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Sammendrag 

Denne halvferdige studien ser på hvordan norsk soldater i utenlandstjeneste blir fremstilt i 

bladet Forsvarets Forum. Selv om bladet er uavhengig av Forsvaret forsøkes det å komme 

frem til hvordan Forsvaret fremstiller norske soldater i utenlandstjeneste. Utgangspunktet 

for studiene er en kvantitativ innholdsanalyse av 330 artikler publisert i perioden 1980-2010. 

Studien viser at norske soldater fremstilles i et nøkternt men positivt lys. Men de blir stadig 

mer anonymisert og slipper sjeldnere til.  

 

Summary 

This study is analyzing how the Norwegian military is portraying Norwegian soldiers in 

international operations. By the means of discourse analysis 330 articles have been 

analyzed. The articles are from the period of 1980-2010. Norwegian soldiers are portrayed in 

a good way, but their chance to speak declines and they become more anonymous as time 

progress. 
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Forord 

Denne oppgaven har blitt til på deltid mellom annet arbeid. Jeg vil oppfordre alle som har 

mulighet til å gjennomføre en mastergrad både tidsmessig og økonomisk på fulltid å unngå 

deltidsstudiet og studere på fulltid, dette har vært en krevende øvelse. Oppgaven fremstår 

som uferdig da tiden ikke har strukket til og bør slik sett tillegges liten verdi for videre bruk 

av andre, selv om jeg personlig har lært mye av å gjennomføre opplegget. 

Takk til: 

 Veileder Thore Roksvold for veiledning. 

 Joachim Emil Skjelbred for Excel-hjelp. 

 Hanne Tungen for å kode 10% av materialet til reliabilitetstest. 

 Takk til mine foreldre for hjemmelaget brød og støtte. 

 

 

Oslo, 30. juni 2012 

Ole Hjetland Falck 
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Innledning 
Norge beskrives gjerne som en fredselskende nasjon som jobber for fred og forsoning rundt 

om i verden. Dette reflekteres også gjennom Norges organisering og oppfatning av eget 

militærvesen. 

Norge deler ut Nobels fredspris den mest prestisjetunge prisen for fredsfremmende arbeid. 

Samtidig har Norge deltatt med styrker i utenlandsoperasjoner siden Tysklandsbrigden  rett 

etter 2. Verdenskrig og frem til i dag. Engasjementene har variert i type og varighet. Men et 

fellestrekk for alle Norges engasjement i utlandet er at det har vært gjort gjennom 

resolusjoner fremsatt av FN eller NATO. 

Hjemme i Norge har man vært helt avhengig av at rapporter fra disse operasjonene 

formidles gjennom media, for å kunne danne seg et bilde av hva våre styrker utfører av 

operasjoner i utlandet og hvordan de jobber. Det er imidlertid ikke selvsagt for en norsk 

journalist og kunne rapportere hva norske styrker bedriver i utlandet. Flere forhold gjør det 

vanskelig å få tilgang til informasjon, Forsvaret driver en aktivitet som krever en viss grad av 

hemmelighold samtidig operer de i vanskelig tilgjengelige områder når de er på 

utenlandsoppdrag. I tillegg kan det virke som om svært få redaksjoner i Norge har dette som 

prioritert område og det kan fremstå som om få journalister som har dette som fagområde. 

For de få som drar er risikoen stor, noe man for alvor fikk øynene opp for under angrepet på 

Serena Hotell i Kabul 14. januar i 2008 da journalist Carsten Thomassen ble drept. 

«FORSVARET hos oss er i aller egentligste forstand et forsvar. Det representerer ikke noen 

trussel mot andre land. Ingen nordmann ved sine fulle fem ville noensinne drømme om at vi 

skulle gå til angrep på noe folk» (Mannskapsavisa 1980). Sitatet er hentet fra lederen i den 

siste utgaven av Mannskapsavisa, i skrivende stund er dette over tretti år siden og verden så 

svært annerledes ut. I 1980 var den kalde krigen et faktum og mobiliseringsforsvaret med 

store styrkesammensetninger var malen for forsvarsstrategien til Norge og det Norges 

forsvarspolitikk var preget av trusselen fra øst. Forsvaret hadde nettopp kjøpt inn nye 

jagerfly av typen F-16 som erstatning for F-5.  

Spoler vi frem til 2010 er innkjøp av jagerfly fortsatt samtaleemne, F-35 skal om noen år 

erstatte F-16 og den norske forsvarsstrategien er basert på å takle asymmetrisk krigføring på 

fremmed jord. Store stående infanteristyrker basert på allmenn verneplikt er erstattet av 
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profesjonssoldater i mindre kampenheter som kan etablere seg raskt i felt. Men i media 

debatteres noe helt annet. Både regjering og Forsvarsledelse blir tatt på senga av en artikkel 

i et nå nedlagt herremagasin ved navn Alfa. Artikkelen i et nå nedlagt manneblad inneholder 

en sak hvor man får inntrykk av at norske soldater snakker et fremmed språk og preges av 

ukultur som avviker fra Norges etiske normer og standarder. Debatten som følger viser at 

det er langt mellom norske soldaters liv og det bildet vi har fått formidlet i media tidligere. 

Uttalelsene i artikkelen står i sterkt kontrast til sitatet fra lederen i den siste utgaven av 

Mannskapsavisa, referert tidligere i innledningen. 

«Jeg har disponert styrkene mine med den hensikt å drepe, og det har vi hatt suksess 
med. (...) Jeg reflekterer ikke noe videre over det å ha tatt livet fra noen. De har selv 
valgt å komme på slagmarken med den intensjonen å drepe oss, så da er vi vel like 
gode. Vi er to parter i en krig, sier Kompanisjef, major Kristian Simonsen» (VG: 2010). 
 

I samme artikkel siteres en norsk soldat på at det å krige er bedre enn å ha sex.  

Men hvor enestående er denne saken? Har Nordmenn konsekvent fått formidlet et 

rosenrødt bilde av norske soldaters innsats i utenlandsoperasjoner? Eller er saken i Alfa en 

enestående enkelthendelse? Etter denne omstridte artikkelen sto på trykk fulgte debatt og 

krisehåndtering fra både Forsvaret og Forsvarsdepartementet. Norske soldater som kriger 

for nytelsens skyld var sterk kost og et virkelighetsbilde som Forsvaret og 

Forsvarsdepartementet ikke ønsket at skulle feste seg. Men hvilke bilde(r) ønsker Forsvaret å 

formidle om norske soldaters innsats i utlandet? Dette er det meg bevisst gjort svært få 

forsøk på å undersøke, men det betyr ikke at det er mindre interessant og bør studeres 

nærmere.  

 

Problemstilling 

Basert på de innledende hendelsene har jeg formulert følgende problemstilling «hvilke 

bilder formidler Forsvaret av norske soldater i internasjonale operasjoner?». 

 

Om problemstillingen 

Problemstillingens spørsmålsformulering legger opp til en eksplorativ studie. Da jeg ikke har 

funnet lignende studier vil det være naturlig å anlegge et bredt perspektiv. Dette kan med 
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fordel gjennomføres basert på et kvantitativt opplegg for å frembringe bred oversikt over 

visse samfunnsforhold. En slik type undersøkelse kan fungere som utgangspunkt for mer 

inngående kartlegging i senere undersøkelser (Grønmo 2004:86). Men hvorfor er en slik 

kartlegging av virkelighetsbilder av norske soldater viktig? 

Når Nick Stevenson (2002:4) lister opp de fem mest minneverdige øyeblikkene han har 

opplevd gjennom massemedia ser man et tydelig mønster. Listen består av Månelandingen, 

Berlinmurens fall, Gulf krigen, 11. Sept og Live Aid. Det er påfallende at tre av disse er 

direkte tilknyttet hendelser som er del av eller har ført til militære operasjoner. Stevenson 

(2002:6) hevder også at månelandingen «legitimized the cold war and the production of 

weapons for mass destruction». At Stevenson mener fire av hans topp fem 

mediebegivenheter har tilknytning til militær aktivitet kan gi en indikasjon på hvor 

omfattende og sentralt militær aktivitet står i samfunnet og det er rimelig å anta at 

hendelsene er en del av den kollektive hukommelse og bevissthet da de er formidlet 

gjennom massemedia. 

 

Tidligere forskning 

Sigmund Grønmos (1975) studie av meninger og holdninger blant norske offiserer basert på 

magasiner fra offiserenes fagforeninger er det nærmeste jeg har kommet å finne en studie 

som tar for seg publikasjoner for å si noe om norske militære, men det er gjort mange 

studier med utgangspunkt i Forsvaret. 

Andre undersøkelser tar for seg omdømmet til Forsvaret som organisasjon. Et eksempel er 

undersøkelse av hvordan Forsvarets omdømme påvirkes ved budsjettsprekk (Thommessen 

2007). 

I sin hovedoppgave om veteraner og psykiske skader etter militære operasjoner beskriver 

Marthe Espolin Sletmo (2010) utviklingen i hvordan veteraner fra internasjonale operasjoner 

blir ivaretatt etter hjemkomst. Hun poengterer at dette endrer seg tydelig fra midten av 90-

tallet som følge av økt kunnskap, men også som følge av at soldatene som dro i 

internasjonale oppdrag før denne tid ble sett på som lykkejegere og at det var lite 

fremmende for en karriere i Forsvaret å reise ut. 
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Ole Magnus Totland har undersøkt identitet og kjønn i Telemarksbataljonen. 

«Som symbolsk fellesskap opptrer det operative fellesskapet i stor grad også løsrevet 
og atskilt fra de formelle normative strukturene i organisasjonen. Gjennom gruppens 
egne hegemoniske, operative og maskuline diskurser, defineres og kontrolleres den 
symbolske konstruksjonen av kropp, kjønn og identitet blant soldatene» (Totland 
2010). 

 

Forskningens utgangspunkt 

Alle eksemplene på tidligere forskning har Forsvaret som utgangspunkt, men har forskjellige 

forskningobjekter. Da min studie er en medievitenskapelig studie er det ikke unaturlig at jeg 

tar utgangspunkt i hvilke bilder Forsvaret formidler av norske soldater i 

utenlandsoperasjoner gjennom media. 

Ferlinde Mautner argumenterer for to hovedgrunner til at studiet av nyhetsmedier er 

interessante; nyhetsverdi og nyhetskilder. Før en nyhet blir en nyhet I artikkelform og 

kommer på trykk følger en rekke avgjørelser. Denne utvelgelsesprosessen og hvorfor noen 

hendelser får spalteplass og like viktig hvorfor enkelte saker ikke blir nyheter kan gi oss mye 

informasjon (2008:33). Jeg har derfor valgt å analysere redaksjonelle artikler som 

utgangspunkt for mine undersøkelser. «Analysing media texts helps us understand the 

power of texts: the ways in which power relations are encoded in texts and how texts exert 

power over us and in society (Gillespie, 2006:2)» 

Det teoretiske og metodiske utgangspunktet vil være diskursanalyse. «What discourse 

analysis aims to do is to show how language is instrumental in constructing this view and to 

challenge it through deconstruction” (Mautner 2008:33) Dette kan være en krevende øvelse 

da man forsøker å avdekke hva som ligger bak tekstene. Hvorfor avsenderen av teksten 

«velger» å formidle på én måte i stedet for en annen. Dette kan være vanskelig fordi 

resultatet av å lese artikler som skrives på en måte som virker så naturlig at det kan fremstå 

som om teksten ikke kunne vært utformet eller hatt et annet innhold (ibid 2008:33). I tillegg 

til å gjøre en diskursanalyse vil jeg forsøke å si noe om hvilke konsekvenser dekningen i 

tekstene jeg analyserer har. Slik sett anlegger jeg et perspektiv som grenser over i det som 

kalles kritisk diskursanalyse.  
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Diskursanalyse er svært populært og har nærmest blitt et moteord innen akademia. Dette 

krever en tydelig definisjon av hva man mener med begrepet (Hågvar 2007:18, Jørgensen 

99:01). En viktig del av metodekapittelet er derfor å definere begrepet diskursanalyse, jeg vil 

imidlertid ikke konkludere med om implementeringen av diskursanalysen som metode er 

vellykket da det finnes så mange definisjoner av hva en diskursanalyse er og hvordan den 

skal gjennomføres. 

I tillegg har jeg valgt å bruke en stor del av oppgavens teoridel på en vitenskapshistorisk 

utgreing om de akademiske røttene til diskursanalysen for å redegjøre for intensjonene bak 

og opprinnelsen til diskursanalysen og dens popularitet. 

 

Disposisjon 

Oppgaven er bygd opp på følgende måte: 

Innledning – I oppgavens innledning gir jeg en kort introduksjon til bakgrunnen for at jeg har 

valgt å gjennomføre denne studien. Samt redegjort for oppgavens utgangspunkt, 

problemstilling, samt teoretisk og metodisk tilnærming. 

Teori - Teori delen vil redegjøre for Diskursanalysen og den kritiske diskursanalysens 

bakgrunn med fokus på forståelse og utviklingen av forståelse i en vitenskapshistorisk 

kontekst. 

Metode - Metodekapittelet redegjør for operasjonaliseringen av oppgaven hvilke 

utfordringer som oppsto på veien og i hvilken grad undersøkelsesopplegget kan sies å være 

tuftet på prinsipper for god forskning med utgangspunkt i reliabilitet og validitet. 

Resultater - Deretter vil jeg ta for meg hvilket funn jeg har gjort gjennom en redegjørelse for 

faktiske funn. 

Analyse - I analysedelen vil jeg redegjøre for funnene fra undersøkelsen og sette disse i 

kontekst i et forsøk på å skape forståelse og innsikt utover det dataene alene kan 

frembringe. 

Konklusjon og avslutning - til slutt vil jeg kort oppsummere hva jeg har kommet frem til og 

gjøre noen avsluttende betraktninger. 
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TEORI 
Året 1980 markerer ikke bare opprettelsen av Forsvarets Forum, men er også det året man 

regner som etableringsåret for Medievitenskapen som selvstendig fagfelt i Norge. Til tross 

for sin korte eksistens som eget fagfelt er «det teoretiske og metodiske mangfoldet i 

Medievitenskapen […] mangfoldig» (Østbye 2002: 09-10). Dette mangfoldet gjør at en 

erfaren medieforsker stiller med et stort utvalg verktøy til disposisjon i sin forskning. Hvilke 

innsikter disse verktøyene eller metodene faktisk bidra til er og har derimot vært mer 

omdiskutert. 

Denne oppgaven har diskursanalyse som teoretisk og metodisk utgangspunkt. 

Diskursanalyse fremstår som et felt som har oppstått mye med bakgrunn i en normativ 

tilnærming til forskning og akademia. Det er mulig å spore vitenskapsteoretiske tanker om 

hvordan man ønsker at vitenskap best gjennomføres og utviklingen av diskursanalyse kan i 

ytterste grad ses på som et partsinnlegg i debatten om hva vitenskap med implikasjoner for 

hva god forskning er. Med dette som utgangspunkt finner jeg det interessant og sette selve 

diskursanalysen i en vitenskapshistorisk kontekst før jeg går videre til diskursanalysen i seg 

selv. En redegjørelse av denne konteksten mener jeg vil øke reliabiliteten til studien ved å 

bidra med forståelse for oppgavens premisser. 

Naturvitenskapen har lenge hatt en opphøyet posisjon i forhold til samfunnsvitenskap og 

humaniora og kanskje spesielt humaniora. I samfunnsvitenskapene har man i større grad 

klart å etterligne naturvitenskapenes lovmessighet, spesielt innenfor økonomi. Dette foregår 

ved at man med utgangspunkt i lovmessigheter man ikke kan påvise, men tar for gitt at 

stemmer – utvikler teori som støtter opp under dette. Og så lenge dette ikke gjendrives, gir 

forutsigelse. (Flyvbjerg 2006: 61). Humaniora derimot kan ikke like lett nærme seg denne 

type lovmessighet og forutsigelse av fremtiden basert på teorier og dette har preget (og 

preger) det humanistiske feltet. Et forsøk på å nærme seg naturvitenskapene i metode 

hadde sitt utspring i positivismen. De bidro til å styrke oppunder oppfatningen at humaniora 

ikke var en fullstendig vitenskap. Humaniora kunne og kan i liten grad forutsi fenomener og 

komme frem til lovmessighet. Positivistene trodde at de kunne løse løse problemet ved å 

benytte naturvitenskapelige metoder på humaniora. Dette skjedde ut i fra en enhetlig tanke 

om at vitenskap er vitenskap uavhengig av hvilket område den har som undersøkelsesobjekt. 

De mente at all former for vitenskapelig forskning måtte bruke de samme metoder. Denne 
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innstillingen har senere blitt forlatt. (Kjørup 2 2008: 75-76). Et annet meningsfelleskap eller 

doxa hersker nå innenfor humaniora og positivismen er i praksis lagt død. 

Habermas har en annen tilnærming til vitenskapene som er mindre konfliktorientert og mer 

fokusert på ulike bruksområder. I hans tiltredelsesforelesning som professor ved 

universitetet i Farnkfurt am Main i 1965 valgte han å legge ut om nettopp dette tema. 

Gjennom foredraget sitt som handlet om erkjennelse og interesse omtalte han sitt eget syn 

på forholdet mellom natur-, human-, og samfunnsvitenskaper. Noe han senere tok opp i 

boken “Erkenntis und Interesse”, en bok med samme tittel som hans tiltredelsesforelesning. 

Habermas skiller mellom vitenskap med utgangspunkt i tre former for erkjennelse (Kjørup 

2008:87). 

Kjørup gjengir på en utmerket og presis måte disse tre formene for erkjennelse i boken 

Menneskevidenskabene – Humanioras historie og grundproblemer. Jeg vil derfor gjengi 

erkjennelsesformene for naturvitenskapene og humaniora, disse oversatt fra dansk til norsk: 

“En type erkjennelse er viktig for den tekniske beherskelsen av naturen; den 
tilfredsstiller altså en teknisk erkjennelsesinteresse. Og denne type erkjennelse finner 
vi i hva Habermas kaller de empiriske-analytiske vitenskaper – først og fremst 
naturvitenskapene. Disse vitenskaper er karakteristiske ved at de søker 
lovmessigheter. (…) En annen type erkjennelse er viktig for forståelsen av 
menneskets plassering i kulturelle tradisjoner; den tilfredsstiller hva Habermas kaller 
en praktisk erkjennelsesinteresse. Denne type erkjennelse finner man i de historisk-
hermeneutiske vitenskaper – først og fremst humaniora. Innen for humaniora søker 
man ikke lovmessigheter, men tolker tekster” (Kjørup 2006: 87). 
 

Videre beskriver Kjørup Habermas sitt syn på det Habermas kaller de systematiske 

handlingsvitenskaper, økonomi, sosiologi og politologi. Denne oppgaven favner imidlertid 

ikke så bredt at jeg vil inkludere denne definisjonen da oppgaven fokuserer på forholdet 

mellom Naturvitenskapene og Humaniora. 

Finnes det ekte viten? Eller er det kun sosial konsensus? Det kan også hevdes at all kunnskap 

er situert og kontekstbasert og avhengig eller påvirket av sin samtid. Det gir implikasjoner i 

forhold til at kunnskapen ikke er sementert for fremtiden men befinner seg i en sosial og 

historisk sammenheng som definerer kunnskapen helt eller delvis. Dette betyr ikke at 

enkelte naturvitenskapelige fenomener som er vedtatte sannheter vil forandre seg i 

fremtiden, men at måten man ser på og definerer verdiene av kunnskapen på er med på å gi 
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den en tillagt egenskap gjennom en tillagt mening innenfor et doxisk fellesskap som er med 

på å helt eller delvis å definere betydningen av det vi oppfatter som objektiv uforanderlig 

kunnskap eller fakta (Rosengren 2008: 72-73). Denne måten å se på kunnskap på fører til en 

ytterligere komplisering av oppfatningen av naturvitenskap som objektiv og faktabasert. 

Samtidig impliserer den at naturvitenskapene kan oppnå en innsikt ved at man ved for 

eksempel å lese hermeneutikk kan bli mer observant på den grad av innvirkning ens egen 

person har på egen forskning. Også naturviterne tolker med utgangspunkt i sin egen 

meningsverden når de kommer fram til hva som er fakta og hva som er relevant. Dette skjer 

implisitt, men selv om de ikke er bevisst dette er det likevel tolkning. Slik sett kan det 

argumenteres for at det naturvitenskapelige idealet ikke ligger i naturvitenskapene selv, der 

også historisk avhengige og har hermeneutisk tolkning som en forutsetning (Flyvbjerg 

2006:45).      

Det kan argumenteres for at diskursanalyse og kritisk diskursanalyse er sterkt preget av 

denne debatten, for å klargjøre grunnlaget for det som har blitt til diskursteori vil jeg kort 

redegjøre for noen sentrale punkter i denne debatten som gjerne omtales som Humanioras 

påtrengende problem. I Boken “Rationalitet og magt – det konkretes videnskab” forsøker 

Bent Flyvbjerg med utgangspunkt i Dreyfus modell for menneskets læringsprosess å svare på 

følgende spørsmål: “(...) kan studiet af menneske og samfund være videnskabeligt i samme 

forstand som naturvidenskabelige studier? Kan man tale om enhetsvidenskap eller er der 

tale om to væsensforkellige aktiviteter? ” (Flyvbjerg 2006: 23). 

Dette er en problemstilling som har blitt tatt opp gjentatte ganger i akademia og man finner 

spor av dette helt tilbake til antikken. Dette påpekes av Tormod Eide i forordet til Eides 

oversetting av Aristoteles Retorikk hvor han påpeker at Platons dialog Gorgias har denne 

problemstillingen (med utgangspunkt i retorikken) som grunnlag for dialogen. Platon hevder 

i Gorgias at retorikken ikke er basert på teori men kun består av innøvde ferdigheter. 

Aristoteles hevder derimot at retorikkstudiet er en teoretisk disiplin, men uten at han går i 

polemikk med Platon (Aristoteles 2006: 7-8). Dette er antagelig første gang denne 

problemstillingen har blitt diskutert, men dette er helt klart en problemstilling akademia vil 

jobbe med i uoverskuelig fremtid, det handler om forskjellen mellom episteme og phronesis. 
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Flyvbjerg definerer det Aristoteles kaller episteme som følger, «Episteme drejer sig […] om 

universaler og om produktion af viden, som er invariabel i tid og rum, ved hjælp af generel 

analytisk rationalitet» (Flyvbjerg 2006:51). Slik sett vil diskursanalysen nærmere falle 

innunder det Aristoteles kaller Phronesis som omfatter det som er variabelt og som ikke kan 

forklares med lovmessighet eller generelle lover. Forenklet kan an si at Phronesis i denne 

sammenheng kan ses på som analyse av verdier som utgangspunkt for handlinger (Flyvbjerg 

2006: 72-73). 

Flyvbjerg (2006) velger som nevnt å benytte Dreyfus læringsmodell utviklet av Hubert og 

Stuart Dreyfus som utgangspunkt for sin diskusjon om forståelse og meningsskapning. 

Modellen er en femtrinns modell som er ment som fenomenologi om menneskets 

læringsprosess. Videre beskriver han valget av denne ene modellen som en minimalistisk 

tilnærming som er gjort bevisst strategisk som et viktig komponent i oppbyggingen av hans 

argumentasjon for å kunne avgjøre om: «menneskelig aktivitet kan være konkret eller ikke» 

(Flyvbjerg 2006:23). 

Flyvebjerg presenterer «fire argumenter for og i mot teoretiske studier af menneske og 

samfund» (2006: 21).  

 

Det Preparadigmatiske argument 

Det preparadigmatiske argumentet tillegges Richard Rorty som mener at skillet mellom 

vitenskap går mellom to felter. De feltene der vi er ganske sikre på at vi har et adekvat 

vokabular til å beskrive de observasjoner vi gjør oss og de områder hvor vi mangler et slikt 

vokabular (Flyvbjerg 2006:17) Det er altså et spørsmål om tid før vi utvikler et slik vokabular 

også for menneskevitenskapene. 

«Et muligt og populært svar på disse kildne spørgsmål er at fastholde, at studiet af menneske 
og samfund befinder sig i en præ-paradigmatisk tilstand, underforstået at en paradigmatisk 
tilstand med normalvidenskab vil følge efter, når studiet af menneske og samfund engang har 
trådt dets barnesko» (Flyvbjerg 2006:17). 

 

Det Hermeneutisk-fenomenologiske argument 

«Objektet er subjekt i studiet af menneske og samfund» (Flyvbjerg: 2006:49). 
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Det hermeneutisk-fenomenologiske argument mener at forskningsobjektene skiller 

naturvitenskapen fra humaniora. Mens naturvitenskapen har fysiske objekter som 

utgangspunkt forholder humaniora seg til selvfortolkende mennesker, dette gjør at 

forskeren må ta høyde for at studieobjektene endre seg underveis (Flyvbjerg 2006:49). 

 

Foucaults argument 

Foucault argumenterer for at humanvitenskapene ikke kan bli stabile slik som 

naturvitenskapene fordi det er umulig når mennesket er objektet for forskning fordi 

mennesket som subjekt da skal tilskrive mennesket som objekt mening.  

 

Dreyfus og Bordieus argument 

Hubert Dreyfus og Pierre Bordieau er på sin side uenige med Foucalt i at det er mennesket 

som skaper problemer for objektive menneskevitenskap. En hovedforskjell mellom 

naturvitenskapene og humaniora i et hermeneutisk perspektiv, ligger ikke i metoden men at 

naturvitenskapenes objekter ikke svarer igjen. I motsetning til humanioras studieobjekter er 

de ikke selvfortolkende. Forskningsmessig gir dette utfordringer for humaniora som 

naturvitenskapene møter ikke det samme problemet fordi deres forskningsobjekter ikke 

svarer igjen (Flyvbjerg 2006:50). 

Kontekst som står sentralt i diskursanalyse er altså sentralt i en av de mest sentrale 

diskusjonene innen vitenskapsteori kjent som positivismestriden. 1970-tallets 

positivismedebatt blir oppsummert slik av sin biograf: 

”positivismekritikkens generell konklusjon er at alle handlinger er knyttet til en 
irredusibel meningsdimensjon[…] Den positivistiske samfunnsforsker tror man kan 
stå som en ”forutsetningsløs tilskuer” til samfunnet, slik naturvitenskapen står i 
forhold til naturen. Men i naturen finnes ikke handlinger, intensjoner og mening. Det 
gjør det derimot i samfunnet, og samfunnsforskeren kan aldri gå ut over disse […] 
Hvilken virkning en handling har på en annen, er avhengig av hvordan handlingen 
forstås. Derfor er den rene kausalforklaring udugelig; i stedet må 
samfunnsforholdene ”forstås”. […] Mennesket er noe vesensforskjellig fra 
behavioristenes rotter” (Mjøset 1991:174-175) 
 

Hvorfor ta opp dette her? For det første fordi positivismedebattens innsikter fremdeles ikke 

gjenspeiles i en rekke samfunnsvitenskapelige arbeider. En annen grunn er at man må gi 
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Mjøset rett i et av hovedpoengene i hans bok om norsk samfunnsvitenskap, nemlig at 

positivismekritikken ble ført frem av folk som selv ikke var nevneverdig interessert i, og langt 

mindre bedrev, empirisk forskning. Som det heter om den fremste norske 

positivismekritiker, Hans Skjervheim: ”Men hvis da ikke Skjervheim ønsker at alle 

samfunnsforskere skal legge sin empiriske forskning vekk og bli filosofer, er hans eksklusive 

konsentrasjon om grunnlagsproblemene uheldig, da den bidrar til å opprettholde kløften 

mellom filosofi og empirisk samfunnsforskning” (Mjøset 1991:180) 

Det finnes imidlertid forskning som antyder at det også inne nnaturvitenskapen påvirkes av 

fortolkning og forståelse. Dette gjelder ikke objektene for forskningen, men forskeren selv. 

Fra å opphylle naturvitenskap som den eneste sanne vitenskap har man gått til å sidestille all 

vitenskap som like viktig til å degradere naturvitenskapen fordi den ikke tar i betraktning at 

enhver forsker må via språket for å formidle 

Et godt eksempel på hvordan kulturell bakgrunn påvirker fortolkning av observasjoner og 

dermed gir tvilsomme konklusjoner innen naturvitenskapen finner man et godt eksempel på 

i Genusperspektiv på biologi av Malin Ah-King (2012). Her argumenterer Ah-King for at 

kulturelle forestillinger påvirker tolkningen av dyrs oppførsel. Ved å gjøre kritiske analyser av 

biologisk forskning i et genusperspektiv viser hun til eksempler fra forskning helt ned på 

bakterienivå og til fugler viser Ah-King hvordan kulturell forståelse og språk påvirker forskere 

som selv tror de er objektive, men som mister viktige innsikter eller regelrett konkluderer feil 

fordi de overfører forestillinger om kjønnshierarki fra menneskeverdene til dyreverdenen 

(Ah-King 2012: 9-12). 

At det innen kritisk diskursanalyse ikke er et tydelig skille mellom teori og metode kan ses 

som en konsekvens av positivismestriden og den nedsettende tonen positivismens 

forskningsprinsipper så ofte omtales med i dag. Søren Kjørup argumenterer for at Hans-

Georg Gadamer i boken Wahrheit og Methode kritiserer trangen til å utvikle metoder innen 

menneskevitenskapene og mener dette må ses på som en arv og uvane som er arvet etter 

det positivistiske ideal og forsøk på å etterligne naturvitenskap innen 

menneskevitenskapene (Kjørup 2008:75). 

Poenget med diskursanalyse er å studere hvorledes det eksisterer en rekke 

handlingsbetingelser for det talte og gjorte, hvorledes et gitt utsagn aktiverer eller «setter i 
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spill» en serie sosiale praksiser, og hvorledes utsagnet i sin tur bekrefter eller avkrefter disse 

praksisene. Dette fokuset på handlingsbetingelser som er i stadig fluks (forandring, 

bevegelse, omkalfatring) fordi det er avhengig av nye re-presentasjoner, betyr at diskursen 

fokuserer på epistemologi – kunnskapsproduksjon. Læren om hva verden består av, verden i 

sin væren. Man kan ved hjelp av dette begrepslitaniet for eksempel hevde at det er en 

handlingsbetingelse for diskursanalytikeren at hans eller hennes ontologiske grunnsyn er at 

verden fremtrer for oss som å være mer eller mindre i fluks (Neumann 2001: 178-179). 

 

Kritisk diskursanalyse søker å avdekke noe mer: 

“Critical theories (…), want to produce and convey critical knowledge that enables human 

beings to emancipate themselves from forms of domination through self-reflection. Thus, 

they are aimed at producing “enlightenment and emancipation”. Such theories seek not only 

to describe and explain, but also to root out a particular kind of delusion” (Wodak 2009:7).  

Kritisk tenkning og det å stille spørsmål er noe som alle teoretikere omfavner og hevder å 

holde på med. Når kritisk teori brukes som egennavn viser det til en egen sosiologisk retning 

kalt frankfurterskolen og dens etterfølgere. Det som særlig har kjennetegnet denne 

retningen, har vært fokuset på ulike former for dominans i samfunnet og på instrumentell 

handling, det vil si hvordan noen utnytter folk til egen fordel. I en løsere betydning brukes 

betegnelsen kritisk teori om en rekke teoretikere eller teoretiske retninger som undersøker 

samfunnets maktforhold og hvilke interesser og verdier som dominerer (Ihlen 2004:170). 

Med bakgrunn i ovenstående redegjørelse vil jeg derfor argumentere for at det ikke kan 

være denne oppgavens hovedmål å utvikle allmenngyldige teorier eller generalisere i for stor 

grad. Målet må heller være å bidra med en innsikt og jobbe mot å utvikle en forståelse for 

hvordan norske soldater i utenlandstjeneste fremstilles. 

Det er ikke selvsagt at denne oppgavens teoretiske og metodiske fundament er det eneste 

eller det beste til å svare på de spørsmålene jeg ønsker å finne svar på. Men utfra en 

helhetsvurdering som ihensynta tilgjengelige økonomiske ressurser og tid har jeg kommet 

frem til at kritisk diskursanalyse er egnet til å svare på problemstillingen og lar seg 

gjennomføre innenfor nevnte begrensninger. 
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Kritisk Diskursanalyse er en tilnærming til forskning der teori og metode overlapper 

hverandre. For enkelthets skyld og av strukturelle årsaker er oppgaven allikevel delt inn i en 

teoretisk del og en metodisk del. 

Denne oppgaven har hatt kritisk diskursanalyse som utgangspunkt, men det er altså ikke slik 

at en diskursanalyse er den eneste metodiske tilnærmingen som kunne vært fruktbar i 

tilnærmingen til problemstillingen. Grunnen til at denne tilnærmingen ble valgt er så enkelt 

som at den er en metode som egner seg til å svare på problemstillingen og at det er en 

forskningsmetode jeg synes virket interessant og ønsket å lære meg i praksis. Men hva er 

egentlig kritisk diskursanalyse og hva gjør den forskjellig fra «vanlig» diskursanalyse? 

 

Hva er Diskursanalyse? 

Diskursanalyse er et ord som brukes svært ofte av svært mange som ikke nødvendigvis har 

satt seg inn i eller har reflektert over hva de mener diskurs er for noe. Det er et begrep som 

er svært populært å bruke (Hågvar 07:18, Jørgensen 99:01). Derfor er det ekstra viktig å 

redegjøre for hvordan diskursbegrepet brukes. 

En diskurs representerer […] et tankesett, et mønster eller en sammenheng å fortolke 

verden innenfor (Hågvar 2007:20). 

De grunnleggende normene som tas for gitt i de forskjellige diskursene vi trekker på omtales 

gjerne som Doxa innenfor den aktuelle diskurs (Hågvar 2007:19). 

Omfanget av en diskursanalyse kan i praksis være nærmest en uendelig øvelse. 

Å gjøre en fullgod diskursanalyse kan best sammenlignes med å påvise hvordan «alt henger 

sammen med alt» (Hågvar: 2009:37) 

Det sier seg selv at dette ikke lar seg gjøre i praksis innenfor noe forskningsprosjekt og i hvert 

fall ikke innenfor et masterprosjekt. 

Kritisk diskursanalyse 

CDA har som et grunnleggende prinsipp at den skal “vise hvordan maktforholdene i 

samfunnet ser ut” (Grue i Hitching s. 118). 
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“Virkelighetsbeskrivelsen vår i kritisk diskursanalyse skal ikke være et partsinnlegg, men den 

skal ikke foregi en objektivitet den ikke kan oppnå, og den skal ikke foregi å være den 

endelige sannheten” (Grue i Hitching s 134) 

 

Doxa 

Positivismen er i praksis død i dag og litt uhøytidelig kan man vel hevde at man også er 

«død» som forsker ved å hevde dens rett innen akademia i dag. I det minste har denne 

retningen gjennom kritikken som er rettet mot positivismen av post-positivister ført til at 

forskere særlig innen humaniora og samfunnsvitenskap er mer oppmerksomme på sin rolle 

som forsker, selv om det ikke er noen universell enighet. «Post-positivister er enige om at 

denne mangelen på sosial situering må utbedres, men er saftig uenig om hva slag status man 

skal gi en vitenskapelig observatør (…) (Neumann 2001:34). I hvilken grad en forsker som 

resultat av dette skal redegjøre for sin egen bakgrunn i forbindelse med et 

forskningsprosjekt kan diskuteres. Om det ikke presenteres skriftlig i rapportform bør 

forskeren selv i hvert fall grundig vurdere egen bakgrunn for å være mest mulig bevisst 

hvilke Doxa han eller hun inngår samt presupposisjoner som kan ha relevans for hvordan 

man tilnærmer seg og tolker forskningsobjektene. Med utgangspunkt i dette valgte jeg å 

redegjøre kort for min bakgrunn tidligere i denne oppgaven, da det kan gi nyttige innsikter 

for andre som tilnærmer seg denne rapporten. 

Reportasjetekstene i FOFO kan ses på som politiske tekster som formidler idealiserte og 

normative bilder av soldatene ved å utelukke de vanskelige temaene. Når soldatene er i felt 

er det ikke aktuelt å problematisere hvorfor de er tilstede. 

Fordi jeg er født og oppvokst i Norge og har vært en del av Forsvaret under 

førstegangstjeneste vil det kunne argumenteres at min analyse kan ha sterke begrensninger 

da den er utført innenfor den situasjonelle og kulturelle konteksten analyseobjektene er 

produsert under.  Samtidig er det nødvendig med kulturell innsikt for å forstå 

analyseobjektene i en diskursanalyse, dermed fremstår det som et toegget sverd å 

gjennomføre denne analysen. Å være oppmerksom på dette vil i hvert fall bidra til å styrke 

reliabiliteten. 
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Mening 

For å skape mening deler mennesker verden inn i kategorier som gjenspeiler interessene og 

perspektivene til kulturen de tilhører. Denne kategoriseringen diktere hva som havner i 

hvilken kategori. Fordi vi bruker språk til å forstå verden, er ikke ”virkeligheten” noe vi 

oppfatter umiddelbart, men gjennom språket. Det pågår en slags maktkamp om hvordan 

man skal kategorisere virkeligheten både direkte og indirekte (Svennevig 2007:159-163). 

 

Slik jeg tolker Svennevig er meningsdannelse først og fremst en menneskelig aktivitet, 

mening er altså ikke noe som eksisterer og overføres direkte til mennesket. Dette støttes 

også av Iver B. Neumann. 

 

«For å skape mening, bringes de modeller man allerede har lagret til anvendelse, og 

sanseinntrykkene presenteres for den sansende mediert av disse modellene. Samtidig kan 

man si at modellen selv dermed re-presenteres, i betydningen instansieres i sosial praksis. 

De «modellene» det her er snakk om er altså sosialt reproduserte fakta; for ikke å tape dette 

av syne, kan man kalle dem representasjoner. Representasjoner er ting og fenomener i den 

tapning de fremstår for oss, altså ikke tingene i seg selv, men tingene silt gjennom det som 

kommer mellom oss og verden: sproget, kategoriene osv.» (Neumann s 33). 

Her trekker Neuman altså et skille likt Kants Ding an sich (tingen i seg selv) og Erscheinung 

(tingen slike vi oppfatter den gjennom vårt sanseapparat). 

I boken Mening, materialitet og makt: en innføring i diskursanalyse, argumenterer Iver B. 

Neuman for at kulturell kompetanse er ”en nødvendig betingelse for å utføre en god 

diskursanalyse” (2001:50). Dette sammenfaller med en utbredt oppfatning om at 

samfunnsvitenskap og humaniora er en forstående og fortolkende vitenskap og derfor ikke 

kan benytte seg av naturvitenskapenes forklaringslogikk. Sagt på en annen måte kan ikke 

data om sosiale forhold tolkes uten en grad av fortolkning. Dette faller inn under 

hermeneutikkens perspektiv, der man tar utgangspunkt i at oppgaven til 

humanvitenskapene er å lede til forståelse, ikke naturlover for for eksempel menneskelig 

atferd (Østbye et. al. 2002: 21-22) For å kunne tolke kreves kulturell kompetanse. Dette kan 

tilsynelatende motstride objektivitetsidealet man forfekter i akademia. Dette er imidlertid 
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ikke tilfellet, og uten kulturell kompetanse kan man ikke tolke noe som er en forutsetning for 

forståelse. 

 

Modelleser/idealleser  

Idealleser, Bakhtin hevder at man utformer budskap ikke bare med tanke på tidligere 

ytringer men også fremtidige svar på det en selv ytrer. Når eg snakkar tek eg alltid omsyn til 

den erfaringsbakgrunnen adressaten oppfattar talen min mot, kor godt han er informert om 

situasjonen, om han har spesialkunnskap om den aktuelle kultursfæren der 

kommunikasjonen føregår, kva hans synspunkt og overtydingar er, kva fordommar (sett frå 

mitt synspunkt) han har, kva for sympatiar og antipatiar, - alt dette vil være med å 

bestemme korleis hans aktive varande forståing av mi ytring vil falle ut (Bakhtin 1998) 

 

Presupposisjoner 

Det Fairclough kaller «assumptions» tilsvarer begrepet presupposisjoner innen 

pragmatikken.  

Presupposisjon er et begrep som står sentralt i diskursanalyse. I boken Pragmatics definerer 

Yan Huang presupposisjon som en «inference or proposition whose truth is taken for 

granted» (2003:65). Hågvars bruker en lignende definisjon og kaller presupposisjon som “en 

underforstått forutseting I teksten” (Hågvar 2007:92). Å lete etter presupposisjon i en tekst 

handler med andre ord om å lete ette hva som er utelatt på grunnlag av at det er allment 

kjent, eller blir tatt for gitt. Å identifisere slike presupposisjoner kan vanskeliggjøres hvis man 

er en del av det fellesskapet presupposisjonen er en del av. 

(…) Discourse is defined on a different, more abstract, level as text. Discourse implies 

patterns and commonalities of knowledge and structures whereas a text is a specific and 

unique realization of a discourse. Texts belong to genres. Thus a discourse on New Labour 

could be realized in a potentially huge range of genres and texts, for example in a TV debate 

on the politics of New Labour, in a New Labour manifesto, in a speech by one of New 

Labour’s representatives and so forth (Wodak & Krzyzanowski 2008:6). 
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A text creates no sense in itself but only in connection with knowledge of the world and of 

the text (Van Dijk 2003,2005 i Qualitative discourse analysis in the social 2008:8) 

Begreper “representasjon” stammer opprinnelig fra latin, fra verbet “repraesentare”, som 

egentlig betydde å “presentere igjen”. I senlatin, og senere som lånord i de fleste europeiske 

språk, kom ordet etter hvert til å bety “å stå for” – slik f.eks. et bilde kan sies å stå for den 

personen det avbilder. Det er to former for representasjon som har betydning for denne 

oppgaven. Den første formen er den romlige representasjonen, avisartiklene jeg har 

analysert representerer en virkelighet langt borte fra Norge. Den andre formen for 

representasjon er den tidsmessige, artiklene i utvalget blir nå representert i kraft av noe 

annet, nemlig avisartiklene (Larsen i Larsen og Hausken 1999:21). 

Representasjoner er alltid selektive ”modeller” som forenkler eller fortolker de objektene de 

representerer”. Hvordan vi leser disse representasjonene avhenger av konvensjoner. 

Konvensjoner er ikke statiske og endrer seg mer eller mindre over tid. (Larsen iLArsen og 

Hausken 199:23). Måten jeg leser artiklene i utvalget mitt på i dag er altså annerledes enn 

måten de ble leste på da de var «ferske». 

 

Makt og dominans 

Makt kan studeres som relasjoner mellom grupper og institusjoner i samfunnet. Her skal vi 

se på makt i betydningen kommunikativ dominans blant individer i ulike situasjoner. Men 

som vi var inne på i forrige kapittel, er det en gjensidig avhengighetsrelasjon mellom den 

overordnede konteksten, nemlig kulturen og samfunnet, og den individuelle konteksten, det 

vi si den enkelte kommunikative situasjon. Maktrelasjoner i samfunnet etableres, 

opprettholdes og forandres gjennom lokal kommunikative mønstre i enkeltsituasjoner. Når 

det gjelder den enkelte kommunikative situasjon, definerer kulturen og samfunnet i 

utgangspunktet visse maktforhold mellom rollefigurene, men det å innta de ulike rollene og 

å tolk dem er et resultat av den enkelte situasjon (Svennevig s127). 
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Språk og virkelighet 

Forfatteren av en reportasjetekst fortolker virkeligheten gjennom å sette ord på noe som 

skjer eller har skjedd. Forfatteren er i en prosess hvor han eller hun «skape[r] et språklig 

uttrykk for noe i virkeligheten, fra ordplanet og opp til tekstplanet».   

Vi konstruerer et virkelighetsbilde gjennom bruken av språket, enten det er i valg av ord, 

retoriske figurer eller syntaktiske og tekstuelle konstruksjoner (Svennevig: 158). 

Innen Foucauldiansk diskursteori hevder man subjektene formes av diskursen og ikke 

omvendt. Dette utfordrer tanken om menneskets fire vilje. Det kan argumenteres for at 

Foucault ikke utelukker subjektets eksistens. Poenget hans er heller at ingen har kontroll 

over diskursen, uansett hvor mektige og innflytelsesrike de er. Det utelukker ikke at 

politikere og mektige grupper kan endre eller påvirke diskurser men det krever mye 

ressurser og lang tid (Jäger & Maier 2009:37-39). 
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Metode 
Forskningsetiske aspekter ved oppgaven 

Informasjon om norske militære disponeringer og aktiviteter i utlandet har vært og er 

fortsatt sensitivt, slev om Forsvaret har innført en mer åpen linje om hvor de er og hva de 

gjør i internasjonale oppdrag. Kunnskapsdepartementet fastslår at selv om  

«Individuell akademisk frihet er et grunnleggende prinsipp i forskningen og en viktig 
betingelse for å sikre uavhengig og pålitelig forskning. […] For alle moderne samfunn 
er det [imidlertid] en betydelig utfordring å finne en hensiktsmessig balanse mellom 
satsing på forskningens muligheter for å utvikle ny og samfunnstjenlig kunnskap og 
teknologi og samfunnets behov for å beskytte seg mot potensielle og utilsiktede 
skadelige virkninger». Dette er er også nedfelt i lovverket (regjerningen.no 2007).  
 

Dette forskningsprosjektet innebefatter ikke innhenting og lagring av personopplysninger 

eller annet sensitivt materiale. Empirien tar utgangspunkt i offentlig tilgjengelige data og 

innhenting og lagring anses u-kontroversielt. Jeg har derfor vurdert det som ikke relevant å 

sende inn noen form for søknad til NSD. For å sikre at jeg følger god forskningsetikk har jeg 

satt meg inn i retningslinjer for etiske forskning under menypunktet Forskningsetiske 

retningslinjer innen samfunnsvitenskap, juss og humaniora på nettsidene til forskningsetiske 

komiteer (online). Særlig relevant for oppgaven oppfattes forståelse av formidling og 

etterrettelighet. Intersubjektivitet er sikret gjennom reliabilitetstesting og publisering av 

kodebok, samt oversikt over artiklene som utgjør utvalget. For å styrke reliabiliteten og 

etterprøvbarheten ville det vært en god idé å tilgjengeliggjøre alle artiklene jeg har analysert 

i en database for enkel tilgang, dette ses ikke på som nødvendig da tilgangen på materialet 

vurderes som god. Datamaterialet ligger offentlig tilgjengelig gjennom Nasjonalbibliotekets 

arkiver frem til 2004. Skulle det være ønske om tilgang på artikler fra årbøker etter dette kan 

man henvende seg til Forsvarets Forum. Jeg har derfor vurdert det som unødvendig å gjøre 

artiklene tilgjengelige gjennom å avklare rettighetsbruk med Forsvarets Forum og for 

eksempel laste opp artikkelutvalget (som jeg har lagret i digitale bildefiler) tilgjengelig på en 

nettside.  

Samfunnsforskning av den typen jeg her gjennomfører står i en særstilling når det kommer 

til forskerens rolle og påvirkning av forskningsobjekt(ene). Dette kan skje på to måter ved at 

forskningsobjektene er bevisst seg selv og kan endre atferd under og i etterkant av 

forskningen og at forskeren selv påvirker resultat og mulige utfall ikke bare ved selve 
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forskningsaktiviteten men også gjennom egen person. Det er særlig det siste som er viktig å 

huske på i denne sammenheng da jeg ikke kommer til å gjennomføre intervjuer. Man 

kommer inn med en ballast preget av kulturell og politisk bakgrunn som er førende for 

hvordan man tilnærmer seg og oppfatter studieobjektene.  

Innen vitenskapen kan metode «(…) betraktes som systematiske og planmessige 

framgangsmåter for å etablere pålitelig kunnskap og holdbare teorier innenfor et 

fagområde» (Grønmo 2004: 27). Riktig bruk av metode bidrar til å sikre at forskningen man 

gjennomfører oppfyller krav til kvalitet og relevans og gir pålitelig kunnskap og 

videreutvikling av teorier (ibid: 27). I den grad dette er mulig ble behandlet i teorikapittelet. 

Av de to målsetningene Grønmo nevner er derfor det å fremskaffe kunnskap eller i hvert fall 

innsikt og forståelse derfor prioritert. 

Metoden skal være til hjelp og sørge for åpenhet og redelighet i forskning slik at argumenter 

og konklusjoner som fremsettes kan etterprøves og imøtegås av andre. Slik sett er metoden 

dette forskningsprosjektet er tuftet på hovedsakelig ment å gi svar på oppgavens 

problemstilling (Østbye et al. 2002: 09). Allikevel kommer man ikke utenom en del 

metodologiske prinsipper og avveiinger. Da oppgaven inkluderer både kvantitative og 

kvalitative data vil jeg gå noe mer inn på forholdet mellom disse to typene data, da det å 

legge hovedvekt på den ene typen data fremfor den andre ikke bør gjøres ubevisst men med 

utgangspunkt i en reflektert tilnærming til hvilke implikasjoner det har for hva man kan finne 

ut av og hvilken forskjell det er i den tyngden ulike fagmiljøer tillegger kvalitative og 

kvantitative data. 

Metodologi kan sies å være den delen av logikken som handler om de generelle prinsippene 

for kunnskapsutvikling (Grønmo 2004:29). Slik sett grenser den over til vitenskapsteori som 

«Forskningens formål er objektiv sandhed, kan man sige, men hvad er sandhed, og kan 

objektivet nogensinde opnås?» (Kjørup 2008: 21). 

 

Metode og teori uten tydelig skille 

Den gjennomsnittlige masterstudents erfaring med forskningsprosjekter av det omfang en 

masteroppgave utgjør er som regel begrenset, så også i mitt tilfelle. Da kan det være 

fornuftig å følge en fremgangsmåte med ganske streng metode basert på at det er vanlig å 
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hevde at man må kunne beherske reglene for å bryte dem eller avvike fra dem med suksess. 

Slik sett er diskursanalyse ikke nødvendigvis en velvillig hjelper på forskningens sti. 

Metodelitteratur innen diskursanalyse har vært manglende, blant annet fordi flere som 

utøver diskursanalyse har ønsket å bryte ned skillet mellom teori og metode (Neumann 

2001: 13-14). For å sikre at oppgavens metode er utgangspunktet for oppgavens metodiske 

fremgangsmåte gjort med utgangspunkt i Sigmund Grønmo sin bok Samfunnsvitenskapelige 

metoder (Grønmo 2004). Det har blitt gjort enkelte suppleringer fra andre kilder i tillegg til 

dette, men de forskjellige delene av metodedelen av oppgaven tar utgangspunkt i Grønmos 

fremgangsmåte. 

 

Hvorfor Forsvarets Forum? 
«Norges menige soldater har bedre allmenndannelse enn de fleste andre lands soldater. Når 
jeg sammenlikner Arn. Larsen, Igor og de andre med tilsvarende soldater fra andre land jeg 
har møtt, ble jeg stolt over refleksjonsnivået de la for dagen. Når jeg derimot surfet på nettet 
i PC-teltet på jakt etter kronikker og kommentarer om Afghanistan i norske medier, ble jeg 
tilsvarende skamfull over kunnskapsnivået. Jeg så rundt meg i PC-teltet: Hvordan kunne det 
ha seg at Norge har verdens smarteste soldater og verdens dummeste krigsdebatt?» (Nore 
2007:212) 
 

Denne oppgaven baserer seg utelukkende på artikler publisert i bladet Forsvarets Forum, 

under vil jeg kort redegjøre for valget om å gjøre det på denne måten. 

En mye brukt kategorisering når man skal analysere stoffkriterier for nyheter og identifisere 

hva som er «godt stoff», er å bruke kvalifikasjonskravene definert av Roksvold (1989: 22-28): 

aktualitet, sensasjon, identifikasjon og vesentlighet. Fortellinger om militære operasjoner er 

spektakulære i all sin grusomhet og under utforskende forstudier og basert på generelle 

antagelser hadde jeg en tydelig hypotese om at nyhetsrapporteringen om militære 

aktiviteter i dagspressen ikke ville være omfattende nok. Man kan få inntrykk av saker i 

dagspressen først og fremst er preget av sensasjonskravet og at dette gir et skjevt inntrykk. 

Detter er ikke noe jeg har empirisk belegg for å hevde og sånn sett kunne det være en 

interessant studie i seg selv. I tillegg til måten Forsvarets aktiviteter dekkes på har 

dagspressen også en rekke andre saker den skal dekke. Stoff om Forsvaret generelt og 

internasjonale operasjoner må konkurrere med mye annet. Et annet viktig skille mellom 

Forsvarets Forum og dagspressen er hvordan de må forholde seg til salg. Hensynet til å ha en 

avis som «selger» er større for aviser enn et fagmagasin. Salgshensyn tilsier at stoff med en 
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sterk følelsesapell (pathos) er viktig; følelsesappellen blir mindre avgjørende hvis 

salgsmotiver er sekundært (Roksvold 1989:22). Utfra forutsetning om at disse hensyn blir 

etterfulgt av aviser og basert på egen erfaring med dagspressen sett opp mot Forsvarets 

Forum mener jeg å se en klar tendens i retning av at dagspressens dekning av Norske 

soldaters innsats i konflikt er sensasjonspreget, mens det i «F» er en mer jevn dekning. I 

denne sammenheng er det viktig å nevne at dette ikke er den eneste grunnen til forskjell i 

dekning. Tilgang på kilder kan være enklere for «F» som er fysisk plassert på Forsvarets 

område, har dedikerte fagjournalister som utelukkende skriver med det militære som 

område og kan vedlikeholde et større nettverk. På grunnlag av at jeg ønsket kontinuitet i 

dekningen var imidlertid forskjellen i kravene for hva som er en god sak for dagspressen 

versus Forsvarets Forum avgjørende nok til å gå for Forsvarets Forum som analyseobjekt i 

stedet for dagspressen som strengt tatt når flere mennesker. 

 

Forsvarets Forum 

Forsvarets Forum ble opprettet på anmodning fra Forsvarsdepartementet. Bladets opphav 

står i en særposisjon da det ble opprettet som et resultat av en stortingsmelding lagt frem av 

regjeringen. En grundig utredning på anmodning fra Forsvarsdepartementet slo fast: 

“at det hittil har vært en svikt i informasjonstilbudet overfor Forsvarets faste personell av 
befal og sivilansatte. Det ble også understreket at reservebefalet – bortimot 50.000 
mobiliseringsdisponerte befalingsmenn og kvinnelig reservepersonell – er en meget viktig 
målgruppe for løpende og korrekt informasjon. Stortinget ga derfor sin tilslutning til forslaget 
om å utvide Mannskapsavisa til en fellesavis for Forsvaret”  (Forsvarets Forum 1980) 
 

Slik lyder dagens egenpresentasjonen av Forsvarets Forum på nettet: 

«Magasinet for og om Forsvaret. Bladet dekker de fleste felt av Forsvarets virksomhet og 

hverdag. Forsvarets forum kommer ut hver måned med et gjennomsnittlig sidetall på 

hundre. Opplaget er ca. 80 000 og sendes ut på hjemmeadresser samt internt i Forsvaret, til 

organisasjoner, til deler av skoleverket, bibliotekene, arbeidskontorer, yrkesveiledere, 

medier og politiske organer» (FOFO.no 2011a)  

Forsvarets Forum har hatt flere navn opp gjennom tidene disse er Forsvarets Forum, 

Forsvarsforum og F. For enkelthets skyld vil jeg gjennomgående omtale bladet som 

Forsvarets Forum, slik det er kjent på folkemunne. 



32 
 

Dette gjorde jeg 

Oppgaven kunne med tatt for seg et representativt utvalg av artikler og gått mer i dybden, i 

stedet for å favne så bredt som den gjorde. Dette ville gjort det mulig å se på andre tekster 

med mer eksplisitt diskuterer konflikter som ledere og debattinnlegg. Argumentet mot å 

gjøre dette er at denne typen artikler viste seg å handle mer om forsvarspolitikk og svært lite 

om soldatene på individnivå. Å skrive en oppgave om hvordan norske soldater fremstilles i 

en setting hvor de kun er brikker i et større bilde er interessant i seg selv, det ligger my 

implisitt mening i å utelate grupper eller individer, eller redusere enkeltsoldater til et verktøy 

for nors Forsvarspolitikk. Men det er mindre egnet til å svare på hvilke bilder av norske 

soldater Forsvaret bevisst prøver å tegne av norske soldater. Det er nettopp derfor 

distinksjonen «bevisst» brukes i problemstillingen. Jeg ønsker å finne ut om det finnes spor 

av strategi eller kontinuerlig opprettholdelse av norske soldater i utenlandsopersjoner, til 

tross for skiftende historiske paradigmer. 

Siden 1980 har det skjedd to store paradigmeskifter i spenningsforholdene i verden. Den 

kalde krigen er over, Sovjetunionen har falt og. Verden har med vantro sett terroraksjonen i 

U.S.A 11. september som for alvor har skapt en ny deling av verden sett med vestlige øyne. 

Men hva har skjedd med vårt verdensbilde etter så mange år med politiske og militære 

endringer? I denne oppgaven vil jeg utforske hvordan to store paradigmeskifter i verdens 

sikkerhetsbilde påvirker hvordan Forsvaret prøver å fremstille norske soldater i 

utenlandstjeneste. Med støtte i Faircloughs teori om diskursiv treghet vil det være rimelig å 

anta at svært lite har skjedd. Historiene som fortelles blir tilpasset eller rekontekstualisert 

etter hvert som tiden går. På denne måten kan Forsvaret og Forsvarsdepartementet sørge 

for stabilitet i sin virksomhet. 

Alfasaken har fremstilt norske soldater på en måte som fremstår usmakelig i opinionen. 

Fordømmelsen var tydelig, dette er en type soldater vi ikke ønsker, de må omvendes. 

Forsvarets strakstiltak var etikk-kurs. Som man har sett tidligere blir soldatene ansvarliggjort 

for oppdragene de drar ut på mens politikere og forsvarsledelse distanserer seg. Men 

hvordan ønsker Forsvaret å fremstille sine soldater i utenlandstjeneste, det er tydelig at de 

ønsker å skape et helt annet bilde enn det som fremstilles i Alfa. 

Innramming av budskap “framing”, hvordan ramme Alfa inn sin sak og hvordan rammer 

Forsvaret inn sine saker. 
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Denne typen utsagn kan få store konsekvenser på den norske opinionens synspunkt på 

norske soldater i inn- og utland og både soldater og høyere befal kan oppleve represalier.  

McChrystal prøvde å gjøre ting mer på Afghanernes prinsipper, men klarte ikke å få frem 

dette budskapet tydelig nok til egne soldater. De begynte å tvile på om generalen støttet 

sine tropper og det førte til stor motstand. 

Dette gjør det kanskje noe lettere å skjønne hvorfor det kan oppstå subkulturer i militæret 

av den typen det rapporteres om i Alfa-saken. 

Soldater er bare mennesker og i filmen Armadillo ser vi at de danske soldatene heller tråkker 

ned avlingene til en bonde enn å risikere å blir drept av veibomber. Isolert sett et rasjonelt 

valg i soldatenes hode, men for bonden en katastrofe og i det store bildet bygger det ned 

tillitten mellom lokalbefolkningen og soldatene (wired.com 2011). 

Soldatene har lært hva de skal si og hva de ikke skal si. Utad fronter de en identitet innad i 

troppen en annen. Denne todeling ble avdekket av Totland (2010) i sin masteroppgave om 

identitet i Telemarksbataljonen, som er den bataljonen som det oppgis at oftest settes inn i 

de væpnete konfliktene Norge deltar i. 

Utgangspunktet for metoden i denne oppgaven er en kombinert kvantitativ og kvalitativ 

tilnærming. Denne kombinasjonen er valgt fordi de to metodene kan bidra til forskjellige 

typer innsikt. Ved først å gjøre en kvantitativ registrering er målet å danne et oversiktsbilde 

over tendenser i materialet og om det går an å se hvilke type tekster som forekommer 

hyppigst i materialet.  

Kvantitativ og kvalitativ metode har altså sine styrker og svakheter som gjør at de kan 

fungere godt sammen i en oppgave ved at de utfyller hverandre godt og er komplementære. 

I et vitenskapshistorisk perspektiv er bildet imidlertid ikke like rosenrødt som jeg beskriver 

det her. Positivismestriden på xx-tallet problematiserte nettopp dette. Uten å gi en 

utbrodering av selve debatten her. Det er derimot nyttig å ta med seg videre det denne 

debatten egentlig handlet om, humanioras som en mindreverdig vitenskap som måtte 

etterligne naturvitenskapen for å ha noen som helst verdi, eller humaniora som noe 

egenartet.  
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Naturvitenskapen har tidligere i forskningshistorien påvirket humanioras tilnærming til 

forskning fordi man så på naturvitenskapen mer høyverdig. Dette skyldtes at man kunne 

observere og registrere fenomener for deretter å generalisere og at “  

Dette er innsikter som har vært for å prøve å unngå at den kvantitative delen kun blir 

kartografisk og at den kvalitative delen ikke går i fellen og kun bli mine personlige synspunkt. 

Søren Kjørup trekker frem to forskjellige utgangspunkt for å beskrive humanioras egenart, 

den hermeneutiske representert ved Wilhelm Dilthey og den kantianske tradisjon 

representer ved Immanuel Kant.  

For å oppnå en overordnet forståelse for datamateriale startet jeg med den kvantitative 

delen 

Kategoriene som er utviklet tar for seg objektive karakteristikker som dato og mer subjektive 

karakteristikker som tema.  

 

Den kvantitative delen 

Kvantitativ innholdsanalyse kan spores tilbake til 1950-tallet. Det er en metode som er 

relevant når man ønsker å se på utvikling over tid for eksempel hvem som avbildes i 

reportasjene Forsvarets Forum skriver om norske soldater i utenlandstjeneste. Metoden har 

blitt kritisert fordi den kun tar for seg den manifeste eller umiddelbare meningen det som er 

eksplisitt tilgjengelig i teksten og ikke sier noe om latent eller underliggende mening, altså 

det som er implisitt (Østbye 2002: 63). Det betyr at man blant annet kan gå i fellen å ende 

opp med en kartlegging av utvikling som ikke tilfører ny kunnskap kun oppramsing av 

ufortolkete data.  

Innholdsanalyser kan oppfylle flere formål, men kvantitative innholdsanalyser brukt isolert 

egner seg hovedsakelig til å beskrive mønstre og utviklingstendenser samt å finne ut 

hvordan mediene fremstiller ulike grupper i samfunnet (Østbye 2002:216).  I tillegg til å 

beskrive mønstre og utviklingstendenser i «F» sin reportasjedekning av norske soldaters 

innsats i utenlandske operasjoner, vil den kvantitative innholdsanalysen sammen med den 

innledende gjennomgangen av artiklene som utgjør utvalget bidra til innsikt om noen måter 

å rapportere på forekommer mer frekvent og derfor bør velges ut for en kvalitativ 
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tilnærming gjennom diskursanalyse. Begrunnelse for hvorfor de formene for rapportering 

som forekommer mest bør analyseres i diskursanalysen vil jeg komme tilbake til i utgreiingen 

om den kvalitative innholdsanalysen. Kort sagt går det ut på teorien om at gjentakelse av en 

diskurs sørger for å opprettholde denne over tid. Det er derfor rimelig å anta at disse 

artiklene har mer innflytelse på virkelighetsbildene som «F» skaper av norske soldater i 

utenlandstjeneste. 

Etter å ha klargjort hva en kan forvente å sitte igjen med av informasjon og resultater av den 

kvantitativ innholdsanalysen, ble arbeidet med å etablere koder som skulle brukes i 

kartleggingen av tekstene.  

«Problemstillingen utgjør et viktig utgangspunkt for forskerens vurderinger av hvilke 

kontekstuelle eller teoretiske sammenhenger som er mest relevante for den spesielle 

teksten som skal kodes. Slik sett vil koder utvikles dels induktivt, på grunnlag av det 

empiriske materialet, dels deduktivt, med utgangspunkt i begreper og teorier fra tidligere 

forskning.» (Grønmo 2004:346) 

Kvalitativt 

Med tanke på diskusjonen tidligere i oppgaven om hva humaniora er og selvfortolkende 

studieobjekter er det derfor lurt på komplementere en kvantitativ innholdsanalyse med en 

kvalitativ analyse basert på resultatene som fremkommer av den kvantitative delen. Østbye 

argumenterer for at dette er så viktig fordi utgangspunktet fordi et utgangspunkt for 

hermeneutikken er at «meningen i tekster ikke alltid er umiddelbart tilgjengelig eller 

entydig» (Østbye 2002:63). 

Forsvarets Forum er tilgjengelig gjennom Nasjonalbibliotekets arkiver. Innledende 

undersøkelser for å etablere kodebok ble derfor gjennomført her. Nasjonalbiblioteket hadde 

imidlertid ikke tilgjengelig årbøker etter 2004. Dette løste seg greit ved at Forsvarets Forum 

stilte sine egne arkiver tilgjengelig og var meget behjelpelige med tilgang på informasjon. Jeg 

fikk blant annet avklart at de ikke hadde digitale utgaver av Forsvarets Forum lenger tilbake 

enn 1996. På grunn av nylig flytting av lokaler var dette lagret på loftet. Jeg kom derfor frem 

til at det ikke ville være verdt å ta utgangspunkt i de digitaliserte utgavene da jeg uansett 

måtte gå igjennom halvparten av årbøkene manuelt. En mer maskinell behandling av 

materialet for å kunne bruke dataprogrammer til å se på forekomsten av bestemte ord og 
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gjerne hvilke ord som står i tilknytning til hverandre ble dermed fjernere. Jeg gjorde forsøk 

på å fotografere artiklene med et Canon 7D speilreflekskamera og se på mulighetene for å 

kopiere teksten uten å skrive den inn maskinelt. Her kom imidlertid min tekniske 

kompetanse til kort selv om det finnes dataprogrammer som kan identifisere tekst med 

relativt høy nøyaktighet basert på fotografi og en del er også gratis (freewaregenius.com 

2011). Løsningen ble å gå bort fra en lingvistisk tilnærming på mikronivå.  

En diskursanalyse har ofte elementer av retorisk analyse fordi analysemåtene har mye til 

felles og er nært beslektet. De to analyseformene har imidlertid noe forskjellig fokus, en 

retorisk analyse konsentrerer seg om tekst og forfatter, mens en diskursanalyse leter etter 

sosiale forklaringer og konsekvenser (Hågvar 2007:36-37). Oppsummert kan man derfor 

hevde at en retorisk artikkel i større grad konsentrerer seg om det som er eksplisitt, mens en 

diskursanalyse i større grad ønsker å si noe om det som implisitt, altså ikke utrykt direkte i 

teksten. 

På bakgrunn av dette vil jeg hevde at det at studien ikke går ned på mikronivå i tekstene og 

analyserer ord og bilder ikke utelukker muligheten for å lykkes med en diskursanalyse, men 

man går glipp av et interessant aspekt ved analyseobjektene. Selv om grunnen til at en slik 

analyse utelates er teknisk er argumentet for at det er forsvarlig men at metoden jeg bruker 

kan svare på problemstillingen. 

Utvalgskriterium 

Det er varierende hva man velger å inkluderer i en diskursanalyse, enkelte velger 

konsentrere analysen på tekster, mens andre inkluderer ulike typer data (Hitching 2011:15). 

Mens Hitching et. al argumenter for at “hvor mye datamateriale man trenger avgjøres i stor 

grad av forskningsspørsmålet, prosjektets størrelse og prosjektets overordnede mål” 

(2011:15-16). Hågvar på sin side mener det uansett “er et pluss hvis vi kan supplere 

tekstanalysen med intervjuer” (2007:37).  

For å utgjøre en del av utvalget må artiklene rapportere med utgangspunkt i Libanon, 

Kosovo, Bosnia eller Afghanistan. Om artiklene i tillegg har med intervjuobjekter som 

befinner seg i Norge er ikke diskvalifiserende. I utgangspunktet måtte artiklene oppgi i byline 

at journalisten var i et av de fire landene men dette ble droppet på grunn av varierende 

redaksjonell praksis opp igjennom de 30 årene med dekning som undersøkes. 
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Basert på kravene som må oppfylles for at artiklene skal inngå som en del av utvalget gikk 

jeg manuelt gjennom alle årbøkene for Forsvarets Forum fra 1980-2010. Uten bilag og 

innstikk utgjør dette nesten 24.000 sider som skulle skumleses og det er kanskje unødvendig 

å understreke at dette var en tidkrevende prosess. Artiklene ble i tillegg fotografert slik at 

det var mulig å analysere de i etterkant. 

 

Artiklene som kvalifiserte som en del av utvalget utgjorde hele 330 artikler. Disse var ujevnt 

fordelt over 30-årsperioden. Verdt å merke seg er at det i 1982 ikke var noen artikler som 

kvalifiserte til å bli en del av utvalget. Disse ble lest nærmere etter en første skumlesning og 

kodet med utgangspunkt i kodeskjema. Informasjonen ble ført inn i et excel-ark. 

Ved å lese lederne tilegnet jeg meg mye kunnskap om utviklingen og retningen Forsvarets 

Forum har tatt. Jeg valgte derfor bort å gjennomføre intervjuer med redaktører og 

journalister da bladet utvikling og redaksjonelle linje var godt dokumentert i bladet selv. 

Valg av enheter 

Ved kvantitative innholdsanalyser må datamaterialet organiseres i enheter variabler og 

verdier (Østbye 2002:219). Denne undersøkelsen opererer med enheter som er på 

artikkelnivå, men opererer med analyseenheter ned på avsnittsnivå.  

Alle artiklene ble registrert etter kodeskjemaet. Programmet Excel ble brukt da det ivaretar 

de behovene for behandling av data jeg hadde og fordi jeg er kjent med programmet. Et 

annet åpenbart alternativ ville vært SPSS, men på grunn av liten kjennskap ble dette valgt 

bort. 

Artikkel-ID 

Alle artikler ble registrert med en artikkel-ID, koden hver artikkel fikk besto av hvilket tiår, år, 

sidetall 

0

10

20

30

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

Antall artikler per år 



38 
 

Tittel 

Titlene på artiklene ble også registrert, dette var nyttig av to grunne. På enkelt sider var det 

flere artikler som utgjorde utvalget og for å gjøre det letter å vise hvilken sak som var valgt 

ut på sider med flere artikler der bare én sak på siden var kvalifisert inn i utvalget. 

År, utgave og konflikt 

Alle artiklene ble registrert på årstall, utgave og konflikt i separate kolonner. Dette var et 

enkelt grep som ble gjennomført for å gi flere sorteringsmuligheter. Dette ville i tillegg til å gi 

mulighet til å sortere på år og konflikt for seg åpne for muligheten til å sammenligne å se om 

konflikt eller tidsepoke kunne gi spesielle utslag eller funn. Registrering på utgave er en 

variabel som ikke er blitt brukt videre i analysen, en bedre behovsanalyse på forhånd kunne 

dermed spart meg for 330 punchinger av hvilken utgave artikkelen hadde stått på trykk i. 

Artikkel-ID ville uansett ha ivaretatt kravet om etterrettelighet og bruk av sporbare kilder 

hvis noen skulle ønske å ettergå forskningen min. 

Forsidesak, hovedartikkel og spaltecentimeter 

For å kunne si noe om hvilke saker som er viktigst når det rapporteres om norske soldater i 

utlandet ble artikler som var forsidesaker registrert. For å være en forsidesak måtte saken 

inni bladet være omtalt på forsiden. Om en artikkel var hovedartikkel eller ikke ble også 

registrert. En hovedartikkel ble definert som den artikkel som var mest dominerende på 

siden i form av størst tittel og areal den utgjorde på siden målt i kvadratcentimeter. Artiklene 

kunne vært målt i spaltecentimeter men fordi bladet går fra tabloidformat til det noe mindre 

magasinformatet med endringer i lay-out og fonter i 1985 ville det gjøre det vanskelig å 

sammenligne hvor stor plass som ble satt av til artiklene. Spaltecentimeter ble tatt med fordi 

Forsvarets Forum i 2004 går fra å prioritere å være ledende på nyheter om Forsvaret i Norge 

med 24 utgaver i året skifter redaksjonell linje og halverer antall utgivelser til 12 utgaver i 

året samtidig som de fra nå av satser mer på feature. Fra 2006 gjennomgår Forsvarets Form 

videre endringer i form av standardisering. Frem til dette årstallet har sidetallet på utgavene 

variert fra utgave til utgave. Fra 2006 og til dags dato er alle bladene på 100 sider uten 

unntak. Ved å måle areal i centimeter på tekst og bilde går det an å regne ut i prosent slik at 

tall om omfang kan sammenlignes. 

Tema 

Hvilket tema en sak omhandlet ble registrert i tre kolonne: tema1, tema2 og tema3. Tema1 

definert som hovedtema og lale artiklene i utvalget har et hovedtema eller tema1. Tema2 og 
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tema3 ble tatt med basert på betraktninger gjort for å fange opp underliggende temaer og 

se om det kunne avdekkes et mønster her. Dette ble gjort basert på vurderinger Bibiana 

Dahle Pienne (Pienne 2006) gjør i sin masteroppgave ved utvikling av sitt kodeskjema. 

Hovedtema ble definert som avhengig av tittel og ingress. Tema 2 og tema 3 ble registrert 

hvis en annen temakategori kunne identifiseres senere i artikkelen. Følgelig Har alle artikler 

blitt registrert med tema1, mens det varierer hvor mange artikler som har tema2 og tema3. 

Under følger en kort redegjørelse for hver temakategori. 

1. Det norske oppdraget beskrivelse av hva som gjøres/har blitt gjort/skal gjøres av norske 

styrker  

2. Organisering og administrativt (lønn deployering) 

3. Hjelp/bistand fra norske styrkebidrag (de er uunværlige) 

4. Besøk av VIP (minister/general inspiserer styrker) 

5. Beskrivelse av enhet 

6. Utstyr og materiell 

7. Velferdstilbud 

8. Soldatene forteller/soldatenes hverdag 

9. Sivilbefolkningen forteller/sivilbefolkningens hverdag 

10. Vann/mat tilgang for sivile 

11. hjelpearbeid/bistand 

12. Hunder/hundepatrulje 

13. Diskusjon på overordnet plan om konflikt/fred forsoning (andres innsats også ikke kun 

nordmenns) 

14. Kriminalitet 

15. Lovbrudd/dårlig moral etc  

16. Ulykke/dødsfall 

17. Antropologisk deskriptiv (om samfunn/kultur) 

18. Alliertes innsats 

19. Besøk politiker 

20. Selvreferensielt journalist fokuserer på FOFO, eller seg selv og egne opplevelser 

21. Kuriosa 

22. Annet 
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Kildedominans 

Man kan lett tenke seg at så lenge et tema omtales så er det nok til å si noe om hva som 

oppfattes som viktig. Derfor ble kildedominans registrert etter følgende kategorier: 

1. Norsk ståsted (norsk kildedominans/ fokus på nordmenn) 

2. Ikke-militære (politikere, eksperter dominerer etc.) 

3. Lokalbefolkning (lib,bos, kos, afg, lokal kildedominans sivile/fokus på sivile) 

4. Lokale myndigheter/-personer (kildedominans) 

5. Allierte (alliert kildedominans) 

6. Annet 

 

Foto/illustrasjon 

For alle artikler ble det registrert om artikkelen hadde fotografi og hvis ja hvem som var 

avbildet. Kategoriene baserte seg på samme tilnærming som til temakategoriene. Ved å bla 

gjennom utvalgte årbøker på forhånd noterte jeg det som var avbildet med fokus på 

mennesker. I tillegg ble hunder og utstyr lagt til da disse var avbildet ved flere anledninger 

og det kunne være interessant å se om man hunder og utstyr var oftere avbildet enn for 

eksempel sivile eller allierte. 

1. Norske militære 

2. Norske ikke-militære 

3. Hunder i norsk tjeneste 

4. Lokale sivile fra gjeldende land 

5. Lokale med verv eller militær tilknytning 

6. Allierte militære 

7. Grafikk/faktaboks/kart 

8. Annet 

 

I tillegg målte jeg hvor mange kvadratcentimeter med bilder hver sak hadde (hvorfor?) 
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Journalist 

Forsvarets Forum jobber uavhengig av Forsvaret, men de tette båndene til Forsvaret gjør at 

Forsvarets egne ansatte til tider slipper til med artikler fra utenlandsoppdrag. For å kunne 

spore hvem som skriver sakene ble det registrert om journalist var: 

1. (1) egen 

2. (2) ansatt i Forsvarsgren eller støtteenhet for Forsvaret 

3. (3) Annet (navngitt) 

4. (4) ukjent 

 

I tillegg registrerte jeg kjønn på journalist utifra navn på byline for å se om det var mulig å si 

noe om en forskjell i fremstilling gjennom valg av tema og bilder basert på kjønn. 

 

Journalistens kjønn 

For å skape mening deler mennesker verden inn i kategorier som gjenspeiler interessene og 

perspektivene til kulturen de tilhører. Denne kategoriseringen diktere hva som havner i 

hvilken kategori. Fordi vi bruker språk til å forstå verden, er ikke ”virkeligheten” noe vi 

oppfatter umiddelbart, men gjennom språket. Det pågår en slags maktkamp om hvordan 

man skal kategorisere virkeligheten både direkte og indirekte (Svennevig 2007:159-163). 

 

Et typisk eksempel på hvordan dette fungerer i praksis er følgende tankenøtt jeg fikk servert 

av min kvinnelige kvinnesaksorienterte norsklærer på ungdomsskolen: 

 

En far og hans sønn kjører i samme bil og kommer ut for en trafikkulykke. Faren omkommer. 

Sønnen blir alvorlig skadet og fraktes til sykehuset med ambulanse. Han forberedes til 

operasjon, men kirurgen som skulle operere ham sier «Jeg kan ikke operere den gutten – det 

er jo min sønn!» Hvordan henger dette sammen? 

 

Både jenter og gutter i klassen brukte lang tid på denne gåten, da vi hørte svaret virket det 

overraskende åpenbart. Også den dag i dag må flere tenke seg om før de finner svaret. Det 

finnes dog sterke krefter som har og fortsatt jobber iherdig for å endre vår tankemåte.  
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«Som kjent har feminister i lang tid kjempet mot en utbredt språkbruk som tegner et bilde 

av at det er menn som styrer landet vårt (Svennevig 2007:161)»  

 

Dette har ført til at man i det offentlig og media etter språkkritikk har innført utstrakt bruk 

av kjønnsnøytrale titler. Dette fungerer som en motkraft til det rådende verdensbildet av 

menn som styrende (Svennevig 2007:161). 

 

Det er rimelig å anta at svaret på denne gåten er i ferd med å bli mer og mer åpenbar jo 

yngre man er. Dette kan man takke feministbevegelsens og et økende antall kvinnelige leger 

for. På bakgrunn av dette var det i utgangspunktet interessant å registrere journalistens 

kjønn for å ha muligheten til å se om journalistens kjønn påvirker hvilke temaer og 

perspektiver som velges og hvordan saker omtales. Det viste seg imidlertid å være svært 

skjev fordeling av kjønn. I epoke 1 var det kun mannlige journalister, i epoke 2 var en sak 

skrevet av en kvinnelig journalist og i epoke 3 var 15 saker skrevet av en kvinne. Til sammen 

utgjør dette 4,84 prosent av utvalget. Jeg valgte å ikke ta med journalistens kjønn inn i 

analysen, da dette viste seg å være lite relevant for problemstillingen, da det sier mer om 

journalistene enn de faktiske bildene som formidles av norske soldater. Jeg trekker likevel 

inn dette i metodedelen som et glimrende eksempel på at selv om kjønn kan være viktig, må 

det appliseres på en måte i undersøkelsesopplegget som støtter opp under målet om å svare 

på problemstilling. Gjør det ikke det må det kuttes ut eller omformuleres- Leksen lært er at 

dårlig fokusert datainnsamling kan føre til mye bortkastet arbeid man ikke kan bruke videre i 

en analysedel. 

 

Kildebruk 

I forhold til kilder ble det registrert i hvilken grad kildene var identifiserbare. Det er et 

allment journalistisk prinsipp at kilder kun skal anonymiseres i omstendigheter som krever 

det av hensyn til kildens sikkerhet. Dette er spesielt interessant i forbindelse med hvordan 

soldater i utenlandstjeneste fremstilles fordi det er en måte å avsløre koherens mellom det 

som formidles. Anonymiserte soldater i en artikkel om et oppdrag som offisielt sett er 

ukontroversielt vil være motstridende, da man kan anta at det ikke er farlig å fremstå med 
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fullt navn og bilde i slike tilfeller. På den andre siden kan man hevde at det alltid er 

kontroversielt å sende soldater inn i andre land. 

Hva slags kilder som får komme til ordet er også viktig for å se på fremstillingen. Det kan 

være like viktig å avsløre hvem som ikke kommer til orde. Derfor ble kildekategoriene 

utviklet med tanke på alle involverte parter, for også å kunne se om det er et mønster i hvem 

som ikke får komme til ordet. Kjønn på kilde ble også tatt med av eksplorative årsaker for å 

se om man kunne finne et mønster i etterkant. Er for eksempel kvinner i krig mest 

representert under temakategorien kuriosa, eller som soldater på lik linje med menn? Jeg 

satt ingen begrensning på antall kilder jeg skulle ta med for å begrense dataomfanget. Denne 

vurderingen ble gjort basert på årbøkene fra 1980, 1990 og 2000, altså før Forsvarets Forum 

for alvor la om til feature-saker. Resultatet ble et enormt omfang registreringer av kilder. 

Artikkelen «music reaction force» i utgave nummer 2 fra 2009 er artikkelen med fleste 

kilder. Artikkelen går over åtte sider med hele 21intervjuobjekter. Dette vriket fornuftig før 

kodingen ble iverksatt, men viste seg å være en ulempe fordi enkelte artikler på den måten 

kunne gi ekstreme utslag på empirien. Kombinert med at første halvdel av materialet er fra 

nyhetsartikler og de resterende er fra featuresaker med flere kilder gir her en forskjell. 

   

Representativitet og utvalgsproblematikk 

Mange negative saker dekkes ikke på stedet (eksempel på nordmann tatt for narkotika i 

Libanon som tas med til Israel og dermed faller utenfor pga streng begrensing på geografi). 

Når man leser tallene må man være bevisst måten tellingen har foregått på, eksempel med 

29% utslag på tema i 2009? Korrigert for hovedsak og undersak ser bildet slik ut. Hovedsak 

sier noe om hvilke tema som gis høyest prioritet og er derfor viktig. Det er rimelig å anta at 

sakene fanger leserens oppmerksomhet først da disse sakene gis størst plass (gj. Snittlig 

hovedsak er x antall spalte cm mens gjennomsnittlig undersak er x antall cm). I tillegg er alle? 

Hovedsaker med bilde mens kun noen få undersaker er det tilsvarende. 
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Tre tidsperioder 

Artiklene ble kodet både på konflikt og etter når de sto på trykk. På denne måten hadde jeg 

muligheten til å se om hvilken konflikt som ble omtalt hadde utsalg for hvordan norske 

soldater ble fremstilt. Det ga også mulighet til å se på om tidshorisonten ga utslag.  

Jeg vil se på hvordan Forsvarets Forum har dekket norske soldaters innsats i internasjonale 

operasjoner i tre historiske epoker. Forsvarets Forum ble opprettet i 1980 og fylte 30 år i 

2010.  Epokene jeg har delt inn i er tidsmessig ikke likedelte, men har endringer i 

utenrikspolitiske epoker som utgangspunkt: 

 

 1980-1989/1991 frem til den kalde krigens slutt (et tydelig verdens-/fiendebilde – jeg 

vurderer å la denne perioden slutte enten ved murens fall i 1989 eller ved 

Gorbatsjovs avgang i 1991 og oppløsningen av Sovjetunionen – litt avhengig av hva 

jeg finner i litteratur og datamaterialet) 

 

 1989/1991-2001 mellomperiode (en ny forsvars- og utenrikspolitisk dagsorden) 

 

 2001-2010 etter 11. September (asymmetrisk krigføring) 

 

Konflikt 

Om artikkelen rapporterer fra konfliktene i Libanon, Bosnia, Kosovo eller Afghanistan gjør 

det mulig å sortere resultater etter konflikt for å se om det er forskjeller. Når Norge sendte 

styrker til Libanon og Bosnia var dette med et FN-mandat i ryggen. I Kosovo og Afghanistan 

var derimot den militære inngripen legitimert gjennom NATO. gikk man derimot inn med 

Dette gjør det også mulig til å se om det er forskjell i konflikt fra konflikt sjekk ut dette nøye? 

 

Tema 

Alle artikler ble registrert med artikkel-ID, identifikasjonskoden en artikkel får er avhengig av 

år, utgave og side. Tittel ble også registrert for at man skal kunne identifisere artikkelen på 

sider hvor flere saker står på trykk. Temakategoriene til Pienne ble brukt som utgangspunkt. 
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Foto 

Antall foto og hvem som er avbildet i fotografiene ble registrert. Hvordan illustreres sakene 

billedmessig? Personer i bildene ble registrert. I tillegg har jeg kartlagt om norske soldater og 

sivile fra gjeldende land er avbildet sammen. Dette fordi det kan si noe om hvordan 

relasjonen mellom norske soldater og menneskene de er der for å hjelpe. Skapes det et 

inntrykk av avstand eller samhold. Sammen eller adskilt, i kun x antall bilder er soldater og 

sivile registrert sammen, 

 

Utvalget 

Forsvaret har lenge skrevet om Forsvaret gjennom en rekke magasiner rettet mot forskjellige 

grupper. En som har undersøkt dette er Grønmo: [sett inn sitat] 

En diskursanalyse vil alltid måtte inneholde en form for avgrensing fordi diskurser overlapper 

hverandre og tekstene bygger på hverandre og er tidsmessig ubegrenset. Det er fordeler og 

ulemper med å inkludere et lengre eller kortere tidsspenn. Større tidsrom og mer materiale 

vil begrense hvor detaljert man kan være i sin beskrivelser (Neumann:2001:55-57). 

 

Styrker og svakheter ved utvalget 

Artikler som omhandler kriminalitet dekkes på annet sted i avisen eller ville vært en del av 

utvalget hvis jeg tok med alle artikler som skrevet i utlandet. Dette fordi man sjeldent tar et 

oppgjør med denne type ting i et konfliktfylt område men venter til man har kommet på 

norsk jord, eller nærmeste trygge sone. Et eksempel som illustrerer dette godt er artikkelen 

om [sett inn navn] som ble tatt for narkotikabesittelse [og senere dømt?]. 

Dette er i seg selv et interessant funn, fordi det uavhengig av grunn gir en indikasjon på at 

man ikke tar opp vanskelige temaer mens man er i strid eller et konfliktfylt område. Dette 

påvirker hvordan norske soldater fremstilles, man unngår det vanskelige. Årsaken til dette 

kan være så mangt, journalisten var ikke på stedet da det skjedde etc. og da faller slike saker 

uansett utenfor. 
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Registrering 

Dataregistreringen er gjort i Microsoft Excel. Jeg vurderte å lære meg SPSS fordi dette 

verktøyet har et mer grafisk grensesnitt og er laget spesielt for å foreta statistiske 

beregninger. Men etter å ha skumlest i en brukermanual og vurdert hva slags tallmateriale 

jeg ønsket å registrere og hvilke beregninger jeg ville gjøre kombinert med at jeg allerede 

hadde noe kunnskap i Excel, droppet jeg å gå videre med SPSS. Dataene mine skulle først og 

fremst skulle brukes til å måle utvikling over tid fant jeg det mest formålstjenlig å benytte et 

verktøy jeg allerede var kjent med. Ved hjelp av pivot-funksjonaliteten i Excel kan man også 

kombinere data på svært mange måter.  

 

Validitet 

«Validitet referer (…) til datamaterialets gyldighet i forhold til de problemstillingene som skal 

belyses» (Grønmo 2004:231). Det hjelper ikke å ha reliable måleinstrumenter hvis de ikke er 

utformet for å måle det man ønsker å måle. Østbye argumenterer for at det er umulig å 

oppnå perfekt validitet og det ikke er mulig å teste eller beregne validiteten i en 

undersøkelse på en eksakt måte, men at man ved kritiske drøftinger av 

undersøkelsesopplegg datainnsamling og datamateriale (Grønmo 2004: 237).  

 

Reliabilitet 

En fare er å overse artikler som utgjør en del av mitt forskningsunivers. Da jeg egenhendig 

har bladd i gjennom 30 årbøker med Forsvarets Forum er det ikke umulig at dette har 

skjedd. En gjennomgang av årboken for 1992 ble gjennomført i etterkant for å sjekke dette, 

resultatet var betryggende da alle artiklene som skulle være en del av utvalget var fanget 

opp. Men det er umulig å si bombastisk at alle artikler som er relevante er plukket ut eller 

anslå noen feilmargin utfra denne uhøytidelige testen. En mer korrekt måte å teste dette på 

ville være å la en annen person plukke ut relevante artikler fra 10% av årbøkene og 

generalisert ut fra dette. Av tidsmessige og praktiske hensyn ble dette ikke gjennomført. 

Det ble derfor naturlig å sjekke hvordan Forsvaret selv definerer Velferdstjenesten. 

«Velferdstjenesten omfatter både soldater og fast ansatte, militære som sivile.  
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Velferdstjenesten driver både fritidsfaglig, sosialfaglig og kulturelt arbeid og skal støtte 

sjefene for å skape større trivsel. Personellets trivsel er viktig for at Forsvaret skal bli mer 

effektivt og bedre rustet til å løse organisasjonens oppgaver.»  

 

At kodeboken ble utformet uten klare definisjoner på enkelte av temakategoriene kan være 

med på å svekke reliabiliteten. Det er usannsynlig at andre personer legger akkurat det 

samme i ord og begreper som jeg og dette kan i verste fall gi forskjellige utfall når man skal 

tildele temakategorier til artiklene. Når det er sagt er de fleste av temakategoriene definert 

med utgangspunkt i titler eller stillinger som ikke kan misforstås for eksempel. Norske 

soldater, norske offiserer 

 

For å styrke reliabiliteten til oppgaven har jeg interreliabilitetstestet den kvantitative 

kodingen. Dette ble gjort ved å la Hanne Tungen som har mastergrad i journalistikk og har 

kjennskap til kvantitativ koding og diskursanalyse kode ti prosent av utvalget. Samsvaret på 

tema 1 var på 70,4 utregnet etter Grønmos modell for utregning av samsvar i prosent 

(Grønmo 2004). Team 2 og Tema 3 ble for dårlig til å kunne tilegge særlig vekt, jeg valgte 

allikevel å ta med tema 2 da det kunne gi nyttig innsikt, selv om det ikke kan generaliseres 

fra funnene.  

 

Generaliserbarhet 

Som diskutert i teoridelen er det svært omdiskutert i hvilken grad man kan generalisere ut 

ifra denne typen undersøkelser og om dette i det hele tatt er ønskelig og bør være et mål, da 

man slik jeg ser det må ofre forståelse og innsikt hvis man skal fjerne forskerens tolkning 

fullstendig innen menneskevitenskapene. 
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Funn 

Epoke 1 Den kalde krigen 

Den klassiske operasjonen.  

LIBANON 1978: Det er dramatikk i Midtøsten – igjen. Israel invaderer Libanon og hærtar den 

sørlige delen av landet. Okkupasjonen blir fordømt av FNs sikkerhetsråd, som vedtar å sende 

en midlertidig fredsstyrke, UNIFIL. Tre tiår senere står den fortsatt i Sør-Libanon 

(Forsvaret.no 2011a). 

 

Forsvarets forum i epoke 1 

For å redegjøre for produksjonsbetingelsene vil jeg kort beskrive hvordan Forsvarets Forum 

opererte i epoke 1. Etter nylig å ha blitt startet opp var Forsvarets Forum en nyhetsavis som 

kom ut annenhver uke. Seks av journalistene er vernepliktige inne til førstegangstjeneste. 

Formater på avisen, antall sider etc.  

I den første lederen redegjøre det for hvor mange avisen går ut til og til hvem. 

«Forsvarets Forum trykkes i et opplag på ca. 80 000 hvorav ca. 50 00 distribueres til 

reservebefalet på hjemmeadresse. Avisen vil komme hver 14. Dag – til sammen med 24 

nummer. Sidetall og stoffmengde øker med bortimot 30 prosent i forhold til Mannskapsavisa 

(Forsvarets Forum 1980). 

I tillegg er avisen tilgjengelig for allmenheten gjennom salg over disk i Narvesens 

International Bookshop for 5 kroner.  I det fjerde nummeret er det tydelig at avisens 

lansering har vært gjenstand for betydelig engasjement da det argumenteres for at avisen 

må «gå seg til». Det understrekes i lederen at 

«Avisen skal ha en fri stilling, på lik linje med andre presseorganer i landet vårt. Forsvarets 

Forum er med andre ord også fritt forum. Så la oss få høre fra dere!» 

Til tross for dette kan det argumenteres at Forsvarsdepartementet er svært delaktig og 

involvert i å diktere formålet. Iden femte utgaven av bladet under tittelen «et organ som alle 

kan identifisere seg med» skriver daværende Forsvarsminister Thorvald Stoltenberg 

følgende: 
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«Den nye fellesavisen fremstår som et direkte resultat av en grundig utredning, først 

gjennom en vurdering i Forsvarsdepartementet – som førte til at Regjeringen la frem sin 

stortingsmelding om saken.» 

Det er tydelig at Forsvarsdepartementet har betydelige interesser i avisen, selv om den er 

står fritt og operer som selvstendig publikasjon. Avisen gis ut i tabloidformat frem til 1985 da 

det fysiske formatet gjøres om til et mindre magasinformat. 

 

Denne epoken strekker seg som nevnt fra opprettelsen av Forsvarets forum i 1980 til og med 

året for Sovjetunionens oppløsning i 1991. Utvalget er på 111 artikler i denne perioden. I 

1982 er det ingen artikler som kvalifiserer til å utgjøre en del av utvalget, dette er det eneste 

året i 30-årsperioden der ingen artikler er registrert. Det er også verdt å merke seg at alle 

artiklene i denne perioden (naturlig nok) handler om Libanon-konflikten. FN-soldater ble ikke 

deployert til Bosnia før i 1992, selv om krigen regnes å ha startet i 1991. 

 

Tabell1 viser distribusjon av artikler i epoke 1. 

Tema 

Som tabell 2 viser fordeler 61 prosent av artiklene for denne perioden seg på følgende fem 

temaer: 01. beskrivelse av oppdraget, 08. soldatene forteller, 21. Kuriosa, 02. Organisering 

og administrasjon, samt 13. Overordnet diskusjon om konflikten. 

Tema1 Epoke 1 1980-1991 

01. Oppdraget 14 % 
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02. Organisering og adm. 10 % 

03. Norske soldater yter hjelp 5 % 

04. Besøk av VIP 6 % 

05. Beskrivelse av enhet 6 % 

06. Utstyr og materiell 5 % 

07. Velferdstilbud 5 % 

08. Soldatene forteller 14 % 

09. Sivilbefolkning forteller 4 % 

10. Tilgang vann/mat for sivil 

befolking 0 % 

11. Hjelpearbeid/bistand 0 % 

12. Hunder/hundepatrulje 5 % 

13. Overordnet diskusjon om 

konflikten 10 % 

14. Kriminalitet 0 % 

15. Lovbrudd/moral norske soldater 2 % 

16. Ulykke/dødsfall 1 % 

17. Antropologisk deskriptiv om 

lokalbefolkning 1 % 

18. Alliertes innsats 0 % 

19. Besøk politiker 0 % 

20. Selvreferensiell journalist 0 % 

21. Kuriosa 13 % 

22. Annet 1 % 

Sum 100 % 

Tabell 2 viser hvilke temaer som er hovedtema i artiklene for perioden 1980-1991. For 

ytterligere definisjon av temakategoriense vedlegg x.x og metodekapittelet 
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Tema2 

Som tabell 3 viser fordeler 61 prosent av artiklene for denne perioden seg på følgende fem 

temaer: 01. beskrivelse av oppdraget, 08. soldatene forteller, 21. Kuriosa, 02. Organisering 

og administrasjon, samt 13. Overordnet diskusjon om konflikten. 

 

Tema2 Epoke 1 1980-1991 

01. Oppdraget 22 % 

02. Organisering og adm. 1 % 

03. Norske soldater yter hjelp 10 % 

04. Besøk av VIP 1 % 

05. Beskrivelse av enhet 12 % 

06. Utstyr og meteriell 0 % 

07. Velferdstilbud 10 % 

08. Soldatene forteller 18 % 

09. Sivilbefolkning forteller 4 % 

10. Tilgang vann/mat for sivil 

befolking 0 % 

11. Hjelpearbeid/bistand 0 % 

12. Hunder/hundepatrulje 1 % 

13. Overordnet diskusjon om 

konflikten 14 % 

14. Kriminalitet 0 % 

15. Lovbrudd/moral norske soldater 0 % 

16. Ulykke/dødsfall 1 % 

17. Antropologisk deskriptiv om 

lokalbefolkning 1 % 

18. Alliertes innsats 0 % 

19. Besøk politiker 0 % 

20. Selvreferensiell journalist 1 % 

21. Kuriosa 3 % 
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22. Annet 0 % 

Sum 100 % 

Tabell 3 

Kildedominans 

 

Tabell 4 

Foto 

Artiklene i epoke 1 består av 125, alle fotokategoriene er representert med minst én 

oppføring.  Fordelt på 111 artikler gir dette 1,1 bilde per artikkel i utvalget. Figur X viser 

fordelingen på de ulike fotokategoriene. 
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Tabell 5 

Som figuren viser er det ekstrem overvekt av norske militære som er avbildet. 72 av bildene 

inneholder norske soldater, norske soldater er med andre ord representert på 90 prosent av 

bildene. Lokale sivil er representert på 22,5 prosent av bildene og er nest mest avbildet. ER 

nordmenn avbildet sammen med sivile? 
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Epoke 2  
Utvalget for epoke 2 består av 143 artikler skrevet i tidsrommet 1992 til 2001. Etter 

oppløsningen av Sovjetunionen og en ny verdensorden med USA som eneste reelle 

stormakt. Trusselbildet er imidlertid preget av den kalde krigen. Artiklene rapporterer fra 

Libanon, Bosnia og Kosovo.  

Tema 

De fem mest representerte hovedtemaene i denne perioden er beskrivelse av 02. 

Oppdraget, 01. Organisering og administrasjon, 09. Sivilbefolkningen forteller 21. kuriosa og 

13. overordnet diskusjon om konflikten. Disse fem kategoriene utgjør 63 prosent av denne 

periodens hovedtemaer. 

Tema1 Epoke 2 1992-2001 

01. Oppdraget 12 % 

02. Organisering og adm. 22 % 

03. Norske soldater yter hjelp 6 % 

04. Besøk av VIP 1 % 

05. Beskrivelse av enhet 8 % 

06. Utstyr og materiell 1 % 

07. Velferdstilbud 4 % 

08. Soldatene forteller 7 % 

09. Sivilbefolkning forteller 10 % 

10. Tilgang vann/mat for sivil 

befolking 0 % 

11. Hjelpearbeid/bistand 1 % 

12. Hunder/hundepatrulje 1 % 

13. Overordnet diskusjon om 

konflikten 9 % 

14. Kriminalitet 0 % 

15. Lovbrudd/moral norske soldater 1 % 

16. Ulykke/dødsfall 1 % 

17. Antropologisk deskriptiv om 2 % 
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lokalbefolkning 

18. Alliertes innsats 3 % 

19. Besøk politiker 0 % 

20. Selvreferensiell journalist 0 % 

21. Kuriosa 10 % 

22. Annet 1 % 

Sum 100 % 

Tabell 6 viser hvilke temaer som er hovedtema i artiklene for perioden 1992-2001. For 

ytterligere definisjon av temakategoriense se vedlegg x.x og metodekapittelet. 

 

Tema2 

Tema2 Epoke 2 1992-2001 

01. Oppdraget 9 % 

02. Organisering og adm. 8 % 

03. Norske soldater yter hjelp 5 % 

04. Besøk av VIP 0 % 

05. Beskrivelse av enhet 8 % 

06. Utstyr og meteriell 2 % 

07. Velferdstilbud 1 % 

08. Soldatene forteller 37 % 

09. Sivilbefolkning forteller 14 % 

10. Tilgang vann/mat for sivil 

befolking 0 % 

11. Hjelpearbeid/bistand 0 % 

12. Hunder/hundepatrulje 0 % 

13. Overordnet diskusjon om 

konflikten 10 % 

14. Kriminalitet 0 % 

15. Lovbrudd/moral norske soldater 0 % 

16. Ulykke/dødsfall 1 % 
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17. Antropologisk deskriptiv om 

lokalbefolkning 1 % 

18. Alliertes innsats 1 % 

19. Besøk politiker 0 % 

20. Selvreferensiell journalist 1 % 

21. Kuriosa 1 % 

22. Annet 0 % 

Sum 100 % 

Tabell 7 viser hvilke temaer som er hovedtema i artiklene for perioden 1992-2001. For 

ytterligere definisjon av temakategoriense se vedlegg x.x og metodekapittelet. 

 

Kildedominans 

 

Tabell 8 
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Epoke 3 

Epoke 3 består av 74 artikler skrevet i perioden 2001 til 2010, det er perioden med færrest 

artikler, men på grunn av endringer i Forsvarets Forums redaksjonelle linje fra nyhetsfokus til 

mer feature-preg med reportasjefokus er det naturlig at det å skrive færre, men lengre 

saker. 

Tema 

De fem mest representerte hovedtemaene i denne perioden er beskrivelse av 01. oppdraget, 

09. sivilbefolkningen forteller, 19. besøk fra politiker, 05. beskrivelse av (militær) enhet og 

13. overordnet diskusjon om konflikten. Disse fem kategoriene utgjør 67 prosent av denne 

periodens hovedtemaer. 

Tema1 Epoke 3 2001-2010 

01. Oppdraget 19 % 

02. Organisering og adm. 7 % 

03. Norske soldater yter hjelp 0 % 

04. Besøk av VIP 4 % 

05. Beskrivelse av (militær) enhet 11 % 

06. Utstyr og materiell 0 % 

07. Velferdstilbud 3 % 

08. Soldatene forteller 7 % 

09. Sivilbefolkning forteller 16 % 

10. Tilgang vann/mat for sivil befolking 0 % 

11. Hjelpearbeid/bistand 1 % 

12. Hunder/hundepatrulje 1 % 

13. Overordnet diskusjon om konflikten 8 % 

14. Kriminalitet 0 % 

15. Lovbrudd/moral norske soldater 1 % 

16. Ulykke/dødsfall 1 % 

17. Antropologisk deskriptiv om 

lokalbefolkning 0 % 

18. Alliertes innsats 4 % 

19. Besøk politiker 13 % 
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20. Selvreferensiell journalist 1 % 

21. Kuriosa 3 % 

22. Annet 0 % 

Tabell 9 viser hvilke temaer som er hovedtema i artiklene for perioden 2002-2010. For 

ytterligere definisjon av temakategoriense se vedlegg x.x og metodekapittelet 

 

Tema2 

Tema2 Epoke 3 2001-2010 

01. Oppdraget 18 % 

02. Organisering og adm. 5 % 

03. Norske soldater yter hjelp 8 % 

04. Besøk av VIP 0 % 

05. Beskrivelse av enhet 2 % 

06. Utstyr og meteriell 0 % 

07. Velferdstilbud 2 % 

08. Soldatene forteller 18 % 

09. Sivilbefolkning forteller 8 % 

10. Tilgang vann/mat for sivil befolking 0 % 

11. Hjelpearbeid/bistand 0 % 

12. Hunder/hundepatrulje 2 % 

13. Overordnet diskusjon om konflikten 20 % 

14. Kriminalitet 2 % 

15. Lovbrudd/moral norske soldater 0 % 

16. Ulykke/dødsfall 0 % 

17. Antropologisk deskriptiv om 

lokalbefolkning 0 % 

18. Alliertes innsats 0 % 

19. Besøk politiker 5 % 

20. Selvreferensiell journalist 12 % 

21. Kuriosa 0 % 
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22. Annet 0 % 

Sum 100 % 

Tabell 10 viser fordeling av tema 2 

Kildedominans 

 

Tabell 11 viser fordeling av kilder 
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Utvikling i antall fototyper, artikler og fototyper per artikkel over tid 

 

 

Tabell 12 viser utvikling i antall fototyper, artikler og fototyper per artikkel over tid 

Interessant å se at antall fototyper per artikkel stiger gjennom hele perioden, selv om antall 

artikler og fototyper synker.  

Antall fototyper per epoke 

 

Tabell 13 viser antall fototyper per epoke 
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Antall fototyper per konflikt 

Norske ikke-militære stiger betydelig i epoke 3, det gjør også bruken av 

grafikk/faktaboks/kart. 

Ser vi på fototyper per konflikt får vi bekreftet bildet av at norske soldaterblir mindre og 

mindre synlige.  

 

Tabell 14 viser antall fototyper per konflikt 
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Fordeling kilder totalt 

 

 

Tabell 15 viser fordeling av kilder totalt 
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Fordeling av kilder over epoker 

 

Tabell 16 viser utvikling over tid viser at den norske soldaten blir mindre og mindre sitert 

over tid. 
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OPPSUMMERING 
 

At det i hovedsak er nøkterne beskrivelser kan like gjerne være et resultat av at Forsvarets 

Forum er magasin hvis målgruppe i hovedsak er nåværende eller tidligere militære. Således 

kan det hevdes at man utelater å fortelle en del ting som målgruppen uansett har kjennskap 

til og som er implisitt. Når man beskriver at det har vært trefninger vil det være skrevet til en 

idealleser som har erfaring med farlige situasjoner. Å beskrive dette i detalj vil bare bli 

vulgært og lite formålstjeneli  

Hvilke temaer er lite omtalt (skader for eksempel. Kombiner med statistikk for 

skader/ulykker – en del av dette problematiseres i andre deler av F, for eksempel kronikker, 

på lederplass og artikler skrevet med Norge som posisjon). Dette fanges ikke opp i min 

undersøkelse og er sånn sett en svakhet ved oppgaven. En annen svakhet ved oppgaven er 

at tjenesteforsømmelse eller kriminalitet i svært liten grad omtales med utgangspunkt i 

stedet de har foregått. I Libanon-konflikten finnes det flere omtaler av Nordmenn som har 

begått kriminelle handlinger, men da med utgangspunkt i nabolandet Israel.  

 

For å kunne kvalifisere en tekstanalyse ”opp” et nivå til å bli en fullgod diskursanalyse ligger 

et ideal om mest mulig tverrfaglighet til grunn. Tekstanlysen må kombineres med «for 

eksempel sosiologiske, historiske eller psykologiske innsikter» (Hågvar 2007: 37). Det kan 

derfor diskuteres om denne oppgaven kvalifiserer til å være en fullgod diskursanalyse, eller 

heller bør omtales som en undersøkelse gjennomført basert på diskursanalytiske prinsipper. 

Denne studien har tatt for seg et utvalg av bladet Forvarets Forums dekning av norske 

soldaters innsats i utenlandsoperasjoner med mål om å belyse hvordan Forsvaret prøver å 

fremstille norske soldater i utenlandsoperasjoner. 

Norges nærvær med soldater på fremmed jord oppfattes som legitimt gjennom hele 

utvalget og problematiseres ikke i artiklene jeg har analysert.  Det er min påstand at dette 

skyldes at norsk krigføring i andre land legitimeres gjennom organisasjoner som NATO og FN. 

Og man kaller det alt annet enn krig. Aslak Nore argumenterer for at Nordmenn gjennom 

hele etterkrigstiden har vært skeptiske til å sende norske soldater til fremmed jord fordi det 
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bryter med bilde av Norge som en fredsnasjon og fordi Forsvarets virksomhet tradisjonelt 

har vært begrenset til forsvar av nasjonale grenser (2009:215). 

Forsvaret er her et verktøy for den til enhver tid sittende regjering som tar avgjørelsen om å 

sende norske styrker på utenlandsoppdrag. Det må imidlertid presiseres at denne type 

debatt hører mer naturlig hjemme i Forsvarets Forums debattforum. I hvilken grad dette 

spørsmålet behandles svært kritisk eller tas for gitt er dermed ikke noe jeg har grunnlag for å 

svare på basert på mine undersøkelser. Dette kan ses på som en svakhet, samtidig indikerer 

det at nettopp denne problemstillingen ikke er noe man ønsker at soldatene skal reflektere 

eller ha meninger om. Uten å ha empirisk grunnlag for det er det et inntrykk at krigens 

konsekvenser omtales i større grad i relasjon til de konsekvenser krigen har for soldatene 

etter at de har vendt hjem. Artikler om posttraumatisk stress og det å vende tilbake til 

samfunnet blir mer omtalt etter hvert som Forsvaret har innsett negative konsekvenser og 

iverksatt tiltak for veteraner. 

Det er imidlertid et interessant funn at det kan fremstå som at Norges militære nærvær 

legitimeres gjennom vedtak gjort av vestlige organisasjoner som NATO eller organisasjoner 

basert på vestlige menneskerettighetsprinsipper som FN. Dette gjør at diskusjonen aldri tas 

opp på et overordnet moralsk ståsted – er det riktig å delta fra et moralsk ståsted?’ Slik sett 

er en presupposisjon som er gjennomgående at Norges tilstedeværelse alltid er legitim blir 

de to nevnte institusjonene  

En utfordring her er at dette også kan bli en sovepute. Det kan jo også hende det er en del 

konflikter man lar vær å gå inn i fordi det ikke sanksjoneres gjennom institusjoner. Dette 

åpner for konspirasjonsteorier om at man bare går inn der medlemslandene har interesse av 

å gå inn og at fredstyrker egentlig handler mer om å sikre økonomiske og politiske interesser 

– ikke sikre fred, sikkerhet og stabilitet for lokalbefolkningen i landene man går inn i. Dette 

er mer avsluttende tanker, enn påstander som kan legitimeres gjennom denne studien. OM 

ikke annet er det et interessant innspill til videre forskning. 

Det finnes svært få tegn til saker av kontroversiell karakter i Forsvarets Forums dekning av 

norske soldater i utenlandsoperasjoner. Det er vanskelig å avgjøre om dette er bevisst eller 

ikke. 
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Avdekket institusjonelle sammenhenger som kan påvirke i retning av fortielse eller sterk 

moderasjon i omtale av slike saker. Forsvarets Forum er opprettet gjennom kongelig 

resolusjon. Forsvarets forum har kotorer på Forsvarets område på Akershus festning, de 

jobber i samme etasje som Forsvarets mediesenter. Bladet finansieres av Forsvaret. 

Samtidig kan mangelen på artikler som fanger opp denne type kultur ha sammenheng med 

funnene Ole … Totland finner i sin undersøkelse. Soldatene har en egen identitet innad i 

gruppen etc. Det er rimelig å anta at en journalist sjeldent eller aldri vil bygge opp tillit under 

et kort reportasjebesøk der journalisten allerede har bestemt seg for hva han eller hun skal 

skrive om før utreise. 

Dette bli imidlertid spekulasjoner studien ikke har belegg for å si noe om, men dette er 

interessante hypoteser som kan være verdt å utforske videre. 

I etter tid ser Det studien kan si noe om er hvordan dekningen faktisk er og hvordan den har 

utviklet seg over tid. Slik sett kan det argumenteres for at en svakhet ved studien er at den 

sier nesten like mye eller mer om journalistisk praksis i Forsvarets Forum, enn den sier om 

hvilke bilder Forsvaret ønsker å tegne av norsk soldater i utenlandsoperasjoner. 

Ønsker å undersøke hvilket av de to bildene som er mest representert, de er tydelig i konflikt 

og kan ikke eksistere side om side i en status quo situasjon. 

 

Presupposisjoner 

Det temaet som går igjen ofteste gjennom perioden jeg har analysert er historier og 

rapportering om soldatenes hverdag. Til tross for dette vil jeg argumentere for at disse 

historiene ikke tjener soldatenes beste. Av forskjellige årsaker rapporteres et glansbilde av 

tjenesten. Gjennom perioden blir vi fortalt historier som i liten grad problematiserer 

tilstedeværelsen. 

Det virker som om Forsvaret er mer opptatt av å sørge for at operasjonene fremstår som 

uproblematiske. Dette på sin side gjør operasjonene mindre omstridt i opinionen, vi her 

hjemme slipper å ta stilling til krigens grusomheter og den hverdagen soldatene må forholde 

seg til. Man kan tenke seg at en negativ konsekvens av dette er at soldatene møter liten eller 

ingen forståelse for hva de har vært med på og mangel på støtte i den norske befolkningen. 
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Selv om det er den norske befolkningen som har valgt regjeringen som til enhver tid sender 

de ut. I Alfasaken og MEK 4 saken som har vært nevnt tidligere i oppgaven ser det ut til at 

politikere og Forsvarsledelse som har sendt norske soldater inn i en virkelighet som skiller 

seg diametralt fra den vi opplever i Norge til daglig, forventer at de skal følge gjeldende 

normer og regler for hvordan man oppfører seg i fredstid. Hvis de gjør eller sier noe som 

skiller seg fra dette blir det ubehagelig og i stedet for å støtte soldatene, blir de fremstilt som 

avvikere. Forsvarsminister Grethe Faremo var for eksempel sjokkert over uttalelser fra 

soldatene i Alfasaken hvor en soldat var sitert på at han syns det å krige er bedre enn sex. 

Faremo reagerte sterkt på det hun kalte uakseptable holdninger (Aftenposten 2010). 

Det kan virke selvsagt at sitatene at dette er noe man skal ta avstand fra, da det får norske 

soldater til å fremstå som perverterte, da de kobler det å krige og ta liv sammen med 

nytelse. Samtidig uttalte Forsvarsminister Faremo seg før saken var publisert i Alfa. Dette 

provoserte blant annet Stortingsrepresentant for Høyre Torbjørn Røe Isaksen som mente at 

forsvarsministeren 

«Ikke på noe punkt i mediedebatten forsøker forsvarsministeren å mane til offentlig 

sindighet eller peke på at uttalelsene kan være revet ut av sin sammenheng. Hun bruker 

konsekvent det generaliserende ordet «holdninger» i stedet for å peke på at dette er 

enkeltsitater» (konservativ.no 2010). 

Røe påpekte også at dette antagelig dreide seg  om en lanseringsstrategi fra et blad som 

skulle utgis for første gang, med Faremo som bidragsyter i å skaffe oppmerksomhet rundt 

lanseringen. 

Bildet som tegnes av norske soldater i utenlandsoperasjoner kan dermed argumenteres for å 

være en del av en diskurs som handler om å opprettholde vestens verdensbilde. Rapportene 

vi får tilbake fra områder på jorden som ikke opplever fred, stabilitet og demokratiske 

verdier bekrefter hvor suverent vårt verdigrunnlag og etikk er fordi norske soldater 

fremstilles som nøkkelpersoner for stabilitet i områdene vi går inn i. Samtidig gir dekningen 

ro og reduserer krigsmotstanden her hjemme, dette oppnås ikke kun ved at artiklene i 

utvalget gjennomgående referer til fredsoperasjoner og væpnet konflikt i stedet for krig, 

men også fordi det skjer en prioritering av hva man skriver tilbake om som ikke er 

kontroversiell. 
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Som nevnte tidligere har CDA som et grunnleggende prinsipp at den skal “vise hvordan 

maktforholdene i samfunnet ser ut” (Grue 2011:118). 

Men hva er makt? Det finnes mange former for makt. Forsvaret utøver for eksempel fysisk 

makt. Men i denne sammenheng er det mer interessant å beskrive hvordan de som har 

makten til å beskrive Forsvarets utøvelse av makt i andre land og hvordan de velger å gjøre 

dette, hva de tjener på det og hva de kan tape på at bildet endres. 

Dette maktforholdet der språk blir definert som et uttrykk for og en påvirkningskraft innen 

samfunnsutviklingen. Språk og samfunn påvirker hverandre gjensidig (Grue 2011:188). 

Det er lite sannsynlig at den norske befolkningen ville akseptert deployering av norske 

soldater i utlandet hvis Alfa-saken var førende for fremstillingen av norsk militær innsats i 

utlandet. Ved at Forsvarsdepartementet og Forsvarsledelsen går i tog sammen og forfekter 

det bildet de gjør sikrer de status quo og at de kan fortsette som før, skulle det komme 

innsigelser kan man jo bare sende soldatene på etikk-kurs. Dette krever at antall negative 

saker ikke blir overveldende, men når man opererer i krigssoner er ikke dette en stor 

bekymring for Forsvaret som ofte er premissleverandør for sikkerheten til de få journalistene 

som rapporterer fra konfliktområdene.  

Så lenge soldatene er lojale til Forsvarsledelsens virkelighet utad er det egentlig bare et 

problem for lokalbefolkningen i områdene norskesoldater opererer i at det ikke er samsvar 

mellom Forsvarsledelsen og Forsvarsdepartementets måte å konstruere bilder på og den 

virkelighet soldatene beskriver i Alfa-saken. Det opinionen ikke vet kan den heller ikke 

reagere på. 

Og Afghanere har aldri og vil ikke bli stemmeberettiget, slik sett har ikke politikere noe 

direkte incentiv til å ta hensyn til dette. Og det vil kun skje reaktivt som følge av press fra 

opinionen etter for eksempel. Medieoppslag som aktualiserer de sivile. På samme måten 

kan det argumenteres at Forsvarsledelsen ikke har noe incentiv til å formidle andre 

virkeligheter fordi de er avhengige av et godt forhold til FD for å sikre bevilginger og good 

will. Soldater og offiserer i felt har derimot et incentiv til å formidle at de er i krig og hvordan 

de opplever det. 
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Todelingen kan skyldes at soldatene har incentiv til å endre holdninger, men de kan i verste 

fall risikere å dø hvis de endrer atferd. Et godt eksempel på at en overfokusering på 

idealistiske mål som førende for militær praksis ikke fungerer er McChrystals endring av 

rules of engagement der amerikanske soldater blant annet skulle la Afghanere få forkjørsrett 

og det ble usikkerhet om flystøtte. Dette førte til at den amerikanske generalen mistet tillit 

blant soldatene og endte med at det ble sådd tvil om han, den amerikanske ambassadøren? 

Trakk sin støtte og det hvite hus vendte seg mot den anerkjente generalen. Han var ikke 

general lenge etter dette. Dette kan være med på å forklare hvorfor offiserer i Norge kan 

vedta en type holdninger norske soldater skal ha, mens offiserende som er med på oppdrag 

setter dette til side da de er avhengige av gjensidig tillit og at holdninger ikke gjør en mer 

eller mindre fiende av Taliban eller mindre dødelig trefninger (wired.com 2011). 

Det kan argumenteres at tekstene like gjerne representerer det norske samfunnets offisielle 

normative posisjon, og ikke den virkeligheten norske soldater i skarpe oppdrag opplever. 

Dette vil også langt på vei forklare hvorfor situasjoner som Alfa-saken og MEK 4 saken 

dukker opp – det har alltid vært der – under overflaten. 

Uansett fiendesyn og tilnærming til krig er det interessant at fienden stort sett er 

fraværende i fortellingene. Man er der ikke for å drepe fienden selv om det men beskytte de 

sivile.  

Representasjoner må fremmes igjen og igjen – bokstavelig talt re-presenteres – om de da 

ikke er garantert gyldighet av den diskursen de er med på å utgjøre (Neumann 2001:33). 

Alfa-saken bekrefter slik sett at representasjonene jeg har funnet av norske soldater i 

utenlandstjeneste ikke er garantert gyldighet. Og også at noen aktører har en interesse av at 

den rådende representasjonen av norske soldater opprettholdes. Etter Faremos famøse 

utspill måtte også bildet av forsvarsministeren som en som jobber for Forsvaret også 

gjenopprettes og re-presenteres.  

Denne gjenopprettelsen av diskursen skjedde nettopp i Forsvarets Forum i saken Fra Alfa til 

Bravo. 

«Midt i januar møttes de – og fant tonen på veteransenteret Bæreia. Nå har de lagt det som 

var av misstemningen fra i høst bak seg. I en halvtimes tid fikk de snakke uforstyrret og 
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utvekslet spørsmål og oppklarende svar. Grete Faremo ville overfor pressen ikke svare på om 

hun ba om unnskyldning for reaksjonen og uttalelsene hun kom med i høst da soldatene i 

Mek 4-troppen var omtalt i en reportasje i det nye magasinet Alfa.» 

Artikkel Sverre Diesen, dette er interessant i et mer helhetlig perspektiv. Samtidig som det 

blir mer avstand til soldatene våre fordi styrkene våre operer mest i utlandet. Distanseres 

også befolkningens forhold til Forsvaret (minervanett.no) 

Samtidig ser vi en distansering til soldatene i Forsvarets Forum dekning. Soldatene blir 

anonymisert i større grad. Andre kilder kommer mer til orde. 
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Avslutning 
Denne oppgaven har sett på Forsvarets fremstilling av norske soldater i utenlandstjeneste 

gjennom magasinet F sin reportasjedekning av fire utvalgte konflikter i perioden 1980-2010.  

I innledningen til oppgaven fremstilte jeg en hypotese om at fremstillingen av norske 

soldater på oppdrag i utlandet har stor likhetstrekk med bistandsdiskursen. Norske soldater 

er gode hjelpere rundt i verden. 

Gjennom undersøkelsene som er utført mener jeg å kunne argumentere for at det i større 

grad handler om opprettholdelsen av verdensorden etter et vestlig syn. 

Fra 2010 har Forsvaret kjørt en ny åpenhetslinje i forhold til journalister. Dette kan være 

med på å nyansere det bildet vi har av norske soldater i utenlandstjeneste eller gjøre det 

letter for Forsvaret å fortsette å bygge sitt bilde av den norske soldaten i utenlandstjeneste. 

Forsvaret formidler ikke hele bildet, dette er antagelig strategisk og fungerer så lenge ingen 

kan etterprøve det som rapporteres. Men med en gang motstridende fortellinger kommer til 

overflaten får Forsvaret et troverdighetsproblem. Det var nettopp dette som skjedde i Alfa-

saken. 

I denne oppgaven har jeg undersøkt hvilket bilde som formidles av norske soldater i 

internasjonale operasjoner. Ved å se på dekningen av fire konflikter i forskjellige tidsepoker 

har jeg vist hvordan Forsvarets Forum fremstiller som profesjonelle yrkesutøvere som først 

og fremst gjør en jobb. Ved å trekke inn alternative måter å beskrive dette på har jeg også 

synliggjort at det finnes flere måter å dekke Norges deltagelse i væpnede konflikter på som 

skaper forskjellige reaksjoner hos publikum og ansvarlige politikere. Den ensidige dekningen 

av norske soldater som dyktige soldater i felt som gjør alt riktig kan godt stemme, men kan 

også gi soldatene svarteper når det skjer noe ureglementert og både politikere og 

forsvarsledelse peker på soldatene som problemkilden og ikke systemet eller det faktum at 

krig eller væpnede konflikter utsetter mennesker for et press man bare kan forestille seg 

hvis man har opplevd det selv. I tillegg til å beskrive den dominerende fremstilling av norske 

soldater på utenlandsoppdrag har jeg også vist hva som skjer når det oppstår avvik i den 

dominerende diskursen og hvordan det i dette tilfellet gjenopprettes et status quo ved at 

man gjennomfører tiltak for å hindre at noe slikt skjer igjen og dermed bekrefter at 

verdensbildet man hadde før krisen var riktig og at man kun har opplevd et kortvarig avvik. 
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Dette avvikets betydning vil svekkes over tid ettersom den tidligere rådende 

representasjonen av norske soldater som dyktige og profesjonelle fortsettes å presenteres. 
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86131432-33 Plutselig hørte vi noen ta ladegrep 

 
Ingen enveisbillett 

861716-17 Trulsalarm 
 

 
Venter på nye vogner 

860120 Hodepinen FN-Ola ikke blir kvitt 

860148 Vesle Samar leker igjen 

860317 Minefaren fortsatt stor i det norske FN-området 

86131403 FN-ja til sikring av norsk UNIFIL-styrke 

86131448 Gullet til 8000 dollar 

 
En opplevelse 

861732 Den firbente pensjonisten 

861814 Bare søppel - heldigivs 

 
Libanonposten kommer nå 

 
- Dere er på rett vei 

862526-1617 Med FN-styrken på bloddryppende øvelse 

 
FN-soldatene flinke førstehjelpere 

 
Øvelse ga alarm 

870708 - Teigen er gal 

 
"ny" eskorte på plass 

 
Elendig 

 870709 - Sikkerheten først 

 
Stille 

 870715 UNIFIL med eget "brannkorps" 

870716 Ytterpunktene 

 
Israel sterkere i Libanon 

 
Mot UNIFIL 

 870732 Maratonsuksess på 102 timer 

870816-17 Fredsbevarende nordmenn på Libanons tak 

 
En av tjuetre 

870832 mange klemmer fra meg 

870916 Banker for UNIFIL 

871015 På post i Beirut 

871314-07 - Stort ansvar på UNIFIL 

872126 Avviser israelsk kritikk 

872526-32 Den store julegaven… 

882115 Håp om fredsvilje også i Libanon 

 
- Fantastisk 

 880316 Med 63111 Mikalsen på CP og ambush 
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880610 På leting etter Higgins 

881014 NORBATT kom med håp og trygghet 

881016-17 Våker på Libanons tak 

8810 21 Fanger i eget land 

881022 Fredsveteranene 

881815 Mette - eneste høne i MP-kurven 

882231 UNIFIL-søsken 

88252602-02 15 narko-saker 

 
- MP og grensesoldater skjerper rutinene 

882526 "Kjøpte" seg til fredsprisutdelingen 

 
- Soldatene Viktig 

890102-09 NORBATT omgrupperer 

890102-26 Mor avløste datteren 

900102-48 Kjøpte majoren 

900913 Generalen inspiserer 

900916 Kveld i Camp Scorpion 

 
NMCTV 

 

 
Send hilsner fra Norge! 

900924 Velfortjente medaljer 

900927 Late FN-soldater? 

901016-17 Med NIKO på jobb 

 
Skrittene i nattemørket 

912526-06 Militær-legene får ansiennitet 

912526-2425 Grensevakt med grenseproblemer 

 
Siste avskjed med Saqi 

920102-14 Endelig fremme - 13 år for sent 

920102-36 Norbatt nektet messetest 

920102-48 Åpnet julekort med sprengstoff 

920312-13 FN-soldater flytter til Falkehøyden 

 
mot lokalbefolkningens vilj 

 
Bedre vann enn i Norge 

 
Majorene gjør jobben selv 

920416 Enslig lys i mørk natt 

 
Omstridt samhold 

920422 Fikk kona i julegave 

920432 Fotobatt 
 920502-03 For erfaren for FN-tjeneste 

 
Sendt hjem - på to ukers varsel 

 
- Gi flere ny kontrakt 

920514 Polakkene overtar UNIFIL Hospital 

 
Trenger vinterutstyr 

920612 Nektes å besøke norske venner 

 
- Ikke kjent problem 

922006 Enklere for Norbatt 

920814-15 FN-trafikk under norsk kontroll 

 
Trives i tjeneste 
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Triumfferd til Sarajevo 

 
Fire om FN 

 920920 Sterke følelser skjøre omgivelser 

921031 Millionær på svartebørs 

921617-34-35 Tapper FN-hjelp i Srajevo 

 
- Gi oss flystøtte 

930723 Mintes FN-soldater 

931208 Over Beirut 
 931914-15 Herken ut i verden 

932402-03 Jubel og piggtråd i Tuzla 

 
Trenger kirurgi 

932420-21 - Vær tålmodige 

932526-07 38500 lavere lønn fro samme FN-jobb 

931415-09 Gjør sitt beste i spent situasjon 

941032 Stemmen fra Falkehøyden 

 
- Radioen binder oss sammen 

940217 FN-soldat og brevbærer 

940212-13 Trailerer triller for Tuzla 

 
- Hold avstand og senk farten 

 
Gratis pasienter 

950514-15 Slutt på portforbud 

950518-19 FN-gutta i røyken 

950731 Katolsk kirkevenn 

950811 FN-soldater vil ha ansiennitet 

950814 Muskelvogn moden for museum 

950932 Bingo! 
 951110-11 Libanesere verdsetter FN-sikkerhet 

 
Heller varig fred enn god forretning 

951125 FN-Evas dobbeltliv 

951212 FN fikser festning 

9517INNSTIKK8-9 Tempo og tålmodighet i troppen 

952212-13 Ingeniørkunst på Igmanfjellet 

9517INN12-13 Snekker med FN-erfaring 

 
Bataljonen frir til fagfolk 

 
Flyplass uten flyvninger 

 
Norsk farvel til Tuzla dersom Nato kommer 

95232424-25 Norske øyne på Sarajevo 

 
Storforbrukere av dekk 

961124 Dronning på haugen 

962132 Fant lykken i Libanon 

9623242829 Blodige Hezbollah Highway 

960318-19 Opprydding i Tuzla 

 
En nykommer i Modrica 

960411 Invasjon uten ramatikk 

960420-21 Brødbringerne 

 
Voksent ansvar for ung tolk 
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Venter på oppvaskhjelp 

96232410 Infanteriet kommer 

 
Venter på Telemark bataljon 

 
Juletrøst med trommer 

970117 Estcoys inntog i Libanon 

970234 Fysisk dramatikk psykiske bagateller 

970235 Alle påvirkes 

970532 Dresser opp NORBATT 

971225 Når miner blir minner 

972324-14 TV2 får refs 
 972324-32-33 I fotsporene til 32000 Nordmenn 

9701innstikk04-05 Norsk-amerikansk mbulanseinnsats 

970114 Fagbrev fra Balkan 

970214 Tillitsvalgte er organisert 

970218 Bremser branner om det trengs 

970223 Vaktjobb blant ruiner 

970310 Sfor-infanteriet mangler legestøtte 

970311 Pilot fikk refs 

970315 Trafikken er den største trusselen 

970616-17 Tunnelen som holdt liv i Sarajevo 

970916-17 Mela fant veien hjem 

972013 Sfor-soldater tar norsk marsjmerke 

980216-17 Norbatts "mystiske" naboer 

980332 Løytnant på klingende arabisk 

980432 FN 98.0 
 980520-21 NORBRATT 
 9806libspesial 4-5 Stabilt i Norbatt 

9806libspesial 7 140 år i Libanon 

9806libspesial 8-9 På vakt i krigens forværelse 

9806libspesial10-11 Unifils knyttneve 

 
Helter i shelter 

9806libspesial12-13 Stoler på Norge 

 
Norbatt gir sivile legehjelp 

9806 libsepsial14-15 Tilbake etter 20 år 

9806libspesial 16 Født med NORBATT 

980618-19 Tror på Norbatt - ikke på freden 

981312-13 Ansikt til ansikt med utålmodige soldater 

981614-15 Tomme gater uten Nordmenn? 

98232402-03 Sceneskifte for norsk FN-sodater 

 
Ingen vansker 

980220 Telemarks-nedslag 

980516-17 Nervepirrende på krigsstien 

980612 Norsk ansvar øker i Bosnia 

980721 Infanteri hindrer radio-fanteri 

980926 Good morning, Bosnia! 

981120-21 Norsk Minehjelp 
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981321 Sfor-vakthold med Telemark-svung 

981322-23 Fredssamarbeid med PC og matpakker 

 
Tar tiden og Sfor tl hjelp 

98232434-35 De venter på OSSE 

990512 Norge risikerer reduksjoner i Bosnia 

990513 Betalte 12 millioner for "gratistomt" 

 
Truet med å stenge vannet 

990818-19 Nordmenn holder tellingen 

990910 Foreslår å samle "oppdrag utland" 

 
- Fordeling av soldater må være uteansvar 

9909natospesial04-05 Vaktoppdrag for europeisk sikkerhet 

9909natospesial 21 Naboland på Nato-oppdrag 

991824-25 Nordmenn gjenåpnet barneskole 

990117 Legger kabel i Kosovo 

 
Politiker prøver praksis i Pristina 

992016-17 med håndvåpen som håndbagasje 

 
Omskolerer geriljaen 

992018 Under jorden i "likdalen" 

992019 Ryddesjau etter bomberegn 

 
Jackson gir seg 

992122-23 I en klasse for seg 

 
Spent i norsk område 

000816-17 Tre inn i rekkene 

 
Mer jobb med færre folk 

000902-03 Klorer seg fast på "serbisk side" 

 
Med piggene ute 

 
Vil boikotte årets valg 

 
Tar avstand fra hevn 

20001019 Nordisk trekant 

23240203 Bombet bygg blir norsk verksted 

 
En ekte botsoldat 

11315 Kosovo i sine hender 

010114-15 I skyggen av Jens 

0103/15 Ny Kfor-ordning gir bedre samhold 

0104/11 Stiller reservestyrke 

010414-15 Blytung stemning 

 
Saumfor Kfor 

10716 Politigrep om Kosvo 

011316-17 Halvveis med kong Kfor 

 
Lager liv i leiren 

011318-19 Med rett til å filme 

 
På vingene for VIP-ene 

 
Gir ikke piller i utide 

012120-21 Skadd i Kosovo - havnet på Ullevål sykehus 

0123/2419 God vilje i operasjon goodwill 

022022-23 Libanons savn 



83 
 

020910balkanspesial04-05 Jakten på Noreg 

020910balkanspesial06-07 Ein forsiktig optimist 

020712-13 På nye skinner i Kosvo 

020114 Søker ulykken 

 
Vil inn i Nato 

020813 Kfor-soldater tryggere etter hvert 

020910balkanspesial09-09 Ikkje alle vil reise 

020910balkanspesial10 Best i starten 

020910balkan11 Multietnisk på lufta 

020910balkanspesial12-13 Nye utfordringer ventar 

 
I skuggen av UNMIK og KPS 

020910balkanspesial14 Mellom linjene 

020910balkanspesial 15 - Ingen likar oss 

020910balkanspesial16 Dei mest erfarne 

02091002-03 Vil hente hjem spesialstyrkene 

021119 Norge i Afghanistan 

021120-21 Rydder miner på spreng 

 
- Riktig å reise hjem nå 

021122-23 Bomber på hvert gatehjørne 

 
Får passet påskrevet 

021707 Lettelse i Kabul 

30811 Kosovo - her er så underligt 

30832 Hundehandyman 

40327 Farvel, Kosovo 

 
Må legge ned cd-butikken 

0406-0732-33 Å bygge et land 

40865 Pustehull i Kabul 

050512-13 Fredelig fred 

 
Pengebeslag ble vaksine 

061214-15 På tokt langs Libanons kystlinje 

060436-37 Kosovos fremtid 

06010216-17 Oppdrag Afghanistan 

060978-79 Tar de eldre med på råd 

61010 Afghansk guvernør beklaget opptøyene 

061220-21 Full fart i Norges utenlandsoperasjon 

061236-37 Propagandasoldatene 

070472-73 Skreddersydd for vaktoppdrag 

070586-87 Afghanistans viktigste innfallsport 

070976-77 De små, enkle ting 

070996-97 Prestesoldaten 

080648-49 Rydder for harde livet 

080694-95 Leiren alle forlot 

08010222-23 - Det verste som kan skje 

08010246/47 "Det er veibomber overalt, og når som helst kan vi bli beskutt av raketter" 

080516-17 "Isaf hjelper bare de afghanske myndighetene" 

 
- Ikke overrasket 
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09010232-33 Music reaction force 

090428-29 Kai spesial 
 90431 Blogg Anne Solsvik Unge venstre 

90432 Blogg Henrik Aasheim 

90433 Kjell ingolf Ropestad 

90434 Fredag 11.30 - lørdag klokken 0700 

90435 Lørdag kl 07.00 - kl 17.00 

90436 Lørdag klokken 1700 - søndag klokken 1100 

90437 Søndag klokken 1100-1630 

90438 Historisk partilederdebatt 

90439 
Sju ungdomspolitikere på fire dagers besøk i Afghanistan. Hva gjør det 
med inntrykkene og meningene deres? Her får du svarene. 

09010222-23 Sjefens tradisjon 

101228-32 I Europas ustabile hjørne 

 
Kommer vi nå galt ut, kan vi være tilbake til situasjonen på 90-tallet 

 

 

 

 

 

 


