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Sammendrag
I norsk utenrikspolitikk slås det fast at Norge ikke står overfor noen eksistensiell trussel i dag
(St. melding, 15 2008-2009:3.0; Prop.73 S 2011-2012). Samtidig kommer det klart frem at
klassiske, territorielle sikkerhetstrusler og utfordringer ikke har mistet sin relevans.
Videreutvikling og styrking av NATO-alliansen er derfor avgjørende for Norges interesser.

Denne studien er en kvalitativ casestudie av nærområdeinitiativet, et norsk sikkerhetspolitisk
initiativ rettet mot NATO, lansert i 2008. Nærområdeinitiativet er et forsøk på å sette fokus
på sikkerhetspolitiske utfordringer innenfor alliansens geografiske områder, og tilstøtende
territorium. Studien fokuserer på de interne prosessene i utformingen av nærområdeinitiativet
sentrert rundt embetsverkets/byråkratiets rolle. Hovedgrunnlaget for datamaterialet baserer
seg på semistrukturerte eliteintervjuer med toppbyråkrater i FD og UD. Tema blir belyst ved
hjelp av to separate, komplementære analyser. Analyse 1 er konsentrert rundt byråkratiet i
FD. Analysen viser at byråkratiets rolle er viktig i arbeidet med nærområdeinitiativet og at
datamaterialet peker på at nærområdeinitiativet har sitt opphav i byråkratiet. Byråkratenes
mulighet til å påvirke politikkutformingen ser likevel ut til å være begrenset av godkjenning
fra politisk ledelse. Analyse 2 tar for seg forholdet mellom FD og UD i arbeidet med
nærområdeinitiativet. Analysen viser at det finnes ulik situasjonsforståelse og ulik tilnærming
til sikkerhetspolitikk i de to departementene. Dette kommer til uttrykk i arbeidet med
nærområdeinitiativet.

Kartlegging

av

prosesser

rundt

nærområdeinitiativet

viser

interessemotsetninger mellom departementene, dette gjelder også innad i UD. Til tross for
ulik situasjonsforståelse, interessemotsetninger og ulik tilnærming til nærområdeinitiativet,
ser det likevel ut til at det er stor enighet mellom de to departementene om hovedlinjene i
norsk sikkerhetspolitikk. Analysen illustrerer at synet på staten som en enhetlig aktør er
problematisk. Gjennom å åpne opp den ”svarte boksen” og fokusere på byråkratiets rolle i
politikkutformingen rundt nærområdeinitiativet, ser vi at staten utgjør en kompleks arena for
utforming av sikkerhetspolitikk.
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1 Innledning
I en sikkerhetspolitisk linjetale i mai 2012, beskriver tidligere utenriksminister Jonas Gahr
Støre Norges sikkerhetspolitikk som en ”sikkerhetspolitikk i en brytningstid” (Støre 2012a).
Støre advarer her mot naivitet i tilnærmingen til sikkerhetspolitikken. Det internasjonale
systemet befinner seg i en kompleks overgangsfase med økende rivalisering mellom
stormaktene og stadige endringer i maktstrukturen (Prop.73 S, 2011-2012: 3.2; Støre 2012a).
Usikkerhet vedrørende den pågående finanskrisen utgjør også en betydelig bekymring, særlig
med tanke på innstramming i forsvarsbudsjetter og redusert militærkapasitet blant Norges
allierte (Prop.73 S, 2011-2012:3.3.2; St. melding 15, 2008-2009; Strategisk konsept 2009).
Dette bidrar til usikkerhet om hvilke sikkerhetspolitiske utfordringer Norge vil stå overfor i
fremtiden. I verste fall fryktes det at man nå står overfor en renasjonalisering av
forsvarspolitikken, og et svekket NATO uten evne til å ivareta kollektivt forsvar (ibid.). I
hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk presiseres det at Norge ikke står ovenfor noen
eksistensiell trussel, samtidig legges det vekt på at klassiske territorielle sikkerhetstrusler og
utfordringer ikke har mistet sin relevans (St. melding, 15 2008-2009:3.0; Prop.73 S, 20112012). “Blant alvorlige trusler og utfordringer inngår blant annet framtidig global
ressursknapphet, økt strategisk betydning av nordområdene og Norges asymmetriske forhold
til Russland” (St. melding 15, 2008-2009:36). Dette leder til at: ”Sikkerhetspolitikkens
hovedmål er å ivareta Norges suverenitet, territorielle integritet og politiske handlefrihet”
(Prop.73 S, 2011-2012:3.1). Sikkerhetspolitikken omfatter blant annet beskyttelse av Norges
territorium og befolkning, kritisk infrastruktur og sentrale samfunnsfunksjoner (strategisk
konsept 2009:5). For å nå disse overordnede målene utgjør NATO en særdeles viktig
komponent og beskrives som hjørnesteinen i norsk sikkerhetspolitikk (Prop.73 S, 20112012:3.1; Strategisk konsept 2009:32). Videreutvikling og styrking av NATO-alliansen er
derfor avgjørende for Norges interesser (ibid.).

The North Atlantic Treaty Organisation (NATO) ble etablert i 1949, og har nå 28
medlemsland. NATOs oppgave er å ivareta frihet, sikkerhet og uavhengighet for alliansens
medlemmer ved hjelp av politiske og militære midler. Politiske virkemidler baserer seg på
promotering av demokratiske verdier, samt tillitsbyggende samarbeid og konsultasjoner
innenfor forsvars - og sikkerhetspolitikk (NATO 2013a). Alliansens fundament er
Atlanterhavspakten (The Washington Treaty), og artikkel 5, som slår fast at et angrep på ett
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NATO-land, anses som et angrep på NATO som helhet (The North Atlantic Treaty 1949). Et
overordnet mål for alliansen er å unngå væpnet konflikt. Dersom det likevel oppstår
krisesituasjoner hvor virkemidler som forhandlinger og diplomati ikke gir ønsket effekt, har
NATOs medlemsstater militærkapasitet til å gjennomføre væpnede operasjoner. Norges
ønske om å bevare sterke forbindelser til NATO som forsvarsallianse kan forklares ut fra
småstaters interesse av å maksimere militærkapasitet for å sikre seg mot angrep og trusler fra
andre aktører i det internasjonale systemet (Waltz 1979). Sammen med det norske forsvaret
som har som mål å utgjøre en krigsforebyggende terskel, utgjør NATO-samarbeidet Norges
viktigste sikkerhetspolitiske virkemiddel (St. melding 15, 2008-2009:95; Prop.73 S, 20112012:3.3). NATO bidrar således til å styrke Norges militære kapasitet. Forpliktende
kollektivt forsvar og samarbeid med andre NATO-allierte utgjør fundamentet i norsk
sikkerhetspolitikk (St. melding 15, 2008-2009:90; Prop.73 S, 2011-2012:3.3).

I denne studien vil jeg se nærmere på nærområdeinitiativet, et norsk sikkerhetspolitisk
initiativ rettet mot NATO. Nærområdeinitiativet er et forsøk på å sette fokus på NATOs
sikkerhetspolitiske utfordringer i alliansens geografiske områder, samt tilstøtende territorium
(St. melding 15, 2008-2009: 96,12.4; St. melding 38, 2008-2009:29). Nærområdeinitiativet
ble lansert på NATOs uformelle forsvarsministermøte i London, september 2008 (St. melding
38, 2008-2009:8; Hilde og Widerberg 2010:12). Norges representanter presenterte der et
uformelt innspill i form av et non-paper med tittelen ”Strengthening NATO - raising its
profile and ensuring its relevance”. Dette dokumentet utgjør kjernen i nærområdeinitiativet,
og kan ses på som en konkretisering av omfattende politiske og byråkratiske prosesser både
internt i det norske statsapparatet, og i forhandlinger opp mot andre allierte i NATO. Det
norske initiativet fokuserer på at de allierte står ovenfor ulike utfordringer, og at det derfor er
et behov for at NATO har ekspertise på de ulike regionale sikkerhetsutfordringene både
innad, og langs NATOs ytre grenser, såkalt ”situational awareness”.

Norge befinner seg ved en av NATOs geografiske ytterkanter. Hensyn til nordområdene og
forholdet til Russland nevnes eksplisitt i non-paperet som eksempel på et politisk felt som er
av spesiell interesse for Norge (FD 06, 24.01; FD 02, 28.01). Nordområdene har vært ansett
som den viktigste strategiske prioritet og det viktigste satsningsområdet for norsk utenriksog sikkerhetspolitikk siden Stoltenberg-regjeringen tiltrådte i 2005 (St. melding 15, 20082009:91; Meld. St. 7, 2011-2012:10; Soria Moria 2005; Soria Moria 2009. Det har vært, og er
fremdeles en uttalt politisk ambisjon om å styrke kunnskap, aktivitet og nærvær i denne
3

regionen (St. melding 15, 2008-2009:91; Meld. St. 7, 2011-2012:10).

Dagens situasjon i nordområdene preges av fravær av konflikt, og regionen beskrives som
sikkerhetspolitisk stabil (Prop.73 S, 2011-2012:3.4.2). Til tross for dette, er det et klart uttalt
mål fra norsk side om økt tilstedeværelse fra NATO (St. melding 15, 2008-2009:91).
Regelmessige nordområde-briefinger i NATO er et eksempel på dette (St. melding 15, 20082009:91). Den økende interessen for nordområdene er også merkbar på den internasjonale
arena (Meld.St.7, 2011-2012:6.0). Klimaendringer og den påfølgende issmeltingen i Arktis
har ført til omfattende endringer i geografien i nordområdene (Sawhill 2008, Støre 2012a).
Fremveksten av store isfrie områder danner grunnlag for utnyttelse av naturressurser og andre
former for kommersiell ferdsel enn tidligere (Meld.St.7, 2011-2012:13.1). Nye shippingruter
mellom Asia og Nord-Atlanteren er eksempler på dette (Holtsmark 2009:4). Til tross for at
debatten omkring en antatt ressurskamp i nord ser ut til å ha roet seg betydelig (Holtsmark
2009:2,5; Udgaard 2013), er det likevel mulig å argumentere for at økende kommersialisering
og oppmerksomhet fra et stort antall nye aktører vil kunne føre til motstridende interesser.
Nordområdene er å anse som Norges nærområder. For å sikre stabiliteten i norske
nærområder og utvikling generelt, er det i norsk interesse å bidra til å opprette en god dialog
og styrke samarbeidet mellom Russland og det vestlige sikkerhetsfellesskapet, herunder
NATO (Prop.73 S, 2011-2012:3.1).

1.1

Problemstilling

Denne studien fokuserer på utformingen av norsk sikkerhetspolitikk. Jeg har valgt å studere
dette gjennom den konkrete casen nærområdeinitiativet. Analysen er sentrert rundt prosesser
internt i Forsvarsdepartementet (FD) og i Utenriksdepartementet (UD) ved utarbeidelsen av
nærområdeinitiativet. Denne studien behandler FD som hovedaktør i arbeidet med dette
initiativet. Analysen vil ta for seg byråkratiets rolle i arbeidet med nærområdeinitiativet.

Forskningsspørsmålet er som følger: Hvilken rolle har byråkratiet spilt i utformingen av
nærområdeinitiativet, og i hvilken grad kan byråkratene sies å påvirke prosesser rundt det
norske nærområdeinitiativet?
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Viktige spørsmål som blir belyst gjennom analysen er: Hvordan oppsto nærområdeinitiativet?
Hvilke aktører var involvert? Hvilke prosesser var viktige i utarbeidelsen av
nærområdeinitiativet? Hvordan påvirker aktørenes situasjonsforståelse deres tilnærming til
nærområdeinitiativet? Jeg presiserer at denne studien i hovedsak søker å kartlegge og belyse
prosesser tilknyttet nærområdeinitiativet. Hovedmålet ved analysen har ikke vært å forklare
hvorfor de ulike prosessene finner sted.

Med unntak av Hilde og Widerbergs publikasjoner (2010; kommende), som i særlig grad er
knyttet opp mot arbeidet med nytt strategisk konsept i NATO 2010, er det mer sporadiske
innslag om nærområdeinitiativet (se for eksempel Haftendorn 2011). Videre er det skrevet
lite om den interne dynamikken i FD og UD innenfor samfunnsvitenskaplig forskning
(Græger og Neumann 2006:68). Jeg mener derfor at det er et ”Knowledge Gap” (King
m.fl.1994:15) innenfor denne tematikken, og at denne studien kan bidra til å nyansere
forståelsen av nærområdeinitiativet, og interne prosesser i tilknytning til dette.

1.2

Analytiske verktøy

Studien beveger seg bort fra forståelsen av staten som en enhetlig rasjonell aktør, og statens
”svarte boks” åpnes ved å fokusere på byråkratiets rolle internt i statsapparatet. Det teoretiske
utgangspunktet for analysen er Foreign Policy Analyse (FPA), utenrikspolitisk analyse. FPA
søker å forklare hvordan staters utenrikspolitikk formes, og har særlig fokus på individuelle
aktører. FPA ønsker å se forbi formelle beskrivelser av regjeringsprosesser ved å ta hensyn til
aktører og beslutningsprosessens natur, og mulig betydning for politiske utfall. Det valgte
forskningsspørsmålet belyses ved hjelp av en innside-ut-analyse som vektlegger byråkratenes
rolle og deres påvirkning på prosessene rundt nærområdeinitiativet. Dette hviler på en
antakelse om at beslutningstakernes valg og forståelse har betydning for en stats ”handling”
(Hill 2003). Et viktig aspekt ved bruk av FPA handler om å identifisere sentrale aktører og
beslutningstakere. Analysen bygger på en antakelse om at det er FD som har ansvaret for
utformingen av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det er likevel tydelig at UD også har
spilt en viktig rolle i arbeidet med nærområdeinitiativet. Jeg har derfor valgt å nærme meg
forskningsspørsmålet ved hjelp av to separate, men komplementære analyser.
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Analyse 1 er konsentrert rundt FD, kilden til nærområdeinitiativet. Her analyseres
byråkratiets rolle i utformingen av nærområdeinitiativet, og dets påvirkningskraft på
prosessene knyttet til initiativet. Dette gjøres ved hjelp av et teoretisk rammeverk utarbeidet
av Aberbach, Putnam og Rockman (1981). Rammeverket presenterer fire ulike kategorier
som beskriver forholdet mellom byråkrati og politisk ledelse: ”Policy/Administration”
(politikk

/administrasjon),

”Facts/Interests”

(fakta/interesser),

”Energy/Equlibrium”

(energi/likevekt), og ”The pure Hybrid”. Kategorien ”The Pure Hybrid” suppleres med FPAinnspill presentert av Christopher Hill (2003) som omhandler enkeltpersoners rolle i
politikkutformingen. De fire kategoriene danner grunnlag for utarbeidelse av forventninger
og konkrete antakelser som videre drøftes opp mot empirien knyttet til nærområdeinitiativet.
Antakelsene er formulert slik:

1: Byråkratiet i FD følger klare prosedyrer i utarbeidelsen av nærområdeinitiativet og
påvirker ikke prosessen utover å administrere beslutninger fra politisk ledelse.
2: Byråkratiets arbeid med nærområdeinitiativet karakteriseres av en nøytral, teknisk
tilnærming uten hensyn til politiske implikasjoner.
3: Byråkratiet viser politisk teft i utarbeidelsen av nærområdeinitiativet, men er forankret i
etablerte interesser.

4 a: Byråkratiets rolle i arbeidet med nærområdeinitiativet drives frem av byråkrater som
fremstår som likestilt med politisk ledelse.

4 b: Enkeltpersoner har vært viktige i utarbeidelsen av nærområdeinitiativet.

Analyse 2 tar for seg relasjoner mellom FD og UD i arbeidet med nærområdeinitiativet. Her
utgjør Graham Allisons (1971) modell ”Governmental Politics” det teoretiske rammeverket
for analysen. Denne analysen er særlig viktig for å problematisere staten som enhetlig aktør.
Fokus er på målkonflikter i arbeidet med nærområdeinitiativet. Analysen kartlegger ulike
situasjonsforståelser og referanserammer hos byråkratene i FD og UD og drøfter hvorvidt
dette kan påvirker departementenes tilnærminger til nærområdeinitiativet. Allisons modell er
strukturerende for empirien i analysen, og danner grunnlag for en forventning om at:
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5: FD og UD har ulik situasjonsforståelse som kommer til uttrykk i arbeidet med
nærområdeinitiativet.

Jeg vil gi en mer inngående og detaljert beskrivelse av teorivalg i kapittel 2.

1.3

Metode og disposisjon

Denne studien er et casestudie, hvor nærområdeinitiativet behandles som en case på norsk
sikkerhetspolitikk. Empirisk data som danner grunnlaget for analysen kommer fra ulike
kilder. Eliteintervjuer med nøkkelinformanter i UD og FD utgjør hovedgrunnlaget for
empirien. Analysen tar for seg interne prosesser tilknyttet nærområdeinitiativet. Jeg mener
vektlegging av den interne dimensjonen ved nærområdeinitiativet, samt at det foreligger lite
akademisk litteratur på dette feltet forsvarer at intervjudata utgjør hovedkilde til informasjon.
Intervjudata suppleres med data fra dokumenter, både primær - og sekundærkilder, samt
erfaringer fra deltakelse på relevante seminarer og konferanser. Jeg ser det som nødvendig å
gi en relativt omfattende presentasjon av nærområdeinitiativet ettersom dette temaet er lite
belyst i akademisk litteratur.

I kapittel 2 introduseres teori og teoretisk rammeverk, der vil også operasjonaliseringer bli
tydeliggjort. Kapittel 3 beskriver forskningsdesignet og tydeliggjør metoder for
datainnsamling som i hovedsak handler om eliteintervju og dokumentanalyse. Utfordringer
knyttet til reliabilitet og validitet vil også bli belyst. Kapittel 4 inneholder en form for
prosess-sporing som jeg mener er hensiktsmessig for å kunne plassere initiativet inn i en
bredere sikkerhetspolitisk kontekst. Nærområdeinitiativet som del av arbeidet opp mot nytt
strategisk konsept i NATO 2010, er sentralt. I kapittel 5 presenteres funn fra
datainnsamlingen som analyseres i lys av teorien om byråkratiets rolle i relasjon til politisk
ledelse. I kapittel 6 presenteres funn fra datainnsamling som blir analysert i lys av teorien om
interdepartementale relasjoner. Kapittel 7 inneholder oppsummering og konklusjoner.

7

8

2 Teoretisk rammeverk
Jeg har valgt å benytte meg av FPA (Foreign Policy Analysis), eller utenrikspolitisk analyse
som et overordnet utgangspunkt for denne studien. FPA er et verktøy for å studere hvordan
en stats utenrikspolitikk blir formet, og kan ses som et teoretisk underområde tilknyttet IR
(Internasjonale relasjoner) (Calsnaes 2013).

Bruk av FPA innebærer at man beveger seg forbi en forståelse av staten som enhetlig
rasjonell ”svart boks”, ved å inkorporere analyse på individnivå. Målet er å plassere
menneskelige/individuelle beslutningstakere i sentrum som teoretisk utgangspunkt for
analyse (Hudson 2008:13). Analyse på individnivå ses på som avgjørende for å kunne forstå
staten og systemet omkring internasjonale relasjoner. ”It is one of our basic methodological
choices to define the state as its official decision-makers-those whose authoritative acts are,
to all intents and purposes, the act of the state. State action is the action taken by those acting
in the name of the state. Hence the state is its decision-makers.”(Snyder m.fl. 1954:202,
kursiv i original). FPA tillater en form for analyse som belyser den interne dimensjonen ved
politikkutforming, og antar at beslutningstakeres valg og forståelse av arbeidsoppgaver har
betydning for en stats ”handling”. Identifisering av sentrale aktører og beslutningstakere,
samt kartlegging av deres forståelse av utenrikspolitiske prosesser er sentralt.

I denne studien ønsker jeg å se nærmere på interne prosesser i kartlegging av
nærområdeinitiativet. Mer konkret vil jeg studere byråkratiets rolle i utformingen av
utenrikspolitikken, og i hvilken grad byråkratiet påvirker prosesser rundt det norske
nærområdeinitiativet. FPA har teoretiske verktøy som muliggjør analyse av aktører i
beslutningsposisjoner og deres påvirkning på utenrikspolitiske prosesser. FPA har også rom
for fleksible analyser av empiri som ikke dikteres av teori. Empirien ses på som særlig
drivende for denne studien. Forskningsspørsmålet vil belyses ved hjelp av to analyser som
fokuserer på antatt viktige områder. Analyse 1 tar for seg byråkratiets rolle i arbeidet med
nærområdeinitiativet.

Analysen

legger

særlig

vekt

på

den

tidlige

fasen

av

politikkutformingsprosessen, og er i hovedsak sentrert rundt FD. Teoretisk rammeverk for
analyse 1 består av bidrag fra Aberbach, Putnam og Rockman (1981; Aberbach og Rockman
1988), supplert av Christopher Hill (2003). Analyse 2 tar for seg interdepartementale
relasjoner mellom FD og UD i arbeidet med nærområdeinitiativet. Analysen struktureres ut
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fra Graham Allisons (1971) modell ”Governmental Politics” som omhandler byråkratisk
politikk. Utvalget av informanter i denne studien består av toppbyråkrater, enkelte har også
embetsmanntittel. Det formelle skillet mellom embeter og tjenestemannsstillinger er stort sett
tradisjonsbestemt (Statens personalhåndbok 2013:2.2.3). Begrepet ”embetsverket” brukes
likevel ofte bredere enn ordets egentlige betydning. Jeg har derfor valgt å benytte meg av det
mer presise begrepet byråkrati, definert som ikke-politisk ansatte i departementene (Weber
1958). Embetsverket blir likevel brukt der dette blir en naturlig reaksjon på informantenes
begrepsbruk.

Jeg vil presisere at denne studien analyserer hvordan prosessene rundt nærområdeinitiativet
utspiller seg. Studien søker ikke å forklare hvorfor prosessene oppstår. Allisons rammeverk
gjør en tilsvarende presisering. Ved å se bort fra hvorfor interesser oppstår, og heller
konstatere at interesser finnes, fokuserer Allison på hvordan prosesser tilknyttet ulike
interesser utspiller seg. Nærområdeinitiativet og interne relasjoner mellom FD og UD er som
nevnt lite belyst i akademisk litteratur (se 1.1; Græger og Neumann 2006:68). Jeg ser det
derfor som viktig å kartlegge hvordan prosessene tilknyttet disse temaene utspiller seg. En
inkludering av hvorfor-dimensjonen, ville ha krevd en kartlegging av motivasjon og
personlige preferanser blant informantene. Med tanke på at tematikken her er
sikkerhetspolitikk, et tema som ofte er skjermet fra innsyn, ser jeg det som lite trolig at jeg
som masterstudent ville fått omfattende tilgang på denne type informasjon. Denne oppgaven
har altså ikke ambisjoner om å ta for seg dypere psykologiske og kognitive aspekter ved
beslutningsfasen.

2.1

Foreign Policy Analysis (FPA)

FPA kan ses på som en reaksjon på et IR-felt preget av realismens abstrakte teoretiske
tilnærming til virkeligheten, og bruk av ”Grand Theories” (metateori) som har ambisjoner om
og kunne forklare enhver handling i det internasjonale systemet. Kenneth Waltz strukturelle
realisme, eller neorealisme er et typisk eksempel på en metateori i IR (1979). Waltz teori
beskriver det internasjonale systemet som et anarki strukturert av en egen logikk, ”Balance of
Power”. Aktører i det internasjonale systemet er stater. De ulike staters handlinger motiveres
av ønske om overlevelse. Maktfordelingen i det internasjonale systemet forklarer og dikterer
en stats handling. Innenlands politikk og beslutningstakning anses som irrelevant i
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utformingen av utenrikspolitikk, strukturen i det internasjonale systemet er det avgjørende
(Hill 2003:6-7). Teorien har en tydelig utside-inn fokus på utenrikspolitikken.

FPA stiller seg kritisk til strukturelle forklaringer og utstrakt bruk av rasjonelle modeller
basert på staten som en enhetlig aktør (Hill 2003:6-7). Realismens systemnivåforklaringer om
staters adferd, antas å gå på bekostning av hensyn til mikronivå og fokus på hvordan
individer handler i internasjonale relasjoner (Hudson 2002:2). Staten er viktig også innenfor
FPA, men FPA søker å bevege seg forbi staten som analyseenhet, ved å inkludere også andre
typer aktører og analysenivå for å kunne forklare utenrikspolitikk (Snyder m.fl. 1954). FRA
tar altså hensyn til en innside-ut dimensjon i utformingen av utenrikspolitikk.

FPAs syn på beslutningstakning og politikkutforming er svært mangfoldig, og inneholder
ofte forklaringer fra mer enn ett analysenivå. Christopher Hill argumenterer for at det er
usannsynlig at forklaringen på et politisk fenomen er å finne på kun ett nivå (Hill 2003:27).
Forklaringsvariabler fra mikro- til makronivå er alle interessante dersom de antas å påvirke
beslutningsprosessen (Hudson 2007:6). En forklaring som kun baserer seg på det
internasjonale nivået vil ifølge FPA ha begrenset forklaringskraft. McClosky (1962:201 sitert
i Hudson 2002:10) retter kritikk mot datainnsamlingsprosessen ved FPA. McClosky
argumenterer for at en omfattende FPA vil innebære et overveldende stort univers som det i
praksis vil være umulig å få dekket inn (ibid.). Kritikken er treffende. Hudson svarer på
denne kritikken ved å vise til at FPA ikke legger til grunn at man skal studere totaliteten av
en hendelse, dette er verken mulig eller ønskelig (Hudson 2007:9-11, se også Snyder m.fl.
1954).

Hudson

argumenterer

for

at

ved

å

spesifisere

analysen,

konkretiserer

forskningsspørsmål og forskningsfelt vil dataomfanget bli håndterlig.
Hill definerer utenrikspolitikk (Foreign Policy) som følger: ”The sum of official external
relations conducted by an independent actor (usually a state) in international relation” (Hill
2003:3). Hills definisjon av utenrikspolitikk er relativt bred, og beskriver utenrikspolitikken
som et omfattende fagfelt som nødvendigvis vil bestå av mange ulike tema. I denne oppgaven
vil jeg studere utenrikspolitikk relatert til sikkerhetspolitikk. Utenrikspolitiske spørsmål
tilknyttet nasjonal sikkerhet er et av de viktigste analyseområdene innenfor FPA (Schmidt
2008:156). Allisons analyse av Cuba-krisen i 1962 er et eksempel på dette (Allison 1971)
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2.2

Analyse 1: Byråkratiets rolle i politikkutforming

Man kan vanskelig drøfte byråkrati uten en referanse til Max Weber. Webers bidrag til
litteraturen inkluderer blant annet to teser om byråkratiet, formulert tidlig på 1900-tallet. Den
første tesen postulerer at politikken vil bli utformet av et moderne byråkrati bestående av
tekniske profesjonelle administratorer (Weber 1958). Den andre tesen peker på fremveksten
av en ny klasse profesjonelle politikere som får sin makt som et resultat av støtte fra massene,
institusjonalisert i politiske partier. Dette ses i kontrast til den tidens system da politikere fikk
makt ut fra nedarvet posisjon (Weber 1958). Webers første tese er av særlig interesse i det
teoretiske rammeverket for denne oppgaven.

Weber hadde i stor grad rett når det gjelder modernisering av byråkratiet. Vi har sett en
økende spesialisering innenfor byråkratiet. I dagens samfunn fremstår denne gruppen stort
sett som profesjonelle eksperter (Aberbach m.fl. 1981:3). Innebærer dette at det er byråkratiet
som utformer politikken? Formelt sett er skillet mellom byråkrati og politisk ledelse klar. Fra
et juridisk synspunkt er det politikerne som har hovedansvar for politikken de ulike
departement skal gjennomføre (Hill 2003:52). Ser man derimot på den uformelle relasjonen
mellom byråkrati og politisk ledelse, er skillet ikke alltid like tydelig. Hill problematiserer
bildet av politikere og byråkraters arbeidsfelt som separate sfærer ved å vise til hvordan
begrepet ”official” brukes om både byråkrater og politikere i det amerikanske systemet (Hill
2003: 95,96). Aberbach og Rockman hevder at det uavklarte forholdet mellom byråkrati og
politisk ledelse kan være et symptom på embetsverkets overlegne kunnskap om hvordan
systemet virker, og kanskje enda viktigere, ”(…)politicians by their internal divisions as a
class, and by their inattentiveness to detail and to policy operations, often default to civil
servants in the control of what government actually does as distinct from what is
symbolically purports to do” (Aberbach og Rockman 1988:1).

Denne analysen nyanserer bildet av den formelle arbeidsdelingen mellom byråkratiet og
politisk ledelse gjennom å studere byråkratiets rolle i prosessene rundt nærområdeinitiativet.
Jeg vil benytte meg av et rammeverk utarbeidet av Aberbach m.fl. (1981; Aberbach og
Rockman 1988) som presenterer fire ulike kategorier for å beskrive forholdet mellom
byråkrater og politikere som beslutningstakere. Målet med analysen er å ta i bruk de ulike
kategoriene for å belyse byråkratiets rolle i casen nærområdeinitiativet. Ikke å falsifisere eller
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verifisere hvilken av de fire kategoriene som beskriver nærområdeinitiativet best mulig.
Disse fire kategorien suppleres med en femte kategori (antakelse 4b) som tar utgangspunkt i
et teoretisk bidrag fra Christopher Hill (2003) Jeg vil argumentere for at en kombinasjon av
elementer fra de ulike kategoriene til sammen utgjør en mer hensiktsmessig og helhetlig
forklaring enn hva en enkelt kategori kan tilby.

2.2.1 Byråkratiets rolle, fire kategorier
I boken ”Bureaucrats and Politicians in Western Democracies” fra 1981 presenterer Joel D.
Aberbach, Robert D. Putnam og Bert Rockman fire ulike kategorier som beskriver forholdet
mellom byråkrater og politikere: ”Policy /Administration” (politikk/administrasjon),
”Facts/Interests” (fakta/interesser), ”Energy/Equilibrium” (energi/likevekt), og ”The Pure
Hybrid” (Aberbach m.fl. 1981:1-23). Relasjonen mellom byråkrater og politikere beskrives
her som et kontinuum som strekker seg fra et bilde av byråkraten som mekanisk agent, til
byråkraten som en administrativ politisk hybrid. De to ytterkantene av dette kontinuumet er
mer enhetlige kategorier, som ligger nært opp til idealtyper, i kontrast til mellomkategoriene
som fremstår som mer sammensatte. Kategoriene beskrives som ”ideal-type images”, men vil
heretter refereres til som kategorier (Aberbach og Rockman 1988:2). Kategoriene bygger på
datamateriale som omfatter klassiske bidrag innenfor byråkratiske teorier i kombinasjon med
teori som utgår fra Aberbach m.fl.s egen datainnsamling. Aberbach m.fl.s (1981) data er
innhentet ved hjelp av kryssnasjonale intervjuer med byråkrater (civil servants) og
parlamentariske politikere i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Sverige og
USA (Aberbach og Rockman 1988:2; Aberbach m.fl.1981:24-46). Dette analytiske
rammeverket omhandler demokratier i den vestlige verden, og jeg vurderer derfor dette til å
være relevant også for en norsk kontekst.

Aberbach m.fl.s tilnærming innebærer at man beveger seg forbi et rammeverk basert på
organisasjonsteori i analyse av forholdet mellom politikere og byråkrater. Politikere og
byråkrater studeres ikke som institusjoner, men som individuelle skapere av politikk (”Policy
makers”) (Aberbach m.fl. 1981:3-4). Med bakgrunn FPA-teori vil analysen ha fokus på
aktører i utformingen av utenrikspolitikken (Hill 2003). Aberbach m.fl. (1981) finner ikke
særlig støtte til kategorien ”Policy/Administration eller ”Facts/Interests” i sine empiriske
undersøkelser. En begrunnelse for dette er at toppbyråkrater ofte befinne seg i situasjoner
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hvor de må presentere statens interesse ovenfor interesseorganisasjoner (Aberbach og
Rockman 1988:4). På bakgrunn av dette, ser jeg det som hensiktsmessig å vie ekstra
oppmerksomhet til kategoriene tre og fire som teoretiske verktøy for en analyse av
nærområdeinitiativet og byråkratiets rolle i utformingen av norsk sikkerhetspolitikk.

Politikk/administrasjon

Kategorien politikk/administrasjon presenterer et strengt skille mellom politikk og byråkrati
(Aberbach m.fl.1981:4). Politikernes oppgave er å skape politikk, byråkratiets rolle er å
administrere (ibid.). ”Politicians make decision; bureaucrats merely implement them”
(Aberbach m.fl.1981:4). Byråkratiet beskrives som en distinkt sfære skilt fra politikken, hvor
byråkrater fremstilles som lydige og apolitiserte aktører (Aberbach og Rockman 1988:2-3;
Hill 2003:74). Kategorien politikk/administrasjon representerer den ene ytterkanten av
Abarbach m.fl.s kontinuum. Kategorien politikk/administrasjon innebærer en forventning om
at nærområdeinitiativet forstås som en ovenfra-og-ned-prosess. Utgangspunktet for ideen og
beslutningen om å konkretisere nærområdeinitiativ er et resultat av avgjørelser fra politisk
ledelse, som da er kilden til politikk. Forventninger til kategorien ”politikk/administrasjon
leder til følgende antakelse:

Byråkratiet i FD følger klare prosedyrer i utarbeidelsen av initiativet og påvirker ikke
prosessen utover å administrere beslutninger fra politisk ledelse.

Fakta/interesser
Kategorien ”fakta/interesser” presenterer byråkrater som faktaorienterte i kontrast til
politikere som interesseorienterte. Det skilles mellom administrativ- og politisk rasjonalitet.
Byråkratenes rasjonalitet innebærer å følge kjente stier, mens politikernes rasjonalitet har
som mål å tilfredsstille politiske koalisjoner, valgkrets og andre sosiale grupper (Aberbach og
Rockman 1988:3; Aberbach m.fl. 1981:6-8). Både politikere og byråkrater antas å delta i
politikkutforming, men med ulike bidrag. Byråkratiet er sentrert rundt fakta og kunnskap,
politikere er mer opptatt av hensyn til interesser og verdier (Aberbach m.fl. 1983:6).
Forventninger til kategorien fakta/interesser innebærer at nærområdeinitiativet er et resultat
av at byråkratene følger en ”beviskjede”, og utarbeider planer basert på fakta og kunnskap
(Aberbach og Rockman 1988:3). Dette kan ses i sammenheng med byråkrater som ansvarlige
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voktere av statens interesse mot politikernes mer flyktige politiske innfall (ibid.). Hensyn til
politiske implikasjoner er et trekk forbeholdt politisk ledelse. Forventninger til kategorien
”Fakta /interesser” leder til følgende antakelse:

Byråkratiets arbeid med nærområdeinitiativet karakteriseres av en nøytral, teknisk
tilnærming uten hensyn til politiske implikasjoner.

Energi/likevekt

Kategorien energi/likevekt ses på som den mest fremtredende i Aberbachs m.fl.s studie
(1981:9-16). Både byråkratiet og politikere er her engasjert i politikkutforming og politikk,
men rollene er likevel ulike (Aberbach og Rockman 1988:4). Toppbyråkrater ses på som
opptatt av å skape stabilitet i systemet. De avviker i liten grad fra status quo, og forhandler ut
fra etablerte interesser. Politikere er mer impulsive, motivert av ideologi og partipolitikk, og
ses her som aktører som tilfører energi i styringsprosesser. Det legges vekt på et behov for at
både byråkrater og politikere innehar politisk teft (Political skill), men ikke den samme type
politisk teft (Aberback m.fl.1981:12). ”They (politikere og byråkrater) may be of the same
genus, but they are not the same species. The natural habitat of the politician is the public
podium, whereas the bureaucrat is found seated at the committee table” (Aberbach m.fl.
1981:12). Rollene beskrives som separate, men komplementære (Aberback m.fl. 1981:10).
Kategorien ”Energi/likevekt” forutsetter altså at både politikere og byråkrater er engasjert i
politikkutformingen. Dette leder til en forventning om at byråkratiet har vært involvert i
prosessen rundt nærområdeinitiativet. Byråkratenes tilnærming til politikkutformingen
beskrives likevel som vesentlig forskjellig fra den vi ser hos politikere. Byråkratiets rolle i
arbeidet med nærområdeinitiativet forklares her ut fra forståelsen av at initiativet er en form
for standardprosedyre som ikke avviker fra status quo. Forventningene til ”Energi/likevekt”
leder til følgende antakelse:

Byråkratiets viser politisk teft i utarbeidelsen av nærområdeinitiativet, men er forankret i
etablerte interesser.
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”The Pure Hybrid” og betydningen av enkeltaktører
Kategorien ”The Pure Hybrid” gir et bilde av byråkrater som innehar både teknisk
kompetanse og politisk entusiasme, og representerer en avvisning av Webers idealtype
(Aberbach m.fl.1981). En byråkrat som karakteriseres som en ”Pure Hybrid” kan gjenkjennes
ved at en slik aktør behersker både den politiske og den administrative delen av
politikkutformingen. Dette innebærer en uvanlig sensitivitet for politiske hensyn, og trekk
som ofte assosieres med politisk tenking (Aberbach m.fl.1981:6). Byråkrater innenfor
kategorien ”The Pure Hybrid” vil ha ulike trekk avhengig av hvilket land man befinner seg i.
Aberbach og Rockman argumenterer for at ”The Pure Hybrid” har vokst frem som en
reaksjon på et behov, og en gradvis sammenveving av rollene som gjør det nødvendig å
inneha kompetanse fra begge hold (Aberbach og Rockman 1988:6). Kategorien ”The Pure
Hybrid” er den siste fasen i kontinuumet som strekker seg fra bildet av byråkrater som
mekaniske aktører til byråkrater som innehaver av politisk kunnskap og evalueringsevne. Her
et det helt tydelig at politikere gir fra seg innflytelse til byråkrater. Kategorien ”The Pure
Hybrid” er særlig vanskelig å operasjonalisere ettersom karakteristikken som blir gitt er lite
konkret. Nærområdeinitiativet er et sikkerhetspolitisk initiativ. Sikkerhetspolitikk er et tema
som er konsensuspreget i norsk sammenheng (Bøifot 2007:65; Græger og Neuman 2006:72).
Det er ikke urimelig å anta at forholdet mellom politikere og byråkrater derfor er i en
særstilling på dette politiske feltet. Kategorien ” The Pure Hybrid” innebærer en forventning
om en byråkrat som ser på seg selv som en del av den politiske prosessen så vel som den
tekniske. En byråkrat som i stor grad kan sette i gang et politisk initiativ uten å føle særlig
behov for formelt å forholde seg til politisk ledelse underveis i prosessen. Byråkraten ser på
seg selv som en del av denne gruppen. Forventninger til ”The Pure Hybrid” leder til følgende
antakelse:

Byråkratiets rolle i arbeidet med nærområdeinitiativet drives frem av byråkrater som
fremstår som likestilt med politisk ledelse.

De fire kategoriene jeg nå har omtalt, beskriver ulike relasjoner mellom byråkrater og
politikere. Aberbach m.fl. (1981:21) legger vekt på at gruppene ”byråkrat” og ”politiker”
ikke bør ses på som homogene grupper, og beskriver de to gruppene som en ”heterogenous
lot of individuals”. Jeg ser det derfor som hensiktsmessig å supplere kategori ”The Pure
Hybrid” med en tilnærming som i enda større grad fokuserer på betydningen av enkeltaktører
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i beslutningsprosesser. Ved å inkludere et FPA-bidrag fra Christopher Hill (2003) søker jeg
eksplisitt å se på enkeltaktørers rolle i arbeidet med nærområdeinitiativet ved hjelp av en mer
induktiv tilnærming. Hill forstår utenrikspolitikken som et dynamisk felt i konstant endring.
Endringene går ikke nødvendigvis i samme retning, og konkrete case - og landstudier kan
bidra til å kaste lys på endringsprosesser (Hill 2003:11). Hill studerer organisasjoner og
nøkkelpersoner involvert i beslutningstaking med mål om å identifisere hvem som påvirker
avgjørelser (Hill 2003:52-53,58). Enkeltpersoners mulighet til å påvirke utenrikspolitikken
ses i sammenheng med individenes personlige og politiske kvaliteter, samt politiske felt (Hill
2003:55,57). Forventninger knyttet til Hills teoretiske tilnærming til enkeltaktørers
påvirkning på politikkutforming, leder til følgende antakelse:

Enkeltpersoner har vært viktige i utarbeidelsen av nærområdeinitiativet.

2.3

Analyse 2: Byråkratisk politikk

Når utenrikspolitikken ikke lenger er begrenset til Utenriksdepartementet, snakker vi om en
horisontal utvidelse av utenrikspolitikken (Hill 2003:72). Horisontal overlapping til andre
departementer kan føre med seg utfordringer vedrørende koordinering og kontroll (Hill
2003:72). Muligheten for å snakke med én stemme nevnes som et mulig problem (Hill
2003:82). Horisontal utvidelse har relevans også for det norske statsapparatet (Udgaard 2006;
Trondal 2006). Græger og Neumann (2006:73) hevder at det er stadig mer overlapp mellom
UD og FD innenfor det sikkerhetspolitiske feltet. Under den kalde krigen fremsto
sikkerhetspolitikken som et instrument for utenrikspolitikken. Sikkerhetspolitikken lå relativt
fast, og det var bred politisk enighet. Det ble således gitt lite rom for FD til å påvirke
sikkerhetspolitiske prosesser (Græger og Neumann i Sending m.fl. 2006:11-12). Dette har
gradvis blitt endret. Dette skyldes blant annet mer omfattende norsk deltakelse i
internasjonale operasjoner, hvor FD i kraft av relevant fagkompetanse kan sies å ha økt sin
innflytelse over sikkerhetspolitikken (ibid.).

Denne analysen tar for seg relasjonen mellom FD og UD i utarbeidelsen av
nærområdeinitiativet. Drøftingen vil i hovedsak fokusere på en antatt målkonflikt som dreier
seg om ulike meninger om hvilke implikasjoner nærområdeinitiativet kunne få for Norges
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bilaterale forhold til Russland. Denne målkonflikten vil bli belyst ved hjelp av et teoretisk
rammeverk utarbeidet av Graham Allison (1971).

2.3.1 Allisons byråkratimodell
Graham Allisons kjente artikkel ”Essence of Decisions”, er et viktig bidrag til FPAlitteraturen (Allison 1969). Allison tar i bruk en integrerende tilnærming som favner bredere
enn den standardiserte rasjonellaktør-modellen, og forklarer en utenrikspolitisk hendelse,
Cuba-krisen, ved hjelp av tre ulike, supplerende analysemodeller. Gjennom denne analytiske
øvelsen illustrerer Allison at det finnes alternativer til modeller basert på staten som enhetlig
aktør, og at de ulike konseptualiserende ”brillene” som følger med hver av nivå-modellene er
avgjørende for utfall av analysen (Carlsnaes 2008:90-91). Modellen ”Governmental Politics”
(heretter: byråkratisk politikk ) er én av Allisons tre modeller som analyserer utforming av
utenrikspolitikk. Denne modellen fokuserer på relasjoner og politikkutforming i byråkratisk
politikk, og på hvordan preferanser kommer til uttrykk (Allison 1971:144-184). Dette gjøres
ved å studere grupper og gruppedynamikk, samt konkurrerende interesser innad i staten
(Allison 1971:144-184). Hovedtrenden innenfor IR-teori baserer seg på ”utside-inn” analyser,
som hviler på en forståelse av at staters adferd primært styres av behov for overlevelse
(realisme) og/eller økonomisk vekst (liberalisme), og at det er ytre hensyn som driver
utenrikspolitikken (Sending m.fl.2006:8). Allisons modell representerer en implisitt kritikk
av analytiske tilnærminger som behandler staten som en rasjonell, enhetlig aktør (Hudson
2008:18; Carlsneas 2008:74).
Modellen ”byråkratisk politikk” presenterer statsapparatet som en kompleks arena for
beslutningstaking. Utenrikspolitikken formes i politiske spill, eller forhandlingssituasjoner,
bestående av et antall aktører. Hvert individ, eller gruppe i organisasjonen, forstås som en
aktør i det som karakteriseres som et politisk spill med konkurrerende interesser (Allison
1971:144). Aktørene fokuserer ikke nødvendigvis på ett enkelt strategisk mål (Carlsneas
2008:74). Aktørenes ståsted formes snarere av ulike forståelser av hva som er i nasjonens,
organisasjonens og deres personlige interesse (Allison 1971:144). Bærere av særinteresser
utkjemper

maktkamper.

Formelle

regler

veier

ikke

nødvendigvis

tyngst

i

beslutningsprosessen (Hill 2003:86). Aktørene antas å ha ulik tilgang og påvirkningskraft på
en politikkutformingsprosess. Krav knyttet til stilling bidrar til å forme de ulike aktørenes
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prioriteringer og situasjonsforståelse. Som Allison selv sier: ”Where you stand, depends on
where you sit” (Allison 1971:176). Dette utelukker heller ikke kryssende lojalitet. Ulik
situasjonsforståelse vil også kunne påvirke utfall og strategi i utformingen av utenrikspolitikk
(Allison 1971:171). Utenrikspolitikken ses ikke på som et resultat av ett enkelt valg basert på
rasjonalitet, men er heller et resultat av ” the pulling and hauling that is politics” (Allison
1971:144). Allisons modell argumenterer for at en stats handlinger bør forstås som et resultat
av forhandlinger mellom de ulike aktørene. I tråd med Allisons tilnærming vil jeg presisere at
studien ikke fokuserer på hvordan interesser oppstår, men snarere identifiserer og konstatere
at de finnes.

For å kunne forklare utformingen av utenrikspolitikk, er det nødvendig å identifisere aktører
involvert i prosessen, og deres situasjonsforståelse (Allison 1971:164; Snyder m.fl.1954).
Aktører defineres som personer som ved hjelp av interesser og handlinger påvirker
beslutningsprosessene (Allison 1971:164). Allison anerkjenner at i enkelte tilfeller kan det
være hensiktsmessig å behandle organisasjoner og grupper som aktører (Allison 1971:165).
Aktørene i denne analysen er byråkratiet i FD og UD, nærmere bestemt Sikkerhetspolitisk
avdeling i FD, og Avdelingen for sikkerhetspolitikk og nordområdene i UD.
Nærområdeinitiativet ble igangsatt rundt 2007, og det er sannsynlig at det i løpet av arbeidet
med

initiativet

har

vært

flere

forhandlingssituasjoner.

Situasjonsforståelsen

av

nærområdeinitiativet konkretiseres ved å studere en spesifikk målkonflikt tilknyttet
initiativet. Målkonflikten omhandler ulikt syn i FD og UD på hvilke implikasjoner
nærområdeinitiativet kunne komme til å få for Norges bilaterale forhold til Russland.
Analysen søker å kartlegge om denne målkonflikten kan være et resultat av ulik
situasjonsforståelse i FD og UD. Aktørenes forståelse av hva som er i nasjonenes interesse er
det mest sentrale i denne analysen, aktørenes organisasjonshensyn vil bli delvis dekket.
Aktørenes personlige interesser er ikke kartlagt i denne analysen.

Det forventes at tilnærmingen til sikkerhetspolitikken er noe annerledes i FD enn i UD. FD er
et spesialdepartement med stor kunnskap om det militærtekniske aspektet ved
sikkerhetspolitikken (Græger og Neumann 2006). Det vil derfor være naturlig at denne
dimensjonen vektlegges tungt i FD. UD forvalter en bredere portefølje innenfor
utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk,

og har en mer diplomatisk tilnærming til

sikkerhetspolitikken (ibid. ; FD 06.24.01; FD 05, 07.02). På bakgrunn av en forventning om
ulike roller innenfor norsk sikkerhetspolitikk forventes det å foreligge ulikheter i synet på
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nærområdeinitiativet. Dette vil konkret bli utledet ved å fokusere på en antatt målkonflikt
mellom FD og UD. Allisons modell bidrar til å strukturere det empirisk materialet i denne
analysen, og dette gir også grunnlag for å si noe om forventninger til funn i analysen. På
bakgrunn av Allisons byråkratiske modell forventer jeg en form for interessekamp mellom
FD og UD. Dette fører til en antakelse om at:

FD og UD har ulik situasjonsforståelse. Dette kommer til uttrykk i arbeidet med
nærområdeinitiativet.

For å finne støtte til denne antakelsen forventer jeg at informantene fra FD og UD vil
vektlegge ulike aspekter ved nærområdeinitiativet. Jeg forventer et mer militært orientert
fokus i FD, og en mer diplomatisk tilnærming i UD. Jeg forventer også at begge
departementer anerkjenner at det var uenighet omkring relasjonen til Russland. Jeg forventer
videre at informantene vil fortelle om ulike situasjonsforståelser og interesser tilknyttet
nærområdeinitiativet i sine respektive departement. Og at dette ble frontet med et mål om å
påvirke prosessen tilknyttet nærområdeinitiativet. Begge departement vil påvirke arbeidet
med nærområdeinitiativet for å få gjennomslag for sine interesse. Begrepet ”påvirke” vil her
tolkes relativt svakt, og det vil være nok å ytre uenighet verbalt for at det vil kategoriseres
som et forsøk på påvirkning. FD og UD forventes å presentere forslag de mener er best egnet
til å ivareta norske interesser.

Dette er en forholdsvis åpen antakelse, som kan fremstå som selvsagt. Jeg mener likevel at
det er en hensiktsmessig antakelse som er et utgangspunkt for å mene noe om hvor
omfattende den antatte målkonflikten var. Verdien av å kunne si noe om hvor stor uenigheten
som gjorde seg gjeldende, er særlig viktig. Antakelsen vil også belyse hvordan en eventuell
ulik situasjonsforståelse kommer til uttrykk i FD og UD i arbeidet med nærområdeinitiativet.
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3 Metode
Bruk av definerte samfunnsvitenskaplige metoder er det som skiller akademisk forskning fra
politisk journalistikk. Bevisst og kritisk refleksjon over valg av metoder og fremgangsmåter
er viktig for å sikre godt vitenskapelig arbeid (King m.fl.1994). Metodevalg er avgjørende for
kvaliteten på funn, resultater og konklusjoner. ”In short, without carefully designed research
methods serious political science would be impossible” (Burnham m.fl. 2008:1).

Redegjørelsen som følger beskriver metodevalg, forskningsdesign og datainnsamling.
Kapittelet avsluttes med en vurdering av reliabilitet og validitet. Denne oppgaven er en
kvalitativ casestudie. Datainnsamlingen baserer seg på metodetriangulering. Eliteintervjuer
og dokumentanalyse fra primær- og sekundærlitteratur utgjør de viktigste kildene til innsikt.

3.1

Forskningsdesign

3.1.1 Casestudie
Casestudiet kan defineres som: “Detailed examination of an aspect of a historical episode to
develop or test historical explanations that may be generalizable to other events” (George og
Bennett 2005:5). Et case utgår fra et ”univers” av caser, og innebærer valget mellom
forskningsdesign som består av en eller flere caser (Walton 1992:121). Ifølge Yin er det
mulig å forsvare studier av en enkel case dersom denne casen ses på som representativ for en
større klasse av caser, er en kritisk case for å teste velformulert teori, er et ekstrem(unikt)tilfelle, undersøkes på flere historiske tidspunkter, eller dersom en slik studie kan bidra til ny
innsikt (Yin 2009:47-50).

Nærområdeinitiativet behandles som en case på utformingen av norsk sikkerhetspolitikk.
Enkelte informanter i denne studien mener at mange av prosessene som diskuteres i analysen
ikke bør ses på som unike for utformingen av norsk sikkerhetspolitikk. Dette antyder at
nærområdeinitiativet er en representativ case for en større klasse av sikkerhetspolitiske
initiativ. På den andre siden peker informantene på unike trekk som setter
nærområdeinitiativet i en form for særstilling. Et eksempel er at initiativet fikk bred politisk
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appell også utover FD. Kunnskap som er ervervet gjennom denne studien gir ikke grunnlag
for å kunne slå fast om denne studien er representativ for en større klasse av
sikkerhetspolitiske initiativ. Dette innebærer at man bør være varsom med å generalisere funn
fra denne studien. Denne studien utgjør ikke noen test-case for velformulert teori. Til tross
for disse begrensningene har jeg likevel ambisjoner om å bidra til økt innsikt i mer generelle
byråkratiske prosesser tilknyttet utforming av sikkerhetspolitikk. Nærområdeinitiativet er et
eksempel på en diakron casestudie (George og Bennett 2005:5). Dette innebærer
observasjon av en case over en lengre tidsperiode, altså én case, men flere observasjoner
(Gerring 2007:21). Perioden som studeres strekker seg fra nærområdeinitiativets start rundt
2007 frem til omkring 2012, hovedvekt vil bli lagt på perioden 2008-2010 da arbeidet med
nærområdeinitiativet ser ut til å vært mest intenst. Yin (2009:8) peker på at en casestudie bør
være sentrert rundt relativt moderne (contemporary) hendelser for at denne metoden skal
anses som et relevant verktøy (Yin 2009:8). Caset nærområdeinitiativet omfatter en hendelse
som ble igangsatt for relativt kort tid siden, og som pågår ennå (St. melding 38., 20082009:12; Bjelvin og Lysvold 2013). Som nevnt i innledningen er nærområdeinitiativet lite
belyst i akademisk litteratur, det samme kan også sies om den interne dynamikken i FD og
UD (Græger og Neumann 2006:68). Jeg mener derfor at denne casen kan bidra med ny
innsikt.

Casedesignet av nærområdeinitiativet plasseres innenfor kategorien teoretisk fortolkende
casestudie, som defineres som en studie av et fenomen som tilhører en klasse det allerede
finnes noe kunnskap om (Andersen 2005:68-73). Målet med studien er å bruke begreper og
teoretiske sammenhenger til å oppsummere og strukturere empirisk materiale. Ved hjelp av et
teoretisk rammeverk vil jeg utlede forventninger om hvilke funn empirien vil kunne
frembringe. En slik tilnærming vil kunne gi økt forståelse av generelle norske
utenrikspolitiske prosesser knyttet til sikkerhetspolitikk.

Gjennom denne studien ønsker jeg å belyse byråkratiets rolle i arbeidet med
nærområdeinitiativet. Som nevnt finnes det lite akademisk litteratur som spesifikt dekker
nærområdeinitiativet. Et fleksibelt, åpent, metodisk utgangspunkt vil derfor være særlig
hensiktsmessig. En fordel ved casestudiet er at det tillater intensive studier av en hendelse
eller et hendelsesforløp, og er spesielt godt egnet til beskrivende og utforskende studier
(George og Bennett 2005:5;Yin 2009:8). Idealet for en casestudie vil ofte være å gå i dybden
på ett case og presentere en analyse som ”står på egne ben” (Andersen 2005:9).
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Forskningsdesignet åpner for å undersøke ulike variabler som kan påvirke valgt case, og kan
således bidra til økt innsikt i prosesser. Jeg anser derfor denne tilnærmingen for å være godt
egnet for å kartlegge interne byråkratiske prosesser. Det har vært utfordrende å kartlegge
disse prosessene, og i arbeidet med empirien har jeg forkastet flere forklaringsvariabler som
har vist seg å være mindre relevant enn først antatt.

3.2

Datainnsamling: Yins tre prinsipper

Yins tre prinsipper for datainnsamling har lagt føringer på innhenting av empiri som brukes
for å belyse nærområdeinitiativet som case. De tre prinsippene vektlegger: Bruk av ulike
kilder for å fremme og styrke relevante data, opparbeidelse av en ”kunnskapsbank” som
inneholder informasjon om case, samt opprettholde og tydeliggjøre en beviskjede (Yin
2009:98).

I tråd med FPA, setter denne studien fokus på sentrale aktører og deres forståelse av, og rolle
i, beslutningstakingen og politikkutformingen. Informasjon som belyser deres forståelse av
egen rolle i beslutningstakingen kan vanskelig finnes andre steder enn hos aktørene selv.
Data fra eliteintervjuer utgjør derfor hovedkilde for informasjon, men suppleres også med
data fra dokumenter, både sekundær- og primærkilder, samt erfaringer fra deltakelse på
relevante konferanser og seminarer.

Kunnskapsbanken i denne studien består av relevant bakgrunnslitteratur, intervjunotater,
mail-korrespondanse, policydokumenter samt relevante notater fra ulike konferanser.
Kunnskapsbanken er ikke formalisert eller strengt organisert. Yin peker på at en formalisert
kunnskapsbank er idealet, men at det sjelden er tilfellet når man jobber med casestudier (Yin
2009:119). Jeg mener uansett at materialet mitt er strukturert på en slik måte at det er mulig å
etterprøve funn. Det vil likevel være nødvendig å få tillatelse fra informantene før det kan gis
innsyn i intervjunotater, og det trengs også tillatelse fra FD for å få innsyn i non-paperet
”Strengthening NATO-raising its profile and ensuring its relevance”. Dette dokumentet er
gradert.

Jeg etterstreber å tydeliggjøre beviskjeden gjennom studien, og forsøker å klargjøre hvilke
typer data som utgjør kildene til ulike funn. Sitater fra intervjuene er anonyme, men
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informantlisten er presentert med navn i vedlegg. For å styrke reliabiliteten i studien og øke
transparens ovenfor leser har jeg valgt å gi de ni informantene et tilfeldig nummer fra 1 til 9
som blir oppgitt som intervjureferanse gjennom analysen. Numrene samsvarer ikke med
rekkefølgen i informantlisten, og er heller ikke listet kronologisk etter dato for intervjuer. Det
er derfor ikke mulig å knytte sitater til konkrete navn. Gjennom denne innretningen kan
informantene skilles fra hverandre, og leseren kan følge de ulike informantenes utsagn
gjennom hele analysen.

3.2.1 Eliteintervju
Intervjuet som metode kan beskrives som en strukturert samtale med et mål (Kvale 1996:6).
Graden av struktur og intervjuets mål kan variere. Andersen (2006:284) vektlegger særlig
intervjuets evne til å avdekke intervjuobjektenes persepsjoner og deres subjektive
vurderinger. Dette er av særlig interesse for å kartlegge den interne prosessen rundt
nærområdeinitiativet. Jeg vil klassifisere informantene i denne studien som eliteinformanter
som kan plasseres i kategorien ”nøkkelinformanter”. Denne type informanter defineres som
”(…)personer som antas å ha særlig god oversikt over og innsikt i et spørsmål forskeren
ønsker å få belyst” (Andersen 2006:279). Informantene er alle toppbyråkrater og embetsmenn
ansatt i FD og UD. Eliteintervjuer er velegnet til å avdekke kausale mekanismer og gir god
førstehåndskunnskap (Tansey 2007:766-767). Til tross for at informantene antas å ha særlig
god innsikt i spørsmål som ønskes belyst i denne studien, bør man som intervjuer være
oppmerksom på at slike informanter kan operere med en egen agenda, og at informantene kan
gjøre forsøk på å påvirke intervjueren (Andersen 2006:289). Intervjuet kan også være en
kilde til objektive ”saksopplysninger” (Bryman 2004:113; Andersen 2006:294-296). Politiske
prosesser mangler ofte tilstrekkelig dokumentasjon (Tansey 2007:767). Dette er et problem
som er særlig relevant innenfor sikkerhetspolitikk og som også gjør seg gjeldende i arbeidet
med nærområdeinitiativet. Tansey argumenterer for at intervjuer kan kompensere for mangler
og begrensninger i dokumentbevis (ibid.). I kraft av informantenes kunnskap om
nærområdeinitiativet og deres status som nøkkelinformanter, antar jeg at intervjuene kan ses
som en kilde til saksopplysninger. Dette er spesielt viktig ettersom det finnes lite
sekundærdata med saksopplysninger. Intervjuene ble også benyttet for å bekrefte data fra
andre kilder (Yin 2009). Checkel (2008) peker på at intervjudata kan danne et robust
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grunnlag for å rekonstruere hendelser. Jeg har brukt data fra intervjuene til blant annet å
rekonstruere prosesser i utviklingen av nærområdeinitiativet.

Utvalg

Data fra intervjuer baserer seg på et utvalg av 9 eliteinformanter, som alle er toppbyråkrater
og embetsmenn ansatt i UD eller FD (se vedlegg). En informant fra NATO-delegasjonen i
Brussel ansatt i FD, er også inkludert. Dette utvalget er ikke et sannsynlighetsutvalg. Nytten
av sannsynlighetsutvalg varierer med valg av forskningsdesign, forskningsspørsmål, og om
man har som mål å generalisere eller ikke (Tansey 2007:765). Forskningsspørsmål som har
mål om å avdekke årsakskjeder er ofte bedre tjent med en form for målrettet utvalg av
informanter (Tansey 2007:765). Forskningsspørsmålet i denne oppgaven innebærer
kartlegging av et politisk initiativ som tar sikte på å studere byråkratiets rolle i utformingen
av nærområdeinitiativet. Forarbeid for utvalg viste at aktuelle informanter til denne studien
utgjorde en relativt liten gruppe. I et forskningsdesign basert på dybdeintervjuer med få
enheter, som i denne studien, har det derfor vært naturlig å fokusere på et strategisk utvalg av
nøkkelinformanter (Andersen 2006:279). Det er likevel viktig å etterstrebe gjennomsiktighet
samt å dokumentere utvalgsprosessen for å sikre indre validitet (Yin 2009; Bryman
2004:333).

Samtaler med Paal Sigurd Hilde ved Institutt for Forsvarsstudier (IFS), andre representanter
fra forskningsmiljøet ved Fritjof Nansen Institutt (FNI), Universitetet i Oslo (UIO), samt
ansatte i UD og FD, bidro til å identifisere sentrale byråkrater som har vært tilknyttet
nærområdeinitiativet i ulike deler av prosessen. Jeg kontaktet nøkkelaktører og brukte
informantene til å komme med anbefalinger om andre relevante informanter ved bruk av den
såkalte ”snøballmetoden” (Robson 2011:276). Det viste seg at informantlisten jeg startet
med, ble utvidet med kun to nye navn. Dette styrker sannsynligheten for at jeg har intervjuet
de mest sentrale aktørene involvert i arbeidet med nærområdeinitiativet.

Intervjuavtaler ble gjort via e-mail, og gjennomført på informantenes arbeidssted i Oslo (FD
og UD). Intervjuet med representanten ved den norske NATO-delegasjonen i Brussel ble
gjort per telefon. De aller fleste informantene hadde satt av god tid, vi fikk snakke uforstyrret
og ble ikke avbrutt av andre eksterne distraksjoner som telefoner eller hastemøter. I
gjennomsnitt varte intervjuene i underkant av halvannen time. Aberbach og Rockman
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(2002:673-674) peker på at det ofte kan være vanskelig å få kontakt med toppledelsen i
byråkratiet, og de foreslår en “politely persistent” tilnærming til informantene. Jeg støtte på få
problemer i møte med byråkratiet, og opplevde at informantene var svært imøtekommende og
generelt positive til å la seg intervjue. Dette kan være et resultat av at jeg ofte viste til at jeg
tok kontakt på bakgrunn av tidligere informanters anbefaling (Robson 2011:276). Det bør
likevel nevnes at to mulige informanter fra UD takket nei til å la seg intervjue, fordi de mente
de ikke hadde vært tungt involverte i prosessene rundt nærområdeinitiativet. Det har ikke
lykkes meg å komme i kontakt med politisk ledelse i FD, til tross for at det ble gjort flere
forsøk via embetsverket. Politisk ledelse i UD ble ikke nevnt som spesifikt involvert i
prosessene knyttet til nærområdeinitiativet. Datamaterialet inkluderer således ikke
synspunkter fra politisk ledelse. Data fra intervjuer bekrefter at politisk ledelse også har vært
aktive i prosesser tilknyttet nærområdeinitiativet. Valget om å fokusere på byråkratenes rolle
i denne studien, bør altså ikke ses som et argument for et bilde av passive politikere. En
annen mulig svakhet ved utvalget er at jeg ikke har forsøkt å kontakte ambassadepersonell.
Det kan tenkes at ansatte ved den norske ambassaden i Washington D.C. og Brussel kunne ha
kommet med relevante bidrag. Dette ble forøvrig ikke nevnt av mine informanter. Det er

også viktig å tydeliggjøre at det eksisterer en form for felles arbeidsarena mellom FD- og
UD-ansatte i NATO-delegasjonen i Brussel. Denne delegasjonen er sammensatt av ansatte
fra både FD og UD. Enkelte av informantene fra både UD og FD har tidligere jobbet ved den
norske NATO-delegasjonen i Brussel. Det er mulig å argumentere for at disse informantene
ikke representerer en typisk ”FD/UD-informant”. Jeg mener at dette ikke er uvanlig innenfor
norsk sikkerhetspolitikk, og at dette bør ses som et kjennetegn snarere enn et avvik. Det er
derfor viktig å presiserer at informantene er valgt på bakgrunn av deres spesifikke
fagkunnskap. I denne sammenheng kan det være nyttig å ha informanter som kan se saken fra
to sider.

Til tross for at jeg kan argumentere for at datainnsamlingen utgår fra et relevant utvalg, og at
det ser ut til at jeg har vært i kontakt med de mest sentrale aktørene i byråkratiet i UD og FD,
kan jeg ikke utelukke at det kan være en viss skjevhet i utvalget. Jeg mener likevel at utvalget
innebærer en mulighet for å belyse generelle prosesser tilknyttet utformingen av
sikkerhetspolitikk. Informantene som er intervjuet er alle erfarne byråkrater med lang fartstid
i sine respektive stillinger. Jeg antar at de også kjenner til de mer generelle prosessene
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tilknyttet politikkutforming og derfor kan bidra til å belyse hvorvidt nærområdeinitiativet bør
ses på som en unik case.

Intervjuguiden

Grad av kontroll og struktur varierer med valg av intervjudesign (Andersen 2006:285;
Bryman 2004:113). I denne oppgaven har jeg valgt å benytte meg av semistrukturerte
intervjuer, en intervjuform som er mye brukt innenfor kvalitative forskningsdesign (Bryman
2004:318-319,109). Semistrukturerte intervjuer har utgangspunkt i et fast oppsett. Metoden
tillater likevel en fleksibilitet i intervjusituasjonen. Dette betyr blant annet at forskeren kan
følge spontane innfall i løpet av intervjuet og har mulighet til å legge inn viktige
oppfølgingsspørsmål (Bryman 2004:321). Intervjuguiden fungerte som utgangspunkt for
samtlige intervjuer i denne studien, og sørget for at svarene til en viss grad var
sammenliknbare til tross for en fleksibel intervjuguide (se vedlegg). Samtlige intervjuer ble
innledet med et åpent spørsmål: ”Hvordan arbeides det, og hvordan har det blitt arbeidet med
nærområdeinitiativet i FD/UD?”. Etter innledningsspørsmålet varierte rekkefølgen på videre
spørsmål og oppfølgingsspørsmål i stor grad. Jeg opplevde at informantene hadde en bred
kunnskapsbase, og så det ofte som hensiktsmessig å la dem styre samtalen når det var
naturlig. Dette tydeliggjorde også hvilke aspekter informantene anså som mer eller mindre
viktige, og skapte en mindre kunstig og formell setting. Ved å fjerne seg fra et rigid
rammeverk åpner man opp for inkorporering av ny kunnskap (Willis 2006:145). Andersens
beskrivelse av ”aktiv informantintervjuer”, hvor den sosiale virkelighet blir forstått gjennom
å lytte til og tolke det som blir sagt, er beskrivende på intervjutilnærmingen i
datainnsamlingsprosessen (Andersen 2006:295). Selv om informantene fikk snakke relativt
fritt, la jeg vekt på å styre samtalen inn på de temaene jeg ønsket å belyse. Det er viktig å ta
hensyn til at informanter kan ha en egen agenda og oppfatninger om hvordan en sak bør
fremstilles (Andersen 2006:289). Dette var tydelig hos flere av informantene, og bør ikke ses
på som overraskende. Det er tross alt informanten som er eksperten på sitt spesifikke felt.
Samtidig er det viktig å ha en kritisk tilnærming til informasjonen som fremkommer. Til tross
for at informantene kan ses på som eksperter på sine felt, er de ikke nødvendigvis like godt
orientert om det større bildet nærområdeinitiativet inngår i. Andersen argumenterer for at det
ville være naivt å tro at eliteinformanter umiddelbart vil gi oss “sannheten” (ibid). Det er
interessant å merke seg at da det ble stilt spørsmål om relasjonen mellom FD og UD var
svaret gjennomgående at dette samarbeidet er, og har vært positivt og komplementært. Da jeg
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videre

stilte

oppfølgingsspørsmål

om

Russlanddimensjonen

husket

informantene

interdepartementale utfordringer. Dette kan være et eksempel på at kunnskap går i
glemmeboken, men kan også tolkes i retning av at informantene ikke bidrar med denne type
informasjon dersom det ikke spørres spesifikt om det. Dette kan være problematisk dersom
det finnes flere slike aspekter jeg ikke har klart å dekke i intervjuguiden. Det kan også tenkes
at den offisielle versjonen kommer som en refleks, og at valg av casestudier som kan gå i
dybden er spesielt godt egnet her.

Jeg har prøvd å redusere risikoen for at relevant informasjon utelukkes ved å inkludere et
åpent spørsmål i slutten av intervjuet. Dersom informantene sitter på informasjon de ikke er
interessert i å få belyst, er det lite trolig at jeg som intervjuer ville kunne få tilgang. Utover i
intervjuprosessen fikk jeg stadig bedre kjennskap til tema, og var derfor i stand til å
formulere spørsmålene på en mindre basal måte, slik at jeg unngikk at informantene ”lirte av
seg” en streng offisiell versjon. Min erfaring var at svarene var mer relevante når jeg som
intervjuer demonstrerte omfattende kjennskap til tema. Jeg har også tatt hensyn til at
informantene

innehar

forskjellig

grad

av

kompetanse

på

ulike

aspekter

ved

nærområdeinitiativet. Et eksempel er at jeg fester mer lit til svar fra primærkilder, herunder
informanter som var direkte involvert i en spesifikk arbeidsfase, enn fra informanter som
beskriver en arbeidsfase de ikke selv var direkte involvert i. Informantens posisjon og antatt
kunnskapsbase er således viktig for å kunne vurdere kvaliteten på informasjonen som
fremkommer. Her bør det for øvrig nevnes at informantene selv ofte signaliserte tydelig
dersom de uttalte seg om prosesser de ikke hadde deltatt i direkte.

Tid og rom, historisk perspektiv og etterrasjonalisering

Nærområdeinitiativet er et politisk initiativ som strekker seg over en lengre tidsperiode. Det
er derfor viktig å få tilgang til informanter som har vært involvert i hele perioden, og
informanter som har vært involvert i deler av perioden. Jeg mener dette hensynet er godt
ivaretatt idet jeg har fått tilgang til informanter som har vært med gjennom hele tidsperioden,
i en tidlig fase og informanter som er involvert i arbeidet med nærområdeinitiativet per dags
dato. Et lavt antall informanter begrenser muligheten til å skille nevneverdig mellom funn fra
tidlige og senere perioder. Det er likevel en viss fare for at informanter som har vært en del
av prosessen lenge, kan komme til å etterrasjonalisere (Andersen 2006:289,292). Det kan
være vanskelig å huske langt tilbake i tid, spesielt fordi dette er en dynamisk prosess som går
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parallelt med andre arbeidsoppgaver. Informantene har ikke arbeidet utelukkende med
nærområdeinitiativet, og det har variert hvor involvert de har vært gjennom ulike perioder.
Det viste seg for eksempel at en del informanter refererte til spesifikke NATO-møter, men
oppgav uriktige årstall. Dette var saksopplysninger som det var mulig å etterprøve via andre
dokumenter. Triangulering av funn har altså vært svært viktig for å sikre seg så godt som
mulig mot denne type skjevhet i data, men det har ikke vært mulig å finne alternative kilder
på alle data som fremkommer i intervjuene.

Anonymitet og bruk av sitater

Avtalen jeg har gjort med informantene er at de anonymiseres i teksten. Det ble videre
presisert at dersom jeg tok i bruk direkte sitater og knyttet dette til navn, skulle
vedkommende få sitatsjekk for å godkjenne bruk. Informasjonen skal kun brukes for å belyse
prosesser tilknyttet nærområdeinitiativet. Som jeg vil diskutere nærmere under reliabilitet, er
det en trade-off mellom valg om å anonymisere informanter og opprettholdelse av en tydelig
beviskjede (Yin 2009). I denne studien har jeg valgt å gi høyest prioritet til svarvaliditeten og
etablering av tillitsforhold med informantene for å få tilgang til ønsket datamateriale. Det var
tydelig gjennom intervjuene at flere informanter ikke ønsket å bli sitert på alt som fremkom i
intervjusituasjonen. Dette har jeg selvsagt respektert, og slike sitater fremkommer ikke i
teksten, heller ikke i anonym form. Jeg har valgt å anonymisere informantene i teksten, for å
unngå at sitater knyttes til navngitte personer. Jeg anser det som viktigere å få frem likheter
og forskjeller mellom ulike informanter fremfor å knytte uttalelser til spesifikke personer.
Dette innebærer en noe svekket etterprøvbarhet. I utgangspunktet så jeg ikke for meg at
spørsmålene jeg ville stille, eller tematikken nærområdeinitiativet, var særlig kontroversiell
eller preget av hemmelighold. Etter råd fra erfarne forskere, valgte jeg likevel å avstå fra bruk
av båndopptager under intervjuene. Det er ulike meninger om dette i den akademiske
metodelitteraturen (Rivera 2002; Bryman 2004). Hovedgrunnen for ikke å bruke
båndopptaker, var at informantene sannsynligvis ville kunne snakke friere dersom jeg kun
benyttet meg av notatblokk. Informantene bekreftet dette langt på vei og flere påpekte
uoppfordret at de ikke likte båndopptakere. Å avstå fra bruk av båndopptaker er negativt for
etterprøvbarhet. Uten båndopptak finnes det ikke nøyaktig gjengivelse av intervjusituasjonen
tilgjengelig for andre forskere. Jeg har likevel etterstrebet å gjøre prosessen tydelig ved å
renskrive egne notater straks etter at intervjuene var gjennomført, for å sikre at så mye som
mulig av informasjonen ble ivaretatt. Datamateriale blir behandlet konfidensielt etter avtale
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med informantene. Skulle det bli nødvendig å spore datainnsamlingsprosessen i detalj, er
altså datamaterialet tilgjengelig i form av mine intervjunotater.

3.2.2 Dokumentanalyse
Dokumentanalyse benyttes som en komplementær kilde til informasjon fra intervjuer (Yin

2009:103). I denne studien er dokumenter viktig for å kartlegge den konkrete historiske
utviklingen av nærområdeinitiativet. Jeg har i særlig grad benyttet denne metoden i prosesssporing knyttet til utviklingen av nærområdeinitiativet i kapittel 4. Kjennskap til sentrale
dokumenter er svært viktig. Innslag av etterrasjonalisering, der aktørene skaper seg en
historie av hva som har skjedd, er som nevnt en kilde til feilinformasjon i intervjusituasjoner
(Andersen 2006:292). Med god kunnskap om sentrale dokumenter kan man etablere en
kunnskapsbase som består av relevant informasjon (Yin 2009).

Dokumenter har også vært viktig for utarbeidelse av intervjuguiden, som baserer seg på både
primær - og sekundærkilder. Primærkilder defineres som kilder innhentet av forskeren
(Andresen 1990:140). Primærkilder er i hovedsak hentet fra regjeringen.no og omfatter
politiske

taler,

stortingsmeldinger,

stortingsproposisjoner

og

pressemeldinger.

Sekundærkilder defineres som kilder som har blitt analysert eller redigert av andre (Andresen
1990:140). Akademisk litteratur utgjør sekundærkilder og er benyttet der det foreligger
relevante kilder. Et viktig dokument som bør fremheves, er det konkrete non-paperet
”Strengthening NATO – Raising its profile and ensuring its relevance” som ble presentert på
NATO-møtet i London. Non-paperet er gradert, men jeg har fått tilgang til dokumentet ved å
ta kontakt med FD. Dette brukes som konfidensiell kilde, og alle direkte sitater fra
dokumentet er derfor å finne i annen offentliggjort sekundærlitteratur. En mulig svakhet ved
denne studien er at det kan finnes interne dokumenter jeg ikke har fått tilgang til. Dette kan
for eksempel være møtereferater og interne notater.

En annen form for supplerende data kommer fra deltakelse på flere relevante konferanser,
hvor nordområdepolitikk og sikkerhetspolitikk har vært tema (se liste i vedlegg). Dette har
gitt meg en viss innsikt i forskning på feltet, og innblikk i sjargongen som har bidratt til å øke
min forståelse av fagfeltet. Konferansedeltakelse har også vært svært nyttig for
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nettverksbygging. Dette har utvilsomt lettet arbeidet med å få tilgang til informanter. Jeg
brukte bevisst samtaler på konferansene til å finne frem til relevante informanter.

3.2.3 Prosess-sporing
Forskningsspørsmålet i denne oppgaven tar sikte på å kartlegge byråkratiets rolle og
påvirkning på utformingen av nærområdeinitiativet. For å kunne belyse dette er det
hensiktsmessig å tydeliggjøre utviklingen av initiativet. Jeg har her ved hjelp av data fra
intervjuene og dokumenter, prøvd å klargjøre denne utviklingen. Dette innebærer en form for
eksplorerende analyse. Prosess-sporing er en metode som er særlig egnet for å belyse slike
forhold. Prosess-sporing handler om å danne en korrelasjonslink mellom årsak og virkning.
Ideelt sett burde man kunne følge denne linken steg for steg (George og Bennett 2005).
Denne

oppgaven

inneholder

ikke

en

detaljert

prosess-sporing.

Kapittelet

”nærområdeinitiativet” kan imidlertid ses på som en form for prosess-sporing hvor jeg prøver
å kartlegge prosessen rundt nærområdeinitiativet med særlig fokus på perioden fra 20072010, og etableringen av nytt strategisk konsept i NATO. Jeg mener dette bidrar til å øke
forståelsen for de etterfølgende analysene, og er viktig for å kunne forstå også de interne
prosessene. Til tross for at jeg i denne studien har valgt en analyse med en innside-ut fokus,
betyr ikke det at jeg anser prosessene utenfor staten som irrelevante. Christopher Hill
argumenterer som nevnt for at det er usannsynlig at forklaringen på et politisk fenomen er å
finne på kun ett nivå (Hill 2003:27). Denne studien sikter ikke på å forklare
nærområdeinitiativet i sin helhet, hovedfokuset er byråkratiets rolle. Selv innenfor dette
relativt smale feltet er det behov for ytterligere forskning for å kunne belyse andre deler av
prosessen.

3.3

Reliabilitet og validitet

Ved gjennomføring av studier, er det viktig å være bevisst på styrker og svakheter ved de
valgte metodene. Studier vurderes ofte opp mot begrepene reliabilitet og validitet. Reliabilitet
handler om pålitelighet og grad av nøyaktighet i innsamlingen og behandlingen av data
(Østerud m.fl. 1997:235). Validitet har å gjøre med om vi måler det vi tror vi måler. Ofte
knyttes validitet til graden av samsvar mellom den teoretiske definerte variabelen og den
operasjonelle definisjonen som styrer datainnsamlingen (Østerud m.fl.1997:285; King m.fl.
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1994:25). Kravene til reliabilitet og validitet kan komme i konflikt med hverandre.
Omfattende fokus på reliabilitet, kan gå på bekostning av hensyn til validitet, og visa versa
(Hellevik 2006:50-54). Casestudier blir ofte forbundet med høy begrepsvaliditet og indre
validitet

(Gerring

2007:43).

Mens

reliabilitet,

ytre

validitet

(generalisering)

og

hypotesetesting er områder hvor casestudiet står svakere (George og Bennett 2005).

3.3.1 Reliabilitet
God reliabilitet innebærer at andre forskere bør komme frem til samme svar dersom de
gjennomfører en tilsvarende studie (Yin 2009:45). Datainnsamlingen i denne oppgaven består
i hovedsak av informasjon fra semistrukturerte dybdeintervjuer med nøkkelinformanter i FD,
UD og NATO-delegasjonen i Brussel. Intervjuene er kontekstspesifikke og informantene har
i stor grad fått rom til å formidle forståelse av tema ut fra eget begrepsapparat. Jeg har
benyttet Andersens ”aktive informantintervjuing” som innebærer en viss tolkning av data fra
forskerens side (Andersen 2006:284). Dette medfører risiko for at forskerens personlige
oppfatninger og sosiokulturelle bakgrunn kan ha påvirkningskraft. Ettersom det i praksis er
umulig å konstruere en identisk intervjusituasjon, kan dette komme i konflikt med krav til
reliabilitet (Bryman 2004:320; Grønmo 1996:97). Det har derfor vært et svært viktig hensyn
gjennom hele studien å styrke reliabiliteten i oppgaven. Jeg etterstrebet særlig
gjennomsiktighet til metodevalg og design slik at det er tydelig hvorfor jeg ser det som
hensiktsmessig å velge et forskningsdesign som ikke scorer høyest på reliabilitet (Bryman
2004:333; Yin 2009). Nummerering av informanter for å øke transparens ovenfor leseren er
et eksempel på dette (se 3.2.1:29).

3.3.2 Validitet
Cook og Campbells validitetssystem (1979, sitert i Lund 2002:104) kan ses på som et
generelt validitetssystem for kausale undersøkelser. Validitetssystemet omfatter fire
kvalitetskrav: Statistisk validitet, indre validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet. Systemet
er i utgangspunktet basert på en kvantitativ tilnærming, men Lund hevder at ved små
endringer kan dette systemet utvides til også å gjelde andre typer forskningsopplegg (Lund
2002:104). Det første kvalitetskravet som omfatter statistisk validitet vil ikke bli diskutert,
ettersom det forutsetter bruk av statistisk metode (Lund 2002:113-115). Jeg har ikke brukt
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statistisk metode i denne studien. Bruk av denne metoden forutsetter kvantitative data.

Begrepsvaliditet handler om hvorvidt forskerens operasjonaliserte variabler måler de
relevante begrepene (Lund 2002:106). Kvalitativ forskningsdesign kjennetegnes gjerne av
god begrepsvaliditet (Gerring 2007:43). I denne studien har jeg benyttet et semistrukturert
intervjudesign. Denne type design vektlegger intervjuobjektenes perspektiver, noe som kan
føre til at man i større grad avdekker hva som legges i et begrep (Andersen 2006:280). Jeg
har benyttet åpne spørsmål i innledningsfasen for å øke validiteten da dette gir informanten
mulighet til selv å finne begreper som beskriver prosessene (Aberbach og Rockman
2002:674). Dette forutsetter at intervjueren har gode bakgrunnskunnskaper slik at man kan
danne seg forventninger om svar (Andersen 2006:287). Kjennskap til sentrale dokumenter og
bruk av ulike kilder har derfor vært viktig for å sikre begrepsvaliditet. Det har likevel ikke
vært mulig å finne alternative kilder på all informasjon som blir presentert i analysen. Mye av
denne informasjonen er ikke tilgjengelig i skriftlig form. Bruk av FPA vektlegger den unike
forståelsen fra ulike aktører og antar at dette kan forme prosessene rundt utarbeidelsen av
utenrikspolitikk. Slike spesifikke data kan vanskelig kontrolleres fra alternative kilder. Det
har derfor vært viktig å konfrontere informantene med min tolkning av deres svar for å sikre
at jeg sitter igjen med riktig oppfatning.

Indre validitet handler om hvorvidt avdekket tendens skyldes operasjonaliseringen, og ikke
alternative forhold eller faktorer. Casestudier er et forskningsdesign som har gode muligheter
til å ivareta hensyn til indre validitet (Gerring 2007:43). Dette forskningsdesignet gir
muligheter for å studere årsakskjeder og mekanismer i detalj gjennom at forskeren kan
fordype seg i en case. Bruk av semistrukturerte intervjuer har gitt meg mulighet til å stille
nøkkelinformanter spørsmål om hendelsesforløp, og gjennom dette avdekke årsaksforhold.
Faktorer som fremheves av informantene bidrar til å styrke den indre validiteten ved å
bekrefte at de faktorene jeg studerer faktisk har hatt innvirkning på nærområdeinitiativet.
Forskningsspørsmålet legger vekt på byråkratiets rolle i arbeidet med nærområdeinitiativet,
og i hvilken grad de kan sies å påvirke prosesser knyttet til initiativet. Det var ikke noe mål å
avdekke klare årsaksforhold av typen A fører til B. Innenfor samfunnsvitenskapen hører klare
årsak -virkningsforhold til sjeldenhetene (Skog 2009:76). En mindre streng tilnærming til
kausalitet, der kausalitet foreligger når en årsak (A) øker sannsynligheten for en hendelse (B),
er mer relevant i denne studien (Gerring 2005:163). Forventningene til funn i denne studien
var altså mer i retning av komplekse årsaksforhold og flere parallelle, og kanskje også
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motstridende forklaringer. Målet har derfor vært å studere prosessene rundt utarbeidelsen av
nærområdeinitiativet ved å legge særlig vekt på beretninger fra aktører som har vært dirkete
involvert i prosessen. Gjennom denne tilnærmingen søker jeg å oppnå god indre validitet.
Styrken ved denne tilnærmingen er at jeg har tilgang til informasjon fra primærkilder, som
jeg videre triangulerer med akademisk litteratur og dokumenter der dette er tilgjengelig.

Generalisering og hensyn til ytre validitet er ikke casestudiets styrke (George og Bennett
2005). Lijphart kritiserer casestudie for å ha en urealistisk forståelse av evne til å
generalisere, og hevder at en enkelt case verken kan utgjøre grunnlag for en gyldig
generalisering, eller motbevise en etablert generalisering (Lijphart 1971:691). Gerring peker
på at casestudier har sin styrke i eksplorerende forskning, og at dette forskningsdesignet ofte
anses for å være mer egnet til hypotesegenerering enn hypotesetesting (Gerring 2007:39).
Dette er spesielt relevant når jeg ønsker å kartlegge et område som er relativt lite belyst.
Denne studien vil ikke generere konkrete hypoteser for videre forskning, men vil reflektere
noe rundt alternative måter å tilnærme seg nærområdeinitiativet på. Det er videre viktig å
legge vekt på at generalisering ikke må forveksles med troen på universelle lover, dette er
ikke et enten - eller spørsmål (Andersen 2005:10). Mulighet for generalisering begrenses
blant annet av tid, rom og klasser av fenomener (ibid.). Denne casestudien har ikke
ambisjoner om å bedrive hypotesetesting i streng forstand. Studien sikter likevel på å kunne
bidra til økt forståelse av generelle norske utenrikspolitiske prosesser knyttet til
sikkerhetspolitikk.
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4 Nærområdeinitiativet
Dette kapittelet vil gi en mer omfattende presentasjon av nærområdeinitiativet, og plasserer
initiativet i en bredere sikkerhetspolitikk kontekst. Kapittelet introduseres med en kort
presentasjon av typiske trekk ved norsk sikkerhetspolitikk. Fokus vil ligge på to begrepspar:
”beroligelse og avskrekking” (Holst 1974) og ”integrasjon og avskjerming” (Tamnes
1997:23,30). Deretter beskrives nærområdeinitiativet og non-paperet ”Strengthening NATOraising its profile and ensuring its relevance”. Dette dokumentet kan sies å utgjøre kjernen i
nærområdeinitiativet. Videre følger en form for prosessporing som belyser den historiske
utviklingen av nærområdeinitiativet. Dette innebærer en konkretisering av konteksten som
kjennetegner perioden rundt nærområdeinitiativets startfase, utviklingen fra idé til
utarbeidelsen av et konkret non-paper, samt nærområdeinitiativets rolle i arbeidet opp mot
nytt strategisk konsept i NATO 2010. Jeg mener at disse prosessene er lite belyst i akademisk
litteratur. Jeg ser det derfor som viktig å beskrive utviklingen av nærområdeinitiativet for å
tydeliggjøre argumenter i analysen.

4.1
4.1.1

Sikkerhetspolitisk kontekst
Kald krig

Norsk sikkerhetspolitikk under den kalde krigen kjennetegnes av stabilitet (Tamnes 1997:23).
Dette kan ses på som et resultat av den bipolare maktstrukturen som karakteriserte det
internasjonale systemet i dette tidsrommet, samt Norges geografisk plassering med
stormakten Sovjetunionen som nærmeste nabo (Tamnes 1997:23). Sikkerhetspolitikken i
denne perioden presenteres ofte som en balanseringsøvelse på to ulike fronter. På den ene
fronten balanseres det mellom beroligelse og avskrekking (Holst 1967;1974) i relasjon til
Sovjetunionen. På den andre fronten balanseres det mellom integrasjon og avskjerming i
relasjon til NATO (Tamnes 1997:23,30,100; Tamnes 1987).

Begrepsparet beroligelse og avskrekking ble lansert av Johan Jørgen Holst (1974), og er nå å
anse som et særlig viktig bidrag innenfor norsk sikkerhetspolitisk tenkning (Neumann og
Ulriksen 1995:83). Holst argumenterer for at Norge som småstat er avhengig av støtte fra
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NATO for å sikre seg rask militær hjelp i en eventuell krisesituasjon. Dette utgjør et
avskrekkingselement i relasjon til Sovjet. Samtidig er det i norsk interesse å unngå
unødvendig militærspenning i forholdet til Sovjetunionen. Politikken som vektlegger
selvpålagte begrensninger på militær aktivitet, utgjør beroligelsesaspektet vis á vis Sovjet.
Konkrete eksempler på dette er norsk atompolitikk som sier nei til lagring av kjernevåpen i
Norge, og norsk basepolitikk som innebærer nei til stasjonering av allierte kampenheter i
Norge i fredstid (Tamnes 1997:100, 115, 105).

Norges forhold til NATO under den kalde krigen blir videre beskrevet av Tamnes (1987;
1997:23) som en avveining mellom integrasjon/invitasjon og avskjerming. Norsk
sikkerhetspolitikk beskrives som preget av et vedvarende strev for å tiltrekke seg
oppmerksomhet fra USA og NATO. Denne politikken førte til et paradoks. I de perioder
Norge klarte å komme i NATOs søkelys så Norge seg nødt til å bedrive en motsatt politikk
med fokus på å tone ned oppmerksomhet fra allierte, for å hindre økt spenning i nord i møte
med Sovjetunionen (Tamnes 1997:100-101).

4.1.2

Post kald krig

Det sikkerhetspolitiske bildet har gjennomgått betydelige endringer siden den kalde krigen.
Sovjetunionens fall førte til en dreining bort fra strategisk balansering mellom supermaktene,
og sikkerhetspolitiske spenninger ble betydelig redusert (Lunde m.fl. 2008:93). Som følge av
bortfallet av den mest betydelige trusselen mot vestlige territorier, fulgte en omfattende
omstrukturering av NATO-landenes militære styrker og styrestruktur (Børresen 2012:2). Som
en naturlig konsekvens av avviklingen av den kalde krigen, rettet NATO betydelig mindre
oppmerksomhet mot Russland og norske nordområder (ibid.). Omstruktureringene bør ikke
tolkes som om NATO anså Russlandsdimensjonen som irrelevant, men at behovet for
framskutt forsvar, med store styrker i høy beredskap, var mindre relevant (Børresen 2012:4).
En gradvis dreining av fokus bort fra Russland forsterkes av hva Rottem (2008) beskriver
som fremveksten av et nytt eksistensgrunnlag for NATO. Med bortfall av et konkret
fiendebilde, og utvidelse av medlemsbasen østover, ser vi et NATO som beveger seg ”out of
area” både med tanke på operasjoner og medlemsbase (Rottem 2008:21). Begrepet ”out of
area” viser her til operasjoner utenfor alliansens geografiske kjerneområder (Jonson 2010).
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Endringer i den sikkerhetspolitisk kontekst etter Sovjets fall førte ikke til omfattende
restrukturering av norsk sikkerhetspolitikk (Lunde m.fl. 2008:93). Hovedlinjene ligger
fremdeles fast, og sikkerhetspolitikken hviler på en solid forankring til NATO (ibid.).
Balansegangen mellom tilsynelatende motstridende interesser kan altså sies å være
beskrivende for Norges sikkerhetspolitikk også etter den kalde krigen (Hilde og Widerberg
2013:1; Rottem m.fl. 2008:35). Endringer på den internasjonale arena og prioriteringer innad
i NATO går likevel ikke upåaktet hen (Ulriksen 2002). Perioden fra 1998-2004 beskrives
som et delvis unntak fra den klassiske balanseringen i norsk sikkerhetspolitikk, og
karakteriseres av Hilde og Widerberg (2013:2) som tidvis ”off balance”. En fremtredende
tendens i denne perioden er nedtoning av nordområdenes betydning i norsk sikkerhets og
forsvarspolitikk. Reform av forsvarsstyrker og økt satsing på innsats, - og fleksibelt forsvar
med tanke på bidrag til ”out of area” operasjoner i NATO tvinger sikkerhetspolitikken bort
fra den tradisjonell fokus på Russland, og markerer en periode med svært lavt
nordområdefokus (St. prop. 45, 2000-2001:18).

Til tross for at norske forsvars- og sikkerhetspolitikk ser ut til å ha lite fokus på
nordområdene i en kortere periode, er ikke dette det samme som å si at norske myndigheter
”slapp taket” i nordområdene (Børresen 2012:7). Norge ønsket stadig økt fokus på NATOs
flanker, men kjempet en ”ensom kamp” i NATO-forum (Hilde og Widerberg 2013:4;
Børresen m.fl. 2004:119). Da Stoltenberg-regjeringen tiltrådte i 2005 ble nordområdene den
viktigste strategiske prioritet for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk (Melding.St. 7, 20112012:10; Soria Moria 2005; Soria Moria 2009; St melding 15, 2008-2009). Dette markerer
slutten på perioden som betegnes som ”off-balance” (Hilde og Widerberg kommende:5).

4.1.3 Russiske stormaktsambisjoner i skyggen av Afghanistan
Bekymringer i FD for et Russland med økende stormaktsambisjoner trekkes frem som et
viktig aspekt i den bredere sikkerhetspolitiske konteksten nærområdeinitiativet utgår fra
(Græger 2009). Putins tale på sikkerhetskonferansen i München i februar 2007 brukes som et
eksempel for å illustrere at Russland retorisk inntar en mer selvhevdende profil (Johansen
2007:19) Russlands tilsynelatende endrede ambisjoner fikk også direkte praktiske
konsekvenser for Norge. Gjenopptakingen av strategiske flygninger fra russiske bombefly fra
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Kola og videre ned langs norskekysten er et konkret eksempel på dette (Hilde og Widerberg
2010:13).

Fra 1990-tallet og utover var NATO engasjert i en rekke operasjoner utenfor alliansens
hjemmeområder, såkalte ”out-of area” operasjoner (Rottem 2008:6). Dette krevde naturlig
nok mye oppmerksomhet og ressurser (Lindley-French 2007). NATOs ISAF-operasjon i
Afghanistan var særlig dominerende rundt midten av 2000-tallet. I følge Hilde og Widerberg
(2010:14) så FD det som en reell mulighet at situasjonen i Afghanistan kunne bli så
altoppslukende for NATO-allierte at det potensielt kunne overskygge Russlands ”renessanse
av geopolitikk og stormannspolitikk”. Norge er en liten stat som i stor grad er avhengig av
militær støtte fra NATO. Det er derfor mulig å argumentere for at det er problematisk at
norske sikkerhetspolitiske bekymringer ikke deles av andre NATO-allierte (Diesen 2009).
Bekymringer om overfokus på Afghanistan kan ses i sammenheng med den mer overordnede
”out of area” - debatten i NATO. Debatten omhandler reaksjoner på NATOs økende
prioritering av operasjoner utenfor alliansens kjerneområder, og en bekymring for at denne
type prioritering vil legge beslag på ressurser, som igjen vil kunne svekke evnen til å sikre og
ivareta kollektivt forsvar for medlemslandene (Jonson 2010).

4.2

Konkretisering av nærområdeinitiativet

Nærområdeinitiativet er et norsk politisk initiativ rettet mot NATO. Initiativet dreier seg i
hovedsak om et forsøk på å sette fokus på NATOs sikkerhetspolitiske utfordringer i
alliansens geografiske nærområder (St. melding 38, 2008-2009:29). Kjernedokumentet for
nærområdeinitiativet er non-paperet ”Strengthening NATO-raising its profile and ensuring its
relevance” som ble presentert på det uformelle forsvarsministermøtet i London, september
2008 (Hilde og Widerberg 2010:12; St. melding 38, 2008-2009:8). Nærområdeinitiativet
peker på at NATO i lengre tid har vært involvert i operasjoner utenfor alliansens geografiske
hjemmeområder, og at dette har vært i alliansens sikkerhetsinteresse (St. melding 15, 20082009:96). Samtidig argumenteres det for at fokus på alliansens egne geografiske områder
ikke må forsømmes (ibid.). NATO står ovenfor en rekke utfordringer også på hjemmebane,
og den sikkerhetspolitisk konteksten beskrives som kompleks og i konstant endring (St.
melding 15, 2008-2009:11). Til tross for at sikkerhetsutfordringene vil kunne variere fra
region til region innad i NATO, vil utfordringene være felles for alle allierte i siste instans

38

(Prop.73 S 2011-2012:3.3.2) . Nærområdeinitiativet argumenterer for at NATO må ta dette
på alvor gjennom tydelig å vise at alliansen har evne til å møte disse utfordringene (ibid.).
Økt fokus på NATOs geografiske ytterkanter er et gjennomgående tema (St. melding 38,
2008-2009:29). Med bakgrunn i et ønske om å konkretisere NATOs oppgaver, og høyne
alliansens profil i medlemslandene, inneholder nærområdeinitiativet en rekke forslag til
konkrete tiltak for å gjøre NATO mer egnet til å kunne møte sikkerhetspolitiske utfordringer
knyttet til forsvar av allierte og tilstøtende territorium (Prop.1 S, 2009-2010:5.9; Haftendorn
2011:347).
Nærområdeinitiativet er sentrert rundt to hovedpilarer (Prop.1 S, 2009-2010:5.9). Den første
pilaren har som mål å rette oppmerksomhet mot et behov for at bredden av NATOs oppgaver
blir ivaretatt. NATOs relevans og oppmerksomhet for alliansens definerte og tilliggende
geografiske områder er her et sentralt aspekt. Den andre pilaren omfatter et behov for å styrke
NATOs profil blant medlemslandene for å sikre folkelig og politisk støtte. Synliggjøring av å
prioritere kjerneoppgaver, som særlig omfatter kollektivt forsvar, utgjør en hovedkomponent
(Prop.1 S, 2009-2010:5.9; St. melding 38, 2008-2009:7). De to pilarene illustreres her i et
utdrag fra non-paperet:
“While continuing to put a high priority on operations, we should at the same time raise the
Alliance’s profile as the primary organization for dealing with the full range of security issues
of its member states, including those on Alliance territory and its periphery. Public and
political support for operations at strategic distances is a function of the overall legitimacy of
the Alliance, including its perceived ability to deal with the individual and regional security
concerns of its members” (Utdrag fra non-paper sitert i Hilde og Widerberg 2010:15).

Non-paperet inneholder fem forslag til hvordan man kan styrke NATOs evne til å ivareta
sikkerhetspolitiske utfordringer, og blir presentert som et utgangspunkt for videre debatt om
tema (Hilde og Widerberg 2010:15; Prop.1 S, 2009-2010:5.9). De fem konkrete forslagene
som listes opp er: Endringer i NATOs kommandostruktur i form av geografiske
ansvarsområder for Joint Force Commands i Brunssum og Napoli, økt geografisk ekspertise
og kompetanse på spesifikke regioner med fokus på samarbeid innfor overvåkning og
etterretning, etablering av tettere bånd mellom nasjonale hovedkvarter og NATO
hovedkvarter med mulighet for ”dobbelhatting”, mer omfattende involvering fra NATO i
forhold til ekspertise og øvelser, samt en mer sentral rolle for Allied Command
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Transformation (ACT). De fire første anbefalingene har særlig vekt på geografisk ekspertise
og situasjonsforståelse i NATOs kommandostruktur (Hilde og Widerberg kommende:9).
Argumentet om at økt effektivitet, både politisk og militært ikke trenger å innebære store
kostnadsøkninger, er gjennomgående (ibid.).

4.3

Fra idé til konkret dokument

4.3.1 Startfasen
Det er vanskelig å tidfeste nøyaktig når nærområdeinitiativet ble igangsatt. Mye tyder på at
interessene som blir promotert i nærområdeinitiativet hadde vært problemstillinger Norge
lenge hadde ønsket å markere ovenfor NATO. Nærområdeinitiativet kan således ses på som
en konkretisering av aktuelle prioriteringer (FD 07, 18.02; FD 06, 24.01). Konkretiseringen
av nærområdeinitiativet knyttes til Avdeling for sikkerhetspolitikk i FD (FD 05, 07.02; Hilde
og Widerberg 2010:14). I april 2008 fremmet seksjonen FD 2 , Internasjonalt sikkerhets- og
forsvarssamarbeid, (se vedlegg) et forslag til politisk ledelse om å sette i gang et initiativ i
NATO, i form av et non-paper (ibid.). Dette forslaget fikk klarsignal, og resulterte i nonpaperet ”Strengthening NATO-raising its profile and ensuring its relevance”. Dokumentet ble
presentert under det uformelle forsvarsministermøtet i London, 18.-19. september 2008 og
ses på som den offisielle lanseringen av det norske nærområdeinitiativet i NATO (Hilde og
Widerberg 2010:12; St. melding 38, 2008-2009; FD 06, 24.01).

Informasjon fra intervjuer og offisielle politiske taler bekrefter at arbeidet rundt
nærområdeinitiativet ser ut til å ha pågått i en lengre periode før den offisielle lanseringen. I
januar

2008

refererte

daværende

forsvarsminister

Anne-Grete

Strøm-Erichsen

til

mulighetsrommet for påvirkning som kunne komme til å åpne seg ved prosessen opp mot et
eventuelt nytt strategisk konsept for NATO (Strøm-Erichsen 2008a:7). Her gjøres det klart at
NATO står ovenfor en grundig gjennomtenkning av alliansens innretninger og fokus. StrømErichsen trakk frem to områder som særlig viktige for Norge i denne sammenheng:
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”Det ene gjelder NATOs fokus. Jeg tror det er viktig at alliansen forsterker sitt nærvær og
sine aktiviteter i medlemslandene og i våre nærområder. Det er en fare for at NATO i for stor
grad oppfattes som en organisasjon som bare driver med operasjoner utenfor eget territorium
”(Strøm-Erichsen 2008a:7).”Vi ønsker også å forbedre NATOs evne til å lede og samordne
medlemslandenes militære kapasiteter. (…) Et tettere samarbeid her vil føre til at Alliansen
bedre kan nyttegjøre seg nasjonal kunnskap. Det vil også gi NATO større innsikt i
sikkerhetsutfordringer i medlemslandenes nærområder” (Strøm-Erichsen 2008a:8).

Strøm-Erichsens to fokusområder har påfallende likhetstrekk med nærområdeinitiativet. I en
tale ved forsvarets Afghanistan-seminar 25. februar (Strøm-Erichsen 2008b:6) viser StrømErichsen til NATOs forsvarsministermøte i Vilnius som en anledning hvor hun presenterte et
ønske om fornyet fokus på sikkerhetsutfordringer i nærområder. Intervjuer med informanter i
FD og tidligere ansatte i NATO-delegasjonen i Brussel viser til dette møtet som en anledning
hvor ideer knyttet til nærområdeinitiativet for første gang ble testet inn på de andre allierte i
et større forum (FD 05, 07.02; FD 06, 24.01). Hilde og Widerberg (2010:13) referanse til
vinteren 2007/2008 som tidspunktet da arbeidet rundt nærområdeinitiativet ble satt i gang,
stemmer overens med denne studiens datainnsamling.

4.3.2 Sondere stemning, øke tilslutning
En viktig del av arbeidet i den norske NATO-delegasjonen våren 2008 besto av samtaler med
andre allierte. Det var særlig viktig for Norge å få støtte fra tunge aktører som USA og
Storbritannia for i det hele tatt å kunne gå videre med initiativet. ”Norge legger ikke
premisser i denne prosessen, men om vi er smarte i fremleggingen og har forankret oss hos
noen av de ”tunge” allierte, har vi mer å si enn det størrelsen kanskje burde tilsi” (FD 02,
28.01). Informanter viser til en arbeidsgruppe som beskrives som særlig viktig for den norske
NATO-delegasjonen i Brussel (FD 06, 24.01; FD 04, 22.02; FD 05, 07.02). Gruppen gikk
under navnet ”the six pack” og besto av representanter fra: Norge, Danmark, Storbritannia,
Nederland, Tyskland og USA (Canada kommer også inn på et senere tidspunkt) (FD 06,
24.01; FD 05, 07.02). I denne arbeidsgruppen ble de norske synspunktene presentert, og det
ble gitt tilbakemelding og innspill fra de andre deltakerne. Det tegnes et bilde av en
pragmatisk tilnærming til nærområdeinitiativets innhold fra norsk side. Arbeidsgruppen
beskrives som særlig viktig for utarbeidelsen av non-paperet som i stor grad ble skrevet i
Oslo sensommeren 2008 (ibid.).
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Norge har utøvd omfattende diplomati også utenfor Brussel for å sikre oppslutning til
nærområdeinitiativet (Hilde og Widerberg 2010:14). Dette tydeliggjøres blant annet gjennom
en bilateral offensiv ovenfor nøkkelpersoner i utvalgte NATO-medlemsland (ibid.; FD 06,
24.01; FD 04, 22.02; FD 05, 07.02). Espen Barth Eide, daværende statssekretær i FD, trekkes
frem som en sentral skikkelse i dette arbeidet. Hans tette bånd til det internasjonale NATOmiljøet illustreres blant annet med deltakelse på en årlig samling i Berlin med tittelen ”NATO
Annual Review”. På konferansen skal Barth Eide ha benyttet anledningen til å informere
daværende

NATO

generalsekretær

politikkutviklingsseksjonen

ved

Jaap

de

Hoop

generalsekretærens

Scheffer
kontor,

og

Jamie

lederen

for

Shea,

om

nærområdeinitiativet høsten 2007 (Hilde og Widerberg 2010:17). Shea fikk senere en sentral
posisjon med ansvar for praktisk oppfølging av ekspertgruppen som jobbet med utarbeidelsen
av nytt strategisk konsept (ibid.).

4.3.3 Potensielle fallgruver i Norges arbeid og skepsis blant de
allierte
Norges største utfordringer når det gjelder suverenitetshevdelse og ressursforvaltning kan sies
å være knyttet til nordområdene (Rottem m.fl. 2008). Nordområdene faller inn under området
som defineres som NATO-alliansens periferi. Økende fokus på nordområdene i norsk
offentlighet, i kombinasjon med det faktum at Norge deler grense med Russland, fikk mange
allierte til å anta at nærområdeinitiativet i hovedsak var innrettet mot å ivareta norske
interesser (St. melding 38, 2008-2009:7; Hilde og Widerberg 2010:16). Betydelige krefter ble
satt inn på å unngå at nærområdeinitiativet skulle fremstå som et nasjonalt
nordområdeinitiativ. Dette tydeliggjøres i St. melding 38, 2008-2009:
”Enkelte har peika på faren for at større merksemd om enkeltregionar i alliansen kan føre til
auka regionalisering i tryggingspolitikken. Noreg har difor lagt vekt på å skilje mellom
nærområdeinitiativet, som omfattar heile allianseområdet, og spørsmålet om korleis NATO
kan engasjere seg i nord” (St. melding 38, 2008-2009:7).

Det var altså svært viktig for Norge å gjøre det klart at det var snakk om alliansens
nærområder, og ikke norske nordområder (ibid.). ”Det ville ikke være hensiktsmessig å
argumentere for et NATO som kun er relevant for Norge. Det var derfor nødvendig å få inn
referanser til Baltikum, Middelhavet, Svartehavet osv.” (FD 02, 28.01). Enkelte allierte

42

antydet at økende vekt på alliansens periferi ville kunne stjele oppmerksomhet og ressurser
fra andre NATO-operasjoner (St. melding 38, 2008-2009:7; St. melding 15, 2008-2009:97).
Norske myndigheter ser ut til å ha vært forbredt på denne type kritikk, og allerede fra
nærområdeinitiativets startfase har Norge valgt å legge seg på en linje hvor det tydeliggjøres
at fokus på nærområdene ikke skal gå på bekostning av ”out-of-area”- operasjoner. Idealet er
en balanse mellom hjemme - og ute-operasjoner (Strøm-Erichsen 2008b; Eide 2009a; St.
melding 38, 2008-2009:7). Det var også viktig å markere klart at nærområdeinitiativet ikke
ønsker permanente militære utplasseringer i NATOs geografiske periferi. Flere av de Baltiske
landene tolket nærområdeinitiativet som en tilbakevending av tradisjonelt forsvar mot
Russland, og var ”i overkant positive” til det norsk forslaget. En informant beskriver
reaksjoner fra Baltikum på følgende måte: ”Baltikum tok ballen, og løp av gårde med den i
en annen retning” (FD 05, 07.02). Det ble derfor viktig for Norge å markere at dette ikke var
en del av den norske tilnærmingen. ”Vi ønsker å være klare på en ting: vi ønsker ikke en
sluttet struktur som kun er egnet for å forsvare ytterkanter. Det vi ønsker er mobile styrker,
som også er operasjonelle” (FD 06, 24.01). Idealet presenteres som moderne mobile styrker
som har mulighet til å komme seg til periferien på relativt kort tid. I denne sammenheng vil
militære øvelser kunne være med på å bygge opp tillit og kunnskap som gjør at de allierte kan
komme raskt til unnsetning i krisesituasjoner. ”Det er ikke slik at vi ønsker at amerikanske
styrker skal stasjoneres i Tromsø. Det vi ønsker er at amerikanske styrker deltar på
fellesøvelser under NATO-flagg” (FD 06, 24.01).
En annen bekymring som ble ytret fra de mer kritiske NATO-medlemmene i arbeidet med
nærområdeinitiativet, var rettet mot kostnadsomfang (Hilde og Widerberg 2010:16; UD 03,
08.02; FD 05, 07.02). Britene var særlig skeptiske til nettopp dette. Omfattende utgifter med
den pågående Afghanistan-operasjonen gjorde at lysten til å binde seg til kostnadskrevende
initiativer var lite fristende. Et viktig argument var derfor at nærområdeinitiativet skulle
gjennomføres uten ekstrakostnader. Her ble det fra norsk side aktivt vist til at NATOs økte
situasjonsforståelse for nordområdene skulle formidles via hovedkvarteret i Bodø, og at
kostnadene skulle bæres av Norge, og ikke av NATO (FD 05, 07.02). Tanken var at Norge
skulle gå frem som et eksempel, og at de andre landene skulle følge etter med lignende planer
for å gi NATO en bedre regional situasjonsforståelse (ibid.). Det ble også lagt vekt på
fordelerne ved å involvere NATO i militære øvelser ved å vise til at dette kunne bidra til å
”styrke alliansens muligheter til å forstå og møte sikkerhetsutfordringer i de alliertes
nærområder” (Prop.1 S, 2009–2010:5.9). Økt samhandling ser ut til å være et stikkord her.
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Nærområdeinitiativet presenteres som en kostnadseffektiv måte å gjøre NATO mer helhetlig
(Hilde og Widerberg 2010:15; FD 05, 07.02).

4.3.4 Endringer i politisk kontekst, Russlands intervensjon i Georgia
I august 2008 igangsatte russiske styrker en militær intervensjon inn i Georgia. Dette skapte
umiddelbar usikkerhet rundt Russlands regionale politikk, strategi og forhold til bruk av
væpnede styrker (Allison 2008). Denne hendelsen førte til bekymring i russiske nabostater, så
vel som i det internasjonale samfunnet som helhet (Allison 2008). På dette tidspunktet var
Georgia en aspirerende kandidat for NATO-medlemskap. Informantene beskriver den
russiske intervensjonen som svært overraskende. Den uventede bruken av militærmakt så nær
Europas grenser kan ses på som oppvekker for mange allierte som tidligere hadde hevdet at
medlemsland som grenset til Russland hadde en paranoid forståelse av trusselbildet (Hilde og
Widerberg 2010:15). Etter denne hendelsen steg Russland opp på NATOs dagsorden (Græger
2009). Frykt for at krig mellom suverene stater var på vei tilbake i det internasjonale
samfunn, aktualiserte NATOs rolle, og forsvar av medlemmenes territorier ble av mange
medlemmer nå ansett som viktigere enn internasjonale stabiliseringsoperasjoner (Græger
2009; Jonson 2010). Dette er særlig tydelig i arbeidet opp mot et nytt strategisk konsept i
NATO i 2010 (ibid.).

Tilfeldigheter gjorde at nærområdeinitiativet ble presentert mindre enn én måned etter
Russlands intervensjon i Georgia (Hilde og Widerberg 2010:14-15,18). Mottakelsen fra andre
allierte bar preg av den nylige endringen i politisk kontekst, og tidspunktet for lanseringen av
nærområdeinitiativet viste seg i ettertid å være særdeles gunstig. “Den uventede bruken av
militærmakt

i

NATOs

nærområde

påvirket

oppfattelsen

av

den

regionale

sikkerhetssituasjonen hos mange allierte, og bidro klart til at det norske initiativet fremstod
som betimelig” (Hilde og Widerberg 2010). Som nevnt kan intervensjonen sies å ha blåst nytt
liv i tanker om Russland som en potensiell trusselfaktor. Hendelsen førte til en tydelige
forverring av forholdet mellom NATO og Russland (St. melding 38, 2008-2009:7). Dette kan
sies å ha skapt en plattform hvor Norges forslag fremsto som legitimt og relevant (FD 04,
22.02).
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4.4

Nytt strategisk konsept i NATO, 2010

Et viktig aspekt man bør merke seg er nærområdeinitiativets tilknytning til etablering av nytt
strategisk konsept i NATO i 2010 (Prop.1 S, 2009–2010:5.9). NATOs strategiske konsept er
et offisielt dokument hvor fundamentale sikkerhetsoppgaver og strategiske vurderinger
defineres (NATO 2013b; Strategisk konsept NATO 2010). Dokumentet inneholder
beskrivelser av sentrale trekk ved sikkerhetssituasjonen, og spesifiserer retningslinjer for
hvordan militærere kapabiliteter bør tilpasses (ibid.).

Prosessen rundt arbeidet med nytt strategisk konsept 2010, kan ses på som en mulighetsarena
for promotering av norske interesser. Statssekretær Espen Barth Eides foredrag på
konferansen ”NATO at 60: Bigger, bolder, better?”, i Washington 9. desember 2008, er et
eksempel på en anledning hvor norske synspunkter rundt nærområdeinitiativet ble fremmet
på en arena som omhandlet nytt strategisk konsept i NATO (CSIS 2008). Denne konferansen
var en del av en seminarrekke kalt ”The Washington Project” som fant sted i Washington
D.C., høsten og vinteren 2008-2009 (CSIS 2013). Seminarene ble arrangert av fire
amerikanske tenketanker i samarbeid med NATO (ibid.). Seminarrekken resulterte i en
rapport som argumenterte for en revisjon av NATOs strategiske konsept. Det konkrete
arbeidet med nytt strategisk konsept startet høsten 2009 med generalsekretær Andres Fogh
Rasmussens etablering av en ekspertgruppe på 12 medlemmer (Meld. St. 24, 2010-2011:2.1).
Flere av de involverte i seminarene knyttet til ”The Washington Project” ble gitt sentrale
posisjoner i relasjon til ekspertgruppen (Hilde og Widerberg 2010:17).

Prosessen mot nytt strategisk konsept ble innledet med en seminarrekke bestående av fire
seminarer med ulik aktuell tematikk tilknyttet nytt strategisk konsept (NATO 2013c). Eide
deltok på samtlige seminarene, og arbeidet aktivt for økt oppslutning om norske synspunkter
(Hilde og Widerberg 2010:17). Det norske formelle innspillet i seminarrekka ble presentert i
Luxembourg 16. oktober 2009. Her presenterte Eide innlegget ”Collective Defence in
Today’s Security Environment”(Eide 2009:1). Denne talen var sentrert rundt vedvarende
relevans for Atlanterhavstraktatens artikkel 5, og behovet for et balansert forhold mellom
oppdrag ”hjemme” og ”borte” (Eide 2009:1). I dette innlegget refererte Eide spesifikt til det
norske nærområdeinitiativet. ”Norway believes that the Alliance should seek to improve, and
equally important, demonstrate its ability to meet these challenges. We think the time is ripe
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to raise NATO’s profile as the primary organization for dealing with the full range of security
issues of its member states, also closer to home” (Eide 2009:5). Norge var også vertskap for
et seminar holdt i Oslo 14. januar 2010 med tema, ”NATOs partnerskap”. Daværende
utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Grete Faremo deltok som norske
representanter, og bidro med ”opening remarks” (Støre) og ”closing remarks” (Faremo)
(Oslo-seminar 2010). NATOs strategisk konsept ble godkjent på NATOs Lisboa-summit,
november 2010 (Strategisk konsept NATO 2010). Dette dokumentet inneholder ikke direkte
referanser til det norske nærområdeinitiativet, men ser likevel ut til å inneholde en rekke
synspunkter som samsvarer med synspunkter frontet av Norge (Hilde og Widerberg 2010:17;
FD 06, 24.01).

4.4.1 Nærområdeinitiativet etter Lisboa 2010
Til tross for at perioden frem mot 2010 beskrives som særlig hektisk av de norske aktørene
som er involvert i prosesser knytte til nærområdeinitiativet innebærer ikke dette at arbeidet
med nærområdeinitiativet stoppet etter Lisboa 2010 (FD 04, 22.02; FD 06, 24.01).
Informanter i FD bekrefter at nærområdeinitiativet fremdeles er aktivt (FD 05, 07.02).
Arbeidet er riktignok mindre intenst, ettersom man nå jobber ut fra konkrete dokumenter (FD
04, 22.02). En viktig del av arbeidet med nærområdeinitiativet var nettopp å få inkorporert
det i et offisielt NATO-dokument slik at man kunne referere til dette (FD 02, 28.01). Til tross
for at FD-informanter bekrefter at de er godt fornøyd med NATOs nye strategiske konsept og
hvordan det gjenspeiler viktige norske synspunkter og behov, understrekes det samtidig at
dette er et relativt generelt dokument, og at det i praksis kan tolkes i ulike retninger (FD 04,
22.02; FD 04, 22.02 ). Det bekreftes også fra UD at nærområdeinitiativet fremdeles er en
aktiv del av Norges sikkerhetspolitikk i NATO, og at dette er et tema som ofte havner på
agendaen i bilaterale samtaler med andre NATO-medlemmer (UD 08, 05.02; UD 03, 08.02).
Det vises også stadig til nærområdeinitiativet i politiske taler når tematikken er NATO og
sikkerhetspolitikk. I kronikken ”Sikker geografi” i Dagsavisen 31. Mai 2012, refererer
daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre konkret til nærområdeinitiativet ved flere
anledninger (Støre 2012b). Nærområdeinitiativet var også et tema for utenriksminister Espen
Barth Eide da han deltok på den årlige sikkerhetspolitiske konferansen i München 1-3 februar
2013 (UD pressemelding 2013; UD 03, 08.02), og da Norge fikk besøk av NATOs faste råd i
begynnelsen av mai 2013 (Bjelvin og Lysvold 2013).
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En viktig utfordring som spesielt NATO-delegasjonen i Brussel står ovenfor, er den stadige
rulleringen og utskiftningen av personell i de ulike NATO-medlemslands delegasjoner. Den
stadige utskiftningen fører til at nærområdeinitiativet ”må holdes varmt” (FD 05, 07.02). Her
blir det blant annet vist til eksempler hvor allierte som har fremstått som viktige støttespillere
for Norge fra starten av, plutselig kan stille seg skeptisk til nærområdeinitiativet. ”I slike
situasjoner er det viktig å gå den ekstra runden med dem, og minne dem om hva dette
(nærområdeinitiativet) egentlig omfatter” (FD 05, 07.02). I et skiftende miljø, kan det fort
oppstå misforståelser, og saker som ikke blir promotert aktivt har en tendens til å falle ut av
agendaen (UD 08, 05.02). Samtidig er det slik at det ikke alltid er like viktig å hekte alt som
promoteres fra norsk side til nærområdeinitiativet. ”Det viktigste er at beskjeden blir
formidlet, men det er selvsagt også i norske interesser å vise seg som en aktiv partner i
NATO” (FD 01, 05.03).
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5 Analyse 1: Embetsverket i FD
Nærområdeinitiativet er et politisk initiativ som har sin opprinnelse i Forsvarsdepartementet
(FD). Som vi har sett i kapittel 4 er det vanskelig å tidfeste nøyaktig når prosessen rundt
nærområdeinitiativet ble igangsatt. Data fra intervjuene tyder på at nærområdeinitiativet er en
konkretisering av bekymringer som har bygget seg opp over en lengre periode. Den konkrete
fremstillingen av nærområdeinitiativet knyttes som nevnt til Non-paperet ”Strengthening
NATO-raising its profile and ensuring its relevance” som ble presentert på det uformelle
forsvarsministermøtet i London, september 2008 (Hilde og Widerberg 2010:12). Siden denne
analysens mål er å kartlegge interne prosesser, anser jeg ”hvordan” som et viktigere spørsmål
enn ”når”. Dette innebærer at analysen i hovedvekt fokuserer på hvordan prosessene utspiller
seg snarere enn å oppgi nøyaktige tidspunkt for ulike hendelser. Analysen tar utgangspunkt i
Aberbach m.fl. (1981) fire kategorier som beskriver forholdet mellom byråkrater og
politikere (1, 2, 3 og 4a). Disse kategoriene kan forstås som et kontinuum hvor ytterkantene
”politikk/administrasjon” og ”The Pure Hybrid” ligger nær opptil idealtyper (se 2.2.1).
Analysen inneholder også en utvidet drøfting som innfører en tilleggskategori 4b, som
omhandler betydningen av enkeltpersoner i utformingen av nærområdeinitiativet. Kategorien
4b er basert på et teoretisk bidrag fra FPA-litteraturen, presentert av Hill (2003). I tråd med
erfaringer fra Aberbach m.fl. (1981) om varierende relevans ved de ulike kategoriene, vil
drøftingen knyttet til kategorien ”politikk/administrasjon være mindre omfattende.

5.1

Nærområdeinitiativet i FD

Departementene fungerer som regjeringens og ministerens portefølje eller regjeringskontor.
Dette innebærer at statsråden er regjeringens representant i departementet, og ikke
departementets representant i regjeringen (Græger og Neumann 2006:75). Græger og
Neumann gir følgende beskrivelse av hvilken rolle FDs byråkrater har i beslutningsprosesser:
”De er å forstå som utredningsapparater for ministrene, som saksforberedende og forvaltende
byråkratier med sine egne grenseflater mot liknende organisasjoner i andre land” (Græger og
Neumann 2006:67).
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Intervjuer med flere sentrale aktører i byråkratiet både i UD og FD bekrefter at steget fra idé
til ønsket om utarbeidelse av et mer konkret nærområdeinitiativ, kommer fra embetsverket i
FD (UD 08, 05.02; FD 05, 07.02; FD 06, 24.01O; se også Hilde og Widerberg 2010:14). Den
formelle prosessen starter ved at Avdelingen for sikkerhetspolitikk i FD fremmer et forslag til
politisk ledelse om å utarbeide et uformelt innspill (non-paper). Dette skulle senere
presenteres i NATO (ibid.). Forslaget blir godt mottatt, og det gis klarsignal fra politisk
ledelse om at arbeidet kan fortsette. Ifølge informantene blir det lagt få føringer fra
toppledelsen på hvordan non-paperet konkret skal utarbeides. Flere kilder bekrefter at nonpaperet utformes i sin helhet av Sikkerhetspolitisk avdeling i FD i samarbeid med NATOdelegasjonen (FD 06, 24.01; UD 08, 05.02). Det viser seg at nærområdeinitiativet har bred
politisk appell. Initiativet får gjenklang også på regjeringsnivå, og gis høy prioritet (FD 04,
22.02; FD 01, 05.03). I perioden etter 2008 og i opptakten til nytt strategisk konsept i NATO
2010, blir det hevdet at tematikken stod øverst på dagsorden både på politisk- og embetsnivå
(FD 04, 22.02). Arbeidsdelingen mellom politisk ledelse og byråkratiet beskrives som
komplementær i denne perioden. Daværende statssekretær i FD, Espen Barth Eide, trekkes
frem som en viktig støttespiller for byråkratene som er involvert i arbeidet. Et viktig særtrekk
ved nærområdeinitiativet er at det er påfallende lite politisk diskusjon tilknyttet prosessen.
Dette ser ut til å gjelde både i relasjonen mellom byråkratiet og politisk ledelse, men også på
regjeringsnivå. Politisk ledelse i FD ser ut til å være begeistret for forslaget fra byråkratiet,
men til tross for en pågående dialog kommer det få innspill og innvendinger fra politisk
ledelse.

5.2

Embetsverket i FD, fire kategorier

5.2.1 Politikk/administrasjon
Den klassiske Weberianske forståelsen av arbeidsfordelingen mellom byråkrater og politikere
som gjenspeiles i Aberbach m.fl. (1981) sin første kategori, tegner et bilde av politikere som
skapere av politikk, og byråkratene som administratorer. Politikk og administrasjon fremstår
her som to separate funksjoner av politikk: ”The official norm in every state is that civil
servants obediently serves their political ”masters” “(Gullick i Aberbach m.fl.1981:4).
Operasjonaliseringen av Aberbach m.fl.s kategori ”politikk/administrasjon” er konkretisert i
antakelsen om at: Byråkratiet i FD følger klare prosedyrer i utarbeidelsen av
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nærområdeinitiativet og påvirker ikke prosessen utover å administrere beslutninger fra
politisk ledelse.

Jeg mener at denne kategorien ikke samsvarer med byråkratiets rolle i arbeidet med
nærområdeinitiativet. Drøftingen av denne kategorien vil derfor være mindre omfattende enn
de resterende kategoriene i denne analysen. Data fra intervjuer bekrefter at byråkratiets
tilnærming omfatter mer enn en streng administrativ rolle. Dette er særlig tydelig i startfasen
av nærområdeinitiativet. ”Initiativet kommer fra embetsverket, og går derav opp. Dette er
absolutt drevet frem fra bunnen” (FD, 07, 18.02; UD 08, 05.02). Utsagnet bekreftes også av
andre informanter, som antyder at politisk ledelse ikke har spilt en viktig rolle i tilblivelsen
av nærområdeinitiativet (FD 01, 05.03). Også informanter som ikke var direkte involvert i
startfasen, uttaler at nærområdeinitiativet ikke kom fra daværende forsvarsminister AnneGrete Strøm-Erichsen eller andre aktører i politisk ledelse (UD 08, 05.02).

Ut fra tilgjengelig datamateriale ser det ut til at nærområdeinitiativet vanskelig kan forstås
som et ovenfra og ned initiativ. Byråkratenes viktige rolle i startfasen av initiativet kan ses på
som et eksempel på overlapp mellom politisk ledelse og byråkrati i utformingen av
nærområdeinitiativet. Dette ”funnet” bør ikke overdramatiseres. Byråkratiets rolle i arbeidet
med nærområdeinitiativet utgjør ikke nødvendigvis et unikt case. Weber så på det klare
skillet mellom politikere og byråkrater som et relativt uoppnåelig ideal, da den politiske og
administrative sfære er umulig å holde separate fra hverandre (Aberbach m. fl.1981:5). Et
strengt skille mellom byråkrati og politikk er i praksis ikke gjennomførbart. Selv om
byråkratene hadde ønsket å innta en tradisjonell Weberiansk rolle, ville dette være vanskelig
å gjennomføre i praksis ettersom man som byråkrat ofte står ovenfor instrukser som omfatter
transformasjon av vage politiske mål til konkret politikk (Aberbach m. fl.1981:5).
Stortingsmelding nr. 11, 2000-2001 ”Om forholdet mellom embetsverket, departementenes
politiske ledelse og andre samfunnsaktører”, beskriver forholdet mellom politisk ledelse og
byråkratiet på følgende måte:
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”I praksis spiller embetsverket en aktiv rolle i forhold til den politiske ledelsen ved å levere
svært mye av premissmaterialet for de politiske beslutningene. Det aller meste av det en
statsråd legger fram er forberedt av embetsverket - enten det gjelder saker til regjeringen og
Stortinget, eller det er utspill overfor presse og offentlighet. Slik sett har departementenes
embets- og tjenestemenn lenge vært mer enn tekniske, upolitiske administratorer” (St.
melding 11, 2000-2001:2.2).

Data fra Aberbach m.fl.s (1981) egen innsamling viser at et klart skille mellom byråkrati og
politikk er et urealistisk bilde av moderne demokratier. Økende grad av globalisering og
kompleksitet i departementenes arbeidshverdag utfordrer også den klassiske dikotomien
(Aberbach m.fl.1981:85). Kun 1% av byråkrater (civil servants) som ble intervjuet i de
kryssnasjonale undersøkelsene gav sin støtte til utsagnet ”A civil servant should limit his
activity to the precise application of the law” (Aberbach m.fl. 1981:6). Det antydes videre at
dette skillet er desto mindre relevant når man beveger seg opp til byråkrater som jobber på
høyere nivå (ibid.).

Kort oppsummert kan man si at byråkratiet synes å ha spilt en viktig rolle i
nærområdeinitiativets tidlige fase. Med bakgrunn i denne informasjonen kan vi langt på vei
avvise et klart skille mellom byråkrater og politikere i utarbeidelsen av nærområdeinitiativet,
og anta at byråkratiets rolle omfatter mer enn en streng implementeringsrolle. Så langt i
analysen har vi kun en begrenset innsikt i byråkratiets rolle i arbeidet med
nærområdeinitiativet. En ting er å slå fast at byråkratiet har hatt en påvirkning på prosessen
som leder frem til et konkret sikkerhetspolitisk initiativ, et mer interessant, men også mer
komplekst spørsmål som blir naturlig å stille nå er: På hvilken måte deltok byråkratiet?

5.2.2 Fakta/interesser
Kategori ”fakta /interesser” bygger på en antakelse om at både politikere og byråkrater deltar
i politikkutforming, men at de yter ulike bidrag (Aberbach m.fl.1981:6). Byråkratene er
kunnskaps- og faktaorientert, og antas å komme med nøytrale bidrag. I kontrast finner vi
politikernes bidrag som er orientert rundt interesser og verdier, og som innehar politisk
sensitivitet. Operasjonaliseringen av Abebach m.fl.s kategori ”Fakta/interesser” er
konkretisert i antakelsen om at: Byråkratiets arbeid med nærområdeinitiativet karakteriseres
av en nøytral, teknisk tilnærming uten hensyn til politiske implikasjoner.
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Byråkratenes

beskrivelse av konteksten rundt

nærområdeinitiativet

kan være et

hensiktsmessig utgangspunkt for å studere hvorvidt denne kategorien kan bidra til å øke
forståelsen for byråkratiets rolle. Utgangspunktet for tankene og ideene som senere ble
konkretisert til nærområdeinitiativet, og non-paperet ”Strengthening NATO-raising its profile
and ensuring its relevance”, var en økende skepsis og bekymring for om NATO hadde evne
til å oppfylle oppgaver knyttet til kollektive forsvar og artikkel 5 (FD 07, 18.02).
Bekymringen var blant annet et resultat av NATOs manglende situasjonsforståelse i
alliansens geografiske periferi, som for Norges del omfatter nordområdene (ibid.). Dette ble
ytterligere

problematisert

av

at

NATOs

kompetanse,

de

alliertes

ressurser

og

militærkapabiliteter, ble konsentrert rundt ”out-of-area”-operasjoner, som i særlig grad
omfattet Afghanistan. Mot midten av 2000-tallet var fokus på Afghanistan nær
altoppslukende sett med norske øyne (FD 05, 07.02; UD 03, 08.02). ”Ingenting annet fremsto
som viktig for NATO i denne perioden” (FD 07, 18.02). Svekket situasjonsforståelse og evne
til operativ planlegging var ikke bare et problematisk trekk ved NATO (FD 07, 18.02).
Norske offiserer som tjenestegjorde i denne perioden hadde stort sett bare deltatt i ”out-ofarea”- operasjoner med asymmetrisk krigføring i eksempelvis Afghanistan og på Balkan.
Kunnskap om operasjoner utover dette var derimot svekket (FD 07, 18.02; UD 03, 08.02). En
informant beskriver hvordan manglende situasjonsforståelse kan være problematisk:
”Under den kalde krigen hadde vi klare rutiner på kriser som oversteg et visst nivå. Gangen
var da at NATO skulle overta kommandoen for både allierte og norske styrker. I den
tilstanden NATO var i på dette tidspunktet (starten av 2000-tallet) var ikke dette noe jeg ville
ha anbefalt, gitt manglende kompetanse” (FD 07, 18.02).

Informanten fortsetter forøvrig med å si at slik situasjonen fremstår i dag, ville konklusjonen
blitt den samme. Informantene fokuserer på en gradvis svekkelse av kompetanse som anses
som essensiell for norske sikkerhetsinteresser, og fremstår med dette som ansvarlige
forvaltere av statens interesser. De opererer med et langsiktig perspektiv på norsk
sikkerhetspolitikk. Kunnskap og institusjonelt minne gjør dem i stand til å fange opp
tendenser som har utviklet seg over en lengre periode. Dette er en rolle som de mer erfarne
FD-byråkratene selv fremhever som særegen ved deres profesjon. Her er det interessant å
merke seg at pensjonerte offiserer nevnes som viktige støttespillere i startfasen av
nærområdeinitiativet (FD, 05, 07.02; FD 07, 18.02). Rullering innad i forsvarssektoren er et
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aspekt som fører til at historisk kompetanse går tapt blant militært personell, og det
institusjonelle minnet vil over tid kunne bli svekket (FD 07, 18.02; FD 01, 05.03). Her
antydes det at gradvis forvitring av NATO vil være vanskelig å oppdage dersom man ikke har
langsiktige perspektiv på sikkerhetspolitikken. Det blir blant annet nevnt at NATOs
referanser til avskrekking og beroligelse var ukjent for mange norske offiserer rundt 2005
(FD 07, 18.02). Offiserene hadde ikke noe forhold til disse begrepene som derfor kan sies å
bli svekket i forsvarets institusjonelle minne (ibid.). Det er ikke urimelig å dra en parallell
mellom den kunnskap som gradvis hadde blitt svekket av rullering innad i forsvaret, til
gradvis endring av kunnskapsbase som et resultat av skifter i det politiske apparatet.
Uannonsert og hyppig utskiftning av politisk ledelse kan være en viktig faktor som i negativ
grad kan påvirke hvor godt lederne er informert om sikkerhetspolitikken. I en slik situasjon
kan man argumentere for at byråkratiet som voktere av stabil kompetanse kommer til sin rett.
Byråkratiets beslutning om å øke fokus på det som tolkes som en forringelse av NATOs
kompetanse, kan leses som en teknisk tilnærming. Byråkratiet identifiserer et begynnende
problem og kommer med forslag til en løsning på dette. Byråkratiets oppgave er å utgjøre en
kunnskapsbase med mulighet for å kunne effektivisere politikken (Jansen 1983:2), noe som
også ser ut til å være beskrivende for byråkratiet i FD. Informantene antyder at utforming av
sikkerhetspolitikk, særlig i relasjon til NATO, forutsetter en teknisk militærkompetanse som
politisk ledelse ikke nødvendigvis innehar (FD 02, 28.01; UD 08, 05.02; UD 03, 08.02).
”Realiteten er at vi får inn ledere med ulik fagbakgrunn, og ikke alle er like godt orientert på
feltet” (FD 07, 18.02). En viktig del av fagpersonellets ansvar er å holde skuta på rett kjøl
(FD 02, 28.01). Byråkrater kan således sies ha innflytelse på hva som bør settes på agendaen i
tilfeller hvor politisk ledelse ikke er godt orientert på det sikkerhetspolitiske feltet. Dersom
politikerne ikke har tid eller mulighet til å sette seg inn i en bestemt sak, er det naturlig å
tenke seg at byråkratiet får oppgaven med å formidle og presentere saken. Situasjoner som
innebærer at teknisk militært språk skal ”oversettes” og formidles til politikere kan gi
muligheter til å påvirke politikkutformingen. Dette kan også innebære en kontinuerlig dialog
mellom politisk ledelse og byråkratiet, som igjen kan gjøre det vanskelig å holde rollene
separate.

Det er viktig å presisere at politisk ledelse består av mer enn én person. Effekten av
rulleringer som foregår innad i en regjeringsperiode bør derfor ikke overdrives. Anne-Grete
Strøm-Erichsen satt som forsvarsminister i perioden 2005-2009, og Espen Barth Eide satt
som statssekretær i perioden 2005-2010 (Regjeringens medlemmer 2013). Denne
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nærområdeinitiativet, antyder at rullering i politisk toppledelse ikke kan ses som en viktig
forklaringsfaktor for byråkratiets rolle. Hva så med kunnskapsbase blant politikerne? Græger
og Neumann (2006) antyder at forsvarsministerposten i Norge etter den kalde krigen har blitt
brukt for å ivareta distrikts - og likestillingspolitiske hensyn. Det argumenteres videre for at
såkalt faglig svake statsråder ikke nødvendigvis er problematiske i FD (Græger og Neumann
2006:72). FD har rutiner, fagekspertise og et embetsverk med stor erfaring, som ivaretar
kontinuitet og stabilitet (ibid.). Jeg har ikke fått tilgang til å intervjue representanter fra
politisk ledelse, og jeg kan derfor ikke uttale meg om deres syn på nettopp dette. Som vi skal
se videre i analysen er det ikke slik at byråkratiet ser mangel på spesifikk fagkunnskap som et
problematisk aspekt ved politisk ledelse. Inntrykket er snarere at det foregår en arbeidsdeling
hvor ulike oppgaver krever ulik kompetanse. I arbeidet med nærområdeinitiativet ser det ut til
at samarbeidet mellom byråkrati og politisk ledelse har vært preget av dialog og et
komplementært samarbeid. Det ser heller ikke ut til å være grunn til å anta at byråkratiet ser
på seg selv som mer egnede aktører og beslutningstakere enn politikere. Informantene sier
seg i stor grad fornøyde med samarbeidet med politisk ledelse i utviklingen av
nærområdeinitiativet, og trekker frem at de viser interesse for feltet, til tross for variert
fagbakgrunn og konkurrerende hensyn (FD 06, 24.01). Her kan det være hensiktsmessig å
reflektere noe rundt forskerens rolle. Det er ikke urimelig å anta at spørsmål som omhandler
denne relasjonen vil være relativt sensitive. Man kan spørre seg om intervjueren ville fått
tilgang på informasjon om uoverensstemmelser i denne relasjonen dersom det forelå. På den
andre siden blir samarbeid bekreftet fra samtlige informanter. Jeg har ikke fått tilgang på data
som peker i en annen retning.
Skillet mellom byråkratenes fokus på den nøytrale tekniske tilnærming ”will it work”, i
kontrast til den politisk sensitive ”will it fly”, ser ikke ut til å være beskrivende for prosessene
rundt nærområdeinitiativet (Aberbach m.fl.1981:6). Informantene beskriver arbeidet i
kartleggingsfasen som preget av omfattende vurderinger om hvordan initiativet burde
presenteres for å få innpass blant NATO-allierte. Det er interessant å merke seg at flere
informanter bruker den spesifikke ”will it fly” analogien for å beskrive vurderinger som ble
gjort i forkant av den offisielle lanseringen i London, og i samtaler med andre allierte i
NATO-delegasjonen i Brussel. ”Dersom nærområdeinitiativet ikke ble presentert som et
generisk initiativ som også hadde relevans for andre allierte, ville det ikke fly” (FD 05,
07.02). Andre uttalelser som kan plasseres i samme kategori er eksempelvis: Refleksjoner
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rundt hvordan initiativet skulle gjøres ”spiselig” for andre allierte ble tatt i en tidlig fase (FD
05, 07.02). Informantene tydeliggjør at de ville unngå at initiativet endte opp som en ”lame
duck” (les: ting eller person som ikke fungerer) (FD 02, 28.01). ”Dette var en klar
erkjennelse fra starten av, vi ville ikke havne i den situasjonen hvor det så ut som om vi kun
var opptatt av vår egen backyard” (FD 05, 07.02). Byråkratene kan også sies å vise politisk
innsikt ved å referere til timing og støtte fra andre allierte som et viktig aspekt for at et
initiativ skulle kunne fungere. Mange gode forslag blir lansert i NATO-setting, men kun et
fåtall av disse får gjennomslag (FD 02, 28.01). Suksess er avhengig av lanseringstidspunkt,
og av å få andre allierte med på laget (ibid.). Analysen så langt, kan sies å styrke bildet av
byråkrater som forstår og tar hensyn til politiske prosesser. Funn fra datamaterialet antyder at
byråkratenes rolle kan tas videre fra en passiv forståelse av prosesser til en mer deltakende
posisjon. En informant fra FD beskriver arbeidet som byråkrat i NATO-delegasjonen i
Brussel, og arbeidet med å få støtte til synspunkter fra nærområdeinitiativet inn i NATOs
strategiske konsept på følgende måte: ”Innenfor norsk politikk foreligger det sjelden stramme
instrukser. Det er en fleksibel prosess. Vi var riktignok forankret i non-paperet, men dette ble
etter hvert bearbeidet. Det handlet i stor grad om å finne en farbar vei, og å overtale andre til
å slutte opp om vårt syn” (FD 04, 22.02). Dette sitatet illustrerer at byråkratenes rolle neppe
er begrenset til en passiv deltakelse, men også omhandler aktiv deltakelse som krever politisk
teft.

Informantene tegner et bilde av byråkrater med kompetanse som inkluderer hensyn til
politisk sensitivitet. Det er likevel viktig å reflektere rundt effekten av en mulig
etterrasjonalisering. En informant nevner dette spesielt, og advarer mot en tendens til å
overdrive hvor gjennomtenkt prosessen rundt nærområdeinitiativet i virkeligheten var (FD
02, 28.01). Initiativet har ikke vært preget av tunge byråkratiske prosesser hvor et hvert valg
ble drøftet og nøye gjennomarbeidet før det ble satt i system. Informanten beskriver det hele
mer som en ”go-with-the-flow”- mentalitet fremfor ”rocket science” (FD 02, 28.01). ”Vi vet
ikke hvor vi går, hvor vi kommer fra, og hvilke utfall prosessene ville komme til å ha” (FD
02, 28.01). Dette antyder at man ikke bør overdrive effekten av politisk teft. Klimaendringer i
nord brukes som et eksempel på et sak som har utviklet seg raskere enn antatt og som førte til
økt relevans for nærområdeinitiativet. På tidspunkt rundt 2005 kunne man vanskelig se for
seg at Kina ville krysse Nordøstpassasjen med en isbryter i 2012 (FD 02, 28.01). ”Vi snakket
om å gå fra å være en ytre flanke til å få fornyet aktualitet og fokus. Så viser det seg at vi er
der allerede nå” (FD 02, 28.01). Russlands offensiv mot Georgia og gradvis mer
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fremtredende retorikk er et annet element som informanter beskriver som vanskelig å forutse
i den tidlige fasen av nærområdeinitiativet (FD 06, 24.01; FD 04, 22.02). ”I etterkant kan det
være lett å peke på Putin som viktig driver, men det ble ikke nødvendigvis oppfattet på denne
måten da man stod i det. Vi oppfattet ikke at det var store endringer i nord, men over tid
kommer dette kanskje tydeligere frem” (FD 02, 28.01). Det ser ikke ut til at informantene
forsøker ta ”æren” for å ha forutsett Russlands intervensjon i Georgia, ettersom hendelsen
gjennomgående beskrives som overraskende (FD 07, 18.02; FD 06, 24.01). Mitt inntrykk er
at byråkratene generelt har en nøktern forståelse av egen rolle i prosessen. Flere viser også til
at flaks og ”hell i uhell” med intervensjonen i Georgia bidro til å fremstille de norske
synspunktene som i overkant fremmadskuende og gjennomtenkte. På den andre siden avviser
ikke dette argumentet behovet for politisk teft blant byråkratene som arbeider med
nærområdeinitiativet.

Dette

kan

også

forstås

som

en

klassisk

beskrivelse

av

nærområdeinitiativets møte med realpolitikken. Det er ikke vanskelig å se for seg at
byråkrater ansatt ved den norske NATO-delegasjonen i Brussel til tider stod ovenfor
situasjoner hvor avgjørelser måtte tas på stående fot. Til tross for at lanseringen av
nærområdeinitiativet fikk en overraskende heldig timing, hvor Russlands intervensjon i
Georgia skapte økt aktualitet, bør man huske at arbeidet med non-paperet allerede var godt i
gang på dette tidspunktet. Hensynet til mottakelse av initiativet hos de andre allierte allerede
fra startfasen bekreftes også av samtlige informanter, og det bør derfor ikke avvises som ren
etterrasjonalisering.

Det fremkommer av analysen at byråkratene kan sies å være kunnskaps- og faktaorienterte i
arbeidet med nærområdeinitiativet. Deres kompetanse gjør dem i stand til å identifisere
endringer som utvikler seg over tid. Byråkratene kommer også med konstruktive
løsningsforslag på det de oppfatter som et problem. Det er etter min mening ikke
hensiktsmessig å begrense byråkratiets rolle til en nøytral teknisk tilnærming. Byråkratene ser
ut til å ha politisk teft og sensitivitet som de benytter. Arbeidet med å inkluderer norske
synspunkter fra nærområdeinitiativet inn i nytt strategisk konsept i NATO er et eksempel på
dette.
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5.2.3 Energi/likevekt:
I kategorien ”energi/likevekt” deltar både byråkratiet og politikere i politikkutforming. Begge
parter er opptatt av politikk, men det kommer til uttrykk på ulike måter (Aberbach og
Rockman 1988:4). ”The real distinction between them is this: whereas politicians articulate
broad, diffuse interests of unorganized individuals, bureaucrats mediate narrow, focused
interests of organized clienteles” (Aberbach m.fl. 1981:9). Toppbyråkrater portretteres som
opptatt av å skape stabilitet i systemet. De avviker i liten grad fra status quo, er pragmatiske,
og forhandler ut fra etablerte interesser. Politikere er mer impulsive, motivert av ideologi og
partipolitikk,

og ses

her som

aktører som

tilfører

energi

i

styringsprosesser.

Operasjonaliseringen av Abebach m.fl.s kategori ”Energi/likevekt” er konkretisert i
antakelsen om at: Byråkratiet viser politisk teft i utarbeidelsen av nærområdeinitiativet, men
er forankret i etablerte interesser.

Et viktig trekk ved kategorien energi/likevekt, er forestillingen om at det er politikere som
tilfører energi i politiske prosesser (Aberbach m.fl. 1981:9). Mitt inntrykk fra
datainnsamlingen i denne studien er at byråkratiet tilfører energi i deler av prosessen rundt
nærområdeinitiativet. På spørsmål om hvor viktig byråkratiet har vært i arbeidet med
nærområdeinitiativet og om byråkratiet fikk relativt fritt spillerom i arbeidet, responderte en
informant fra FD følgende: ”Det er viktig at vi er aktive og kjører frem våre forslag” (FD 07,
18.02). Sitatet kan tolkes som at det å være innovativ og skapende er et ideal. En annen
informant gjør seg en interessant refleksjon rundt byråkratenes rolle i politikkutformingen:
FNs rolle i Soria Moria-dokumentet brukes for å illustrere hvordan politikk som utformes av
politikere ikke alltid gjennomføres, og det pekes på at FN har fått en betydelig mindre
fremtredende rolle enn hva dokumentet tilsier (UD 08, 05.02). ”I realiteten passer det ikke
alltid” (UD 08, 05.02). En konkret politikk nedenfra, fra byråkratene, utgjør i følge
informanten en kontinuitet. Det forutsettes riktignok at slike politiske ideer er bærekraftige.
At det settes krav til ideer, bekreftes også av andre informanter som hevder at forslag fra
byråkratiet ikke alltid får gjenklang hos politisk ledelse, og at dette er en del av spillet (FD
07, 18.02). Byråkrater kan sies å tilføre energi i politikkutformingen, men deres mulighet
synes å være avhengig av klarsignal fra politisk ledelse. Jeg har ikke dekning for å kunne
uttale meg om byråkratiets rolle i politikkutforming generelt i FD, men den foregående
beskrivelsen ser ut til å passe på byråkratiets rolle i utviklingen av nærområdeinitiativet.
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Byråkratiet er motoren som setter prosessene rundt nærområdeinitiativet i gang, men
initiativet er neppe levedyktig uten støtte fra politisk ledelse (UD 08, 05.02). Informantene
viser til en kontinuerlig dialog med politisk ledelse. Forslag må klareres før de kan blir en del
av politikken.

Byråkratene kan

altså sies

å tilføre energi

i

prosessen rundt

nærområdeinitiativet. En viktig forutsetning for å få gjennomslag, er godkjenning fra politisk
ledelse.

Forslaget om å utarbeide et non-paper ble godt mottatt av politisk ledelse i FD. Etter at
sikkerhetspolitisk avdeling i FD fikk klarsignal fra politisk ledelse til å utarbeide et konkret
non-paper for presentasjon i NATO, blir det ifølge informantene lagt få føringer fra politisk
ledelse på hvordan dette skal utarbeides. Kilder hevder at non-paperet i sin helhet utformes av
sikkerhetspolitisk avdeling i FD 2 (se vedlegg) i samarbeid med NATO-delegasjonen (FD 06,
24.01; FD 05, 07.02). Det nevnes riktignok at det pågår en parallell dialog med politisk
ledelse, men at det kommer lite innspill og innvendinger derfra (FD 06, 24.01; FD 07, 18.02).
Dette kan ses på underlig. Nærområdeinitiativet er et sikkerhetspolitisk initiativ som kan sies
å omhandle ”High Politics”, et tema som i siste instans er av vital betydning for en stats
overlevelse (Evans and Newham 1998:235). Her er det mulig å dra en parallell til byråkratene
interesse for detaljer, i kontrast til politikerne interesse som er rettet mot det store bildet og
har en diffus forståelse av politikkutforming (Aberbach m.fl.1981:9). En forklaring på at
politisk ledelse ikke blander seg inn i utarbeidelsen av non-paperet, kan altså være at dette
anses som detaljarbeid. Politikerne ser heller ut til å promotere norske synspunkter gjennom
andre kanaler. Få innspill fra politisk ledelse kan også tolkes som at byråkratiet gis stor tillit
og at deres kompetanse på feltet blir anerkjent. Aberbach og Rockmans synspunkt kan være
illustrerende: “While in the grand sense, politicians still direct policy change, bureaucrats, by
their detailed knowledge of programs and of relevant policy ideas, often provided the
”solutions” for politicians to pick from the shelf “ (Aberbach og Rockman 1988:4).

God mottakelse fra politisk ledelse i kombinasjon med få innsigelser, pekes på som spesielt
og spesielt ved nærområdeinitiativet (FD 01, 05.03). Initiativet ble også godt mottatt blant
den bredere politiske ledelse på regjeringsnivå (FD 01, 05.03). Her legges det vekt på at det
er påfallende lite politisk diskusjon, og at nærområdeinitiativet ”traff sjeldent godt” (ibid.).
Det hevdes at tematikken var øverst på dagsorden på både politisk - og embetsnivå i FD i
perioden etter 2008 og i opptakten til nytt strategisk konsept i NATO 2010 (FD 04, 22.02).
Initiativet gis altså høy prioritet blant politikerne. Samtidig ser det ut til at de ikke blander seg
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inn i prosessene (FD 06, 24.01; FD 07, 18.02; FD 04, 22.02). Politisk ledelse synes således
ikke å ha interesse for detaljprosesser. Som diskutert i kategorien ”fakta/kunnskap kan dette
være et resultat av manglende militærteknisk fagkompetanse. Det kan også skyldes at
politikerne har en tillit til at byråkratiet kommer til å utføre oppgavene i tråd med ønskene fra
politisk ledelse og overordnede sikkerhetspolitiske mål. En slik forklaring kan innebærer at
byråkratene har en form for politisk kompetanse som gjør dem i stand til å utføre denne
oppgaven på en tilfredsstillende måte. Det bør nevnes at det ikke har vært mulig å trekke et
klart skille mellom politikernes grad av innblanding i arbeidet med det konkrete non-paperet
og i nærområdeinitiativet generelt.

Aberbach m.fl. (1981:12,10) legger vekt på at det er behov for at både byråkrater og
politikere innehar politisk teft (”Polical skill”) for at rollene skal kunne utfylle hverandre. Det
presiseres at politisk teft vil se annerledes ut for en politiker enn for en byråkrat ettersom de
utfører ulike oppgaver.”They may be of the same genus, but they are not the same species.
The natural habitat of the politician is the public podium, whereas the bureaucrat is found
seated at the committee table” (Aberbach m.fl. 1981:12). Bildet av byråkratenes og
politikernes rolle som separate, men komplementære, ser ut til å ha forklaringskraft for
nærområdeinitiativet. Dette gjelder særlig perioden opp mot nytt strategisk konsept, altså fra
rundt 2008 og frem til 2010 (FD 04, 22.02). En ulik rollefordeling er tydelig, byråkrater og
politikere opererer i ulike fora. ”Vi jobber jo bare for våre statsråder, så vi er avhengig av at
de fronter dette i politiske samtaler og i regjering” (FD 01, 05.03). Politikerne presenterer
nærområdeinitiativet på regjeringsnivå og er Norges ansikt utad på formelle NATOarrangementer, nasjonalt og internasjonalt. Daværende statssekretær i FD, Espen Barth Eide,
trekkes frem som en meget god ambassadør for norske interesser. Hans arbeid opp mot nytt
strategisk konsept og bruk av offentlige debatter, samt akademiske - og diplomatiske kanaler
beskrives som spesielt viktig (FD 05, 07.02; FD 07, 18.02; Hilde og Widerberg 2010).
Byråkratene opptrer som taleskrivere ved flere anledninger hvor Eide uttaler seg på offisielle
NATO-arrangementer. Dette er ikke uvanlig (St. meld. 11, 2000-2001), men kan likevel ses
på som et eksempel på overlapp av roller. Eides tale ved det første seminaret i
refleksjonsfasen i arbeidet opp mot nytt strategisk konsept i NATO, holdt i Luxemburg i
oktober 2009, er et eksempel på en tale som ble utarbeidet av sentrale aktører i den norske
NATO-delegasjonen (Eide 2009; FD 05, 07.02; FD 06, 24.01; se 4.4.3). Selv om Eide
antageligvis gjorde endringer på utkastet (noe han i følge informantene har for vane å gjøre),
er det rimelig å argumentere for at dette er et eksempel på at rollene til tider er delvis
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overlappende og komplementære. Dette støttes av data fra intervjuer hvor det nevnes at
byråkratene gir politisk ledelse innføring i hva initiativet går ut på før de skal i ilden på ulike
møter. Sitater som: ”Vi la dette inn i forsvarsministerens innlegg” (FD 05, 07.02), vitner om
et nært samarbeid. Norske byråkraters utarbeidelse av non-paperet ”Strengthening NATOraising its profile and ensuring its relevance”, som utgjør en konkretisering av
nærområdeinitiativet, bør trekkes frem som et eksempel på hvordan byråkratene viser politisk
teft. Hilde og Widerbergs (kommende) gjengivelse av synspunkter fra NATOs internasjonale
stab støtter dette. ”The non-paper itself was described as “brilliant work, carefully prepared
and written”, offering tangible results for low costs (Hilde og Widerberg kommende:14).
Amerikanske representanter beskriver initiativet som “well timed, well formulated and at the
comfort level of all allies” (Hilde og Widerberg kommende). Politisk teft ser ut til å være en
del av kompetansen til norske toppbyråkrater. Samtidig ser det ut til å være forskjeller
mellom byråkratenes politiske teft og den teften som kjennetegner politisk ledelse. Mitt
inntrykk er at byråkratene er bevisst på disse forskjellene.

På bakgrunn av forskning på britisk politikk argumenterer Rose for at forholdet mellom
politikere og byråkrater er dialektisk (Rose 1974:418). Både politikere og byråkrater må
vurdere potensielle politiske og administrative implikasjoner for politikk av et visst omfang.
Det å være sensitiv til politiske implikasjoner, blir således en naturlig del av byråkratiets
oppgaver (ibid.). Et argument som brukes for å forklare nærområdeinitiativets mottakelse på
høyt politisk nivå, er at det passet godt inn i den bredere rammen for økt satsing på
nordområdene (FD 01, 05.03; se også 1.0). Hvorvidt dette var bevisst fra byråkratiets side
eller et heldig sammenfall, er vanskelig å få belyst. Nordområdedimensjonen var åpenbart
viktig ettersom Norges nærområder er nordområdene (UD 08, 05.02; FD 04 22.02; FD 02,
28.01). Samtidig kunne en for tydelig link til nordområdene hindre tilslutning fra andre
allierte i NATO (se 4.3.3). Det var derfor viktig for FD at denne dimensjonen ikke veide for
tungt. Omfattende fokus på nordområdene ville kunne føre til at andre allierte så
nærområdeinitiativet som et uttrykk for norsk særinteresse, fremfor et generelt initiativ som
også hadde relevans for andre allierte og deres geografiske periferi. Offisielt gjøres det klart
at nærområdeinitiativet ikke er noe nordområdeinitiativ (St. melding 38, 2008-2009:7).
Intervjuer i FD bekrefter også at nærområdeinitiativet ikke er et nordområdeinitiativ per sé,
men at initiativet innebærer en nordområdekomponent for Norges del (FD 04, 22.02). Det er
mulig å argumentere for at FD kan ha lagt mer vekt på nordområdene enn det som var tenkt i
utgangspunktet. Dette kan ha blitt gjort for å ”selge” initiativet til UD. Jonas Gahr Støre, en
60

politiker som var meget engasjert i nordområdepolitikken var utenriksminister i denne
perioden (UD 09, 27.03; UD 08, 05.02). Som vi skal se i analyse 2, byr koblingen mellom
nordområdene og nærområdeinitiativet på en del problemer for FD senere i prosessen.
Nærområdeinitiativets tilsynelatende solide innpass hos politikerne, kan også tolkes som et
eksempel på at byråkratene tilegner seg politisk kunnskap. Byråkratene viser gjennom
arbeidet med nærområdeinitiativet at de innehar politisk teft som gjør dem i stand til å
komme med forslag som synes å passe godt med den politikken som promoteres av sittende
regjering.

Som nevnt i forrige avsnitt hevder Rose at det å være sensitiv til politiske implikasjoner er en
naturlig del av byråkratiets oppgave (Rose 1974: 418). Rose argumenterer videre for at denne
type sensitivitet er en form for fokusert sensitivitet som begrenses av rammen i et gitt
departement ”(...) their world is mostly defined by departmental boundaries, and thus the
interest of the department’s organized clientele bulk particularly large” (Rose 1974, sitert i
Aberbach m.fl. 1981:10). FD har hovedansvaret for utformingen av norsk sikkerhetspolitikk.
FD er også godt representert i NATO-delegasjonen i Brussel (Græger og Neumann 2006:82;
FD 01, 05.03; FD 02, 28.01; se også analyse 2). Som nevnt inntar representanter fra FD en
reflektert holdning til forhandlingssituasjoner i NATO. ”Norge legger ikke premisser i denne
prosessen, men om vi er smarte i fremleggingen og har forankret oss hos noen av de tunge
allierte, har vi mer å si enn det størrelsen kanskje burde tilsi ”(FD 02, 28.01). Dette vitner om
en pragmatisk tilnærming til hva som er mulig å få til. ”Vi revolusjonerer ikke verden, men vi
er heller ikke uvesentlige. Dersom vi ønsker fokus på det vi anser som viktig, må vi levere
tidlig for å få støtte blant andre allierte” (FD 02, 28.01). Dette kan tolkes i den retning at man
er beredt på motstand og hvilke potensielle fallgruver man kan havne i fordi man er kjent
med gangen i systemet. Det blir tatt forhåndsregler for å unngå beskyldninger om at
nærområdeinitiativet er et nordområdeinitiativ som kun gagner norske interesser, og at
nærområdeinitiativet er motstander av out-of-area operasjoner” (Eide 2009:1; St. melding 38,
2008-2009:7). FD ser ikke ut til å bli spesielt overrasket over negative reaksjoner og skepsis
fra andre allierte, spesielt i startfasen (FD 05, 07.02; FD 06, 24.01). Der FD derimot ser ut til
å bli noe overrasket, er i relasjonen til UD (FD 07, 18.02). UDs bekymring for hvordan
nærområdeinitiativet vil kunne påvirke relasjonen til Russland beskrives som uventet, og det
ser ut til at UDs syn på Russland ikke samsvarer med det synet som råder i FD. Dette kan
brukes som et argument for at Roses (1974) teori kan ha forklaringskraft på
nærområdeinitiativet ved at byråkratiet i FD kan sies å bli påvirket av interessefeltet innad i
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sitt eget departement. Relasjonen mellom UD og FD vil bli diskutert mer inngående i analyse
2.

Så langt har analysen av kategorien energi/likevekt drøftet byråkratiets rolle med et særlig
fokus på tilstedeværelse av politisk teft blant informantene. Analysen retter nå fokus mot den
andre delen av den operasjonaliserte antakelsen som tar for seg hvorvidt byråkratenes arbeid
med nærområdeinitiativet er forankret i etablerte interesser. Erfaringer fra politikkutforming
innenfor det tyske byråkratiet viser at politiske initiativ fra byråkratiet har tre kjennetegn: Det
er en reaksjon på utvikling på et kjent politisk felt, kontakt med klienter, eller fra feedback på
eksisterende programmer (Mayntz og Scharpfs 1974). Funn fra britisk politikk samsvarer
også med dette: ”Officials normally frame policy programs which fit within the context of the
existing objectives pursued by their department“ (Rose 1974, sitert i Aberbach m.fl.
1981:13). Det er altså lite trolig at byråkrater vil komme til å utvikle radikal politikk, selv om
de fremstår som politiske (ibid.) Byråkratenes forståelse av politikkutforming handler i
hovedsak om å forbedre eksisterende praksis, fremfor å skape noe nytt (Aberbach m.fl.
1981:13). Det er vanskelig å begrunne om nærområdeinitiativet bør plasseres innenfor
kategorien nyskapende politikk, eller om det heller bør forstås som forankret i etablerte
interesser. Non-paperet vektlegger at nærområdeinitiativet handler om å rette oppmerksomhet
mot NATOs kjerneområder, samt å gjenvinne balansen mellom ”ute” - og ”hjemme”operasjoner. Fokus på tradisjonelle oppgaver, herunder artikkel 5, kollektivt forsvar og
”situation awareness” er viktige aspekter. Argumentet om at nærområdeinitiativet ikke er noe
nytt brukes særlig som svar på spørsmål om hvilke sikkerhetspolitiske vurderinger som ble
gjort i forkant av lanseringen. Nærområdeinitiativet blir da beskrevet som en tilbakevending
og refokusering på oppgaver som hele tiden har vært en del av NATOs portefølje. Et resultat
av at noe må gjøres med et NATO som ”råtner på rot” (FD 06, 24.01). Når informantene
snakker om relasjonen til Russland, legges det videre vekt på at nærområdeinitiativet ikke er
et forsøk på å vende tilbake til bruk av tradisjonelle mobiliseringsstyrker som dominerte
under den kalde krigen. Initiativet bør derfor ikke ses på som et forsøk på
sikkeretisering/militarisering av nordområderegionen (FD 07, 18.02). I slike sammenhenger
legges det vekt på at NATO er Norges sikkerhetspolitiske ankerfeste, og at denne
prioriteringen har ligget stabilt siden alliansen ble opprettet. Et sterkt NATO har alltid vært i
Norges interesse. En informant i FD beskriver nærområdeinitiativet som en oppvekker om at
viktig kompetanse er i ferd med å gå tapt (FD 02, 28.01). Beskrivelsen av byråkraten som
opptatt av å skape stabilitet i systemet ser ut til å være passende på nærområdeinitiativet.
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Dette kan tolkes som et behov for forbedring av praksis der byråkratiet forhandler ut fra
etablerte interesser fremfor en promotering av nyskapende politikk.

På den andre siden poengteres det at nærområdeinitiativet er et eksempel der Norge var tidlig
ute med å sette fokus på en NATO-oppgave som senere viste seg å få økt relevans for flere
allierte (FD 02, 28.01; FD 01, 05.03; FD 05, 07.02). Informanter viser til tilbakemelding fra
andre allierte som mener at nærområdeinitiativet vitner om ”god politisk teft” (legger ikke
nødvendigvis det samme i dette begrepet som Aberbach m.fl.s (1981) ”politiske teft/political
skill; se også Hilde og Widerberg kommende:14). Denne karakteristikken kan ses på som et
eksempel på etterpåklokskap fra de allierte. Dette fordi informantene peker på at Norge i en
lengre periode fremsto som relativt sære i den bredere NATO-sammenheng på bakgrunn av
sine synspunkter knyttet til nærområdeinitiativet (se også 4.3.2.). En informant fra FD
illustrere dette ved å vise til reaksjoner fra andre allierte etter forsvarsminister StrømErichsens innlegg i Vilnius i 2008 (4.3.1; Strøm-Erichsen 2008a:8; FD 05, 07.02)
”Umiddelbart etter presentasjonen ble vi konfrontert med reaksjoner fra andre allierte: What
was this all about? Hva var dette?” (FD 05, 07.02). Også etter at non-paperet ble lagt frem i
London ble det ytrer umiddelbar skepsis fra enkelte allierte. Her nevnes blant annet Canada
og Storbritannia.

Til tross for at nærområdeinitiativet ikke nødvendigvis er nyskapende politikk, bør det altså
likevel påpekes at byråkratiet var tidlig ute med å sette fokus på noe som i perioden før 2008
fremsto som et lite belyst tema i NATO. Byråkratiet viser politisk teft i arbeidet med
nærområdeinitiativet. Samtidig ser det ut til at nærområdeinitiativet er et eksempel på politikk
som utgår fra etablerte interesser. Det er vanskelig å slå fast hvorvidt byråkratenes politiske
teft skiller seg nevneverdig fra den vi ser hos politikerne da dette vil kreve en mer omfattende
studie som også inkluderer synspunkter fra politisk ledelse. Mitt inntrykk er at det ligger en
slags gjensidig tillit mellom byråkratiet og politisk ledelse, hvor det ikke nødvendigvis er lett
å beskrive hvor klare grenser går mellom fordeling av oppgaver. Samtidig ser det ut til at
byråkratene selv har en forståelse av skillet mellom de oppgavene de utfører, og oppgaver
som forbeholdes politikere. Informantene avviser beskrivelser som går i retning av ”fritt
spillerom” som en for vid beskrivelse av deres arbeid med nærområdeinitiativet (FD 01,
05.03). Det ser altså ikke ut til at byråkratene styrer politikken. Det anses som viktig å
komme med forslag, men forslagene ”siles” gjennom politisk ledelse. Nærområdeinitiativet
ble imidlertid godt mottatt og ble gitt høy prioritet også blant politikerne.
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5.2.4 ”The Pure Hybrid” og enkeltaktører som viktige kilder til
politikkutforming
”The Pure hybrid” representerer ytterkanten av Aberbach m.fl.s (1981) kontinuum som
beskriver forholdet mellom byråkrati og politikk. ”The Pure Hybrid” tegner et bilde av
byråkrater som innehar både teknisk fagkompetanse og politisk entusiasme (Aberbach og
Rockman 1988:5). Jeg har valgt å operasjonalisere kategorien ”The Pure Hybrid” som en
byråkrat som ser på seg selv som en del av den politiske prosessen så vel som den tekniske.
En byråkrat som i stor grad kan sette i gang et politisk initiativ uten å føle særlig behov for
formelt å forholde seg til politisk ledelse underveis i prosessen. Byråkraten ser på seg selv
som en del av politiker gruppen. Operasjonaliseringen av Abebach m.fl.s kategori ”The pure
Hybrid” er konkretisert i antakelsen om at: Byråkratiets rolle i arbeidet med
nærområdeinitiativet drives frem av byråkrater som fremstår som likestilt med politisk
ledelse.

Det konkrete opphavet til nærområdeinitiativet kan knyttes til Svein Efjestad,
ekspedisjonssjef i Avdelingen for sikkerhetspolitikk i FD. Efjestad beskrives som primus
motor i arbeidet med nærområdeinitiativet, og trekkes frem som nærområdeinitiativets far
(FD 06, 24.01; FD 02, 28.01; FD 01, 05.03). ”Efjestad har her vist en kapasitet som stiller i
en egen liga. Han har absolutt fremstått som en ledende skikkelse i dette arbeidet” (FD 01,
05.03). Efjestad kan beskrives som en representant fra embetsverket som innehar hva man
kan kalle en godt utarbeidet politisk teft. Han har også omfattende teknisk kompetanse og
erfaring, og har vært ansatt som ekspedisjonssjef siden 1995, og tilsatt i FD siden 1981 (22.
juli-kommisjonen 2012). I kraft av sin stilling har han tett kontakt med politisk ledelse. Det er
likevel tvilsomt om han bør klassifiseres som en hybrid. Inntrykket er at Efjestad kjenner sin
rolle godt, og at han forholder seg til instrukser fra politisk ledelse. Dette illustreres ved
referanse til eksempler på at forslag fra byråkratiet ikke alltid vinner frem, og at dette er en
naturlig del av prosessen. Det ser ikke ut til å være hensiktsmessig å plassere Efjestad i
kategorien ”The Pure Hybrid” slik den er operasjonalisert i denne oppgaven. En beskrivelse
av Efjestad som en embetsmann som beveger seg inn på ”shared territory” er kanskje ikke
urimelig, selv om dette neppe går utover rammen for hva hans stilling omfatter (Aberbach og
Rockman 1988:5-6). I denne sammenheng kan det være verdt å merke seg at et
intervjureferat fra 22.-juli kommisjonen (2012) slår fast at det ikke foreligger noen konkret
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stillingsinstruks for Efjestad. Avdelingen Efjestad har ansvaret for ”gir løpende instrukser til
en rekke utestasjoner og militære delegasjoner” (22.-juli kommisjonen 2012). Dette kan gi
rom for en fleksibel tolkning av stilling og ansvarsområder.

Det er vanskelig å slå fast om Efjestads sentrale rolle i arbeidet med nærområdeinitiativet er
et trekk som er unikt for denne casen, eller om dette er et generelt trekk ved byråkratiet i FD.
Analysen baserer seg på et begrenset antall intervjuer som har vært tematisk sentrert rundt
nærområdeinitiativet, og har derfor ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne begrunne dette.
Dersom en aktør hører hjemme i kategorien ”The Pure Hybrid”, vil det neppe være
tilstrekkelig å hevde seg i én enkelt sak som det jeg her belyser. På bakgrunn av dette mener
jeg det er mer passende å identifisere Efjestad som en aktør som ser ut til å ha spilt en meget
viktig rolle i utarbeidelsen av nærområdeinitiativet, fremfor et eksempel på en ”Pure Hybrid”.
Dette leder oss over til en supplerende kategori som fokuserer spesifikt på enkeltaktørers
påvirkning.

I følge Hill er både aktørenes personlige egenskaper og saksområde, faktorer som påvirker
mulighet for å forme politiske prosesser (Hill 2003:55,57). Hills teoretiske tilnærming til
enkeltaktører operasjonaliseres som følger: Enkeltpersoner har vært viktige i utarbeidelsen
av nærområdeinitiativet.

Utenrikspolitikken inneholder flere sensitive områder som omhandler statens mest essensielle
interesser (Evans og Newham 1998:235). Nærområdeinitiativet er et sikkerhetspolitisk
initiativ og kan dermed plasseres innfor denne kategorien. Fordi det ofte er lite å vinne på å
gjøre seg populær utenfor landets grenser for en politiker, samt at dette feltet er svært
vanskelig å manøvrere i uten lang fartstid, hevder Hill at ”loddet” ofte vil falle på en liten
gruppe politikere som har kunnskap og fleksibilitet nok til å kunne respondere på
utenrikspolitiske utfordringer (Hill 2003:56-57). Tidligere statssekretær i FD, Espen Barth
Eide, blir utpekt som en meget dyktig samarbeidspartner av de involverte byråkratene.
Informantene bruker tidvis store ord for å beskrive hans innsats i promoteringen av
nærområdeinitiativet opp mot nytt strategisk konsept i NATO 2010. ”Våpendrager” og
”forkjemper” er eksempler på dette (FD 05, 07.02). Barth Eides diplomatiske rolle bekreftes
også av Hilde og Widerberg (2010). På spørsmål om kompetanse i politisk ledelse var viktig i
arbeidet med nærområdeinitiativet svarer en informant følgende: ”Når det gjelder tilblivelsen
(av nærområdeinitiativet) har det ikke vært viktig. Når det gjelder effekten inn mot NATO,
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har vi nok dratt nytte av Barth Eides kompetanse. Han var svært aktiv i arbeidet opp mot nytt
strategisk konsept. Anne Grete (Strøm-Erichesen) har også vært med oss hele veien” (FD 05,
07.02). Dette sitatet kan tolkes som om Strøm-Erichsen har vært noe mindre aktiv enn Barth
Eide. Det antydes ikke at Strøm-Erichsen har forsømt sin oppgave som forsvarsminister, men
snarere at Barth Eide var mer aktiv enn forventet av en statssekretær. Sitatet: ”Espen (Barth
Eide) grep dette (nærområdeinitiativet) begjærlig” (FD 05, 07.02), kan i så måte være
beskrivende. Barth Eide har omfattende fagkompetanse på det sikkerhetspolitiske feltet, også
fra akademia (Regjeringen 2013). Hans viktige rolle og faglige kompetanse støttes også av
dokumenter som har blitt offentliggjort i sammenheng med Wikileaks (Sverrisson m.fl.
2011). I et notat fra daværende USA-ambassadør i Oslo, Benson K. Whitney, til amerikansk
etterretning datert sommeren 2008, omtales Barth Eide som en politiker med en nøkkelrolle i
FD og det norske regjeringsapparatet (ibid.). Jeg har som nevnt ikke fått tilgang til
informanter fra politisk ledelse, og vil derfor avstå fra å mene for mye om politikernes rolle i
arbeidet med nærområdeinitiativet. Mer forskning trengs for å belyse denne dimensjonen. Til
tross for at politisk ledelse ikke har vært i fokus gjennom denne analysen, bør man likevel
være varsom med antagelser som omhandler en passiv politisk ledelse. I analysen som
omhandler kategorien ”The Pure Hybrid” fremkommer det at ekspedisjonssjef Efjestad også
kan plasseres i kategorien som viktig enkeltaktør. Det er imidlertid viktig å presisere at Barth
Eide kommer på banen på et senere tidspunkt enn Efjestad. Flertallet av informanter
beskriver forholdet til politisk ledelse som positivt og konstruktivt. Det kan se ut som at
politikere og byråkrater inntar forskjellige roller, som igjen ser ut til å sammenfalle med
beskrivelsen i ”Energi/likevekt”.

Ifølge Hill er utenrikspolitikken spesielt utsatt for å bli kapret av en liten gruppe politikere
ettersom utenrikspolitiske avgjørelser ofte utledes og utarbeides i små grupper av spesialister
(Hill 2003:65-66). Lite innsyn kan bety høy grad av autonomi, som igjen gir økte muligheter
for at politikken blir formet ut fra personlige preferanser (Hill 2003:55). Knudsen (1995:64)
beskriver det norske forvaltningsapparatets begrensede omfang som et særtrekk. I et lite miljø
vil enkeltpersoner kunne få stor betydning i beslutningsprosesser (ibid.; Hill 2003:55).
Salomonsens (1981, sitert i Knudsen 1995:64) viser at det ofte ikke er mer enn 10 personer
som dekker et internasjonalt saksområde i det norske statsapparatet. Det ser ut til å være en
relativt liten gruppe byråkrater som har vært direkte involvert i arbeidet med
nærområdeinitiativet. Dette ble tydelig da informanter skulle velges ut. Mitt inntrykk fra
intervjuene tegner et bilde av en liten gruppe byråkrater som periodevis fordyper seg i dette
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arbeidet, og som utvikler en unik kunnskap om prosessene tilknyttet forhandling og
promotering med andre allierte. Grunnen til det begrensede antallet aktører, kan skyldes at
initiativet ikke er særlig omfattende, men dette er neppe tilfellet når vi vet hvor stort fokus det
har vært på nærområdeinitiativet i enkelte perioder. Knudsens (1995) antakelse om at et
begrenset antall aktører er et særtrekk ved norsk forvaltning fremgår som en mer plausibel
forklaring. Det norske statsapparatet er ofte preget av sterke personlige bånd mellom aktørene
ettersom de gjerne har studert sammen, eller er omgangsvenner (Salomonsens 1981 i
Knudsen 1995:64). Det fremkommer av intervjuene at flere av informantene kjenner
hverandre utover jobbsammenheng, men å antyde at dette påvirker deres profesjonelle rolle
ville være ubegrunnet synsing.

I følge Græger og Neumann har embetsverket i FD høy grad av faglig ekspertise (Græger og
Neumann 2006:72). Tilstedeværelse av erfarne ekspedisjonssjefer kan være en faktor som
forklarer stabiliteten i FD til tross for perioder med faglig svake forsvarsministere. Samtidig
antydes det at FDs robuste styringsapparat med erfarne ekspedisjonssjefer kan føre til
omfattende omkostninger for politisk ledelse dersom de skulle fremme en sak som
departementsapparatet er uenig i (Græger og Neumann 2006:73). Dette kan ses på som et
argument som støtter at embetsverket i FD innehar påvirkningskraft. Sitater som: ”Vi la dette
inn i forsvarsministerens innlegg” (FD 05, 07.02), kan styrke argumentet om innflytelse
ytterligere. Samtidig er det også tydelige referanser til avmakt, og at deler av arbeidet med
nærområdeinitiativet ikke angår byråkratene. Utsagn som:” Vi jobber jo bare for våre
statsråder, så vi er avhengige av at de fronter dette i politiske samtaler og i regjering” (FD 01,
05.03), kan ses som et eksempel på at det er et klart skille mellom ”oss” (byråkrater) og
”dem” (politikere). Data fra intervjuene synes ikke å støtte argumenter om at byråkratene har
monopolisert politikkutformingsprosessene, og lite tyder på en fremvekst av en armé av
”pure hybrids”. Det er likevel viktig å være reflektert rundt byråkratenes rolle. Hillsman
(sitert i Hill 2003:96) hevder at ”policy-making is politics”. Uavhengig av om man som aktør
ser på seg selv som en skaper av politikk, vil man med å delta i politikkutforming automatisk
være en del av den bredere politiske prosessen.
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5.3

Oppsummering

Det som i mine øyne fremstår som den beste beskrivelsen av byråkratiets rolle i utarbeidelsen
av nærområdeinitiativet, finnes i kategorien ”energi/likevekt”. Byråkratene fremstår her som
reflekterte rundt egen rolle. De innehar politisk teft i forståelsen kunnskap om- og sensitivitet
for politikken. I casen nærområdeinitiativet ser det ut til å være få innspill fra politisk ledelse.
Samtidig peker informantene på at byråkratenes rolle i politikkutforming bindes av instrukser
som gis fra politisk ledelse. Det er altså ikke slik at byråkratene får fritt spillerom i
utarbeidelsen av initiativet. Byråkratene ser likevel ut til å ha tillit fra politisk ledelse. Dette
illustreres ved at de får operere relativt uforstyrret innenfor enkelte prosesser tilknyttet
nærområdeinitiativet. Utarbeidelsen av non-paperet er et godt eksempel på dette. Kategorien
peker også på hvordan byråkratiets sikkerhetspolitiske forslag, nærområdeinitiativet, kan ses
på som et initiativ som utgår fra etablerte interesser. Kategorien ”fakta/interesser” er også
interessant. Kategorien belyser byråkratenes tekniske tilnærming til situasjonen som
resulterer i identifiseringen av et konkret problem. En løsning på problemet bringes så videre
til politisk ledelse. Dette kan ses på som en supplerende forklaring til kategorien
energi/likevekt. Enkeltaktører kan også sies å ha forklaringskraft på byråkratiets rolle i
arbeidet med nærområdeinitiativet. Den erfaring og tillit som Efjestad ser ut til å inneha,
synes å danne en stabil plattform for byråkratenes promotering av nærområdeinitiativet.
Kategorien ”The Pure Hybrid” ser ikke ut til å være ut til å være en typisk beskrivelse av
byråkratenes rolle i arbeidet med nærområdeinitiativet. Byråkratenes rolle i arbeidet med
nærområdeinitiativet viser at deres rolle omfatter mer enn avgrensede administrative
oppgaver. Kategorien ”politikk/administrasjon fremstår derfor som en lite tilfredsstillende
beskrivelse.
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6 Analyse 2: Interdepartementale
relasjoner mellom FD og UD
Et overordnet prinsipp i norsk utenrikspolitikk er at Norge til enhver tid må tale med én
stemme (St. melding 15, 2008-2009:163-164). Koordinering av ulike målkonflikter mellom
departementene er således viktig i utforming av utenrikspolitikken. Utenriksministeren har
det overordnede ansvaret for norsk utenrikspolitikk, og rollen som samordnende og
rådgivende departement overfor andre departementer trekkes frem som fremtredende
ansvarsområde

for

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet

(UD)

og

(St.

melding

Forsvarsdepartementet

15,

(FD)

2008-2009:163).

er

de

delene

av

statsforvaltningen som oftest blir forbundet med utenrikspolitikk (Græger og Neumann
2006:67). FDs ansvarsfelt omfatter i hovedsak utforming og iverksetting av norsk sikkerhetsog forsvarspolitikk (Prop. 1 S 2009-2010:1.1). Forsvars- og sikkerhetspolitikken i Norge har
tradisjonelt sett blitt betraktet som underlagt utenrikspolitikken (Græger og Neumann
2006:72). Græger og Neumann (2006:73) argumenterer imidlertid for at det stadig er mer
overlapp

mellom

FD

og

UD

innenfor

det

sikkerhetspolitiske

feltet.

Endrede

rammebetingelser på 1990-tallet, og mer omfattende deltakelse i internasjonale operasjoner,
kan ha ført til økt innflytelse fra FD innenfor sikkerhetspolitikken grunnet behov for militær
fagkompetanse (Græger og Neumann i Sending m.fl. 2006:11-12).

Nærområdeinitiativet er et sikkerhetspolitisk initiativ som har sitt utgangspunkt i FD. Som vi
skal se gjennom analysen, har nærområdeinitiativet relevans også for UDs ansvarsområde.
Nærområdeinitiativet peker i retning av at det foregår en horisontal utvidelse av
utenrikspolitikken innenfor det norske statsapparatet (se også Trondal 2006; St melding 15,
2008-2009:163-164). Horisontal utvidelse defineres som situasjoner hvor utenrikspolitikk
ikke lenger er begrenset til utenriksdepartementet (Hill 2003:72). Hill argumenterer for at
horisontal utvidelse kan føre til problemer vedrørende koordinering og synkronisering av
utenrikspolitikken (Hill 2003:72-73).

Denne

analysen

fokuserer

på

interdepartementale

relasjoner

i

arbeidet

med

nærområdeinitiativet, og studerer en målkonflikt som oppsto mellom FD og UD i arbeidet
med dette initiativet. Målkonflikten omfatter ulike syn på hvilke implikasjoner
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nærområdeinitiativet kunne komme til å få for Norges bilaterale forhold til Russland.
Analysen belyser denne målkonflikten, og forsøker å kartlegge hvor omfattende uenigheten
mellom de to departementene var i denne perioden. Mulige forskjeller i sikkerhetspolitisk
situasjonsforståelse og prioritering i FD og UD utgjør sentrale aspekter. Det teoretiske
rammeverket for analysen baserer seg på Graham Allisons modell, ”Governmental Politics”
(Allison 1971:144). Denne modellen omhandler relasjoner og politikkutforming i byråkratisk
politikk. Utforming av utenrikspolitikk er i følge Allisons modell (1971) et resultat av
forhandlinger mellom ulike aktører i statsapparatet. De ulike aktørenes situasjonsforståelse,
standpunkt i saken og foretrukket løsning utgjør viktige hensyn i analysen (se 2.3). Basert på
Allisons teoretiske rammeverk og forventninger til empiri, utledes følgende antakelse: FD og
UD har ulik situasjonsforståelse som kommer til uttrykk i arbeidet med nærområdeinitiativet.

Jeg vil presisere at målkonflikten mellom FD og UD ikke bør tolkes som en alvorlig konflikt
eller krise innad i systemet. Begge departementer beskriver samarbeidet som konstruktivt og
velfungerende. Jeg vil likevel argumentere for at målkonflikten er av interesse, fordi den
belyser en interessant dimensjon ved politikkutformingsprosessen. Nærområdeinitiativets
relevans for ansvarsområdene til FD og UD og mulige uoverensstemmelser innad i den
norske departementsstrukturen, bidrar til å problematisere forståelsen av staten som enhetlig
aktør.

6.1

Ulike tradisjoner og tilnærming

Allison fokuserer på nødvendigheten av å kartlegge miljøet, aktører, og koalisjoner hvor
utenrikspolitikken

skapes

(Allison

1971:146).

Omgivelser

og

kjennetegn

ved

forvaltningsapparatet tilskrives påvirkningskraft i beslutningsprosesser også i norsk
utenrikspolitikk (Knudsen 1995:64). Jeg ser det derfor som hensiktsmessig å starte denne
analysen med en mer generell vurdering av det sikkerhetspolitiske miljøet i FD og UD, før
jeg

vil kartlegge aktører og koalisjoner i den konkrete målkonflikten tilknyttet

nærområdeinitiativet.

Akademisk litteratur peker på et mulig skille mellom FD og UD i den mer generelle
tilnærmingen til sikkerhetspolitikk. Her legges det blant annet vekt på at FD tradisjonelt har
hatt en sterkere fokus på ”avskrekking” enn UD (Hilde og Widerberg kommende:7; se 4.1).
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Behovet for avskrekking kan ses i sammenheng med begrepet ”Hard Power” som defineres
av Joseph Nye som muligheten til å benytte seg av “carrots and sticks” innenfor økonomi og
militærmakt for å få andre til å følge sin vilje (Nye 2004:5). Et sterkt NATO er essensielt for
å sikre militær kapasitet og sikre avskrekking i forholdet til Russland (Holst 1967;1974).
Samarbeid med NATO gjør det således mulig for Norge å kunne benytte seg av
utenrikspolitiske verktøy innenfor ”Hard Power”. Uten støtte fra NATO er Norge å anse som
en småstat med et svært asymmetrisk maktforhold vis a vis Russland. Informantene legger
vekt på at FD har mye kontakt med forsvaret, og at det derfor er mer fokus på militære
aspekter ved sikkerhetspolitikken i FD enn i UD. Det er fristende å anta at UD på sin side, er
mer opptatt av ”beroligelse”, som kan knyttes til begrepet ”Soft Power” (Nye 2004:5-8).
”Soft Power” vektlegger et lands mulighet til å påvirke hendelser gjennom overtalelse og
”attraction” fremfor økonomiske og militære tvangsmidler. Intervjuer i UD bekrefter at
dialog og diplomati fremheves som Norges viktigste sikkerhetspolitiske virkemidler i
forholdet til Russland, men dette innebærer på ingen måte en avvisning av NATOs relevans i
UDs situasjonsforståelse (UD 09, 27.03). Man bør derfor være varsom med å anta at det er et
skarpt skille mellom prioriteringer i FD og UDs generelle sikkerhetspolitiske tilnærming.
NATO er Norges sikkerhetspolitiske ankerfeste, og det stilles ikke spørsmål med verdien av
medlemskap i alliansen verken i FD eller UD (St melding 15, 2008-2009: 90; Prop.73 S,
2011-2012:3.1).

Det er likevel ikke vanskelig å få bekreftet at det er en viss grad av forskjell i FD og UDs
tilnærming til sikkerhetspolitikken (UD 03, 08.02; FD 02, 28.01). Informantene beskriver
dette som en naturlig konsekvens av ulik portefølje i de to departementene. Uttalelser som
peker på interdepartementale ulikheter blir gjennomgående etterfulgt av en spesifisering om
at dette ikke innebærer omfattende konflikter og problemer. ”Det er ikke slik at det er
konflikt mellom partene, men det er til tider klart at vi har forskjellige syn på hva som bør
gjøres” (UD 09, 27.03). ”Vi er ikke uenige, vi har bare ulike prioriteringer” (UD 09, 27.03).
En faktor som i følge informantene kan bidra til å skape en illusjon av større ulikhet i den
sikkerhetspolitiske tilnærmingen, er ulik sjargongbruk. FD er et spesialdepartement med høy
militærteknisk kompetanse. Dette utgjør åpenbart en viktig dimensjon i sikkerhetspolitikken.
Dette preger deres sikkerhetspolitiske uttalelse. Det nevnes også at FD har en viktig rolle å
spille ovenfor norsk opinion med hensyn til bevilgninger til forsvarsbudsjetter. Det blir
presisert fra UDs side at FD ikke vil dra denne dimensjonen for langt, og at FD har en
nøktern tilnærming til dette (UD 09, 27.03; UD 08, 05.02) Informantenes beskrivelse av UDs
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rolle vektlegger at dette departementet forvalter en bredere portefølje i sin sikkerhetspolitiske
avdeling, og derav snakker om sikkerhetspolitikken ”på en annen måte” (UD 08, 05.02).
Informanter fra begge departementene er forøvrig helt tydelige på at NATO er Norges
sikkerhetspolitiske ankerfeste, og det stilles ikke spørsmål med verdien av medlemskap i
alliansen. Dette reflekteres også som nevnt i offentlige dokumenter. Informantene viser til at
begge parter er en del av den samme forvaltningen, og at det eksisterer en forståelse for
”motpartens” argumenter. Det er likevel klart at man ønsker å få gjennomslag for egne
synspunkt og metoder (UD 08, 05.02). Aktørene ønsker en tilnærming som passer best med
den porteføljen som forvaltes. Dette er i tråd med Allison forståelse av at ”… most players
come to fight to make the government do what is right” (Allison 1971:172).

6.2

Byråkratisk politikk i arbeidet med

nærområdeinitiativet
Så langt har analysen reflektert rundt den mer generelle relasjonen mellom FD og UD.
Analysen vil nå belyse hvordan de byråkratiske prosessene kan beskrives i casen
nærområdeinitiativet. Dette vil bli belyset gjennom en målkonflikt som oppsto mellom FD og
UD i arbeidet med nærområdeinitiativet. Som nevnt er nærområdeinitiativet et
sikkerhetspolitisk initiativ rettet mot NATO. I følge Græger og Neumann 2006:75 har det
vært mye ”tautrekking” om sikkerhetspolitikken mellom FD og UD. Dette illustreres ved det
tilsynelatende uavklarte status- og maktforholdet gjennom forvaltningen av Norges forhold til
NATO: ”Selv om FD skal koordinere Norges forsvarspolitiske relasjoner til NATO, har UD,
i tråd med hvem som ”eier” utenrikspolitikken, det overordnede ansvaret for å forvalte
landets interesser i NATO og andre multilaterale organisasjoner” (Græger og Neumann
2006:81).

6.2.1 Aktører
Aktører i Allisons modell defineres som enheter som påvirker politikken (Allison 1971:164).
Fokus

i

denne

delen

av

analysen

er

på

interdepartementale

relasjoner.

Forhandlingssituasjonen eller målkonflikten som jeg forsøker å belyse finner sted i spennet
mellom Sikkerhetspolitisk avdeling i FD, og Avdeling for sikkerhetspolitikk og
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nordområdene i UD. Nærområdeinitiativet har sitt utgangspunkt i Sikkerhetspolitisk avdeling
i FD (se analyse 1). Denne avdelingen ble etablert på 80-tallet av tidligere forsvarsminister
Johan Jørgen Holst (Bjerga 2002:17). Avdelingen utfordret da UDs monopol innenfor
sikkerhetspolitikk, og kan ses på som en form for motekspertise til UDs sikkerhetspolitiske
avdeling (Bjerga 2002:17). Sikkerhetspolitisk avdeling i FD er nå større enn Avdeling for
sikkerhetspolitikk og nordområdene i UD (Græger og Neumann 2008:76).

Allison (1971), Hill (2003) og Snyder m.fl. (1954), som alle har bidratt med akademiske
innspill tilknyttet FPA, legger vekt på verdien av å analysere utenrikspolitiske mekanismer på
individnivå. På bakgrunn av begrensninger ved datamateriale i denne studien, er dette ikke
mulig. Jeg har ikke dekning for å kunne peke på enkeltaktørers rolle i relasjonen mellom FD
og UD. Jeg vil støtte meg på Stoltenbergs (1968) antakelse om at det likevel er verdifullt å
belyse denne dimensjonen ved å se på avgjørelsesprosesser:
”Det er antakeligvis viktigere å se på avgjørelsesprosessen som en handlingsrekke hvor
avgjørelser tas underveis. Dette gjør det ofte vanskelig eller umulig å identifisere en bestemt
person eller handling og si at her foreligger avgjørelsen (Stoltenberg 1968:712, sitert i
Knudsen 1995:62)”.

Allison (1971:165) anerkjenner også at i enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig å
behandle organisasjoner og grupper som aktører. Det er likevel viktig å presisere at selv om
Sikkerhetspolitisk avdeling i FD (heretter FD) blir behandlet som en enhet i denne analysen,
bør FD ikke forstås som en homogen gruppe (Neumann og Ulriksen 1995:80, 84-85). Det
samme gjelder også for Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene i UD (heretter UD).
Dette vil forøvrig bli problematisert i analysen.

6.2.2 Målkonflikt
Utgangspunktet for målkonflikten mellom FD og UD er ulike syn på hvordan
nærområdeinitiativet ville kunne påvirke norske interesser i relasjon til Russland. Dette bør
ikke tolkes som en uenighet om nærområdeinitiativet per sé, men snarere som et uttrykk for
ulike oppfatninger av hvilke konsekvenser et slikt sikkerhetspolitisk initiativ ville kunne få.
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Jeg har ikke klart å identifisere tidspunktet da UD ble introdusert for nærområdeinitiativet.
Informantene kan ikke huske nøyaktig når dette skjedde. Det ser ikke ut til å ha vært en
konkret hendelse, snarere en pågående dialog. Informantene antyder likevel at det skjedde i
tidsrommet rundt årsskiftet 2007-2008 (FD 05, 07.02; UD 08.05.02; UD 03, 08.02). Den
diplomatiske forbindelsen mellom Norge og Russland blir beskrevet som utfordrende i denne
perioden (UD 09, 27.03) Dette gjaldt ikke utelukkende for Norges, men også for flere andre
vestlige lands forhold til Russland (Hilde og Widerberg kommende:6-7; Hilde og Widerberg
2010:13; Græger 2009). Negative reaksjoner på nærområdeinitiativet ser ut til å ha vært
forankret i en forståelse av at initiativet kunne være skadelig for Norges bilaterale forhold til
Russland, og at dette kunne føre til politiske reaksjoner derfra. Bekymringen bunnet i en frykt
for at Russland skulle tolke nærområdeinitiativet som et ønske om økt NATO-tilstedeværelse
i nord, og styrking av militærkapasitet i regionen. Altså som en form for opprustning og
provokasjon (UD 03, 08.02). Grunnet den allerede vanskelige situasjonen med Russland er
det mulig å argumentere for at UD er restriktive ettersom de ikke ønsket å sabotere mulighet
for bilateral dialog. Det ser ut til å ha vært en skepsis til å promotere et initiativ som kunne ha
negative konsekvenser for det som av UD anses å være Norges viktigste sikkerhetspolitiske
virkemiddel, diplomati (UD 09, 27.03).

FD ser ikke ut til å ha lagt like mye vekt på Russlanddimensjonen, og reaksjonen fra UD
kommer tilsynelatende noe overraskende på FD. Fra FDs side er nærområdeinitiativet å anse
som en ”back to basics”-operasjon (se analyse 1). Nærområdeinitiativet knyttes først og
fremst til tradisjonelle NATO-oppgaver. ”Det var ikke noen grunn til at Russland skulle bli
provosert, dette ligger innenfor NATOs oppgaver” (FD 07, 18.02). Initiativet tolkes altså som
en videreføring av tradisjonell NATO-politikk. Denne forståelsen reflekteres også av andre
FD-informanter. På spørsmål om det ble gjort noen sikkerhetspolitiske vurderinger opp mot
Russland før initiativet ble lansert, svarer det store flertallet av informanter i FD at det ikke
ble gjennomført spesifikke vurderinger mot Russland (FD 07, 18.02; FD 05, 07.02; FD 02,
28.01). ”Vi ingen rasjonell grunn for at dette skulle skape motreaksjon fra Russisk side” (FD
05, 07.02). Informanter i FD anerkjenner likevel at Russland er en dimensjon man ikke kan
se bort fra, og at dette ligger fast i norsk sikkerhetspolitikk, grunnet geografi (FD 02, 28.01). I
dette tilfellet ser det likevel ut til at FDs situasjonsforståelse var sterkt preg av bekymring for
et svekket NATO. NATOs kapasitet og kunnskap om alliansens geografiske hjemmeområder
på dette tidspunktet (2007-2009) antas å være redusert og langt fra optimal sett med FDs
øyne (FD 07, 18.02). FDs forståelse var preget av at hensynet til et styrket NATO veide
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tyngre enn potensielle reaksjoner fra Russland (FD 06, 24.01). FD så absolutt muligheten for
en reaksjon fra Russland, men anså altså dette for å være en nødvendig og overkommelig
risiko.

6.2.3 Interdepartementale prosesser
Allisons modell tegner et bilde av en forhandlingssituasjon hvor ulike synspunkter blir satt
opp mot hverandre. Forhandlingssituasjonen karakteriseres av ”pull and halt” fra de
involverte aktørene for å komme frem til et politisk utfall (Allison 1971:168-169). Et
interessant aspekt ved den nevnte målkonflikten, har å gjøre med når i prosessen UD ble
involvert. Det er uklart hvordan forhandlingene mellom FD og UD har utspilt seg, og det kan
stilles spørsmål om hvorvidt det fant sted noen reell forhandling. Mye tyder på at FD allerede
hadde lagt ned mye arbeid med nærområdeinitiativet før det ble tatt videre til UD. En
informant i FD beskriver situasjonen som følger: ”Initiativet var allerede utarbeidet av FD.
UD kjøpte ideene” (FD 04, 22.02). Dette kan tolkes som at det ikke forelå en
forhandlingssituasjon hvor partene møttes for å komme frem til en felles posisjon. Det
antydes at veien allerede var staket ut, og at det mer var snakk om en presentasjon enn en
forhandling. En informant i FD sier følgende:
”Vi måtte ta en runde med UD for å forklare hva dette (nærområdeinitiativet) gikk ut på, etter
dette var de (UD) om bord (…) UD har for lenge siden adoptert, altså på en god måte.. dette
(nærområdeinitiativet) som en norsk tilnærming” ( FD 05, 07.02).

Denne uttalelsen tyder på at FD på sin side tok på seg eierskap til initiativet, og så det som
sitt ansvar å tydeliggjøre hva initiativet omfattet. Dette styrker også argumentet om at det
ikke var en reell forhandlingssituasjon. Selvtilliten fra FDs side kan også være en reaksjon på
etterrasjonalisering, og at konflikten i ettertid ses på som udramatisk fordi den ble løst raskt.
Intervjuer i UD bekrefter at initiativet allerede var utarbeidet før det ble introdusert til UD
(UD 08.05.02; UD 03, 08.02). Det refereres til at FD allerede hadde lagt mye arbeid i
initiativet, og at UD ble introdusert for en ”pakke” som allerede var klarert med politisk
ledelse i FD. Det faktum at initiativet var såpass godt gjennomarbeidet og utviklet blir også
nevnt som en motivasjon for UDs støtte til nærområdeinitiativet (UD 08, 05.02).
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Allisons modell argumenterer for at ”Rules of the Game”, altså hvordan forhandlinger
utspiller seg, ofte kan være uoversiktlige. ”Internal politics is messy” (Allison 1971:146).
Relasjonene bygges gjerne på formelle regler, men også normer, kultur, og det som refereres
til som ”fuzzy” tradisjoner, inngår i forhandlinger (Allison 1971:170). Det fremgår i
intervjuene at det ikke finnes noen konkrete, formelle retningslinjer for å koordinere
samarbeidet mellom FD og UD på embetsnivå.
”Det er selvsagt mange prosesser tilknyttet å finne frem til den norske posisjonen. Det er en
prosess å finne frem. Behandlingen i regjeringen foregår selvsagt etter formelle prosedyrer,
og det er formaliteter i instrueringen av NATO-delegasjonen. Om det ikke er strengt formelt,
er det i hvert fall en innarbeidet praksis om at det skal være enighet (mellom FD og UD) om
instrukser som gis til NATO-delegasjonen. Vi ønsker å fremstå som enhetlige” (FD 01,
05.03).

Spørsmål om hvordan meningsforskjellen mellom FD og UD konkret ble løst, resulterer i
diffuse svar i begge departementer. Informantene kan ikke huske konkret hvordan dette
forløp, men peker på at det var en vedvarende dialog i denne perioden, og at dette fortsatt er
tilfellet når det gjelder arbeidet med nærområdeinitiativet (UD 03, 08.02; FD 01, 05.03).
Fravær av en tydelig forhandlingssituasjon nevnes som en begrunnelse for at det er vanskelig
å si nøyaktig hvordan denne målkonflikten ble løst. Samtidig pekes det på at det er jevnlige
møter mellom de to departementene, og at denne typer saker ofte blir behandlet ved slike
anledninger (UD 09, 27.03). Informantene ser ikke på manglende regulering i samarbeidet
som et problem. Dette kan støtte uttalelser om godt samarbeid og tillit mellom partene. Svar
på kontra-faktisk spørsmål om hva som hadde skjedd dersom man ikke hadde blitt enige,
bærer preg av at informantene ser på dette som en urealistisk situasjon (FD 01, 05.03), og at
dette eventuelt ville blitt behandlet på regjeringsnivå. Det er interessant å merke seg at
informanter fra begge departementer viser til at relasjonen mellom FD og UD har blitt
betydelig bedre de siste årene. Det vises til bedre kommunikasjon og større forståelse for de
ulike prioriteringene som gjøres i de to departementene (UD 09, 27.03; FD 05, 07.02). En
forklaring som nevnes, er den økende andelen sivilt ansatte i FD. En annen forklaring
fokuserer på økt satsing på spesifikk sikkerhetspolitisk kompetanse i FD og UD. Det sitter nå
eksperter på sikkerhetspolitikk både i FD og UD som ”snakker samme språk”, og som blant
annet samarbeider tett gjennom NATO-delegasjonen i Brussel.
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Ingen av informantene identifiserer hvor bekymringen om Russland konkret stammer fra.
Informanter fra begge departementer bekrefter at det kommer fra UD, men spesifiserer ikke
utover dette. Det avvises videre at dette kommer fra Seksjonen for sikkerhetspolitikk og
Nord-Amerika i UD (se vedlegg).

6.2.4 Endringer i forholdet til Russland
Som nevnt ble Norges forhold til Russland beskrevet som utfordrende i perioden da
nærområdeinitiativet ble introdusert for UD. Russlands selvhevdende profil og gjenopptaking
av strategiske flygninger langs norskekysten, brukes som illustrerende eksempler på dette
(Johansen 2007:19; Hilde og Widerberg 2010:13; se 4.1.3). Til tross for at forholdet
beskrives som utfordrende, er Norge en aktiv pådriver for at NATO skal opprettholde en god
dialog med Russland, også etter Georgia-intervensjonen (Jonson 2010:4; St. melding 38,
2008-2009:7, 16-17; St melding 17, 2009-2010:6.0). Det er vanskelig å belyse hvordan den
bilaterale relasjonen mellom Russland og Norge utviklet seg i etterkant av dette. Dette anses
heller ikke essensielt for å besvare forskningsspørsmålet i denne studien. Et viktig aspekt i
relasjonen mellom Norge og Russland som bør nevnes eksplisitt, er signeringen av
delelinjeavtalen mellom Norge og Russland 15. september 2010 (Bakken og Aanensen 2010).
Her er det tydelig at forholdet mellom Norge og Russland er betydelig bedre enn i 2008. Det
antydes av enkelte informanter at redusert spenning mellom landene kan ha gjort
nærområdeinitiativet mindre kontroversielt. En mer tydelig referanse til sikkerhetspolitikk i
UDs nordområdestrategi fra 2009 (Nye byggesteiner i nord 2009:36-37) kan støtte dette. Det
foreligger

likevel ikke

klart sammenfallende forklaringer i intervjudata på hvorfor

sikkerhetspolitikken inkluderes i UDs nordområdemeldinger på dette tidspunktet. Enkelte
informanter mener at dette er en tilfeldighet, og at det ikke er spesielle hendelser som kan sies
å begrunne dette (FD 02, 28.01). Andre peker på at det kan være et resultat av at stadig flere
ansatte i UD jobber direkte med sikkerhetspolitikk (FD 06, 24.01). En tredje forklaring kan
være at UD var bevisst på at de ikke ønsket å inkludere sikkerhetspolitikk i sine
nordområdemeldinger. ”Dette var i utgangspunktet veldig generelle meldinger som ikke
dreide seg om sikkerhetspolitikk. De omhandlet klima, transport osv. UD ønsket å tone ned
sikkerhetspolitikken og FD var for så vidt enige her” (FD 07, 18.02). Det skjer så en endring
hvor både FD og UD ønsker å ha med noen ”generelle sikkerhetspolitiske inntrykk” (FD 07,
18.02). Det gis ikke noen konkret forklaring på hva som fremprovoserer denne endringen. Til
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tross for uklar og begrenset informasjon om dette, er det mulig å argumentere for at det
skjedde en endring til det bedre i forholdet mellom Norge og Russland som gjorde det lettere
å snakke om sikkerhetspolitikk. Dette kan ha bidratt til at målkonflikten rundt
nærområdeinitiativet ikke utviklet seg til å bli et omfattende problem.

6.2.5 Nasjonale særtrekk, konkurrerende organisasjonshensyn
Nasjonale særtrekk er viktige for å forstå beslutningsprosesser i utenrikspolitikken (Knutsen
1995:20). Et særtrekk ved den norske statsforvaltning er at den utgjør et lite miljø
(Salomonsen 1981 i Knudsen 1995). Det er mulig å argumentere for at dette kan innebære en
høy grad av kjennskap til andres posisjoner til tross for at man befinner seg i ulike
departementer.

Intervjuene viser at det var stor forståelse for FDs syn i enkelte seksjoner i Avdelingen for
sikkerhetspolitikk

og

nordområdene

i

UD,

og

at

bekymringer

knyttet

til

Russlanddimensjonen ikke var en unison reaksjon fra UD. Dette leder til en antydning om at
heller ikke avdelingene i departementene er enhetlige aktører. Græger og Neumann (2006:73)
argumenterer

for

at

UD har

vært

utsatt

for

et

funksjonstap

som

følge

av

internasjonaliseringen og globaliseringen av politikken, og viser til at de fleste
departementene nå håndterer saker som tidligere lå under UD. ”Det som skal koordineres er
blitt langt mer omfattende, og de som skal koordinere det - UD- er selv mindre koordinert
enn noen gang” (Græger og Neumann 2006:74). Dette fører til at argumentet om at de ansatte
i UD deler én virkelighetsforståelse fremstår som mindre overbevisende (ibid.). Gjennom
intervjuene har jeg et klart inntrykk av at UD fremstår som reflektert rundt egen rolle: ”Vi
kan i for stor grad bli opptatt av dialog, og har forståelse for FDs tilnærming (UD 08, 05.02;
støtte av UD 04, 22.02)”. Dette kan tolkes som at deler av UD ikke alltid ser UDs
hovedprioriteringer som det mest hensiktsmessige for deres ansvarsområde. Samtidig gjøres
det klart at det ofte er UD som må ”rydde opp” når FD opererer uten den diplomatiske
finfølelsen som karakteriserer UDs omgang med bilaterale partnere. ”Det er til oss de
kommer og stiller spørsmål. Det er vi som må forholde oss til utenriksministre og
ambassadører som ikke alltid har like stor forståelse for hva Norge foretar seg” (UD 04,
22.02). Dette kan tolkes som en delvis ”dobbelhatting”, som inkluderer stor forståelse for
hverandres synspunkter, samtidig som det konsekvent refereres til at UD og FD forvalter
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ulike porteføljer. Dette viser at Allisons referanse til organisasjonens interesse veier tungt
her. Samtidig kan data fra intervjuene tolkes i retning av at det sikkerhetspolitiske miljøet har
utarbeidet en form for interdepartemental fagkultur tilknyttet sikkerhetspolitikk, som går på
tvers av departementskulturen knyttet til UD. Denne fagkulturen ser ikke ut til å omfatte
Avdelingen for sikkerhetspolitikk og nordområdene i UD i sin helhet. Ikke overraskende ser
det ut til å være mest forståelse for FDs tilnærming i den seksjonen som har mest kontakt
med FD. Her nevnes Seksjonen for sikkerhetspolitikk og Nord-Amerika som mest
fremtredende. Det er mulig å argumentere for at Seksjonen for sikkerhetspolitikk og NordAmerika befinner seg et sted mellom UD og FD i sin sikkerhetspolitiske situasjonsforståelse.
Ansatte i denne avdelingen fremstår som lojale i gjennomføringen av UDs portefølje, men
viser samtidig stor grad av innsikt og forståelse for FDs situasjonsbeskrivelse. Et viktig
forklaring på dette kan være hyppig kontakt med FD, samt deltakelse og kontakt med NATOdelegasjonen i Brussel. Flere av informantene i FD og UD har tilbrakt lengre perioder ved
delegasjonen. Under slike forhold er det naturlig at det bygges nettverk på tvers av
departementene. Bildet av et svekket NATO er kanskje tydeligere for en seksjon i UD som
jobber tettere med NATO-delegasjonen og FDs Sikkerhetspolitiske avdeling, enn i avdelinger
i UD som er mer direkte tilknyttet bilaterale forhold til Russland og nordområdene. For å
belyse denne dimensjonen ytterligere, vil det være behov for et mer omfattende
intervjugrunnlag enn det denne studien omfatter. Til tross for at denne analysen
problematiserer staten som en enhetlig aktør ved å peke på interdepartementale ulikheter,
beskriver data fra intervjuene en bred interdepartemental enighet om hva som er det
overordnede målet for norsk sikkerhetspolitikk. Ved å vise til eksempler innenfor amerikansk
sikkerhetspolitikk, illustrerer Allison at enighet rundt de bredere rammene for
sikkerhetspolitikk ikke nødvendigvis utelukker uenighet om hvilken påvirkning en gitt
politikk vil ha på amerikanske sikkerhetsinteresser (Allison 1971:167). Dette ser ut til å ha
relevans også i en norsk kontekst.

6.3
Nærområdeinitiativet eller
nordområdeinitiativet?
Det finnes også en annen interessant dimensjon som belyser hvordan ulik situasjonsforståelse
kan

påvirke

forståelsen

av

nærområdeinitiativet.

Denne

dimensjonen

omhandler

sammenblandingen av nærområdeinitiativet og den bredere nordområdedialogen i NATO, og
er nært tilknyttet den foregående diskusjonen. Informanter i FD beskriver denne
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sammenblandingen som misforståelser fra utenforstående parter. Situasjonen kan også tolkes
som et eksempel på manglende hensyn til alternative referanserammer fra FDs side, som
igjen fører til misforståelser og ulike tolkninger av nærområdeinitiativet.

Intervjuer med representanter fra Sikkerhetspolitisk avdeling i FD peker på at enkelte ansatte
i UD, og også i andre departementer og akademia, misforsto hva nærområdeinitiativet gikk ut
på. Denne misforståelsen handlet om en sammenblanding av nærområdeinitiativet, og
promotering av nordområdene og den bredere Arktis-dimensjonen Norge førte i NATO,
bilateralt og opp mot den Europeiske Union (EU) (St. Melding 15, 2008-2009:97). ”UD
oppfattet til en viss grad dette (nærområdeinitiativet) som et nordområdeinitiativ fordi dette
kom parallelt med Støres innlegg i NATO om nord. Dette ble videre sauset sammen i en
forferdelig saus” (FD 07, 18.02). Referansen til innlegg i NATO om nord, viser til
utenriksminister Jonas Gahr Støres briefinger i NATO som fokuserte på nordområdene og
den bredere utviklingen i Arktis generelt. Brifingene startet opp i november 2007, omtrent
samtidig som arbeidet med nærområdeinitiativet begynte å skyte fart (Hilde og Widerberg
kommende, 2010). Forvirringen resulterte i en sammenblanding av et konkret norsk ønske
om fokus på nordområdene (jf Støre briefing), og det bredere nærområdeinitiativet som
hadde en mer generell innfallsvinkel med mål om å være relevant for alle NATOmedlemsland, ikke bare for de landene som grenser til nordområderegionen. Informanter i
UD antyder at sammenblandingen av nærområdeinitiativet og nordområdedialogen i NATO
bør ses på en form for arbeidsuhell blant de mer ”vaklende diplomatene” (UD 08, 05.02).
Med dette menes de som befinner seg i utkanten av den konkrete utformingen av
sikkerhetspolitikk. Dette er altså ikke en typisk misforståelse som har dominert i UD generelt
(UD 08, 05.02). ”Norges nærområder er selvsagt nordområdene, og det er derfor ikke
egentlig vanskelig å skjønne at man blander dette, spesielt ikke når man ser på dette med
norske briller ”(UD 03, 08.02).

FD viser til at det å presentere nærområdeinitiativet som noe som gagnet alle NATO-allierte
var essensielt for å få støtte blant de andre medlemslandene ( FD 05, 07.02; FD 04, 22.02).
Dette var en vurdering som ble tatt allerede i startfasen (FD 05, 07.02). Det kunne bli
problematisk å få støtte til nærområdeinitiativet dersom andre allierte så dette som en
promotering av norske interesser (Hilde og Widerberg 2010; St. melding 38, 2008-2009). UD
hadde stor forståelse for denne dimensjonen, og det ble satt sterkere fokus på dette i bilateral
og innenlands argumentasjon (St. melding 38, 2008-2009:7). Selv om det ble tatt tak i denne
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misforståelsen, synes den å ha blitt hengende ved nærområdeinitiativet (ibid.; Bodø 2012).
Misforståelsen var blant annet påfallende på flere av konferansene jeg har deltatt på (Bodø
2012; Svalbard 2012). Enkelte deltakere blandet konsekvent sammen nordområdepolitikken
og nærområdeinitiativet da dette kom opp som tema. På en annen side er det interessant å
merke seg at i enkelte seksjoner i UD ser ut til å ha svært god kontroll på skillet mellom
nærområdeinitiativet og nordområdepolitikken. Sitatet: ”Nærområdeinitiativet er ikke noe
nordområdeinitiativ” er en frase som stadig blir gjentatt. Samtidig bør det understrekes at når
man går litt dypere inn i tematikken, er det tydelig at informanter i UD har et nyansert bilde
på skillet mellom ”nord” og ”nær”. ”Vi møter oss selv litt i døra når vi skiller mellom disse to
(nordområdene og nærområdeinitiativet), det er jo ikke egentlig et motsetningsforhold. Nord
er en viktig del av både NATOs og Norges nærområder” (UD 03, 08.02).

Mitt inntrykk er at de som har jobbet tett med nærområdeinitiativet, det være seg i FD eller i
UD, ser det som relativt ukomplisert å snakke om nordområdedimensjonen i
nærområdeinitiativet. Dette kan tolkes som en bekreftelse på at de som synes å blande
sammen nærområdeinitiativet med nordområdedialogene kanskje befant seg i ytterkanten av
politikkutformingen.

6.4

Oppsummering

Et viktig aspekt ved norsk utenrikspolitikk at Norge til enhver tid må tale med én stemme.
Denne analysen har lagt vekt på å åpne opp statens ”svarte boks” for å belyse de interne
prosessene rundt nærområdeinitiativet. Ved å analysere en interdepartemental målkonflikt i
arbeidet med nærområdeinitiativet, har jeg problematisert synet på staten som en enhetlig
aktør. Forventninger utledet fra empiri og Allisons teoretiske rammeverk resulterte i en
antakelse om at: FD og UD har ulik situasjonsforståelse som kommer til uttrykk i arbeidet
med nærområdeinitiativet.

Studien har kommet frem til at det er forskjeller i FDs og UDs referanseramme og
situasjonsforståelse i casen nærområdeinitiativet og i den mer generelle tilnærmingen til
sikkerhetspolitikk. Her bør det presiseres at det overordnede synet på sikkerhetspolitikk ser ut
til å samsvare mellom de to departementene. Midlene som vektlegges for å nå de
overordnede målene, synes å variere noe. Målkonflikten som omhandler ulikt syn på hvilke
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implikasjoner nærområdeinitiativet kunne komme til å få for Norges bilaterale forhold til
Russland, kan tolkes som et resultat av ulike referanserammer i FD og UD. Motstanden som
kommer fra UD forklares ut fra en bekymring for at nærområdeinitiativet vil komme til å
forverre Norges diplomatiske forhold til Russland. FD ser også faren for at dette kan skje,
men mener at hensynet til et svekket NATO veier tyngre.

Til tross for at dette fremstår som en interdepartemental målkonflikt, bør det presiseres at de
to departementene ikke nødvendigvis representerer enhetlige interesser. Det har vært svært
vanskelig å identifisere hvor bekymringen for endret forhold til Russland konkret har sitt
opphav. Informanter fra både FD og UD bekrefter at en slik skepsis ble ytret fra UD, men
ingen ser ut til å kunne peke ut nøyaktig hvor skepsisen kommer fra. Informanter som uttaler
seg om dette avkrefter at skepsisen kommer fra Seksjonen for sikkerhetspolitikk og NordAmerika i UD, og peker i retning av en seksjon som antageligvis ikke samarbeider like tett
med FD. Dette tyder på ulike situasjonsforståelser også innad i UD. Studien har videre
avdekket en form for felles referanseramme mellom Seksjonen for sikkerhetspolitikk og
Nord-Amerika i UD, og Sikkerhetspolitisk avdeling i FD. Denne referanserammen går på
tvers av de to departementene. Dette innebærer en forsiktig antydning om at Seksjonen for
sikkerhetspolitikk og Nord-Amerika i UD befinner seg i en mellomposisjon mellom den mer
typiske tilnærmingen i FD og UD. Sterk tilknytning til NATO delegasjonen i Brussel er en
forklaring som gis på denne relasjonen. Økende grad av samhandling ser ut til å føre til større
forståelse for hverandres situasjonsforståelse. Dette kan sies å støtte antakelsen om at aktører
som var bekymret for reaksjoner fra Russland befinner seg utenfor Seksjonen for
sikkerhetspolitikk og Nord-Amerika i UD. Datamaterialet tilknyttet dette tema har ikke vært
omfattende nok til at jeg kan si om noe tilsvarende også gjelder for seksjonene innad i FD.

Mangel på en reell forhandlingssituasjon synes å være en viktig faktor for å forklare hvordan
ulike situasjonsforståelser kommer til uttrykk mellom FD og UD i arbeidet med
nærområdeinitiativet. Nærområdeinitiativet var i stor grad ferdig utarbeidet da det ble
introdusert for UD. Initiativet hadde fått bredt politisk gjennomslag allerede før UD ble en
del av prosessen, og inntrykket kan derfor ha vært at det ikke var mye rom for endring. Dette
kan tyde på at det var en forståelse i både FD og UD for at nærområdeinitiativet ”tilhørte”
FD. Altså at FD muligens hadde en form for fordel i en forhandlingssituasjon som aldri ble
reell. En mulig bedring av den bilaterale relasjonen til Russland, kan også ha redusert
behovet for å markere motstridende interesser.
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Problemer knyttet til sammenblandingen av nærområdeinitiativet og nordområdeinitiativet
ser også ut til å bekrefte FDs ”eierskap” til initiativet. Dette eksempelet på ulik
situasjonsforståelse styrker også antakelsen om at den delen av byråkratiet som befinner seg i
ytterkanten av den sikkerhetspolitiske situasjonsforståelsen som FD tilhører, nærmer seg
nærområdeinitiativet med en annen type ”briller”. Dette kan lede til misforståelser tilknyttet
nærområdeinitiativet.

Samarbeidet mellom FD og UD karakteriseres som konstruktivt og godt fra ansatte i begge
departementene. Informantene legger særlig vekt på en komplementær arbeidsfordeling, hvor
nærområdeinitiativet promoteres på de respektive departementenes arena. Det er liten grunn
til på tvile på dette. Samtidig er det viktig fokusere på at til tross for at dette har vært, og
fremdeles er et godt samarbeid, var det ulike meninger om nærområdeinitiativet da det først
ble introdusert for UD. Dette er et interessant aspekt ved utformingen av utenrikspolitikk som
jeg mener det er verdt å belyse. Analysen viser at nærområdeinitiativet ikke er et eksempel på
en omfattende interdepartemental konflikt. Det bør heller ses på som en uoverensstemmelse
mellom departementene. Gjennom denne drøftingen av interdepartementale prosesser
omkring nærområdeinitiativet, er det kommer det frem at forvaltningen ikke alltid fremstår
som enhetlig.
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7 Avsluttende betraktninger
I denne studien har jeg belyst utformingen av norsk sikkerhetspolitikk, gjennom casen
nærområdeinitiativet. Analysen er sentrert rundt byråkratiets rolle i utformingen av
nærområdeinitiativet og søker å besvare forskningsspørsmålet: Hvilken rolle har byråkratiet
spilt i utformingen av nærområdeinitiativet, og i hvilken grad påvirker byråkratene prosesser
rundt det norske nærområdeinitiativet? For å kunne drøfte forskningsspørsmålet, har jeg lagt
vekt på å bevege meg forbi forståelsen av staten som en enhetlig rasjonell aktør. Dette har jeg
gjort ved å fokusere på prosesser internt i statsapparatet. Denne studien har behandlet FD som
hovedaktør i arbeidet med nærområdeinitiativet. Jeg har argumentert for at det er
hensiktsmessig å drøfte forskningsspørsmålet ved å studere både byråkratiet rolle i forhold til
politisk ledelse i FD, og den interdepartementale relasjonen mellom byråkratiet i FD og UD.
Jeg presiserer at denne studien i hovedsak søker å kartlegge og belyse prosesser tilknyttet
nærområdeinitiativet.

Analysen har ikke hatt som mål å forklare hvorfor de ulike prosessene finner sted. Denne
studien argumenterer for at nærområdeinitiativet oppstod som et resultat av initiativ fra
byråkratiet i FD. Viktige aktører som er involvert i dette arbeidet, og som identifiseres i
denne studien er byråkratiet i FD, politisk ledelse i FD, og byråkratiet i UD. De viktigste
prosessen som belyses omhandler relasjonen mellom byråkratiet og politisk ledelse i FD, og
prosesser i relasjonen mellom FD og UD. Ulike situasjonsforståelse i FD og UD ser ut til å
påvirke deres forståelse av nærområdeinitiativet. Dette kommer blant annet til uttrykk
gjennom en konkret målkonflikt.

Analyse 1 er konsentrert rundt byråkratiet i FD, som antas å være kilden til
nærområdeinitiativet. Byråkratiets rolle og deres påvirkningskraft på utarbeidelsen av
initiativet står sentralt i analysen. Denne dimensjonen jeg belyst med utgangspunkt i 5 ulike
antagelser:

Antakelse

1:

Byråkratiet

i

FD

følger

klare

prosedyrer

i

utarbeidelsen

av

nærområdeinitiativet og påvirker ikke prosessen utover å administrere beslutninger fra
politisk ledelse. Denne antakelsen har vist seg å være en lite tilfredsstillende beskrivelse av
byråkratiets rolle i arbeidet med nærområdeinitiativet. Byråkratenes rolle omfatter mer enn en
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avgrenset administrativ oppgave. Dette kommer klart fram gjennom byråkratenes viktige
rolle i startfasen av nærområdeinitiativet. Data peker i retning av at initiativet utgår fra
byråkratiet.

Antakelse 2: Byråkratiets arbeid med nærområdeinitiativet karakteriseres av en nøytral,
teknisk tilnærming uten hensyn til politiske implikasjoner. Denne antakelsen har begrenset
relevans. Byråkratene har riktignok teknisk kunnskap som gjør dem i stand til å identifisere et
antatt sikkerhetspolitisk problem, samt å komme med et konstruktivt løsningsforslag.
Analysen viser at byråkratene også tar hensyn til politiske implikasjoner.

Av de fem antakelsene, mener jeg den mest dekkende beskrivelsen av byråkratiets rolle er å
finne i antakelse 3: Byråkratiet viser politisk teft i utarbeidelsen av nærområdeinitiativet,
men er forankret i etablerte interesser. Analysen av datamaterialet indikerer at byråkratene
viser politisk teft og en tydelig forståelse for politiske prosesser. Byråkratenes politiske teft
ser likevel ut til å ha en annen form enn den som er karakteristisk for politisk ledelse, og det
ser ut til å være en etablert ansvarsfordeling mellom byråkrater og politisk ledelse. Dette
begrunnes ved at byråkratenes påvirkningskraft er avhengig av godkjenning fra politisk
ledelse. Nærområdeinitiativet kan ses på som et politisk initiativ som er forankret i etablerte
interesser. Initiativet representerer et ønske om å ivareta et sterk NATO med relevans også
for norske nærområder.

Utgangspunktet for antagelse 4a er at: Byråkratiets rolle i arbeidet med nærområdeinitiativet
drives frem av byråkrater som fremstår som likestilt med politisk ledelse. Slik kategorien
”The Pure Hybrid” presenteres i denne studien, kan den ikke sies å være en typisk beskrivelse
av byråkratiets rolle i arbeidet med nærområdeinitiativet. Til tross for en forsiktig antydning
om at ekspedisjonssjef i FD, Svein Efjestad kan sies å bevege seg inn på ”shared territory”, er
det lite som tyder på at ”Pure Hybrids” driver prosessene bak nærområdeinitiativet.

Utgangspunktet for antakelse 4 b er at: Enkeltpersoner har vært viktige i utarbeidelsen av
nærområdeinitiativet. Denne antakelsen ser ut til å ha en viss relevans. Studien antyder at
relativt få personer har vært direkte involvert i arbeidet med nærområdeinitiativet.
Enkeltpersoners mulighet til å påvirke prosessen kan derfor sies å ha vært relativt stor.
Efjestad ser ut til å ha spilt en viktig rolle for å få nærområdeinitiativet plassert på den
politiske agendaen. Tidligere statssekretær i FD, Espen Barth Eide, en representant fra
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politisk ledelse, spiller også en viktig rolle. Dette at byråkrat Efjestad og politiker Eide begge
har viktige roller, støtter opp om antakelse 3 som peker på at rollefordelingen mellom
byråkrater og politisk ledelse ses på som komplementær.

I analyse 2 ser jeg på interdepartementale relasjoner mellom FD og UD i arbeidet med
nærområdeinitiativet. I denne analysen har jeg lagt vekt på målkonflikten som omhandler
ulike syn på Russlandsdimensjonen, for å undersøke hvorvidt dette kan ses på som et resultat
av ulike situasjonsforståelse og referanserammer i FD og UD. Den konkrete antakelsen som
er drøftet er som følger: FD og UD har ulik situasjonsforståelse som kommer til uttrykk i
arbeidet med nærområdeinitiativet.

Denne analysen viser at målkonflikten mellom FD og UD kan tolkes som et eksempel på ulik
situasjonsforståelse og ulik tilnærming til sikkerhetspolitikk innad i den norske statsapparatet.
Dette kommer til uttrykk gjennom ulike vektlegging av Russlanddimensjonen. Det er viktig
å presisere at målkonflikten mellom FD og UD ikke bør tolkes som en situasjon hvor to steile
enhetlige fronter står mot hverandre. Det er tydelig at det er ulike reaksjoner på
Russlanddimensjonen også internt i UD. Skepsisen som ytres fra UD ser altså ikke ut til å
være representativ for departementet som helhet. Dette kan tolkes som at heller ikke UD som
departement er enhetlig i sin situasjonsforståelse i casen nærområdeinitiativet.

Til tross for ulik situasjonsforståelse og tilnærming til nærområdeinitiativet, ser det likevel ut
til at det er stor enighet mellom de to departementene om hovedlinjene i norsk
sikkerhetspolitikken. Denne målkonflikten utvikler seg ikke til noe stort problem.
Informanter i FD og UD fremhever at samarbeid mellom de to departementene tilknyttet
nærområdeinitiativet har vært, og fremdeles er godt. Jeg mener likevel at

denne

målkonflikten er interessant ettersom den belyser aspekter ved politikkutformingsprosessen
som problematiserer staten som enhetlig aktør.

Et interessant aspekt med nærområdeinitiativet er om denne casen bør ses på som atypisk for
utarbeidelsen av norsk sikkerhetspolitikk. Et utvalg av informantene fikk spørsmål om
arbeidsfordelingen rundt nærområdeinitiativet, der politiske forslag utgår fra embetsverket,
bør forstås som et særtilfelle. Dette avkreftes av informantene (UD 08, 05.03; FD 01, 05.03).
Resultater fra intervjuene ser snarere ut til å identifisere en tradisjon for at embetsverket i FD
er aktive når det gjelder å presentere forslag for politisk ledelse. Å være aktiv inn mot politisk
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ledelse, ses på som en viktig oppgave blant byråkratene (UD 08, 05.03; 07, 18.02). Konkret
politikk ”nedenfra” utgjør en kontinuitet i systemet (UD 08, 05.03). Dette betyr likevel ikke
at ”Everything goes” (FD 07, 18.02). For at forslag skal få gjennomslag, må de bygge på
bærekraftige ideer (UD 08, 05.03). Samarbeidet mellom byråkratiet og politisk ledelse ser ut
til å være komplementært, men det markeres også avstand og en bevissthet på at man har
ulike oppgaver. Arbeidsfordelingen mellom byråkrater og politisk ledelse

rundt

nærområdeinitiativet ser ikke ut til å være atypisk. Det spesielle med nærområdeinitiativet, er
at det fikk såpass bred politisk støtte. Informantene viser til at det var overraskende lite
innspill fra politisk ledelse, både i FD, og senere i behandling på regjeringsnivå. En
begrunnelse som gis for dette, er at initiativet passet godt med den bredere
nordområdesatsingen. Tradisjonelt har norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk vært preget av
solid tverrpolitisk enighet (Bøifot 2007:65, Græger og Neuman 2006:72). Dette bidrar til å
sikre systemet fra for store endringer når maktkonstellasjonen på Stortinget endres (ibid.).
Det er mulig å argumentere for at det er lite problematisk at byråkratiet i FD har påvirkning
på sikkerhetspolitiske avveininger, ettersom de store linjene i denne type politikk anses å
bære sterkt preg av kontinuitet. På den andre siden er sikkerhetspolitikk å anse som ”High
Politics”, politikk som handler om statens overlevelse og beskyttelse av vitale interesser
(Evans og Newham 1998: 235). Det er derfor lite trolig at politikerne skulle være villig til å
gi fra seg kontroll over denne type saker. Slik synes det også å være i norsk sikkerhetspolitikk
ettersom byråkratiets påvirkningskraft begrenses av godkjenning fra politisk ledelse.

En svakhet ved denne studien er antagelig mangel på informanter fra politisk ledelse. Et
intervjue med Espen Barth Eide ville sannsynligvis ha gitt nyttig informasjon om hvordan
nærområdeinitiativet ble håndtert på politisk toppnivå. Jeg har forsøk å få til et slikt intervju,
uten å lykkes. En studie av den politiske dimensjonen hadde antagelig gitt et bedre grunnlag
for funn i denne analysen. Denne dimensjonen bør inkluderes i eventuell videre forskning på
nærområdeinitiativet. Det hadde også vært interessant å studerer et forslag til sak fra
byråkratiet som ikke hadde fått gjennomslag hos politisk ledelse, eller som hadde måtte
gjennomgå store endringer, for å kunne belyse hvordan prosessene og byråkratiets rolle
hadde vært i et slikt tilfelle.

Det finnes mange ulik innfallsvinkler på en case som nærområdeinitiativet. Det kunne ha
vært interessant å analysert denne casen ved bruk av klassisk IR-teori som for eksempel
neorealisme, for å se hvordan en utside-inn-analyse ville ha belyst nærområdeinitiativet.
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Denne studien har en innside-ut tilnærming med fokus på byråkratiske prosesser i
utarbeidelsen av et sikkerhetspolitisk initiativ. Sikkerhetspolitikk er et område som kan være
utfordrende å kartlegge. Jeg mener at denne studiens bidrar med å belyser ulike prosesser i
politikkutforming gjennom å følge et sikkerhetspolitisk initiativ internt i den norsk
statsforvaltningen. Studien identifiserer interessante aspekter ved byråkratiets rolle, og viser
at sikkerhetspolitikk og ”high politics” ikke nødvendigvis er forbeholdt stater. Her bør det
presiseres at selv om nærområdeinitiativet er et sikkerhetspolitisk initiativ, er det ikke en
tilsvarende krisesituasjon som Allisons studie av Cuba-krisen. Studien illustrer likevel at en
forståelse av staten som enhetlig rasjonell aktør kan ha analytiske begrensninger også i casen
nærområdeinitiativet. Gjennom å åpne opp den ”svarte boksen” og fokuserer på byråkratiets
rolle i politikkutformingen rundt nærområdeinitiativet, ser vi at staten utgjør en kompleks
arena for utforming av sikkerhetspolitikk.

Jeg

har

valgt

å

prioritere

kartlegging

og

beskrivelse

av

prosesser

tilknyttet

nærområdeinitiativet fremfor å forsøke å forklare hvorfor de ulike prosessen finner sted. Jeg
mener at dette kan forsvares ut fra at nærområdeinitiativet er lite belyst i litteraturen, samt
Allisons

tilsvarende

valg

i

sin

FPA-tilnærming.

Studien

drøfter

aspekter

ved

nærområdeinitiativet som ikke er dekket av akademisk litteratur, og kan sies å bidra til å øke
vår forståelse av sikkerhetspolitiske prosesser i det norske statsapparatet. Studien kan også
danne et grunnlag for videre forskning på feltet. Kartlegging av interne prosesser tilknyttet et
omfattede sikkerhetspolitisk initiativ rettet mot Norges viktigste sikkerhetspolitiske partner,
NATO, kan ses på som et viktig bidrag i seg selv.
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Avdelingsdirektør

7.1.2 Avdelingsstruktur
Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene i UD, består i tilegg til en enhet for budsjett
og forvaltning, av 5 underliggende seksjoner: Seksjon for sikkerhetspolitikk og NordAmerika, seksjon for nordområdeprosjekter, polarsaker, energi og ressurser, seksjon for
Russland, Eurasia og regionalt samarbeid, seksjon for nedrustning og ikke-spredning og
seksjon for eksportkontroll.

Avdelingen for sikkerhetspolitikk i FD, består av 5 seksjoner: FD II 1 Sikkerhetspolitisk
utredning, FD II 2 Internasjonalt sikkerhets- og forsvarssamarbeid, FD II 3 Transatlantisk og
europeisk sikkerhetspolitikk, FD II 4 Sikkerhetspolitisk, krisehåndtering og nasjonal
sikkerhetspolitikk, FD II 5 Internasjonal og militær rett.
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7.1.4 Intervjuguide
Intervjuguide for intervjuer i FD/UD 2013
Formalia:
Navn:
Dato:
Stilling:
Avdeling:
Samtykke:
Informasjon som innhentes i intervjuene vil bli behandlet konfidensielt. Ved eventuell bruk
av åpne sitater vil det bli tatt kontakt for godkjenning.
Presentasjon:
Masteroppgave, Statsvitenskap UiO, stipendiat på FNI
Masteroppgaven omhandler nærområdeinitiativet. Jeg er spesielt interessert i er å studerer de
”interne prosessene” i arbeidet med initiativet. De konkrete aktørenes forståelse av prosessen
vil være sentral for kartlegging.
Intervju
Nærområdeinitiativet
Hvordan arbeides det, og har det blitt arbeidet med nærområdeinitiativet i FD/UD?
Hvordan har din rolle vært i arbeidet med nærområdeinitiativet? Når du ble en del av
prosessen?
Kan du anslå når omtrent arbeidet med nærområdeinitiativet ble satt i gang?
Kan du beskrive hvordan initiativet ble introdusert/presentert for deg?
Hva er din forståelse av årsaker til at et slikt initiativ ble satt i gang? Nevn gjerne flere
- Selvhevdende Russland
- Out of Area operasjoner, Afghanistan
- Selvhevdelse
- Egeninteresse
- Vise seg aktive i NATO
- Tilknytning til nytt strategisk konsept?
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(Her ble informantene først spurt om å svare fritt, og ble senere konfrontert med andre
alternativer fra listen over)
Hvor omfattende var arbeidet i starten? Vil du si at det var en lukket prosess med få aktører
eller en bred deltakelse?
-

Sideprosjekt?
Gradvis utvidelse?

Hvem har du inntrykk av at tok initiativ til nærområdeinitiativet?
Noen spesielle som utmerket seg som særlige pådrivere?
Sikkerhetspolitikk, nordområdene
Kan du utdype noe om hvilke sikkerhetspolitiske vurderinger som ble gjort i forkant av
lanseringen av nærområdeinitiativet?
Tilknytning til nordområdene?
Tiknyttet Russisk militær reform og retorikk?
Tydelig at man rundt 2008 fokuserer på skille mellom nordområdepolitikk og
nærområdeinitiativet. Var dette noe man var bevisst på fra starten av?
Hvilke reaksjoner fikk dere fra andre allierte?
Ble det gjort forsøk på å gjøre initiativet mer ”spiselig” for resten av NATO?
Forhold mellom UD og FD
Hvilken kontakt hadde dere med UD/FD ?
Noen spesielle avdelinger som utmerker seg?
Var UD involvert i prosessen på et tidlig stadium eller kommer det inn på senere tidspunkt?
Hvordan vil du beskrive samarbeidet mellom FD og UD?
- konstruktivt?
- Like prioriteringer?
- Hvem har hovedansvar?
FD er å anse som hovedaktør for norsk sikkerhetspolitikk. Og har generelt alltid hatt et øye
mot nord. Sikkerhetspolitikken i UDs nordområdepolitikk derimot, er lite tydelig i
dokumenter før rundt 2009 ”interesser i Nord?”
Kan St. melding 15 tolkes som økende samkjøring?
Vil du si det er en helhetlig tilnærming til norsk sikkerhetspolitikk?
I hvilken grad finnes det nyanser?

Refleksjon
Avviker din forståelse og oppfatning av nærområdeinitiativet i dag fra den oppfatningen du
hadde av nærområdeinitiativet i starfasen?
Har initiativet gjennomgått revidering/endring underveis i prosessen?
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Eksempel:
Det originale Non-paperet fra 2008 inneholder 5 konkrete forslag til forbedring. Dette er
redusert til 4 forslag når Barth Eide legger frem foredrag i Luxemburg (16.okt, 2009: første
av 4 konferanser i fase 1, opp mot nytt strategisk konsept).
Endring før/etter nytt strategisk konsept?
Hvor viktig var Russlands intervensjon i Georgia? Fikk dette konsekvenser?
St. melding om samarbeid i NATO i 2008, fokuserer på å skille klart mellom nordområder og
nærområder. E dette et resultat av endringer i møte med realpolitikken?
Har du inntrykk av det foreligger en form for etterrasjonalisering tilknyttet promoteringen av
nærområdeinitiativet?

Avslutning

Noe jeg ikke har spurt om som du synes er viktig?

Spørsmål om det er mulig å ta kontakt på senere tidspunkt

Takk for intervju
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