er også en kombinasjonsgruppe. NATO 

Balkan består av personell som har erfaring fra NATO operasjoner på Balkan, og personell 

som i tillegg har tjenestegjort under NATO i Afghanistan. 

Personell med erfaring fra NATO Balkan skiller seg ut i forhold til FN og NATO Afghanistan 

gruppen. Fordelingen viser at denne gruppen i større grad har latt seg påvirke både positivt og 

negativt igjennom sin tjenesteerfaring, samtidig som de i større grad enn de andre gruppene 

svarer benektende på spørsmål 23. 

Innenfor kombinasjonsgruppene var det å forvente at personellet som svarte bekreftende på 

spørsmål 23 besto av en type erfaringskapital.  Men innenfor begge kombinasjonsgruppene 

besto andelen som svarer bekreftende på spørsmål 23 både av personell med en og to 

operasjonstypeerfaringer. Dette svekker antagelsen om at erfaringskapital innvirker på 

forholdet mellom spørsmål 23 og spørsmål 36. 
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Likheten mellom de to kombinasjonsgruppene er at det er personell i 40 års alderen og som 

kom inn i Forsvaret mellom 1971 og 1985 som svarer bekreftende på at internasjonale 

operasjoner fortrenger nasjonale oppgaver. Ulikheten mellom de to kombinasjonsgruppene er 

at det er et større antall i NATO Afghanistan og FN gruppen som svarer bekreftende på 

spørsmål 23, samtidig som denne kombinasjonsgruppen består av flere respondenter som 

befinner seg i 40 årene og som kom inn i Forsvaret mellom 1971 og 1985. Dette styrker 

antagelsen om at Alder og Antall tjenesteår virker inn på forholdet mellom spørsmål 23 og 36. 

 

7.4. Dimensjon 4 

Sammenheng mellom alder og hva som danner utgangspunkt for offiserene sin 

meningsdannelse i forsvarsspørsmål: 

20 års gruppen: 

Dette er den eneste gruppen hvor Forsvarsledelsen har høyest fordeling i Viktig – matrisen. 

Dette er også den eneste gruppen som har den laveste andelen Egne erfaringer, noe som 

indikerer at dette er en gruppe som har lav rolleklarhet. Dermed styrkes tesen om at yngre 

offiserer lar seg opinionslede i sterkere grad enn eldre kolleger. Lydighetsperspektivet til 20 

års gruppen uttrykker et weberiansk perspektiv (Lunde 2006a:143)  

Kombinasjonen av kosmopolitisme og at de knytter seg til institusjonen ved å definere 

forsvarsledelsen som en generaliserende andre, gjør det naturlig å definere dette som en 

gruppe som er nærmest statstjenestemannsrollen. Denne rolletilegnelsen faller innenfor 

Webers idealbyråkratiske modell, hvis normative grunnlag innebærer saklighet, plikttroskap 

og lydighet (Lunde 2006a:143).   

Generasjonsvurdering: 

Livsfaseeffekter spiller inn i overgangen fra et sosialt system til et annet sosialt system 

(Hurrelman 1988:24).  Dette kan knyttes til rolleforventninger hos arbeidstakere på sin første 

arbeidsplass. Samtidig kan forventede roller knyttes til den legitimitet man tillegger det 

sosiale systemet. Det at man, innenfor et sosialt system, aksepterer ordre fra andre, legger til 

rette for systemets virksomhet (Weber,1925 i; Biddle 1979:213). Denne tilknytning kommer 

også til uttrykk i verdien Annet, som er en verdi som uttrykker kosmopolitisme. Den høye 
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graden av kosmopolitisme reflekterer den individualiserte bevissthetsstrukturen som denne 

gruppen har erfaring fra. Det taler for at fordelingen også kan forklares som en 

generasjonseffekt. 

30 års gruppen. Deltatt i internasjonale operasjoner:  

Blant personellet med erfaringskapital er det forskjeller og likheter. Forskjellen mellom 

gruppene er at den abstrakte verdien hos NATO Afghanistan er Media mens politisk 

preferanse uttrykker et tilsvarende abstrakt perspektiv i NATO Balkan. I motsetning til NATO 

Afghanistan er den politiske preferansen i NATO Balkan konservativt. Det kan indikere at 

personellet er mer konformt enn personellet i NATO Afghanistan. ( Amodio m.fl nature 

neuroscience 2007).   

 Denne antagelsen styrkes ved at det i NATO Balkan er noe mindre preferansepluralisme i 

Mindre viktig.  

I begge gruppene uttrykkes det preferansepluralisme både i Viktig og Mindre viktig 

kategorien. Men gruppens vektlegging av Egne erfaringer og Kollegiet gjør det naturlig å 

tilegne gruppene en rolleforståelse som befinner seg nærmere krigerrollen enn  den militære 

praktikeren (Haaland 2007:249 ), der en militær identitet innebærer en identifikasjon med 

gruppen og organisasjonen ( Firing 2007:235). 

 

30 års gruppen. Ikke deltatt i internasjonale operasjoner: 

De kosmopolitiske indikatorene i Ikke deltatt gir seg utslag i svake preferanser for sivile og 

militære primærgrupper. Egne erfaringer er lavere enn man finner i Deltatt gruppen, samtidig 

er det 6 % høyere andel som betrakter politisk preferanse som et meningsgrunnlag enn 

Kollegiet.  

Den sterke preferansepluralismen og det sterke innslaget av Politiske preferansene indikerer 

en rolletilnærming som passer til ” Hjemlandsforsvarerrrollen /Borgeroffiseren”. Det er en 

rolletilnærming som vektlegger en størst mulig samfunnsmessig tilnærming der man 

vektlegger det representative demokratiet (Haaland 2007:11). 

At Egne erfaringer og Kollegiet preger den totale fordelingen i gruppen, indikerer en 

organisasjonsverdi hvor det er moralske og normative verdier som innvirker på aktørens 



161 

 

adferd (Schein 1998: 14,Sørensen & Pedersen 1994: 25). Mertons skiller mellom latente og 

manifeste funksjoner i et system (Collins 1994: 198). Siden den operasjonelle verdien er et 

fenomen som er utilsiktet (Martiniussen.NTNU.no 2005) er fordelingen et uttrykk for en 

manifest funksjon. 

 

Generasjonsvurdering: 

Den individualiserte bevissthetsstruktur som 30 års gruppen er en del av, resulterer i at Deltatt 

gruppen sterkere grad preges av kohesjon, mens det hos personell uten erfaringskapital kan 

resultere i svake preferanser for primærgrupper. 

Det virker som fordelingen til Ikke deltatt gruppen baseres på en kombinasjon av preferansen 

for en mindre lojalitetsorientert politisk idèologi (Amodio 2007 i; Dagbladet 2007.no), en 

individualisert bevissthetsstruktur (Bjørnstad 2008:33) og manglende erfaringskapital. De to 

siste faktorene er miljørelaterte og indikerer med det at fordelingen har sitt opphav i en 

generasjonseffekt. 

 Deltatt gruppenes konforme rolleuttrykk indikerer i tillegg en livsfaseeffekt. Samtidig er 

disse gruppene under påvirkning av endringer som skjer i løpet av kort tid. Dette innebærer en 

periodeeffekt. Siden det ikke er forskjell mellom NATO Afghanistan og NATO Balkan i 

rolletilegnelse, er ikke periodeeffekten like fremtredende som i 40 års gruppen. Det kan 

forklares ved at personellet i de to gruppene har ulik erfaringskapital. Selv om  20 % av 30 års 

gruppen Deltatt deltok i den første NATO misjonen (IFOR) på Balkan, består  40 års gruppen  

av personell som har erfaring fra både fredsbevarende og fredsopprettende operasjoner. 

 

40 års gruppen. Deltatt i internasjonale operasjoner: 

Med unntak av Egne erfaringer, vektlegger denne gruppen konforme indikatorer lavere enn 

Deltatt gruppen  i 30 årene .  I forhold til resten av respondentgrunnlaget består denne 

gruppen av personell med mest erfaring i form av antall tjenesteår og erfaringskapital fra 

utenlandstjeneste. Derfor er det naturlig at gruppen uttrykker størst tro på Egne erfaringer.  

I sin doktoravhandling beskriver Haaland en utvikling hvor personell med erfaring fra FN 

tjeneste har en høyere grad av kosmopolitisk rolleforståelse, mens personell med NATO 
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erfaring er mer konforme (Haaland 2007: 189,192,240,250).Fordelingene mellom personell 

med erfaring fra tjeneste i FN Midtøsten og NATO, viser en lignende tendens. 

Gruppestrukturen har en innvirkning på det presset individet opplever i forhold til en gitt 

rolle. Det er mer press for individer å identifisere seg og utøve roller innenfor en gruppe som 

er innskrenket og hvor rollene er entydige (Collins 1988: 237-238) som innenfor det militære 

samfunnet. Inngruppefavorisering som følge av krigssituasjoner (Mummeday m.fl. i ; Laberg 

2005: 99) som personellet med erfaringskapital opplever, kan forsterke dette. 

Preferansepluralismen og at enkelte kosmopolitiske indikatorer nesten fordeler seg likt som 

konforme indikatorer, trekker i retning av en rolletilnærming som samsvarer med den militære 

praktiker (Haaland 2007:249).  Som er et uttrykk for en militær identifikasjon (Laberg 

m.fl.2005:100). 

 

40 års gruppen. Ikke deltatt i internasjonale operasjoner: 

 I 40 års gruppen uttrykker de som mangler erfaringskapital høyest grad av 

preferansepluralisme, ved at seks av syv preferansegrunnlag uttrykkes av respondentene. 

Dette inkluderer fordelingen Annet på 10 %, en verdi som forutsetter en kognitiv tilnærming 

som går utover menneskets begrensede kognitive evne. I tillegg har Egne erfaringer lavest 

fordeling av samtlige kohorter.  

Rolleferdigheter, som omhandler i hvilken grad man evner å gjennomføre roller som er 

komplekse (Biddle 1979: 394) er godt utviklet i gruppen.  Preferansene samsvarer med en 

rolletilegnelse som Haaland kaller ”Hjemlandsforsvarerrollen /Borgeroffiseren”. ”. Det er en 

rolletype som innebærer tilsvarende kjerneverdier som finnes i det sivile samfunnet (Haaland 

2007: 11). Denne rolletilegnelsen styrkes ved at det abstrakte perspektivet i ”Annet” er 

”Politikernes syn og håndtering”.  

Dette er et respondentgrunnlag som er sosialisert innenfor det gamle kald krigs paradigmet. 

Fram til 2004 var personellpolitikken i Forsvaret innrettet mot at territorialforsvaret ble 

definert som Forsvarets kjernevirksomhet, mens internasjonale operasjoner ble definert som 

noe ekstraordinært (Græger 2007:281). At samtlige i Ikke deltatt gruppen tredde inn i 

Forsvaret mellom 1971-1985,og mangler erfaring fra internasjonal tjeneste gjør det 

sannsynligvis at denne gruppen har en militær habitus som er innrettet mot territorialforsvaret.  
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Generasjonsvurdering: 

Rolleskiftene som fremkommer uttrykker livsfaseeffekter. Disse effektene synes å virke 

sammen med både generasjonseffekter og periodeeffekter. Dette grunnet 

generasjonsforskjeller i fordelingene og at fordelingen synes å være et resultat av store 

omveltninger over kort tid.   

50 års gruppen: 

I 50 års - gruppen svekkes sammenhengen mellom manglende erfaringskapital og 

kosmopolitisme. Til tross for at fordelingen uttrykker preferansepluralisme i antall preferanser 

som er uttrykt, i særdeleshet i Viktig kategorien, heller fordelingen i konform retning. 

Sammen med vektleggingen av Forsvarsledelse og Kollegiet, underbygger vektleggingen av 

Egne erfaringer en markant militær habitus. Dette til tross for at gruppen mangler 

erfaringskapital fra utenlandstjeneste. Dette er offiserer som befinner seg på toppen og i 

avslutningsfasen av sin karriere (Kjølberg mail 08e). De befinner seg i en struktur som er 

basert på en blanding av normativ kontroll og tvangskontroll (Etzioni 1975:56). Collins 

hevder personer som befinner seg i en ordregiverrolle har en sterkere identifikasjon med 

organisasjonen enn andre (Collins 1988: 211). 

 Konsekvensen er en lydighetspreferanse som samsvarer med Mertons (skjulte)/”latente 

funksjoner der fenomener er utilsiktet (Martiniussen. NTNU.2005). 

Rollen som militær praktiker er den mest relevante rollebetegnelsen. Skiftet i retning av et 

mer internasjonalt forsvar (Børresen m.fl.2004 240) kan ha resultert i at en gruppe offiserer 

enten mener at de befant seg i et rollevakuum, eller at de opplevde et rolleavbrudd (Biddle 

1979:324) der ”den rollen som forventes å bli oppfylt i forhold til et tidsfølge, er mangelfullt 

integrert.” ( Biddle 1979: 394). 

  

Generasjonsvurdering: 

Siden forklaringsmodellen innebærer et rolleskifte, er det naturlig å tolke fordelingen i lys  av  

livsfaseffekt. Den sterke vektleggingen av Egne erfaringer fremfor Forsvarsledelse, Kollegiet 

og Media og en autoritetsorientert politisk kulturell kapital i kategorien Mindre viktig 

(Bourdieu 2005:9), innebærer muligens i tillegg et generasjonsperspektiv. Denne gruppen 
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faller innenfor Hofstedes opprinnelige studie hvor det ble konkludert med at i Norge eksisterte 

hva man kan kalle en kollektivistisk bevissthetsstruktur (Bjørnstad 2008:33).  Siden dette 

fenomenet er et resultat av de omveltninger som fant sted som følge av den raske overgangen 

fra et nasjonalt til internasjonalt fokus, kan man til dels snakke om en periodeeffekt. 

 

7.5. Oppsummering og refleksjoner over videre forskning 

Studiet styrker en antagelse om at gruppenes konformitetsgrad innvirker på hvem de anser 

som opinionsleder i forsvarsspørsmål. Enten ved at grupper som har et konformt rolleuttrykk, 

er gjenstand for horisontal (offiserskollegiets) innflytelse eller vertikal (forsvarsledelsens) 

innflytelse.  

Studiet viser at personell med erfaringskapital fra utenlandstjeneste ikke nødvendigvis inntar 

et konformt standpunkt som uttrykker seg til fordel for utenlandsoperasjoner. Antagelsen om 

en sammenheng mellom konformitet og inngruppefavorisering som følge av erfaringskapital 

(Mummeday m.fl. 2000 i ;Laberg m.fl.2005:99) er i følge studiet heller ikke entydig. Grupper 

som manglet erfaringskapital uttrykte både kosmopolitisme, men også konformitet. Samtidig 

uttrykte personell uten erfaring konformitet, mens personell med erfaring ikke uttrykte 

konformitet. Dette styrker antagelsen om at andre faktorer innvirker.  

Hvorvidt alder og antall tjenesteår kan forklare personellets holdninger til 

utenlandsoperasjoner på basis av hvilket forsvarspolitisk paradigme respondenten er 

sosialisert innenfor blir styrket i studiet. Samtidig har alder og antall tjenesteår betydning for 

respondentens plassering i Forsvarets hierarkiske struktur der faktorer som forventet 

sosialisering og graden av identifisering med organisasjonen bidrar til å internalisere 

forsvarsledelsen sitt syn på utenlandsoperasjoner. Kombinasjonen av en kollektivistisk eller 

individualistisk bevissthetsstruktur og manglende eller tilegnet erfaringskapital, kan resultere i 

ulike former for konformitet og rolleuttrykk. Derfor innbyr ikke disse faktorene til å gi noen 

entydige svar på om man stiller seg negativ eller positiv til internasjonaliseringen av 

Forsvaret.   

Det virker som politiske preferanser også avgjør hvorvidt gruppene fikk en konform eller 

kosmopolitisk lydighetspreferanse. Politisk preferanse for AP skiller seg ut som eneste 

fellesfaktor hos alle gruppene som har et kosmopolitisk rolleuttrykk. Det gjelder uavhengig 
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om gruppen besitter erfaringskapital fra utenlandstjeneste eller ikke. Antagelsen styrkes i 

NATO Afghanistan 30 års gruppen der det antas at politisk preferanse for AP virker 

modererende for konformitet som følger av kombinasjonen av forventet sosialisering og 

inngruppefavorisering. Derimot i Erfaringsdimensjonen, i forholdet mellom Deltatt og Ikke 

deltatt, virker det ikke som om politisk ståsted innvirker på graden av konformitet. Dermed 

både styrker og svekker studiet Amodios funn som viser at personer som politisk befinner seg 

på venstresiden har en ”… større toleranse for kompleksitet og tvetydighet” (Amodio m.fl 

nature neuroscience 2007).  Med det rødgrønne og borgelige skillet i forsvarspolitikken, er 

politisk ståsted i seg selv en naturlig variabel i hva som innvirker på offiserenes mening i 

forsvarsspørsmål. Selv om Amodio understreker begrensingene i sine undersøkelser (Amodio 

2007 i; Dagbladet.no 2007) , åpner studiet opp for andre perspektiver som er interessante også 

for offiserers meningsdannelse. For som Michael Shermer fremhever har denne typen 

forskning betydning for mer enn politisk forskning (Shermer Scientific American 2006).  

 

 Da en gruppe NUPI forskere mener at den identiteten Norge har som fredsnasjon blir 

utfordret, også som følge av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner, innebærer det at 

også offiserenes identitet påvirkes. Siden identitet påvirker roller og omvendt (Nissestad 

2007:94-95), er det en oppgave for videre forskning å studere hvordan utenlandstjenesten 

påvirker offisersrollen. Majoriteten av grupper med erfaringskapital uttrykte en sterkere eller 

svakere form for militær identifikasjon. Denne rolleoppfattelsen står i motsetning til rollene 

som preget Forsvaret før internasjonaliseringen på 1990 tallet (Haaland 2007: 255). Det 

styrker også funnene til Haaland som innebærer at rolleforståelsen til norsk personell er 

skiftende. Når tidligere leder for BFO går ut og advarer mot at …”Forsvaret kan bli en 

krigerkaste på siden av resten av samfunnet” (Eraker Ny tid.no 2004)”, understreker det 

premisset fra det norske samfunnet at Forsvaret skal operere i samsvar med den politiske og 

samfunnsmessige kulturen som gjelder i Norge. ”I disiplinen organisatorisk atferd, er kulturen 

ofte sett på som en samling med verdier. holdninger og oppfatninger som gir en felles måte å 

tolke hendelser” (English 2004:15). Dette felles tolkningsgrunnlaget var i perioden 1945 til 

1990 tallet (Græger 2007: 44) så stabilt at generasjonseffekter var den mest aktuelle 

forklaringsfaktoren. Med et brudd på den sikkerhetspolitiske konsensusen mellom høyre og 

venstresiden i norsk politikk og en manglende global stabilitet hvor det er større rom for at 

enkelthendelser (som 9/11 2001) kan få store ettervirkninger, er det periodeeffekter som i 
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større grad vil utgjøre en forklaringsmodell. Artikkelen hvor en NUPI rådgiver kritiserer den 

rødgrønne regjeringen for å fokusere på nordområdene fremfor et globalisert trusselbilde 

(Lurås VG 2010), illustrerer at personellet i Forsvaret i fremtiden må forholde seg til 

parallelle doxa`er ( selvinnlysende sannheter) for hva som er gjeldende sikkerhetspolitiske 

paradigme . Hvordan dette innvirker på personellet er viktig å belyse i fremtidig forskning.     
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Forkortelser 

BFO -  Befalets Fellesorganisasjon  

FFI- Forsvarets Forskningsinstitutt  

KFOR Kosovo Force 1999 -  

MFO- Multinational Force and Observers (1982 - 

MFU Militær faglig utredning 

NATO -  North Atlantic Treaty  Organization  

NOF - Norges Offisersforbund 

NUPI- Norsk Utenrikspolitiske Institutt 

IFOR - Implementation Force desember 1995- desember 1996  

IRF - Immediate Reaction Force 

ISAF -  International Security Assistance Force ( 2001- 

SFOR -  Stabilisation Force ( januar 1996- desember 2005)  

UNIFIL - United Nations Interim Force in Lebanon ( 1978- 1998) 

UNPROFOR  - United Nations Protection Force (februar 1992- mars 1995) 

UNTSO -United Nations Truce Supervision Organization ( 1948 -) 

VGS  -Videregående skole 
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Intervjuguide 

 

Til dere som skal delta 

 

Jeg skal skrive en masteroppgave i statsvitenskap ved Universitet i Oslo hvor jeg skal undersøke 

hvordan norsk offiserer forholder seg til norsk forsvarspolitikk generelt og internasjonal operasjoner 

spesielt. I den anledning ønsker jeg å få kjennskap til den fagkunnskap du som offiser besitter.  

 

Disse opplysningene vil bli behandlet konfidensielt. Etter avtale med Forsvaret vil data og analyse bli 

unndratt offentligheten. 

 

For at jeg skal få mest mulig kunnskap om hvilken tanker du som offiser og privatperson gjør deg om 

norsk forsvars og sikkerhetspolitikk, ber jeg deg om å ta deg tid til å skrive utdypende der det er behov 

for det. 

 

Tusen takk for hjelpen 

 

 

Spørsmål 1 

Hvilket år er du født ?____________ 

 

 

 

Spørsmål 2 

Mann    Kvinne   
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Spørsmål 3 

Hva er din sivile utdannelse? 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Spørsmål 4 

Hvorfor valgte du å gå inn i forsvaret? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Spørsmål 5 

Hvilken grad har du?___________________ 

 

Spørsmål 6 

  Hvilke avdelinger har du tilhørt?  

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________ 
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Spørsmål 7 

Hva er din militære utdannelse og hvor lenge har du tjenestegjort i Forsvaret? 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________ 

Spørsmål 8 

Har du deltatt i internasjonale operasjoner? I så fall, hvilken type internasjonale operasjoner har du 

deltatt i? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Spørsmål 9 

Hvor og når tjenestegjorde du? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________ 

 

Spørsmål 10 

Tjenestegjorde du i utlandet som beordret eller frivillig? 

___________________________________________________________ 
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Spørsmål 11 

Hvilken tjenestestilling(er) hadde du?  

__________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Spørsmål 12 

Har du deltatt i annen utenlandstjeneste? I så fall hvilken annen type utenlandstjeneste har du 

gjennomført? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Spørsmål 13 

Hva stemte du ved forrige stortingsvalg? 

___________________________________________________________ 

 

Spørsmål 14 

Ville du avgitt samme stemme i dag?  

Ja   Nei  Vet ikke  
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Spørsmål 15 

Hvordan ser du på beordringsplikten i forhold til utenlandstjeneste? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________ 

 

 

Spørsmål 16 

Ville den ha vært avgjørende for ditt valg av militær karriere. Begrunn? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________ 

 

Spørsmål 17 

Hvilke momenter betyr noe for din holdning til deltagelse i internasjonale operasjoner? Kryss av for 

det du mener er viktigst for deg. 

  

1) idealisme, som å gi et bidrag til fred eller å styrke NATO eller FN  

2) oppleve noe spennende, se andre land      

3) økonomiske forhold          

4) få militær erfaring og kompetanse       

5) annet:                                                              
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Spørsmål 18 

Hvis vi sier at Norge står ovenfor to sikkerhetspolitiske dimensjoner, bestående av nasjonale og 

internasjonale utfordringer, hvilken relativ betydning bør disse ha for utformingen av forsvaret? 

Begrunn. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Spørsmål 19 

Tror du Russland er en trussel mot Norges sikkerhet? I så fall, hvordan og hvorfor? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Spørsmål 20 

Hvor forventer du at det norske forsvaret skal tjenestegjøre de nærmeste ti-femten årene? 

Begrunn. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Spørsmål 21 

Er deltakelse i utenlandsoperasjoner viktig for norsk sikkerhetsstrategi? 

Ja   Nei   Vet ikke  
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Spørsmål 22 

Hvis ja, hvorfor er deltagelse i utenlandsoperasjoner viktig for norsk sikkerhetsstrategi? Begrunn. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Spørsmål 23 

Skjer deltagelse i utenlandsoperasjoner til fortrengsel for nasjonale oppgaver? 

Ja   Nei   Vet ikke  

Spørsmål 24 

Hvis ja, hvorfor skjer deltagelse i utenlandsoperasjoner til fortrengsel for nasjonale oppgaver? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Spørsmål 25 

I utenlandsoperasjoner kan Norge delta i FN, EU, NATO eller ”koalisjoner av villige” (ad- hoc 

koalisjoner). Hva mener du Norge bør satse på og hvorfor? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Spørsmål 26 

Hvis vi trekker et skille mellom fredsbevarende og fredsopprettende operasjoner, hva mener du Norge 

bør satse på og hvorfor? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Spørsmål 27 

Hvor viktig tror du NATOs ønsker er når det gjelder hva slags utenlandsoperasjoner Norge skal delta 

i, og hvorfor er det eventuelt  

viktig? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Spørsmål 28 

Hvor viktig tror du U.S.As ønsker er når det gjelder hva slags utenlandsoperasjoner Norge skal delta i, 

og hvorfor er det eventuelt viktig? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Spørsmål 29 

Hva tror du er den eller de viktigste grunnene til at Norge bestemte seg for å delta i internasjonale 

operasjoner? Kryss av for det du mener er viktigst for deg. 

 

1) Idealistiske           

2) En blanding av nasjonale interesser og idealistiske motiver   

3) Nasjonale interesser          

4) Annet:                                                                 
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Spørsmål 30  

Hvilke utfordringer ser du knyttet til at Norge i stor grad innretter Forsvaret mot 

utenlandsoperasjoner? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Spørsmål 31 

Når offiserer diskuterer Forsvaret seg i mellom og du gjør deg opp din mening, hvor viktig er da:  

Viktig   Mindre viktig Ikke viktig 

1) forsvarsledelsens syn         

2) medoffiserers syn          

3) holdninger hos familie og venner       

4) egne erfaringer          

5) politiske preferanser          

6) media, bøker osv          

7) annet:                                                  
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Spørsmål 32 

Tror du at det stilles andre forventninger til en offiser i dag enn tidligere?  

Ja   Nei   Vet ikke  

 

Spørsmål 33 

Hva tror du i så fall er forskjellen?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Spørsmål 34 

I hvor stor grad ble det skapt en fellesskapsfølelse mellom styrkene i den eller de internasjonale 

operasjonen(e) du deltok i, på tvers av nasjonale skillelinjer? Hvordan gjorde dette seg eventuelt 

gjeldende? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Spørsmål 35 

Hvordan påvirket din opplæring i Forsvaret din holdning til internasjonale operasjoner? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Spørsmål 36 

Var det spesielle forhold ved tjenesten i utlandet som påvirket din holdning til internasjonale 

operasjoner?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________ 

 

Spørsmål 37 

Følte du noen gang at du sto overfor etisk vanskelige dilemmaer? Begrunn. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Spørsmål 38 

Tror du tjenesten i utlandet påvirker offisers rollen? I så fall hvordan? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Tusen takk for at du tok deg tid til å besvare spørsmålene og hjelpe meg med min masteroppgave. 
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