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Forord    
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1. INNLEDNING 

1.1 Introduksjon til tema 

   Norsk forsvarspolitikk står i dag midt oppe i en dyptgripende og gjennomgående 

omstillingsprosess, politisk og organisatorisk.  

   Bakgrunnen for reformprosessen er en dobbel ubalanse hvor Forsvarets størrelse 

ikke står i forhold til de ressurser som tilføres, og hvor Forsvarets innretting ikke er 

egnet til å løse fremtidens oppgaver(St.prp.nr.45(2000-2001):9). 

   Med referanse til svakheter ved de endringer og reformforsøk som ble iverksatt på 

1990-tallet, og en ny erkjennelse av morgendagens utfordringer, er hovedhensikten 

med reformen å gjennomføre en helhetlig og målstyrt omstrukturering som bringer 

Forsvaret i varig politisk og økonomisk balanse(St.prp.nr.45(2000-2001):10-12). 

   Denne studien har til hensikt å identifisere ulike påvirkningsfaktorer som, enkeltvis 

eller samlet, har betydning for Forsvarsreformens karakter, og som kan belyse 

hvordan norsk forsvarspolitikk skapes i skjæringspunktet mellom en internasjonal og 

nasjonal sfære. Den empiriske ambisjonen suppleres imidlertid også av en teoretisk 

målsetning om å åpne opp den svarte boksen i internasjonal politikk. Dette for å bidra 

til ny forståelse av hvordan statlig politikk skapes på grunnlag av et dynamisk 

samspill mellom realpolitiske vurderinger, internasjonale normer og nasjonale 

politiske og organisatoriske forhold. 

 

1.1.1 Det sikkerhetspolitiske bakteppet 
   Opphøret av Sovjetunionen som stat endret grunnleggende rammebetingelsene for 

sikkerhets- og forsvarspolitikk på internasjonalt nivå. NATOs eksistensgrunnlag som 

vestlig militær allianse forsvant, og gamle konfliktlinjer som hadde vært skjult under 

den kalde krigen ble mer tydelige(Knutsen 1997:32, Smith 1997:64). Samtidig vokste 

det frem nye stater, og en ny europeisk statsstruktur, hvor den tidligere delingen av 

Europa ble erstattet av økt samarbeid og integrasjon(Knutsen 1997: 31, Smith 

1997:52). 

   Disse internasjonale endringene hadde også viktige konsekvenser for norsk 

forsvars- og sikkerhetspolitikk. For det første hevder Knutsen(1997:33) og 
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(St.prp.nr.45(2000-2001):18) at tyngdepunktene i den geopolitiske strukturen Norge 

plasseres innenfor er betydelig endret. Den atlantiske arena hevdes å ha fått redusert 

sin betydning på bekostning av den europeiske. Dette skyldes at den kalde krigens 

klare forestilling om en militær fiende i øst har blitt erstattet av vage formeninger om 

en ustabil, ukontrollerbar nabo, at endringer i NATOs oppgaver, rolle og karakter 

legger andre føringer på alliert samarbeid, samt fremveksten av en felles utenriks- og 

sikkerhetspolitikk(FUSP) i EU(Knutsen 1997:32). 

   For det andre har de sikkerhetspolitiske endringene internasjonalt i betydelig grad 

endret det økonomiske grunnlaget for norsk forsvarspolitikk. Blant annet som følge 

av endringer i trusselbildet, ble alliansens økonomiske støtte til driften av norsk 

militær infrastruktur vesentlig redusert i løpet av 1990-tallet(NOU2000:20:14). 

Dermed fikk Norge for første gang etter den andre verdenskrig erfare hva det koster å 

opprettholde et forsvar av så stor størrelse(NOU2000:20:14, St.prp.nr.45(2000-

2001):9). 

   Med disse forhold som bakgrunn la Regjeringen Stoltenberg frem 

St.prp.nr.45(2000-2001) i den hensikt å etablere et Forsvar som i større grad var 

dimensjonert mot endringene i NATO og de krav til deltakelse og forsvarsinnretting 

som stilles i Defence Capabilities Initiative(DCI)1. Senere ble St.prp.nr.45 fulgt opp 

av regjeringen Bondevik II, i form av St.prp.nr.55(2001-2002) og St.prp.nr.42(2003-

2004). 

   Endringer i målsetninger, konsept, oppgaver og struktur skisserer et forsvar som i 

stadig mindre grad er basert på Norges rolle som nettoimportør av sikkerhet, men 

hvor man snarere er opptatt av å eksportere forsvarselementer til internasjonal 

virksomhet, og være en aktiv alliert i ”nye NATO”. 

 

1.2 Problemstilling 
   Forsvaret er Norges viktigste sikkerhetspolitiske virkemiddel(St.prp.nr.45(2000-

2001):13). Ideelt sett bør derfor forsvarspolitikken til enhver tid være en funksjon av 
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den internasjonale sikkerhetspolitiske situasjonen og realistiske potensielle trusler den 

aktuelle staten forventes å stå ovenfor i overskuelig fremtid.  

   Samtidig foreligger det klare normative føringer fra internasjonale organisasjoner 

for hvilken retning den enkelte stats forsvarspolitikk skal ta. 

    Det er derfor av stor betydning at en nasjonal, prinsipiell enighet om behovet for en 

omfattende omstilling av Forsvaret har vært fulgt av betydelig debatt og spenning i 

forhold til konkrete spørsmål av militær, økonomisk og politisk karakter. I siste 

instans har disse interessemotsetningene blitt redusert til spørsmål om hvorvidt 

reformen er en omstilling eller nedlegging av Forsvaret, og hvem som har forstått at 

den kalde krigen er over. 

    Dette gir for det første indikasjoner på at det ikke er entydig gitt hva Forsvaret er, 

og skal være i fremtiden. Overgangen fra politisk forankrede forestillinger om et 

nasjonalt, territorielt forsvar til en grunnleggende orientering mot internasjonale 

forsvarsstrukturer omtales ofte som ”et mentalt paradigmeskifte” i norsk 

forsvarspolitikk2. 

   For det andre ser det ut til at individuelle aktører oppfatter og vektlegger 

internasjonale systemfaktorer ulikt, og at motsetninger mellom disse aktørene har 

vesentlig betydning for karakteren på Forsvarets virksomhet og forsvarspolitikken.  

   Oppgavens problemstilling lyder; ”På hvilken måte har internasjonale 

systemfaktorer og nasjonale interesser og verdier, enkeltvis eller samlet, preget 

omstillingen av Forsvaret?” 

 

1.3 Avgrensning 
Oppgavens primære siktemål er å identifisere relevante påvirkningsfaktorer i norsk 

forsvarspolitikk. Ved å undersøke disse i lys av teorielementer fra rasjonalistisk teori, 

konstruktivistisk teori og aktørteori, er det ønskelig både å vise hvorfor omstillingen 

 

1 DCI ble lansert i 1999, sammen med et nytt strategisk konsept, i den hensikt å konkretisere hvilke kapasiteter alliansen 
behøver for å kunne løse hele spekteret av oppgaver som medlemmene har blitt enige om for alliansens fremtid. Videre er 
det en hensikt med DCI å bidra til at alle medlemsland er bedre rustet til å operere sammen, gjennom tilpasning og felles 
utvikling av kapasitet. Se (St.prp.nr.45(2000-2001):38).  
2 Dette er en utbredt oppfatning. Likevel strider det mot kildevernet å opplyse hvor uttalelsene er hentet fra i denne 
sammenhengen. Dette fordi kildene er beskyttet av The Chatham House Rule. 
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ikke er en ren funksjon av sikkerhetspolitiske realiteter, og verdien av et bredere 

teoritilfang i analyser innenfor IP. 

   Norsk forsvarspolitikk avgrenses i sammenhengen til å omfatte de beslutninger som 

fattes på øverste politiske nivå i departementet, og i Stortinget, og som er av direkte 

relevans for omstillingen av Forsvaret, samt de umiddelbare politiske og militære 

analyser som ligger til grunn for beslutningene.  

   Oppgaven vil i hovedsak operere på det politiske plan. Organisatoriske endringer av 

mer konkret karakter vil ha relevans for å peke på aspekter ved prosessen som kan 

belyse problemstillingen, men vil ikke vurderes på selvstendig grunnlag. 

   Det faller videre utenfor oppgavens ramme å etablere noen fullstendig teoretisk 

forklaring av reformprosessen. Ved å vise til eksistensen av kjerneelementer i ulike 

teoretiske perspektiver, er hensikten snarere å forsøksvis trekke i retning av en 

forståelse på tvers av etablerte teoretiske grenser. 

   Tidsmessig vil oppgaven avgrenses til tidsperioden knyttet til den direkte 

utarbeidelsen av de tre hovedproposisjoner, St.prp.nr.45(2000-2001), 

St.prp.nr.55(2001-2002) og St.prp.nr.42(2003-2004). Det vil si perioden 2000-2004. 

Noen historiske linjer vil imidlertid bli trukket utover denne perioden uten at det 

foretas noen fullstendig historisk analyse.  

   Oppgavens siktemål er kun deskriptivt. Det faller derfor utenfor problemstillingens 

gyldighetsområde å foreta en normativ vurdering av hva som gir det beste Forsvaret. 

 

1.4 Hvorfor en slik studie? 
   Studiens empiriske begrunnelse er hovedsakelig knyttet til Forsvarets funksjon som 

sikkerhetspolitisk instrument. Forsvaret er, som nevnt tidligere, det mest sentrale 

virkemiddel myndighetene har til rådighet i sikkerhetspolitikken(St.prp.nr.45:27). 

Forsvarspolitikken i en stat gir slik sett klare indikasjoner på statens ambisjonsnivå 

og forventede atferd i internasjonal sammenheng i overskuelig fremtid.  

   Imidlertid er det allerede påpekt at dagens norske forsvarspolitikk ikke kun er 

resultatet av sikkerhetspolitiske vurderinger. Man kan også identifisere minst to andre 

empiriske forhold som bidrar til å berettige studiens eksistens.   
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   For det første er stater forankret i institusjonelle strukturer hvor sikkerhets- og 

forsvarspolitikk spiller en mer eller mindre betydelig rolle. Vektlegging av at den 

norske omstillingen må skje i tettest mulig tilknytning til NATOs utvikling gjør det 

interessant å se hvordan dagens politikk også er resultat av normative føringer fra det 

internasjonale samfunn.  

   For det andre har nasjonale aktører brukt argumenter som springer ut av de samme 

sikkerhetspolitiske realiteter for å skissere løsninger som posisjonerer dem ulikt 

innenfor en nasjonal spenningsstruktur. Dermed er ikke Forsvarsreformens rasjonale 

noen entydig og gitt størrelse. Dette gjør det interessant å se nærmere på forholdet 

mellom inter- og intranasjonale prosesser, og aktører, i omstillingen. 

   Det er imidlertid tette forbindelser mellom oppgavens empiriske og teoretiske 

motivasjon. Sistnevnte har sin primære forankring i at teoridebatten i IP i for stor 

grad har beveget seg på metanivå. Spørsmål om epistemologi, ontologi og metode3 

har dominert på bekostning av ønsket om å etablere substansielle og pragmatiske 

teorier om internasjonal politikk(Fearon & Wendt 2002, Adler 2002, Snidal 2002, 

Herrmann 2002). Derfor kan man i nyere teoribidrag spore en økende tilbøyelighet til 

å innta en analytisk posisjon der ulike teorielementer anvendes som verktøy mer enn 

som verdensanskuelser. En slik tilnærming forventes å gi ny innsikt og bevissthet 

knyttet til når de enkelte teorielementer er virksomme(Fearon & Wendt 2002:52). 

   Innsikt i samvirket mellom internasjonale og nasjonale faktorer i omstillingen av 

Forsvaret vil dermed også ha teoretisk verdi på særlig tre måter. For det første vil 

man, ved å vise til hvordan den samme reformprosessen kan belyses av substansielle 

teorielementer fra konkurrerende teoretiske rammeverk, kunne se de ulike 

påvirkningsfaktorer som komplementære størrelser heller enn konkurrerende. For det 

andre vil man, i større grad, kunne identifisere hvordan individuelle aktører forankres 

i nasjonale og internasjonale strukturelle kontekster. Dette forventes å gi ny innsikt i 

hvordan internasjonale normer kommer inn på den nasjonale politiske arena og 

påvirker individuelle beslutningstakere. For det tredje vil man, ved å gå på tvers av 

etablerte teoretiske rammer, kunne identifisere andre mekanismer som regulerer 
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forholdet mellom aktører, mellom aktører og de kontekster disse opptrer og mellom 

ulike strukturer. Dermed er man også i stand til å forklare endring av staters politikk 

og atferd på en ny måte. 

   Det forventes slik sett at studien gir en mer adekvat forståelse av reformprosessen 

som helhet, og av forsvarspolitikk som fenomen innenfor IP-tradisjonen. 

 

1.5 Metodisk tilnærming 
   Hellevik(1991:14) refererer til at Vilhelm Aubert har definert metode som ”… en 

fremgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme frem til ny kunnskap. Et 

hvilket som helst middel som tjener dette formålet, hører med i arsenalet av 

metoder.”  Det er med dette utgangspunktet ikke mulig med en fullstendig oversikt 

over hele registeret av hjelpemidler som brukes for å besvare empiriske 

spørsmål(Ibid.). En kort fremstilling av det anvendte opplegget for studien er derfor 

nødvendig. 

 

1.5.1 Design 
   Forskningsopplegget i analysen vil i hovedsak ha en intensiv karakter, konsentrert 

om å identifisere flere egenskaper hos en eller få enheter(Hellevik 1991:80-81). Slike 

undersøkelser gir utstrakt detaljkunnskap om en enhets verdi på mange variabler, og 

øker muligheten for helhetsforståelse i forhold til undersøkelsesenheten(Ibid.). Dette i 

motsetning til stor-N analyser hvor en eller få egenskaper analyseres hos mange 

enheter, og hvor konteksten spiller mindre rolle(Ibid.). Fordi oppgaven søker å belyse 

flere faktorer ved Forsvarsreformen og norsk forsvarspolitikk, er et intensivt opplegg 

mest hensiktsmessig. 

   Det er imidlertid et sentralt problem med intensive studier at de gir et dårligere 

grunnlag for å trekke generelle slutninger sett i forhold til ekstensive(Hellevik 

1991:81). Det er derfor viktig i denne type studier å stille seg spørsmål både om 

hvilke andre egenskaper man kunne funnet enn de man fant for den analyserte 

                                                                                                                                            

3 Ontologi er læren om alle tings vesen og eksistens, mens epistemologi dreier seg om hvordan kunnskap genereres. 
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enheten, og hvor typisk denne enheten er i forhold til andre enheter av samme 

type(Ibid.).  

   I denne sammenhengen innebærer det å ta høyde for at dagens norske 

forsvarspolitikk til en viss grad er preget av kontekstuelle forhold som er unike for 

Norge. Det kan derfor være vanskelig med direkte sammenlikning av de resultatene 

som analysen gir, og tilsvarende prosesser i andre stater, uten å trekke inn variabler 

som også er unike for den eller de stater man sammenlikner med. Likevel kan det 

tenkes at sammenlikning gjør det mulig å identifisere felles og generelle faktorer som 

i utgangspunktet antas å være unike for den staten man analyserer. 

   Problemstillingens ordlyd er imidlertid av en slik karakter at det sentrale 

vurderingselementet er påvirkningsfaktorer i norsk politikk. Dermed er studiens 

design et singelt casestudium uten sammenlikning(Hellevik 1991:81-82). 

 

1.5.2 Variabler 
   I konkrete undersøkelser vil det antall variabler som inngår i en egenskap som 

problemstillingen refererer til være langt større enn de det er praktisk og 

hensiktsmessig å ta med i undersøkelsen. Det er derfor nødvendig å identifisere et sett 

representative variabler som velges skjønnsmessig ut fra antatt teoretisk og empirisk 

representativitet, såkalte indikatorer(Hellevik 1991:96). Samtidig er det nødvendig å 

gjøre relevante variabler målbare, slik at det er mulig å ta stilling til om et empirisk 

fenomen faller inn under det teoretiske begrepet, såkalt operasjonalisering(Hellevik 

1991:41). 

   Betydningen av å bruke ett eller flere indikatorsett som uttrykk for ulike 

dimensjoner av det fenomenet som er gjenstand for analyse, er etter forfatterens 

skjønn, størst innenfor mer kvalitativ forskning der det ikke finnes klare og entydige 

verdikategorier, og der hensikten er en best mulig forståelse av et enkeltstående og 

komplekst fenomen. 

    På bakgrunn av problemstillingen og oppgavens design er det rimelig å betegne 

relevante variabler i analysen som indikatorer som søker å belyse tre dimensjoner i 
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prosessen knyttet til omstillingen av Forsvaret; en realpolitisk, en normbasert4 og en 

aktørorientert. 

   Innenfor den sikkerhetspolitiske dimensjonen vil relevante indikatorer i hovedsak 

relateres til eksplisitte målsetninger om makt og sikkerhet, trusselvurderinger og 

gevinst av internasjonalt samarbeid. 

   Innenfor den normbaserte dimensjonen vil sentrale indikatorer være knyttet opp 

mot eksistensen av en intersubjektiv forståelse av sikkerhet som begrep og fenomen, 

krav til internasjonal deltakelse, samt verdimessig forankring innenfor internasjonale 

organisasjoner som gjør det mulig å snakke om en spesifikk norsk identitet.  

   Den aktørteoretiske dimensjonen vil på sin side operere med indikatorer som 

individuelle aktørers interesser og legitimitetsbehov, deres kognitive orientering og 

formelle og uformelle maktstrukturer innenfor den nasjonale politiske konteksten. 

   Innenfor mer kvalitativt orientert forskning er det noe kunstig å operere med 

terminologien avhengig variabel. Det er etter mitt skjønn mer hensiktsmessig å 

referere til de forhold som problemstillingen skisserer som gjenstand for analyse. I 

denne sammenhengen vil det være den prosessen som utgjør omstillingen av 

Forsvaret. 

 

1.5.3 Kilder og data 
   Et casestudium kan benytte både kvalitative og kvantitative teknikker for 

datainnsamling og – bearbeiding for å komme frem til en best mulig helhetsforståelse 

av det fenomenet man skal undersøke(Hellevik 1991:82). Denne analysen vil i 

hovedsak basere seg på kvalitative kilder og teknikker. 

   Analysens primære kildetilfang er skrevne dokumenter, intervjuer og 

arkivmateriale5. Sentralt står de tre proposisjonene St.prp.45(2000-2001); 

Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005, St.prp.nr.55(2001-2002); 

Gjennomføringsproposisjonen- utfyllende rammer for omleggingen av Forsvaret i 

                                              

4 Terminologien ”normativ” er i denne sammenhengen verdinøytral, og brukes som fellesbetegnelse på trekk ved prosessen 
som er basert på betydningen av normer, verdier og tradisjoner mer enn å peke på hvordan Forsvaret ”burde være”.  
5 Yin(1994:80) nevner seks hovedkilder for datainnsamling i casestudier. De tre som anvendes i denne oppgaven er å finne 
på hans liste. Andre kategorier er direkte observasjon, deltakende observasjon og fysiske gjenstander. Listen er imidlertid 
ikke uttømmende. 
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perioden 2002-2005 og St.prp.nr.42(2003-2004); Den videre moderniseringen av 

Forsvaret i perioden 2005-2008. I tillegg kommer Stortingets innstillinger til disse 

proposisjonene, offisielle rapporter, møtereferat fra Stortinget, direktiver og 

informasjon fra departementene, grunnlagsanalyser og forsknings- og avisartikler. 

   For å gi en utfyllende forklaring på de aspekter som ikke dekkes av skrevne kilder, 

er det for oppgavens formål viktig å foreta intervju av sentrale aktører. Disse 

intervjuene faller inn under kategorien saksintervju(Rubin og Rubin 1995:kap.9). 

Bruk av denne type intervju er viktig for å samle konkret informasjon som er 

vanskelig tilgjengelig i de på forhånd analyserte dokumenter, og for å verifisere eller 

avkrefte den forståelsen man allerede er i besittelse av(Ibid.).  

   Informantene er hentet fra ulike miljøer i direkte eller indirekte tilknytning til selve 

reformprosessen. Utvalget omfatter både sivile og militære. Ytterligere identifisering 

av disse informantene er i strid med kildevernet. 

   Intervjuene er preget av på forhånd oppsatte problemstillinger. Imidlertid har 

informantene avslutningsvis fått anledning til å komme med åpne innspill knyttet til 

forhold som ikke er belyst tilstrekkelig, eller som de på annet grunnlag har funnet 

viktig å fremheve. Intervjuskjema finnes som vedlegg. 

   Intervjuene har etter informantenes ønske vært foretatt uten båndopptaker. Dette for 

å øke intervjuobjektets mulighet for å snakke friere. Resultatene er derfor kun å finne 

i forfatterens håndskrevne notater.  

    

1.5.4 Analyseopplegg 
   Behandlingen av de skrevne kildene er basert på en kontekstuell innholdsanalyse, 

hvor meningen ligger i større deler av teksten(Hellevik 1991:151). Denne analysen 

vil ikke være strukturert i retning av å kvantifisere teksten, men snarere være 

kvalitativt orientert mot å sette innholdet opp mot teoretiske begreper.  

   Det muntlige materialet fra intervjuene er brukt mest mulig direkte, som uttrykk for 

de holdninger og den kunnskap den enkelte informant representerer i sammenhengen. 

På samme måte som ved de skrevne kilder, sammenholdes denne informasjonen i 

forhold til andre informanter, i forhold til dokumentene og i forhold til teoretiske 

kategorier som kan belyse den foreliggende informasjon. 
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   Gjennom en kombinasjon av pattern-matching og explanation-building(Yin 

1994:106-113) analyseres data ut fra de på forhånd oppsatte teoribaserte modeller. 

Ulike dimensjoner gir ulike mønstre, som ikke anses som konkurrerende, men 

komplementære størrelser i en større struktur, over tid, i ulike deler av 

omstillingsprosessen.  

 

1.5.5 Reliabilitet og validitet 
   Reliabilitet er et mål på hvor nøyaktig forskeren har behandlet dataene i en studie, 

mens validitet peker tilbake på datas relevans for oppgavens problemstilling(Hellevik 

1991:159). Dette er derfor kritiske størrelser i vurderingen av en studies verdi. Til 

tross for at det nærmest er umulig å oppfylle kravene fullt ut, er det likevel viktig å 

søke å ivareta dem i størst mulig grad(Ibid.).  

   Fordi denne studien i all hovedsak er basert på eksisterende skrevne kilder, må 

reliabiliteten i studien være knyttet til forfatterens gjendrivelse av innholdet i de 

dokumenter som legges til grunn. Innholdet er gjengitt i mest mulig rendyrket form i 

den videre fremstillingen. Samtidig er innholdet i den enkelte skriftlige kilde i stor 

grad sammenholdt med tilsvarende informasjon i andre kilder og utdypet gjennom 

informasjon fra intervjuene. Dette forutsettes å redusere faren for ensidighet i 

databehandlingen, og antas således å bidra til at reliabiliteten er ivaretatt i 

tilstrekkelig grad. At mye av materialet foreligger på norsk reduserer ytterligere faren 

for systematiske språkrelaterte misforståelser.  

   Det er imidlertid større usikkerhet knyttet til nøyaktigheten i intervjusituasjonen. 

Hovedsakelig er det her snakk om muligheter for skrivefeil, misforståelser, 

ufullstendige notater, forforståelse osv. Imidlertid antas reliabiliteten å være 

tilstrekkelig ivaretatt i denne studien ved at den muntlige informasjonen supplerer 

den skriftlige, og ved at informantene har hatt anledning til å utdype forhold av 

viktighet.  

   Kildetilfanget i studien har vært såpass begrenset at de aller fleste utarbeidde 

dokumenter med tilknytning til reformprosessen har inngått i analysen. Det må 

dermed kunne være plausibelt å hevde at det materialet som har blitt lagt til grunn 

også er det som er best egnet til å besvare de spørsmålene som problemstillingen 
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reiser. Således anses validiteten ivaretatt gjennom kildene. Samtidig har studien et 

analyseopplegg basert på å vise betydningen av tre dimensjoner som springer ut av til 

dels svært ulike teoretiske retninger. Dette vil etter forfatterens skjønn gjøre det 

relativt enkelt å identifisere hvilken dimensjon som må tilskrives størst relevans for å 

belyse problemstillingen. Validiteten anses slik sett som ivaretatt i studien som 

helhet. 

 

1.6 Oppgavens struktur 
   I kapittel 2 presenteres det teoretiske rammeverket som analysen bygger på. Først 

skisseres den teoretiske debatten i IP-faget. Deretter gjøres det rede for henholdsvis 

klassisk realisme og moderat konstruktivisme som sikkerhetspolitiske 

analyseverktøy. I tillegg kommer det til uttrykk et tredje aktørteoretisk rammeverk, 

basert på teoribidrag som i økende grad går på tvers av etablerte teoretiske rammer. 

Avslutningsvis i kapitlet etableres det så tre modeller, utledet av disse teoretiske 

perspektivene, som utgjør analysens tre dimensjoner. 

   Kapittel 3 gir en kortfattet historisk oversikt over den forsvarspolitiske utviklingen 

fra 1905 frem til dagens omstilling. Ved å vise til at det i 1905 ble etablert et sett 

forsvarspolitiske doktriner og gjerdestolper som har utgjort den norske 

Forsvarstradisjonen, kommer det til uttrykk en spesiell kontinuitet som har gitt 

forsvarspolitikken en distinkt karakter helt frem til dagens omstilling og som gir 

sistnevnte en historisk forankring.  

   Den realpolitiske dimensjonen i omstillingen kommer til uttrykk i kapittel 4. Ved 

hjelp av den teoretiske modellen setter denne delen av analysen fokus på de 

strukturelle sikkerhetspolitiske rammebetingelsene som forsvarspolitikken utarbeides 

innenfor, og viser hvordan målsetningene for reformen, et todimensjonalt trusselbilde 

og grunnlaget for deltakelse i NATO skyldes endrede geopolitiske forhold.  

   I kapittel 5 identifiserer man, ved hjelp av en normbasert modell, hvordan den 

kalde krigens slutt har gitt internasjonalt samarbeid en annen karakter. Ved å fokusere 

på et internasjonalt verdifellesskap og internasjonalt definerte normer for statlig 

atferd, settes Forsvarsreformen i sammenheng med en Norges identitet i internasjonal 

sammenheng. 
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   De nasjonale faktorene i omstillingen belyses i kapittel 6. Gjennom en tentativ 

aktørteoretisk modell søkes innsikt i hvordan aktørenes interesser og kognitive 

forestillinger skaper spenning mellom ulike grupper på den politiske arena. 

Hovedpoenget er å vise hvordan forsvarspolitikk skapes i skjæringsfeltet mellom 

internasjonal og nasjonal politikk, og at legitimitet er en nøkkelmekanisme for å 

forstå hvordan ulike aktører forholder seg til internasjonale systemfaktorer. 

   Analysen trekkes sammen i kapittel 7 for å gi en oversikt over de ulike 

drivkreftenes forklaringskraft i ulike deler av reformprosessen. Den innsikt som 

kommer frem gjennom den empiriske analysen trekkes deretter opp på et metanivå 

for tentativt å ta stilling til hvordan denne studien kan ses på som et bidrag i den 

pågående teoridebatten. 
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2. DET TEORETISKE RAMMEVERKET 
 

2.1 IP som teoretisk minefelt 
IP som fagdisiplin er fragmentert og preges av svært motstridende 

perspektiver(Terriff m.fl. 1999:12). En vid og omfattende litteratur viser stor 

kompleksitet i forhold til saksfelt og teoretisk tilnærming. 

   Med referanse til motsetninger knyttet til forholdet mellom materielle kapabiliteter 

og verdier, handlingslogikk, normers nytte og viktighet, eksogene eller endogene 

aktører, samt metodologisk individualisme versus metodologisk kollektivisme, 

hevder Fearon & Wendt(2002:54 jfr.52) at det viktigste teoretiske skillet i dag går 

mellom rasjonalister og konstruktivister6. På tvers av dette hevder 

Carlsnaes(2002:334) at analyser av utenrikspolitikk etter andre verdenskrig har vært 

splittet mellom ”Innenpolitik” og ”Realpolitik” hvorav førstnevnte trekker veksler på 

nasjonale faktorer, mens sistnevnte i hovedsak vektlegger systemfaktorer7.  

   Skillelinjene krysser hverandre på mange områder, men leder i siste instans frem til 

spørsmål om hva som skal være gjenstand for analyse, og hvilken tilnærming som i 

sammenhengen utgjør adekvate analyseinstrumenter(Carlsnaes 2002:335). 

   Slik debatten har fortonet seg, har den gitt de ulike teoretiske paradigmene karakter 

av å være enhetlige verdensanskuelser som i sin kritikk av andre perspektiver virker 

gjensidig ekskluderende. Det tilslører det faktum at rasjonalisme og konstruktivisme 

er meta-teorier om hvordan man skal studere IP, snarere enn substansielle teorier om 

IP(Fearon & Wendt 2002:52). 

   Imidlertid har slutten på den kalde krigen og Sovjetunionens fall ikke bare hatt 

implikasjoner for staters forsvars- og sikkerhetspolitikk. I teoretisk sammenheng har 

disse endringene implisert et mer tvetydig fiendebilde som omfatter både statlige og 

 

6 Poenget støttes også av blant annet Kato(1996), Jupille m.fl.(2002). 
7 Carlsnæs peker på at utviklingen av IP-teori i stor grad har ignorert utenrikspolitikk som fagfelt. Lite oppmerksomhet har 
vært knyttet til hvorvidt utenrikspolitikk er å anse som en integrert del av IP-teori, eller som en selvstendig disiplin utenfor 
IP. Det kan for øvrig nevnes at Terriff m.fl.(1999:13) viser til en tredje måte å skille mellom ulike teoretiske grupperinger 
ved å hevde at feltet er styrt av tre store retninger basert på politisk teori, historie og internasjonal lov. 
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ikke-statlige aktører, parallelt med en kraftig redefinering, og utvidelse, av 

sikkerhetsbegrepet(Terriff m.fl. 1999:3-4). For oppgavens formål er det imidlertid av 

større betydning at utviklingen i sikkerhetsbegrepet har ført til økt forståelse for 

betydningen av nasjonale faktorer i sikkerhetsstudier(Ibid.). Inkorporering av 

tidligere sivile utfordringer, som etnisitet, migrasjon, kriminalitet osv. har bidratt til 

økt fokus på nasjonale politiske, økonomiske og sosiale størrelser, både som grunnlag 

for statlig styrke og stabilitet, og som relevante faktorer i staters trusselvurderinger og 

politiske utforming(Ibid.).  

   Det er disse implikasjonene som har ført til fremveksten av såkalte ”post-retninger” 

som i større grad kombinerer systemteori med variabler på nasjonalt nivå, og som slik 

sett har en mer metodologisk og pragmatisk tilnærming(Sterling- Folker 1997:1, 

Fearon & Wendt 2002:52, Jupille m.fl. 2002:9-10, Terriff m.fl. 1999:187). Dermed 

øker muligheten for bedre forståelse av moderne og komplekse fenomener. 

 

2.1.1 Kapittelets videre struktur 
   Resten av kapitlet er tredelt.  

   De to påfølgende seksjoner følger den innledningsvis skisserte skillelinjen mellom 

rasjonalisme og konstruktivisme. Først presenteres overordnede trekk ved det 

rasjonalistiske paradigmet, før det etableres et teoretisk rammeverk basert på 

substansielle teorielementer hentet hovedsakelig fra klassisk realisme. Deretter gjøres 

det samme grep innenfor et konstruktivistisk paradigme, men slik at det teoretiske 

rammeverket er basert på moderat konstruktivisme. 

   I den tredje seksjonen er hensikten å vise hvordan såkalt ”post-litteratur” søker å 

overskride det analytiske skillet mellom rasjonalisme og konstruktivisme ved å trekke 

veksler på elementer fra begge paradigmer i samme analyse. Hovedfokus vil være 

denne litteraturens økte forståelse for at nasjonale forhold har betydning for staters 

atferd i internasjonal sammenheng. Ved å etablere et tentativt aktørteoretisk 

rammeverk knyttet til denne litteraturen, er hensikten å forstå hvordan 

forsvarspolitikk utvikles i skjæringsfeltet mellom det nasjonale og det internasjonale. 

   Avslutningsvis i kapitlet etableres det tre modeller basert på de tre teoretiske 

rammeverkene. Disse modellene vil så munne ut i tre arbeidshypoteser knyttet til 
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betydningen av henholdsvis makt og sikkerhet, statlig identitet og individuell og 

statlig legitimitet.  

 

2.2 Det rasjonalistiske paradigmet 
   Rasjonalistisk teori utgjør, som nevnt ovenfor, en av de to hovedaksene i 

teoridebatten i IP, og representerer i den sammenhengen et metodologisk overbygg 

for substansielle teorier som klassisk realisme, nyrealisme og liberal teori(Snidal 

2002:73-74). 

   På bakgrunn av disse teorienes ulike karakter er en entydig definisjon på 

rasjonalistisk teori noe problematisk. Man kan imidlertid identifisere en felles 

grunnlinje i de ulike tilnærmingene8 i retning av at rasjonelle aktører med 

kalkulasjonsevne, innenfor et univers av handlingsalternativer, vil la egeninteressen 

styre, og handle konsekvensorientert ut fra det alternativ som forventes å gi størst 

relativ gevinst i situasjonen.  

   Særlig fra konstruktivistisk hold har rasjonalistisk teori vært utsatt for kritikk 

knyttet til paradigmets begrensede evne til å identifisere hvem som er å anse som 

relevante aktører, hva som er deres preferanser, samt fremveksten av, og endringer i, 

institusjoner(Snidal 2002:74, Jupille m.fl.2002:5, Herrmann 2002:120). Samtidig har 

det foregått en debatt mellom ulike rasjonalister knyttet til analyseopplegg og 

mulighetene for empirisk innsikt(Snidal 2002:74). 

   Til tross for anerkjennelse av at denne type kritikk representerer utfordringer for 

perspektivet som sådan, tar den ifølge Snidal(2002:74) ikke høyde for rasjonalisme 

som metodologisk verktøy. Gjennom en pragmatisk analytisk tilnærming, samt 

tydeliggjøring av hva som regnes som endogent og eksogent i analysen i forhold til 

aktører og deres målsetninger, kan mye av den fremsatte kritikk overvinnes(Snidal 

2002:73). Snarere enn å representere noe hinder for bruk av rasjonalistisk teori, 

skaper kritikken heller muligheter for å videreutvikle den innsikt som kan genereres 

fra perspektivet(Jupille m.fl. 2002:7). 

 

8 Definisjonen er basert på forfatterens forståelse. Se forøvrig Snidal(2002:74), Jupille m.fl.(2002:5) og Fearon & 
Wendt(2002:54) for eksempler på slike definisjoner. 
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2.2.1 Realisme som sikkerhetspolitisk analyseverktøy 
   Realistisk teori, i form av klassisk realisme og nyrealisme, har stått sentralt i IP-

faget gjennom siste halvdel av 1900-tallet(Terriff m.fl.1999:29). Det analytiske 

siktemålet for denne type teori, er i følge, blant annet Sterling-Folker(1997:4 jfr.16) 

og Terriff(1999:30), å forklare statlig atferd ut fra forhold i statenes omgivelser, 

snarere enn i de prosesser statene er involvert. Etter forfatterens skjønn, er verdien av 

denne type teori er derfor primært knyttet til forståelsen av de fysiske og materielt 

betingede strukturer som utgjør det internasjonale system9. 

   Realisme omtales ofte, noe unyansert og feilaktig, som en enhetlig teori(Brooks 

1997:445). Dette skyldes, slik jeg ser det, først og fremst det sett kjerneelementer som 

ble utledet av første generasjon realister, og som utgjør felles klangbunn for realistisk 

teori også i dag (Terriff 1999:30, Mearsheimer 1995:10, Schweller & Priess 1997:6). 

Denne kjernen tilslører i noen grad eksistensen av så vidt ulike substansielle teorier 

som nyrealisme og postklassisk realisme, der førstnevnte fokuserer på materiell 

fordeling og polarisering i det internasjonale system, mens sistnevnte vektlegger 

betydningen av nasjonale prosesser og kognitive faktorer(Schweller & Priess 1997, 

Mearsheimer 1995, Sterling-Folker 1997). 

   Gitt oppgavens ambisjon om å forklare norsk forsvarspolitikk, og at Schweller & 

Priess(1997:7) viser til at klassisk realisme er å anse som en utenrikspolitisk teori 

knyttet til betydningen av militær makt, vil det sikkerhetsteoretiske rammeverket som 

presenteres videre, være basert på klassiske utledninger av realismens fire 

grunnleggende antagelser, slik disse presenteres hos Schweller & Priess(1997:6)10.  

   Den første antagelsen går ut på at mennesker ikke primært møtes som individer, 

men som medlemmer av grupper som styrer deres lojalitet. Den andre antagelsen 

peker på at internasjonal politikk foregår i et anarkisk klima11. Den tredje antagelsen 

viser til at internasjonal interaksjon innenfor dette anarkiet er grunnleggende 

                                              

9 Blant annet Snidal(2002:73) har påpekt at realisme har bidratt til ny forståelse av implikasjonene av anarki og muligheter 
for internasjonalt samarbeid. 
10 Også Terriff(1999:38) og Mearsheimer(1995:10) har tilsvarende utledninger. Imidlertid er disse snevrere og ikke så 
generelt utformet som hos Schweller & Priess. 
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konfliktorientert, mens den fjerde forfekter at makt er et fundamentalt trekk i 

internasjonal politikk. Militær styrke er det instrumentet statene i siste instans kan 

bruke for å ivareta sine målsetninger og løse konflikter(Schweller & Priess 1997:6). 

   Det ligger i den første antagelsen ingen formelle begrensninger i forhold til hvilken 

gruppe som primært skal styre individenes lojalitet. Ambisjonen om å forklare statlig 

atferd innenfor et internasjonalt system uten noen overordnet autoritet, fører 

imidlertid til at staten oppfattes som den primære relevante aktør innenfor klassisk 

realisme. 

   Ved å se stater som aktivt handlende aktører som søker å ivareta egne interesser, 

tillegges statene agentmakt. Blant annet hevder Morgenthau(1993:41) at stater har 

valg i forhold til hvilken utenrikspolitikk de vil føre. 

   Innenfor et internasjonalt anarki, grunnleggende preget av konflikt, og med makt 

som regulerende størrelse, legger klassisk realisme til grunn at makt er å anse som et 

mål i seg selv. Makt, sikkerhet og overlevelse utgjør statens øverste målsetninger, og 

er å anse som likeverdige og selvstendige størrelser i statlige vurderinger og 

atferd(Schweller & Priess 1997:7, Morgenthau 1993:kap.3, Terriff m.fl. 1999:38). 

Makt fremstår dermed som en nøkkelvariabel(Terriff m.fl. 1999:30). 

   Et springende punkt i realistisk teori er at individuelle interesser aggregeres til et 

enhetlig og statlig nivå, og omdannes til statlige målsetninger om makt(Terriff m.fl. 

1999:41-42). Hvordan dette skjer, besvares imidlertid ulikt innenfor perspektivet. 

Terriff m.fl.(1999:41) hevder at et klassisk realistisk svar på hvorfor stater handler 

som de gjør, er at mennesker bryr seg om, og ønsker å øke, egen makt, selv om det 

også skader andre.  

   Dette tilbakevises derimot delvis av Morgenthau(1993:49) i det han i stor grad 

avviser muligheten for individuell påvirkning av internasjonal politikk. Snarere 

vektlegger Morgenthau(1993:92) at karakteren på staters politikk og målsetninger er 

et estimat av de maktrelasjoner som eksisterer mellom stater på et gitt historisk 

tidspunkt, samt i den nærmeste fremtid. 

 

11 Slik begrepet ”anarki” anvendes som teoretisk begrep i IP, innebærer dette ikke noen antagelse som kaos og lovløshet 
slik en mer commonsensisk forståelse innebærer. Termen er verdinøytral og betyr ”fravær av overordnet autoritet”.  
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   Fordi maktstrukturer forutsettes å være materielt betinget, vil statenes muligheter 

for måloppnåelse, og dermed karakteren på deres atferd, i stor grad være styrt av den 

relative fordelingen av ressurser og kapabiliteter mellom stater, eller koalisjoner av 

slike(Schweller & Priess 1997:7). Videre fører den anarkiske konteksten, og det 

selvhjelpssystemet som genereres av denne, til at makt og kapabiliteter primært 

vurderes i forhold til militær styrke(Sterling-Folker 1997:5-6, Brooks 1997:446, 

Morgenthau 1993:34 jfr.135-136, Schweller & Priess 1997:6).  

   Det er for øvrig et vesentlig poeng innenfor klassisk realisme at en stat som ikke 

besitter tradisjonell makt, under visse betingelser, kan besitte et betydelig 

maktpotensial i kraft av å inneha ressurser som stormakter er avhengig av, men ikke 

selv besitter(Morgenthau 1993:130-131). Av særlig betydning er olje som politisk 

våpen i forbindelse med industri og krig(Ibid.). 

   Statlige målsetninger om maksimering av makt og sikkerhet, og et internasjonalt 

system preget av selvhjelp og militær forberedelse, har imidlertid også viktige 

konsekvenser for hvordan klassisk realisme vurderer muligheter for samarbeid. 

   Terriff m.fl.(1999:37) hevder at realister vil avvise internasjonalt samarbeid og 

unndra seg deltakelse i institusjoner. Dette fordi slik deltakelse antas å redusere deres 

muligheter for selvstendighet, øke deres forpliktelser og innebære et alltid 

tilstedeværende potensial for andre aktørers forsøk på juks12.  

   Motsatt anerkjenner Morgenthau(1993:197, 200) muligheten for internasjonalt 

samarbeid, men hevder at statlig deltakelse er betinget av kalkulasjon av hvorvidt de 

interesser og målsetninger om makt og sikkerhet som er den enkelte stat til del 

ivaretas gjennom samarbeidet. Av særlig betydning i statenes vurdering er de 

muligheter samarbeidet gir for enten å trekke veksler på andre staters makt, eller 

trekke andre staters maktgrunnlag bort(Morgenthau 1993:200). Dermed øker den 

enkelte stats egne muligheter for å rette makt mot andre, parallelt med redusert fare 

for å få makt rettet mot seg selv(Ibid.).  

                                              

12 En slik forståelse er imidlertid mer forenlig med nyrealisme enn klassisk realisme. 
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   Eksistensen, og verdien, av internasjonalt samarbeid, er slik sett, innenfor klassisk 

realisme, knyttet grunnleggende til statenes vurderinger av at samarbeidet gir 

nettogevinst (Schweller & Priess 1997:8-9, Snyder 1997).  

   Det er i denne sammenhengen også et viktig poeng at gevinstfordelingen internt i 

en allianse tenderer å reflektere maktfordelingen mellom statene, slik denne 

foreligger utenfor samarbeidet(Morgenthau 1993:200). Likevel kan mindre stater 

med viktige ressurser, også internt i en allianse, ha et tilsvarende maktgrunnlag som 

utenfor, og dermed ha større innflytelse enn størrelsen skulle tilsi(Ibid.). Man kan 

derfor si at statenes atferd innenfor en allianse er betinget av de ulike partenes relative 

forhandlingsmakt(Snyder 1997:75). Forhandlingsmakten er knyttet til den enkelte 

statens avhengighet av alliansen, forpliktelse til alliansens verdier og statens 

interesser innenfor ulike saksfelt(Ibid.). 

   Dermed kan det se ut til at strategiske vurderinger om militær makt i noen grad 

modifiseres innenfor interessebaserte samarbeidsstrukturer. I realistisk terminologi 

skyldes dette at statene oppfatter den sikkerhetsmessige og maktrelaterte gevinsten av 

å følge interesser og verdier som er fremforhandlet i alliansen som større enn 

gevinsten ved å trekke seg ut av samarbeidet. Imidlertid vil konstruktivistisk teori gi 

en ganske annen forklaring. 

 

2.3 Konstruktivisme- normenes inntog i internasjonal politikk 
   På lik linje med rasjonalistisk teori, er konstruktivisme en metodisk tilnærming som 

omfatter en rekke substansielle teoretiske perspektiver(Adler 2002:96). Tre måter å 

forstå konstruktivisme på, er som metafysisk holdning, som sosial teori og som et 

teoretisk og empirisk IP-perspektiv som vektlegger et sosialt ontologisk og 

epistemologisk fundament(Ibid.). Guzzini(2000:149) har påpekt at konstruktivisme er 

å oppfatte som ”social construction of meaning” så vel som ”construction of social 

reality”.  

   To antagelser er grunnleggende; For det første er de omgivelsene aktører handler 

innenfor sosiale så vel som fysiske. For det andre skapes aktørenes interesser og 

identitet innenfor de omgivelser de opptrer(Jupille m.fl. 2002:7, Checkel 1998:325). 



 

 

20 

   Et av hovedpoengene i kritikken mot konstruktivistisk teori er rettet mot at 

strukturenes rolle er overvurdert på bekostning av en klar aktørteori(Checkel 

1998:325, Adler 2002:108)13. En av hovedutfordringene for analyser som trekker 

veksler på konstruktivisme ligger slik sett i å spesifisere både hvilke prosesser som i 

første instans genererer strukturene, og hvordan disse på et senere tidspunkt styrer 

aktørene(Checkel 1998:335).  

   Dette gjensidighetsforholdet er hos moderate konstruktivister basert på en kantiansk 

anerkjennelse av en objektiv virkelighet, men hvor denne virkeligheten kun kan 

forstås gjennom kategorier som er skapt a priori i vår bevissthet(Adler 2002:96-97)14. 

Spesifisering av de ulike prosessene er derfor innenfor moderat konstruktivisme 

forankret i spørsmålet om hvordan man best kan anvende relevante teoretiske 

begreper på empiriske fenomener, og slik sett utvikle grunnlaget for IP-teori som 

sådan(Ibid.).   

    

2.3.1 Moderat konstruktivisme som sikkerhetspolitisk analyseverktøy 
    Verdien av konstruktivisme i studier innenfor IP er primært knyttet til 

problematiseringen av at statlige interesser kan tas for gitt. Forklaringer av staters 

interesser og atferd er ikke basert kun på fordelingen av materielle kapabiliteter, men 

antas å være skapt gjennom sosial interaksjon, innenfor den internasjonale strukturen 

staten opptrer(Katzenstein 1996:2, Finnemore 1996: Preface, Checkel 1998:326, 

Williams & Neumann 2000:362, Wendt 1992:394).   

   Denne problematiseringen av interesser har bidratt til ny forståelse av de 

omgivelser stater opptrer innenfor, så vel som fremveksten av nye spørsmål knyttet til 

hvordan identitet, kultur og normer påvirker statlig atferd også i sikkerhetspolitisk 

sammenheng(Adler 2002:96 jfr.102, Katzenstein 1996:2, Finnemore 1996:2). 

   Med referanse til antagelsen om en sosial så vel som fysisk kontekst, og i kontrast 

til rasjonalismens fokus på materielt betingede maktstrukturer, legger 

konstruktivistisk teori til grunn at det internasjonale systemet også består av 

                                              

13 Schimmelfennig(2000:115) hevder imidlertid ikke at problemet er mangel på aktørteori, men snarere eksistensen av for 
mange og empiriske spørsmål. 
14 Retningen følger den samme forståelse som Immanuel Kant etablerte. 
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kulturelle og institusjonelle strukturer med meningsbærende og sosiale 

verdier(Finnemore 1996:13, Katzenstein 1996:4, Jepperson m.fl. 1996:35)15. I følge 

Jepperson m.fl.(1996:34) kan man identifisere tre lag av kulturinstitusjonelle 

omgivelser i det internasjonale system; formelle institusjoner og sikkerhetsregimer, 

en global politisk kultur innenfor og mellom de formelle strukturene, samt kulturelle 

dimensjoner av vennskap og fiendeskap.  

   Kulturelle påvirkningsfaktorer har dermed selvstendig verdi i forklaring av staters 

politikk og atferd. Normer og identitet står her i en særstilling. Normer defineres i 

denne sammenhengen som ”kollektive og delte forventninger om passende atferd 

innenfor en gitt identitet som holdes av et fellesskap av aktører”16. Videre forstås 

identitet som koblingen mellom strukturelle omgivelser og interesser, i form av 

aktørers forståelse av seg selv i relasjon til andre17.  

   Det er et vesentlig poeng i konstruktivismen at det innenfor den enkelte 

kulturinstitusjonelle kontekst kan eksistere en felles, og intersubjektiv, forståelse av 

hvordan man kan oppnå visse målsetninger, som makt, velferd og rikdom(Adler 

1997:337, Katzenstein 1996:2, Finnemore 1996:2). Dermed defineres ulike 

kontekster som regimer eller epistemiske fellesskap, der alle som tilhører fellesskapet 

deler samme forståelse, men hvor denne forståelsen samtidig kan stå i motsetning til 

forståelsesrammer i andre fellesskap(Katzenstein 1996:19, Adler 1997:327).  

   I sikkerhetspolitisk sammenheng kan slike regimer anta form av å være 

sikkerhetsfellesskap, basert på intersubjektivitet i forhold til å at konflikter mellom 

stater skal løses med fredelige midler, høy grad av intern tillit, og med varierende 

grad av kollektive institusjonelle arrangementer(Adler & Barnett 1998:30-31).  

   Det er hovedpoeng innenfor konstruktivistisk teori at kulturinstitusjonelle 

kontekster og intersubjektive forståelsesrammer ikke bare regulerer statlig atferd, 

 

15 Gjennom en slik kontekstforståelse inkluderes til dels svært ulike og ufokuserte strukturelementer. I den følgende 
analysen vil hovedfo15 Schimmelfennig(2000:115) hevder imidlertid ikke at problemet er mangel på aktørteori, men snarere 
eksistensen av for mange og empiriske spørsmål. 
15 Retningen følger den samme forståelse som Immanuel Kant etablerte. 
kus ligge på betydningen av atferdsmessige normer mer enn generell kultur jfr. Finnemore(1996: 16, 22) 
16 Definisjonen er basert på forfatterens forståelse av tilsvarende, men ikke fullt ut korresponderende definisjoner hos blant 
annet Finnemore(1996:22) og Jepperson m.fl.(1996:59).  
17 Se note 16 
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men at slike strukturer, ved å endre statenes atferdsmessige incentiver, også 

konstituerer dem som aktører, og definerer deres identitet(Katzenstein 1996:22)18. 

Jepperson m.fl.(1996:35-36) hevder at den konteksten staten opptrer innenfor 

påvirker dens oppfatning av muligheter for overlevelse i det internasjonale systemet, 

men også hva som skal forstås som, og karakteriseres som, en stat.  

   Dette indikerer at makt i konstruktivistisk sammenheng tilskrives et annet 

meningsinnhold og en annen betydning enn i rasjonalistisk teori. Makt defineres ikke 

kun ut fra materielle ressurser og fysisk tvang, men forstås som autoritet til å sette 

kognitive standarder for atferd som nedfelles i kollektive oppfatninger, og som i siste 

instans påvirker statenes identitet, interesser og handlinger(Adler 1997:336). 

   Det relasjonelle elementet i konstruktivismens forståelse av hva identitet er, fører 

imidlertid til at normer og kulturelle strukturer ikke kan forstås som eksterne 

størrelser med ensidig påvirkning på statene. Snarere legges det til grunn at stater og 

strukturer konstituerer hverandre gjensidig(Checkel 1998:328). Dermed defineres 

statene av de normer som er generert av dem selv. 

   Statlige sikkerhetspolitiske interesser og internasjonal atferd kan slik sett ikke 

deriveres fra kalkulasjon, men må forstås i lys av de intersubjektive forventninger og 

føringer som følger av statens identitet og egenforståelse innenfor en 

kontekst(Finnemore 1996:15, Adler 1997:337, Katzenstein 1996:22-23), Wendt 

1992:397).  

   Fordi den identitet som genereres innenfor normative strukturer samtidig skaper en 

spesifikk forståelse av hva som er statenes interesser, er deres konkrete atferd basert 

på forståelsen av hvilken atferd som er passende i situasjonen gitt statens 

identitet(Checkel 1998:325-326, Finnemore 1996:2, Katzenstein 1996:21). Samtidig 

fører omgivelsenes respons på statenes interesseartikulasjon til etablering av felles 

normative standarder for handling i neste omgang(Ibid.). Statlige interesser er dermed 

å anse som kollektiv kunnskap mer enn aggregert enighet(Adler 1997:327). 

                                              

18 Det er verdt å merke seg at Katzenstein(1996) anerkjenner betydningen av nasjonale faktorer i denne prosessen. Et slikt 
poeng vil imidlertid være gjenstand for det aktørteoretiske perspektivet som etableres i 2.4 
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   Dette gir en handlingslogikk innenfor konstruktivistisk teori som er basert på at 

stater handler, nærmest intuitivt, ut fra standarder for passende atferd, og hvor disse 

standarder settes i sammenheng med aktørenes rolle og reglene i situasjonen, såkalt 

Logic of Appropriateness(LoA)(March & Olsen 1989:140, Williams & Neumann 

2000:363, Sending 2002:447). 

   En viktig implikasjon av en slik forståelse er at staters militære strategi, i følge 

moderat konstruktivisme, ikke bare er et resultat av materielle fakta, eller uavhengige 

subjektive antagelser. Snarere er det snakk om en dynamisk, intersubjektiv forståelse 

av omgivelsene, basert på felles historisk erfaring, epistemiske kriterier, 

forventninger om passende atferd, eksistens eller fravær av gjensidig tillit, samt 

tolkning av motpartens intensjoner(Adler 1997:346-347). 

   Den gjensidighet mellom strukturer og stater som er dominerende innenfor 

konstruktivismen, fører til at endringer i staters oppfatning av omgivelsene er 

betinget av endringer i den forståelsesrammen de definerer seg innenfor. Endrede 

interesser, trusselvurderinger og atferd er derfor, innenfor denne type teori, ikke et 

resultat av materielle endringer, men snarere av endringer i de internasjonalt delte 

normer og verdier som strukturerer og gir mening til det internasjonale politiske liv. 

Regularitet eller endring i en stats interesser og politikk settes derfor i sammenheng 

med hvorvidt statens identitet er endret(Jepperson m.fl. 1996:60, Sending 2002:445). 

   Det er imidlertid forhold ved konstruktivismen som gjør det nødvendig å trekke 

veksler på ytterligere ett teoretisk perspektiv. 

 

2.4 Mot et postperspektiv 
   Manglende evne innenfor rasjonalistisk teori til å gjøre rede for hvorfor individuelle 

preferanser endres, og konstruktivismens slagside i forhold til å forklare systematisk 

hvorfor aktører forholder seg ulikt til internasjonale normer, har, sammen med den 

kalde krigens slutt hatt viktige implikasjoner for forståelse og bruk av teori som 

analyseverktøy19. En hovedutfordring for IP-teori i dag er derfor ”to bring agency 

back in”(Finnemore 1996:24, Checkel 1998). 

 

19 Se blant annet Checkel(1998:340-342) for referanser 
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   Ambisjonen er, i denne seksjonen, å trekke veksler på en økende teoretisk 

bevissthet i forhold til betydningen av nasjonale aktører og faktorer, og derigjennom 

etablere et nasjonalt forankret aktørteoretisk rammeverk som kan bidra til ny 

forståelse av hvordan statlig atferd skapes. 

   Tre antagelser er grunnleggende. Den første springer ut av generell rasjonalistisk 

teori, og legger til grunn at individuelle aktører er grunnleggende rasjonelle20. Den 

andre er hentet fra nyere realisme, og forfekter at nasjonale aktører er involvert i 

nasjonale prosesser hvor de må ta rasjonelle overveielser på statens vegne(Sterling-

Folker 1997:17). Den tredje viser til at rasjonell statlig atferd begrenses av 

internasjonale verdibaserte normer innenfor et institusjonalisert mellomstatlig 

miljø(Schimmelfennig 2000:110). 

   Gjennom dialog og brobygging mellom rasjonalisme og konstruktivisme, er den 

primære verdien av et slikt aktørteoretisk rammeverk dermed knyttet til innsikt i 

hvordan internasjonale normer trer inn på den nasjonale politiske arena og påvirker 

individuelle beslutningstakere. 

   Innenfor nyere rasjonalistisk teori skjer dette som følge av strategiske vurderinger 

hos individuelle aktører med ønske om å oppnå, og ha, makt, som opptrer både 

innenfor nasjonale omgivelser og et institusjonalisert mellomstatlig miljø. Aktørene 

må, i sine rasjonelle overveielser, balansere mellom egne interesser og statens behov 

for internasjonal legitimitet. De forholder seg derfor til internasjonale normer ut fra 

kalkulasjon av henholdsvis egen og statlig gevinst av å opptre i samsvar med disse 

normene(Schimmelfennig 2000:110, 116). 

 Innenfor nyere konstruktivistisk teori legges det derimot avgjørende vekt på 

karakteren på nasjonale institusjoner og den nasjonale politiske struktur. I åpne 

strukturer, med tette bånd mellom befolkningen og beslutningstakerne(liberal og 

corporatist) skjer dette først og fremst som følge av sosialt press. Innenfor strukturer 

hvor den politiske elite er hevet over befolkningen(statist og state-above-society) er 

normene derimot avhengig av at beslutningstakerne, gjennom interaksjonsprosesser 

og sosial læring, endrer sine incentiver og interesser(Checkel 1997:478). 
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   Ett viktig poeng i begge typer forklaringer knytter seg til at personlig 

norminternalisering ikke er nødvendig for at internasjonale normer får nasjonal 

politisk betydning, så fremt aktørene opptrer konformt med foreskrivelsene i den gitte 

norm(Schimmelfennig 2002:116, Checkel 1997:477). Ved å presentere formell 

tilslutning til en norm som i liten grad følges opp i den praktiske politikken, eller ved 

å tolke normene på en slik måte at de passer til aktørenes egne interesser, er det 

derfor, i visse situasjoner, mulig for aktørene å bruke normene strategisk for å ivareta 

sine initielle politiske interesser og ambisjoner knyttet til egen posisjon(Ibid.).  

   Imidlertid foreligger det samtidig klare begrensninger på mulighetene for slik 

manipulering. Schimmelfennig(2002:117, 119) hevder i den sammenhengen at 

politiske aktører har behov for å fremstå som troverdige, både for å ivareta statens 

legitimitetsbehov internasjonalt, og for derigjennom å nå sine individuelle 

målsetninger. Gitt at aktører, i det de baserer sin politikk på et gitt verdisett, 

identifiserer seg selv, og identifiseres av andre, relativt til disse verdiene, begrenses 

muligheten for å bruke normer på en måte som bryter med denne identiteten, og som 

dermed svekker troverdigheten(Ibid.).  

   Checkel(1997:477) legger på sin side, også i denne sammenhengen, avgjørende 

vekt på karakteren på den politiske struktur og forholdet mellom den politiske elite og 

opinionen. Den ovenstående presentasjonen avdekker at det primært er mulig å 

forholde seg strategisk til internasjonale normer innenfor åpne strukturer, der de 

kommer inn i den nasjonale politikken gjennom sosialt press. I strukturer hvor 

normer får nasjonal politisk betydning gjennom elitenes læring er derimot et slikt 

element irrelevant. 

   Til tross for at både Schimmelfennig og Checkel anerkjenner betydningen av 

nasjonale politiske faktorer i sine forklaringer av statlig atferd, fremstår de, etter mitt 

skjønn, likevel som svake i forhold til å identifisere en eller flere mekanismer som 

kobler aktører til de omgivelser de opptrer innenfor, og som utgjør kjernen i et 

aktørteoretisk perspektiv.  

 

20 For referanser, se 2.2 
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   Først og fremst skyldes det at internasjonale normer behandles som eksterne 

størrelser som eksisterer isolert fra aktørene. Slik Schimmelfennig ovenfor i dette 

avsnittet hevder at individuelle aktører handler på bakgrunn av et spesifikt verdisett, 

impliserer han at aktørene er i besittelse av en gitt identitet, og at de således har 

internalisert visse verdier og normative føringer. Samtidig er det hans oppfatning at 

normer kun kan internaliseres på organisasjonsnivå(Schimmelfennig 2002:119). 

Dermed overser han i beste fall de prosesser og mekanismer hvor aktørenes identitet 

dannes og omdannes. Dette er problematisk både fordi aktørenes identitet fremstår 

som eksogent gitte, statiske størrelser, og fordi det isolerer aktørene fra omgivelsene 

de opptrer innenfor, nasjonalt så vel som internasjonalt. 

   I en noe annen form ser man den samme problematikken også hos Checkel. Det 

strukturelle primat som ligger til grunn for hvordan normer trer inn på den nasjonale 

politiske arena åpner i liten grad for aktørmessig variasjon. Dermed impliserer denne 

type forklaring en statiskhet og determinisme som overser at aktører fortolker 

situasjoner ulikt, og dermed også de grunnleggende prosesser og mekanismer som 

kobler aktørene til den politiske konteksten de opptrer innenfor21.  

   Den innsikt som kan genereres fra henholdsvis Schimmelfennig og Checkel må 

derfor, innenfor et aktørteoretisk rammeverk, suppleres av en undervurdert, men ikke 

desto mindre viktig, forutsetning om at variasjon i staters politikk, under ellers like 

omstendigheter, er betinget av variabler på individnivå som strekker seg utover 

aktørenes strategiske vurderinger(Foyle 1997:141-142). Han baserer seg i den 

sammenhengen på utstrakt forskning, og argumenterer for at politiske aktører tolker 

og responderer på politiske omgivelser, handler politisk og endrer utenrikspolitisk 

atferd gjennom spesifikke sett av linser, eller generelle prinsipper, som de fysiske og 

sosiale omgivelser fortolkes på bakgrunn av. Disse utgjør aktørenes forståelse av sitt 

politiske handlingsrom relativt til disse omgivelsene, og omtales som ”beliefs” og 

”belief systems” (Foyle 1997:144-145)22.  

                                              

21 Også blant annet Sending(2002) har påpekt en slik svakhet ved generell konstruktivistisk teori.  
22 Forfatterens oversettelse er ”forståelsesrammer”. Denne terminologien vil bli brukt i resten av oppgaven. 
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   Det er også nærliggende å trekke veksler på Sterling-Folker(1997:19-20), som 

hevder at individuelle aktører deltar i nasjonale politiske prosesser som initielt var 

beregnet på statlig overlevelse, men som får egenverdi for aktørene over tid fordi de 

samtidig genererer aktørenes identitet, interesser og atferd. Aktørenes valg og 

vurderinger relativt til internasjonale materielle faktorer kan derfor aldri være 

objektive, men må til enhver tid settes i sammenheng med den mening valget har for 

de ulike aktørene i de interaksjonsprosesser hvor valget finner sted(Ibid.). 

   Dette gjør det mulig å hevde at strategiske vurderinger og rasjonell kalkulasjon hos 

individuelle aktører ikke kan ses isolert fra de kognitive forestillinger og 

forståelsesrammer som aktørene til enhver tid styres av. Samtidig tilfører slike 

faktorer, sammen med betydningen av aktørenes identitet, et prosessuelt og subjektivt 

element i det teoretiske rammeverket, som åpner for den type aktørmessig variasjon 

som Schimmelfennig og Checkel kritiseres for å mangle.  

   En slik forståelse av aktørene har imidlertid begrenset verdi som bidrag i en 

teoridebatt i IP, hvis den ikke samtidig åpner for ny forståelse av hvordan 

individuelle preferanser og interesser omdannes til konkrete politiske beslutninger på 

statsnivå.  

   Hos Sterling-Folker(1997:20, 23) skjer dette altså som følge av interaksjon og 

politiske prosesser innenfor en nasjonal politisk kontekst.  

   Mer spesifikt hevder Foyle(1997:145) at aktørenes ”belief systems” springer ut av, 

og varierer relativt til, henholdsvis ønskverdigheten(desirability) av å trekke 

opinionen med i de politiske beslutninger, og nødvendigheten(necessity) av støtte i 

befolkningen for den politikk som føres. 

   Dette gjør det mulig også å trekke en linje tilbake til det skillet Checkel etablerer 

mellom politiske strukturer som preges av tette forbindelser mellom 

beslutningstakerne og befolkningen, og mer elitistiske strukturer. Innenfor et 

aktørteoretisk rammeverk fremstår imidlertid ikke karakteren på de politiske 

strukturer som selvstendige faktorer, men som materielle rammebetingelser for 

aktørenes oppfatning av sitt politiske mandat, for de politiske prosesser som genererer 

aktørenes forståelsesrammer, og i siste instans deres forhold til internasjonale normer.  
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   Dette gjør etter mitt skjønn aktørenes behov for tilslutning fra opinionen til en 

kritisk viktig størrelse i de nasjonale prosessene der aktørenes kognitive forestillinger, 

verdier og preferanser dannes, og omdannes, til statlig politikk, og der internasjonale 

normer får nasjonal politisk betydning.  

   Det er i denne sammenhengen nærliggende å anta at behovet for slik tilslutning er 

større i strukturer med tette bånd mellom beslutningstakere og befolkning, 

sammenliknet med strukturer hvor aktørene opptrer mer isolert og hevet over folket.  

   Videre er det et poeng at Schimmelfennig(2002:110, 116), på mellomstatlig nivå, 

har påpekt at stater som opptrer innenfor institusjonaliserte omgivelser, og som i sine 

målsetninger, interesser og atferd korresponderer med dominerende og høyt aktede 

oppfatninger i disse omgivelsene, anses som legitime. Slik det teoretiske 

rammeverket som er presentert her er basert på en tilsvarende forståelse av 

individuelle aktører, innenfor en nasjonal kontekst, er det etter mitt skjønn plausibelt 

å trekke denne forståelsen ned på aktørnivå. Aktørenes behov for tilslutning fra 

omgivelsene kan derfor ikke ensidig kobles til deres behov for troverdighet.  

   Innenfor et aktørteoretisk rammeverk fremstår dermed legitimitet som en viktig 

mekanisme i forholdet mellom individuelle aktører og den nasjonale politiske 

konteksten, og i skjæringspunktet mellom nasjonal og internasjonal politikk. Således 

antas det at dette er en viktig mekanisme for å forstå hvorvidt, og hvordan, nasjonal 

politikk og statlig atferd preges av internasjonale normer og påvirkningsfaktorer23. 

 

2.5 Forklaringsmodeller og hypoteser 
 
2.5.1 Den realpolitiske modellen 
   Den første modellen trekker veksler på antagelser fra realistisk teori. 

   Basert på en aktøroppfatning av staten som en handlende enhet med spesifikke 

interesser, målsetninger og valgmuligheter, opererer modellen med Norge som en 

enhetlig og rasjonell aktør, med en klar målsetning om å ivareta, og øke, norsk makt 

og sikkerhet.  

                                              

23Også Hurd har basert seg på det samme poenget. For en oversikt se Hurd(1999). 
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   Individuelle aktører tilskrives ingen verdi, all den tid deres interesser forutsettes å 

være reflektert i statens.  

   På bakgrunn av disse målsetningene oppfattes forsvarspolitikken som et 

sikkerhetspolitisk instrument for Norge som stat, med to sentrale oppgaver; forsvar av 

norsk territorium og bidra til å øke norsk innflytelse internasjonalt. Forsvarsreformen 

fremstår i den sammenhengen som det konkrete uttrykket for forsvarspolitikkens 

rolle og oppgaver. 

   Den internasjonale konteksten er anarkisk og preget av selvhjelp og konflikt. 

Norske interesser uttrykkes derfor i tett relasjon til relevante trusselvurderinger. 

   Internasjonalt samarbeid finner i modellen sted på grunnlag av 

hensiktsmessighetsbetraktninger i forhold til å øke egen makt, eller redusere andre 

staters maktgrunnlag. Norges forhold til internasjonale organisasjoner, i særdeleshet 

NATO, er slik sett tuftet på instrumentelle vurderinger av det maktgrunnlaget disse 

representerer relativt til Norges selvstendige makt. Samtidig er Norges atferd i 

forhold til alliansen basert på et interessefellesskap.  

   Handlingsmønsteret i modellen preges av strategiske vurderinger og rasjonell 

kalkulasjon. Forsvarsreformen forstås således som et forsøk på å etablere det 

Forsvaret som i størst mulig grad ivaretar målsetninger om sikkerhet innenfor det 

gjeldende sikkerhetspolitiske landskapet. 

 

2.5.2 Den normbaserte modellen 
   Den andre modellen er basert på konstruktivistisk teori. 

   Modellen har ingen entydig aktøroppfatning. Norge som stat er den sentrale 

analyseeneheten, men sidestilles som aktør med ulike former for internasjonalt 

samarbeid som norsk politikk er forankret innenfor. Dette av hensyn til modellens 

grunnleggende forståelse av at statlig atferd skapes innenfor internasjonale 

omgivelser som preges sosiale relasjoner, verdier og normer.  

   Internasjonale organisasjoner som FN, OSSE, EU og NATO, karakteriseres i 

modellen som kulturinstitusjonelle strukturer og sikkerhetsfellesskap, preget av 

intersubjektive forståelsesrammer knyttet til sikkerhet som begrep og fenomen, 

kollektive sikkerhetsmessige institusjoner, klare grenser mellom det enkelte 
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fellesskap og omgivelsene, og verdi- og normstrukturer som definerer statenes 

identitet, interesser og kognitive handlingsrom.   

   Med en slik kontekstforståelse som bakgrunn betraktes Forsvarsreformen som et 

uttrykk for et dyptgripende, verdiforankret fellesskap mellom norsk politikk og de 

internasjonale organisasjonene Norge deltar innenfor, og en klar refleksjon av en 

spesifikk norsk identitet innenfor disse og i internasjonal sammenheng.  

   Staters militære strategi er i modellen basert på en dynamisk og intersubjektiv 

forståelse av omgivelsene ut fra felles erfaring, grad av tillit, tolkninger av intensjoner 

og forventninger om atferd. Norske trusselvurderinger og militære doktriner springer 

slik sett ut av den oppfatning av omgivelsene som til enhver tid dominerer innenfor 

det relevante fellesskapet, og de spesifikke mønstre av vennskap og fiendeskap som 

dannes på grunnlag av gjeldende forståelse. 

   Modellens handlingslogikk er basert på at stater nærmest intuitivt handler ut fra det 

de oppfatter som ”appropriate” i en konkret situasjon, gitt sin identitet. Endring i 

staters interesser, og statlig atferd, kan derfor kun skje som følge av endrede 

incentiver i den intersubjektive forståelsesrammen og det normative rammeverket. 

Strategiske interesser i Forsvarsreformen, og de endringer som reformen har medført 

for politikkens karakter, kan derfor ikke ses isolert fra Norges identitet og de 

internasjonalt definerte normer for atferd som til enhver tid følger av denne.  

 

2.5.3 Den legitimitetsbaserte modellen 
   Den siste modellen er kun tentativ, og er ikke ment som en stringent modell på 

samme måte som de to foregående. Snarere er hensikten å bruke antagelser fra et 

nasjonalt forankret aktørteoretisk rammeverk for å avdekke forhold som ikke belyses 

av systemteori. Av særlig betydning er hvordan internasjonale normer kommer inn i 

nasjonal politikk og påvirker individuelle og rasjonelle beslutningstakere. 

   Modellen er grunnleggende basert på at staters politikk ikke kan forstås som 

statiske og enhetlige størrelser som ensidig reflekterer internasjonale faktorer, men 

snarere som resultatet av dynamisk spill og samspill mellom en rekke politiske 

aktører og prosesser innenfor en nasjonal politisk kontekst. Heller enn å være resultat 

av en enhetlig beslutningsprosess, fremstår dermed Forsvarsreformen som utfallet av 
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relasjoner mellom politiske og fagmilitære aktører som opptrer enkeltvis, eller som 

representanter for ulike grupper. 

   Aktørene i modellen er grunnleggende, men ikke ensidig, rasjonelle. Kognitive 

forståelsesrammer danner grunnlag for deres forståelse av de fysiske og sosiale 

omgivelsene, sin egen posisjon relativt til de nasjonale omgivelsene og statens 

posisjon relativt til de internasjonale omgivelsene, og påvirker deres strategiske 

vurderinger. Ulike aktører med avgjørende innflytelse på Forsvarsreformens karakter, 

antas derfor å forholde seg til internasjonale normer ikke bare ut fra instrumentelle 

vurderinger, men også på grunnlag av slike mentale rammer og forestillinger.  

   Karakteren på den nasjonale politiske strukturen tilskrives betydning i modellen 

primært som forutsetning for prosesser som genererer aktørenes forståelsesrammer og 

oppfatning av eget politisk mandat. Dette fører til at kognitive forestillinger og 

rasjonelle vurderinger hos de ulike aktørene som er knyttet til prosessen med 

Forsvarsreformen også må ses i forhold til organisatoriske forhold innenfor, og 

mellom, FMO, Regjering og Storting.  

   Den viktigste underliggende mekanismen i modellen er legitimitet. Aktørenes 

identitet, egenforståelse og oppfatning av omgivelsene skapes relativt til de krav til 

legitimitet fra opinionen som den politiske strukturen fordrer. I tillegg er legitimitet 

den mekanismen som regulerer forholdet mellom staten og dens internasjonale 

omgivelser. Det forventes derfor at Forsvarsreformen ivaretar hensyn som ikke kan 

utledes direkte av verken sikkerhetspolitikk eller statlig identitet, men som snarere 

kan relateres til aktørenes behov for tilslutning fra opinionen, relativt til statens behov 

for internasjonal legitimitet.  

 

2.5.4 Arbeidshypoteser  
   Tre hypoteser kan utledes fra de tre modellene, og vil sammen med disse utgjøre 

det analytiske rammeverket som Forsvarsreformen vurderes i forhold til. 

 

H1: Norsk forsvarspolitikk er resultatet av eksterne trusler og sikkerhetspolitiske 
vurderinger knyttet til en statlig målsetning om å maksimere norsk makt og 
sikkerhet. 
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H2: Norsk forsvarspolitikk reflekterer norsk identitet innenfor et internasjonalt 
verdifellesskap hvor intersubjektive normer setter klare rammer for atferd. 

 

H3: Individuelle aktørers behov for legitimitet er en avgjørende mekanisme for 
hvordan internasjonale normer og påvirkningsfaktorer får, eller ikke får, 
avgjørende effekt på Forsvarsreformens karakter.   
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3. FORSVARSPOLITIKK I EN HISTORISK KONTEKST 
”Norways foreign relations after World War II are like a pendulum swinging from side to side 

between national interests and national values, between the will to secure the state and its territory 

and the will to represent a global cosmopolitan spirituality” (Thune & Ulriksen 2002:3). 

 

   Ved å vise til den samme særegne dynamikken mellom interesser og verdier som i 

kapittel 1 ble fremstilt som en av oppgavens motivasjonsfaktorer, forankrer sitatet 

ovenfor dagens norske forsvarspolitikk i et historisk-teoretisk rammeverk. Man kan, 

for det første, spore et betydelig sammenfall mellom sitatets referanse til nasjonale 

interesser knyttet til å ivareta statens sikkerhet og hypotesen om at forsvarspolitikk 

springer ut av realpolitiske vurderinger(H1). Tilsvarende ser det ut til å være tette 

koblinger mellom vilje til å representere globale verdier og hypotesen om at 

internasjonale normer legger føringer på statlig atferd og konstituerer identitet(H2). 

Den forståelsen som avdekkes i sitatet tar imidlertid ikke høyde for betydningen av 

nasjonale individuelle aktører og legitimitet som mekanisme i forholdet mellom 

internasjonale og nasjonale faktorer, jfr. H3. Empiriske funn avdekker likevel 

historiske motsetninger mellom ulike politiske grupperinger. Dette gjør det mulig 

også å trekke veksler på sistnevnte hypotese. 

   De historiske røttene i norsk forsvarspolitikk strekker seg lenger tilbake i tid enn 

det som fremgår av det ovenstående sitatet. Med røtter i Forsvarstradisjonen av 1905 

er det relativt utbredt å trekke historien tilbake til vikingtiden(Neumann & Ulriksen 

1997, Ulriksen 2002, Ersland 1999).  

   I dette kapitlet tas det utgangspunkt i tradisjonen av 1905, i den hensikt å vise 

hvordan fire, mer eller mindre distinkte, tidsperioder frem mot dagens omstilling har 

vært grunnleggende preget av prinsippene i tradisjonen, samtidig som det relative 

forholdet mellom interesser, verdier og nasjonale spenninger har variert over tid. Den 

første perioden strekker seg fra 1905 frem til 1940, den andre omfatter perioden 
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under den kalde krigen, mens de to siste dekker henholdsvis første og siste halvdel av 

1990-tallet24.  

 

3.1 Forsvarstradisjonen av 1905  
   En studie av norske forsvarshistoriske tradisjoner har som nevnt ovenfor sitt 

naturlige utgangspunkt i Forsvarstradisjonen av 1905. Dette skyldes særlig at 

etableringen av det forsvarskonsept som tradisjonen bygger på, knesatte ett sett 

prinsipper som har vært dimensjonerende for forsvars- og militærtenkning frem til i 

dag(Ulriksen 2002:25, Tamnes 2000:74).  

   Den norske forsvarstradisjonen defineres av Ulriksen(2002:267) som ”et sett av 

oppfatninger, holdninger, verdier og vurderinger. Til sammen danner disse en 

bestemt forståelse av hva Forsvarets rolle i Norge har vært, er og bør være”. Dette 

innebærer klare oppfatninger av hvordan Forsvaret skal organiseres, bemannes, 

bevæpnes og slåss(Ibid.). Kjølberg(2000:190) bruker betegnelsen ”forsvarskultur”.  

   Kjernen i tradisjonen av 1905 er et territorielt forankret folkeforsvar med bonden 

som soldatideal, naturbeherskelse som det viktigste våpen, Hæren som den primære 

våpengren og et snevert taktisk fokus mot landbasert selvforsvar ved eventuelle 

angrep mot norsk territorium(Ersland 1999, Kjølberg 2000, Ulriksen 2002:267-269, 

Karlsson 2000, Neumann & Ulriksen 1997:111-112).  

   Det kan være verdt å merke seg at det som omtales som Forsvarstradisjonen av 

1905 i realiteten er en henvisning til historikernes tendens i perioden fra 1814 og 

frem mot 1905 til å trekke båndene tilbake til sagatiden for å legitimere den norske 

staten i moderne tid(Ulriksen 2002:31, Karlsson 2000:49). Det er en overordnet 

målsetning i denne tendensen å knytte Forsvarets rolle til nasjonens skjebne, for å 

bygge opp Norges historiske identitet og selvbevissthet(Neumann & Ulriksen 

1997:111, Ulriksen 2002:30). I den grad denne prosessen er bevisst, ser det ut til at 

etablering av tradisjonen er et politisk prosjekt mer enn et militært.  

                                              

24 Perioden etter den kalde krigen omtales gjerne samlet. Man kan imidlertid spore en markant dreining i forsvarspolitikken 
fra midten av 1990-tallet i retning av dagens tendenser. Det er derfor naturlig å dele perioden i to. 
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   Slik det i denne fremstillingen legges til grunn at forsvarspolitikken helt frem til i 

dag bygger på tradisjonen av 1905, må man kunne tenke seg muligheten for at den 

pendelsvingningen mellom interesser og verdier, som i sitatet innledningsvis, ble 

gjort gjeldende for norsk forsvarspolitikk etter den andre verdenskrig, også må ha en 

viss gyldighet for tidligere tidsperioder. Det er derfor nødvendig også å sette 

prinsippene i Forsvarstradisjonen av 1905 i sammenheng med de teoretisk utledede 

hypotesene fra kapittel 2. 

   Tradisjonens vektlegging av nasjonale historiske verdier, og en nasjonalt utsprunget 

identitet, sammenfaller i liten grad med antagelsene i H2 om at statlig identitet formes 

av internasjonale normer.  

   Derimot ser det ut til at prinsippene om territoriell forankring, folkeforsvar og 

nøytralitet vokser frem mer eller mindre direkte som følge av den internasjonale og 

nasjonale sikkerhetspolitiske situasjonen Norge som stat stod ovenfor i 1905. Til 

tross for at Neumann & Ulriksen(1997:111-112) og Ulriksen(2002:25) hevder at 

Forsvarets erfaringer og den sikkerhetspolitiske konteksten er av minimal relevans for 

tradisjonens utforming, ser det, etter min oppfatning, ut til at forsvarspolitikken i 

denne perioden er preget av faktorer som faller sammen med H1 og H3.  

   Det første prinsippet om territoriell forankring av forsvarets virksomhet springer ut 

av det såkalte ”norske prosjektet” gjennom 1800-tallet, og nedfeller seg i følge 

Neumann & Ulriksen(1997:108) som et forsøk på å skape sammenfall mellom den 

norske statsadministrasjon, territoriet og nasjonen. Dette skyldes i følge historikeren 

Drolsum(1896:219)25 behovet for å etablere et skille mellom ”vi” og ” de andre”. 

Landet/ territoriet fremstår hos ham som det elementet som gjør Norge til en nasjon, 

atskilt fra andre nasjoner.  

   Til tross for det nasjonsbyggende aspektet i en slik strategi, ser det imidlertid ut til 

at tendensen kan forstås som et uttrykk for å ivareta norsk suverenitet og sikkerhet. 

Prinsippet vokser således frem i skjæringspunktet mellom identitetsdannelse og 

sikkerhetspolitikk.  

 

25 Gjengitt i Ulriksen(2002:38) 
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   Av særlig betydning for en slik forståelse er det faktum hos Ersland(1999:77) og 

Ulriksen(2002:111) at unionen mellom Sverige og Norge innebar total svensk 

dominans i utenrikspolitikken. Dette førte til at norske politikere fryktet innblanding i 

konflikter der svenske interesser stod på spill, og hvor kongen ved å trekke veksler på 

norske styrker kunne trekke Norge direkte med i krigshandlinger utenfor norsk-

svensk territorium(Ibid.). Det ble derfor viktig å knytte det norske Forsvaret til den 

norske stat heller enn til unionen av hensyn til norsk sikkerhet. Dette i tråd med 

antagelsene i H1. 

   Det er også verdt å merke seg at Ulriksen og Neumann(1997:108) peker på 

ytterligere to ”prosjekter” i den samme perioden, tillegg til det norske, som går i 

retning av å koble norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk tettere opp mot henholdsvis 

unionen og Skandinavia som helhet. Særlig fantes det i dette spørsmålet motsetninger 

mellom bøndene og embetsstanden(Ulriksen 2002:38). For etablererne av 

Forsvarstradisjonen var det derfor mer eller mindre nødvendig å bruke det norske 

territoriet som fundament for en samlende og integrerende ideologi(Ibid).  

   Dermed ser det ut til at individuelle interesser og verdier i denne perioden fikk 

komme til uttrykk i forsvarspolitikken på en måte som gjør det mulig til en viss grad 

å hevde at politikken var resultatet av et samspill mellom H1 og H3.  

   Det andre prinsippet i tradisjonen; folkeforsvaret, springer, på samme måte som det 

territorielle prinsippet, ut av en målsetning om å koble land, nasjon og folk. Neumann 

& Ulriksen(1997:113) og Friis(1998)26 peker på at verneplikten også er et instrument 

for sosial integrasjon og nasjonsbygging. Dette gjør det mulig å anføre det samme 

samspillet mellom H1 og H3 som ble gjort gjeldende ovenfor. Samtidig svekkes 

betydningen av internasjonale normer jfr. H2 også i forhold til dette prinsippet. 

   Koblingen til H1 og en internasjonal sikkerhetspolitisk kontekst, finnes først og 

fremst i at folkeforsvaret i denne perioden kan betraktes som militært uttrykk. Fordi 

Sverige utgjorde den viktigste dimensjonen i norske trusselvurderinger, fremstår 

prinsippet som en bevisst strategi for å fremstå samlet og sterkt ovenfor en potensiell 

angriper.  
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   I tillegg kan man anføre en tilsvarende argumentasjon som ble gjort gjeldende i 

forhold til det territorielle prinsippet, for å forklare betydningen av H3. Ved å 

forankre militær kapasitet i bondestanden, som utgjorde et flertall av befolkningen, 

og som ønsket nasjonal selvstendighet, kan det tenkes at den reelle hensikten var å 

redusere faren for militært opprør hos embetsstanden og tilhengerne av unionen og 

skandinavismen. 

   Det siste elementet i denne vurderingen; prinsippet om nøytralitet, innebærer per se 

avvisning av H1, slik denne vektlegger statenes ønske om økt innflytelse. Det er 

derfor et paradoks at det er nettopp den internasjonale sikkerhetspolitiske konteksten 

Norge måtte forholde seg til i 1905 som ser ut til å utgjøre det viktigste grunnlaget for 

dette prinsippet. 

   Europa var i denne perioden preget av to store allianser; på den ene siden Tyskland, 

Østerrike-Ungarn og Italia, på den andre siden Russland, Frankrike og 

Storbritannia(Ersland 1999:80). Dette skapte en forestilling om at krig skyldtes 

stormaktenes spill, og at småstater hadde mulighet til å trekke seg ut av spillet ved å 

isolere seg fra utenrikspolitikken(Neumann & Ulriksen 1997:110, Godal 2003:27).  

   Når Jørgen Løvland27 i stortingsforhandlingene etter unionsoppløsningen uttalte at 

”vi vil ingen udenrikspolitikk have”(Ibid.), skyldtes det en oppfatning om at det var 

rasjonelt for en liten stat som Norge, uten særlig militær kapasitet i forhold til nevnte 

stormakter, å føre en politikk hvor man i størst mulig grad kunne unngå å bli en 

brikke i spillet.  

   Det kan også være verdt å merke seg at sentrale aktører i utformingen av 

tradisjonen av 1905 la til grunn en implisitt britisk forsvarsgaranti, hevdet at Norges 

beste bidrag i et slikt forsvarssamarbeid var å sikre eget territorium, samt ønsket en 

karakter på samarbeidet som ikke vekket russisk mistillit(Ulriksen 2002:77-79). Dette 

er den samme tankegangen som har preget Norges forhold til NATO helt frem til i 

dag. 

 

26 Gjengitt i Ulriksen(2002:82) 
27 Norges første utenriksminister etter unionsoppløsningen i perioden 1905- 1908 
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   Forsvarspolitikken i perioden rundt 1905 ser derfor ut til å preges av 

sikkerhetspolitiske vurderinger av både internasjonal og nasjonal karakter for å sikre 

eksistensen av Norge som stat i et utrygt maktpolitisk system. Til tross for at nasjonal 

bevissthet og nasjonal identitet tilskrives stor betydning, ser det ut til at fremveksten 

av forsvarstradisjonen skyldes et særegent samspill mellom H1 og H3. Dette også der 

nasjonsbygging fremstår som en eksplisitt målsetning. 

   Utover i mellomkrigstiden ble imidlertid de interne motsetningene stadig større. 

Synkende forsvarsbudsjetter, økende motsetninger mellom den voksende 

arbeiderbevegelsen og den etablerte høyresiden i norsk politikk, samt det knusende 

nederlaget ved invasjonen i 1940, førte til etableringen av en ny forsvarstradisjon 

etter den andre verdenskrig(Ulriksen 2002: 161-164, Ersland 1999:90, 95). Fordi 

Forsvarstradisjonen av 1940 i stor grad baserer seg på en videreføring av prinsipper 

fra den gamle tradisjonen som hadde vist seg lite militært effektive, hevder 

Ulriksen(2002:166) at den nye tradisjonen handler om å ”… rettferdiggjøre, 

unnskylde og inspirere heller enn å lære”. 

 

3.2 Norsk forsvarspolitikk under den kalde krigen 
   Forsvarspolitikken lå på mange måter fast i perioden 1953-1989(Neumann & 

Ulriksen 1997:98). En slik forståelse utelukker ikke variasjon i politikkens karakter 

innenfor tidsintervallet, men peker på at de overordnede retningslinjene for 

Forsvarets virksomhet og utvikling i perioden var preget av sterk kontinuitet, og 

forankret i Forsvarstradisjonen av 1940. 

   Tradisjonen av 1940 viderefører kjernen i tradisjonen av 1905, og er bygget på 

ideen om et vernepliktsbasert invasjonsforsvar, basert på hele folkets deltakelse, og 

dimensjonert for en landbasert beskyttelse av det norske territoriet(Neumann & 

Ulriksen 1997:99-100, Ersland 1999:135-136)28. 

   Et markant skille mellom tradisjonen av 1905 og tradisjonen av 1940 kommer 

likevel til syne gjennom alliansedimensjonens inntreden. 

                                              

28 Neumann og Ulriksen opererer i realiteten med seks konsepter; totalforsvar, verneplikt, minimumsforsvar, 
allianserammeverk, territoriell forankring og balansert invasjonsforsvar. Ersland på sin side viser til eksistensen av fire 
pilarer; nasjonalt invasjonsforsvar, alliert militær støtte, full mobilisering og totalforsvar. 
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   Det var ingen selvfølge, og markerte et vesentlig brudd med nøytralitetsaspektet i 

norsk utenrikspolitikk, da Norge i 1949 signerte Atlanterhavspakten, og ble medlem i 

NATO(Karlsson 2000:46, Ersland 1999:130, Lian 2000:21, Tamnes 2000:67).  

   Politisk er prinsippet, i følge Ulriksen(2002:188), forankret i St.meld.32(1946) 

gjennom en implisitt antagelse om at Norge ved et eventuelt angrep ville ha behov for 

allierte, og at Forsvarets rolle var å holde ut til alliert bistand var på plass.  

   Den dreiningen i norsk politikk som alliansedimensjonen førte med seg, er først og 

fremst sikkerhetspolitisk betinget, og springer således ut av H1, og et ønske om å øke 

det norske maktgrunnlaget i internasjonal sammenheng. De viktigste faktorene for 

norsk medlemskap i NATO, ser ut til å være knyttet til Norges fremskutte geografiske 

posisjon i forhold til Sovjetunionen, oppgjøret med nazismen etter den andre 

verdenskrig, samt et sviktende forsøk på å etablere et nordisk militært samarbeid i 

1948-49(Rieker 2001:8, Rieker 2002:11). 

   Av disse står forholdet til Sovjetunionen i en særposisjon. Karlsson(2000:47) 

definerer omgivelsene i denne perioden som komplekse, men stabile med en klart 

definert trussel. Tamnes(2000:67-68) viser på sin side til at norske politikere ønsket å 

balansere mellom avskjerming i forhold til den trusselen Sovjetunionen representerte, 

og integrasjon i et forsvarssamarbeid mellom vestlige stater. Det ble derfor viktig å 

binde vestmaktene mest mulig til norsk territorium uten å utfordre sovjetiske 

interesser. Den realpolitiske virkeligheten, i form av trusselen fra øst, skapte slik sett 

en situasjon der Forsvaret i denne tidsperioden, mer eller mindre ensidig, ble bygget 

opp for å møte et eventuelt angrep fra Sovjetunionen(Karlsson 2000:46-49). Dette i 

tråd med H1. 

   Samtidig representerte frykten for kommunismen en intern nasjonal utfordring som 

avtegnet seg gjennom fremveksten av en rød bølge på venstresiden i norsk politikk i 

løpet av perioden. ”Plakaten på veggen” fra 194929 var ett resultat av disse 

motsetningene, og har helt frem til i dag gitt et klart og omfattende mandat til befalet 

i forhold til arrestasjon av potensielle landssvikere(Ulriksen 2002:72).  

 

29 Kgl.res. av 10.juni 1949 
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   Nasjonale politiske motsetninger skaper dermed forståelse for at forsvarspolitikken 

også i dette tidsintervallet skapes gjennom et samspill mellom H1 og H3. Det er for 

øvrig et poeng at betydningen av H3 i denne sammenhengen er knyttet til 

konkurrerende virkelighetsoppfatninger, mer enn rene interesser. 

    Alliansedimensjonen representerte imidlertid ikke bare brudd med 

forsvarspolitiske tradisjoner. Man kan også spore betydelig grad av kontinuitet, 

knyttet særlig til to forhold. For det første har Norges politikk internt i NATO hele 

tiden vært grunnleggende orientert mot selvpålagte restriksjoner og overordnede 

målsetninger om å trygge norsk territorium og norsk suverenitet(Tamnes 2000:67-68, 

Ersland 1999:135). For det andre kan alliansetilknytningen også ses som 

institusjonalisering av mellomkrigstidens bånd mellom Storbritannia og Norge, og 

som Ersland(1999:130) hevder at gjorde Norge til en ”nøytral alliert”.  

   Dermed ser det ut til at den internasjonale posisjon og identitet Norge inntok i 1905 

kunne videreføres, og forsterkes, innenfor NATO, i kraft av det Tamnes(2000:65) har 

omtalt som en slags ”allianse i alliansen”.  

   I en tid som var grunnleggende styrt av realpolitikk ser det derfor ut til at norsk 

identitetsbygging også kunne videreføres. Et stabilt sikkerhetspolitisk klima førte til 

at den etablerte identitet ikke ble utfordret, men snarere søkt forsterket gjennom 

NATO. Man kan si at NATO-medlemskapet på mange måter formaliserte en allerede 

eksisterende tilhørighet til et spesifikt sett av internasjonale verdier, og brakte disse 

inn i norsk politikk på en måte som gjør det mulig, og nødvendig, å inkludere H2 som 

forklaringsfaktor i tillegg til H1 og H3. 

   Det var med dette som bakgrunn prinsipper som var institusjonalisert i 

Forsvarstradisjonen hadde gyldighet helt frem til i dag.  

    

3.3 Slutten på den kalde krigen og de første usikre årene 
   Første halvdel av 1990-tallet kjennetegnes av Sovjetunionens fall, oppløsningen av 

Warzawapakten og fremveksten av et nytt trusselbilde med en uklar fiende(Karlsson 

2000:46-49). Samtidig så man tendenser i Europa til opptining av regionale konflikter 

som hadde vært frosset under den kalde krigen, og som krevde en helt annen 
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tilnærming fra det internasjonale samfunnet enn det som hadde vært nødvendig, og 

mulig, bare få år tidligere(Ulriksen 2002:236).  

   Norsk forsvarspolitikk kjennetegnes i denne perioden paradoksalt nok av betydelig 

konservatisme både politisk og strukturelt. Politisk var man fra norsk side opptatt av 

å opprettholde NATO i den form alliansen hadde under den kalde krigen, strukturelt 

fortsatte man å produsere forsvar med den gamle trusselen for øyet(Ulriksen 

2002:239, Karlsson 2000:59).  

   Den konservative grunnholdningen som preger perioden kan imidlertid settes i 

sammenheng med de skisserte sikkerhetspolitiske endringer på minst tre områder, 

noe som gjør det mulig å karakterisere politikken med referanse til H1.  

   For det første fremstår naboskapet til Russland som en vedvarende og vesentlig 

sikkerhetspolitisk utfordring for Norge. Fiendebildet fra den kalde krigen ble på 

mange måter erstattet av oppfatninger om et betydelig, potensielt, trusselelement 

knyttet til trusler som kunne tenkes å springe ut fra ”kaos, anarki og konflikter i 

kjølvannet av oppløsningen av Sovjet”(NOU(1992:12).  

   For det andre og tredje endret bortfallet av Sovjetunionen som dimensjonerende 

trussel grunnleggende rammebetingelsene for samarbeid i henholdsvis NATO og EU. 

I NATO-sammenheng ser det ut til at organisatoriske og strukturelle endringer i 

alliansen førte til frykt blant norske beslutningstakere for redusert norsk innflytelse.   

   Denne frykten ble videre forsterket av at norsk internasjonal innflytelse i Europa 

ble ytterligere svekket gjennom fremveksten av et økende europeisk samarbeid i EU, 

som Norge, på grunn av manglende medlemskap, ikke har hatt innflytelse 

over(Ulriksen 2002:239, INT1, INT2, INT3, INT4, INT5, INT6, INT7, INT8). 

   Dermed ser det ut til at norsk konservatisme skyldes sikkerhetspolitiske vurderinger 

og målsetninger om å ivareta norske interesser og territoriell sikkerhet i tråd med 

antagelsene i H1.  

   Med dette som bakgrunn ble Forsvarskommisjonen av 1990 (FK90) etablert i den 

hensikt å legge grunnlaget for ”en stabil forsvarspolitikk i en ustabil 

situasjon”(Willoch 2000:211). Ved å peke på betydningen av de store endringene i 

den sikkerhetspolitiske situasjonen, startet likevel FK90 en klar dreining av forsvars- 

og sikkerhetspolitikken som det skulle ta nesten ti år å etablere fullt ut. 
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   Ett springende punkt var kommisjonens utspill om at Norge også burde delta i 

fredsskapende organisasjoner, og at små land har nytte av å etablere multilaterale 

sikkerhetsanordninger selv om det også innebærer forpliktelser(NOU(1992:13):113).  

Dette ser umiddelbart ut til å falle inn under H1, og antagelsen om at om at stater 

deltar i internasjonalt samarbeid ut fra nytte-kost-kalkulasjon.  

   Imidlertid fulgte det av spørsmålet en så vidt omfattende debatt at det er plausibelt å 

sette saksfeltet også i sammenheng med H3. Økende politisk forståelse for, og vilje til 

å følge, denne utviklingen stod i skarp kontrast til en fagmilitær forståelse av at 

internasjonal prioritering ville svekke den nasjonale forsvarsstrukturen. 

Ulriksen(2002:236-237) refererer i så henseende til at St.prp.nr.1(1992-1993), 

St.meld.nr.14(1992-1993) og St.meld.nr.46(1993-1994) stod i skarp kontrast til den 

oppfatning daværende forsvarssjef Arne Solli hadde. Det ser derfor ut til å foreligge 

den samme type samspill mellom H1 og H3 som er gjort gjeldende for tidligere 

tidsperioder. 

   I tillegg økte motsetningene mellom de ulike miljøene i denne perioden som følge 

av økonomiske spenninger. Forsvaret mistet mye av den økonomiske støtten fra 

NATO, noe som medførte økt belastning på statlig økonomi og stadig synkende 

budsjettandeler(Ersland 1999:142, Frisvold 2000:92).  

   Det er imidlertid vanskelig å si noe konkret om hvorvidt og hvordan ulike aktører 

forholdt seg til disse endringene på bakgrunn av konkurrerende legitimitetsbehov. 

Betydningen av H3 i denne perioden er derfor knyttet til å konstatere eksistensen av 

motsetninger mellom ulike aktører og miljøer. 

   Perioden viser imidlertid ikke bare interessebasert kontinuitet. Det foreligger også 

betydelig kontinuitet i verdiforankringen av forsvarspolitikken. Man opererte med en 

geopolitisk virkelighet som førte til at det ikke ble stilt spørsmålstegn ved hva norsk 

sikkerhetspolitikk skulle være, verken i forhold til hva som skulle forsvares eller mot 

hva(Rieker 2001:10). Grunnsetningene fra den kalde krigen bestod, og videreførte 

den atlantiske identitet som hadde vært dimensjonerende siden 1949(Rieker 2001:9, 

11).   

   Ulriksen(2002) forklarer denne kontinuiteten med at internasjonalisering fremmer 

spørsmål om nasjonal identitet. Fremveksten av det uklare trusselbildet gjorde det 
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dermed nødvendig å sikre den videre legitimiteten ved å knytte Forsvaret til det 

norske territoriet på samme måte som i 1905. H2 ser slik ut til å ha en viss relevans i 

perioden, men er i liten grad egnet til å forklare institusjonaliseringen av de nasjonale 

verdiene i norsk identitet. 

   Forsvarspolitikken i løpet av første halvdel av 1990-tallet, kan slik sett forstås i lys 

av et interesseperspektiv, et verdiperspektiv og et nasjonalt perspektiv. Politikken har 

karakter av å være sikkerhetspolitikk innenfor en ny kontekst, et forsøk på å etablere 

en ny identitet innenfor denne uklare konteksten, samt en del av en nasjonal politisk 

plattform med kamp om tildeling av ressurser og klare motsetninger mellom aktører 

innenfor ulike miljøer. Dermed vil alle hypotesene være relevante størrelser, og må 

forstås i relasjon til hverandre og i relasjon til de ulike deler av forsvarspolitikken. 

 

3.4 Mot en omfattende reform 
   Den dreiningen av sikkerhetspolitikken som begynte med FK90 ble forsterket fra 

midten av 1990-tallet. Det markerte et ikke uvesentlig brudd med det territorielle 

aspektet i norsk forsvarspolitikk at St.prp.nr.1(1995-1996) formulerte et nytt sett av 

sikkerhetspolitiske målsetninger som i større grad pekte i retning av at norsk 

sikkerhet best ivaretas gjennom internasjonalt samvirke. Det ble i så henseende lagt 

avgjørende vekt på betydningen av å forebygge krig, medvirke til fredelig utvikling 

utenfor norsk territorium, og sikre norsk medinnflytelse i internasjonale 

samarbeidsprosesser.   

   Videre forsterkes tendensen av St.meld.22(1997-1998) og St.meld.nr.38(1998-

1999) hvor aktiv deltakelse internasjonalt, i større grad enn tidligere, inkluderes som 

sentral og integrert del av sikkerhets- og forsvarspolitikken30. Aktører både fra FMO 

og politisk ledelse viser til at denne deltakelsen har betydelig realpolitisk grunnlag, 

og at den er drevet av egeninteresse31. Politikken ser derfor ut til å være 

sammenfallende med H1. 

 

30 Se for øvrig Godal(2000:16) for en tilsvarende forståelse 
31 Av hensynet til kildevernet kan kildene ikke identifiseres ytterligere 
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   Ulriksen(2002:239) hevder samtidig at tendensen til internasjonalisering også 

henger sammen med både ytterligere endringer i NATOs kommandostruktur, og at 

man i 1997 langt på vei hadde det militære fundamentet for en integrert europeisk 

forsvarspolitikk.  

   Som vist i 3.3 har disse forholdene en relativt klar sikkerhetspolitisk forankring, i 

form av frykten for marginalisering. Imidlertid er det mulig å hevde at dette i 

realiteten er et resultat av fremveksten av en ny internasjonalt forankret identitet for 

Norge, innenfor rammen av nye NATO, og i tråd med antagelsene i H2 om 

betydningen av internasjonale normer. 

   Det kan med dette som bakgrunn dermed se ut til at politikken i siste halvdel av 

1990-tallet karakteriseres av et samspill mellom internasjonale interesser og normer 

som gjør det plausibelt å peke på sameksistensen av H1og H2.  

   En slik forståelse kan imidlertid ikke unngå også å trekke veksler på H3 i det et 

relativt klart spenningsforhold avtegner seg mellom politiske og fagmilitære aktører 

blant annet i forhold til spørsmålet om tvangsbeordring av befal til tjeneste i 

utlandet(Ulriksen 2002:242-247). Til tross for stor politisk vilje, hevdet Befalets 

Fellesorganisasjon(BFO) at dette var å tvinge nordmenn til ”krig i utlandet i 

fredstid”(Ibid.). 

   Et viktig poeng i denne perioden knytter seg til tendenser i de politiske dokumenter 

til at internasjonal deltakelse ikke skal gå på bekostning av det nasjonale forsvaret av 

Norge, og at utviklingen av virksomheten skal skje innenfor rammen av en 

eksisterende forsvarsstruktur(St.meld.nr.22(1997-1998):8, 54,). Dermed avdekkes en 

spesifikk dualisme i norsk forsvarspolitikk hvor nye målsetninger eksisterer parallelt 

med prinsippene i Forsvarstradisjonen av 1940, og gir denne legitimitet i norsk 

forsvarspolitikk langt utover 1990-tallet32.  

   Det ser derfor ut til at tradisjonen viderefører tendensen til å balansere mellom 

internasjonale interesser og verdier, i et nasjonalt politisk spill om legitimitet og 

ressurser. Norsk forsvarspolitikk preges dermed i denne perioden av et dynamisk og 

                                              

32 Denne særegenheten vil bli gjenstand for ytterligere analyse i kap.5 
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saksbestemt samspill mellom H1, H2 og H3 av samme type som tidligere perioder 

har vist. 

 

3.5 Det direkte bakteppet 
   Den internasjonale utviklingen førte til at NATO i 1999 etablerte nok et strategisk 

konsept, med nye og konkrete krav om endringer av medlemsstatenes 

forsvarsstruktur. 

   I overgangen til et nytt årtusen stod norsk forsvarspolitikk dermed ovenfor en 

situasjon hvor avstanden til det internasjonale samfunnet økte ytterligere. Dette til 

tross for at det var i ferd med å etableres et nytt mentalt paradigme i Norge, som i 

større grad enn tidligere var tok innover seg de sikkerhetspolitiske endringene etter 

den kalde krigens slutt.  

   Som en konsekvens av slike forhold, ble det etablert økende forståelse for at 

Forsvaret befant seg i en krisesituasjon på to måter. For det første var det et klart 

misforhold mellom utgifter og investeringer. For det andre forelå det ikke samsvar 

mellom oppgaver og innretting av Forsvaret.  

    Dette dannet grunnlaget for den militærfaglige Forsvarsstudien 2000(FS2000) og 

innstillingen fra Forsvarspolitisk utvalg, FPU(NOU2000:20), og, senere, 

St.prp.nr.45(2000-2001). 

   Resten av oppgaven vil være konsentrert om hvordan Forsvarsreformen samlet sett 

kan forstås i skjæringspunktet mellom internasjonale interesser og normer, og 

nasjonale faktorer og motsetninger av samme karakter som er gjengitt i dette kapitlet.  
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4. FORSVARSPOLITIKK SOM REALPOLITIKK 
  ”Forsvaret er Norges viktigste sikkerhetspolitiske virkemiddel. Forsvarets viktigste oppgaver er å 
beskytte norske interesser og norske ansvarsområder, bidra til å skape stabilitet i nærområdene og 
oppfylle allianseforpliktelsene i NATO… Brukt i kombinasjon med andre virkemidler, og eventuelt 
sammen med andre aktører, er et moderne og fleksibelt Forsvar et egnet redskap i de fleste nasjonale 
og internasjonale krisesituasjoner. Et godt og troverdig Forsvar er et viktig instrument i norsk 
utenrikspolitikk, både i internasjonale fora og i bilateralt samkvem med andre 
stater”(St.prp.nr.45:13) 
 

   Den forståelse av Forsvarets rolle som sitatet ovenfor peker på, impliserer en 

instrumentalitet i forsvarspolitikken som forankrer Forsvarsreformen i strategisk 

betingede, sikkerhetspolitiske vurderinger og overveielser.  

   Ved å ta utgangspunkt i den realpolitiske modellen(2.5.1) er hensikten med denne 

første delen av analysen å identifisere hvorvidt, og hvordan, Forsvarsreformen 

ivaretar målsetninger som springer ut av et statlig ønske om økt sikkerhet og makt for 

Norge på den internasjonale arena.  

   Videre vil analysen, ved å trekke veksler på modellens antagelser om et 

internasjonalt system preget av anarki, konflikt og selvhjelp, trekke en linje mellom 

slike statlige målsetninger og karakteren på norske trusselvurderinger.  

   Modellen avviser imidlertid ikke at et slikt system også kan innebære samarbeid 

mellom selvstendige stater på instrumentelt grunnlag. Den siste delen av analysen 

modifiserer derfor betydningen av anarkiet, og fokuserer på hvorvidt norske 

målsetninger om makt og sikkerhet ligger til grunn for deltakelse i, og oppfattes 

ivaretatt innenfor, de samarbeidsstrukturer Norge opptrer33.  

 

4.1 Maksimering av sikkerhet som øverste målsetning 
   Den realpolitiske modellen opererer med en grunnleggende antagelse om at statlige 

interesser og atferd springer ut av en overordnet målsetning om å ivareta statens 

eksistens, og at maksimering av makt og sikkerhet er viktige størrelser i så 

henseende. Slike teoretiske antagelser må i analysen primært settes i sammenheng de 

målsetninger for Forsvarsreformen som fremgår av sitatet innledningsvis, og som 

følger av Forsvarets funksjon som et sikkerhetspolitisk instrument. 
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   Hovedpoenget med, og den overordnede målsetningen for, Forsvarsreformen, er i 

følge St.prp.nr.45(12) å gjennomføre ”en omfattende reduksjon og betydelig endring 

av hele Forsvarets struktur og organisasjon… Dette er nødvendig for å få et forsvar 

som kan løse sine mest presserende oppgaver på kort og mellomlang sikt, og som vil 

kunne tilpasses en vesensforskjellig situasjon på lengre sikt.”34

   Basert på de sikkerhetspolitiske målene i St.meld.nr.22(1997-1998), etablerer 

St.prp.nr.45(19, 27) og St.prp.nr.42(43) ett sett forsvarspolitiske mål om at Forsvaret 

særlig skal bidra til å forebygge og møte utfordringer mot norsk suverenitet og 

sikkerhet og ivareta norske rettigheter og interesser. I tillegg skisseres et konsept og 

sett av oppgaver der beskyttelse av norsk territorium og norske interesser fremstår 

som fundamentale størrelser(St.prp.nr.45:33-34, St.prp.nr.42:43-44).  

   Reformens målsetning om økt funksjonalitet og relevans, må derfor ses i 

sammenheng med en mer dyptgripende målsetning om å ivareta norsk sikkerhet, 

innenfor en internasjonal kontekst med kvalitativt nye krav og utfordringer.    

   Samtidig er det innenfor realistisk teori tette koblinger mellom målsetninger om 

sikkerhet og målsetninger om internasjonal makt og innflytelse. Det er derfor mulig å 

hevde at et relevant forsvar som er i stand til å håndtere konfliktsituasjoner nasjonalt 

og internasjonalt på en effektiv måte, potensielt også vil kunne øke norsk militært 

maktgrunnlag, på selvstendig grunnlag og i alliert sammenheng. Stortingets vekt på 

avskrekking og militær maktbruk i Innst.S.342(20) faller i så henseende rett inn i 

argumentasjonen. 

   Disse forhold samlet, gir et klart sammenfall mellom Forsvarsreformen og den 

realpolitiske modellens antagelser om at statlige målsetninger søker å maksimere 

makt og sikkerhet. 

    

   Imidlertid kan man samtidig identifisere, minst, to forhold som reduserer modellens 

forklaringskraft. 

 

33 I kapittel 5 og 6 vil for øvrig internasjonal deltakelse analyseres med referanse til henholdsvis internasjonale normer (H2) 
og legitimitetshensyn (H3). 
34 Se også St.prp.nr.55(8) og St.prp.nr.42(14) 
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   For det første er den overordnede målsetningen om økt relevans og funksjonalitet 

for Forsvaret en todimensjonal størrelse. I tillegg til den strukturelle ubalansen 

mellom Forsvarets oppgaver og innretting, eksisterer det også en økonomisk ubalanse 

mellom Forsvarets kostnader og bevilgninger(St.prp.nr.45:9-10 jfr.13)35. Dette fører 

til at det, parallelt med ambisjonen om å etablere en struktur som øker norsk 

sikkerhet, eksisterer en målsetning om å sikre det økonomiske fundamentet for 

Forsvarets virksomhet på en mer forpliktende måte enn 1990-tallets 

underbudsjettering gjorde(Ibid.).  

   Økonomisk stabilitet og tilstrekkelige bevilgninger gjøres på mange måter til 

forutsetninger for at omleggingen skal kunne gjennomføres i tråd med de 

sikkerhetspolitiske intensjoner(St.prp.nr.45:12 jfr.127, St.prp.nr.55:1, 

St.prp.nr.42:113). Samtidig er det rimelig å hevde at økonomiske rammer i stor grad 

defineres av den sikkerhetspolitiske situasjonen og statens ambisjoner i forhold til 

denne. Dermed etableres det et gjensidig forsterkende forhold mellom de 

sikkerhetspolitiske og økonomiske målsetningene som gjør det vanskelig å se de som 

isolerte størrelser.  

   Dette fører til at omstillingen også ivaretar målsetninger som ikke lar seg plassere 

entydig i forhold til den realpolitiske modellen, og representerer således et brudd med 

modellens antagelser. 

   Det andre avviket fra den realpolitiske modellen er knyttet til antagelsen om at 

staten er å anse som en enhetlig rasjonell aktør. Det er relativt åpenbart at det 

innenfor en prinsipiell enighet om viktigheten, og nødvendigheten, av å sette 

Forsvaret i stand til å forsvare norsk territorium og norske interesser, eksisterer 

tydelige motsetninger mellom regjering, Storting og FMO i forhold til hvordan denne 

målsetningen i siste instans skal ivaretas36.  

   Blant annet beskylder Stortinget Regjeringen for å ha et for lavt ambisjonsnivå i 

sine forslag til endringer av forsvarspolitiske mål, konsept og 

oppgaver(Innst.S.342:19).   Samtidig er det motsetninger mellom Regjeringens 

                                              

35 Se for øvrig kap.1 og 3 
36 Dette poenget vil utdypes i kap.6. 
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tilsynelatende sikkerhetspolitiske utgangspunkt for reformen, og FMO, som i interne 

notater gir tydelig uttrykk for at hensynet til balanse mellom drifts- og 

investeringsutgifter er en vel så viktig utfordring for omstillingen som hensynet til 

funksjonalitet(Forsvaret 2000).  

   Dermed ser det ut til at de ulike målsetninger for Forsvarsreformen samlet sett kan 

relateres til en ambisjon om ”å få et forsvar tilpasset nye utfordringer til lavest mulig 

pris”(INT2). Dette impliserer at de teoretiske forutsetningene om at makt og 

sikkerhet er en stats viktigste målsetninger, i betydelig, men ikke fullstendig grad 

reflekteres gjennom omstillingen av Forsvaret og dagens norske forsvarspolitikk.  

 

4.2 Internasjonale konfliktlinjer og norske trusselvurderinger 
   Statlige målsetninger om makt og sikkerhet er i følge den realpolitiske modellen 

utledninger av et internasjonalt system preget av anarki og selvhjelp, der relasjonene 

mellom stater er grunnleggende konflikt- og trusselorientert. Dette gjør det mulig, og 

nødvendig, å trekke en linje fra de skisserte målsetningene for Forsvarsreformen 

tilbake til det klima som norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk dannes innenfor, og til 

de trusselvurderinger som gjøres gjeldende i reformprosessen. 

 

4.2.1 Et internasjonalt anarkisk klima 
   Det ble i kapittel 1 påpekt at norsk politikk skapes innenfor et geopolitisk 

makttriangel der NATO/ USA, EU og Russland utgjør tyngdepunktene, og der 

forholdet mellom disse har endret seg betraktelig etter den kalde krigens slutt.  

   Ett viktig poeng i så henseende er at oppløsningen av blokkene har ført til endrede 

konflikt- og samarbeidsmønstre, med dyptgripende og tvetydige konsekvenser for det 

internasjonale systemet og for Norge(NOU (2000:20):20).  

   Blant annet viser St.prp.nr.45(20-21) til at konflikter av nasjonal, etnisk og religiøs 

karakter er grenseoverskridende i sin karakter på to måter. For det første utgjør denne 

type konflikter ofte en sikkerhetsmessig utfordring for områder utenfor konfliktens 

kjerneområde. For det andre må slike konflikter ofte løses flernasjonalt.  
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   Dette siste forholdet fører, i følge NOU2000:20(21), til at man, parallelt med det 

konfliktpotensialet som følger av nye typer utfordringer, kan se konturene av et 

globalt sivilt samfunn basert på felles verdigrunnlag og felles regler. 

   Slike forhold står i et direkte motsetningsforhold til antagelsen om et internasjonalt 

anarki i den realpolitiske modellen. Imidlertid er det hevet over enhver tvil at det 

internasjonale systemet fortsatt er et statssystem basert på selvstendighet og 

suverenitet. Ikke minst kommer dette til syne gjennom betydningen av å ivareta norsk 

suverenitet og sikkerhet, slik det er vist i 4.1.  

   Til tross for betydelige modifikasjoner, ser det derfor ut til at det internasjonale 

systemet også i dag har anarkiske trekk, slik det følger av antagelsene i den 

realpolitiske modellen. Dette har viktige implikasjoner for det norske trusselbildet.   

 

4.2.2 Utvikling og dynamikk i det norske trusselbildet 
   Karlsson(2000:60) peker på at forsvarspolitikken under den kalde krigen var basert 

på et statisk trusselbilde preget av en kjent fiende og kunnskap om hvordan denne 

fienden skulle slås. Dette fullt ut i samsvar med antagelser i den realpolitiske 

modellen. 

   På bakgrunn av de endringer i det sikkerhetspolitiske klima som er skissert ovenfor, 

og tidligere i oppgaven, ser det imidlertid ut til at dagens politikk legger til grunn et 

trusselbilde som avviker betydelig fra det bildet som Karlsson henviser til, og som av 

den grunn ikke ensidig kan relateres til antagelser i modellen. 

   St.prp.nr.45(18-26) anerkjenner at de utfordringene som er beskrevet i 4.2.1, og 

som tidligere var av sivil karakter, må inkorporeres i et utvidet, internasjonalt 

definert, sikkerhetsbegrep. Imidlertid tilskrives slike nye trusler svært begrenset, og 

kun indirekte, relevans for norsk sikkerhet. Snarere opprettholdes det en 

grunnleggende forståelse av at de trusler som Norge står ovenfor er av tradisjonell 

karakter.  

   I St.prp.nr.55(12-16) anses derimot terrorisme og asymmetrisk krigføring som 

faktorer av direkte betydning også for norsk forsvarspolitikk. Det nye trusselbildet, 

og de tidligere nevnte sikkerhetsmessige utfordringer, antas å ha relevans for norsk 
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sikkerhet både som årsak til terrorisme som kan ramme Norge, og i kraft av at slike 

utfordringer må håndteres flernasjonalt.  

   Dette er tendenser som rendyrkes ytterligere i St.prp.nr.42(21-25). Her legges det til 

grunn at enhver utfordring i internasjonal sammenheng også har direkte relevans for 

norsk sikkerhet, og at slike utfordringer bør virke dimensjonerende på Forsvarets 

innretting og oppgaveportefølje, nasjonalt og internasjonalt. 

   Det ser altså ut til at det norske trusselbildet endrer seg betydelig i løpet av det 

tidsintervallet som Forsvarsreformen finner sted innenfor. Endringer i det 

internasjonale sikkerhetsbegrepets rekkevidde får etter hvert klare konsekvenser for 

norsk sikkerhet, og for hva som er å anse som relevante trusler også for Norge. Det er 

derfor plausibelt å hevde at det gjeldende norske trusselbildet er preget av utvikling 

og dynamikk37.  

   Slik dynamikk er lite forenlig med den statiskhet som følger av realismens 

antagelser om stabile omgivelser, og dermed også lite forenlig med den realpolitiske 

modellen38.  

   Det er imidlertid viktig å huske at disse ulike proposisjonene er utarbeidet innenfor 

svært ulike sikkerhetspolitiske rammevilkår. Det internasjonale spenningsfeltet av 

størst betydning for norsk sikkerhet forut for 11.09.01 var preget av regionalt 

begrensede konflikter, og hadde sitt sentrum sørøst i Europa. Terrorangrepene i New 

York tydeliggjorde derimot det moderne samfunnets sårbarhet på en grunnleggende 

ny måte. Skillet mellom St.prp.nr.45 på den ene siden, og de to andre proposisjoner 

på den annen side kan derfor se ut til å være resultatet av at førstnevnte ble utarbeidet 

før den gitte dato, mens de to andre kom i stand i kjølvannet av den.  

   Ser man hver proposisjon som selvstendige historiske utsnitt, oppfylles således 

modellens antagelser i en viss grad, all den tid den trusseloppfatning som råder på det 

enkelte tidspunkt reflekterer gjeldende sikkerhetspolitiske situasjonen39.  

 

37 Poenget vil bli utdypet i kapittel 5 og 6. 
38 Det er mer plausibelt å sette en slik dynamikk i sammenheng med den normbaserte modellen, slik at endring i den norske 
forståelsesrammen skyldes tilsvarende endringer i institusjonelle strukturer. Se for øvrig kapittel 5. 
39 Det er verdt å merke seg at denne dynamikken også kan relateres til den kognitive prosessen i det norske Forsvaret som 
omtales som ”det mentale paradigmeskiftet”. Dette vil være gjenstand for analyse i kapittel 6. 
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    Vel så viktig for å karakterisere det norske trusselbildet er imidlertid det forholdet 

som avtegner seg mellom tradisjonelle og nye utfordringer og trusler. Dette gjør det 

meningsfylt også å snakke om to distinkte trusseldimensjoner i norsk politikk  

    

4.2.3 Et todimensjonalt trusselbegrep 
   Den realpolitiske modellen opererer med en snever, militaristisk definisjon på 

sikkerhet som er grunnleggende orientert mot evnen en stat har til å forsvare seg mot 

militære anslag fra andre stater som truer dens eksistens.  

   Norsk politikk preges imidlertid av et todimensjonalt trusselbilde som, i kraft av sin 

eksistens ikke er forenlig med modellen. Eksistensen av en global og en regional 

dimensjon40 kan slik sett også relateres til utviklingen av sikkerhetsbegrepet jfr. den 

normbaserte modellen(H2), så vel som nasjonale motsetninger mellom ulike aktører, 

slik det postuleres i den aktørteoretiske modellen(H3)41. I denne delen av analysen er 

imidlertid hovedfokus rettet mot hvordan dimensjonene springer ut av henholdsvis 

nye og tradisjonelle utfordringer mot norsk sikkerhet.  

 

4.2.3.1 Den globale dimensjonen 
   De nye truslene som har oppstått etter den kalde krigens slutt faller primært inn 

under den globale dimensjonen.      

   Med bakgrunn i det som er sagt ovenfor om inkorporering av tidligere sivile 

elementer, vektlegger denne dimensjonen en bredere tilnærming til sikkerhet som 

inkluderer teknologiske, sosiale, økonomiske, miljørelaterte og kulturelle forhold som 

spiller sammen og påvirker sikkerheten på en ny måte(NOU 2000:20:23-24)42.  

   I St.prp.nr.45(18) kommer denne dimensjonen til syne ved at det skisseres et 

internasjonalt trusselbilde basert på diffuse trusler, glidende overganger mellom det 

nasjonale og det internasjonale og mellom fred, krise og krig. Videre antas statens 

sårbarhet å øke gjennom gjensidig avhengighet og muligheter for at flere konflikter 

                                              

40 St.prp.nr.42 bruker terminologien samfunnssikkerhet og statssikkerhet. Kategoriene har også en noe annen karakter. 
Imidlertid er hovedpoengene likeverdige. For enkelthets skyld vil derfor resten av presentasjonen av disse dimensjonene 
være basert på terminologien i oppgaveteksten. 
 
41 Se for øvrig kapittel 5 og 6. 
42 Dette i tråd med sikkerhetsbegrepet i kapittel 5. 
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kan oppstå samtidig(Ibid.). Når St.prp.nr.42(22-23) fremhever at samfunnssikkerhet 

blir stadig viktigere på bekostning av tradisjonell statssikkerhet, og at glidende 

overganger mellom det sivile og det militære endrer rammebetingelsene for 

Forsvarets virksomhet, er det dermed et uttrykk for at den globale dimensjonen har 

økende betydning i norsk forsvarspolitikk. 

   Til tross for at utfordringer som faller inn under denne dimensjonen har fått 

betydning for Forsvarets innretting etter sistnevnte proposisjon, er det et vesentlig 

poeng at den globale dimensjonen i all hovedsak relaterer seg til kriser utenfor norsk 

territorium. Dette fører til en forståelse av at dimensjonen først og fremst har 

indirekte betydning for norsk sikkerhet. Snarere enn å true staten Norges eksistens, 

ser det ut til at dimensjonen inngår som faktor i norsk politikk på grunn av behovet 

for flernasjonal håndtering av slike utfordringer. All den tid Norge opptrer som aktør 

på den internasjonale arena, innenfor en militær forpliktende allianse, får 

dimensjonen nasjonal politisk betydning primært fordi den legger føringer på hva 

som skal være Forsvarets oppgaver43.  

   Den forståelse av sikkerhet som legges til grunn i denne dimensjonen er altså ikke 

sammenfallende med den militaristiske forståelsen som den realpolitiske modellen 

legger til grunn. Imidlertid er det, også innenfor denne dimensjonen, tendenser til at 

fremvekst skyldes den sikkerhetspolitiske konteksten. Forholdet mellom modellen og 

dimensjonen er derfor relativt komplekst. En mer tydelig korrespondanse finnes 

derimot innenfor den regionale dimensjonen.  

 

4.2.3.2 Den regionale dimensjonen 
   Den regionale dimensjonen er knyttet mer direkte til beskyttelsen av norsk 

territorium. Til tross for at masseødeleggelsesvåpen, etniske skillelinjer og terrorisme 

i noen grad tilskrives relevans også innenfor denne dimensjonen, vektlegges i all 

hovedsak slike utfordringer mot norsk sikkerhet som den realpolitiske modellen 

legger til grunn. 

 

43 At det også er et verdiaspekt knyttet til denne utviklingen og dimensjonen vil utdypes i kapittel 5 
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   Dagens politikk anerkjenner at invasjonsfaren fra Sovjetunionen er 

borte(St.prp.nr.45:18, St.prp.nr.42:29-30). Likevel avtegner det seg betydelig 

usikkerhet knyttet til det som oppfattes som en betydelig ”residualfare” i Russland, 

og som anses å ha viktige sikkerhetsmessige implikasjoner for Norge. Russland 

fremstår dermed som en rammefaktor for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk også i 

dag(St.prp.mr.42:30). Fire forhold er av særskilt betydning. 

 

RUSSLANDS POLITISKE UTVIKLING 
   For det første ser det ut til å eksistere betydelig usikkerhet knyttet til den interne 

politiske utvikling i Russland. Svake institusjoner, store økonomiske problemer, 

organisert kriminalitet og særlige utfordringer i landets randsoner fremheves som 

sentrale trekk som skaper spenning i russisk politikk og begrenset forutsigbarhet også 

i fremtiden(NOU(2000:20):28, St.prp.nr.45:24).  

   Dette er i realiteten utfordringer som tilhører den globale dimensjonen, og som kan 

relateres til det sikkerhetsbegrepet som H2 legger til grunn. Når de likevel presenteres 

innenfor den regionale dimensjonen, og i relasjon til den realpolitiske modellen og 

H1, skyldes dette frykten for at en radikalisering av russisk utenrikspolitikk, enten 

som følge av en bevisst politisk strategi, eller som resultatet av ytterligere 

destabilisering og åpen maktkamp, kan ha viktige konsekvenser for norsk sikkerhet. 

Det vil være åpenbare utfordringer knyttet til økt russisk aggressivitet i kombinasjon 

med manglende kontroll med landets militære ressurser.  

   Samtidig kan en slik utvikling også føre til andre, mer begrensede utfordringer i 

norske grenseområder(Ibid.).  

   Et tredje element vil være muligheten for at den politiske utviklingen i Russland 

potensielt kan reetablere motsetningsforholdet til Vesten, med de konsekvenser det 

vil ha for Norge på den internasjonale arena. 

   Det må imidlertid presiseres at dette er faktorer som er mest tydelige i St.prp.nr.45. 

St.prp.nr.42(30) viser til tendenser til økt russisk stabilitet, og vektlegger at 

økonomisk fremgang og konsolidering av maktapparatet i Moskva reduserer norsk 

usikkerhet i forhold til den videre politiske kurs. Når Russland likevel fremstår som 

en viktig faktor for norsk sikkerhet skyldes det snarere de tre påfølgende forhold. 
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NORDOMRÅDENE 
   Det andre forholdet som gjør Russland til et element i norske trusselvurderinger, er 

den økte betydningen av Nordområdene. Dette er et geografisk område som, til tross 

for at norsk suverenitet ikke trues direkte, preges av geostrategiske motsetninger og 

militær aktivitet som har klare referanser til den realpolitiske modellen.  

   For det første fremstår Nordflåten også i dag som det viktigste strategiske element i 

det russiske forsvaret(St.meld.nr.22:14, St.prp.nr.45:25, Innst.S.342:17, 

St.prp.nr.42:30). Dette til tross for kraftig nedbygging og betydelig omstrukturering 

av russisk militærstruktur. Først og fremst skyldes det endringer i den strategiske 

situasjonen i Østersjøen og Svartehavet. Fordi adgangen til havet er en viktig faktor 

for innflytelse på den vestlige halvkule, må Nordflåtens økte betydning ses i 

sammenheng med at dette er det eneste elementet i den tidligere sovjetiske 

flåtemakten som fortsatt har fri tilgang til internasjonalt farvann(Kibsgaard 2000).  

   Fra norsk side er dette en sikkerhetsmessig utfordring av flere årsaker. Den militære 

styrkekonsentrasjonen tett opp mot norsk territorium vekker i seg selv 

bekymring(St.prp.nr.45:25, St.prp.nr.42:30). Samtidig forsterkes usikkerheten av det 

store antall kjernefysiske våpen som inngår i Nordflåten, og som har fått økt 

betydning på slutten av 1990-tallet, blant annet gjennom den russiske 

militærdoktrinen fra 1999(St.prp.nr.45:25, Innst.S.342:17, St.prp.nr.42:30)44. 

   Det andre saksfeltet som gjør Nordområdene strategisk viktig, er de stadig større 

sikkerhetsmessige utfordringer som knytter seg til områdets enorme naturressurser og 

uavklarte grenseforhold. I skjæringspunktet mellom utfordringer innenfor den globale 

dimensjonen og behovet for å ivareta norsk territoriell sikkerhet, opererer norsk 

politikk med en forståelse av at militære angrep mot begrenset norsk territorium, 

såkalte fredstidskriser, i fremtiden vil utgjøre de mest potensielle truslene mot norsk 

sikkerhet(NOU(2000:20):33-34, FS2000, St.prp.nr.45, St.prp.nr.42).  

   Dette skyldes særlig det forvaltningsansvar som tilskrives Norge i forhold til 

Svalbard og i forhold til naturressurser som fisk, olje og gass i de nordlige 

 

44 Se for øvrig også (St.meld.nr.22(1997-1998):14). 
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havområdene(St.prp.nr.45:24, St.prp.nr.42:34). Det fremheves særlig at norske 

militære styrker må være i stand til å håndheve norsk jurisdiksjon og møte militære 

anslag mot norske interesser på området(Ibid.).  

    St.prp.nr.45(14) og (NOU(2000:20):30) uttrykker i denne sammenhengen 

eksplisitte forventninger om at det vil oppstå interessemotsetninger mellom Norge og 

Russland knyttet til fremtidig myndighetsutøvelse, suverenitetshevdelse og 

ressursutnyttelse. Det er videre uttalt fra forskerhold at dette er et område hvor norsk 

politikk står ovenfor russisk press på daglig basis45. At Norge og Russland er de 

eneste stater med direkte tilknytning til disse områdene forsterker poenget.  

 

DET ASYMMETRISKE NABOFORHOLDET 
   Den tredje usikkerhetsfaktoren knytter seg til det asymmetriske naboforholdet 

mellom Norge og Russland(St.prp.nr.45:24, St.prp.nr.42:30). Mye av usikkerheten 

knyttet til den politiske utvikling, så vel som frykten for aggressiv ressurspolitikk, er i 

realiteten fundamentert i størrelsesforholdet mellom de to statene. Blant annet er man 

fra norsk side opptatt av å redusere russisk mistenksomhet, og utvikle gode bilaterale 

og multilaterale forbindelser(St.ppr.nr.45)46. Noe tabloid kan man si at 

trusselvurderingene av Russland på mange måter er forankret i norsk frykt for å legge 

seg ut med ”storebror”. Dermed indikeres også at geopolitiske forhold har overordnet 

betydning for norske vurderinger. Dette i tråd med den realpolitiske modellen.  

 

RUSSLANDS INTERNASJONALE RELASJONER 
   Det siste forholdet som gjør Russland til en vedvarende trussel, dreier seg om det 

forholdet som til enhver tid eksisterer mellom Russland på den ene siden og 

henholdsvis USA og NATO på den andre. Når spenningsforholdet øker mellom disse 

to maktfaktorene forventes også spenningsnivået å øke mellom Russland og 

Norge(St.prp.nr.45:25). Dette impliserer et militært og geopolitisk trusselelement, der 

                                              

45 Av hensyn til The Chatham House Rule kan kilden ikke identifiseres ytterligere. 
46 Dette gir også en tydelig forbindelse med politikken under den kalde krigen, slik denne er skissert i kapittel 3. 
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norsk sikkerhet er en funksjon av internasjonale spenninger, som kan relateres til den 

realpolitiske modellen47.  

   Det uttrykkes på dette området særlig bekymring for russisk motvilje mot 

nedrustningsavtaler slik disse foreligger i START II, START III og CFE-

avtalen(St.prp.nr.45:20, 25). Samtidig viser Aftenposten(2004) til stadig mer 

aggressiv russisk politikk, og tydeligere motsetninger i forhold til NATO og EU i 

kampen mot terror. 

   Det må imidlertid påpekes at bildet ikke er entydig. For det første skyldes den 

russiske motstanden mot nedrustningsavtalene i større grad innrettingen av avtalene 

enn avtalenes prinsipielle grunnlag48. For det andre er russisk retorikk svært voldsom, 

og preget av at motsetningene til det tradisjonelle Vesten overdrives(Dragnes 

2000:46, 51). Det er i så henseende svært viktig å peke på at Russland, blant annet 

gjennom deltakelse i NATO-Russland-Rådet, i økende grad søker deltakelse innenfor 

en europeisk sikkerhetsstruktur, og at de ikke har hindret baltisk EU-

medlemskap(St.prp.nr.42:30, Dragnes 2000:46, 51).  

   

   Ser man disse fire forholdene samlet, ser det ut til at det trusselbildet som dominerte 

norsk politikk under den kalde krigen ikke er forsvunnet, men at det har endret 

karakter og fått ny legitimitet gjennom fremveksten av det utvidete 

sikkerhetsbegrepet. Særlig kommer dette til uttrykk ved at forholdet mellom Russland 

og Norge ses i lys av forholdet mellom Russland og det tradisjonelle Vesten. I tillegg 

legger man relativt sett liten vekt på et stadig mer omfattende samarbeid mellom 

Norge og Russland, sammenliknet med hvilken betydning de nevnte trusler har for 

Forsvarets innretting.  

   Dette taler etter forfatterens skjønn for at norske trusselvurderinger i betydelig grad 

er preget av tradisjonelle realistiske antagelser om et internasjonalt anarki og 

grunnleggende konfliktorientering i mellomstatlige relasjoner, i tråd med den 

realpolitiske modellen.  

 

47 Det er for øvrig også mulig å trekke en linje tilbake til kapittel 3 for en tilsvarende forståelse under den kalde krigen. 
48 Motstanden skyldes i realiteten at USA får beholde en større andel av sine våpen enn Russland(Kibsgaard 2000) 
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   Når det tidligere i kapitlet ble konkludert med at utviklingen i det internasjonale 

systemet går i retning av et mer komplekst forhold mellom konflikt og samarbeid, er 

det imidlertid nødvendig også å se nærmere på hvilke implikasjoner fravær av 

konflikt har for det norske trusselbildet.  

  

4.2.4 Fravær av trusler som sikkerhetspolitisk utfordring 
   Det trusselbildet som skisseres i dette kapittelet, og som er basert på St.prp.nr.45, 

St.prp.nr.55 og St.prp.nr.42, står imidlertid ikke i forhold til at disse dokumentene 

samtidig anerkjenner at den norske sikkerhetspolitiske situasjonen etter den kalde 

krigen har vært, og er, overveiende positiv, at det ikke foreligger noen konkret trussel 

mot Norge i dag og at et omfattende angrep mot norsk territorium i overskuelig 

fremtid er lite sannsynlig49.  

   Dermed er det mulig å hevde at de trusselvurderingene som legges til grunn i norsk 

politikk også har en annen, og mer underliggende, intensjon om å etablere et nytt 

legitimitetsgrunnlag for å opprettholde internasjonal og alliert fokus mot norsk 

territorium og norske interesser.  

   Hovedårsaken til et slikt argument er å finne hos Knutsen m.fl.(2000). Her pekes 

det på at Norges posisjon etter den kalde krigens slutt er marginalisert på det nordiske 

plan ved at fokus endret fra vest til øst, på det europeiske plan gjennom utviklingen 

av FUSP i EU, og på det atlantiske plan ved at dialog i NATO i økende grad foregår 

mellom EU og USA. Dette er forhold som på en mer indirekte måte også påpekes i de 

nevnte proposisjoner. Blant annet fremheves betydningen av norsk aktivisme 

internasjonalt, og frykten for at Norge skal settes på sidelinjen innenfor, og i 

utviklingen mellom, særlig NATO og EU(St.prp.nr.45:21-24, St.prp.nr.42:25-29).  

   Dermed kan man si at avspenningen etter den kalde krigens slutt representerer en 

sikkerhetsmessig utfordring i seg selv. Inkorporering av trusselelementer innenfor 

den globale dimensjonen kan slik sett ses som en strategisk vurdering av behovet for 

å følge utviklingen innenfor internasjonale samarbeidsstrukturer man søker tilslutning 

                                              

49 Basert på forfatterens forståelse av innholdet i nevnte dokumenter. Se blant annet St.prp.nr.45(13) og St.prp.nr.42(32). 
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fra50. På samme grunnlag kobles usikkerhet i forhold til Russland til det skisserte 

konfliktpotensialet i nord, til tross for at St.prp.nr.42(30) anerkjenner at det største 

konfliktpotensialet i Russland er i sørøst heller enn i Nordvest-Russland.  

   Fravær av trusler mot en stat fremstår dermed som en negasjon til eksistensen av 

reelle trusler, men med tilsvarende konsekvenser for de norske trusselvurderingene. 

Dermed må frykten for å marginaliseres inngå i vurderingen av statens trusselbilde på 

tilnærmelsesvis lik linje med andre utfordringer mot norsk sikkerhet. Dette er forhold 

som ikke inngår i den realpolitiske modellen, og som dermed tvetydiggjør forholdet 

mellom denne og norsk politikk.   

   Uavhengig av om Norge faktisk er marginalisert på den internasjonale arena, ser det 

derfor ut til at frykten for at dette skal skje bidrar til et trusselbilde som på visse 

områder ikke er relevant for norsk sikkerhet i realpolitisk forstand51. Samtidig 

etableres en politisk retorikk som forventes å øke norsk innflytelse i internasjonale 

sammenslutninger.  

 

4.3 Internasjonalt samarbeid - interessefellesskap og statlig gevinst 
De teoretiske antagelsene som den realpolitiske modellen bygger på, innebærer at 

internasjonalt samarbeid finner sted på grunnlag den enkelte stats strategiske 

vurderinger av at deltakelse potensielt, eller reelt, gir en sikkerhets- og maktrelatert 

nettogevinst. Det er derfor nødvendig å se hvordan Forsvarsreformens ambisjon om 

økt internasjonalisering av norsk forsvarspolitikk og – virksomhet er forankret i 

målsetninger om økt makt, sikkerhet og innflytelse på mellomstatlig nivå.  

   St.prp.nr.45(19) peker på viktigheten av en bred internasjonal forankring av 

sikkerhets- og forsvarspolitikken i flere retninger for å sikre at norske interesser og 

behov blir tilstrekkelig ivaretatt. Dermed avdekkes et viktig prinsipp om at politikken 

på området skal være ”aktiv og balansert”(Ibid.).  

   I den sammenhengen viser St.prp.nr.45(20) og St.prp.nr.42(25) til at FN, i kraft av å 

være den viktigste aktøren for håndtering av internasjonale kriser, spiller en 

 

50 Dette poenget vil utdypes i kapittel 5 
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nøkkelrolle for norsk sikkerhetspolitikk. Dette skyldes at norsk sikkerhet er avhengig 

av at globale utfordringer løses av velfungerende ordninger for samarbeid, innenfor 

en global, folkerettslig ramme(Ibid).  

   På tilsvarende grunnlag fremheves betydningen av konflikthåndtering og sikkerhet 

gjennom utvikling av nordisk og nordisk-baltisk samarbeid, videreutvikling av OSSE 

og EU, samt bilateralt samarbeid innenfor viktige regioner(St.prp.nr.45:22-26, 

St.prp.nr.42:28-35, NOU(2000:20):26-34). 

   Imidlertid legges det samtidig betydelig vekt på at samarbeid innenfor disse 

strukturene er klart begrenset av organisatoriske forhold, som i visse sammenhenger 

reduserer, heller enn øker, organisasjonenes evne til å ivareta norsk sikkerhet(Ibid.). 

Det uttrykkes særlig bekymring for manglende norsk medlemskap i EU og FNs 

manglende evne til å gjennomføre fredsoperasjoner.  

   Det er liten tvil om at denne bekymringen er rettmessig i forhold til det å stå utenfor 

et stadig mer integrert europeisk samarbeid. Derimot ser det ut til at bekymringen for 

FNs operative evne i noen grad overser at FN har endret karakter i mer politisk 

retning, slik at organisasjonen i dag gir mandat til operasjoner som søkes iverksatt 

gjennom NATO, EU og OSSE(INT2).  

   Sett i sammenheng med at de ovennevnte organisasjoner søker å håndtere 

konflikter og utfordringer som primært faller inn under den globale dimensjonen i det 

norske trusselbildet, ser det ut til at deres begrensede effekt på norsk 

sikkerhetspolitikk snarere skyldes norsk vektlegging av trusler som springer ut av den 

regionale dimensjonen, heller enn forhold ved organisasjonene selv. Dermed kan det 

se ut til at medlemskap i disse internasjonale organisasjonene har til hensikt å øke 

norsk innflytelse internasjonalt, mer enn å ivareta sikkerheten til norsk territorium og 

norske interesser. NATO har imidlertid en annen posisjon. 

         

                                                                                                                                            

51 Det eksisterer en oppfatning i byråkratiet om at det norske innflytelsesgrunnlaget er vesentlig endret etter den kalde 
krigens slutt, gitt endringer i den geopolitiske strukturen, men at den reelle innflytelsen ikke er vesentlig redusert. Kildene 
kan imidlertid ikke identifiseres ytterligere av hensyn til kildevernet. 
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4.3.1 NATO som Norges viktigste sikkerhetsgaranti  
   NATO står også i dag i en særstilling i norsk sikkerhetspolitikk. Dette skyldes en 

enhetlig oppfatning om at NATO er den eneste internasjonale aktøren med 

tilstrekkelige ressurser og effektivitet til å håndtere de største utfordringene i 

dag(St.prp.nr.45:19 jfr.21, St.prp.nr.42: 25-26, Innst.S.342:17, Innst.S.234:8, 

FS2000). Videre vises det til at alliansens hovedoppgave, til tross for omfattende 

endringer, også i dag er knyttet til det kollektive forsvaret(Ibid.)52. Dette gjør NATO 

til den antatt viktigste sikkerhetsgarantien for Norge også i umiddelbar fremtid, og 

den eneste internasjonale strukturen av betydning for innrettingen av det nye 

Forsvaret.  

   Argumentasjonen for en tettere forbindelse mellom det norske Forsvaret og NATO, 

slik denne foreligger i de skisserte dokumenter, er basert på ønsket om å bidra til en 

vital og handlekraftig allianse i stand til å ivareta medlemmenes, og særlig Norges 

sikkerhet(St.prp.nr.45:21, St.prp.nr.42:25-26, INT7). Ved å vise til utviklingen i 

sikkerhetsbegrepet, og fremveksten av trusler som ingen stater på selvstendig 

grunnlag har kapasitet til å håndtere, hevder St.prp.nr.45(14, 20) at alliansens evne til 

å ivareta norsk sikkerhet har økt etter den kalde krigens slutt. En slik argumentasjon 

faller i betydelig grad sammen med antagelser i den realpolitiske modellen om at 

deltakelse i en allianse styres av den forventede gevinst som følger av å trekke 

veksler på alliansens evner og ressurser.  

   Likevel kan man identifisere to forhold i relasjonen mellom norsk politikk og 

alliansen som ikke er forenlig med den realpolitiske modellen.  

   For det første er det en slags underliggende avhengighet i den argumentasjonen som 

er presentert, som kan settes i sammenheng med forhold knyttet til H2 og H3, men 

som i denne sammenhengen relateres til frykten for marginalisering innenfor 

alliansen og i det internasjonale systemet.  

   Frykten for å marginaliseres internt i alliansen kommer til syne gjennom et implisitt 

ønske om vedvarende fokus på norske områder, etter at fokus i NATO har dreiet mot 

Balkan, Nord-Afrika, Midtøsten og Kaukasus(St.prp.nr.45:21, St.prp.nr.42:25-26). 

 

52 Se Atlanterhavspakten artikkel 5 (NATO 1949). 
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Samtidig fremstår det som viktig å delta med styrker i operasjoner der alliansen er 

engasjert fordi det hele tiden er viktig å minne NATO om Norges eksistens, og fordi 

slik deltakelse forventes å gi økt incentiv til alliert bistand i eventuelle situasjoner der 

norske interesser er involvert(Ibid.). I tillegg har det fra fagmilitært hold blitt hevdet 

at Forsvarsreformens overordnede hensikt i realiteten var økt tilpasning til 

utviklingen i NATO ut fra frykten for å utelates fra det gode internasjonale 

selskap(INT6). Den vekten som norsk politikk legger på den regionale dimensjonen, 

og Russland som en vedvarende og massiv utfordring mot norsk sikkerhet, kan derfor 

forstås som et strategisk forsøk på å opprettholde alliert fokus på norske områder, og 

slik sett øke Norges innflytelsesgrunnlag i alliansen.  

   Manglende medlemskap i EU fører i tillegg til at det for Norges del i liten grad 

eksisterer noe alternativ til den sikkerheten som NATO kan besørge. Fra politisk 

hold(INT5) har det blitt påpekt at Norge må gjøre ”en skikkelig jobb i NATO fordi vi 

står utenfor EU”.  

   Den største kilden til bekymring ser imidlertid ikke ut til i seg selv å være knyttet til 

å stå utenfor EU. Snarere er det større bekymring knyttet til utviklingen av forholdet 

mellom EU og NATO, og hvilke konsekvenser det vil ha for Norge. St.prp.nr.45(23-

24) og St.prp.nr.42(28-29) uttrykker eksplisitt at Norge har sterke interesser, og er 

avhengig av, et åpent og konstruktivt forhold mellom EU og NATO for å ha 

innflytelse på beslutninger av betydning for norsk sikkerhet. Et konkurrerende og mer 

lukket forhold, med svekket amerikansk engasjement i Europa, fremstår i denne 

sammenhengen som en alvorlig utfordring for norsk internasjonal innflytelse(Ibid.). 

   Det andre forholdet som fører til at norsk politikk ikke kan plasseres entydig 

innenfor den realpolitiske modellen skyldes at forholdet til NATO også avdekker en 

verdidimensjon basert på forpliktelse. Denne tar utgangspunkt i at medlemskap i 

alliansen i dag fordrer faktisk deltakelse og vilje til å yte bidrag på en mer 

utfordrende måte enn tidligere(Forsvaret 2000). Norge er, i følge St.prp.nr.45(21), i 

kraft av sitt medlemskap, forpliktet til å følge opp de krav som alliansen har stilt i 

blant annet Defence Capabilities Initiative(DCI) for at alliansen skal kunne nå de 

målsetninger som er skapt av medlemmene i fellesskap. Det er illustrerende for en 

slik argumentasjon at det fra fagmilitært hold påpekes at ”det er underlig etter 50 år 
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som nettoimportør av sikkerhet, hvis vi ikke skal bidra ute når trusselen mot oss er 

borte”53. 

   Dermed ser det ut til at strategiske vurderinger av den type som legges til grunn i 

den realpolitiske modellen utgjør et betydelig, men ikke fullstendig, grunnlag for 

NATOs vedvarende posisjon i norsk forsvarspolitikk. Ønsket om militær gevinst må 

samtidig suppleres av andre interessevurderinger og av et visst verdiaspekt som 

modellen ikke tar høyde for.  

   Det kan imidlertid være verdt å merke seg at Knutsen m.fl.(2000) har påpekt at 

NATO i større grad representerer et realpolitisk element i norsk forsvarspolitikk, 

sammenliknet med u-hjelp og bistand. Dermed ser det ut til at den økte betydningen 

av NATO relativt til FN som er avdekket her, indikerer at dagens internasjonale 

deltakelse er mer forenlig med den realpolitiske modellen, sammenliknet med 

deltakelse noe lenger tilbake i tid.     

  

4.4 Ressurser som strategiske våpen 
   Antagelser i den realpolitiske modellen peker på at staters posisjon bestemmes av 

deres maktgrunnlag. Dette maktgrunnlaget er først og fremst basert på militær 

kapasitet, men kan også avstedkomme som resultat av de ressurser den enkelte stat er 

i besittelse av. Det er derfor plausibelt å sette norske målsetninger om sikkerhet, 

norske trusselvurderinger og økende tilpasning til NATO i sammenheng med Norges 

størrelse, posisjon og maktgrunnlag. 

   Slik det fremgår av analysen frem til nå, er Norges militære maktgrunnlag betinget 

av medlemskap i NATO, gitt Norges geografiske plassering, størrelse og militære 

ressurser. Ved å trekke veksler på nye sikkerhetsmessige utfordringer i form av 

forurensning, forvaltning av olje og gass etc. endres imidlertid Norges maktgrunnlag 

dramatisk.  

   St.prp.nr.45(18 jfr.24) og St.prp.nr.42(34) vektlegger betydningen av Norge som 

strategisk leverandør av energi. Fordi olje og gass fra norsk sokkel har betydning ikke 

bare for Norge, men for infrastrukturen i en rekke stater i Europa, fremstår de enorme 

 

53 Se note 45  
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ressursene som befinner seg i norske havområder en betydelig sikkerhetsmessig 

utfordring. Ett av hovedpoengene hos Kibsgaard(2000) er at disse ressursene i stor 

grad styrer norsk strategiske viktighet, og at de setter Norge i høysetet politisk og 

økonomisk. Dette er i tråd med det som er påpekt tidligere i kapitlet.  

   Imidlertid representerer disse ressursene ikke bare en utfordring, men kan også 

betraktes som et betydelig forhandlingskort internasjonalt. Fra forskerhold54 har det 

kommet frem at Norge bør gjøre sikring av disse ressursene til et europeisk 

sikkerhetsmessig problem, av hensyn til den strategiske viktigheten og manglende 

muligheten til selvstendig kontroll. Også Kibsgaard(2000) har hevdet at Norge som 

liten stat uten evne til å forme utviklingen i internasjonale samarbeid, må bruke disse 

ressursene aktivt til å jakte på synergieffekter.  

   Gjennom å sette fokus på den sikkerhetsmessige betydningen av disse ressursene er 

det forfatterens påstand at Norge i stor grad kan være med å utforme det 

internasjonale rammeverket innenfor både NATO, og til dels EU. Dermed kan disse 

ressursene anvendes som en strategi for å øke sikkerheten i norske områder og ivareta 

norske interesser på en måte som ikke er mulig i kraft av militær styrke innenfor den 

sikkerhetspolitiske virkelighet og geopolitiske struktur.  

   Slike strategiske ressurser skaper således et alternativt maktgrunnlag for Norge, 

som i liten grad har vært gjenstand for vurdering, men som i økende grad ser ut til å 

ligge til grunn for vurderinger av sikkerhetsmessige utfordringer, så vel som 

internasjonalt samarbeid. Det er derfor plausibelt å hevde korrespondanse med 

antagelsene i den realpolitiske modellen på dette området. 

 

4.5 Forsvarsreformen og den realpolitiske modellen 
Sett i lys av den teoretiske modellen og antagelser innenfor et realistisk paradigme, 

kan man ikke entydig hevde at H1 støttes eller avkreftes av det foreliggende 

empiriske materialet.  

                                              

54 Se note 45 
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    I tråd med modellen fremstår Norge som en enhetlig aktør med en klar målsetning 

om å gjennomføre en omfattende Forvarsreform, i den hensikt å gjenopprette 

Forsvaret som et adekvat og effektivt sikkerhetspolitisk virkemiddel.  

   Effektivitet må i denne sammenhengen forstås som evnen til å møte militærmakt på 

en mest mulig avskrekkende måte. Dermed faller reformens overordnede målsetning 

også sammen med realistiske grunnforutsetninger om at makt måles i militær 

kapasitet.  

   Videre kan man trekke en linje mellom reformens målsetning om å etablere militær 

kapasitet for å håndtere utfordringer mot norsk sikkerhet, og en kontekstforståelse 

som i all hovedsak følger den realpolitiske modellen. Modellen er grunnleggende 

opptatt av hvordan statlig atferd skapes av kontekstuelle forhold innenfor et 

internasjonalt anarki. På samme måte er det norske trusselbildet, sett under ett, basert 

på forståelsen av et system av selvstendige og suverene stater, som i varierende grad 

må forholde seg til at utfordringer med opphav utenfor statens territorielle grenser, 

har negative konsekvenser for statens innbyggere, territorium og interesser.  

   Den linjen som går mellom reformens målsetning, via kontekstforståelsen, til 

trusselvurderingene, kan imidlertid også forlenges, slik at disse forholdene utgjør 

beslutningsgrunnlaget for norsk deltakelse innenfor ulike internasjonale 

organisasjoner. Gjennom å vektlegge behovet for å trekke veksler på flernasjonale 

ressurser innenfor rammen av særlig FN og NATO, avdekkes det et 

interesseperspektiv som på mange måter er direkte utledet fra den realpolitiske 

modellens forståelse av at internasjonalt samarbeid finner sted på grunnlag av 

rasjonelle vurderinger av det enkelte medlemmets nyttekalkulasjon. 

   I tillegg viser betydningen av naturressurser at Norge besitter et betydelig 

maktpotensial av samme type som modellen og realismen skisserer muligheter for. 

   Samtidig har analysen avdekket at reformen også ønsker å ivareta andre 

målsetninger knyttet til økonomi og Norges internasjonale posisjon. Disse har ingen 

direkte sammenheng med norsk sikkerhet, men har viktige implikasjoner for 

forsvarspolitikken og Forsvarets virksomhet. Sammen med motsetninger mellom 

aktørene i forhold til styrkeforholdet mellom de ulike målsetningene, bidrar det til å 
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nyansere den tidligere presenterte, overordnede målsetningen for reformen. Dermed 

problematiseres forholdet mellom reformen og den teoretiske modellen.  

   Den samme tendensen kommer også til syne i det man ser på karakteren på det 

norske trusselbildet. Det dynamiske elementet, eksistensen av to distinkte 

dimensjoner, og konsekvensene av fravær av direkte trusler, er alle forhold som det i 

beste fall ikke er tatt høyde for innenfor realistisk teori, og som i verste fall står i et 

motsetningsforhold til dette paradigmet. Dette til tross for at det tidligere i kapitlet er 

åpnet for å se hver enkel trussel som ahistoriske fenomener, og at det er realpolitiske 

vurderinger av den internasjonale konteksten som ligger til grunn.  

   Avslutningsvis er det et poeng at det interesseperspektivet som skaper sammenfall 

mellom Norges grunnlag for deltakelse i, og tilpasning til, internasjonale 

organisasjoner som FN og NATO, også må nyanseres i forhold til deres mulighet for 

å tydeliggjøre Norge som aktør på den internasjonale arena generelt og i forhold til 

det verdiaspektet som argumentasjonen om forpliktelse avdekker. 

   Disse forholdene skaper tvetydighet i forhold til den realpolitiske modellens evne 

til å forklare Forsvarsreformen som internasjonalt politisk fenomen. Modellen kan 

bidra med viktig innsikt, men er ute av stand til å forklare sentrale trekk ved 

reformen. Verdien av modellen og realistisk teori, ser derfor ut til å være knyttet til 

forståelse av den internasjonale materielle konteksten som utgjør de 

rammeforutsetningene for norske målsetninger, interesser og handlinger.  

   Det er imidlertid verdt å merke seg avslutningsvis at dette materielle rammeverket 

ikke tar høyde for endringer i interstatlige relasjoner. Dette fører til at verdien av 

modellen er betinget av at man forstår denne type teori, og de analyser som baserer 

seg på denne, som utsnitt av et historisk øyeblikk. Slik sett er modellen lite egnet til å 

forstå reformen som prosess, i et lengre tidsperspektiv. 

 

 



 

 

67

5. FORSVARSPOLITIKK SOM VERDIPOLITIKK 
”De transatlantiske bånd er fortsatt sterke… Det gamle skjebnefellesskapet fra den kalde krigen er 
endret, men ikke borte. Den gjensidige avhengigheten var åpenbar i møtet med trusselen fra 
Sovjetunionen. Ved bortfallet av denne trusselen er den gjensidige avhengigheten naturlig nok 
mindre fremtredende, men de euroatlantiske bånd bygger på grunnleggende gjensidig avhengighet 
og felles verdier, som går utover politikk og økonomi” (St.prp.nr.42:29). 
 

   Forrige kapittel bidro med viktig innsikt i strukturelle og materielle rammevilkår for 

norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Samtidig ble det åpenbart at det 

interesseperspektivet som der ble lagt til grunn ikke er tilstrekkelig for å forstå 

Forsvarsreformen i sin helhet. Snarere peker sitatet ovenfor på at en betydelig andel 

av Norges internasjonale relasjoner, spesielt forholdet til USA og NATO, har en mer 

dyptgripende forankring. Dette fordrer et alternativt forklaringsgrunnlag.   

   Med referanse til den normbaserte modellen(2.5.2) har denne delen av analysen 

derfor til hensikt å identifisere hvorvidt, og hvordan, Forsvarsreformen reflekterer en 

spesifikk norsk identitet som forankrer norsk politikk innenfor et internasjonalt 

system preget av sosiale relasjoner, intersubjektivitet og klare verdi- og 

normstrukturer.  

    Internasjonalt samarbeid og internasjonale organisasjoner som Norge er medlem 

av, eller søker tilslutning til, karakteriseres derfor ikke ut fra militær styrke, men ut 

fra eksistensen av et verdifellesskap innenfor samarbeidet som, ved tilslutning eller 

frastøting, definerer enkeltstaters karakter. 

   Det verdigrunnlaget som ligger til grunn for Forsvarsreformen, og strategiske 

vurderinger i denne, settes deretter opp mot relevante internasjonale verdier og 

oppfatninger, ut fra modellens forståelse av at statlige interesser og verdier utledes 

direkte fra de internasjonale strukturer. 

   Avslutningsvis vil graden av sammenfall mellom norske og internasjonale 

interesser og verdier som ikke ensidig skyldes press eller egeninteresse, ses i lys av 

modellens handlingslogikk, slik denne er basert på intuitiv normetterlevelse heller 

enn strategisk rasjonalitet.  
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5.1 Et internasjonalt nettverk av verdifellesskap og normstrukturer 
   Den normbaserte modellen ser det internasjonale systemet som et nettverk av verdi- 

og normstrukturer som genereres av internasjonalt samarbeid, og som legger 

avgjørende føringer på statenes atferd. Snarere enn å være en entydig og statisk 

størrelse med isolerte og selvstendige stater, fremstår systemet dermed som et 

konglomerat av mer eller mindre distinkt utviklede verdifellesskap. Dette har viktige 

implikasjoner for forståelsen av de former for internasjonalt samarbeid som Norge 

deltar innenfor, eller søker tilslutning til. 

 

5.1.1 Internasjonale organisasjoner som verdi- og sikkerhetsfellesskap 
    På grunnlag av den normbaserte modellens antagelser, er betydningen av de 

internasjonale organisasjoner som tidligere har fremstått som mest relevante for norsk 

forsvars- og sikkerhetspolitikk, så som FN, EU og særlig NATO, primært knyttet til 

eksistensen av verdier og normer innenfor samarbeidet. I tillegg er det viktig hvorvidt 

verdiene har en karakter som gjør samarbeidet til et sikkerhetsfellesskap, og i hvilken 

grad tilslutning til disse verdi- og normstrukturene konstituerer stater som aktører.  

   En vurdering av det enkelte samarbeid må derfor være basert særlig på fire faktorer. 

For det første eksistensen av en intersubjektiv forståelsesramme knyttet til sikkerhet 

som begrep, fenomen og målsetning. For det andre og tredje graden av intern tillit 

mellom medlemmene i samarbeidet og eksistensen av kollektive 

sikkerhetsinstitusjoner. Sist, men ikke minst, er det vesentlig å identifisere 

organisasjonens autoritet til å legge føringer på enkeltstaters atferd som definerer 

deres identitet og interesser.  

    

5.1.1.1 FN som globalt fellesskap og verdenssamfunn 
   Russett(1998:368) tilskriver FN en utvetydig aktørrolle innenfor det han omtaler 

som et fremvoksende globalt sikkerhetsfellesskap basert på gjensidighet mellom fred, 

demokrati og mellomstatlig interavhengighet. Forsøk på direkte påvirkning i en 

konfliktsituasjon gjennom diplomati, forhandling, voldgift eller fredsbevarende 

styrker, mer vidtrekkende forsøk på å etablere økonomisk og institusjonelt grunnlag 

for liberale og fredelige verdier og normer i den enkelte stat, samt konvensjoner som 

søker å ivareta enkeltindividers rettigheter og universelle minstekrav er på hver sin 
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måte indikasjoner på at FN søker å fremme visse verdier og styre verdenssamfunnet i 

en gitt retning(Russett 1998:377-381).  

   FN-systemet har slik sett et verdigrunnlag, og en normativ orientering, som 

umiddelbart gjør det mulig å snakke om en felles forståelsesramme knyttet til 

hvordan sikkerhet som målsetning kan, og bør, oppnås. De ulike underorganer og 

institusjoner som inngår i FN-systemet kan således forstås som kollektive 

arrangementer for å ivareta denne forståelsesrammen.  

   Imidlertid er det særlig to forhold som gjør det problematisk å omtale FN som et 

sikkerhetsfellesskap. For det første er ikke alle medlemsstatene i FN er 

demokratier(Russett(1998:383-384). Konkurrerende politiske ideologier svekker 

muligheten for å snakke om ett verdigrunnlag for hele organisasjonen, og dermed 

også grunnlaget for en intersubjektiv forståelse av sikkerhet som begrep og fenomen. 

I tillegg reduserer dette graden av tillit mellom medlemsstatene.  

   For det andre ivaretas de dominerende verdier i organisasjonen primært gjennom 

forhandling og statlig samtykke. Dette fører til at det foreligger et svakt institusjonelt 

grunnlag for å endre incentivene for statlig atferd, både hos stater som søker 

medlemskap eller tilslutning til organisasjonen, og blant stater som allerede er 

medlem(Ibid.).  

   FN kan derfor ikke betraktes som et sikkerhetsfellesskap i seg selv, og kan heller 

ikke sies å ha særlig stor evne til å definere statlig identitet og konstituere enkeltstater 

som aktører.   

   Derimot karakteriserer Russett(1998:386) FN som en global organisatorisk 

manifestasjon av, og et instrument for, et regionalt verdifellesskap mellom en kjerne 

av stater, hovedsakelig lokalisert i den nordvestlige delen av verden, som i kraft av 

sin økonomiske og militære styrke innehar et slags hegemoni i organisasjonen, og 

som bruker organisasjonen for å ivareta og spre fellesskapets verdier(Ibid.).    
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5.1.1.2 EU som regionalt sikkerhetsfellesskap 
   Det verdifellesskapet som i følge Russett eksisterer i den nordvestlige delen av 

verden, gjør det nærliggende å tenke i retning av EU og NATO som regionale 

sikkerhetsfellesskap55.  

   Tidligere i denne oppgaven har begge disse organisasjonene fremstått som viktige 

størrelser i det geopolitiske makttriangelet som norsk politikk skapes innenfor. I 

forrige kapittel ble det imidlertid åpenbart at manglende medlemskap i EU fører til at 

unionen i liten grad har betydning for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og da 

først og fremst indirekte, gjennom relasjonene mellom EU og NATO.  

   Til tross for at Rieker(2001) presenterer EU som et klart regionalt 

sikkerhetsfellesskap med betydelig evne til å definere statlig identitet og statlige 

interesser56, er det derfor viktigere i denne fremstillingen å se nærmere på den 

strukturen som i forrige kapittel på mange måter fremstod som et overordnet element 

i norsk politikk; nemlig NATO.   

  

5.1.1.3 NATO- fra militær allianse til verdiforvalter 
   Omfattende og fundamentale endringer i NATO etter den kalde krigens slutt har 

skapt betydelig debatt om alliansen i dag kan betraktes som et sikkerhetsfellesskap57. 

Uavhengig av hvilken posisjon man inntar i det spørsmålet, er det imidlertid hevet 

over enhver tvil at alliansens opprinnelige verdigrunnlag, slik dette er nedfelt i 

Atlanterhavspakten(NATO 1949:Preamble), har fått en mye mer fremtredende plass i 

alliansens virksomhet etter 199058. 

                                              

55 Adler(1998) mener at også OSSE bedriver aktivitet som fremmer et euroatlantisk sikkerhetsfellesskap, men at dette 
fellesskapet ikke er fullt ut etablert ennå. OSSEs betydning for norsk forsvarspolitikk er imidlertid svært begrenset, gitt at 
organisasjonen nærmest er utelatt fra de gjeldende dokumenter i Forsvarsreformen. Den utelates derfor også fra den videre 
fremstillingen her. 
56 Rieker(2001:4-7) peker på at sikkerhet er fjernet som dimensjon i de mellomstatlige relasjoner innenfor EU, og at dette 
sammen med integrasjon også på andre områder har ført til at det innenfor det geografiske området som EU omfatter, 
eksisterer et klart prinsipp om fredelig konfliktløsning, høy grad av intern tillit og klare grenser mellom fellesskapets 
innside og utside. Samtidig viser hun til kollektive sikkerhetsordninger, et overnasjonalt regelverk og krav til medlemskap. 
57 Williams og Neumann(2000) og Rieker(2001) hevder at alliansen i dag ikke er en militær respons på en geopolitisk 
trussel, men må forstås som et kulturelt sikkerhetssamarbeid og verdifellesskap, med høy grad av intern tillit. Adler(1998) 
inntar et noe mer skeptisk perspektiv ved å vise til at NATO har en tilsvarende sikkerhetsforståelse som OSSE, men at 
interne verdier skaper et skinn av idealisme parallelt med vedvarende realpolitisk grunnorientering i det kollektive forsvar. 
Wæver(1998) avviser på sin side at endringene i alliansen har noen form for identitets- og verdiforankring, og henviser 
ensidig til eksterne realpolitiske årsaker.   
58 Verdigrunnlaget er basert på grunnsetningene i FN og en ambisjon om å beskytte og ivareta folkerettslige prinsipper om 
frihet, demokrati og rettens herredømme. 
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   En fullverdig forståelse av alliansens virksomhet i dag må derfor også settes i 

sammenheng med antagelsene i den normbaserte modellen, for slik å identifisere 

alliansens verdi- og normstrukturer, de grenser mellom fellesskapets innside og utside 

som genereres av slike strukturer, samt alliansens evne til å definere staters identitet.  

 

EN NY OG INTERSUBJEKTIV FORSTÅELSE AV SIKKERHET 
   NATO opererer i dag med en kvalitativt annen forståelse av sikkerhet, 

sammenliknet med perioden under den kalde krigen. 

    For det første defineres sikkerhet ikke lenger ensidig i lys av militære kapabiliteter 

og styrke. I det strategiske konseptet fra 1999(NATO 1999a:§10) forstås sikkerhet 

snarere som  

”… one of the indispensable foundations for a stable Euro-Atlantic security 

environment, based on the growth of democratic institutions and commitment to the 

peaceful resolution of disputes, in which no country would be able to intimidate or 

coerce any other through the threat or use of force”. 

  

   Dette i tillegg til en mer tradisjonell forståelse knyttet til militært forsvar og 

avskrekking(NATO 1999a:§10 jfr.§25). 

   Dermed fremstår sikkerhetsbegrepet i større grad som en kulturell størrelse som 

defineres i forhold til økonomisk, sosial og politisk ustabilitet og konflikter som 

følger av slike forhold. De mest relevante truslene mot alliert sikkerhet kan derfor 

ikke nødvendigvis relateres til bevisste politiske beslutninger om invasjon eller 

angrep(Ibid.)59.  

   For det andre har definisjonen på sikkerhet implikasjoner for hvordan sikkerhet 

som målsetning søkes ivaretatt innenfor alliansen. Utover definisjonens eksplisitte 

referanse til fredelig konfliktløsning og fremvekst av demokratiske institusjoner, 

vektlegger konseptet av 1999(NATO 1999a:§6) at sikkerhet søkes oppnådd gjennom 

en kombinasjon av militære og politiske midler. Dette i kontrast til den ensidige 

vekten på militære midler som ble forfektet under den kalde krigen.  

 

59 Se også det strategiske konseptet fra 1991(NATO 1991:§10). 
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   Politisk søkes sikkerhet oppnådd gjennom partnerskap, samarbeid, dialog og 

åpenhet(NATO 1999a:§33 jfr.§36). I skjæringspunktet mellom en politisk og en 

militær sfære fremheves betydningen av avtaler for kontroll med, og reduksjon av, 

våpen(NATO 1999a:§19). I tillegg opprettholdes kollektivt forsvar og tilstrekkelig 

militær kapabilitet som de viktigste militære virkemidlene alliansen har til 

rådighet(NATO 1999a:§28) 

   For det tredje har disse endringene også betydning for forståelsen av sikkerhet 

relativt til andre målsetninger, altså som fenomen. Det er relativt klart at sikkerhet 

som størrelse har en mer vidtrekkende rolle enn det som var tilfelle under den kalde 

krigen. I kjølvannet av tettere bånd mellom det militære og politisk-sivile, kan ikke 

lenger sikkerhet forstås som en selvstendig størrelse, men må ses som en slags 

avhengig variabel i forhold til politisk, sosial og økonomisk stabilitet. 

   Dagens forståelse av sikkerhet som begrep, målsetning og fenomen innenfor 

alliansen ser derfor ut til å være basert på det Williams & Neumann (2000:370-371) 

omtaler som en ny, fundamental, kobling mellom sikkerhet som militært og kulturelt 

fenomen, og en ny epistemisk konsensus i forhold til hvordan sikkerhet oppnås, 

hvilke trusler som er mest relevante og hvordan de bør håndteres. Dette er en 

utvikling som i følge Wörner(1988:2) ikke skyldes konsensusbasert enighet, men 

medlemsstatenes felles verdigrunnlag.  

   Dermed er det grunnlag for å hevde at NATOs gjeldende tilnærming til sikkerhet 

kan forstås som uttrykk for en intersubjektiv forståelsesramme, i tråd med den 

normbaserte modellens krav til et verdi- og sikkerhetsfellesskap. 

 

ET NYTT FIENDEBILDE 
   Den normbaserte modellen stiller også krav om intern tillit og klare grenser mellom 

fellesskapets innside og utside for at en internasjonal organisasjon skal kunne omtales 

som et sikkerhetsfellesskap. I denne sammenhengen ser det ut til at den ovenfor 

skisserte forståelsesrammen knyttet til sikkerhet innebærer et tydeligere, strukturelt 

betinget, skille mellom alliansen og omgivelsene, som danner grunnlag for 

fremveksten av et nytt fiendebilde.  
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   Som følge av endringer i sikkerhetsbegrepets meningsinnhold, begrenses ikke 

sikkerhet lenger til alliert territorium, men søkes ivaretatt innenfor hele det 

euroatlantiske området; internt i medlemsstatene, i områder i umiddelbar nærhet til 

slike, samt i regioner som på en eller annen måte kan svekke stabiliteten i alliansens 

kjerneområde(NATO 1999a:§6, § 10, § 20). Dette på grunn av en oppfatning om at 

Europas sikkerhet er udelelig, og en ambisjon om å etablere en euroatlantisk 

sikkerhetsarkitektur basert på en europeisk sikkerhets- og forsvarsidentitet(NATO 

1999a:§9, § 25, § 26, § 27).  

   I kjølvannet av en slik forståelse hevder NATO selv at alliansen i dag ikke har noen 

konkret fiende(NATO 1999a:§11). Etter forfatterens skjønn skyldes det, slik også 

Williams og Neumann(2000:371-372) forfekter, at alliansens gjeldende tilnærming til 

sikkerhet reduserer de geografiske skillelinjer, og fører til at det tradisjonelle 

grunnlaget for kategorisering av venner og fiender er borte.   

   Samtidig er det mulig å hevde at det etableres klare skiller mellom stater innenfor 

og utenfor alliansen på strukturelt grunnlag, i kraft av den enkelte stats politiske og 

ideologiske plattform. Dette skaper i realiteten et tydeligere og mer bevisst skille 

mellom stater som gjennom sin politiske utforming søker tilslutning til alliansens 

forståelsesramme, og stater som tar avstand fra den, som bidrar til økt polarisering og 

et nytt fiendebilde. 

   Det er verdt å merke seg at stater som på grunn av sin politiske utforming står 

utenfor fellesskapet i NATO, og som dermed ikke kan kontrolleres direkte, men som 

potensielt kan utfordre sikkerheten for alliansens medlemmer, ønskes trukket med i 

forpliktende samarbeid og avtaleverk(NATO1999a:§33- § 38). At Russland og 

Ukraina står i en særstilling, gir et skjær av kontinuitet, legitimert på ny måte(Ibid.)60. 

 

NYE KRAV TIL DELTAKELSE 
   Det tredje, og viktigste, elementet i denne vurderingen av NATO knytter seg til 

alliansens evne til å påvirke medlemsstatenes identitet og strategiske vurderinger.   

 

60 I følge Williams & Neumann(2000:380) har Russland blitt stilt ovenfor en situasjon hvor deres internasjonale legitimitet 
og troverdighet var betinget av hvorvidt landet motsatte seg utviklingen i, eller deltok innenfor, den nye europeiske 
sikkerhetsarkitekturen. 
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   Som følge av at konvensjonelle angrep mot alliert territorium ikke lenger 

anerkjennes som hoveddimensjonen i NATOs trusselvurderinger, er det kollektive 

forsvarets iboende solidaritetserklæring også utvidet til å omfatte situasjoner utenfor 

alliansens tradisjonelle kjerneoppgaver, og utenfor alliert territorium(NATO 

1999a:§8 jfr.§4 jfr.§41). Dette åpner for å iverksette prinsippet på et betydelig lavere 

intensitetsnivå i forhold til perioden under den kalde krigen, og medfører strengere 

krav til politisk og militær enhetlighet på daglig basis ovenfor enhver trussel mot 

sikkerheten i alliansen eller dens nærområder(Ibid.).   

   Enhetlighet er imidlertid ikke kun basert på instrumentalitet og fysisk evne til å 

stille styrker til disposisjon, slik det stilles krav om i DCI(NATO 1999b)61. Snarere 

foreligger det, i det strategiske konseptet, eksplisitte krav om at tilpasning til 

alliansens utvikling ikke bare må reflekteres i innrettingen av de nasjonale styrker, 

men også må komme til uttrykk i nasjonale doktriner(NATO 1999a:§52). Dette fordi 

alliansens målsetninger er avhengig av at statene har den samme oppfatning av roller, 

risiko, ansvar og gevinst av felles forsvarsinstitusjoner og integrert militær struktur 

(NATO 1999a: § 42, § 43).   

   Williams og Neumann(2000:370) hevder i denne sammenhengen at deltakelse er en 

refleksjon av hva slags stat man er og hva slags allianse NATO er. Å definere seg 

selv innenfor alliansen innebærer slik sett først og fremst å presentere sin 

karakter(Ibid.). 

   Det er derfor mulig å hevde at de krav som stilles til deltakelse i dag definerer den 

enkelte stats tilhørighet innenfor alliansen, og dermed dens identitet internasjonalt. 

Videre er det mulig å hevde at det foreligger tendenser til en utvikling i retning av 

kollektive sikkerhetsinstitusjoner. Alt dette i samsvar med den normbaserte modellen. 

    

                                              

61 DCI ble lagt frem samtidig med det strategiske konseptet, og gir klare retningslinjer for hvilke kapasiteter alliansen 
trenger for å kunne ivareta alle oppgaver og målsetninger. Dette legger klare føringer for innrettingen av Forsvaret til den 
enkelte medlemsstat. 
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   Disse forholdene samlet, fører til at NATO i dag har en karakter som på mange 

måter gjør alliansen til et sikkerhetsfellesskap, og som klart tilskriver alliansen evne 

til å definere statlig identitet og konstituere stater som legitime aktører62.  

   Ikke minst henviser definisjonen av sikkerhet direkte til den normbaserte modellen, 

gjennom prinsippet om fredelig konfliktløsning. Videre bekrefter den gjeldende 

forståelsesrammen knyttet til sikkerhet et verdifellesskap mellom alliansens 

medlemmer, samtidig som den etablerer klare geografiske og strukturelle grenser for 

alliansens rekkevidde, og legger klare normative føringer på stater som er, eller 

ønsker å bli, oppfattet som deler av dette verdifellesskapet63.  

  

   FN, EU og NATO oppfyller med dette, i varierende grad antagelsene i den 

normbaserte modellen. Således kan de også i varierende grad omtales som 

sikkerhetsfellesskap. Ikke minst er det store forskjeller mellom deres evne til å 

konstituere stater som aktører. Dette i tillegg til deres ulike relevans for norsk 

forsvars- og sikkerhetspolitikk.  

   Særstillingen av NATO i norsk politikk, må derfor også ses i lys av det verdi- og 

sikkerhetsfellesskapet som er avdekket for alliansen i dette kapittelet, og vurderes i 

forhold til hvorvidt Norges identitet defineres innenfor NATO.  

 

5.2 En internasjonal verdiforankring av Forsvarsreformen? 
   Den normbaserte modellen legger til grunn at internasjonale verdi- og 

normstrukturer konstituerer stater som aktører ved å endre incentivene for statlig 

atferd. Dette innebærer at statlige interesser, verdier og militær strategi springer ut av 

en gitt identitet, som følger av statens tilslutning til fellesskapets forståelsesramme.  

   Ut fra en oppfatning om at norsk politikk definerer seg selv innenfor NATOs 

verdifellesskap, må derfor Forsvarsreformen, i denne seksjonen, settes i sammenheng 

med de forholdene som ble gjort gjeldende for NATO i forrige avsnitt, for å vurdere 

 

62 Klare eksempler er statene i Sentral- og Øst-Europa, som har møtt klare retningslinjer for medlemskap, og som har 
forsøkt å etterleve disse for å vise sin uavhengighet fra Russland, og øke sin internasjonale legitimitet. 
63 Blant annet Adler(1998:143) har påpekt at denne idealismen kun er tilsynelatende, og at det kollektive forsvarets 
vedvarende rolle, samt en underliggende usikkerhet ovenfor Russland gir alliansen et ”janusansikt”. Etter mitt skjønn er en 
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hvorvidt reformens tilnærming til sikkerhet, det norske trusselbildet og vurderinger 

knyttet til internasjonal deltakelse fremstår som utledninger av tilsvarende størrelser i 

alliansen 

 

5.2.1 Sikkerhet som intersubjektiv eller subjektiv størrelse? 
   Den normbaserte modellens antagelse om intersubjektivitet, fordrer at NATOs 

tilnærming til sikkerhet også kommer grunnleggende til uttrykk i norsk politikk.  

   Anerkjennelsen av en formell og overordnet tilslutning til NATOs utvikling, 

strategiske konsept og DCI i St.prp.nr.45(19, 38), gir imidlertid ikke et tilstrekkelig 

grunnlag for å vurdere hvorvidt norsk politikk reflekterer, og faller sammen med, de 

ulike parametrene i den allierte forståelsesrammen. En slik vurdering må snarere være 

basert på en substansiell forståelse av sikkerhet som begrep, målsetning og fenomen. 

   Med referanse til det trusselbildet som ble skissert i kapittel 4, og som i stor grad 

var basert på St.prp.nr.45 og St.prp.nr.55, kan man i disse to proposisjoner 

identifisere en tentativ, og implisitt, definisjon, hvor sikkerhet forstås som fravær av 

trusler mot en stats territorium og befolkning, av henholdsvis militær og teknologisk, 

sosial, økonomisk eller miljørelatert karakter64.  

    I St.prp.nr.42(19) defineres derimot begrepet eksplisitt; Samfunnssikkerhet knyttes 

her til   

”å ivareta sivilbefolkningens trygghet, og sikre sentrale samfunnsfunksjoner og viktig 

infrastruktur mot angrep og annen skade i situasjoner der statens eksistens som 

sådan ikke er truet”, 

 

mens statssikkerhet defineres som ”forsvar av statsmakten og dens grunnleggende 

interesser”(Ibid.). 

 

   Dette gir et ikke ubetydelig sammenfall mellom det allierte og det norske 

sikkerhetsbegrepet. Inkorporering av mer strukturelt betingede utfordringer fører til 

                                                                                                                                            

mer plausibel forståelse at det militære elementet aldri kan avskrives, men at det som gjør NATO til et sikkerhetsfellesskap 
i dag er det faktum at det militære ikke lenger har absolutt dominans. 
64 Forfatterens forståelse og definisjon. 
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en utvidelse av det norske begrepet som delvis gjør sikkerhet til en kulturell størrelse 

på lik linje med gjeldende definisjon i NATO. Samtidig presenteres folkerettens 

primat og et prinsipp om fredelig konfliktløsning i St.prp.nr.42(19) som bærebjelker i 

norsk politikk, noe som gir en direkte forbindelse både til definisjonen i NATO og 

den normbaserte modellen. Dette til tross for at prinsippet ikke inngår i gjeldende 

norske definisjon. 

   På den annen side etablerer de norske definisjonene et kvalitativt skille mellom to 

former for sikkerhet, hvorav kun den ene kan knyttes til det utvidede 

sikkerhetsbegrepet, mens den andre er basert på snevrere, mer tradisjonelle, militære 

og geopolitiske kriterier, nedfelt i den realpolitiske modellen. I kontrast til den mer 

enhetlige definisjonen i NATO, men i tråd med funn i kapittel 4, fremstår dermed det 

norske sikkerhetsbegrepet som en todimensjonal størrelse.  

   Parallelt med at Forsvarsreformen anerkjenner NATOs forståelse av sikkerhet som 

begrep, ser det derfor ut til at norsk politikk også opererer med en tilleggsdimensjon 

hvor det meningsinnhold sikkerhetsbegrepet hadde under den kalde krigen, 

vektlegges og ivaretas på en måte som avviker relativt klart fra alliansen i dag. 

   Et tilsvarende mønster avtegner seg også i forhold til de to andre elementene i den 

norske forståelsesrammen, det vil si i forhold til hvordan sikkerhet søkes oppnådd 

som målsetning, og den posisjon sikkerhet har som fenomen i norsk politikk. 

   På samme måte som i NATO, legger Forsvarsreformen til grunn at sikkerhet som 

målsetning søkes oppnådd, og ivaretatt, gjennom arbeidet for stabilitet og fredelig 

utvikling, ved å kombinere politiske og militære virkemidler(St.prp.nr.45:18-19, 

St.prp.nr.42:21). St.prp.nr.42(26 jfr.35-36) viser i denne sammenhengen til 

nødvendigheten av å integrere sivile, politiske og militære virkemidler innenfor et 

helhetlig sikkerhetspolitisk rammeverk. 

   Av politiske virkemidler fremheves et internasjonalt regelverk i tråd med 

folkerettens normer, i skjæringspunktet mellom det politiske og militære ønskes 

sterke nedrustningsregimer, mens rent militære midler primært søkes ivaretatt 

gjennom det kollektive forsvaret i NATO, med mandat fra FN(St.prp.nr.45:20, 

St.prp.nr.42:21). 
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   Dette viser at norsk politikk, ved å trekke veksler på det samme arsenalet av 

virkemidler som er gjort gjeldende for alliansen, i all hovedsak slutter seg til den 

forståelse som tidligere i kapitlet er avdekket for NATO.  

   Likevel ser det ut til at norsk politikk har en noe annen karakter enn NATO. Dette 

med særlig referanse til to forhold. Fokus på bindende avtaler, og krav om FN-

mandat, gir for det første, forståelse av at norsk politikk legger til grunn et element av 

tvang og legalitet i arbeidet for økt sikkerhet, som i noen grad eksisterer også i 

NATO, men som i dag har redusert betydning til fordel for alliansens fokus på 

verdier og legitimitet 

   For det andre ser det ut til at integrering av flere virkemidler primært har relevans 

innenfor den dimensjonen som omfatter samfunnssikkerhet. Innenfor det som 

omtales som statssikkerhet ser det derimot ut til at det fortsatt legges nærmest ensidig 

vekt på militære midler(St.prp.nr.45:32-33, St.prp.nr.42:43-44).  

   Dette gir norsk politikk et mer tydelig realpolitisk element sammenliknet med 

NATO som, ved å se sikkerhet som en entydig størrelse, i større grad ser alle 

virkemidler i sammenheng.   

   Sett også i forhold til hvordan sikkerhet som målsetning søkes oppnådd og ivaretatt, 

ser det altså ut til at norsk politikk på et overordnet nivå følger utviklingen i NATO, 

samtidig som det opprettholdes en slags tilleggsdimensjon, forankret i den 

tilnærmingen til sikkerhet som hadde gyldighet i perioden under den kalde krigen. 

   En slik dualisme kommer. som nevnt tidligere, også til syne i forståelsesrammens 

tredje element; sikkerhet som fenomen, relativt til andre fenomener og målsetninger.  

   På mange måter er denne parameteren en funksjon av hvordan sikkerhet defineres 

og søkes oppnådd og ivaretatt. I den utstrekning den norske tilnærmingen til 

sikkerhet sammenfaller med gjeldende oppfatning i NATO, er det derfor relativt 

uproblematisk å hevde at sikkerhet fremstår som en interavhengig størrelse i norsk 

politikk, som opptrer i skjæringspunktet mellom politiske og militære utfordringer og 

virkemidler.  

   Likeledes er det rimelig å hevde at den tilleggsdimensjonen som er avdekket på 

mange måter viderefører sikkerhet som en overordnet og isolert størrelse som andre 

deler av politikken må vike til fordel for, på samme måte som under den kalde krigen. 
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   Det er derfor mulig å hevde at det også på dette området bare foreligger delvis 

sammenfall mellom NATO og norsk politikk. 

 

   Norsk politikk ser derfor ut til å anerkjenne, og reflektere, en alliert 

forståelsesramme knyttet til sikkerhet som begrep, målsetning og fenomen på et 

overordnet, og prinsipielt, nivå. Samtidig preges politikken av en slags dualisme 

mellom denne nye forståelsesrammen, og en forståelsesramme med røtter tilbake til 

den kalde krigen, som NATO i all hovedsak har løsrevet seg fra.  

   Det er derfor vanskelig, på dette grunnlaget, å si noe entydig om Forsvarsreformen 

er å betrakte som en utledning av gjeldende verdier i NATO, slik den normbaserte 

modellen antar. Andre faktorer må også trekkes inn.  

 

5.2.2 Russland som vedvarende trussel 
   Teoriantagelser i den normbaserte modellen viser at det, innenfor strukturer som 

kjennetegnes av intersubjektivitet, etableres en felles, dynamisk forståelse og 

fortolkning av det enkelte fellesskapets omgivelser, som genererer spesifikke mønstre 

av vennskap og fiendeskap. Norske trusselvurderinger, og særlig forholdet til 

Russland, må derfor også vurderes i lys av det gjeldende fiendebildet i NATO. 

   I følge 5.1.1.3 oppfattes Russland ikke lenger som en trussel i NATO, men som en 

samarbeidspartner og viktig forutsetning for å oppnå, og ivareta, sikkerhet i det 

euroatlantiske området. Fiendebildet fra den kalde krigen er i all hovedsak erstattet av 

mer strukturelt betingede grenser mellom alliansen og dens omgivelser. 

   Det gir derfor umiddelbart inntrykk av et klart sammenfall mellom NATO og norsk 

politikk når det hevdes at Russland i dag ikke utgjør noen militær trussel mot 

Norge(St.prp.nr.45:13-14 jfr.24, St.prp.nr.42:30). Det er fagmilitær og byråkratisk 

enighet om at det relativt raskt etter Sovjetunionens fall ble klart i Norge at Russland 

manglet både hensikt og kapasitet for å gjennomføre et storstilt angrep, og at slik 

kapasitet ikke vil foreligge på minst 20 år, uavhengig av vilje(INT6, INT2). 

   Likevel ble det klart i kapittel 4 at de politiske dokumentene fortsatt ser Russland 

som det viktigste elementet i norske trusselvurderinger, både på grunnlag av 

utfordringer som i all hovedsak knytter seg til det utvidede sikkerhetsbegrepet og 
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samfunnssikkerhet, og på bakgrunn av forhold som strekker seg tilbake til perioden 

under den kalde krigen. På mange måter ser det ut til at disse nye utfordringene gir ny 

legitimitet til et allerede etablert norsk fiendebilde. Dermed preges norsk politikk nok 

en gang av et tydeligere realpolitisk element av forhistorisk dato, enn det som 

umiddelbart fremstår i NATO. 

   Bildet må imidlertid nyanseres i to retninger. For det første innebærer NATOs 

ønske om å binde Russland til et forpliktende avtaleverk et implisitt fiendebilde som 

på en mer subtil måte er basert på det samme realpolitiske elementet som i Norge65.    

   For det andre tenderer St.prp.nr.42(30) til å se Russland som en rammefaktor for 

norsk forsvarspolitikk, heller enn som en direkte utfordring mot norsk sikkerhet66. 

Ved å vektlegge andre typer trusler, ser det ut til at det norske fiendebildet er i 

utvikling, slik at det i økende grad konvergerer med gjeldende oppfatning i NATO.   

   Dette fører til et svært komplekst forhold mellom alliansen og norsk politikk.  

Videreføring av en dimensjon i det norske fiendebildet som viser kontinuitet i forhold 

til den kalde krigen, står i denne sammenhengen ikke i et motsetningsforhold til 

NATO, men forsterker snarere forståelsen av at det norske bildet på mange måter kan 

kalles en utledning av det allierte. Geopolitiske og nasjonale faktorer jfr. kapittel 4 og 

6 gjør imidlertid bildet mer tydelig i norsk politikk enn i NATO. Noen entydig 

konklusjon i forhold til antagelsene i den normbaserte modellen er derfor vanskelig.  

     

5.2.3 Økt internasjonalisering av Forsvarets virksomhet 
 NATOs evne til å konstituere stater som aktører er, i følge den normbaserte 

modellen, ikke bare betinget av formell tilslutning til en gitt forståelsesramme, men 

fordrer også at statene i sin konkrete politikk og atferd etterlever de normative 

føringer som følger av tilslutningen. En reell vurdering av Norges forhold til det 

gjeldende verdifellesskap i NATO, må derfor også ses i lys av de implikasjoner det 

har for Forsvarsreformen at NATO stiller krav om at deltakelse skal være basert på 

vilje så vel som evne, politisk så vel som militært. 

                                              

65 Blant annet dette forholdet har ført til kritikk om at NATO i realiteten opptrer med et janusansikt. Se for øvrig note 63. 
66 Se for øvrig 4.2.3.2 
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   I forrige kapittel fremstod ønsket om å være en aktiv og troverdig partner som et 

underliggende hovedmål i omstillingsprosessen. Strategisk betinget tilpasning til 

allierte standarder var et gjennomgående argument i så henseende. I denne 

sammenhengen derimot, kan ønsket om å yte betydelige bidrag, og vise evne og vilje 

til å håndtere utfordringer mot egen og felles sikkerhet, slik det fremgår av 

St.prp.nr.45(28-29), St.prp.nr.42(42) og FS2000, snarere ses som et uttrykk for en 

politisk anerkjennelse av de krav NATO stiller til sine medlemmer.  

   Det peker også i samme retning at St.prp.nr.42(46) skisserer et forsvarskonsept 

basert på Forsvaret som et ”alliansetilpasset sikkerhetspolitisk virkemiddel”, og at 

det legges det til grunn et relativt klart prinsipp i reformen om at norske styrker skal 

delta i internasjonale operasjoner på et mer vidtrekkende grunnlag enn tidligere67. 

Norsk politikk ser dermed ut til å overveiende oppfylle NATOs krav om at tilpasning 

til alliansen skal reflekteres også i nasjonale politiske doktriner.  

   På samme måte kan man både i Forsvarets innretting og lokalisering se tendenser til 

en tilsvarende militær tilpasning til allierte standarder. 

   For det første presenterer St.prp.nr.45(44) og St.prp.nr.42(53) en styrkestruktur som 

er kvantitativt mindre, og kvalitativt i dårligere stand til å håndtere alvorlige 

utfordringer mot norsk sikkerhet alene, men, som i kraft av å være mer fleksibel og 

teknologiintensiv, er tilpasset NATOs krav til styrker som skal delta i internasjonale 

operasjoner. Denne utviklingen skyldes, i følge St.prpnr.45(28), at det er viktig å 

”opprettholde og utvikle militære kapasiteter som gir evne og signaliserer vilje til å 

håndtere utfordringer mot egen og felles sikkerhet”.  

   For det andre ble det fellesoperative hovedkvarteret(FOHK) plassert på Jåttå ved 

Stavanger, i umiddelbar nærhet til en eksisterende kommandostasjon for NATO, til 

tross for at anlegget i følge en fortifikatorisk kontroll ikke oppfylte kravene til å 

motstå et væpnet angrep(Stortinget 2001, Aftenposten 2002, NRK 2001)68. 

   Dermed ser det ut til at Forsvarsreformen ivaretar hensyn som, både politisk og 

militært, kan relateres til gjeldende forståelsesramme i NATO og de atferdsmessige 

 

67 Innst.S.342(17 jfr.25) er for øvrig uenig i en slik utvikling, og ønsker at deltakelse skal være knyttet til art.5 oppdrag. Se 
for øvrig kapittel 6. 



 

 

82 

føringer alliansen legger på sine medlemmer, og som indikerer at reformen reflekterer 

allierte verdier i tråd med den normbaserte modellen.  

   Tendensen er imidlertid ikke entydig.  

   Parallelt ser det ut til at reformen også ivaretar politiske og militære prinsipper og 

elementer som står i et direkte motsetningsforhold til den intenderte tilpasningen, og 

som gir indikasjoner på at norsk politikk på vesentlige områder søker å unndra seg de 

krav til deltakelse som NATO stiller. 

    For det første legges det klare føringer på hvilke typer internasjonale konflikter 

Norge skal delta i. Det er relativt stor grad av samstemmighet om at deltakelse skal 

finne sted der man kan hente størst mulig synergieffekter for Forsvaret, og der man 

kan trekke ut størst mulig gevinst for norsk sikkerhet(St.prp.nr.45:30, 

Innst.S.342:25).  I tillegg fremhever St.prp.nr.45(30) og Innst.S.342(25) at evne til 

deltakelse, og oppfyllelse av allierte krav, må ses i sammenheng med landets 

ressursgrunnlag, størrelse og militære bæreevne. Dermed trekkes det inn et strategisk 

element som i liten grad er forenlig med å vise vilje til deltakelse på et slikt grunnlag 

som alliansen forutsetter.     

   For det andre er det et klart brudd med alliansens krav til en styrkestruktur som skal 

kunne settes inn i alle typer operasjoner, både nasjonalt og internasjonalt, at den 

norske strukturen skiller klart mellom enheter som skal brukes eksklusivt i 

internasjonale operasjoner, og elementer som skal som skal brukes til forsvar av 

Norge(St.prp.nr.45:39 jfr.45)69. Det kan imidlertid være verdt å merke seg at 

St.prp.nr.42(43, 53) går vekk fra et slikt skille, og etablerer en enhetlig styrkestruktur 

i tråd med alliansens krav. 

   For det tredje er den nye styrkestrukturen vedvarende basert på verneplikt og 

totalforsvar(St.prp.nr.45:30-31, St.prp.nr.42:47, 49). Dette er prinsipper som, uansett 

karakter, ikke kan forenes med internasjonale tendenser til profesjonalisering(INT6). 

   Summen av de ovenstående forhold gir forståelse av at norsk politikk, relativt sett, 

legger større vekt på kravene i DCI enn det strategiske konseptet. I tillegg foreligger 

                                                                                                                                            

68 Dette forholdet vil være gjenstand for ytterligere vurdering i kapittel 6. 
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det også klare begrensninger på hvordan kravene i DCI skal ivaretas. Norsk politikk 

ser dermed ut til at være mer fokusert på militære kapabiliteter og evne, enn 

sammenfallende politiske doktriner og vilje.  

   Karakteren på de skisserte avvik fra NATOs krav åpner imidlertid for at dette ikke 

skyldes norsk motvilje, men en vedvarende balansering mellom avskjerming og 

integrasjon av samme type som kapittel 3 gjorde gjeldende for perioden under den 

kalde krigen.     

   Norge ønsker altså både politisk og militært å vise tilslutning til NATOs krav til 

deltakelse, samtidig som det også i denne sammenhengen kommer til syne et 

avviksmønster i norsk politikk som peker i retning av at politiske og strukturelle 

prinsipper som var dominerende før 1990 videreføres, og opprettholdes, også i dag70.  

   

   Dermed ser det ut til at forholdet mellom Norge og NATO preges av at norsk 

politikk på den ene siden anerkjenner og slutter seg til den utviklingen som har funnet 

sted i alliansen etter den kalde krigens slutt. På den annen side opprettholder norsk 

politikk en tilnærming til sikkerhet, et fiendebilde og vurderinger knyttet til 

internasjonal deltakelse som er basert på et realpolitisk mentalt rammeverk med røtter 

tilbake til den kalde krigen.  

   Dette gjør norsk politikk til en todimensjonal størrelse, som på visse områder 

avviker betydelig fra verdifellesskapet i NATO, og som gjør det problematisk å 

entydig hevde eller avvise at NATO har konstituerende effekt på norsk politikk og 

identitet uten også å trekke inn det handlingslogiske grunnlaget for norsk tilpasning. 

 

5.3 Handle riktig eller handle strategisk?  
    Den normbaserte modellen legger til grunn en handlingslogikk hvor stater nærmest 

intuitivt handler ut fra standarder for hva som oppfattes som passende i en situasjon 

 

69 I tillegg er den styrkestrukturen som brukes nasjonalt større enn den såkalte FIST-enheten, som skal brukes 
internasjonalt. 
70Det kan imidlertid være verdt å merke seg at det skjer en viss utvikling i løpet av prosessen. St.prp.nr.42 tar i større grad 
enn tidligere dokumenter inn allierte standarder i de politiske doktriner og i forsvarsinnrettingen, og viser slik sett en mer 
grunnleggende korrespondanse med det strategiske konseptet. 
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gitt statens identitet, såkalt Logic of Appropriateness(LoA). Norges forhold til NATO 

må derfor endelig vurderes relativt til hvorvidt tilpasning til allierte standarder er 

ensidig strategisk betinget, eller om den er forankret i atferdsmessige rammer som 

følger av LoA.  

   Slik St.prp.nr.45(21) og St.prp.nr.42(25) viser til at det å opptre troverdig og aktivt 

innenfor alliansen på mange måter har verdi i seg selv, har det klare hentydninger til 

den handlingslogikken som modellen forutsetter.  

   Videre er det skissert en utvikling henimot St.prp.nr.42 i retning av at norsk politikk 

i stadig større grad adopterer direkte det gjeldende verdigrunnlaget i NATO. Ikke 

minst anerkjennes i stadig større grad de forhold ved alliansen som klart definerer 

stater innenfor og utenfor fellesskapet.  

   I tillegg har det fra fagmilitært hold(INT3) blitt hevdet at det underveis i prosessen 

ikke har vært stilt prinsipielle spørsmål knyttet til reformens karakter ”eller hva 

Forsvaret skal være i fremtiden”. Dermed ser det ut til at tilpasning på mange måter 

skjer nærmest automatisk, og på grunnlag av at Norge definerer seg selv innenfor 

alliansen71.  

   Forholdet mellom Norge og NATO ser således ut til å være basert på LoA, og den 

handlingslogikken som den normbaserte modellen legger til grunn.  

   Imidlertid har det, både i forrige kapittel og i dette kapitlet, kommet til uttrykk et 

gjensidighetsprinsipp i forholdet mellom Norge og NATO, hvor tilpasning til allierte 

standarder forventes å ha positive konsekvenser for alliansens vilje og evne til å 

engasjere seg i konflikter hvor norske interesser er truet.  

   I tillegg har norsk politikk fremstått som en todimensjonal størrelse som i stor grad 

har vektlagt realpolitiske og strategiske forhold som har avveket både fra det 

verdigrunnlaget som NATO i dag opererer med og fra den handlingslogikken som 

den normbaserte modellen vektlegger.   

   Disse forhold, sammen med et gjennomgående argument om at alle elementer i 

prosessen har vært gjenstand for vurdering(INT3, INT5, INT6, INT8), svekker på 

                                              

71 Eksistensen av en slik verdidimensjon ble også påpekt i kapittel 4 
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mange måter betydningen av LoA, og åpner for at forholdet mellom Norge og NATO 

snarere reguleres av en slags instrumentell konformitet.  

    Det kan imidlertid være verdt å merke seg at eksistensen av strategiske vurderinger 

ikke avvises i den normbaserte modellen så fremt de springer ut av en stats identitet. 

Dette gjør det mulig også å trekke inn fagmilitære uttalelser om at en betydelig del av 

de strategiske vurderinger i reformen har funnet sted innenfor rammen av ”et 

napoleansk paradigme”(INT3), og en viss ”foreldet forståelsesramme”(INT8)72.  

   Ved å opprettholde en tradisjonell, snever forståelse av sikkerhet, legge åpenbar og 

avgjørende vekt på Russland som sikkerhetspolitisk utfordring, samt videreføre en 

innretting av Forsvaret og en oppgaveportefølje som i en del sammenhenger fremstår 

med begrenset relevans i sikkerhetspolitisk sammenheng, avviker norsk politikk fra 

gjeldende verdier i NATO, men viderefører det verdisettet som dominerte i NATO i 

perioden under den kalde krigen.  

   I en handlingslogisk sammenheng åpner dette for at den dimensjonen som avviker 

fra dagens NATO likevel er basert på LoA, ved at politikken er basert på standarder 

for atferd som hadde gyldighet innenfor Norges identitet i perioden 1949-199073. 

Samtidig viser, særlig, St.prp.nr.42 klare tegn til en utvikling hvor Forsvarsreformen, 

i mye større grad enn tidligere, direkte reflekterer gjeldende allierte verdier. Dermed 

indikeres fremveksten av en ny forståelsesramme i norsk politikk, som står i et nytt 

LoA- forhold til NATOs standarder.  

    Den påståtte bevissthet i reformprosessen kan derfor i realiteten forstås som 

økende bevissthet i forhold til nødvendigheten av å definere norsk politikk innenfor 

alliansen på nytt, heller enn ren konsekvenslogikk knyttet til de enkelte vurderinger.  

   Dermed skapes det et samspill mellom LoA og LoC som ikke fanges opp i den 

normbaserte modellen, men som viser at forholdet mellom norsk politikk og NATO 

er overveiende basert på at Norge definerer seg innenfor alliansen, og har en identitet 

som springer ut av det fellesskapet som eksisterer her. Samtidig er det nødvendig å se 

 

72 Se for øvrig kapittel 6. 
73 Se for øvrig kap.3 
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nærmere på hvordan Forsvarsreformen finner sted i brytningspunktet mellom to 

verdisett i norsk politikk. 

 

5.4 Én identitet i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk? 
   Norsk identitet ser altså ut til å være i endring. Tilleggsdimensjon i dagens forsvars- 

og sikkerhetspolitikk ser ut til å være basert på en ”atlantisk” identitet, forankret i det 

skjebne- og verdifellesskapet med NATO og Storbritannia/ USA som ble fremhevet i 

kapittel 3. Samtidig bryter det verdisettet som avtegner seg i stadig større grad utover 

i reformen, og særlig i St.prp.nr.42, på mange måter med det verdisettet som er 

tilskrevet en slik identitet.   

   Ikke minst er isolasjonistiske tendenser erstattet med en mer grunnleggende 

internasjonal orientering, slik at norsk sikkerhet, og Norges internasjonale posisjon, 

mer enn noen gang tidligere, er definert innenfor rammen av NATO. Dette gjør det 

mulig å hevde at forsvarspolitikken i større grad enn tidligere følger en 

integrasjonslinje, forankret i en ”ny-atlantisk” identitet. 

   Umiddelbart kan denne utviklingen relateres til endringer i den internasjonale 

forståelsesrammen, i tråd med antagelser i den normbaserte modellen. Tre forhold 

gjør det imidlertid problematisk å trekke noen entydig konklusjon i en slik retning.  

   For det første er det mulig å trekke en linje mellom bevissthet i forhold til 

nødvendigheten av å redefinere seg innenfor NATO i dag, og de sikkerhetspolitiske 

endringer som fremgår av kapittel 4, herunder også frykten for å marginaliseres i 

internasjonal sammenheng. Dermed endres ikke norsk identitet ensidig som en 

direkte følge av utviklingen i alliansen, men i større grad fordi disse eksterne 

endringene medfører endringer i Norges posisjon innenfor alliansen. 

    For det andre har integrasjon mellom politiske, sivile og militære elementer i 

sikkerhetsbegrepet ført til et mer diffust skille mellom soft- og hard-power som har 

rokket ved forholdet mellom aktivisme og isolasjonisme på en grunnleggende måte, 

og dermed endret deler av fundamentet for den atlantiske identiteten. Norge har 

tradisjonelt hatt en aktiv og idealistisk rolle innenfor soft-power i forhold til 

fredsmekling, bistand, deltakelse i fredsbevarende operasjoner, lederskap i OSSE og 

medlemskap i FNs Sikkerhetsråd(Thune og Ulriksen 2002:4). Innenfor mer hard-
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power har man imidlertid inntatt en mer isolasjonistisk posisjon, som er umulig 

innenfor dagens situasjon. Dermed fører den sikkerhetspolitiske utviklingen i kapittel 

4 også til at Norge må opptre annerledes innenfor en bredere internasjonal arena, og 

at endringer i identitet ikke bare finner sted innenfor rammen av alliansen, men i 

tillegg springer ut av hensynet til andre aktører og saksområder.  

   For det tredje opprettholder St.prp.nr.42(2003-2004) også elementer som kan 

knyttes mer til den atlantiske identiteten enn til den nyatlantiske. Skillet mellom 

statssikkerhet og samfunnssikkerhet, og prinsippene om verneplikt og totalforsvar er 

viktige i denne sammenhengen. Dermed ser man at det også innenfor rammen av en 

ny, alliert definert identitet videreføres verdier som i all hovedsak er nasjonalt 

forankret, og som springer ut av Forsvarstradisjonen i kapittel 3. 

   Særlig det siste elementet gjør det mer plausibelt å snakke om en atlantisk og ny-

atlantisk orientering i norsk politikk, heller enn en entydig identitet. Med referanse til 

et tradisjonelt spenningsforhold mellom ulike miljøer og institusjoner74, åpner en slik 

forståelse også for en separasjon mellom utenrikspolitikk og forsvarspolitikk som 

sjelden gjøres eksplisitt, men som har viktige implikasjoner for politikkens karakter 

og forståelsen av Norges internasjonale identitet.  

   UD og det utenrikspolitiske miljøet har, jfr. kapittel 3, på mange måter fungert som 

et lokomotiv i forhold til å avskrive trusselen fra Russland, anerkjenne de 

sikkerhetspolitiske endringer og internasjonalisere norsk politikk. FD og det 

fagmilitære miljøet har derimot i større grad vært preget av et etterslep fra den kalde 

krigen som har manifestert seg i den skisserte tilleggsdimensjonen i 

Forsvarsreformen.  

   Mer enn å være strategisk betingede motsetninger, foreligger det indikasjoner på at 

de to arenaer preges av konkurrerende virkelighetsoppfatninger på et mer 

dyptgripende plan. Dette gjør det vanskelig å snakke om en entydig identitet, og et 

entydig verdisett i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.  

 

74 Alle mine informanter har påpekt at et slikt spenningsforhold har eksistert over tid, og at dette er en slags sannhet som 
ikke trenger nærmere kildeanvisninger. 
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   Derimot ser det ut til å foreligge parallelle verdisett innenfor ulike interavhengige 

miljøer, som, ved å plassere Forsvarsreformen langs et historisk kontinuum, ser ut til 

å konvergere over tid. Innst.S.234(2003-2004) fremstår som det foreløpig siste leddet 

i en slik prosess. 

   I den grad det likevel er mulig å snakke om en spesifikk norsk identitet, kan det se 

ut til at motsetninger mellom miljøene både fungerer som en katalysator for endring, 

og som et trenerende element for institusjonalisering av et nytt verdigrunnlag. 

   Dette gjør det mulig å konkludere med at NATO i betydelig utstrekning 

konstituerer norsk identitet ved å fungere som en viktig premissleverandør for det til 

enhver tid gjeldende verdigrunnlag i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Imidlertid 

bryter det grunnleggende med modellen at sikkerhetspolitiske endringer har direkte 

betydning på den norske egenforståelsen, og at det eksisterer motsetninger mellom 

distinkte verdisett innenfor ulike nasjonale miljøer75.  

 

5.5 Forsvarsreformen og den normbaserte modellen 
 På tilsvarende måte som i forrige kapittel, avdekkes det i lys av konstruktivistisk 

teori tendenser i det empiriske materialet som ikke lar seg plassere entydig i forhold 

til H2, og som dermed hindrer noen klar konklusjon om hypotesens relevans i norsk 

forsvarspolitikk.  

   Internasjonale organisasjoner som FN, EU og NATO har i dag en sikkerhetspolitisk 

orientering som er rettet mot å legge til rette for, spre og ivareta stabiliserende og 

demokratiske verdier, mer enn å demonstrere og utøve militær styrke. Dette gjør det 

meningsfylt å omtale dem enkeltvis som kulturinstitusjonelle strukturer og 

sikkerhetsfellesskap, og samlet som et nettverk av verdimessige og normative 

størrelser i tråd med den normative modellens forståelse av det internasjonale system.  

   Den organisatoriske struktur som tilskrives størst betydning for norsk politikk er, 

også i innenfor et konstruktivistisk paradigme, NATO. I tillegg til den realpolitiske 

gevinsten av medlemskap som ble påpekt i forrige kapittel, forsterkes båndene 

mellom Norge og alliansen av et historisk verdi- og skjebnefellesskap. 

                                              

75 Dette kan knyttes mer til H3, og vil være gjenstand for vurdering i kapittel 6. 
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   Eksplisitt kommer disse båndene til uttrykk i norsk politikk som en klar og 

vedvarende NATO-orientering. Målsetninger om troverdighet og aktivisme i alliert 

sammenheng, og en forsvarsinnretting som i, økende, og størst mulig grad reflekterer 

utviklingen i alliansen, er klare indikasjoner i så henseende. Norsk identitet 

konstitueres dermed i betydelig grad av NATO, slik den normbaserte modellen 

postulerer.  

   Imidlertid har dette kapitlet også avdekket forhold som fører til at modellens 

antagelser ikke bekreftes, og som skaper et komplekst forhold mellom Norge og 

NATO.  

   For det første strider det klart mot modellens antagelser at norsk forsvarspolitikk 

fremstår som en todimensjonal størrelse, som på den ene siden anerkjenner tilslutning 

til NATOs gjeldende forståelsesramme, og på den annen opprettholder en 

tilleggsdimensjon, hvis vurderinger er forankret i verdier og oppfatninger som hadde 

gyldighet under den kalde krigen, men som NATO har fjernet seg fra i dag. 

   En slik dualisme skaper videre grunnlag for et fiende- og trusselbilde som avviker 

fra de mønstre av vennskap og fiendeskap som alliansen opererer med, og legitimerer 

visse begrensninger på internasjonal deltakelse som klart strider mot atferdsmessige 

føringer fra NATO. 

   For det tredje er det, særlig i den prosessen som resulterer i at norsk politikk 

redefineres innenfor NATO, avdekket et samspill mellom en konsekvensorientert 

handlingslogikk med røtter i den realpolitiske modellen, og den normbaserte 

modellens handlingslogikk, LoA. Dette i direkte kontrast til den ensidige vekt på 

intuitiv normetterlevelse som modellen forutsetter.  

   For det fjerde har det kommet til uttrykk en spenningsstruktur mellom to eller flere 

distinkte verdisett, som skaper motsetninger mellom ulike miljøer, og slik sett 

svekker modellens implisitte forståelse av statlig enhetlighet. 

   Endelig ser det ut til at endring i statlig identitet ikke kun styres av endringer i den 

internasjonale forståelsesrammen innenfor den struktur den enkelte stat definerer seg 

selv. I dette tilfellet ser det også ut til at realpolitiske forhold og nasjonale historiske 

og politiske forhold har en direkte påvirkningskraft på norsk identitet. 

    Norsk identitet konstitueres således bare delvis av NATO.  
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   Samtidig er det vanskelig å snakke om en gitt og spesifikk nasjonal identitet i det 

foreliggende materialet.  

   Konstruktivistisk teori og den normbaserte modellen bidrar således med viktig 

innsikt i det internasjonale systemet, og staters forankring innenfor dette, i en mer 

fredelig sammenheng. Ensidig vektlegging av systemfaktorer fører likevel til at 

paradigmet ikke høyde for at statlig identitet skapes i dynamiske samspill, innenfor 

både en internasjonal og nasjonal kontekst. Nasjonal identitet konstitueres derfor 

delvis på grunnlag av internasjonale strukturer, men må også ses i forhold til 

realpolitikk og nasjonale faktorer.  
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6. FORSVARSPOLITIKK SOM NASJONAL POLITIKK 
”Norges nye Forsvar blir et resultat av skiftende politiske allianser som i enkeltsaker er så knappe at 
partiene må bruke partipisken for å hale flertallet i land.” (Aftenposten 2001a). 
 
 
”Hovedaksen i norsk forsvarspolitisk debatt går mellom tradisjonalister og modernister. Det er ikke 
snakk om to klare alternativer, men mer om et spektrum med flytende overganger med ytterliggående 
grupper og mer moderate” (Skogrand 2003). 
 

   De to foregående kapitlene har avdekket hvordan Forsvarsreformen, og norsk 

forsvarspolitikk, preges av henholdsvis realpolitiske vurderinger og internasjonale 

normer. Imidlertid har analysen frem til nå i all hovedsak vektlagt faktorer på 

systemnivå, og således i liten grad vært i stand til å forklare eksistensen av debatt og 

motsetninger mellom ulike aktører, dreiningen underveis i prosessen, eller forholdet 

mellom konsekvensorientering og normetterlevelse i den praktiske politikken.  

   Denne delen av analysen, legger derfor til grunn antagelser innenfor et 

aktørteoretisk perspektiv og den legitimitetsbaserte modellen(2.5.3), i den hensikt å 

belyse disse, og andre, forhold som de to foregående modellene ikke favner.         

   Forsvarsreformen betraktes, i denne sammenhengen, som resultatet av dynamisk 

spill, og samspill, mellom individuelle aktører som, innenfor en nasjonal politisk 

kontekst, søker å balansere mellom henholdsvis egne og statlige behov for legitimitet. 

    Norsk politikk karakteriseres ikke her som en entydig størrelse. Snarere utdypes de 

saksfelt hvor det tidligere i oppgaven har fremkommet en viss uenighet mellom 

aktørene, ut fra modellens antagelse om at individuelle aktører forholder seg ulikt til 

internasjonale systemfaktorer på grunnlag av deres eget behov for tilslutning fra 

opinionen relativt til statens behov for internasjonal legitimitet. 

   Deretter trekkes det en linje bakover i modellen, slik at konkurrerende behov for 

legitimitet også settes i forbindelse med kognitive forestillinger og forståelsesrammer 

som disse legitimitetsbehovene i følge modellen antas å springe ut av.  

   Endelig forankres aktørene i den nasjonale politiske kontekst de opptrer, ut fra 

modellens forståelse av at strukturelle forhold utgjør materielle rammevilkår for 

fremveksten av mentale paradigmer og legitimitetsbehov. 
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6.1 Bak et slør av enhetlighet 
   Den legitimitetsbaserte modellen opererer med en forståelse av at individuelle 

aktørers interesseartikulasjon skapes i skjæringspunktet mellom aktørenes oppfatning 

av statens behov for internasjonal legitimitet og aktørenes individuelle interesser og 

politiske ambisjoner, og at det legitimitetsbehov som relativt sett veier tyngst virker 

retningsgivende på den politiske argumentasjon.  

   Det gjør det nødvendig å trenge dypere og mer systematisk inn i de 

motsetningsforhold som er skissert tidligere i oppgaven, og identifisere hvorvidt 

aktørene, i utarbeidelsen av Forsvarsreformen, forholder seg ulikt til internasjonale 

normer76 og påvirkningsfaktorer, på bakgrunn av konkurrerende legitimitetsbehov. 

   Innledningsvis er det et poeng at grunnleggende konsensusorientering i norsk 

utenrikspolitikk i betydelig grad skjuler debatt(Thune og Ulriksen 2002:10, INT5, 

INT6). Fra fagmilitært hold har det blitt påpekt at det eksisterer et uformelt nettverk 

av aktører med ” … skjulte agendaer”77.  

   Med dette som bakgrunn er det mulig å identifisere minst tre saksfelt i 

Forsvarsreformen hvor aktørene posisjonerer seg ulikt, og hvor legitimitetshensyn ser 

ut til å spille en viktig rolle. 

 

6.1.1 Deltakelse i internasjonale operasjoner 
    Spørsmålet om i hvilken utstrekning, i forhold til hvilke konflikter og med hvilket 

mandat norske militære styrker skal delta i internasjonale operasjoner, har vært 

gjenstand for debatt siden alliansedimensjonens inntreden i norsk sikkerhetspolitikk i 

194978.  

    Kapittel 3 viste riktignok at St.meld.nr.38(1998-1999) etablerte en mer enhetlig 

plattform. Likevel er det i denne sammenhengen, og i forhold til Forsvarsreformen, et 

ikke ubetydelig avvik mellom Regjeringens/ FMOs holdning til saken, og Stortingets.  

                                              

76 Internasjonale normer brukes i dette kapitlet i en videre sammenheng enn tidligere, og viser til krav og forventninger fra 
internasjonale omgivelser om en omstilling av det norske Forsvaret som i størst mulig grad sammenfaller med den utvikling 
som har funnet sted internasjonalt etter den kalde krigens slutt.  
77 Se note 45. 
78 Se for øvrig kapittel 3 
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   Med referanse til den utviklingen av Forsvaret som også kommer til uttrykk i de 

politiske dokumenter i kapittel 4 og 5, åpner Regjeringen/ FMO i St.prp.nr.45(35), 

St.prp.nr.42(36), FS2000 og MFU-03 for at norsk militær deltakelse i internasjonale 

operasjoner må økes i omfang så vel som utvides i karakter, samtidig som det lempes 

på vilkåret om et klart FN-mandat, så fremt tungtveiende folkerettslige grunner taler 

for det.  

   Stortinget, representert ved Forsvarskomiteen, går på sin side i mot en slik utvikling 

på flere områder, og vektlegger i Innst.S.342(23-25) at internasjonal bruk av militære 

styrker søkes begrenset til fordel for en sterk og selvstendig forsvarsevne knyttet til 

norsk territorium. Samtidig fremgår det av Stortingets møte 13.06.01 at Stortinget er 

splittet i saken i det representanter fra Arbeiderpartiet, og delvis Høyre inntar den 

samme posisjon som Regjeringen, mens opposisjonen i større grad forfekter det 

samme syn som Forsvarskomiteen. Det er illustrerende når Tor Nymo(Sp) uttaler at 

”Senterpartiet mener først og fremst at de foreslåtte styrker til forsvar av eget 

territorium ikke gir landet tilstrekkelig sikkerhet, ei heller tilstrekkelig 

rekrutteringsgrunnlag for internasjonale operasjoner” 

 

   Argumentasjonen knyttet til begge de to posisjonene fremstår umiddelbart som 

sikkerhetspolitisk betinget. Fra Regjeringens side legges det i all hovedsak vekt på 

fremveksten av et nytt og mer diffust trusselbilde, økt interavhengighet i det 

internasjonale systemet og endrede krav til deltakelse i NATO som følge av de to 

førstnevnte(St.prp.nr.45, St.prp.nr.55, St.prp.nr.42)79. Stortinget fremhever derimot 

Norges ”geografiske beliggenhet” og betydningen av nordområdene(Stortinget 2001).  

   Likevel er det forhold ved, særlig, Regjeringens argumentasjon, som gjør det mulig 

å hevde at hensynet til norsk sikkerhet er delvis forankret i slike legitimitetshensyn 

som modellen legger til grunn, og da først og fremst Norges behov internasjonalt. 

    I kapittel 4 og 5 er det avdekket en underliggende avhengighet i forholdet mellom 

Norge og NATO som ikke er utledet verken fra realpolitikk eller verdifellesskap. I 

forhold til spørsmålet om deltakelse i internasjonale operasjoner ser man dette mest 
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tydelig gjennom forståelsen av at deltakelse ute har verdi fordi det forutsettes å øke 

alliansens vilje til å bistå i situasjoner der norske interesser er truet(St.prp.nr.45:35).  

   Samtidig er det en grunnleggende ensidighet i Regjeringens/ FMOs argumentasjon 

for mest mulig tilpasning til allierte krav og standarder, som gjør det mulig å trekke 

en linje tilbake til frykten for marginalisering som ble skissert i kapittel 4.  

   Dermed kan det se ut til at Regjeringen i noen grad bruker sikkerhetspolitisk 

retorikk strategisk for å styrke Norges posisjon i NATO og i det internasjonale 

systemet80.  

   Imidlertid er det i kapittel 5 etablert forståelse for at Regjeringen også i noen grad 

søker å begrense norsk deltakelse i internasjonale operasjoner, ut fra tilsvarende 

hensyn som ovenfor er gjort gjeldende for Stortinget. Dette står i skarp kontrast til 

den mer grunnleggende internasjonale orienteringen Regjeringens forslag er basert 

på, og indikerer således et parallelt behov for støtte og tilslutning fra henholdsvis de 

folkevalgte og opinionen.  

   En slik påstand styrkes av at forslaget om etablering av en egen innsatsstyrke i 

St.prp.nr.45(35) forankres i ”Stortingets tilslutning til St.meld.nr.38(1998-1999)”, 

samt økende tendenser til at stadig skarpere militære oppdrag internasjonalt 

presenteres ovenfor opinionen som humanitær virksomhet(INT6)81.    

   Stortingets argumentasjon avdekker derimot få tendenser i retning av å ivareta slike 

underliggende legitimitetsbehov. Dette skyldes primært at Stortingets posisjon på 

visse områder innebærer en isolasjon av norsk politikk som står i direkte opposisjon 

til internasjonale krav og tendenser til interavhengighet. Statens behov for 

internasjonal legitimitet ser derfor ut til å undergraves mer enn å ivaretas.  

                                                                                                                                            

79 Dette er forhold som er belyst mer inngående i kapittel 4 og 5. 
80 Det er imidlertid et vesentlig poeng at en stadig mer uforbeholden støtte til NATO og USA samtidig bidrar til å redusere 
den legitimitet Norge har hatt i kraft av å være en relativt upartisk aktør i internasjonale konflikter, noe som på sikt kan 
redusere norsk sikkerhet.    
81Forsvarsministeren hevdet blant annet i en tv-debatt(tv2 2003) at norske soldater i Irak kun bedrev humanitær aktivitet, 
mens lederen i Befalets Fellesorganisasjon refererte til soldatenes egne beskrivelser av deltakelse i militære 
krigshandlinger. 
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   Samtidig er det i det foreliggende materialet vanskelig å identifisere hensyn til den 

nasjonale opinion i representantenes argumenter i forhold til dette spørsmålet.  

   Derimot ser det ut til at Stortingets posisjon skyldes at representantene 

argumenterer ut fra mer grunnleggende forestillinger av de sikkerhetspolitiske 

omgivelser jfr. 6.2.  

 

6.1.2 Forsvarets struktur og innretting 
   Det andre saksforholdet som skaper debatt i norsk forsvarspolitikk knytter seg til 

Forsvarets strukturelle og organisatoriske oppbygning, og viser det samme 

motsetningsforholdet mellom Regjering/ FMO og Storting som ble gjort gjeldende i 

forhold til deltakelse i internasjonale operasjoner82. Det kan derfor forventes at de 

samme legitimitetshensynene også gjør seg gjeldende i denne sammenhengen. 

   Regjeringen og Forsvarets øverste ledelse opererer med et strukturforslag som går 

vekk fra et stort invasjons- og mobiliseringsforsvar. Snarere vektlegges det at ”I tråd 

med Defence Capabilities Initiative… moderniseres NATO-landenes militære styrker 

med vektlegging av mobilitet, utholdenhet, fleksibilitet, overlevelsesevne og ledelse… 

Disse prosessene vil stå sentralt også i utviklingen av det norske forsvarets 

styrkestruktur”(St.prp.nr.45:37-45)83. 

   Dette står i kontrast til den struktur som anerkjennes i Innst.S.342(10-11) og som er 

nasjonalt forankret, kvantitativt større og basert på prinsipper som av Hammer(2001) 

har blitt omtalt som et ”invasjonsforsvar light”. Innst.S.342(26) legger i denne 

sammenhengen til grunn et prinsipp om at ”i enkelte situasjoner kan flere 

folkevogner være bedre enn en cadillac”.  

   Argumentasjonen de to posisjonene bygger på, følger i stor grad den som ble anført 

i 6.1.1 i forhold til deltakelse i internasjonale operasjoner. Regjeringens forslag er 

også i denne sammenhengen grunnleggende basert på en forventning om gjensidig 

vilje og evne til støtte fra allierte styrker, mens Stortinget legger avgjørende vekt på 

 

82  FMO er imidlertid splittet. Forsvarets øverste ledelse ser ut til å følge Regjeringens argumentasjon, mens aktører 
elementer nedover i organisasjonen i større grad følger Stortinget. For enkelthets skyld vil hovedfokus her være spenningen 
mellom de to typer argumentasjon. Dette i følge mine informanter. 
83 Se også St.prp.nr.42(53-70), FS2000 og MFU-03. 
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Norges geopolitiske plassering i skjæringspunktet mellom NATO og et usikkert 

Russland(St.prp.nr.45, Innst.S.342, Stortinget 2001).  

   Gitt at Regjeringen både følger den samme argumentasjon, og inntar en tilsvarende 

posisjon i retning av en internasjonal dimensjonering av Forsvaret, er det mulig å 

hevde at Regjeringen også i denne sammenhengen søker å ivareta hensynet til Norges 

internasjonale legitimitet innenfor alliansen. 

   Samtidig er det relativt tydelig at statlige hensyn, på samme måte som det kom til 

uttrykk i 6.1.1, spilles ut mot, og reduseres, på bekostning av mer begrensede hensyn 

knyttet til Regjeringens behov for tilslutning fra Stortinget og opinionen.  

   Først og fremst ser man dette ved at prinsippene om verneplikt og totalforsvar 

opprettholdes også i det nye Forsvaret(St.prp.nr.45:30-31, St.prp.nr.42:47 jfr.49).  

   Slik verneplikten antas å sikre at Forsvaret kommer i kontakt med de beste(INT6), 

og således fremstår som det mest effektive og sikkerhetspolitisk mest gunstige 

rekrutteringsgrunnlaget, bryter både dette prinsippet, og prinsippet om totalforsvar, 

grunnleggende med en internasjonal utvikling i retning av små, profesjonaliserte 

styrker. Dette også til tross for kvalitativ endring av prinsippenes innhold. 

   Opprettholdelse av disse prinsippene i St.prp.nr.45 og St.prp.nr.42, legitimeres 

derfor snarere av deres evne til å ”forankre Forsvaret i samfunnet, tradisjon og at det 

er politisk tabu å fjerne dem”84.   

   Poenget forsterkes ytterligere av at Diesen(Norges Forsvar 2001) kritiserer 

Regjeringen for å bevare en fredsdriftsorganisasjon hvor det er mulig å drive 

distriktspolitikk over forsvarsbudsjettet. 

   Regjeringens behov for støtte i opinionen er åpenbar. Parallelt med hensynet til 

Norges posisjon innenfor NATO, og det internasjonale system, legges det dermed til 

grunn en argumentasjon som peker klart i retning av å ivareta nasjonale 

legitimitetshensyn ovenfor Stortinget og opinionen.  

   Stortingets posisjon i denne debatten viser tydelige tendenser til at også 

representantene i sin argumentasjon søker å ivareta hensyn og interesser som ikke er 

sikkerhetspolitisk betinget.  
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   For det første har FSJ på faglig grunnlag gått i mot flere konkrete elementer i 

Stortingets strukturforslag på grunn av deres manglende sikkerhetspolitiske 

relevans(Aftenposten2001, Sagflaat 2001).  

   For det andre, og viktigere, erkjennes det fra representanten Sigrun Eng(Ap) at 

”Fram til for kort tid sia var partia visstnok samde om å sette forsvarspolitikken 

framom distriktspolitikken. Men etter som drøftingane gjekk, blei det informert om at 

omsynet til distriktspolitikken nok ein gong blei prioritert”(Stortinget 2001). Alle er, i 

følge representanten Kleppe, ”opptatt av sine nærområder”(Ibid.). 

   For det tredje eksisterer det i opposisjonen en oppfatning om at ”folkeforsvar og… 

tilstedeværelse og betydning i alle deler av landet… gir Forsvaret høy status og 

legitimitet i det sivile samfunn”(Representanten Gløtvold(Sp), Stortinget 2001) 

   Dette gjør det mulig å hevde at Stortingsrepresentantene argumenterer for en 

struktur som i betydelig grad ivaretar interesser knyttet til det geografiske område 

deres politiske mandat springer ut av, og således ivaretar deres legitimitet lokalt.  

   Stortingets posisjon, fremstår derfor, på samme måte som Regjeringens, som en 

funksjon av konkurrerende legitimitetsbehov som pakkes delvis inn i en 

sikkerhetspolitisk retorikk. Styrkeforholdet mellom statlige og individuelle hensyn og 

behov fører imidlertid til svært ulike løsninger for de to aktørgruppene. 

 

6.1.3 Lokalisering av Forsvarets virksomhet 
   Den tredje, og siste, debatten er knyttet til lokalisering av henholdsvis 

kommandomyndighet og strukturelementer, og avdekker på samme måte som i de to 

foregående saksforhold polarisering mellom de ulike aktørene, og en argumentasjon 

som preges av konkurrerende legitimitetshensyn. 

 

6.1.3.1 Lokalisering av kommandomyndighet 
   Det ble i kapittel 5 kjent at det fellesoperative hovedkvarteret(FOHK) ble vedtatt 

plassert på Jåttå ved Stavanger. Forut for dette vedtaket fant det imidlertid sted en 

debatt der også Reitan ved Bodø var et reelt alternativ. 

 

84 Forståelsen er basert på uttalelser fra INT5, INT6 OG INT7 
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   Den aktørgruppen som ønsket en slik plassering på Jåttå, og som bestod av 

Regjeringen og stortingsrepresentanter fra Ap og Høyre, baserte sin argumentasjon på 

et grunnleggende behov for å opptre passende i forhold til organisatoriske endringer i 

NATO. Dette i likhet med den argumentasjonen som skisseres i 6.1.1 og 6.1.2. 

Representanten Fossli(Ap) sier klart at ”Vi har valgt å plassere Fellesoperativt 

hovedkvarter på Jåttå fordi vi mener at kontakten med NATO er viktig”(Stortinget 

2001) 

   Behovet for å ivareta Norges behov for internasjonal legitimitet kan derfor gjøres 

gjeldende som årsak til Regjeringens posisjon også i denne sammenhengen. En slik 

forståelse støttes for øvrig av to andre forhold. 

   For det første legges det vekt på verdien av geografisk nærhet til det eksisterende 

NATO-hovedkvarteret på Jåttå(St.prp.nr.45:47). Samtidig er det en relativt anerkjent 

oppfatning at den teknologiske utvikling har redusert betydningen av geografisk 

avstand, og ført til at mulighetene for kontinuerlig kontakt med NATO i dag er mye 

bedre enn tidligere(St.prp.nr.45:20, INT7).  

   For det andre pekte organisatoriske endringer i NATO i den samme perioden i 

retning av nedleggelse av Joint Headquarters North(JHQ North)(Aftenposten 2002). 

Dette gjør det mulig å trekke nok en linje tilbake til frykten for marginalisering, slik 

denne er presentert i kapittel 4, slik at argumentasjonen i favør av Jåttå først og fremst 

må ses i sammenheng med et underliggende behov for å øke alliert oppmerksomhet 

for Norge.  

   Jåttå fremstår dermed som et symbolsk forsøk på å øke internasjonal innflytelse og 

ivareta norsk legitimitet i alliansen85.  

   Ser man også nærmere på oppgavefordelingen mellom FOHK, og 

Landsdelskommando Nord(LKN) på Reitan, slik denne foreligger i (St.prp.nr.45:74) 

og kommer til uttrykk hos blant annet representanten Fossli(Stortinget 2001), ser det 

imidlertid ut til at FOHK tilskrives et overordnet koordineringsansvar, mens LKN i 

større grad fremstår som det reelle operative hovedkvarteret. Dette gjør det mulig å 

                                              

85 Det er illustrerende at det ble oppfattet at ”vi hadde gjort jobben vår” da Joint Warfare Center ble åpnet i oktober 
2003(INT7). 
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hevde at Regjeringen samtidig prøver å tilfredsstille hensynet til andre 

interessegrupper, særlig opposisjonen på Stortinget, ut fra et underliggende behov for 

deres tilslutning. Regjeringen beveger seg således i skjæringsfeltet mellom to 

konkurrerende legitimitetshensyn også i denne saken. 

   På samme måte som det som kan gjøres gjeldende for Regjeringen, er det en klar 

forbindelse mellom den argumentasjonen Stortinget legger til grunn, og som skisseres 

i 6.1.1 og 6.1.2, og vektlegging av nordområdenes enorme ressurser, uavklarte 

grenser og spørsmål om suverenitet som grunnlag for deres ønske om plassering av 

FOHK på Reitan(Stortinget 2001, Innst.S.342:51).  

   Dette åpner for at representantene i sin argumentasjon søker å ivareta de samme 

behov for tilslutning fra opinionen som ble påpekt i de to foregående debatter, noe 

som også kommer klart til uttrykk i debatten i Stortinget 13.06.01.  

   Representantenes argumentasjon avdekker at ”I Nord-Norge har Forsvarets 

tilstedeværelse vært helt avgjørende for enkelte lokalsamfunns eksistensgrunnlag… 

Det er med det som bakgrunn at Nordland Arbeiderparti vedtok og har arbeidet 

aktivt for at det fellesoperative hovedkvarteret skulle lokaliseres til Reitan ved 

Bodø”(Representanten Eriksen, Stortinget 2001)86, og videre; ”Sentrums 

overordnede prioritering i forhold til tilstedeværelse i nord gjør det helt naturlig og 

selvfølgelig for oss å velge Reitan som hovedkvarter”(Representanten Enoksen(Sp), 

Stortinget 2001). 

Den symbolske verdien av å plassere FOHK i nord fremstår dermed i noen grad som 

et viktigere legitimeringsgrunnlag for representantene enn hensynet til Norges 

posisjon i NATO.  

 

6.1.3.2 Lokalisering av strukturelementer 
   Det samme forholdet mellom individuelle og statlige hensyn kommer også til syne i 

spørsmål om lokalisering av konkrete strukturelementer.  

 

86 Det er for øvrig verdt å merke seg at representanten her går mot den posisjon som hans eget parti i regjering har gått inn 
for. 
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   Det avvises politisk at regionsspesifikke interesser ble tillagt betydning i 

vurderingen av hvor Forsvarets virksomhet skulle lokaliseres(INT5, INT7)87. 

Godal(2003:73) viser samtidig til at St.prp.nr.45 kuttet mye i begge landsdeler.  

   Dermed ser det ut til at Regjeringen, nok en gang, primært ivaretar 

sikkerhetspolitiske interesser og internasjonale legitimitetsbehov.  

     Motsatt ser det ut til at representantene på Stortinget i betydelig grad søker å 

ivareta distriktsinteresser på samme måte som i strukturdebatten. Dette gjelder ikke 

minst i forhold til nedleggelse av Luftforsvarets luftkommando og kontrollstruktur. 

Alternativene Mågerø, Gråkallen og Kongsvinger presenteres alle som det mest 

fornuftige alternativ. Sentralt i argumentasjonen er kostnadseffektivitet vs. negative 

ringvirkninger for lokalsamfunnene som blir berørt(Representantene Restad, 

Bredvold m.fl.,Stortinget 2001). 

   Dermed er behovet for å ivareta hensynet til eget distrikt relativt sett større enn 

statens behov for internasjonal legitimitet. 

    

   Med bakgrunn i de motsetninger som i her er gjort gjeldende i forhold til deltakelse 

i internasjonale operasjoner, Forsvarets struktur og Forsvarets lokalisering, ser det ut 

til at nasjonale aktører, i tråd med antagelsene i den legitimitetsbaserte modellen, 

balanserer mellom individuelle og statlige legitimitetsbehov.   

   To sentrale poeng gjør det imidlertid vanskelig å trekke noen entydig konklusjon. 

   For det første ser det ut til at balanseforholdet mellom de konkurrerende 

legitimitetshensyn i enhver sammenheng faller ut i favør av statens behov for 

internasjonal legitimitet hos Regjeringen, mens representantene på Stortinget 

nærmest ensidig ivaretar representantenes legitimitet ovenfor opinionen, uten 

nevneverdig referanse til statlige legitimitetshensyn. 

    For det andre er det verdt å merke seg at motsetningene mellom Regjeringen og 

Stortinget på mange måter blir mindre i løpet av reformprosessen. Blant annet åpnes 

                                              

87 Imidlertid påpekes det fra fagmilitært hold at slike interesser hadde betydning, og at alt annet er 
”skrivebordstenkning”(INT6). 
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det i Innst.S.232(7), og videre i Innst.S.234(21) for økt internasjonal bruk av 

Forsvarets styrker.  

   En tilsvarende utvikling finner også sted i forholdet mellom Regjeringen og FMO. 

Sistnevnte, som i kapittel 3 fremstod med en generell skepsis til internasjonal 

deltakelse, inntar i omstillingen den samme posisjon som Regjeringen, og fungerer 

sågar i visse sammenhenger som et slags lokomotiv for utviklingen av Forsvaret. 

   Det er derfor ikke bare mulig, men også nødvendig å trekke veksler på aktørenes 

mer grunnleggende forestillinger av omgivelsene.  

 

6.2 Forsvarspolitikkens mentale paradigmer 
   Antagelser i den legitimitetsbaserte modellen legger til grunn at individuelle aktører 

fortolker verden gjennom spesifikke forståelsesrammer, og at de interesser og 

legitimitetsbehov aktørene til enhver tid søker å ivareta springer ut av mentale 

paradigmer som produseres og reproduseres gjennom nasjonale politiske prosesser.  

   De motsetninger som avdekkes i 6.1 mellom ulike aktører i norsk forsvarspolitikk, 

kan derfor ikke ses isolert fra slike kognitive forestillinger.  

    Skogrand(2003) opererer i sitatet innledningsvis i kapitlet med et skille mellom 

tradisjonalister og modernister. Et slikt skille skaper etter mitt skjønn, til tross for 

flytende overganger, grunnlag for en polarisering mellom aktørene som reduserer 

muligheten for å forstå det skiftet i den forsvarspolitiske diskurs som omtales som 

”det mentale paradigmeskiftet”, og som ser ut til å være av vesentlig betydning for å 

forstå reformprosessen(INT6), 

   Aktørenes ulike posisjon i forhold til internasjonale operasjoner, struktur og 

lokalisering, jfr. 6.1, skaper grunnlag for å hevde eksistensen av en nasjonal 

spenningsstruktur som i stor grad følger den tosidigheten i norsk forsvarspolitikk som 

vi har sett tidligere i oppgaven. Det gjør det mulig å se aktørenes argumentasjon i 

forhold til henholdsvis et utvidet eller snevert sikkerhetsbegrep, et globalt eller 

regionalt definert trusselbilde, samt internasjonal eller nasjonal forankring av norsk 

forsvarspolitikk.  
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   Med referanse til disse størrelsene, er det, innenfor det tidsintervallet reformen 

finner sted, snarere mulig å identifisere tre mentale paradigmer som aktørene kan 

plasseres i forhold til. 

 

6.2.1 Det nasjonalromantiske paradigmet 
   Den posisjonen som en del aktører, særlig på Stortinget og blant militære og sivile 

utenfor den forsvarspolitiske kjerne, har inntatt i de ulike debattene som er presentert 

i 6.1, faller sammen med det som fremstår som et nasjonalromantisk paradigme88.  

   Et slikt paradigme kjennetegnes først og fremst av at endringene i det 

sikkerhetspolitiske landskapet etter den kalde krigens slutt i liten grad anerkjennes, 

og at de ikke tilskrives noen relevans i forhold til norsk forsvars- og 

sikkerhetspolitikk.  

   I sin rendyrkede form opererer et slikt paradigme snarere med et primat om ”aldri 

mer 9. april”, og er grunnleggende basert på et territorielt forankret snevert 

sikkerhetsbegrep, en geopolitisk trusselforståelse som er vedvarende øst-vest-

dimensjonert, og en forsvarsstruktur som opphøyer elementer fra Forsvarstradisjonen 

til norm. 

    Mest tydelig er dette paradigmet i Innst.S.342(16-17).  

   Gjennom henvisning til økt sentralisering av russisk makt og militærmakt og et 

vedvarende øst-vest-perspektiv i potensielle konflikter, skisserer Stortinget et 

sikkerhetspolitisk landskap med klare historiske referanser til den kalde krigen. 

Dermed ser det ut til at argumentasjon i 6.1 for å begrense deltakelse i internasjonale 

operasjoner, videreføre et stort invasjons- og mobiliseringsforsvar, og opprettholdelse 

av militær virksomhet i Nord-Norge i realiteten er forankret i den forståelse av 

omgivelsene som dette paradigmet legger til grunn.  

   At stortingsrepresentantene selv oppfattet at deres konservatisme førte til at 

”Stortinget brakte tingene tilbake på plass” (INT1) peker i samme retning.  

 

                                              

88 Ett viktig særtrekk ved tilhengerne av dette paradigmet er at de hadde en særegen tilknytning til Forsvarets virksomhet 
og forsvarspolitikken under den kalde krigen, men har i dag begrenset politisk innflytelse formelt sett. Eksempler på slike 
aktører er den gruppen offiserer som inngår i det såkalte Generalopprøret tidligere politikere som Kåre Willoch osv.   
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6.2.2 Det ”inkrementelle” paradigmet 
   Motsetningene mellom Stortinget på den ene side og den utøvende myndighet i 

form av regjering og FMO på den annen, gjør det videre mulig å plassere den 

sistnevnte aktørgruppe innenfor henholdsvis et ”inkrementelt paradigme”, og det 

som i 6.2.3 vil bli omtalt som et ”transformistisk paradigme”.  

   Innenfor et inkrementelt paradigme anerkjenner man at endringene etter den kalde 

krigens slutt har påvirket det sikkerhetspolitiske landskapet, men at dette landskapet 

kun har begrenset relevans for den norske forsvarsstrukturen.  

   Sikkerhetsbegrepet er ikke ensidig begrenset til et gitt territorium, men omfatter 

også trusselsituasjoner og utfordringer av ikke-territoriell og grenseoverskridende 

karakter. 

   Samtidig settes det et klart skille mellom internasjonal og nasjonal militær 

virksomhet som gjør det mulig å videreføre, og legitimere, etablerte prinsipper med 

røtter i Forsvarstradisjonen, og slik sett tilpasse det eksisterende system til nye 

omgivelser. 

   Et slikt paradigme kommer klarest til uttrykk i St.prp.nr.45 og gjennom fagmilitære 

uttalelser(INT6). 

   Gjennom et tosidig sikkerhetsbegrep, et todimensjonalt trusselbilde og en 

grunnleggende dobbeltsidighet i forhold til internasjonalisering av Forsvarets 

virksomhet, fremstår Regjeringen og deler av FMO med en virkelighetsforståelse og 

oppfatning av det sikkerhetspolitiske landskapet som preges av brytning mellom 

fortid og fremtid.  

   Det balanseforholdet mellom individuelle og statlige legitimitetshensyn som 

kommer til uttrykk i 6.1 kan derfor ikke ensidig relateres til strategiske vurderinger 

og rasjonell kalkulasjon, men må forankres i mer grunnleggende forestillinger også 

hos Regjeringens medlemmer. 

   

6.2.3 Det transformistiske paradigmet 
   På ett gitt tidspunkt i løpet av omstillingen ser det imidlertid ut til at særlig FMOs 

øverste ledelse, men også den nye Regjeringen etter valget i 2001, beveger seg over i 

det som ovenfor betegnes som et transformistisk paradigme.  
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   Dette siste mentale rammeverket opererer med en fundamental oppfatning av at 

nasjonal og internasjonal sikkerhet er gjensidig forsterkende, og interavhengige, 

størrelser som defineres av verdiforankrede kategorier, mer enn territorier.  

   Implikasjonene av en slik forståelse er at kollektive løsninger gis forrang i forhold 

til de nasjonale, og at utformingen av Forsvaret fullt ut følger internasjonale krav og 

standarder og inngår i en internasjonal styrkestruktur på en fullverdig og effektiv 

måte. 

    En klar indikasjon på et slikt paradigme finnes i et selvutnevnt skille mellom en 

liten gruppe fagmilitære som mener de ”har forstått at den kalde krigen er over og 

tatt konsekvensene av de sikkerhetspolitiske endringer”, og det som hos den samme 

gruppen omtales som en stor uopplyst masse(INT8). 

   Det er først og fremst dreiningen som finner sted mellom St.prp.nr.45, via 

St.prp.nr.55, til St.prp.nr.42, og som er skissert flere steder tidligere i oppgaven, som 

avdekker tendenser til at aktørene i sistnevnte proposisjon tenker innenfor et 

transformistisk paradigme. Ved at terrorisme og ikke-statlige trusler i St.prp.nr.55(18) 

og St.prp.nr.42(1) tas opp i et utvidet sikkerhetsbegrep for norsk sikkerhet, samtidig 

som den russiske dimensjonen reduseres tilsvarende, går man på mange måter fra et 

todimensjonalt trusselbilde til et nytt endimensjonalt.  

   Samtidig er det, til tross for at verneplikten og totalforsvaret opprettholdes som 

prinsipper også innenfor denne mentale rammen, avgjørende at den samme strukturen 

skal kunne brukes nasjonalt og internasjonalt, og ha evne til å løse alle typer 

oppgaver.  

   Dette som resultat av at sikkerhetspolitikk og effektivitet på en ny og mer 

grunnleggende måte behandles som gjensidig forsterkende størrelser og gis forrang i 

forhold til andre interesser(St.prp.nr.42:13).  

 

   Aktørenes posisjon i 6.1 ser altså ut til i betydelig grad å falle sammen med deres 

plassering innenfor de ulike mentale paradigmene. Deres forhold til internasjonale 

normer og påvirkningsfaktorer er således å betrakte som utledninger av spesifikke 

kognitive forestillinger av de fysiske og sosiale omgivelser, slik det forutsettes i den 

legitimitetsbaserte modellen. 
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   Imidlertid er karakteren på de ulike paradigmene, i motsetning til de teoretiske 

antagelsene i den legitimitetsbaserte modellen, kun delvis koblet opp mot aktørenes 

forståelse av sin egen identitet. Snarere er det Forsvarets og Norges identitet som 

gjennom innholdet i det enkelte rammeverk defineres relativt til internasjonale 

systemfaktorer. 

   Det kan derfor se ut til at det enkelte paradigme, heller enn å definere aktørenes 

legitimitetsbehov, definerer deres mentale handlingsrom.  

   Samtidig ser det ut til at disse mentale paradigmene kan plasseres langs et historisk 

kontinuum på grunnlag av en gradvis anerkjennelse av de sikkerhetspolitiske 

endringer som har funnet sted etter den kalde krigens slutt. De endringene i den 

forsvarspolitiske diskurs som omtales som det mentale paradigmeskiftet, fremstår 

dermed i realiteten som en tids- og kontekstavhengig prosess hvor det enkelte 

paradigmets fremvekst og dominans i betydelig grad må ses i forhold til omgivelsene. 

 

6.3 Den nasjonale politiske kontekst 
   Den legitimitetsbaserte modellen forfekter en klar sammenheng mellom 

individuelle aktørers legitimitetsbehov, deres kognitive forståelsesrammer og 

karakteren på den nasjonale politiske kontekst og struktur. I den sammenhengen 

legges det særlig vekt på forholdet mellom beslutningstakerne og opinionen, og en 

antagelse om at individuelle legitimitetsbehov er størst i strukturer som preges av 

tette og åpne relasjoner. En fullstendig analyse av de ulike aktørenes orientering i de 

prosessene som samlet sett utgjør Forsvarsreformen, må derfor også ta høyde for 

forhold ved den formelle, institusjonelle konteksten disse prosessene finner sted. La 

oss først se de ulike arenaer enkeltvis. 

 

6.3.1 Den utøvende myndighet 
   Grunnloven § 25 nedfeller Kongen i statsråd som den øverste formelle myndighet 

for landets militære styrker.  

   Innenfor dagens parlamentariske system innebærer det i realiteten at statsråden og 

Forsvarsdepartementet besitter det daglige ansvar for den politiske og organisatoriske 

utforming. Statsråden er således i siste instans parlamentarisk, konstitusjonelt og reelt 
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ansvarlig for Forsvarets totale virksomhet(Forsvarsdepartementet 2001, 

Forsvarsdepartementet 2002).  

   Innenfor de rammer som gis av statsråden delegeres deretter makt nedover internt i 

departementet og videre ned i den militære organisasjonen(Forsvarsdepartementet 

2002, Karlsson 2000:49).  

   Den formelle strukturen reflekteres også i departementets arbeidsmodell og -kultur. 

Sikkerhetspolitikk, forsvarspolitikk og forsvarsplanlegging opptrer i et slags hierarki 

med førstnevnte som et slags overbygg for de to andre, og med relativt liten grad av 

gjensidig påvirkning mellom de ulike nivåene(Forsvaret 2000). Samtidig preges 

departementet av en tradisjon for at ikke-handling er kostnadsfritt og dermed 

ønskelig, og et grunnleggende prinsipp i embetsverket om å opprettholde lojalitet til 

enhver sittende regjering(INT5, Fagerlund Knutsen 1997:76). 

   Den utøvende myndighet fremstår dermed i sin struktur som et toppstyrt og strengt 

formalistisk hierarki, der aktørenes handlingsrom defineres av deres formelle 

posisjon, og med svært begrensede muligheter for å ivareta hensyn og interesser som 

ikke sammenfaller med gjeldende interesser på et høyere nivå i hierarkiet.  

   Det er derfor få incentiver i en slik struktur til å ivareta individuelle interesser og 

legitimitetsbehov, noe som også samsvarer med funn i 6.1 om at Regjeringen ivaretar 

hensynet til statlig legitimitet på bekostning av hensynet til opinionen.   

   Gitt at aktører på lavere nivå i forvaltningen kun forholder seg til de interesser og 

forestillinger som er dominerende på det øverste politiske nivå, er det imidlertid også 

innebygget en viss treghet i en slik struktur. Dette står i skarp kontrast til funn i 6.2, 

hvor Regjeringen plasseres innenfor et inkrementelt og et transformistisk paradigme. 

Kognitive forestillinger kan således ikke forklares av denne strukturen alene. 

    

6.3.2 Den lovgivende og bevilgende myndighet 
   Stortingets struktur avviker klart fra oppbyggingen av FD. Representantene står 

ikke i noe internt hierarkisk forhold til hverandre, men opptrer på vegne av 

likeverdige partier og geografiske områder.  

   Dette gir, i følge Skogrand(2003), betydelig incentiv til å ivareta individuelle 

interesser, noe som også forsterkes av Stortingets arbeidsmetode.  
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   For det første opererer Stortinget med et kortsiktig planverk som ikke legger 

føringer på politikken over lengre tidsperspektiv(INT1)89.  

   For det andre vedtas politiske beslutninger og økonomiske bevilgninger i ulike 

sesjoner; førstnevnte om våren, sistnevnte om høsten(INT1, INT8). Dermed har 

representantene store muligheter for å vedta en politisk linje som de i liten grad er 

bundet til å følge opp økonomisk.  

   For det tredje har Stortinget en vedtaksprosedyre som behandler forslag 

enkeltvis(INT1, INT8). Dermed er det mulig å etablere interesseforankrede flertall fra 

spørsmål til spørsmål, såkalt roterende flertall90.  

   Dermed fremstår Stortinget med få institusjonelle føringer på aktørenes 

interesseargumentasjon, og med en struktur som i stor grad åpner for å ivareta 

individuelle legitimitetshensyn. Dette gir en direkte forbindelse til den vektlegging av 

distriktsinteresser og hensynet til opinionen som ble avdekket i 6.1. 

   En implikasjon av denne strukturen er muligheten for representantene til å ta 

innover seg endringer i omgivelsene uten å være bundet av formelle restriksjoner. 

Slik Stortinget, i dette kapitlet, fremstår som den mest konservative aktøren innenfor 

den nasjonale politiske konteksten, kan det derfor i liten grad relateres til forhold 

innenfor arenaen. 

 

6.3.3 Den fagmilitære organisasjonen 
   Betydningen av Forsvarets militære organisasjon(FMO) som arena i 

forsvarspolitikken er i noen grad begrenset av at FMO formelt sett er underlagt FD. 

Når organisasjonen likevel presenteres på selvstendig grunnlag her, er det primært på 

grunn av den rollen organisasjonen har hatt som foregangsfigur for det politiske 

miljø. 

   Den formelle oppbygningen av FMO følger i stor grad det strenge formalistiske 

makthierarkiet som ble gjort gjeldende for FD.  

 

89 Dette i motsetning til FD og FMO som legger planer i 18-20 års perspektiv 
90 Det har fra ulikt hold(INT1, INT8) blitt hevdet at dette var situasjonen under vedtaket av Forsvarsreformen 13.06.01 



 

 

108 

   Som en refleksjon av statsrådens rolle i departementet, besitter Forsvarssjefen(FSJ) 

det øverste ansvaret innenfor den fagmilitære virksomheten(Forsvarsdepartementet 

2001, Forsvarsdepartementet 2002).  

   Samtidig delegeres makt nedover i organisasjonen i en divisjonalisert struktur med 

fagspesifikke enheter(Karlsson 2000:49). 

   Dermed fører den formelle strukturen til den samme type begrensninger i FMO som 

i FD i forhold til enkeltaktørers mulighet for å ivareta interesser som ikke springer ut 

av den sikkerhetspolitiske situasjon, eller som går på tvers av de hensyn og interesser 

som søkes ivaretatt av den fagmilitære eller politiske ledelse.  

   I tillegg følger det av den formelle strukturen en sterk sosialiseringskultur og 

manglende tradisjon for intern debatt. En slik kultur nedfeller seg både i form av et 

ønske om å rekruttere personer som identifiserer seg med organisasjonen, og 

gjennom den interne opplæring(Karlsson 2000:50, 55). Dermed bidrar også de 

kulturelle faktorene til en påtvunget enhetlighet i organisasjonen, som i liten grad 

åpner for forestillinger som bryter med etablerte prinsipper, og som dermed danner 

grunnlaget for konservatisme.      

    Det er derfor lite ved de formelle strukturelle forholdene i FMO som gjør det mulig 

å forklare hvorfor FMO har fremstått som et lokomotiv i omstillingen.  

 

   Karakteren på de ulike institusjonelle arenaene kan slik sett delvis forklare det 

balanseforholdet mellom individuelle og statlige legitimitetshensyn som ble skissert i 

6.1.  

   Imidlertid ser det ikke ut til at disse strukturelle forholdene kan forklare 

fremveksten av aktørenes kognitive forestillinger. Motsatt av det man kunne forvente 

ser det snarere ut til rigide strukturer er mest innovative og internasjonalt orienterte, 

mens individuell handlefrihet genererer konservatisme. Det er derfor vanskelig å 

konkludere entydig i forhold til den legitimitetsbaserte modellen uten også å trekke 

inn et relasjonelt element, og se disse arenaene i sammenheng, innenfor en bredere 

politisk kontekst. 
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6.3.4 Relasjonene mellom arenaene 
   Svakheter ved de ulike strukturenes forklaringsevne, gjør det altså nødvendig også 

å inkludere relasjonene mellom de arenaer som samlet utgjør den politiske 

konteksten.  

 

6.3.4.1 Fagkompetanse som maktfaktor 
   Forholdet mellom departement og organisasjon preges først og fremst av en streng 

formell instruksjonsmyndighet. Forsvarssjefens myndighet er formelt begrenset av 

”de mål, rammer og retningslinjer som er utformet av 

departementet”(Forsvarsdepartementet 2001).  

   Imidlertid gir den divisjonaliserte strukturen de faglige lederne i FMO betydelig 

grunnlag for å ivareta sektorspesifikke interesser. Ikke minst har dette kommet til 

uttrykk hos forsvarssjefen som har kritisert generalinspektørene(GI’ene) i hver 

forsvarsgren for å ivareta sine interesser enkeltvis i en slik utstrekning at det kan 

skade helheten i Forsvaret på en alvorlig måte(Aftenposten 2001b).  

   Samtidig påpekes det både fra fagmilitære og politiske aktører at FMO i kraft av sin 

faglige kompetanse spiller en betydelig rolle som premissleverandør for 

departementet. Blant annet har flere fagmilitære(INT2, INT3, INT4, INT6) antydet at 

St.prp.nr.45 nærmest var en ren refleks av FS2000. De politiske aktører(INT5, INT7) 

fremstiller på sin side forholdet som et samspill. 

   Disse to faktorene gjør det dermed mulig å hevde at det internt i FMO, og i 

forholdet mellom FD og FMO, eksisterer en underliggende og uformell maktstruktur 

som øker det individuelle handlingsrommet i FMO, og som gir organisasjonen 

betydelig større muligheter for å påvirke politikkens karakter enn det som følger av 

de formelle retningslinjene. Ikke minst skyldes det at fagkunnskap gir FMO en slags 

kognitiv makt, tilsvarende det maktbegrepet som anvendes i kapittel 591. 

   Dermed er det mulig å hevde at Regjeringens kognitive forestillinger i betydelig 

grad formes av dette uformelle forholdet mellom FD og FMO. Regjeringens 

 

91 Det kan være verdt å merke seg at det i løpet av reformprosessen har blitt vedtatt organisatoriske endringer som 
grunnleggende endrer betingelsene for samspillet mellom FD og FMO. Gjennom en ledelsesmodell hvor den fagmilitære 
ledelse integreres i den politiske ledelse i departementet økes FMOs formelle maktgrunnlag, samtidig som diffuse linjer 
mellom det fagmilitære og det politiske, potensielt svekker den uformelle makten.  
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overgang fra et inkrementelt til et transformistisk paradigme på et senere tidspunkt 

enn FMO faller rett inn i argumentasjonen.  

   Det er imidlertid ingen klare årsakselementer i denne maktstrukturen som gjør det 

mulig å forklare FMOs overgang fra 1990-tallets konservatisme til dagens 

utviklingsorientering92. Heller kan ikke dette forholdet forklare sammenhengen 

mellom Regjeringens mentale paradigmer og ivaretakelsen av statlige 

legitimitetshensyn. Andre relasjoner har også betydning. 

 

6.3.4.2 Mindretallsparlamentarisme som reell faktor    
   Fagerlund Knutsen(1997:73 jfr.77) hevder at utenrikspolitikken, herunder forsvars- 

og sikkerhetspolitikk, skapes i et samspill mellom regjering og Storting, med 

Regjeringen som den primære aktør. 

   I forbindelse med reformprosessen kan man derimot identifisere en maktstruktur i 

favør av Stortinget, tilsvarende den som eksisterer mellom FD og FMO. 

Mindretallsparlamentarismen er således en reell faktor i omstillingen(INT3, Godal 

2003:56 jfr.73). 

   En slik uformell underdanighet kommer til syne fra Regjeringens side først og 

fremst gjennom forståelsen av at Regjeringen i St.prp.nr.45 fjernet en rekke radikale 

forslag som var initiert av FS2000, og at man søkte å omdanne virkeligheten til den 

forståelse som rådet i Stortinget(Godal 2003, INT8).  

   Tendensen forsterkes samtidig av at Stortinget 13.06.01 vedtok en annen struktur, 

og avviste det forsvarspolitiske forliket i den hensikt å ydmyke Regjeringen 

maksimalt uten å ødelegge hele prosessen(INT3, Skogrand 2003, Hammer 2001).  

   Imidlertid viste 6.1 og 6.2 at Regjeringen i mye større grad enn Stortinget var 

preget av internasjonale tendenser og innovasjon. Maktforholdet mellom de to 

forklarer derfor bare visse konservative elementer ved Regjeringens argumentasjon. 

   Det er for øvrig også en viktig faktor i denne sammenhengen at det i løpet av 

reformprosessen finner sted et stortingsvalg(Godal 2003:74). Valget i 2001 førte til 

en ny regjering, og en annen sammensetning av Stortinget. Det er nærliggende å anta 

                                              

92 Se kapittel 3 
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at dette hadde en viss betydning for at motsetningene mellom Regjeringen og 

Stortinget reduseres i løpet av prosessen.  

  

6.3.4.3 Betydningen av eksterne relasjoner 
   Innenfor den legitimitetsbaserte modellen er forholdet mellom beslutningstakerne 

og opinionen en viktig faktor for fremveksten av spesifikke kognitive forestillinger 

og legitimitetsbehov. Strukturene kan derfor ikke ensidig ses i relasjon til hverandre, 

men må også belyses med referanse til interesser og kognitive forestillinger hos 

relevante eksterne aktører.  

   Ett viktig element i så henseende er at Regjeringen beveger seg i skjæringspunktet 

mellom en internasjonal og en nasjonal arena, mens Stortinget på sin side opererer i 

skjæringsfeltet mellom nasjonal politikk og lokalpolitikk.  

   Regjeringens vektlegging av hensynet til statlig legitimitet kan derfor se ut til å 

være direkte betinget av at Regjeringen har mer kontinuerlig kontakt med 

internasjonale aktører, enn med den nasjonale opinionen. Motsatt kan Stortingets 

vektlegging av nasjonale interesser skyldes svært begrenset internasjonal kontakt.     

   Det er derfor mulig å hevde at aktørene forholder seg til internasjonale normer og 

påvirkningsfaktorer på grunnlag av de koblinger som foreligger mellom politiske 

arenaer aktørene opptrer på, og den enkelte arenaens eksterne omgivelser. Aktørenes 

legitimitetsinteresser springer derfor også ut fra krav og påvirkning fra de arenaer 

aktørene oppfatter som viktigst utenfor det primære og umiddelbare forsvarspolitiske 

miljø hvor politikken utformes. Dermed skapes norsk forsvarspolitikk i 

skjæringsfeltet mellom ”ytre påtrykk og indre handlingsrom”(Knutsen m.fl.2000). 

Dette i kontrast til den ensidige vekten på betydningen av den nasjonale opinionen 

som modellen legger til grunn. 

 

6.4 Forsvarsreformen og den legitimitetsbaserte modellen 
   Ved å legge til grunn en legitimitetsbasert modell har dette kapitlet kunnet belyse 

sider ved omstillingen og betydningen av internasjonale systemfaktorer som de to 

foregående kapitler ikke har vært i stand til.  
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    For det første er det betydelig støtte i det empiriske materialet for den teoretiske 

antagelsen om at strategiske vurderinger skapes i et balanseforhold mellom statlige 

hensyn til sikkerhet og legitimitet og individuelle politiske ambisjoner. Motsetninger 

mellom, særlig, regjering og storting i forhold til deltakelse i internasjonale 

operasjoner, strukturspørsmål og lokalisering åpner for at den politiske 

argumentasjon reflekterer interesser som ikke springer ut av sikkerhetspolitiske 

hensyn, men som fremstår slik.  

   For det andre har dette perspektivet påvist tre mentale paradigmer som aktørene kan 

plasseres i forhold til, og som varierer i forhold til hvorvidt de opererer med et 

snevert eller utvidet sikkerhetsbegrep, et regionalt eller globalt definert trusselbilde, 

samt hvorvidt Forsvarets virksomhet bør forankres nasjonalt eller internasjonalt.  

   For det tredje er aktørene plassert innenfor en nasjonal kontekst hvor relasjoner 

mellom ulike politiske strukturer, og eksterne omgivelser tilskrives betydning både 

for fremveksten av aktørenes kognitive forestillinger og legitimitetshensyn.  

   Ved at aktørenes interesser ikke behandles som entydige og gitte størrelser, har det 

aktørteoretiske perspektivet dermed bidratt til å identifisere grunnlaget for de 

motsetninger og debatter som har gjort seg gjeldende i reformprosessen, og som 

utgjør den nasjonale spenningsstrukturen. Samtidig har perspektivet bidratt til 

forståelse av at statlig identitet ikke ensidig skapes på grunnlag av internasjonale 

systemfaktorer, men også som følge av de kognitive forestillinger som til enhver tid 

dominerer den nasjonale diskurs. 

   De foreliggende funn bryter imidlertid med modellen på flere områder. 

   For det første har ikke legitimitet den overordnede posisjonen som modellen 

postulerer, men er til enhver tid underordnet hensynet til statens sikkerhet.   

   Samtidig fremstår legitimitet og makt som komplementære størrelser.  

   Underliggende maktrelasjoner mellom de ulike politiske arenaer, og disse 

arenaenes relasjoner til henholdsvis internasjonale og nasjonale omgivelser, fører til 

at kognitive forestillinger og legitimitetsinteresser får politisk tyngde kun i den grad 

de sammenfaller med tilsvarende størrelser hos aktører eller arenaer som, formelt 

eller uformelt, er i besittelse av makt.  
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   For det andre er ikke forholdet mellom struktur, kognitive forestillinger og 

legitimitetshensyn ikke så klart og entydig som modellen foreskriver.  

   Dette skyldes at det, i motsetning til modellens antagelser er umulig å forstå 

forsvarspolitikk som politisk fenomen uten å forankre nasjonale aktører og den 

nasjonale konteksten innenfor en internasjonal kontekst. Dette for å avdekke 

samspillet mellom nasjonale og internasjonale normer og systemfaktorer.  

   Dermed er det ikke mulig verken å bekrefte eller avkrefte H3 på selvstendig 

grunnlag. Snarere må forsvarspolitikk som fenomen i IP forklares ved å forankre H3 i 

H1 og H2. H3 er slik sett et supplement til de to foregående hypoteser der disse 

svikter. Flere empiriske analyser er imidlertid nødvendig. 
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7. EMPIRISKE OG TEORETISKE IMPLIKASJONER 
   Slik det fremgår av kapittel 1 har denne oppgaven hatt en dobbel ambisjon. Det 

primære formålet har vært å forklare hvilke faktorer som er mest sentrale i 

utformingen av norsk forsvarspolitikk i dag. Sekundært har studien, ved å forklare 

statlig atferd ut fra faktorer på aktørnivå, forsøksvis åpnet opp den svarte boksen i 

internasjonal politikk, og således hatt til hensikt å være et empirisk bidrag i 

teoridebatten i IP.   

   Gjennom en overordnet problemstilling knyttet til betydningen av, og samspillet 

mellom, ”… internasjonale systemfaktorer og nasjonale interesser og verdier…”, har 

oppgavens ambisjoner vært forsøkt ivaretatt gjennom tre teoretisk forankrede 

hypoteser; 

H1:”Norsk forsvarspolitikk er resultatet av eksterne trusler og sikkerhetspolitiske 
vurderinger knyttet til en statlig målsetning om å maksimere norsk makt og sikkerhet.” 
 

H2:”Norsk forsvarspolitikk reflekterer norsk identitet innenfor et internasjonalt 
verdifellesskap hvor intersubjektive normer setter klare rammer for atferd.” 
 

H3:”Individuelle aktørers behov for legitimitet er en avgjørende mekanisme i de 
prosesser hvor internasjonale normer og påvirkningsfaktorer får, eller ikke får, avgjørende 
effekt på Forsvarsreformens karakter.” 
 

   Hypotesene er formulert slik at de virker gjensidig ekskluderende i forhold til 

hverandre. Dette gjør det enklere å identifisere den rene og selvstendige påvirkningen 

fra faktorer innenfor det enkelte teoretiske perspektiv.  

   Empiriske funn har imidlertid avdekket at ingen av hypotesene fullt ut verken kan 

bekreftes eller avkreftes. Isolert sett er den enkelte hypotese derfor uegnet til å 

identifisere det komplekse forholdet som avtegner seg mellom de ulike 

påvirkningsfaktorer.  

   Dette er imidlertid ikke bare en empirisk utfordring, men fremstår også som et 

vektig argument for å etablere adekvate analyseverktøy på tvers av etablerte 

teoretiske rammer.  

   Empiriske og teoretiske implikasjoner av analysen må derfor utledes av samspillet 

mellom de ulike faktorer og hypoteser.  
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7.1 Forsvarspolitikk i skjæringsfeltet mellom det internasjonale og det 
nasjonale 

   Analysen er altså basert på tre teoretiske modeller og hypoteser som ikke på 

selvstendig grunnlag kan forklare Forsvarsreformen som politisk fenomen. Imidlertid 

belyser de på hver sin måte forhold som er viktige både for å forstå reformen og 

dagens norske forsvars- og sikkerhetspolitikk.  

    Den første delen av analysen ser forsvarspolitikk som et realpolitisk fenomen, den 

andre delen legger avgjørende vekt på forholdet mellom forsvarspolitikk og 

internasjonale normer, mens den tredje, og siste, delen er relatert til betydningen av 

nasjonale faktorer. 

    Den innsikt som kan genereres på bakgrunn av den realpolitiske modellen og H1 er 

først og fremst knyttet til den internasjonale konteksten som utgjør de materielle 

rammevilkårene for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.  

   Forsvarsreformen betraktes i denne delen av analysen som et instrument for å 

oppnå en overordnet målsetning om å reetablere Forsvaret som sikkerhetspolitisk 

virkemiddel innenfor et internasjonalt system av selvstendige og suverene stater. Det 

legges i så henseende stor vekt på at Forsvarets primære funksjon er å ivareta norsk 

sikkerhet og suverenitet.  

   Denne overordnede målsetningen utledes på mange måter av et trusselbilde som, til 

tross for økende anerkjennelse av nye og grenseoverskridende trusler, er 

grunnleggende, og vedvarende, orientert mot Russland som sikkerhetspolitisk 

utfordring. I tillegg fremheves det at geostrategiske forhold og enorme ressurser gjør 

internasjonal marginalisering til en betydelig utfordring mot norsk sikkerhet.  

   Det blir også klart i denne delen av analysen at NATO, på grunn av den 

sikkerhetspolitiske gevinsten av å kunne trekke veksler på alliansens enorme militære 

ressurser, spiller en overordnet og avgjørende rolle i norsk politikk.  

   Den andre delen av analysen er relatert til konstruktivistisk teori og H2, og etablerer 

en alternativ forståelse av den samme internasjonale konteksten som defineres av den 

realpolitiske modellen.  
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   Her legges det avgjørende vekt på at Norge som stat er forankret innenfor et 

internasjonalt system som preges av samarbeid, verdifellesskap og internasjonalt 

definerte normer, og med et kognitivt maktbegrep heller enn et militært.  

   Også i denne sammenhengen fremstår NATO som en overordnet størrelse i norsk 

politikk, ikke på grunn av militær makt, men på grunn av et historisk verdifellesskap, 

og fordi medlemskap og tilslutning til gjeldende verdier i alliansen definerer Norges 

identitet i internasjonal sammenheng. Forsvarsreformen betraktes således som et 

symbol på slik tilslutning og forankring av norsk politikk.  

   Forsvarsreformen preges likevel av en viss dobbeltsidighet i forhold til hvordan 

man oppfatter og ivaretar sikkerhet som begrep, fenomen og målsetning. Dette skaper 

grunnlag for å hevde eksistensen av flere identiteter i norsk politikk, og henleder 

oppmerksomheten mot betydningen av nasjonale faktorer. 

   Basert på et tentativt aktørteoretisk rammeverk bidrar den siste delen av analysen, 

gjennom H3, til å forankre internasjonale systemfaktorer innenfor en nasjonal politisk 

kontekst. Dette gjøres ved å belyse hvordan Forsvarsreformen skapes av et dynamisk 

spill, og samspill, mellom individuelle aktører som gjennom politiske prosesser 

innenfor den nasjonale konteksten forholder seg ulikt til slike faktorer. 

   Hovedfokus er knyttet til hvordan medlemmer av Regjeringen, representanter på 

Stortinget, fagmilitære og aktører uten direkte tilknytning til reformprosessen 

forholder seg ulikt til slike internasjonalt press og internasjonale normer ut fra et 

balanseforhold mellom henholdsvis hensynet til statlig legitimitet internasjonalt og 

aktørenes mer begrensede behov for legitimitet fra opinionen og omgivelsene. 

   Dette balanseforholdet fremstår imidlertid som skapt innenfor, og relativt til, visse 

virkelighetsoppfatninger og mentale paradigmer som aktørene er i besittelse av. Fordi 

disse paradigmene i noen grad bidrar til å definere Forsvarets og Norges identitet, 

utgjør de aktørenes mentale handlingsrom.  

   Samtidig fremstår balanseforholdet mellom de ulike legitimitetsbehov også som 

styrt av aktørenes strukturelle handlingsrom, slik dette genereres av maktstrukturer 

innenfor de institusjonelle arenaer som utgjør aktørenes primære kontekst, 

relasjonene mellom de ulike arenaer, samt den enkelte arenaens forhold til eksterne 

omgivelser, nasjonalt så vel som internasjonalt.  
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   Ved å se innsikt fra disse tre analysene og hypotesene i sammenheng, utledes tre 

implikasjoner; 

    For det første skapes Forsvarsreformen i skjæringspunktet mellom en internasjonal 

og nasjonale sfære. Norsk forsvarspolitikk kan derfor ikke forklares på grunnlag av 

bare en av disse størrelsene. Til tross for at politikken til syvende og sist skapes 

innenfor en nasjonal kontekst, av nasjonale aktører, kan dette feltet av politikken aldri 

isoleres fra internasjonalt definerte påvirkningsfaktorer, eller fraskrive seg det faktum 

at konsekvensene av den politikken som føres strekker seg ut over norsk territorium. 

Derfor må betydningen av nasjonale faktorer også forankres internasjonalt, ved at den 

nasjonale konteksten plasseres innenfor den internasjonale.   

   For det andre er strategiske interesser og internasjonale normer, og individuelle 

legitimitetsbehov og mentale paradigmer, komplementære størrelser innenfor sin 

kontekst. Snarere enn å stå i noe motsetningsforhold til hverandre viser de til ulike 

faktorer innenfor henholdsvis det internasjonale systemet og den nasjonale politiske 

plattformen. Imidlertid er betydningen av normer innenfor den internasjonale 

konteksten betinget av den sikkerhetspolitiske situasjonen. Dette skaper et slags 

avhengighetsforhold mellom de to størrelsene, slik at H2 fremstår som et slags 

overbygg i den materielle strukturen som genereres av H1.  

   For det tredje avdekkes det i analysen det samme samspillet mellom ulike 

hypoteser som ble skissert i historisk sammenheng i kapittel 3. Det kan i denne 

sammenhengen trekkes en parallell mellom deler av den sikkerhetspolitiske 

argumentasjonen i dag og den som dannet grunnlaget for norsk politikk i 1905. Blant 

annet ble folkeforsvaret den gang etablert i skjæringspunktet mellom H1 og H3. Dette 

er det samme forholdet som utgjør grunnlaget for Stortingets argumenter for å 

opprettholde totalforsvaret i dag. Tilsvarende legges det i 1905 til grunn en implisitt 

sikkerhetsgaranti fra Storbritannia på bakgrunn av forhold knyttet til H1, som dagens 

forhold til NATO er en direkte refleksjon av. Det er også vesentlig at internasjonale 

normer og verdier institusjonaliseres i løpet av reformprosessen. Dette skaper det 

samme forholdet mellom H1, H2 og H3 som preget forsvarspolitikken i perioden 

under den kalde krigen.  
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   Variasjon mellom de ulike hypotesenes relative styrke i dag, sammenliknet med 

ulike historiske epoker ser imidlertid ut til å være betinget av endringer i den 

materielle internasjonale og nasjonale konteksten, henholdsvis H1 og H3. 

    

7.2 Forsvarsreformen som inntak til refleksjon over teoridebatten i IP 
   Det er for øvrig tette forbindelser mellom de implikasjoner som kan utledes fra 

oppavens ambisjon om å forklare Forsvarsreformen, og de implikasjoner som 

springer ut av forsøket på å etablere et empirisk innlegg i teoridebatten i IP.  

   For det første avdekker analysen at statlig atferd ikke kan forklares ensidig innenfor 

ett teoretisk paradigme. Alle hypotesene og de teoretiske paradigmene bidrar med 

viktig innsikt og har betydning, men ingen forklarer det hele bildet av hvordan atferd 

utformes. Realismen og H1 fremstår i denne sammenhengen uegnet til å forklare 

fremveksten av internasjonale normer og målsetninger som ikke direkte kan utledes 

av det internasjonale anarki, samt motsetninger mellom aktørene. Konstruktivistisk 

teori og H2 er ikke i stand til å forklare interesser og verdier som ikke springer ut av, 

eller er forenlige med, gjeldende intersubjektive verdier i internasjonale strukturer. 

Det aktørteoretiske perspektivet og H3 kan ikke forklare betydningen av 

internasjonale systemfaktorer ensidig med referanse til forhold innenfor en nasjonal 

politisk kontekst.  

   Derfor er det svært viktig å videreutvikle de tendenser som påpekes i kapittel 2, og 

som peker i retning av å foreta analyser på tvers av etablerte teoretiske paradigmer, 

særlig realisme og konstruktivisme. Da vil man i mye større grad være i stand til å 

overvinne de svakheter som er det enkelte paradigme til del, og således etablere et 

bedre grunnlag for å generere innsikt og kunnskap. Det aktørteoretiske perspektivet i 

denne oppgaven er et forsøk i så henseende.  

   For det andre er det av stor viktighet å forankre ulike aktører innenfor spesifikke 

kontekster og strukturer. Ellers blir analysen steril. Dette er viktig også fordi 

kontekstuelle forhold definerer aktørenes strukturelle og mentale handlingsrom. 

Rasjonalitet, normetterlevelse og legitimitetshensyn må derfor ses i relasjon til den 

konteksten de skapes og eksisterer innenfor. Analyser som trekker veksler på at 

statlig atferd skapes på grunnlag av internasjonale påvirkningsfaktorer i en eller 
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annen form gjør det derfor ikke bare mulig, men fordrer således at den nasjonale og 

internasjonale konteksten ses i samspill.  

   I denne analysen er det påvist klare svakheter ved den ensidige vekten som H1 og 

H2 legger på den internasjonale konteksten. I tråd med nyere tendenser til å trekke 

veksler på nasjonale faktorer, innenfor både realisme og konstruktivisme etablerte 

denne analysen derfor et aktørteoretisk perspektiv som forankret aktørene innenfor en 

nasjonal kontekst. Analysen gjorde det imidlertid klart at denne konteksten må 

forankres innenfor den internasjonale, for en helhetlig forståelse. Det er derfor viktig 

for teoriutviklingen å definere et univers som ulike kontekster kan identifiseres 

innenfor, og utvikle analyser på bakgrunn av det som i institusjonell teori kalles 

kontekstualisering gjennom dekontekstualisering. 

   Den tredje implikasjonen følger av de to foregående, og gjør det klart at analyser 

må bevege seg på tvers av etablerte analysenivåer. Samspillet mellom H1, H2 og H3 i 

analysen peker på verdien av å inkludere aktører, påvirkningsfaktorer og strukturer 

både på systemnivå og på aktørnivå, i tillegg til kanskje også å inkludere 

organisasjonsnivå. Ved å trekke veksler på ulike nivåer i samme analyse kan man 

forstå de ulike faktorene i en mer reell sammenheng, og avdekke gjensidighet mellom 

faktorer og nivåer.  

   Det er imidlertid kritisk viktig å spesifisere til enhver tid hvilket nivå man 

analyserer ut fra. Tilsvarende viktig er det å forankre det enkelte analysenivå i andre 

nivåer. Dette ut fra hensynet til å forankre aktører innenfor ulike kontekster. Ved å 

bevege seg kun innenfor ett analysenivå svekkes evnen til helhetlig forklaring. Teori 

blir i slike sammenhenger en tvangstrøye mer enn et verktøy. I beste fall kan det føre 

til at man overvurderer visse elementer i analysen, i verste fall blir analysen gal.  

   For det fjerde er makt og normer, interesser og identitet, realisme og 

konstruktivisme ikke konkurrerende, men komplementære størrelser som skapes og 

endres i dynamisk samspill. Aktører kan ikke karakteriseres på bakgrunn av bare 

strategiske interesser, eller bare normetterlevelse. Det samme gjelder i stor grad for 

politiske strukturer og kontekster som i få tilfeller styres ensidig av makt eller 

normer. Realisme og konstruktivisme kan derfor heller sies å vektlegge forskjellige 

forhold ved den samme konteksten. Samtidig avdekker det aktørteoretiske 
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perspektivet at legitimitet er en vesentlig faktor som belyser forholdet mellom verdier 

og interesser på en annen måte enn det eksisterende teori gjør. Imidlertid varierer 

forholdet mellom de to faktorene som følge av endringer i de materielle 

rammevilkårene. Forholdet mellom H1 og H2 kan derfor sies å være betinget av H1. 

    Avslutningsvis skaper legitimitet en samspillseffekt i forholdet mellom LoA og 

LoC. Handlingslogikk kan slik sett ikke ses i isolasjon, men må på samme måte som 

ovenfor ses i relasjon til en viss kontekst. Samtidig ser det ut til at legitimitet 

begrenser rasjonalitet, og legger et strategisk element til normetterlevelse. Dermed er 

legitimitet er viktig mekanisme i forhold til hvilken av de to logikkene som til enhver 

tid ligger til grunn for aktørers og staters atferd, og skaper samspill mellom H1, H2 

og H3. 

 

7.3 Avsluttende betraktninger 
I denne oppgaven har jeg altså forklart Forsvarsreformen som fenomen i internasjonal 

politikk, og belyst sentrale trekk ved dagens norske forsvarspolitikk. Samtidig har jeg 

forsøkt å vise til mekanismer og faktorer som kan være et ledd i utviklingen av nye, 

og bedre analyseverktøy. Hovedfokus har vært betydningen av internasjonale 

systemfaktorer, og deres inntreden og påvirkning på den nasjonale politikkens 

karakter. Alt innenfor en statsvitenskapelig teoretisk ramme. Det har derfor ikke vært 

innenfor oppgavens gyldighetsområde å se på Forsvarsreformen som militært 

fenomen, eller gjøre noen normativ vurdering av karakteren på det nye Forsvaret. Ei 

heller har oppgaven hatt til hensikt å etablere noen stringent teori som erstatning for 

eksisterende systemteori. Dette åpner imidlertid for nye og spennende studier i 

fremtiden.       
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Vedlegg: Intervjuguide 
 

1. Hvilke aktører har etter din oppfatning vært viktigst for utarbeidelsen av 
St.prp.nr.45 (og nr.55), og på hvilken måte har disse aktørene hatt betydning? 

 
2. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom henholdsvis FD-UD og FD-FO i 

denne prosessen og på hvilken måte har disse relasjonene preget forslaget? 
 

3. Hvilken rolle spilte NATO i denne prosessen? 
 

4. Hvordan vil du beskrive den sikkerhetspolitiske situasjonen for Norge i 
perioden forut for forslaget om omlegging? Hvilke trusler ble i sammenhengen 
oppfattet som størst, og hvor alvorlige var/er disse? 

 
5. I hvilken grad har man tatt hensyn til de trussel- og konsekvensanalysene som 

hevdes å danne grunnlaget for forslaget? Eksisterte det noe slags hierarki i 
forhold til hva som skulle vektlegges mest? 

 
6. Hva oppfatter du var det overordnede siktemålet med prosessen og forslaget? 

Og hvilke hensyn har styrt denne prosessen?  
 
 

7. Hvilken rolle har andre politiske fagfelt spilt i denne prosessen? 
Distriktspolitikk, næringspolitikk etc. 

 
8. Hva mener du er de viktigste faktorene for at forslaget vektlegger tilpasning til 

NATO i så stor grad og på hvilken måte har denne argumentasjonen blitt fulgt 
opp? 

 
 

9. På hvilken måte har tradisjoner, rutiner og tidligere aksepterte løsninger blitt 
vurdert i utarbeidelsen av forslaget? Og hvilken rolle har slike fått lov til å 
spille? 

 
10. I hvilken grad var prosessen målstyrt ut fra en helhetlig vurdering av mål, 

midler, alternativer og valg? Og på hvilken måte var  løpende  eksterne 
utfordringer relevante? 

 
 

11. Hvilken rolle oppfatter du at din avdeling har spilt i denne prosessen? 
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