
PACEM 20:1 (2017), s. 3-4  

ISSN 1500-2322  

© Feltprestkorpset 

 

 

Militær profesjonsetikk i 

endring? 
I sin prøveforelesning til PhD-graden påpeker Rino B. Johansen at forståelsen 

av den militære profesjonen står i et spenningsforhold mellom profesjonens 

faste kjerne og endringer av for eksempel konseptuell og operasjonsmessig art.
1
  

De siste 20-25 årene har Forsvaret stått overfor store endringer. Norske 

soldater har i mer enn ti år drevet avansert bakkekrig i Afghanistan. Norske 

fregattbesetninger har drevet piratjakt i Adenbukten. Og norske jagerfly har 

deltatt i offensive luftoperasjoner i Libya. I hvilken grad har dette preget 

profesjonsforståelsen i Forsvaret?  

I dag står vi imidlertid overfor en ny situasjon med andre utfordringer enn 

det deployeringene bød på: Vi har forlatt Afghanistan og har bare små enheter 

deployert i internasjonale tjeneste. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er i 

endring. Våpenteknologi (som droner) og anti-terrorberedskap er også forhold 

som har innvirkning på profesjonsforståelsen og hvordan en tenker etikk og 

moral inn i den. I tillegg står Forsvaret overfor en omstilling – for ikke å si 

transformasjon – som går utenpå det meste av det vi har sett tidligere. Ny 

personellordning med innføring av «other ranks» kan også by på utfordringer 

med hensyn til hvordan vi skal forstå den militære profesjonen. 

Dette er bakteppet for de artiklene vi byr på i dette nummeret av PACEM. 

Professor Desiree Verweij ved den nederlandske krigsskolen har skrevet om 

fremtidens militæretiske utfordring og, ikke minst, hva som best gjør oss i stand 

til å møte dem. 

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen spør i sin artikkel om den 

omstillingsprosessen Forsvaret er inne i representerer en etisk utfordring.  

Med utgangspunkt i Preussens nederlag for Napoleon under slaget ved Jena 

og Auerstedt bruker Harald Høiback Gerhard Johann David von Scharnhorsts 

tanker om militær kompetansebygging til å vurdere både norsk innsats i 

Afghanistan og behovet for å bruke samspillet mellom teori og erfaring og 

kritisk refleksjon i våre militære utdanningsinstitusjoner. 

                                                      
1
 En justert utgave av prøveforelesningen er publisert i PACEM 2015-1 s. 55-68: Rino B Johansen: «Den 

militære profesjon – endring og kjerne». 
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Høibacks kollega ved Forsvarets stabsskole, Stein Helge Kongsrød, vurderer 

i sin artikkel hvilken betydning innføringen av ny militær ordning har for 

profesjonsidentiteten. 

Christoffer Wøllestad ser på innføringen av ny ordning for militært tilsatte 

(OMT) i et sosiologisk lys. 

Professor George Lucas, Stockdale Professor of Ethics ved U.S. Naval War 

College, har nylig publisert en bok om cyberkrigføring og etikk og har skrevet 

en artikkel for oss om dette temaet. 

Til slutt – utenfor tema – trykker vi Nils Terje Lundes artikkel Statsprester 

uten statskirke som fokuserer på feltprestenes situasjon som statstjenestemenn 

etter at statskirkeordningen ble brakt til opphør ved siste årsskifte. 

God lesning. 

 

Leif Tore Michelsen 

 

 

PS: Redaktøren ber om unnskyldning for at dette nummeret av PACEM er blitt 

forsinket og lover å være tilbake i rute med neste nummer. 
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The battlefields of the 21st century and 

the need for moral professionalism 

based on critical reflection 

BY DESIREE VERWEIJ  

One doesn‘t need a crystal ball to understand that soldiers of the twenty-first 

century and beyond will be faced with an increasing complex battlefield that 

will probably not be comparable to the battlefields of the twentieth century and 

those before. This increasing complexity with regard to technology, use of 

robotics, and unmanned weapon systems on the one side, will, as is already the 

case, be challenged by low tech but highly effective and disruptive reactions to 

these high tech endeavours on the other side.  

Cyber warfare, regular and irregular warfare and symmetric and asymmetric 

warfare all belong to the possibilities of future conflicts. However, whether the 

fighting on these battlefields will be partly or fully computerised, or partly or 

fully physical, morality will as always play a crucial role. Yet, this is not as self-

evident as it may seem. Notably, amongst the people who have questioned the 

relevance of ethics for military operations of the twenty-first century and 

beyond, British Defence Minister John Reid and American Secretary of Defence 

Donald Rumsfeld are the most notorious. Reid (2006) stated that we need to re-

examine twenty century conventions if we do not wish to fight future conflicts 

with outdated rules and Rumsfeld (2002) maintained that the Geneva 

Conventions are obsolete and quaint. The suggestion seems to be to throw 

humanitarian rules -and with it morality- overboard and in doing so, take off the 

straight jacket of political correctness, which seems to have been far too tight 

anyway.  

As I already stated above, I believe that morality will play a role on the 

battlefields of the future, for the simple reason that it always has, since most 

people are moral agents. However, that is not to say that the morality of these 

agents will not be challenged; notably moral agency can be ‗turned off‘ as 
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Bandura has convincingly illustrated in his analyses of the disruptive forms of 

moral disengagement that either disregard the other, or dehumanise the other or 

deny responsibility for the other. Thus, what is needed is moral engagement, or 

what I like to call, moral professionalism (2010), which is based on the ability to 

critically think about the situations one is confronted with.  

This also seems to be the admonition in Cooker‘s (2008) book Ethics and 

War in the 21
st
 Century. Cooker contends that we have rules because we are 

sensible; laws are experience based. ―Where law counsels us not to transgress, 

wisdom tells us that we are at risk if we do,‖ (o.c.p.29). According to Cooker a 

soldiers‘ honour, which is also rule and morality based, is likely to keep him in 

check; to save him from himself and ensure that he is not robbed of his 

humanity.  

A similar point is made by French in her book The Code of the warrior. One 

could add that ‗honour‘ implies the question that I will discuss in section 4 of 

this article: ‗what kind of human being do I want to be‘, ‗how humane do I wish 

to be and stay‘. As Cooker rightly maintains, our ethical codes stem from the 

inter-subjective relationship we have with other people; respect derives from our 

common humanity (o.c.p.126). Yet, as already indicated above, this common 

humanity can be challenged and subsequently denied, which may result in 

dehumanisation of the other and consequently in dehumanisation of oneself. 

Cooker discusses three writers who warn us that the greatest threats in this 

respect come from ourselves. The first author is Homer who tells us what 

happens when we succumb to ‗force‘. The second is Thucydides who tells us 

what happens when we succumb to hubris. Pride, competition and fear are 

Thucydides‘ three causes of war, of which the last one –fear– generates cruelty 

(―cruelty is the child of fear‖, o.c.p.170). The third writer is Euripides, who tells 

us what happens when we act in such a destructive way that the defeated will 

inevitably seek revenge.  

With reference to Simone Weil, Cooker points out that the man who 

possesses force and is possessed by it -as illustrated by Homer- knows no pause 

between impulse and the act, or ‗the tiny interval that is reflection‘ (o.c.p.159). 

Weil warned that where there is no room for reflection, there is no room for 

justice or prudence. A similar warning is present in the work of Hannah Arendt. 

These classical insights resonate with the statement made above about the 

necessity of moral engagement, or moral professionalism, which, as also 

indicated above, is based on the ability to critically think about the situations 

one is confronted with. ‗Critical‘ is used here in the sense of the Greek word 

‗krinein‘ which means ‗to distinguish‘ or ‗to judge‘. This article aims to 
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elaborate on and further substantiate the statement on the need for moral 

professionalism and thus critical thinking by firstly discussing the importance of 

narrative ethics with regard to critical thinking, and underlining the contribution 

it offers to both the dialogue with ‗the other‘ and with ‗the self‘. Both forms of 

dialogue are essential with regard to critical thinking. A lot of research has been 

done on the dialogue with ‗the other‘, yet, I hope to show, with reference to the 

German philosopher Hannah Arendt, that the dialogue with ‗the self‘ is just as 

vital, as it is a precondition for learning how to think and how to judge. The 

significance of narrative ethics, both forms of dialogue, and subsequently the 

importance of learning how to think and judge will be illustrated by discussing 

Joseph Conrad‘s Heart of Darkness and the movie based on this novel 

Apocalypse Now, directed by Francis Ford Coppola.  

Narrative Ethics 

As in many academic fields, in ethics too the significance of narrativity is 

emphasised, for it plays a crucial role in the construction of the moral subject. 

The reason for this is that moral principles are best understood by story-telling, 

whereas without a meaningful context moral concepts often remain quite 

abstract. What is important about literary texts is that they not only appeal to our 

imagination but also to our emotions, and thus, our empathy, all of which are 

important when moral judgment is concerned. In her book Love’s Knowledge 

(1990) the American philosopher and classicist Nussbaum claims that the 

aptitude to make a proper moral judgment can be stimulated by literature, which 

doesn‘t necessarily mean that all literature is appropriate.  

First, it needs to be established whether a specific text is suitable to 

contribute to, or provide insight into, moral skills. In this context ethics implies 

the analysis and explanation of a moral experience, which presents itself in a 

story. As such ethics can be regarded as the hermeneutics of moral experience, 

which is underpinned by the writings of Dutch philosopher, Paul van Tongeren. 

The dialogue we have with a story, what actually happens when we read, 

teaches us something about ourselves and the people around us. However, even 

though this dialogue does not necessarily teach us the relation between morality 

and emotions and how to deal with them, it may show us what to consider 

important and why. Nussbaum claims that the process of reading literature may 

be seen as training in moral skills (Nussbaum 1998, 214). As indicated above, I 

would like to illustrate the significance of narrative ethics and both forms of 

dialogue (the dialogue with the other and the one with the self) as well the 
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ability to think and judge, by discussing the novel Heart of Darkness and the 

film Apocalypse Now.  

Heart of Darkness and Apocalypse Now 

The novel Heart of Darkness by Joseph Conrad (1899) is a frame narrative in 

which the main character recounts a tale told to him by his shipmate Charlie 

Marlow. Marlow tells the story about his life as a captain on board a steamship 

in the service of a company that trades in ivory and has various trading posts in 

Africa, led by commercial agents. Marlow‘s mission is to find one of these 

agents, Kurtz, for even though he has been exemplary to his fellow agents, he 

now behaves in a way the company is not very happy with. On his quest Marlow 

becomes intrigued by Kurtz and wonders who this man really is and what really 

is wrong with him. Trying to find Kurtz, Marlow navigates his ship deeper and 

deeper into the African jungle. When he finally arrives at Kurtz‘s station, 

Marlow discovers that the local population see Kurtz as their great leader, a 

ruthless leader ruling over an extensive territory. How ruthless Kurtz is, 

becomes clear when Marlow discovers a number of corpses and chopped off 

heads on poles, which he is told are the heads of rebels. When Marlow finally 

meets Kurtz, he addresses the reader directly: 

I had to deal with a being to whom I could not appeal in the name of anything 

high or low (…). There was nothing either above or below him, and I knew it. 

He had kicked himself loose of the earth (…). And I wasn’t arguing with a 

lunatic either. Believe me or not, his intelligence was perfectly clear – 

concentrated. It is true, upon himself with horrible intensity, yet clear (…). But 

his soul was mad. Being alone in the wilderness, it had looked within itself, 

and, by heavens! I tell you, it had gone mad (…). I saw the inconceivable 

mystery of a soul that knew no restraint, no faith, and no fear, yet struggling 

blindly with itself (Conrad [1899] 1995, p.107-108). 

Full of admiration Marlow describes Kurtz‘s eloquence, but he also claims that 

this eloquence veils ―the barren darkness of his heart‖ (o.c.p.109).  

But the wilderness had found him out early, and had taken on him a terrible 

vengeance for the fantastic invasion. I think it had whispered to him things 

about himself, which he did not know, things of which he had no conception till 

he took counsel with this great solitude—and the whisper had proved 

irresistibly fascinating. It echoed loudly within him because he was hollow at 

the core (o.c.p.95). 

Kurtz is already seriously ill without much chance of recuperation when Marlow 

finally meets him. One night in his room Kurtz tells Marlow that his death is 

impending. Marlow tries to console Kurtz, but to no avail. Marlow again 

addresses the reader 
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I saw on that ivory face the expression of sombre pride, of ruthless power, of 

craven terror—of an intense and hopeless despair. Did he live his life again in 

every detail of desire, temptation, and surrender during that supreme moment 

of complete knowledge? He cried in a whisper at some image, at some vision—

he cried out twice, a cry that was no more than a breath: ‘The horror! The 

horror! (o.c.p.112). 

Marlow takes it that with these words Kurtz is passing judgment on his own 

activities. ―He had summed up—he had judged. ‗The horror!‘‖ (o.c.p.113) ―was 

an affirmation, a moral victory paid for by innumerable defeats, by abominable 

terrors, by abominable satisfactions‖ (o.c.p.114). Discussing this particular 

passage the literary critic Cedric Watts agrees that Kurtz is judging his own 

activities, but at the same time Watts believes that this judgment is ambiguous; 

Kurtz not only judges his activities but also acknowledges a temptation. It is this 

combination of desire and hate that is important, according to Watts (o.c. p.138). 

It is the temptation to disengage morally. The social psychologist Bandura 

(1999) has pointed out that moral disengagement comes in different shapes. We 

might add that it may, often in hindsight, lead to feelings of guilt or shame, but 

can at the same time lead to gratification or even satisfaction, as is made clear by 

Conrad in the passage above from his novel Heart of Darkness.  

In the film Apocalypse Now, based on Conrad‘s novel and quite possibly 

known to an even wider audience, another important aspect of moral 

disengagement is supplemented. This highly acclaimed 1979 film by Francis 

Ford Coppola, seen by many as the archetypical war movie, has given rise to 

many debates. In contrast to the novel set in the African jungle, the plot in this 

motion picture is set on the border of Vietnam and Cambodia. It equally 

concerns a quest, in this case Captain Willard‘s for Colonel Kurtz. Just like 

Kurtz in Conrad‘s novel, Colonel Kurtz is much appreciated; he is a former 

member of the Special Forces and highly regarded by his superiors, who see him 

as one of the best officers in the Corps and praise him for his moral character.  

However, almost identical to Kurtz in Conrad‘s book, Colonel Kurtz, once 

all alone in the depths of the wilderness of Vietnam both figuratively and 

literally creates his personal kingdom in which the only law is Kurtz‘ law. As a 

consequence, all natives are subjected to Kurtz‘ arbitrariness, in which the moral 

dimension has been turned 180 degrees; in other words, a world in which good 

and evil have taken completely different shapes. In the movie, the general that 

assigns Captain Willard to find Colonel Kurtz puts it as follows: ―This war 

confuses things, ideals, morality, military necessity‖ and talking about Kurtz he 

adds ―the temptation must be big to be God out there among the natives. In 

every human heart there is a battle going on; a battle between rationality and 
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irrationality, between good and evil.‖ Be that as it may, Willard is assigned to 

track down and kill Kurtz who has gone completely mad and has killed four 

double agents. On his way down the river Willard reads Kurtz‘ file, handed to 

him by the general; he reads about Kurtz‘ impressive career and also sets eyes 

on an article Colonel Kurtz wrote in which he discusses the lack of discipline 

and morale among the American troops. It can be mentioned in passing that the 

lack of discipline and morale was no fiction, but has been confirmed by research 

(cf. Gabriel and Savage, 1978).  

Arriving in Kurtz‘ territory, Captain Willard is confronted with corpses and 

chopped off heads everywhere, similar to Marlow‘s experience in Heart of 

Darkness. This is by no means the only reference to the book in the movie. 

There are many of such clues, one of them being the description of Kurtz‘ lucid 

yet disturbed soul by Captain Willard: ―I have never seen such a tormented and 

torn person (…). He broke with his family and with himself‖. In one of the core 

scenes in the movie Kurtz tells Willard: ―It‘s impossible for words to describe 

what is necessary to those who do not know what horror means. Horror. Horror 

has a face...And you must make a friend of horror. Horror and moral terror are 

your friends. If they are not then they are enemies to be feared‖. Then Kurtz tells 

Willard how he, when he was still with the Special Forces, entered a village to 

vaccinate local children against polio. After Kurtz and his men had left an old 

man from the village followed them. He was crying and could not utter a word. 

Kurtz and his men subsequently returned to the village to find that the enemy 

had infiltrated the village right after they had left and had cut off the arms of the 

vaccinated children and put these on a stack.  

There they were in a pile...A pile of little arms. And I remember...I...I...I 

cried...I wept like some grandmother. I wanted to tear my teeth out. I didn't 

know what I wanted to do. And I want to remember it. I never want to forget it. 

I never want to forget. And then I realized...like I was shot...Like I was shot 

with a diamond...a diamond bullet right through my forehead...And I thought: 

My God...the genius of that. The genius. The will to do that. Perfect, genuine, 

complete, crystalline, pure. And then I realized they were stronger than we. 

Because they could stand that these were not monsters...These were 

men...trained cadres...these men who fought with their hearts, who had 

families, who had children, who were filled with love...but they had the 

strength...the strength...to do that. If I had ten Divisions of those men our 

troubles here would be over very quickly. You have to have men who are 

moral...and at the same time who are able to utilize their primordial instincts to 

kill without feeling...without passion... without judgment...without judgment. 

Because it's judgment that defeats us.  

Here we reach the essence of the story, as I will point out in the next section. 

Listening to Kurtz, Willard comments: ―He waited for me to take away his pain. 

He wanted to die a soldier‖. Willard then kills Kurtz whose last words are, 
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identical to Kurtz‘s in Heart of Darkness, ―The horror, the horror‖. Both the 

novel and the movie describe Kurtz‘s efforts to disengage or, if you like, surpass 

moral judgment. Both make clear what the consequences may be: inner battle 

and a tormented soul. Yet, the question is whether all forms of moral 

disengagement have this horrifying effect? Isn‘t Colonel Kurtz at least to some 

extent right in assuming that moral judgment renders us powerless? Aren‘t we 

better off without moral judgment? In order to answer these questions, first the 

question of what moral judgment is and how it works needs to be addressed, 

which brings me to Hannah Arendt, who has written extensively on moral 

judgment.  

Arendt on moral judgment 

Arendt is intrigued by the fact that some people are capable of adequately 

making a moral judgment whilst others seem to lose this ability by the influence 

of persons surrounding them. The question Arendt asks with regard to the period 

before and during World War 2 is the question how it is possible that some 

people continued to resist ruling Nazi morality and thus refused to collaborate. 

How did they persist in swimming against the tide? Arendt‘s answer is simple: 

because they didn‘t stop thinking, which means, according to Arendt, that they 

continued to ask themselves the question to what extent they could live in peace 

with themselves after having performed certain acts.  

Here Arendt refers to man‘s capability of self-reflection, or, after Plato and 

Socrates, ―the silent dialogue between me and myself‖ (Arendt 2004, 72). In 

Plato‘s texts Socrates refers to this dialogue as ‗dialegesthai‘, which means: 

‗discuss profoundly‘, not with someone else but with oneself. This does not 

mean that one should ask oneself rhetorical questions, moreover ‗dialegesthai‘ 

concerns the ability to actually have a dialogue with oneself. This leads to self-

knowledge which in turn is the foundation of making a proper judgment. As for 

the people who refused to collaborate with the Nazis, their judgment was: ―I 

cannot do this‖. Arendt specifically remarks that this does not mean ‗I am not 

allowed to do this‘; it is not an external authority imposing itself. On the 

contrary, it is me; I myself find it impossible do this. Or as Arendt puts it: ―I 

cannot do it (...) for life wouldn‘t be worth living if I had done this‖ (Arendt 

2004, 254).  

The process of thinking is thus a profound and honest dialogue with ‗the 

self‘, which automatically may imply instances of insecurity and doubt. These 

are, however, not necessarily problematic; on the contrary, they can be 
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constructive. Arendt considers doubters and sceptics more trustworthy than 

people who never have any doubts, for doubters and sceptics are used to 

investigating thoroughly and thinking independently (Ibid., 72). In brief, the 

ability of self-dialogue is a precondition for the ability to think which in turn is a 

precondition to judge. In her text ―Some Problems from Moral Philosophy 

(Arendt 2004, 112-113) Arendt points out that self dialogue is a precondition for 

character building and integrity. Conversely, the inability of self-dialogue leads 

to the inability to think, which in turn leads to the inability to make an adequate 

judgment. When this is the case there can be neither character building nor 

integrity. One significant aspect of the ability to think is, however, still left 

unspoken. It is the fact that even though thinking implies self-dialogue it does 

not imply that the focus should be exclusively on the self.  

According to Arendt, quite the opposite is true; in Between Past and Future 

Arendt claims that adequate judgment also requires ―das erweiterte denken‖ 

(extended thinking) (Ibid., 139), a Kantian concept taken from Kritik der 

Urteilskraft. Arendt matches this concept ―erweiterte denken‖ to another 

Kantian concept, i.e. ‗sensus communis logicus‘ signifying as much as common 

sense and common sense shared with others. According to Kant the ‗sensus 

communis logicus‘ enables the formation of a community for it makes it 

possible to communicate with others about the things we observe. However, 

‗sensus communis logicus‘ as such is not sufficient to communicate; it also 

requires another ability: imagination, or representation, as this creates an image 

in someone‘s mind of something that is absent. This may even extend to other 

people‘s minds; according to Kant, it is possible to think from another person‘s 

perspective. Whereas Kant places the concepts ‗erweiterte denken‘ and ‗sensus 

communuis logicus‘ in an esthetical context, Arendt places them in an ethical 

context.  

Of course this raises a number of questions, which Arendt addresses. 

However, it would take it too far to elaborate on these questions in this article. 

What is important to note in the context of this article is the fact that human 

judgment not only is determined by what one observes but also by the ability to 

create an image of something one cannot observe directly. Arendt gives the 

example of looking at a house in a slum and attempting to form an image of 

what it would feel like to live there; by doing this, she tries to think from the 

perspective of an inhabitant of this slum. Another example is the text, 

Reflections on Little Rock in which Arendt discusses a photograph from an 

American newspaper. It is a picture of an African American girl returning home 

after her first day at one of the first integrated schools in which she is the only 
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African American pupil. In the picture a crowd of journalists and children is 

chasing the girl. Throughout the text written on account of that picture, Arendt 

places herself in the position of the girl‘s mother. Notably, the text can be seen 

as an attempt to think from the position of the other, in this case the mother. It is 

important to note that thinking from the perspective of the other does not imply 

thinking for the other, whilst one is actually taking a different perspective. 

A judgment increases in value when there is an increase in the number of 

perspectives the person making the judgment is able to include in his or her 

judgment. With reference to Nietzsche, whom Arendt also includes in her 

discussion of moral judgment, it may be stated that the recognition of 

‗perspectivist thinking‘ is crucial. Or in Nietzsche‘s words ―one has to look at 

things from a hundred eyes‖ and ―the more eyes, the more complete the 

understanding of a case is‖ (Nietzsche 1988, 365). 

Clearly, thinking and judging belong together; they are interconnected. 

Thinking is, according to Arendt, the silent dialogue with oneself, in which the 

otherness in ones own identity can be realized and with that the conscience in 

our consciousness. Hence, judging is the realization of thinking. Consequently, 

thinking and judging are typically human activities. This means that with 

thinking and judging humanity is realized, whereas humanity disappears when 

people do not think nor judge. It is important here to realize that thinking 

precedes judging. If this is not the case, we are dealing with prejudice; the 

thinking process is skipped and the judgment is unfounded. With reference to 

Heidegger, Arendt maintains that judging is the manifestation of the wind of 

thought. According to Arendt this implies ―the ability to tell right from wrong. 

And this may indeed prevent disasters, at least for the person in question, on 

those rare moments when it really matters‖ (Arendt 2004, 183).  

What is the relevance of Arendt‘s insights with regard to the question raised 

on the basis of the discussion of Conrad‘s novel Heart of Darkness and the 

motion picture Apocalypse Now? Are we better off without moral judgment? 

Arendt has pointed out that thinking and judging are inter-connected activities 

and that thinking implies self-dialogue in which the other and thus different 

perspectives are made present. Conversely, when thinking, and linked to it, 

judging are missing, this opens the way for the inhuman as well as the 

inhumane. Both the inhuman and the inhumane, Arendt explains, are often 

embraced by those who do not think; those who lack or ignore the ability of self-

reflection and who are unable to put themselves in the position of the other. In 

brief, not being able to think adequately equals not being able to judge 

adequately. 
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What does all this imply for Kurz? Why does Kurz try to rid himself of his 

moral judgment? In the novel, Kurz claims that moral judgment weakens, which 

‗prima facie‘ seems to have some truth in it. It seems to make powerless since it 

forces one to engage in self-dialogue in which the other is made present, which 

implies the inclusion of different perspectives, which in turn creates doubt. One 

starts to ask questions: ‗Should I really do this?‘ or ‗What are the consequences 

of my decision; not only for me, but also to others?‘ Notably, this doubt is 

constructive and necessary in order to have a proper thinking process and thus in 

order to be able to pass proper judgment. Thus, it is precisely this dialogue with 

ourselves in which the other is made present that makes us human, where 

refusing to enter this dialogue equals refusing to behave humanely.  

What consequences this may have, including the consequences for the 

person in question, is shown both in the novel Heart of Darkness and the motion 

picture Apocalypse Now. When Colonel Kurz states that horror should be a 

person‘s best friend, he is actually trying to realize a state of inhumanity. 

Apparently, horror can only become a friend at the cost of losing one‘s 

humanity and human dignity. Realizing this enables one to grasp the description 

of Kurz. Both in the novel and the movie he is described as someone who ―had 

let go of the world‖, who ―was focused on himself with a horrifying intensity‖, a 

person with a ―broken soul‖, and ―a broken and torn personality‖; someone, 

according to Captain Willard, who had even ―broken with himself‖. With 

reference to Arendt one might say that Kurz is an example of someone who has 

chosen no longer to engage in dialogue with himself nor with the other and who 

has subsequently lost contact with himself forever, which explains Kurz‘s 

loneliness. Isn‘t this indeed an example of true powerlessness: lacking the 

ability of being human?  

Conclusion: moral professionalism based on critical thinking 

The foregoing sections aimed to elaboration on the statement of the need for 

moral professionalism and critical thinking, made in the introduction of this 

article. They illustrated that moral judgment can be seen as the ―safe house of 

the humane‖ (cf. Melis 1995). For this reason the ability to make sound moral 

judgments plays a crucial role in developing moral professionalism. This, first of 

all, implies recognizing the moral dimension of a real life situation and the 

ability to make an adequate judgment about this situation. It subsequently 

implies the ability to communicate with others about the moral dimension and 

one‘s judgment. It is adamant that in this communication, in which the 
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aforementioned forms of dialogue are used, one is familiar with the discourse 

and other means ethics theories offer. For this may in many cases shed light on 

the questions or dilemmas at hand and may certainly contribute to a more 

reliable analysis. In addition, moral professionalism implies the ability and 

willingness to act and the willingness and ability to be held accountable for 

one‘s actions. Finally, I would like to add the concept of ‗resilience‘ to moral 

professionalism. Resilience, makes that military personnel are capable of acting 

responsibly and are also capable, from a moral point of view, of developing the 

toughness necessary to be able to recognize a difficult ethical issue and 

experience it as such. This implies being capable of giving the feelings of pain 

and possibly grief and guilt, that often accompany testing experiences, a place in 

one‘s life without causing permanent emotional damage, so without having to 

follow the path that Colonel Kurz had to follow and thus losing one‘s humanity.  

It is important to realize that the stimulation and development of moral 

professionalism is not a strictly individual matter; it is influenced both positively 

and negatively by organizational structure, organizational culture, and the 

technology used in and by the organization. The basis of moral professionalism, 

and the necessity thereof for soldiers of the twenty-first century and beyond is 

formed by the ability to think. As illustrated in the sections above, thinking 

implies the ability of self-reflection and reflecting together with - and about - 

others. Thinking, first and foremost, comes down to thinking critically, which is 

the ‗conditio sine qua non‘ of any moral judgment. As such it forms the core of 

moral professionalism, especially in the military where it sometimes seems to be 

the only guarantee to remain human in often inhuman conditions. 
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Forsvarets omstilling – en  

etisk utfordring?  

AV SVERRE DIESEN 

Just i sejren bor forliset. 

Preussens sværd blir Preusser-riset. 
Aldrig svulmer der en løftning 

af et regnestykkes drøftning. 
Intet dåds-digt blir at tolke 

fra den stund af, da en folke- 
rejsning, skønhedsfyldt og fri, 

blev et stabs-maskineri, 
spækket ud med kløgtens dolke, – 
fra den stund da herr von Moltke 

myrded kampens poesi. 

 

Verselinjene over er hentet fra Ibsens «Ballonbrev til en svensk Dame», skrevet 

i Dresden i desember 1870, da den fransk-tyske krig på det nærmeste var 

avgjort. Bismarcks diplomati kombinert med prøyssisk suksess på slagmarken la 

grunnlaget for Tysklands samling, mens det i Frankrike førte til keiserdømmets 

fall og innføring av republikken. For prøysserhateren Ibsen utløste dette nye 

verbale utfall på rim, ikke ulikt dem han ble inspirert til etter den dansk-tyske 

krig i 1864, da de andre nordiske land unnlot å komme Danmark til unnsetning. 

Som vi ser lot Ibsen seg særlig hisse opp av den militære effektiviteten 

prøysserne demonstrerte etter generalstabssjef von Moltkes omfattende reformer 

gjennom hele 1860-tallet. Den prøyssiske hæren som angrep Frankrike i august 

1870 var i realiteten den første i verden som demonstrerte den industrielle 

revolusjons potensial på det militære området i form av overlegen organisasjon, 

utrustning, ledelse og logistikk.1 

Hva har så dette med omstillingen av dagens norske forsvar å gjøre? Det er 

interessant å observere at den norske forsvarsdebatten helt ned til vår egen tid 

                                                      
1
 Se for eksempel Michael Howard (1981), The Franco-Prussian War, (London: Methuen Ltd). 
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rommer en gjenklang av Ibsens idealbilde av et forsvar som «en folkerejsning 

skønhedsfyldt og fri». På tross av at dette altså var en forestilling som var i ferd 

med å gå ut på dato allerede for 150 år siden, kan vi den dag i dag spore et ekko 

av de samme tankene, eksempelvis i retorikken om vernepliktens prinsipielle 

fortrinn.2 I noen grad skyldes antagelig dette at det militære forsvarets rasjonale i 

småstaten Norge helt til for bare en snau generasjon siden har vært en 

eksistensiell krig på eget territorium for å overleve som nasjon. Dette i 

motsetning til stormaktenes mer instrumentelle bruk av militærmakt i en rekke 

ulike sammenhenger. Dermed er det heller ikke unaturlig at 1800-tallets 

forestillinger om «folket i våpen» som den både mest funksjonelle og mest 

moralske forsvarsordning har holdt seg lenge i vårt land. 

Det kan likevel ikke være hele forklaringen, ettersom vi ikke skal lenger enn 

til nære og sammenlignbare naboland som Sverige og Danmark før vi finner en 

annen og mer pragmatisk holdning til hvordan forsvaret skal innrettes. Finland 

holder riktignok fortsatt på et stort mobiliseringsforsvar, men der er 

begrunnelsen og tankegangen en annen enn hos oss. Finnene fastholder en 

trusselvurdering som går ut på at Finland fortsatt kan bli invadert langs hele sin 

lange grense mot Russland, og dette gjør at de fastholder en tradisjonell 

mobiliseringsmodell. Men som vi ser er altså finnene internlogiske – 

forsvarsmodellen er konsistent med trusselvurderingen og utslag av en nøktern 

finsk vurdering av hva slags forsvar som gitt styrkeforholdet mellom dem og 

russerne da må være svaret. At dette også hos dem i stadig økende grad viser seg 

økonomisk umulig er for så vidt en annen sak. Hos oss derimot er 

invasjonstrusselen for lengst avskrevet og mobiliseringsforsvaret nedlagt – mens 

vi likevel klamrer oss til det gamle masseforsvarets etos og mange av dets 

institusjoner. Bare med den forskjell at hos oss er det begrunnet med en 

idealistisk og tidvis pompøs retorikk, løsrevet fra de underliggende realiteter. 

Det er med andre ord fristende å hevde at vi i Norge har en tilbøyelighet til å 

sverme for en type idealisme når det gjelder så vel organisering som bruk av vårt 

forsvar. Essensen av denne forståelsen av forsvar og militærvesen er at det 

grunnleggende rasjonale er og må være den eksistensielle forsvarskampen på 

eget territorium, når fienden velter inn over grensene og det står om liv og frihet 

for oss alle. Og nettopp fordi det er vår nasjonale eksistens som da ligger i 

vektskålen, er det et slags moralsk imperativ at forsvar i prinsippet skal være 

alles ansvar – en synliggjøring av at uansett hva vi ellers er uenige om, så står vi 

skulder ved skulder og setter livet inn den dagen våre felles grunnverdier er 

truet. Når denne tankegangen likevel er på langsom retur, er det antagelig fordi 

                                                      
2
 Se blant annet Vernepliktsutvalgets innstilling, pkt 3.6 Vernepliktens rolle i samfunnet. 
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de politiske, sosiale, økonomiske og andre forhold som rådet da dette idealet 

oppsto – tiden under og like etter den franske revolusjon – ikke lenger er til 

stede. Hva som i dag er et både hensiktsmessig og mulig forsvar begrenses av 

hvor mange mennesker staten kan utruste og trene til moderne standard, og ikke 

av hvor mange som kan skrives ut uten at resten av samfunnet går i stå. Hva 

dette forsvaret så skal kunne brukes til bestemmes av hva som i globaliseringens 

tidsalder er de reelle sikkerhetsutfordringer. Det dreier seg ikke nødvendigvis 

om nasjonal eksistens eller undergang, men om et spektrum av mer eller mindre 

alvorlige utfordringer både ute i verden og i egne nærområder. 

Spørsmålet som skal drøftes her er ikke hvorvidt denne utviklingen er en 

realitet, det vil undertegnede ta som en observerbar og gitt forutsetning. Det som 

er interessant i denne sammenheng og i PACEMs kontekst, er hvorvidt den har 

en etisk dimensjon. Representerer utviklingen bort fra det tradisjonelle, folkelig 

baserte eksistensforsvaret og over mot et lite og i stigende grad profesjonalisert 

ekspedisjonskorps et etisk problem i seg selv? Dette spørsmålet skal belyses ved 

å se på tre av de endringene som karakteriserer omstillingen av det norske 

forsvaret etter den kalde krigen; henholdsvis de mange utenlandsoperasjonene, 

de langsomme men ubønnhørlige endringer i vernepliktsordningen og nå sist 

overgangen til en delt befalsordning – den såkalte OF/OR-ordningen.  

Utenlandsoperasjonene 

Da Forsvaret utover på 90-tallet for alvor ble involvert i utenlandsoperasjoner av 

en annen type enn de tradisjonelle, fredsbevarende FN-operasjonene, var det 

flere som hadde innvendinger.3 Ikke bare gjaldt det den relative prioritering av 

en ny og «skarpere» type operasjon på bekostning av FN-operasjonene, men 

også spørsmålet om de nye operasjonenes legitimitet absolutt sett. Det siste er en 

debatt som regelmessig dukker opp igjen ved hvert nytt utenlandsengasjement. 

Spørsmålet er altså om det uansett hefter et slags moralsk spørsmålstegn ved de 

utenlandsoperasjonene vi har sett eksempler på i de senere år, sammenlignet 

med det nasjonale eksistensforsvaret på eget territorium som per definisjon 

anses som moralsk uangripelig. Her har vel de fleste etter hvert måttet erkjenne 

at i den verden vi lever kan det oppstå situasjoner som er slik at intervensjon i et 

fjerntliggende land kan være like berettiget som forsvar av egne grenser. Dette 

er derfor ikke noe prinsipielt spørsmål, men et spørsmål om med hvilken 

begrunnelse man griper inn og på hvilken måte.  

                                                      
3
 Se blant annet kronikk av generalløytnant (p) Martin Vadset, Norsk forsvar forsømmer FN, Aftenposten 3. 

juni 2005. 
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I den forbindelse har betydningen av et mandat fra FNs Sikkerhetsråd vært 

holdt frem som en folkerettslig og moralsk forutsetning i Norge. Dette har gitt 

opphav til diskusjonen om legalitet vs. legitimitet, der legalitet dekker den 

formelle, folkerettslige side av militære intervensjoner og legitimitet deres 

videre, politiske og moralske begrunnelse. Legalitet forutsetter derfor et FN-

vedtak, mens legitimitet forutsetter at en intervensjon kan rettferdiggjøres ut fra 

mer allment aksepterte moralske eller humanitære standarder.4 Av dette og FNs 

status som forvalter av den globale politiske moral følger at alle intervensjoner 

som er legale også er legitime, mens det kan tenkes legitime intervensjoner som 

ikke er legale. Kosovo-konflikten er det mest nærliggende eksempel, og legalitet 

er med andre ord et subset av legitimitet. 

Svakheten i den norske insistering på FN-mandat i forbindelse med 

utenlandsoperasjoner er dermed at den står i fare for å innsnevre 

legitimitetsbegrepet til å dreie seg kun om legalitet. I realiteten betyr det å gi 

definisjonsmakten over hva som er legitimt til vetomaktene i FN. Samtidig er 

det åpenbart slik at et FN-mandat ofte vil begrense seg til et slags minste felles 

multiplum av hva landene i Sikkerhetsrådet kan bli enige om når det gjelder 

maktbrukens art og omfang. Avhengig av hvilken holdning de har til spørsmålet 

og hvilke andre politiske hensyn de ser seg tjent med å legge vekt på, er det 

derfor ingen nødvendig sammenheng mellom den maktbruken som sanksjoneres 

av FN og den som faktisk kan gi noe resultat. Det er dette dilemmaet den 

amerikanske militærhistoriker og strateg Edward Luttwak har spissformulert i 

sitt utsagn om at «if we opt for war, war must be given a chance».5 

Det etiske dilemma knyttet til den mer instrumentelle side ved maktbruken 

er med andre ord at man ved å insistere på et FN-mandat kan komme til å 

legalisere en maktbruk som uansett vil føre til materielle ødeleggelser og tap av 

menneskeliv – men uten at den politiske sluttilstand maktbruken er ment å sikre 

kommer noe nærmere. Paradoksalt nok kan i stedet materiell ødeleggelse og tap 

av menneskeliv akkumuleres over tid til nivåer som kanskje er høyere enn det en 

mer omfattende men til gjengjeld avgjørende maktbruk innledningsvis hadde 

medført. 

Når vi i Norge har forsøkt å tilpasse vår tradisjonelle småstatstenkning rundt 

bruk av militærmakt til en ny tid med FN-mandat som moralsk kompass, 

risikerer vi derfor å trå feil på flere måter. I stedet for dagens noe enøyde og 

formalistiske insistering på legalitet, bør vi se at det viktige spørsmål er det som 

dreier seg om legitimitet og som er betinget av at vi kan svare ja på to spørsmål: 

                                                      
4
 Herunder også FNs eget “responsibility to protect”(R2P)-prinsipp, vedtatt i 2005. 

5
 Edward Luttwak, Give War a Chance, Foreign Affairs July/August 1999. 
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 Er det onde maktbruken skal forhindre eller fordrive større enn det onde 

maktbruken representerer i seg selv? 

 Er den sanksjonerte maktbruk egnet og tilstrekkelig til å realisere den 

politiske sluttilstand som tilstrebes?6 

Av dette følger at FN-mandat i seg selv hverken er en nødvendig eller 

tilstrekkelig forutsetning for legitim bruk av makt. Problemet er likevel at begge 

de ovennevnte spørsmål bare vil la seg besvare i ettertid – eventuelt vil de ikke 

la seg besvare i det hele tatt, fordi alternativet aldri fikk materialisere seg. Her 

har vi likevel å gjøre med et problem vi uansett ikke kan unnslippe. Politikerne 

er nødt til å ta beslutninger om krig og fred basert på beste skjønn og innsikt når 

de må tas, mens historikerne kan unne seg den luksus å vurdere beslutningene 

først når fasiten foreligger. 

Mange vil her innvende at en såkalt FN-ledet verdensorden tross alt er det 

eneste vi har, og at insistering på legalitetsprinsippet er nødvendig dersom en 

slik orden skal kunne utvikles og bli mer fullkommen enn den er i dag. Men i så 

fall må sannsynligheten for en slik mulig, langsiktig effekt av 

legalitetsprinsippet – en hypotese som etter undertegnedes vurdering har 

verdenshistorien i mot seg – veies opp mot sine øyeblikkelige og langt sikrere 

negative konsekvenser.  

Vernepliktsordningen 

Verneplikten er en institusjon som ser ut til å appellere til noe nær ny-religiøse 

strømninger i vårt land, om ikke i folkesjelen så i hvert fall hos store deler av det 

norske politiske establishment. Der utløser den til gjengjeld høystemt korsang i 

de fleste partier, hvor styrken gjerne er fortissimo, karakteren andante maestoso 

og fremføringen skjer med tilløp til vibrato i stemmeleiet. Så massivt er det 

politiske konformitetspresset på dette punktet at få av Forsvarets egne tør å gjøre 

annet enn å stemme i den samme liturgien, selv når teksten rommer de mest 

åpenbare usannheter. Vi skal imidlertid la vernepliktens funksjonelle svakheter, 

både de beredskapsmessige og økonomiske, hvile i denne omgang. Spørsmålet 

som opptar oss her er dens normative aspekter – om verneplikt representerer noe 

slags etisk mer høyverdig alternativ enn andre prinsipper for bemanning av et 

lands forsvar slik en del av festtalene kan gi inntrykk av. Og er det faktisk slik at 

verneplikt bidrar til forsvarsvilje og oppslutning om Forsvaret i befolkningen? 

                                                      
6
 Også den opprinnelige R2P-rapporten fra 2001 inneholdt formuleringer om «reasonable prospect of 

success» som en forutsetning for intervensjon, men dette er ikke kommet med i det endelige FN-dokumentet fra 

2005. 
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Den siste påstanden kan vi uten videre karakterisere som tatt ut av tomme 

luften, ettersom det ikke eksisterer fnugg av statistiske eller andre 

kunnskapsbaserte beviser for at så er tilfellet. Det finnes utpregede 

vernepliktsnasjoner der forsvaret står sterkt – som Sveits eller Finland – og like 

utpregede yrkesforsvarsnasjoner der forsvaret står tilsvarende sterkt, som 

Storbritannia. På samme måte er det eksempler på land med begge systemer der 

forsvarets anseelse er meget dårlig. Av dette følger logisk at verneplikt ikke er 

hverken en nødvendig eller tilstrekkelig forutsetning for oppslutning om 

forsvaret i befolkningen, like lite som FN-mandat er noen nødvendig og 

tilstrekkelig forutsetning for legitimitet i internasjonale operasjoner. Derimot er 

det andre forklaringsvariabler som gir langt bedre samsvar når det gjelder 

forsvarets anseelse, for eksempel i hvilken grad det oppfattes å ha vært historisk 

viktig eller avgjørende for nasjonens skjebne – for at landet har seiret, bevart sin 

selvstendighet eller holdt seg utenfor krig helt og holdent ved sterk og troverdig 

væpnet nøytralitet. Det er en forklaring som i motsetning til verneplikt kan 

forklare likheten i anseelse mellom land med så ulike militære institusjoner som 

Finland, Sveits og Storbritannia – og som også kan forklare den litt mer lunkne 

holdning til Forsvaret som er typisk for Norge. 

Hva så med vernepliktens popularitet blant dagens unge – viser ikke det at 

ordningen har en positiv effekt på holdningen til Forsvaret? Her står vi nok en 

gang overfor en utvikling der man tar et observerbart fenomen til inntekt for et 

standpunkt man allerede har, i stedet for å gå på fordomsfri jakt etter de 

egentlige kausalsammenhenger – de som kan verifiseres statistisk. Verneplikten 

er jo med dagens meget begrensede inntak i realiteten frivillig, og Forsvaret kan 

forsyne seg på øverste hylle med hensyn til de vernepliktiges evnenivå, fysikk, 

motivasjon og andre forutsetninger. Men snakker man med dagens vernepliktige 

om deres motiver for å søke seg inn til tjeneste, blir man raskt klar over at dette 

ikke dreier seg om noe brennende ønske om å stille seg til disposisjon for 

landets forsvar, på tross av hvilke ulemper det måtte innebære. Tvert imot 

oppfatter de fleste spørsmålet om militærtjeneste som et tilbud, som kan 

aksepteres eller forkastes avhengig av om de oppfatter det som fordelaktig for 

seg selv. Forsvaret kan forsyne seg av den mest ressurssterke del av 

ungdomskullene nettopp fordi det er dette segmentet som er smarte nok til å se 

at jo færre som gjør tjeneste, dess større er det komparative fortrinn ved avtjent 

militærtjeneste så lenge Forsvaret plukker ut de beste.7 Det gjør militærtjeneste 

til en form for pre-seleksjon til arbeidsmarkedet, der fremtidige arbeidsgivere 

                                                      
7
 Vernepliktsutvalget erkjenner også dette i pkt 3.5 Vernepliktens legitimitet, der det heter «Verneplikt og 

førstegangstjeneste oppfattes nå av mange mer som en mulighet enn en plikt» 
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kan gå ut fra at jobbsøkere med avtjent verneplikt sannsynligvis er over 

gjennomsnitts verdifulle medarbeidere ut fra en rekke allment fordelaktige 

kriterier som helse, evnenivå, tilpasningsevne etc. 

Dertil kommer at denne kategorien plussvarianter av ungdomskullene 

selvsagt også er de som ser Forsvaret som en utfordring og en mulighet for å 

teste seg selv, flytte grenser og skaffe seg en type erfaring de ikke vil få andre 

steder.8 Militærtjeneste fremstår kort sagt som en attraktiv form for 

selvrealisering og mulighet for personlig vekst, som gjør at ungdom som 

allerede har et godt utgangspunkt forbedrer det ytterligere – som et tøffere 

alternativ til folkehøgskole eller jordomseiling etter videregående. 

Men nettopp fordi mange av dem allerede har en ambisiøs plan for sitt 

videre liv, er det kun en begrenset del av dem som er interessert i å verve seg for 

en lengre periode etter avsluttet førstegangstjeneste. Etter et års påfyll av nyttige 

inntrykk og erfaringer, går turen videre til jus, økonomi og annen høyere 

utdannelse. Forsvaret sitter igjen uten noe annet å vise til enn et par måneders 

operativ nytte som ikke står i noe rimelig forhold til kostnadene, og med vage 

planer om et fremtidig reservistsystem som skal gjøre det mulig å utnytte 

dimitterte vernepliktige for styrkeoppbygging i en krisetid.9 Denne reserven skal 

imidlertid trenes hvert år for å vedlikeholde nødvendig standard. Hva realismen 

er i å skulle kalle inn ungdom – som etter å ha fått det de ønsket seg ut av 

Forsvaret har gitt seg i kast med studier og arbeid – til flere ukers 

repetisjonsøvelse hvert år fremstår som usikkert. Det gjenstår også å se om en 

slik tilleggsoppgave lar seg prioritere økonomisk innenfor fremtidige budsjetter i 

konkurranse med materiellinvesteringer og ordinær drift. 

Dette gjør det til en rimelig antagelse at verneplikten overlever først og 

fremst fordi den ikke lenger er en plikt, men et attraktivt tilbud til ungdom som 

er smarte nok til å se hva som er nyttig for dem selv. Skulle dette endre seg, vil 

hele institusjonen trolig gå over ende fordi det ikke vil være politisk mulig å 

påtvinge et så lite mindretall en slik ulempe. I det minste ikke uten en 

økonomisk kompensasjon som nærmer seg vanlig arbeidslønn, og dermed gjør 

det helt absurd å skulle betale for et årsverk og få tre måneders reell 

arbeidsinnsats tilbake. Det er derfor et slående misforhold mellom ordningens 

reelle premisser og den til dels oppstyltede retorikk som begrunner den utad. 

                                                      
8
 Disse forholdene er forskningsmessig undersøkt bl a gjennom FFIs prosjekt «Forskning på årskull», se bl 

a Maria Fauske Fleischer (2011), Jeg vil inn i Forsvaret – hvem er jeg?, FFI-rapport 2011/01204, 

https://www.ffi.no/no/Rapporter/11-01204.pdf  

9
 Vernepliktsutvalgets innstilling pkt 5.3 Disponering i reserven og Heimevernet. 
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Spørsmålet er derfor hvilke slutninger man på dette grunnlag kan trekke om 

etikken i dagens ordning, sammenlignet med å skulle gå over til et mer 

profesjonalisert forsvar. For det første må det være riktig å si at en ordning med 

et så åpenbart sprik mellom den offisielle begrunnelse og den reelle forutsetning 

i hvert fall ikke kan sies å være uttrykk for en spesielt høy offentlig moral. Det 

rasjonalet man holder opp til offentlig beskuelse er i realiteten falskt, og det vet 

man. Moralen reddes i den sammenheng bare av at nettopp det som gjør 

begrunnelsen falsk er det som også gjør at de vernepliktige i hvert fall ikke 

tvinges inn i Forsvaret mot sin vilje. 

Men dette spriket mellom realiteter og retorikk har jo også andre sider. 

Vernepliktens begrunnelse om forsvar av landet har ikke endret seg siden 

grunnlovsfedrene på Eidsvoll formulerte prinsippet om lik forpliktelse til «at 

værne om sit Fædreland, uden Hensyn til Fødsel eller Formue». I dag dreier det 

seg imidlertid ikke lenger om forsvar av landet i eksistensiell betydning. Selv de 

konfliktscenariene som angår våre egne nærområder dreier seg i dag om å 

beskytte norske interesser og politisk handlefrihet – ikke vår eksistens som fri 

og selvstendig nasjon. Det er med andre ord en slående mangel på konsistens 

mellom på den ene side en trusselvurdering der et nytt 9. april er avskrevet og på 

den andre en vernepliktsretorikk preget av samme malmfulle patos som for 50 år 

siden.10 Dette er i beste fall bevisstløst og i verste fall et bedrag med åpne øyne. 

Her vil antagelig grunnlovseksperter si at myndighetene ikke gjør noe 

ulovlig ved å tolke Grunnlovens paragraf 119 slik at verneplikt kan anvendes 

også når det ikke foreligger en eksistensiell trussel – det ligger for så vidt 

implisitt i selve paragrafens utforming. Men det er liten tvil om at i folks 

alminnelige bevissthet er verneplikten fortsatt knyttet til forestillingen om vern 

av landet mot invasjon og nasjonal utslettelse, fordi de færreste foretar 

koblingen mellom vernepliktsinstituttet og den endrede sikkerhetspolitiske 

situasjon av seg selv. Skulle det for eksempel komme til en væpnet konflikt som 

dreide seg om norsk ressursjurisdiksjon i de havområdene vi gjør krav på – 

hvilket snaut nok ville bety noe avgjørende for noen av oss – og denne 

konflikten krevde eksempelvis et par hundre vernepliktige liv, ville det 

sannsynligvis blitt et ramaskrik. Det hadde antagelig utløst en følelse hos det 

store flertall i befolkningen av at de var blitt ført bak lyset, og hadde medført 

hele ordningens umiddelbare avskaffelse – nettopp fordi vernepliktsretorikken 

skaper helt andre assosiasjoner og forestillinger enn de som er konsistente med 

dagens sikkerhetspolitiske virkelighet. Myndighetenes formelle rett til å tolke 

Grunnloven på denne måten er med andre ord ikke saken her, den er utvilsomt 
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 Vernepliktsutvalgets innstilling, pkt 3.6.1 Samfunnskontrakten. 
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til stede. Spørsmålet er derimot om de så å si bryter samfunnskontrakten ved å 

overskride grensene for ordningens moralske autoritet og legitimitet, når den 

anvendes for andre formål enn dem den historisk har vært knyttet til. I stedet 

utnyttes ganske kynisk at de fleste mennesker ikke har tenkt særlig nøye 

igjennom disse spørsmålene, men derimot lar sin holdning til verneplikten 

bestemme av sin positive oppfatning av det vi kan kalle dens sekundæreffekter. 

Undertegnede har i hele perioden etter at jeg gikk av holdt en rekke foredrag 

rundt omkring i forskjellige sammenhenger, og en gjenganger i spørsmålsrunden 

etterpå er da nettopp verneplikten. Og, karakteristisk nok, den typiske 

spørsmålsstiller er en mor eller far med en sønn i slutten av tenårene som har fått 

vite at han ikke vil bli kalt inn til militærtjeneste. Dette forarger 

foreldregenerasjonen, som da vil vite «hvorfor ikke vår sønn skal avtjene 

verneplikt, det ville han hatt så godt av» – underforstått å måtte stå opp om 

morgenen, pusse sko, rydde etter seg, tilpasse seg andre og så videre. Mitt 

vanligste svar på dette har vært at det nok er mulig, men at det i så fall er en 

kostbar måte å korrigere mangler i barneoppdragelsen på. Av og til har det 

likevel vært fristende å svare med et motspørsmål, nemlig hvorfor det er så om å 

gjøre å risikere å skulle ofre et barn på nasjonens alter om det blir krig. Da blir 

de oppriktig forferdet, og forsikrer om at det jo ikke er det som er poenget. Det 

er førstegangstjenestens positive effekter i fred de er opptatt av. Men hva 

forteller det oss? Jo, at hele ordningens egentlige begrunnelse og konsekvens er 

blitt en abstraksjon og noe man egentlig ikke kan se for seg muligheten av. I 

stedet forbindes verneplikten ensidig med sin påståtte verdi som 

karakterdannende erfaring i seg selv, vel å merke i fred. De politiske 

myndigheter kan med andre ord kritiseres både for rent objektivt å befinne seg 

på kanten av vernepliktens historiske begrunnelse, og for å underslå dette i sin 

kommunikasjon med offentligheten. Dermed unndrar de seg en debatt som 

kunne bidratt til å skape en ny konsensus basert på mer reelle forutsetninger.  

Mest alvorlig er det likevel at vi med dagens vernepliktsmodell ikke skiller 

mellom utdanningsavdelinger og innsatsavdelinger. Mannskapene trenes fra 

første dag i avdelinger som er de samme som kampavdelingene, der den 

operative status og anvendelighet gradvis forbedres fra null til noe som defineres 

som tilstrekkelig etter hvert som tiden og opplæringen skrider frem. I dag anses 

fullverdig operativitet å bli nådd først etter ni av i alt tolv måneders tjeneste.11 

Men den dagen vi eventuelt får en væpnet konflikt i fanget – hvem tror at vi da 

vil avstå fra å bruke avdelinger som kanskje bare er 5-6 måneder inn i sin 

opplæring, når det ikke finnes andre alternativer? Ganske særlig fordi noen 
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 Generalinspektøren for Hærens (nå Sjefen for Hærens) vurdering, nedfelt i diverse styringsdokumenter. 
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vernepliktsavdelinger løser helt kritiske oppgaver for at resten av Forsvaret skal 

fungere. Tror eksempelvis noen at vi kommer til å la luftvernavdelingene, som 

har ansvaret for forsvaret av kampflybasene, tre til side og heller leve med 

risikoen for å la basene ligge uforsvart? Eller tror noen at vi vil akseptere at 

Hærens brigade i Nord-Norge i realiteten bare kan stille en kompanistridsgruppe 

eller to, fordi de to bataljonsgruppene i Nord-Norge begge er helt eller delvis 

avhengige av vernepliktige som ikke en gang behøver å være halvveis utdannet 

for oppgavene sine når konflikten inntreffer?12 Selv i 1940, med Europas slettest 

trente og utstyrte hær, valgte vi å bruke det vi hadde fremfor å gi oss uten kamp. 

Det var sett i ettertid riktig, og kritikken går derfor ikke på at det er galt å slåss 

med det man har, når man har stelt seg slik at man ikke har noe valg. Det uetiske 

ligger i at vi i dag baserer oss på et system som med stor sannsynlighet 

innebærer at vi må sende utrente mannskaper og avdelinger i kamp, i strid med 

standarder vi selv har satt og på tross av at vi må forstå på forhånd at det er dette 

som kommer til å skje. 

Gitt at verneplikten – i tillegg til dysfunksjonelle sider både økonomisk og 

beredskapsmessig – også har vesentlige etiske svakheter, bør vi så like godt 

avskaffe den helt? Undertegnede mener personlig at det ville være dumt å fjerne 

et grunnlovsbeskyttet fortrinn i arbeidsmarkedet når vi først har det. Vi burde 

imidlertid tilpasse modellen til det den funksjonelt sett faktisk er – en 

fordelaktig måte å eksponere en potensielt interessert gruppe frivillige 

ungdommer for en militær hverdag på gjennom en kortvarig, intensiv 

grunnopplæring. Hensikten med det vil være å rekruttere en begrenset del av 

dem som vervede, og overføre resten til Heimevernet og de fredsoperative 

avdelingene der verneplikt fungerer godt. Men det betyr samtidig at «de beste» 

for Forsvarets formål ikke er kvikkaser med blikket festet på en akademisk 

utdannelse.13 De beste er de som vil se noen års verving som et interessant 

alternativ av mange årsaker – å legge seg opp penger, skaffe seg en praktisk 

utdannelse gratis, skape seg en karriere som spesialistbefal (se neste avsnitt) 

eller rett og slett være soldat fordi de trives med soldattilværelsen. De 

potensielle juristene, sivilingeniørene og økonomene konkurrerer vi med 

                                                      
12

 De tidligere omtalte planer for utnyttelse av tidligere årsklasser med vernepliktige for å supplere eller 

erstatte vernepliktige inne til førstegangstjeneste er foreløpig ikke realisert, og vil nøkternt vurdert innebære 

reaksjonstider i overkant av hva som kan påregnes som realistisk varslingstid før en konflikt. 

13
 Planer om videre utdannelse er en av de faktorer som med statistisk signifikans påvirker ønsket om 

videre tjeneste i Forsvaret i negativ retning, se Torbjørn Hanson, Frank Brundtland Steder og Sverre Nyhus 

Kvalvik, "Hva motiverer til tjeneste i Forsvaret? - en innledende kvantitativ analyse av holdninger og adferd i 

Brigade Nord», FFI-rapport 16/01012. 
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universitetene om å rekruttere til offisersutdannelse, og det kan være at vi av den 

grunn også bør kalle inn noen av dem. Men til førstegangstjeneste bør vi 

prioritere dem som har yrkesfaglig bakgrunn og ellers ville velge å bli 

håndverkere, butikkmedarbeidere, yrkessjåfører eller tilsvarende. Kombinert 

med en åpen vedståelse av de økonomiske, sikkerhetspolitiske og funksjonelle 

grunner for hvorfor vi gjør det, vil det stille oss i en mer betryggende posisjon 

enn i dag også etisk sett. 

Befalsordningen 

Den foreløpig siste av de tre endringene som er karakteristiske for omstillingen 

av Forsvaret er innføringen av det såkalte spesialist- eller OR-korpset,14 som for 

alle praktiske formål og i alt annet enn navnet er en gjeninnføring av et 

profesjonelt underoffiserskorps. Også dette må tolkes som et uttrykk for at når 

Forsvaret i stigende grad brukes i reelle operasjoner ute i verden og ikke bare 

øver i våre hjemlige øvingsområder på en tenkt krig, fungerer det som en 

effektiv „reality check‟. Tjenestestillinger og funksjoner som i andre land 

ivaretas av korporaler og sersjanter måtte i norske avdelinger fylles av fenriker 

og løytnanter i de første utenlandsoperasjonene. Dette fordi vernepliktsmodellen 

i kombinasjon med enhetsbefalssystemet medførte at våre korporaler og 

sersjanter ikke hadde hverken den faglige tyngden eller den naturlige autoriteten 

det krever å være leder på grunnplanet under reelle operasjoner. 

OR/OF-ordningens essens er altså at vi nå får et korps av befal med sitt eget 

avansements- og gradssystem som innebærer at vi på en helt annen måte enn før 

vil bevare erfaringsbasert dybdekompetanse på grunnplanet. Der en sersjant 

tidligere var en 19-20 år gammel ungdom med et års befalsskole og ingen 

erfaring, vil morgendagens sersjant være en erfaren soldat med 5-10 års fartstid 

ved lag og tropp. Det gamle systemet var for så vidt godt tilpasset det forsvaret 

det tjente, i den forstand at befalsskole og plikttjeneste som sersjant fungerte 

som en reserveoffisersfabrikk for mobiliseringsforsvaret hvor de fortsatte å 

avansere på basis av kurs og repetisjonsøvelser. Systemet innebar riktignok en 

form for organisert amatørmessighet ved oppsatte avdelinger, derved at en viktig 

opplærings-, ledelses- og kontrollfunksjon systematisk var i hendene på det til 

enhver tid minst erfarne befalet. Så snart sersjantene hadde fått et års tjeneste på 

baken og begynte å få et begrep om hva oppgaven dreide seg om, rykket de jo 

opp til fenriker mens et nytt kull ferske sersjanter rykket inn og overtok. 
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 Fra engelsk, OR = other ranks, altså menige mannskaper og underoffiserer, i motsetning til OF = officers. 
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At sersjantene hadde begrenset kunnskap og erfaring var likevel til å leve 

med så lenge deres eneste oppgave var å instruere og lede vernepliktige rekrutter 

som hadde enda mindre av begge deler. Men etter hvert som innslaget av 

vervede mannskaper stiger, blir det åpenbart meningsløst hvis sersjanten kun har 

et års befalsskole å vise til, mens de han skal lede har tre-fire års tjeneste og 

kanskje både en og to utenlandsdeployeringer. OR/OF-systemet er med andre 

ord bare den logiske konsekvens av at Forsvaret er endret fra å være et 

produksjonsapparat i fred for en mobiliseringsorganisasjon i krig til i større grad 

å bli en stående styrke for oppdrag både hjemme og ute, med helt andre krav til 

profesjonalitet i utførelsen av de samme oppgavene.  

Dermed blir det også mulig å skape en karrierevei og en fremtid for mange 

av de vervede mannskapene vi blir mer avhengige av. De som ikke 

nødvendigvis har hverken anlegg eller lyst til å gi seg i kast med en 

offisersutdannelse og en offiserskarriere som raskt vil ekspedere dem oppover i 

gradene, bort fra det de kan og ønsker å gjøre, og som var det de vervet seg for å 

få drive med. Samtidig trenger jo et moderne forsvar også både administrative 

og tekniske spesialister som ikke nødvendigvis har bruk for den type høyere 

utdannelse som må gis til offiserer. OR-ordningen sikrer også denne kategorien 

muligheter for en lønns- og karriereutvikling som ikke automatisk innebærer at 

vi får en gradsinflasjon fordi lønn er koblet til grad i et enhetsbefalssystem. 

Da vårt opprinnelige underoffiserssystem ble avskaffet ved Hærordningen 

av 1927, var det en reform på politisk mer enn på funksjonelt grunnlag. Det var 

et utslag av ønsket om sosial utjevning og like muligheter uavhengig av 

økonomi og samfunnsklasse – altså av forhold som i dag ikke spiller i nærheten 

av samme rolle. Faktum er jo dessuten at skillet mellom erfaringsbasert 

dybdekompetanse på avgrensede områder og utdanningsbasert 

breddekompetanse på et større område er en selvfølge i alle andre deler av 

arbeidslivet. Ingen ville med sosial utjevning som begrunnelse finne på å gå inn 

for at erfarne arbeidsformenn i anleggsbransjen skulle erstattes av tyveåringer 

med et års kurs og praksisperiode for å kvalifisere seg til å komme inn på et 

ingeniørstudium. Eller å erstatte erfarne sykepleiere med ungdommer som gikk 

et år på sykepleierskole og hadde plikttjeneste på sykehus for å komme inn på 

medisinstudiet. Ikke desto mindre har mange – ikke minst befalsorganisasjonene 

– kjempet innbitt mot et delt befalskorps, mye basert på denne type utdaterte 

holdninger. Forklaringen på at dysfunksjonelle ordninger som ville vært 

utelukket i andre sammenhenger overlever i en militær organisasjon er at den 

ikke til daglig blir satt på den prøven den er forutsatt å bestå, så lenge det 

heldigvis ikke er krig til daglig. Men når systemets svakheter eksponeres for 
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virkeligheten slik utenlandsoperasjonene har gjort, tilpasser også vi oss 

realitetene – om enn motvillig. 

OF/OR-ordningen representerer slik sett et gjennomslag for både fornuften 

og etikken, etter som det vanskelig kan argumenteres for at vi skal sette 

hensynet til en illusjon om sosiale skiller foran hensynet til profesjonell og 

kompetent ledelse av militære avdelinger, med de konsekvenser amatørskap har 

på dette området. Det er således en videreføring av den historiske befalsordning 

under dagens omstendigheter det kunne vært satt et etisk spørsmålstegn ved – 

ikke den ordningen som nå etableres. 

Konklusjon 

Hva som er en etisk forsvarsmodell bestemmes først og fremst av hva som, gitt 

Forsvarets spesielle oppgave, også er rasjonelt ut fra funksjonelle kriterier, i det 

minste hvis vi holder oss i konsekvensetikken. Dette fordi konsekvensene ved 

dysfunksjonelle ordninger på dette området kan måles i tap av liv og materielle 

ødeleggelser som ellers kunne vært unngått. Det er vanskelig å få øye på hva 

slags moralske kvaliteter som skulle være viktigere enn det, hva enten det dreier 

seg om verdien av et territorielt eksistensforsvar, verneplikt eller sosial 

klasseløshet. En slik konklusjon betyr samtidig at hva som er et rasjonelt og 

derfor også et etisk forsvar ikke er noe statisk, men derimot noe som avhenger 

av sin tids forutsetninger. Det vi sliter med å ta inn over oss her i landet er med 

andre ord at hva som er en riktig forsvarsmodell ikke er noe verdispørsmål som 

egner seg for nedfelling i Grunnloven. Det avhenger av hva som til enhver tid er 

de politiske, økonomiske, teknologiske og sosio-kulturelle premisser for en 

militær organisasjon som skal virke etter hensikten. De militære organisasjonene 

som har lyktes best historisk er nettopp de som har tolket sin tid riktig med 

hensyn til disse faktorene. 

I stedet for å innrette oss etter dette har vi i Norge hatt og har til dels fortsatt 

en hang til å sverme for idealer og prinsipper som er overleveringer fra en annen 

tid. Ikke fordi vi er bedre og mer idealistiske enn andre den dagen det faktisk 

koster oss noe (her vil Ibsen være enig igjen), men fordi all denne idealismen 

bygger opp under et bestemt selvbilde – under hvordan vi liker å se på oss selv 

som nasjon. Vi skal som før påpekt ikke lenger enn til Sverige eller Danmark, 

før vi finner en mer pragmatisk og realistisk holdning, også til spørsmålet om 

hvordan samfunnets militære institusjoner skal innrettes. Det er derfor fristende 

å være enig med Ståle Ulriksen, som har påpekt at Forsvarets viktigste rolle i 

Norge gjennom mesteparten av sin nyere historie nettopp har vært å fungere 
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som nasjonsbyggingsinstitusjon – ikke som et velsmurt krigsmaskineri.15 Norge 

med sin erfaring som lydrike gjennom flere hundre år fikk på et tidspunkt behov 

for institusjoner som skulle gjenreise en nasjonal selvbevissthet og selvfølelse, 

og for det formålet egnet selvsagt Forsvaret seg – her i Norge som i en del andre 

land. Det er kanskje dette som, sammen med økonomiske faktorer og en sterk 

tro på betydningen av Forsvarets volum, gjør at den tradisjonelle 

forsvarsmodellen har bitt seg fast lenger i vårt land. Når denne tankegangen 

likevel er på langsom retur, har det antagelig å gjøre med de endringene som 

sakte men sikkert tvinger seg frem og gjør gapet mellom den gamle 

forsvarsretorikken og de forsvarspolitiske realiteter stadig mer synlig. 

Litteratur 

Fleischer, Maria Fauske (2011), Jeg vil inn i Forsvaret – hvem er jeg?, FFI-rapport 

2011/01204, https://www.ffi.no/no/Rapporter/11-01204.pdf.  

Hanson, Torbjørn; Steder, Frank Brundtland og Kvalvik, Sverre Nyhus, "Hva motiverer til 

tjeneste i Forsvaret? - en innledende kvantitativ analyse av holdninger og adferd i Brigade 

Nord», FFI-rapport 2016/01012, https://www.ffi.no/no/Rapporter/16-01012.pdf. 

Howard, Michael (1981), The Franco-Prussian War, (London: Methuen Ltd). 

Luttwak, Edward, Give War a Chance, Foreign Affairs July/August 1999.  

Ulriksen, Ståle (2002), Den norske forsvarstradisjonen – Militærmakt eller folkeforsvar? 

(Oslo:Pax forlag). 

UN General Assembly 2005, World Summit Outcome Document.  

Vadset, generalløytnant (p) Martin, Norsk forsvar forsømmer FN, Aftenposten 3. juni 2005. 

Vernepliktsutvalget 2015, En fremtidig vernepliktsordning, (Oslo: Forsvarsdepartementet). 

Sverre Diesen er general (P) og tidligere forsvarssjef. 

 

                                                      
15

 Ståle Ulriksen (2002), Den norske forsvarstradisjonen – Militærmakt eller folkeforsvar? (Oslo: Pax 

forlag). 



PACEM 20:1 (2017), s. 31-42  

ISSN 1500-2322  

© Feltprestkorpset 

 

 

Drømmen om Scharnhorst – 

om meningers mot  

AV HARALD HØIBACK 

Kunsten å gå på trynet 

Som omtalt i Kingsrøds artikkel i dette nummeret av PACEM gikk Preussen i 

1806 på et av de sureste militære nederlag i verdenshistorien. Da prøysserne 

spiste sin frokost 14. oktober 1806 tilhørte de gruppen av Europas fem viktigste 

stormakter. Da de gikk å la seg om kvelden, var det høyst usikkert om Preussen 

overhode ville være å finne på et europakart i framtiden.  

Selv om Napoleons militære renommé var betydelig i 1806, kom 

prøyssernes totale nederlag ved Jena og Auerstedt likevel som et sjokk hinsides 

forestillingsevne. Hvordan i all verden kunne en av Europas stormakter ble 

fullstendig knust av oppkomling fra Korsika, i spissen for en hær hvor ganske 

mange av dens høyeste offiserer ville blitt vist tjenerinngangen om de hadde 

avlagt Preussen et besøk i mer fredelige ærend? Selv mente kong Fredrik 

Vilhelm III av Preussen at en hær som hans, som marsjerte bedre og holdt sine 

uniformer i bedre stand enn noen andre, selvfølgelig også ville levere varene om 

det kom til krig: «I don’t understand why the most beautiful troops shouldn’t 

also be the best».1 Hans hær hadde ikke vært i krig siden Fredrik den stores tid, 

og som ganske mange andre lite konkurranseutsatte virksomheter var de derfor 

fornøyd med å være best på det de var best på. Møtet med virkeligheten ble 

brutalt.  

Vi skal ikke si mer om slaget i denne teksten, men desto mer om en mann 

som selv deltok, og som irriterte seg grønn over at det i det hele tatt var mulig å 

gjøre en så slett figur. Han var ikke engang prøysser, og var uten adelig opphav. 

Mannen vi snakker om er, gitt overskriften på dette essay, selvfølgelig Gerhard 

                                                      
1
 Kong Fredrik Wilhelm III, sitert i Roger Parkinson, Clausewitz, a Biography, (New York: Cooper Square 

Press, 1971), s. 40. 
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Johann David von Scharnhorst (1755-1813). Han blir sett på som en av 

historiens største militære begavelser, men i Norge er han mest kjent for å ha gitt 

navnet til et tysk krigsskip som deltok under angrepet på Norge i 1940, og som 

endte sine dager på havets bunn nord av Nordkapp i 1943, etter det som skulle 

vise seg å bli Europas siste sjøslag mellom slagskip, hittil.  

Det interessante med Scharnhorst er at han etter katastrofen i 1806 ikke 

forsøkte å drukne sin frustrasjon i alkohol, hoffintriger eller andre adspredelser, 

men i hardt arbeid. Arbeidet gikk i korthet ut på å gjøre den prøyssiske hæren 

bedre, og viktigst her, å gjøre de prøyssiske offiserene bedre, mye bedre. 

Løsningen hadde han lenge før 1806, men katastrofens omfang var av en slik 

karakter at mulighetene for praktisk gjennomslag for idéene var langt større etter 

nederlaget enn før. 

Da de norske soldatene forlot Faryabprovinsen i Afghanistan i 2012 hadde 

de på ingen måte opplevd et nederlag som Scharnhorst hadde gjort ved 

Auerstedt. Det prøyssiske nederlaget førte til at de mistet nær halvparten av sitt 

territorium og halvparten av sin befolkning, og fikk franske garnisoner i Berlin. 

Mye skulle selvfølgelig ha gått fryktelig galt i Afghanistan om våre frustrasjoner 

skulle kunne sammenliknes med prøyssernes. Sannsynligheten for at Taliban 

skulle tjore sine hester inne i Stortingets vandrehall var aldri spesielt stor.  

Like fullt forlot Norges konvensjonelle styrker Afghanistan med blandede 

følelser. Leser man Afghanistansutvalgets rapport fra 2016, vil man se at det 

internasjonale samfunnet oppnådde ganske mye i Afghanistan, men på langt nær 

det man kunne håpe på, eller forvente, gitt det enorme ressurspådraget.2 Om 

Preussen gikk fullstendig på trynet på heia mellom Jena og Auerstedt, lignet den 

norske innsatsen på heiene i Faryab og Ghowrmach på et magaplask. Dette 

gjaldt selvfølgelig ikke bare Norge, men verdens sterkeste militærallianse. Vi 

underpresterte, alle som en.  

Man skulle derfor tro at også Forsvaret hadde gått inn i en selvransakelse 

etter opplevelsen. Den selvransakelsen er det imidlertid vanskelig å få øye på. 

Profesjonsforståelsen i Forsvaret er slik at mistanker om at Forsvaret «ikke 

virker» ikke bekymrer oss noe særlig. Vårt nederlag der var på ingen måte stort 

nok, eller relevant nok, til å forårsake særlige annet enn et skuldertrekk her 

hjemme. Det avstedkom betydelig økt anerkjennelse av våre veteraner, men intet 

brennende ønske om å lære eller å bli bedre, i hvert fall ikke på nivået over 

stridsteknikken.  

På det praktiske og stridstekniske nivået er selvfølgelig læringsviljen stor. På 

det nivået er konsekvensene av manglende kompetanse opplagt, i form av 

                                                      
2
 Se Afghanistanutvalgets rapport: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-8/id2503028/. 
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istykkerskutte kropper og frostskader, for å nevne noe. På nivåene over det 

praktiske og stridstekniske er læringssløyfen og læringsviljen imidlertid atskillig 

mer diffus, og tema for denne teksten.  

I Norge faller kompetanseforvaltning og kompetanseutvikling utover det 

stridstekniske nivået utenfor det vi oppfatter som militært relevant. Vi mangler 

en Scharnhorst. Min drøm er derfor at det én dag skal dukke opp en mann, eller 

en kvinne, som med støv og skitt på uniformen slår dørene opp på våre høyere 

militære læresteder og slipper krig og annen elendighet inn. Det er nok av både 

teori og praksis i Forsvarets skoler, men koblingen mellom dem er for svak, og 

oppfattes heller ikke som spesielt viktig. Det er altså denne siden ved norsk 

profesjonsforståelse som er tema her, praksisnær kunnskap og kunnskapsnær 

praksis står for lavt i kurs på nivåene over det stridstekniske.  

Hensikten med å vekke gamle Scharnhorst til live for å kaste lys over en 

dagsaktuell utfordring er todelt. For det første introduserte Scharnhorst noe jeg 

vil kalle den militærfaglige triangel, som vi fremdeles ser spor av. For det andre 

er historien om Scharnhorst velegnet til å sette oss selv i en smule forlegenhet. 

Det er nemlig grunn til å tro at de tankene han og hans kollegaer gjorde seg om 

krig og militær utdanning på det tidlige 1800-tall, er langt mer avanserte enn de 

vi er i stand til å gjøre oss i Norge i 2017. Vi finner fremdeles lett synlige spor 

etter den nevnte triangel, også i Norge, men ser vi nærmere etter ser vi kun et 

ganske halvtomt skall.  

En mann av mange ord 

Til tross for sitt fjonge navn, Gerhard Johann David Scharnhorst, ble vår helt 

født inn i relativt små kår. Hans «von» var noe han i likhet med sin i ettertid 

langt mer berømte elev Carl von Clausewitz måtte gjøre seg fortjent til senere i 

livet. Han ble født i Hannover i 1755 som sønn av en jordbruker, og på denne 

tiden døde man gjerne i den samme standen man ble født. Unge Gerhard hjalp 

sin far med å pløye jorda, og lite tydet på at han kom til å gjøre noe annet i livet, 

ikke annet enn at hans mor kom fra et litt høyere lag enn faren. Og da det i 1772 

tikket inn en liten arv fra morssiden åpnet det seg med ett nye muligheter. I 1773 

begynte Gerhard som elev ved militærakademiet til hertug Friedrich Wilhelm 

Ernst zu Schaumburg-Lippe-Bückeburg. Dette var et heldig valg fordi Friedrich 

var en fyrste som tok opplysningstidens idealer på det største alvor, og hadde 

ambisjoner om å gi alle sine undersåtter (ut)dannelse.  

Han oppfordret sine elever til å bruke hodet, noe Scharnhorst hadde et 

betydelig talent for. Så stort var talentet at han fikk tilbud om å bli lærer selv. 
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Han var visstnok intet fyrverkeri av en foreleser, og hadde sikkert skåret 

moderat på dagens kursevalueringer, men det han sa var til gjengjeldt verdt å 

legge seg på minne.  

Hertug Friedrichs prosjekt var både uvanlig og dristig, for ville befolkningen 

akseptere privilegienes skjevfordeling om de nå fikk nye impulser og nye tanker 

å tenke med?3 Og vil vi egentlig ha offiserer som tenker selv? 

Da hertug Friedrich døde i 1777 og skolen stengte, fikk Scharnhorst tilbud 

om jobb ved en regimentskole i den hannoverianske hæren. Og ved opprettelsen 

av en artilleriskole i Hannover i 1782, fikk han stilling der. Det samme året 

stiftet også Scharnhorst sitt første av flere militære tidsskrift. Et skikkelig 

fagtidsskrift var del av det andre av tre hjørner i Scharnhorst 

kompetansebyggende triangel, som vi skal komme tilbake til under. 

Scharnhorst hadde fremdeles ingen egen kamperfaring, men var likevel 

overbevist om at Fredrik den stores måte å føre krig på ikke ville holde mål i 

framtiden. Ikke bare offiserene, men også soldatene måtte få anledning til å 

tenke selv og tilpasse seg de rådende forhold på slagfeltet. Løsningen var å gi 

dem utdannelse i god tid før krigen brøt ut. De kunne ikke bare være tankeløse 

tannhjul i et maskineri styrt av et geni på toppen. Det var heller ingen garanti for 

at kommende monarker ville ha særlig å bidra med. Av genetiske grunner var 

det langt mellom geniene i de kongelige rekker. Framtidens armeer ville også 

være så store at det i praksis ville være umulig for én mann, uansett begavelse, å 

styre det hele. Man trengte derfor en velfungerende og kompetent generalstab. I 

følge Scharnhorst ville en dårlig trent hær med en god generalstab være å 

fortrekke fremfor en god hær med en dårlig generalstab.4  

Dette virker ikke som spesielt oppsiktsvekkende tanker, men de brøt 

fundamentalt med arven etter Fredrik den store. Å tillate at folk skulle bruke sitt 

eget hode midt i alt kaos og virvar som preget slagfeltet ville være å be om 

katastrofe. Den gjengse holdning var at for mye utdanning kunne svekke folks 

evne til å slåss: «too much learning kills character».5 Scharnhorst var av en 

ganske annen oppfatning.  

 I 1793 ble Scharnhorst, som en 38 år gammel løytnant, endelig sendt i 

krigen. Motstanderen var det revolusjonære Frankrike, og han oppdaget til sin 

store tilfredsstillelse at han også behersket denne siden av yrket. Han holdt hodet 

kalt, og tålte krigens påkjenninger, noe også de rundt ham la merke til. Denne 

                                                      
3
 Charles Edward White, The Enlightened Soldier, Scharnhorst and the Militärische Gesellschaft in Berlin, 

1801-1805 (London: Praeger, 1989), s.4.  

4
 Ibid, s.103.  

5
 Ibid, s.135. 
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krigen var imidlertid uten de store og dramatiske slag, men Scharnhorst ble 

styrket i troen på at tyskere var fullstendig på bærtur når det gjaldt å føre krig. 

Noe måtte gjøres. Han fremmet derfor en rekke forslag, hvor de viktigste var 

bedre trening og utdanning av offiserer og mannskap, ansettelse av offiserer 

utelukkende basert på test- og eksamensresultater, ikke på navn og familie, 

etablering av en fast generalstab og ikke minst innføring av verneplikt og 

avvikling av fysisk avstraffelse av soldater.6 Gode forslag alt sammen, skulle det 

vise seg, men ikke noe hans landsmenn i Hannover var særlig villige til å 

forsøke. De gamle privileger var altfor viktige til at man var villig til å bytte 

dem bort med økt militær effektivitet. Scharnhorst skiftet derfor beite i 1801, og 

fikk napp hos den prøyssiske storebror. Heller ikke der var de herskende lag 

spesielt interessert i reformer, selv om kongen selv fant mange av Scharnhorsts 

forslag fornuftige.  

Scharnhorst ble tilsatt som lærer ved krigsskolen i Berlin. Noe av det første 

Scharnhorst gjorde etter ankomst til byen var å etablere et militært selskap, et 

Militärische Gesellschaft, som gjennom ukentlige møter skulle bidra til militær 

kompetansebygging. Å etablere et slikt vitenskapelig selskap var ingen original 

tanke i seg selv. Slike selskap hadde sine røtter helt tilbake til 1600-tallet og den 

vitenskapelige revolusjon.7 Det var ingen grunn til at de militære ikke skulle ha 

tilsvarende selskap.  

Det var forventet at medlemmene bidro aktivt under møter og foredrag, og at 

de selv skrev tekster som ble anonymt bedømt. Dette med anonymitet var viktig 

fordi rang og kommandoforhold kunne komme i veien for en fri debatt. Skulle 

man lykkes med å få til et fritt ordskifte, som man var helt avhengig av for å 

utvikle militærfaget, måtte man fjerne den frykt og ærbødighet som yngre 

offiserer gjerne næret for eldre kollegaer som kunne sitte med deres videre 

profesjonelle skjebne i hendene. Som man kan forestille seg, ble dette selskapet, 

som tidsskriftene, en vanskelig balansegang. Kreative og frittalende offiserer er 

selvfølgelig helt i orden så lenge de snakker om ting alle kan være enige om, 

som for eksempel hvor elendige utlendingene er, og hvor utmerket man selv er, 

men setter de fingeren på kritikkverdige forhold på hjemmebane er det lengre 

mellom velviljen. Militärische Gesellschaft møtte derfor betydelig motstand i 

etablerte kretser.  

Det militære selskapet levde et kort og hektisk liv og ble nedlagt allerede i 

1805, da Preussen mobiliserte, og offiserene fikk annet å bestille enn å gå i 

                                                      
6
 Ibid, s.19. 

7
 A.C. Grayling, The Age of Genius, The Seventeenth Century & the Birth of the Moderns Mind, (London: 

Bloomsbury, 2016), s.263.  



Harald Høiback 

 36 

møter i Berlin. Vi vet hvordan den krigen endte. Fredriks roboter og 

maskinmanøvrer møtte Napoleons korps og ble skutt i småbiter. Måten 

Napoleons «styrte» slaget på fikk nok gamle Fredrik til å snu seg i graven:  

Ved Jena hadde ikke Napoleon visst noen ting om de viktigste operasjonene 

som fant sted den dagen; han hadde helt glemt to av korpsene, ikke gitt ordre 

til det tredje og muligens det fjerde; ble overrasket over handlingene til det 

femte og, for å toppe det hele, hadde en av hans viktigste undergitte vist en 

oppsetsighet som ville ha plassert en mindre dødelig foran 

eksekusjonspelotongen [dvs. Bernadotte]. Til tross for disse feilene ved 

kommandosystemet vant Napoleon den største seieren i hele sin karriere.
8
  

Etter slaget ble restene av de prøyssiske styrkene kjeppjaget nordover til det ikke 

lengre var noe mer land å flykte på. I november kapitulerte Gebhard Leberecht 

von Blücher ved Lübeck. Kongen var ennå ikke klar for en fredsavtale, men 

krigen var i praksis over. Retretten fra Jena og nordover hadde vært en smertelig 

erfaring hvor den ene festning etter den andre hadde falt nærmest uten sverdslag. 

Noen, som Blücher, Scharnhorst og August Wilhelm von Gneisenau, hadde 

utmerket seg positivt under operasjonene og fikk viktige roller å spille under 

frigjøringskrigen som blusset opp i 1813. For kong Fredrik Wilhelm hadde 

imidlertid høsten 1806 vist med all mulig tydelighet at kompetanse er viktig, 

også i krig.  

I 1807 satte kong Fredrik Wilhelm ned et utvalg, Militär-Reorganisations-

Kommission, som skulle reformere ikke bare den prøyssiske militærmakt, men 

også den prøyssiske statsadministrasjon. Og hvem passet bedre til denne jobben 

enn Gerhard von Scharnhorst? Med seg fikk han også mange av dem som hadde 

vært del av hans Militärische Gesellschaft, som Carl von Clausewitz og andre 

han også hadde hatt som kadetter ved krigsskolen. Komiteen ble på mange 

måter en generalstab i forkledning, og en ny og bedre generalstab var nettopp en 

av dens viktigste forslag. Hva dårlig struktur og militær inkompetanse kunne 

føre med seg hadde blitt åpenbart for alle ved Jena. 

Arbeidet i reorganiseringskommisjonen var selvfølgelig krevende, ikke 

minst fordi Napoleon ikke hadde større interesse av at Preussen skulle reise seg 

igjen. De interne motkreftene mot Scharnhorsts forslag var heller ikke borte, 

selv om de var sterkt svekket etter nederlaget ved Jena. Scharnhorst måtte derfor 

forlate Berlin for en periode. Det fører for langt å liste opp alle tiltakene 

kommisjonen foreslo her, men det viktigste var knyttet til å øke kompetanse og 

å øke viljen til å slåss. Folk som slåss for noe de brenner for, slåss bedre enn 

dem som trues til det.      

                                                      
8
 Martin van Creveld, Command in War, (Cambridge Ma: Harvard University Press, 1985), s.96. 
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I tumultene etter Napoleons mislykkede felttog mot Moskva i 1812 skiftet 

Preussen side i krigen. Etter den formelle fredsslutningen i Tilsit i 1807 hadde 

Preussen vært en av Napoleons motvillige allierte og hadde blitt tvunget til å 

stille avdelinger til felttoget i 1812. I det øyeblikket de prøyssiske generalene så 

at Napoleon for alvor begynte å vakle, sluttet de seg til hans fiender.  

Under slaget ved Lützen i mai 1813 ble så Scharnhorst skutt i foten. Han 

trodde først skaden var bagatellmessig og tok seg ikke tid til å pleie såret på 

skikkelig vis. Ikke lenge etter dro han til Praha for å forhandle med østerrikerne, 

men skaden i foten sammen med den totale fysiske belastningen gjorde at han 

døde uventet 28. juni 1813. Han fikk derfor ikke med seg Napoleons vurdering 

av slaget, som var en god attest til Scharnhorst og reorganiseringskommisjonens 

arbeid: «These animals have learned something.»9  

Kongen hadde nylig forfremmet Scharnhorst til generalløytnant, og det var 

opplagt for alle at ikke bare Preussen mistet en av sine viktigste menn denne 

dagen, men også militærfaget. Scharnhorsts storhet kommer best til syne 

gjennom at han ikke var uerstattelig. De store prøyssiske triumfer i denne 

krigen, som ved Leipzig i oktober 1813 og Waterloo i juni 1815, kom etter at 

Scharnhorst var gått bort, men uten Scharnhorst hadde de aldri lykkes. 

Her vil også vi forlate historien om Scharnhorst, og fokusere på den viktigste 

delen av den militærteoretiske arven etter ham. 

Den militærfaglige triangel 

Eselet til prins Eugene, eller var det Fredriks, har blitt ganske berømt i 

militærlitteraturen. Det skal ha vært med på hele 30 felttog, men tro det eller ei, 

også etter en slik eksponering for krigens realiteter var det fremdeles et esel. Det 

beste stedet å lære seg krigføring er i krig, naturlig nok, men ifølge Scharnhorst 

kan man ikke lære av praksis alene. Det man utsettes for av inntrykk må settes 

inn i en ramme. Sender du et esel i krig, får du et esel tilbake, i beste fall. 

Scharnhorsts poeng var at folk må forberedes på det som møter dem i krig. Teori 

alene, eller praksis alene, har liten verdi. Det er i dynamikken dem imellom at 

utvikling finner sted: «[W]ar itself educates only that group of officers who have 

prepared themselves for it and have cultivated their intellect […] Many a 

corporal who has participated in many campaigns remains, without Bildung, just 

a corporal.»10  

                                                      
9
 White, The Enlightened Soldier, s.162. 

10
 White, The Enlightened Soldier, s.43 og 10. 
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Som vi har antydet i avsnittene over, la Scharnhorst ned tre grunnsteiner 

rundt den militære læringsarena. De tre sentrale elementene i Scharnhorsts 

kompetansefilosofi var: skole og utdanning, det militære samfunn og 

generalstaben. Disse tre; den formelle utdanningen, den individuelle og 

personlige kunnskapssøken, og den militære ledelsen, må alle tre bidra for et 

godt resultat.  

Det første hjørnet var de militære skolene, som skulle gi elevene en 

introduksjon til militærfagets mange bestanddeler. Her skulle den viktige 

dannelsen finne sted, og fundamentet legges for offiserenes livslange læring. 

Den formelle utdanningen som fant sted på skolebenkene skulle gi elevene 

verktøy til å tenke med, som logikk, matematikk og militærkunnskap. I tillegg 

skulle den forsyne elevene med et reservoar av relevante modeller og eksempler, 

i form av krigs- og militærhistorie. Om dette skrev Scharnhorst også lære- og 

håndbøker av høy kvalitet:  

Historical examples clarify everything and also provide the best kind of proof 

in the empirical sciences. This is particularly true of the art of war. General 

Scharnhorst, whose manual is the best that has ever been written about actual 

war, considers historical examples to be of prime importance to the subject, 

and he makes admirable use of them.
11

  

I møte med konkrete praktiske og skriftlige oppgaver skulle så studentene 

anvende dette aktiv for å løse oppgaven.  

Selv om den militære skolegangen var viktig for å lære studentene å lære, 

kunne ikke læringen stoppe i det studentene gikk ut av skoleporten med 

vitnemålet i hånden. Den fortsatte i det militære samfunnet, og gjennom ulike 

militære tidsskrift, som Scharnhorst redigerte en rekke av. Dette er det andre av 

de tre hjørner. For igjen å ty til Clausewitz:  

Theory exists so that one need not start afresh each time sorting out the 

material and plowing through it, but will find it ready to hand and in good 

order. It is meant to educate the mind of the future commander, or, more 

accurately, to guide him in his self-education, not to accompany him to the 

battlefield; just as a wise teacher guides and stimulates a young man’s 

intellectual development, but is careful not to lead him by the hand for the rest 

of his life.
12

  

Tanken om verdien av selvutvikling var ikke begrenset til militære kretser. Det 

var også sentralt for Wilhelm von Humboldt (1767-1835) og hans samtidige 

reformer av Universitetet i Berlin.
13

  

                                                      
11

 Carl von Clausewitz, On War (1832), (Princeton University Press, 1976) s.170. 

12
 Clausewitz, On War, s.141. 

13
 Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden, (Albert Bonniers Förlag, 1997), s.235.  
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Ambisiøse offiserer måtte selv ta ansvar for å holde seg à jour med faget, og 

her ble ulike tidsskrift et viktig verktøy. Scharnhorst var nemlig av den 

oppfatning at soldatene vanskelig kunne ha tillit til offiserer som åpenbart ikke 

ante hva de snakket om.
14

 Som antydet etablerte Scharnhorst flere tidsskrift med 

årene, og den viktigste grunnen til den stadige nyetableringen er at faglig 

utvikling ofte baserer seg på kritikk av eksisterende praksis, og kritikk er det 

ingen som liker, spesielt ikke folk med makt og myndighet. Tidsskriftene hans 

ble derfor raskt uglesett, og truet både med det ene og det andre. Av taktiske 

grunner ble de derfor nedlagt, før Scharnhorst etablerte et nytt under et annet 

navn. 

Det tredje hjørnet i triangelet er en velfungerende generalstab. Den skulle 

lede styrkene i krig, men vel så viktig var det å forberede hæren for kommende 

kriger. Det var generalstaben som skulle utvikle en strategi i krig, og en doktrine 

i fredstid.15 En analyse av framtidige trusler og militære muligheter skulle til 

sammen føre fram til en doktrine, som igjen skulle legge føringer på utdannelsen 

av framtidens offiserer. Dette var koblingspunktet mellom praksis og 

profesjonsbehov, og teori og utdanning. Generalstaben måtte peke på hva den 

trengte, og skolesystemet skulle levere.  

For å oppsummere: Militær kompetanse må dyrkes mellom tre hjørner. I det 

ene hjørnet står kunden, dvs. generalstaben, som bestiller kompetanse av 

leverandøren, dvs. skolene, som står i det andre hjørnet. Det tredje hjørnet, det 

militære samfunnet, skal være en korrigerende røst som motvirker det 

intellektuelle latskap, den mentale innavl og de bekvemmelighetshensyn som 

gror i lukkede rom. Uten åpenhjertig debatt blir den militære kompetansen 

ifølge Scharnhorst som en vannpytt i skogen uten utløp og tilførsel av friskt 

vann.16 Det begynner å lukte.  

Norsk militær profesjonsforståelse  

Arven etter Gerhard von Scharnhorst er godt synlig i det norske Forsvaret i dag, 

men ser vi nærmere etter vil vi se at vi likevel mangler en Scharnhorst. I det 

følgende skal vi ta for oss de tre hjørnene i det triangelet Scharnhorst var med på 

å etablere for å heve den militære kompetansen opp til et nivå hvor 
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 White, The Enlightened Soldier, s.9. 

15
 Scharnhorst brukte ikke begrepet «doktrine», men Felddienst-Reglements, White, The Enlightened 

Soldier, s.37.  

16
 White, The Enlightened Soldier, s.105. 



Harald Høiback 

 40 

militærmakten kunne brukes til å løse statens utfordringer. Hjørnene består som 

nevnt over av skole og utdanning, det militære samfunn og generalstaben. 

Hva gjelder militære skoler og utdanning i dagens norske forsvar, ville 

Scharnhorst utvilsomt ha vært imponert, om han hadde sett det. Betingelser og 

undervisningsfasiliteter ville ha slått ham av hesten. Antall studenter og 

forelesere, ikke minst det faglige nivået på sistnevnte, ville ha forbløffet den 

gode Gerhard. Men hadde han sett nærmere etter, ville han ha blitt mer betenkt. 

For Scharnhorst var det et grunnleggende premiss at det skulle være en tett og 

levende kobling mellom skolens innhold og militærmaktens doktrine og behov. 

De kunne ikke leve i hver sin verden.  

I dagens norske militære utdanningssystem er ikke koblingen mellom teori 

og praksis det den burde og kunne ha vært. Igjen snakker jeg om nivået over det 

taktiske og stridstekniske. Jeg tror nemlig at situasjonen på våre krigsskoler er 

bedre enn på Stabsskolen, hvor jeg selv jobber. På Stabsskolen holder 

forelesningene innenfor for eksempel sikkerhetspolitikk og militærhistorie et 

høyt nivå, men koblingen mot studentens egne erfaringer og Forsvarets 

framtidige operative behov synes uklar. Som tidligere emneansvarlig kan jeg 

ikke huske at jeg noen gang fikk føringer fra Forsvaret om hva etaten ventet å få 

ut av den utdanningen de tilbød sine studenter. Den faglige kvalitetssikringen 

ble ivaretatt gjennom dekanens styringslinjer og høgskolereglementer, men 

hadde jeg vært Scharnhorst ville jeg nok ha forventet at de operative sjefene i 

Forsvaret ville ha ytret seg noe klarerer om relevans. Hva ønsker de at de 

nyutdannede stabsoffiserer skal ha med seg ut i operativ virksomhet? 

Jeg opplever altså, med alle forbehold knyttet til at jeg ikke har sittet i alle 

råd og møter, eller lest alle sakspapirer, at dialogen mellom de som etterspør 

kompetanse og de som tilbyr den er langt svakere enn det Scharnhorst ville ha 

foretrukket. Og hadde han vært vitne til den reformen av utdanningssystemet 

som hjemsøkte oss i 2017, hadde han ikke blitt bestyrtet, men målløs. 

Reformens motiv er «gevinstrealisering», og styres gjennom konkrete måltall 

knyttet til å redusere antall stillinger og halvere budsjetter. Kjerra settes altså 

foran hesten. For Scharnhorst ville en slik prosess ha startet i motsatt ende, med 

å kartlegge hva Forsvarets kompetansebehov i fremtiden er, både i innhold og i 

volum. Deretter ville han ha sett på nødvendige justeringer i skolesektoren for å 

være i stand til å levere det Forsvaret trenger. Over- og feilproduksjon ville han 

ha skåret vekk, mens mangler og hull ville vært dekket så langt pengepungen 

rekker, og i Norge på jakt etter NATOs 2 % mål rekker pengepungen langt.  

Også hva gjelder det militære samfunnet, altså den militærintellektuelle 

kompetanseutviklingen som finner sted på de ferdigutdannede offiserenes fritid, 
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ville Scharnhorst ha funnet mye å glede seg over. Oslo Militære Samfund 

(OMS) har holdt koken siden 1825 og er still going strong, og Norsk Militært 

Tidsskrift har vært her siden 1831. Disse er heller ikke alene. Tidsskriftet du 

leser nå, PACEM, er også med på å holde liv i en debatt om ulike sider ved bruk 

av militærmakt. Dette ville Scharnhorst ha nikket anerkjennende til, men hadde 

han begynt å lese i tidsskrifter og bøker, eller gått på mandagsmøtene i OMS, 

ville han blitt mer betenkt. Han ville finne mye interessant og tankevekkende, 

men hvor er den kritiske debatten om Forsvarets operasjoner? Gitt at vi slet som 

vi gjorde i Afghanistan, burde det vært et lite berg av kritiske artikler som 

debatterer måten vi opererte på, og måten vi burde ha operert på. Informative 

artikler og foredrag finnes, men veldig lite som løfter fram dårlig praksis og 

forbedringspotensialer. Samme er det med de bøkene om Afghanistan som er 

skrevet av profesjonens egne folk. Du skal lete hardt og lenge for å finne spor av 

selvkritikk. Afghanistanoperasjonen har avstedkommet langt flere medaljer og 

festtaler i Norge enn kritisk ettertanke. I Norge mangler vi folk som Emile 

Simpson som skrev boka War from the Ground Up: Twenty-First Century 

Combat as Politics, Frank Ledwidge som skrev boka Losing Small Wars, British 

Military Failure in Iraq and Afghanistan og Daniel Bolger, Why We Lost. Alle 

tre er offiserer med personlig erfaring med det de skriver om, og som ser et 

betydelig forbedringspotensiale.  

Om vi tar med oss Scharnhorst til det tredje hjørnet i triangelen, 

generalstaben, er det ikke helt opplagt om vi skulle tatt ham med til 

Forsvarsstaben eller til Forsvaret operative hovedkvarter. Uansett, han hadde 

sikkert blitt imponert, nok en gang. Spesielt av alle skjermer og blinkende lys. 

Men om han hadde spurt etter alle de gamle planene for Norges engasjement i 

Afghanistan, eller spor etter de verbale kampene mellom ekspertene over hva 

Norge burde gjøre ved ulike strategiske veivalg, hadde han igjen blitt mer 

betenkt. Visst var Norge en av mange allierte i Afghanistan, men det burde ikke 

ha fritatt oss fra å ha en langsiktighet i spørsmål om hva og hvorfor knyttet til 

Norges militære bidrag. Hadde Scharnhorst vært frimodig nok til å spørre etter 

erfaringsrapportene som skal danne utgangspunktet for doktriner og framtidige 

forbedringer, ville han blitt slått av hvor lite kritiske de er. Det sies at vinneren 

er den taperen som lærte mest av nederlaget: «The winner is the loser who 

evaluates defeat properly».17 Hva det norske Forsvaret skal ta med seg av læring 

fra Afghanistan, utover det praktiske og jordnære, er det ikke helt lett å få øye 

på. 
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 Nick Clegg, Politics, Between the Extremes (London: The Bodey Head, 2016), s.3. 
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Konklusjon  

Høsten 1806 var det god stemning i den prøyssiske hæren. Endelig skulle de få 

vise hva de var gode for. To dager før slaget ved Jena og Auerstedt skrev derfor 

en ung Clausewitz til sin forlovede: «Om to eller tre dager vil det stå et slag som 

hele hæren venter ivrig på. Personlig ser jeg frem til det med den samme glede 

som jeg ville ha gjort om det var mitt eget bryllup.»18 Slaget ble som vi vet en 

gedigen skuffelse. 

Hva om vi en dag må sette hele vårt Forsvar i sving for å møte en militær 

trussel? Hva om vi en dag blir tvunget til å bruke militærmakt effektivt for å nå 

mål som virkelig betyr noe for oss? Vil vi være i stand til det? Det vi tok med 

oss fra Afghanistan er som beskrevet i Kingsrøds artikkel i dette nummeret av 

PACEM et ytterligere økt fokus på enkeltmann og på mindre avdelinger, noe vi 

alt var ganske gode på. Det vi var langt dårligere på, å lage og gjennomføre 

planer som kunne bringe oss nærmere våre strategiske og politiske mål, blir vi 

som følge av utdanningsreformen sannsynligvis enda dårligere på.  

Kobling i Norge mellom Scharnhorst tre hjørner er for svak. Stabsskolen får 

i for stor grad drive sin undervisning i fred uten særlig innblanding utenfra. Det 

militære samfunnet, bredt definert, er opptatt av mange ting, men i liten grad av 

å røske opp i dårlig operativ praksis. Vi er mer opptatt av veteranpleie og mental 

helse, enn av å kritisere med den hensikt å lære. Generalstaben er heller ikke 

spesielt opptatt av hvordan man kan bruke (blant annet) militære midler for å nå 

politiske mål, eller å fortelle skolene hva slags folk og kompetanse som trengs i 

framtiden.   

Til slutt har jeg en drøm om at neste gang det kommer en i Armanidress fra 

McKinsey & Company eller en politisert byråkrat fra Forsvarsdepartementet for 

å riste i Forsvarets utdanningssystem, møter han litt større motstand enn sist fra 

dem som er satt til å forvalte nasjonens militære slagkraft. For å låne en 

formulering fra Clausewitz, og med Scharnhorst i tankene: «We hope that some 

tough fighting soldier, full of commonsense, will be there to shut him up.»19 

Harald Høiback (f. 1969) er oberstløytnant i Luftforsvaret og hovedlærer ved 
Forsvarets stabsskole/Forsvarets høgskole. Han har en doktorgrad i filosofi fra 

Universitetet i Oslo og mastergrad i historie fra University of Glasgow. Han har 
sitt spesialfelt innenfor doktriner og militær idéhistorie. 
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Ny personellordning i 

Forsvaret – betydning for 

profesjonsidentiteten 

AV STEIN HELGE KINGSRØD 

Er den nye militærordningen en konsekvens av erfaringene fra 

Afghanistan? 

I 1806 knuste den franske hæren den prøyssiske i slaget ved Jena og Aurestedt. 

Den franske hæren hadde soldater som var besjelet med revolusjonær glød, og 

ledet av offiserer hvis talent for oppgaven var bevist gjennom oppnådde 

resultater i strid, fremfor fødsel og opphav. De prøyssiske avdelingene derimot, 

besto av soldater som utførte sine plikter under tvang og tukt, og etter ordre fra 

offiserer som ikke hadde andre kvalifikasjoner for oppgaven enn et adelig 

opphav. Den prøyssiske hæren var på den tiden likevel ansett, i alle fall i egne 

øyne, for å være den best trente og mest disiplinerte i Europa, og et ypperlig 

sikkerhetspolitisk redskap.  

I møte med Napoleons revolusjonshær hadde den likevel lite å stille opp 

med, skulle det vise seg. Denne nasjonale katastrofen gav støtet til et omfattende 

reformprogram av hele den prøyssiske staten, der hele det prøyssiske samfunnet 

gjennomgikk reformatorenes granskende blikk. Som del av det overordnede 

reformprogrammet gjennomgikk også de som hadde vært direkte involvert i 

katastrofen, det prøyssiske militære, også store endringer. Lederen for den 

militære delen av reformprogrammet, Gerhard von Scharnhorst, innså at det 

ikke bare var umoderne organisering, feilaktige beslutninger og manglende 

forsyninger som hadde ført til katastrofen, men at det var hele militærmaktens 

oppbygning, både strukturelt og kulturelt, som ikke kunne hamle opp med tidens 

utfordringer. De påfølgende reformene førte til en endret militær rolleforståelse, 

der de militære gikk fra å være et redskap for den prøyssiske kongen til å bli 
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hele nasjonens tjener, og det kom endrede krav til kompetanse der militær 

kompetansebygging ble satt inn i et overordnet utdanningssystem, og 

rekruttering og seleksjon til den militære profesjon skulle (i større grad) baseres 

på talent og utdanning fremfor adelig opphav.
1
 I Harald Høibacks artikkel 

annensteds i bladet blir denne reformen, og dens konsekvenser, mer grundig 

analysert.   

Stater og statenes sikkerhetsstyrker utvikler seg kontinuerlig for å tilpasse 

seg endrede omgivelser. Reformer er ofte strukturelle, og påvirket av 

teknologisk utvikling eller nye oppskrifter for hvordan styre en etat mest 

effektivt, men reformer innebærer som oftest også en ikke ubetydelig kulturell 

komponent. Andre ganger er det den kulturelle komponenten som er mest 

sentral, men som også fører til strukturelle endringer. I Norge har overgangen 

fra et mobiliseringsbasert invasjonsforsvar til et stående innsatsforsvar vært en 

stor endring. Størst har endringen vært for Hæren, som var den forsvarsgrenen 

som i størst omfang var basert på mobilisering av en stor reservestruktur. 

Samtidig har Hæren gjennom innsatsen i Afghanistan i utstrakt grad blitt prøvd i 

skarpe situasjoner, noe som under den kalde krigen stort sett bare skjedde for 

Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Siden det er Hæren som har erfart de største 

endringene, er det også de som har sett størst behov for en reform. Et interessant 

spørsmål er derfor i hvilken grad reformen er preget av nettopp Hærens 

erfaringer, og i hvor stor grad er dette påvirker implementeringen? I denne 

artikkelen vil jeg forsøke å vise til noen perspektiver som kan være nyttige for å 

analysere en slik reform. Først vil jeg imidlertid gi en kort presentasjon av selve 

reformen, slik at vi før vi går videre kan ha et felles bilde av hva vi snakker om.  

Den strukturelle endringen. 

Den nye militærordningen, kalt Ordning for Militært Tilsatte, (OMT) er en 

omfattende nytenkning rundt personell og kompetanse i Forsvaret som 

innebærer en fundamental endring av den militære profesjonen i Norge. 

Hovedingrediensen i ordningen er at Forsvaret går fra et enhetlig karriereløp for 

militært ansatte der alle har offisersgrad, til et todelt karriereløp der det skilles 

mellom ansatte med spesialiserte funksjoner og dybdekunnskap tiltenkt de 

lavere nivåene, og ansatte med generelle funksjoner og breddekunnskap tiltenkt 

et vertikalt karriereløp. I hovedtrekk er de to karriereløpene delt inn som 

spesialistbefal/OR (Other Ranks) og generalistbefal/OF (Officer). Den nye 
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ordningen legger gjennom to separate karriereløp til rette for en økt 

funksjonsdeling mellom offiserer og spesialistbefal, og dermed også for å kunne 

spesialtilpasse kompetanse og kompetansebygging til de funksjonene de 

respektive befalskategorier skal ha i organisasjonen. Dette til forskjell fra 

tidligere der det kun var ett felles karriereløp, representert ved såkalte 

enhetsbefal, og der det var et mer utydelig skille i funksjon og utdanning 

mellom de som hadde spesialiserte fagoppgaver og de som hadde generelle 

oppgaver. Det er gjennom denne tydeliggjøringen av skillet i funksjon og 

kompetansebehov den nye ordningen er ment å gi en forbedret militærprofesjon 

– og på en mer kosteffektiv måte.  

La oss koste på oss et kort tilbakeblikk.2 Forsvaret har også tidligere hatt et 

to-delt befalskorps. Frem til 1930 var det i tillegg til de krigsskoleutdannede 

offiserene et eget underoffiserskorps bestående av ulike sersjantbefal med 

underoffisersskole. Den gangen var imidlertid det samlede befalskorpset preget 

av gjensidig mistillit, et dårlig samarbeidsforhold mellom offiserene og 

underoffiserene, og mer preget av klassekamp enn av en felles militær 

profesjonskultur. I svært grove trekk kan vi si at offiserene kom fra 

byborgerskapet og stemte Høyre, mens underoffiserene kom fra bygda og stemte 

Venstre, og i tiltakende grad også Arbeiderpartiet.  

Offisersutdannelse ble gitt på Krigsskolen, der opptakskravet med eksamen 

artium effektivt avgrenset denne utdanningsretningen fra de delene av 

befolkningen der eksamen artium hverken var økonomisk gjennomførbart eller 

kulturelt internalisert. Det vil si for de fleste. Underoffiserene på sin side hadde 

likevel en omfattende utdanning etter datidens målestokk med fire års 

underoffisersskole, og var dermed blant utdanningseliten i bygda. Ikke sjelden 

var folk med underoffisersskole sentrale ledere i det fremvoksende 

bygdebyråkratiet. Underoffiserene var dermed blant bygdens mest respekterte 

menn, men ikke desto mindre skulle de underordnes ofte adskillig yngre og 

uerfarne offiserer med en ganske annen kulturell bakgrunn. For å kompensere 

for dette tilla offiserene seg ofte en arrogant væremåte overfor underoffiserene, 

og slik bygde motsetningene seg opp i takt med den øvrige konflikten mellom 

klassene i samtiden. Hva som gjorde disse motsetningene mellom 

befalskategoriene så store i Norge sammenlignet med andre land på samme tid 

er det ikke opp til denne artikkelen å besvare, men det dårlige 

samarbeidsforholdet mellom underoffiserer og offiserer bidro til at hele 

                                                      
2
 Det vil imidlertid føre for langt å gå i dybden på den historiske utviklingen. For en detaljert beskrivelse av 

denne utviklingen vil jeg anbefale Hans P. Hosar, Kunnskap, Dannelse og Krigens krav, Krigsskolen 1750-2000, 

(Erlanders Publishing AS, 2000). 
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ordningen ble avskaffet, og ordningen med enhetsbefal ble innført fra 1930. 

Imidlertid ble sersjantbefalet gjeninnført under krigen etter mønster fra de 

britiske forsvaret og vedvarte i det norske forsvaret frem til 1975, da 

enhetsbefalet igjen tok over etter den todelte befalsordningen.   

Nå skal vi altså gjeninnføre ordningen med to befalskategorier. Det 

innebærer som nevnt at vi nå får en egen kategori sersjantbefal som skal ha 

dybdekompetanse innen virksomheten på de lavere nivåene i Forsvarets hierarki, 

og først og fremst være ment å ha mesteparten av sin karriere på de lavere 

nivåene. Det er den mest synlige forskjellen, men det er ikke den eneste. Når vi 

går fra enhetsbefal til to kategorier vil vi også få en ny type offiser. Der det 

tidligere enhetsbefalskorpset, i tillegg til å produsere ledere fra troppsnivå til 

strategisk nivå og stabsoffiserer på alle nivåene i mellom, skulle det også ivareta 

de mer tekniske oppgavene på lavt nivå slik som instruktøroppgaver, 

materiellvedlikehold og direkte lederskap. Argumentet for denne reformen er da 

at en tydeligere todeling av befalskategoriene vil gjøre det lettere og mer 

kosteffektivt å bygge og vedlikeholde den nødvendige kompetansen til både 

spesialist- og offisersfunksjonene. Skal denne reformen svare til hensikten, er 

det derfor et suksesskriterie at det gjøres opp en tydelig avklaring mellom de 

ulike rollene offiserer og spesialistbefalet skal ha.  

Reformens «software»: den kulturelle endringen. 

I en militærprofesjon er det mange roller og funksjoner som skal fylles. Det som 

kanskje først renner en i hu er det operative lederskapet ved de taktiske/sub-

taktiske avdelingene. Det handler om evnen til å ta initiativ, evne til å ta 

beslutninger, mestringstro, omsorgsevne etc, Men det handler også mye om 

faglig dyktighet innenfor det domenet avdelingen opererer innenfor, det være 

seg teknisk spisskompetanse innen det materiellet som er i bruk, og anvendelsen 

av stridsmidlene og personell for å oppnå en viss målsetning, eksempelvis å 

nedkjempe en fiendtlig avdeling. Men militærprofesjonen har flere funksjoner 

enn det. Det er militærprofesjonen politikerne må støtte seg på når de skal 

utforme en forsvarspolitikk som skal få sikkerhetspolitisk ambisjon til å stemme 

overens med militærstrategiske vurderinger. Militærprofesjonen har altså en 

rådgiverfunksjon i utformingen av statens sikkerhetspolitikk. Og det er 

militærprofesjonen som har ansvaret for å gjennomføre strategien med militære 

midler der det trengs, slik at militærprofesjonen også har en selvstendig rolle i å 

utøvelsen av en viktig samfunnsfunksjon. Samtidig må militærprofesjonen være 

i stand til å anvende de ulike taktiske kapabilitetene på en måte som skaper mest 
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operativ evne. Det er altså ikke tilstrekkelig bare å lære å fly F-35, 

militærprofesjonen må også utvikle doktriner, planverk og institusjoner som 

integrerer denne kapabiliteten med andre stridsmidler slik at både denne og de 

andre kapabilitetene får utnyttet hele sitt potensial. Dette innebærer også evne til 

samvirke med andre etater innenfor sikkerhetssektoren, slik at samfunnets totale 

sikkerhetsbehov blir tatt hensyn til. Militærprofesjonen skal altså være en 

«military manager», eller ekspert i bruk av militære virkemidler, på vegne av 

samfunnet.  

Denne rolleavklaringen vil være utgangspunktet for de øvrige 

suksesskriteriene som følger med reformen. Det neste suksesskriteriet dreier seg 

om hvordan vi bygger kompetanse til de forskjellige funksjonene. På taktisk og 

sub-taktisk nivå er det forskjellig type kompetanse som kreves for å drifte 

materiellet som er i bruk og å utføre taktikk, teknikk og prosedyrer etter fastsatte 

krav og prosedyrer, og den som kreves for å anvende stridsmidlene for å oppnå 

en høyere hensikt og samtidig utvikle taktikk, teknikk og prosedyrer etter 

skiftende omstendigheter. Kompetansen som er verdifull på det taktiske og sub-

taktiske nivået, er heller ikke nødvendigvis like anvendelig for på det 

operasjonelle nivået, der konseptuell kreativitet og breddeforståelse, analytisk 

evne og effektiv stabsmetodikk er påkrevet. På det strategiske nivå kreves igjen 

en annen kompetanse, der profesjonsutøveren må balansere de militæres ønsker 

om klare og tydelige ordre og føringer, med politikkens ambivalens og ønske 

om å holde alle muligheter åpne så lenge som mulig. Kompetansemålet må altså 

ses i lys av rolleforståelse og funksjon som beskrevet overfor, der de ulike 

funksjonene krever ulik kompetanse. Samtidig må det være forståelse for at en 

og samme profesjonsutøver (spesielt OFene med sine vertikale karriereløp) i 

løpet av karrieren vil ha flere og ulike funksjoner, slik at utdanningssystemet må 

legges opp slik at utdanningen kommer når profesjonsutøveren trenger det.  

Personell til begge kategorier befal skal rekrutteres, og de mest egnede 

selekteres. Den viktigste egenskapen ved reformen er å tydeliggjøre behovet for 

både spesialister som skal utføre mer faste oppgaver, og behovet for generalister 

med analytiske evner og evne til å tenke nytt. Til det ene kreves kanskje mer 

praktiske ferdigheter, mens til det andre mer akademiske anlegg, uten at det 

skillet skal trekkes for skarpt. Her er det også en avveining mellom kontinuitet 

og nyrekruttering. Ved hovedsakelig å rekruttere nye befal internt i profesjonen 

kan korpsånd, erfaring og kunnskap forsterkes og bevares mer kosteffektivt. 

Samtidig kan det utvikles sterke subkulturer med stivnede tankemønstre, og et 

verdisyn som skiller dem fra samfunnet rundt. I møte med en stadig skiftende 

verden, kan slike organisasjoner i mangel av eksterne impulser ha vanskelig for 
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å tilpasse seg nye betingelser. Vi kan utvikle en form for organisatorisk 

narsissisme.3 Med en slik organisasjon blir det også mer krevende å utnytte 

samfunnets totale kompetansebeholdning. Blir det imidlertid for mye 

gjennomstrømning, står man derimot i fare for å bruke uforholdsmessig mye 

ressurser på kompetansebygging.  

Forhold knyttet til rekruttering og seleksjon forklarer kanskje også noe av 

det betente forholdet det norske samfunnet har hatt til et todelt befalskorps, og 

kan ha vært medvirkende til at underoffiserskorpset i sin tid ble avskaffet. 

Offiserskadettene var bedremanns barn, mens bondesønner ble henvist til 

underoffisersskolen. Bakgrunnen var dels en mindre egalitær samfunnsstruktur 

enn vi har i dag, men også at offisersutdannelse krevde eksamen artium, noe 

bare de færreste gutter fra bygda hadde. Det var altså den bakgrunnen man 

hadde som definerte hvilke funksjoner man skulle fylle, ikke hva man hadde 

talent for. I dag er det vanskeligere å få øye på slike klasseskiller, og enkelte 

utdanningstilbud er ikke lenger forbeholdt bare noen få, men er tilgjengelig for 

alle, både økonomisk og kulturelt. Men jeg vil likevel hevde at vi bør være 

oppmerksom på mulighetene for å skape klasseskille gjennom måten vi 

rekrutterer og selekterer personellet.  

Hvordan har reformatorene tenkt rundt disse spørsmålene, og hva er i så fall 

årsaken til at man har tenkt nettopp slik eller så? Hvordan og på hvilken måte 

har de tenkt at denne reformen skal lede til en bedre militærprofesjon, - som 

attpåtil skal utvikles mer kosteffektivt? Hvordan en reformidé oppstår, og 

hvordan et reformprogram blir utformet og implementert har mye å si for hvor 

vellykket en reform blir til slutt. Et studie av selv reformprosessen vil derfor 

kunne gi oss viktig kunnskap, som vil være til nytte i implementeringsprosessen.  

Hva sier teorien om dette?  

Innen organisasjonsteorien finner vi flere perspektiver som kan bidra til å kaste 

lys over reformer i offentlig sektor. I følge Tom Christensen et.al. kan en 

offentlig organisasjons utforming analyseres ut fra tre perspektiver, – det 

instrumentelle perspektiver, kulturperspektivet og myteperspektivet.
4
 I det 

følgende skal jeg gå igjennom disse perspektivene, og undersøke hvordan vi fra 

de tre ulike perspektivene kan få en forståelse av hvordan det er tenkt om de tre 

suksesskriteriene beskrevet ovenfor.  
                                                      

3
 Torgersen, Glenn Egil, Ole Boe, Leif Inge Magnussen, Herner Sæverot, Hierarki til besvær (Dagbladet, 

2.mai. 2017). 

4
 Christensen, Tom, Per Lægreid, Paul G. Roness, Kjell Arne Røvik, Organisasjonsteori for offentlig sektor 

(Universitetsforlaget, 2009) kap 2-4. 



Ny personellordning i Forsvaret – betydning for profesjonsidentiteten 

 

 49 

Det strukturelle perspektivet er det perspektivet som i størst grad er preget 

av rasjonell beslutningstaking. Utgangspunktet for reformer ut fra dette 

perspektivet er at en organisasjon har et problem den ønsker å løse og deretter 

vurderer ulike handlingsalternativer for å løse problemet. Det handler derfor om 

å stille riktig diagnose, og deretter velge riktig behandling, noe som imidlertid 

ikke er en så rettlinjet prosess som man skulle tro, men ofte preget av hvordan 

reformarbeidet er organisert. Hvem som er sentrale i reformprosessen har også 

betydning for hvilke problem- og løsningsoppfatninger som danner 

utgangspunktet for reformen. Ofte er den hierarkisk styrt ved at ledelsen 

organiserer reformarbeidet på grunnlag av en mål / middel – vurdering. Men den 

kan også være drevet av underavdelinger av en organisasjon eller sågar 

enkeltindivider, og kanskje også ha et annet målbilde enn det som ville vært 

drevet frem av en overordnet mål – middelvurdering, og fra et annet perspektiv.   

Et slikt annet perspektiv er det kulturelle perspektivet. Det tar på sin side 

ikke utgangspunkt i problemer en organisasjon har med å løse sine 

samfunnsoppdrag, men heller de kulturelle særtrekk som preger organisasjonen. 

En organisasjonens kulturelle egenart har sin opprinnelse i både ytre og indre 

forhold. Organisasjoner som hører hjemme i den norske egalitære kulturen, med 

høy grad av tillit, vil ha en annen utforming og virkemåte enn organisasjoner 

som hører hjemme i mer klassedelte samfunn, med mindre tillit. Samtidig vil 

oppdraget organisasjonen er til for bidra til utviklingen av en egen 

bedriftskultur. Den Norske Kirke har sannsynligvis en annen «bedriftskultur» 

enn Statoil. De færreste velger prestekallet fordi det er godt betalt, men utsikten 

til en god lønnsutvikling er nok en viktig motivasjon for å sikte seg inn mot 

oljenæringen. Charles Moskos hevdet i sin Institutional/Occupational-tese at i en 

militær organisasjon ville yrkesidentiteten variere langs et kontinuum mellom 

Institutional og Occupational.
5
 I en institusjonell organisasjon er medlemmene 

motivert ved at de føler jobben som et kall. Plikttroskap, avdelingsånd, og 

vissheten om å tjene et høyere formål, er sentrale i profesjonsutøverens 

yrkesidentitet. Det motsatte ytterpunktet er der medlemmene først og fremst er 

motivert av lønn, og gode arbeidsbetingelser. Moskos mente at en militær 

organisasjon var pluralistisk, og erfaringsvis var stridende avdelinger nærmere 

den institusjonelle delen, mens støtteavdelinger og avdelinger med stort behov 

for teknisk spisskompetanse var nærmere den yrkesmessige. En ny ordning for 

militært tilsatt i det norske forsvaret må derfor også reflektere en slik variasjon, 

samtidig som man i reformprosessen må være bevisst på hvordan disse 

                                                      
5
 Moskos, Charles C. i Moskos & Wood: The Military – More Than Just a Job? (Pergamon –Brassey’s 

International Defence Publishers, 1998), s 16. 
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perspektivene påvirker målutformingen. Hvilke tiltak som blir ansett som 

relevante for å nå dem kan også være forskjellig, og det kan være behov for 

andre insentiver for å få lojale medarbeidere i en typisk institusjonell enhet, enn 

i en typisk yrkesmessig enhet.   

Der det kulturelle perspektivet forklarer hvorfor den ene organisasjonen er 

forskjellig fra den annen, kan myteperspektivet forklare en motsatt utvikling. 

Myter i denne sammenhengen har mange likhetstrekk med moter, og det som 

oppfattes som moderne og i tråd med tidsånden har en tendens til å spre seg. I 

likhet med at en spesiell klesstil, som av en eller annen grunn får status av å 

være siste mote får folk til å kle seg omtrent likt uten å vite akkurat hvorfor, kan 

moderne oppskrifter for hvordan organisere offentlig sektor også spre seg. Dette 

kan føre til at organisasjoner knyttet til det norske helsevesenet hvis hensikt er å 

pleie og omsorg, får mange av de samme karakteristika som det private 

næringsliv, med krav til inntjening, resultatstyring og virksomhetsplaner. 

Oppskrifter for hvordan man bør utforme en organisasjon kan ofte markedsføres 

som det åpenbart rette, og noe enhver organisasjon bør innføre, uten hensyn til 

organisasjonens kulturelle egenart eller hensikt. Til forskjell fra 

organisasjonsutvikling basert på det instrumentelle perspektivet der problemer 

søker løsning, har myter gjerne det motsatte utgangspunkt. Man har en løsning 

man vil ha innført, så finner man problemer etter hvert.  

De teoretiske perspektivene og personellreformen. 

Innføringen av den nye militærordningen er først og fremst en rasjonell 

handling, får vi håpe. Det meste kan derfor formodentlig forklares gjennom det 

instrumentelle perspektivet. Som vi har sett er utgangspunktet for dette 

perspektivet et eller flere problemer, som man ville finne en løsning på gjennom 

en reform. Først stille en diagnose, og deretter finne den rette medisinen. Men 

hva var det som feilte Forsvaret som gjorde det nødvendig med reform, og 

hvorfor er akkurat denne medisinen den beste? I følge den såkalte 

Kompetansemeldingen legges det vekt på utfordringene med å bemanne et 

stadig mer avansert forsvar med kompetent personell.6 Moderne materiell blir 

stadig mer avansert, og det krever mer tekniske kompetanse for å holde dette 

materiellet i drift, og å kunne bruke det. Samtidig betød nedbyggingen av den 

store reservestrukturen at det ikke lenger var nødvendig med den store 

gjennomstrømningen av befal. I kaldkrigsforsvaret var Hæren i fredstid en skole 

                                                      
6
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for Hæren i krigstid. I likhet med vernepliktige mannskaper som var inne til 

førstegangstjeneste var også det yngre befalet under opplæring for å kunne inngå 

i mobiliseringshæren. Det samme befalet kunne derfor ikke besette en lagfører- 

og instruktørstilling i mange år, selv om det naturligvis ville vært ønskelig at 

lagføreren hadde lengre erfaring. Stillingen han satt i måtte frigjøres for å gi en 

ny befalingsmann et minimum av erfaring før han kunne gå over i 

mobiliseringshæren, og på den måten opprettholde befalsproduksjonen. 

Erfaringene fra Afghanistan har satt spesielt Hæren på andre prøver enn 

under den kalde krigen. Når mulighetene til å havne i strid ble større, medførte 

det en større seriøsitet og profesjonalitet knyttet til aktiviteten på tropps og 

kompaninivå. Det er derfor ikke til å undres over at behovet for mer erfaring og 

spisskompetanse på de lavere nivåene ble opplevd som mer prekært. Man kan jo 

her hevde at behovet for erfaring og spisskompetanse på lavt nivå var like stort, 

om ikke større under den kalde krigen, da kaldkrigsforsvaret også skulle kunne 

brukes i strid, og mot en mye mer kompetent motstander en vi møtte i 

Afghanistan. Men mens erfaring og kompetanse på lavt nivå kom i forgrunnen i 

Afghanistan, kom de under den kalde krigen i bakgrunnen for utfordringene 

knyttet til strategisk og operasjonell planlegging, og bestrebelsene for å få mest 

mulig kampkraft ut av hele nasjonens vernekraft.  

Men det var Hæren. Hva så med Luftforsvaret og Sjøforsvaret? Selv om de 

ville bli forsterket av mobiliseringsenheter i en krigssituasjon, var de i mye 

større grad basert på en stående struktur. Vi hadde ikke jagerflyskvadroner eller 

marinefartøy som mobiliseringsavdelinger. De flyene og fartøyene vi hadde 

skulle opereres i fredstid som i krigstid, og reelle oppdrag som avskjæringer av 

russiske fly og patruljering i Barentshavet var en del av fredstidsaktiviteten. God 

spisskompetanse og erfaring på lavt nivå var derfor en nødvendighet også i 

fredstid. Selv om den internasjonale innsatsen de senere år også har gjort noe 

med disse forsvarsgrenene, vil jeg tro, uten at jeg kjenner disse organisasjonene 

inngående, at kontrasten har vært større for Hærens del.   

Faktisk deltagelse i stridshandlinger og nedbygging av mobiliserings-

strukturen var altså to faktorer som trakk oppmerksomheten i retning av 

utfordringene på det taktiske nivået. Den første gjorde utfordringene mer synlig, 

og den andre gjorde at man også kunne gjøre noe med det. Men var det innenfor 

kompetansen på de lavere nivåene, slik som stridsteknikk og  enkeltmanns-

ferdigheter, skoen virkelig trykket når denne reformen tok til? 

Tilbakemeldingene norske soldater fikk i Afghanistan tilsa tvert imot at de løst 

oppgavene sine meget tilfredsstillende. Ikke dermed sagt at man ikke fortsatt bør 

tilstrebe å bli bedre også på dette nivået, men hva med det nivået som skulle 
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sørge for sammenhengen mellom politiske målsetninger og aktiviteten på taktisk 

nivå? Hva med evnen til å tenke strategi, og lede operasjoner der taktikk og 

strategi blir satt i sammenheng? Der har tilbakemeldingene vært mer blandet, for 

å si det forsiktig. Afghanistanrapporten vektla den mangelfulle strategien fra 

norsk side, og evnen til erfaringsoverføring også på operasjonelt og strategisk 

nivå.7 I den senere tid har det også vært mye oppmerksomhet knyttet til 

Riksrevisjonens rapport om de manglende sikringstiltakene for viktige objekter 

her hjemme. Rapporten peker på manglende evne til å samordne innsats fra 

politi og militære, for å løse nasjonale sikkerhetsutfordringer. Og det er innen 

planlegging og samordning problemene viser seg, mens de to etatene pleier å 

finne gode å pragmatiske løsninger på taktisk nivå. Samtidig er det nå en fornyet 

oppmerksomhet knyttet til nasjonalt forsvar, og samfunnets totale beredskap for 

dagens sikkerhetsutfordringer. Hvor er de stabselementene og stabsoffiserene 

som har kompetanse og erfaring for slikt planarbeid?  

Hva har så Afghanistanerfaringen gjort med kulturen i Forsvaret, og kan 

disse kulturelle endringene påvirke hvordan en slik reform blir unnfanget og 

implementert? For en noen år siden var det mye snakk om behovet for å utvikle 

en krigerkultur i Forsvaret. Når Forsvaret ikke lenger var knyttet til forsvar av 

hus og heim, måtte det være andre verdier som var bærende for en militær 

avdeling. Det profesjonelle fellesskapet og lojalitet til avdelingen, dens 

medlemmer og dens profesjonelle verdier, måtte ta over for fedrelandskjærlighet 

og det norske verdifellesskapet som moralbærere. Motviljen mot å svikte 

kameratene og det profesjonelle fellesskapet skulle være drivkraften for å 

risikere liv og helse for å løse oppdraget, ikke de nasjonale demokratiske 

verdiene. Den samme lojaliteten til avdelingens profesjonelle standarder skulle 

være et vern mot å begå brudd på krigens folkerett, for en profesjonell avdeling 

gjorde ikke slikt.8 En slik organisasjon ville også være nærmere den 

Institusjonelle delen av kontinuumet i Charles Moskos sin I/O- tese. Det kan 

være at enkelte deler av Forsvaret, spesielt gjennom tjensten i Afghanistan, har 

utviklet en slik kultur, og vi kan kanskje finne den igjen i avdelinger som 

Telemark Bataljon, Forsvarets Spesialkommando og Kystjegerkommandoen. 

Dette ville i så fall stemme med de teoretiske prediksjonene om at en slik kultur 

gjerne utviklet seg i de stridende delene av landstyrkene.9  

Samtidig er militære profesjonsutøvere som folk flest, med familie, 

fritidsinteresser og mer egosentriske preferanser som god lønn, stabile 
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 NOU 2016:8 En god alliert – Norge i Afghanistan 2001 2014, s 204. 

8
 Diesen, Sverre, Den nye krigerkulturen (Aftenposten, 18. desember, 2008). 

9
 Moskos & Wood, s. 10. 



Ny personellordning i Forsvaret – betydning for profesjonsidentiteten 

 

 53 

arbeidsforhold og prestisjefylt karriere. Samfunnsutviklingen generelt peker 

også i retning av sterkere orientering mot rettighetene man har i samfunnet, 

fremfor pliktene. For avdelinger med større krav til teknisk spisskompetanse, og 

da gjerne kompetanse som også er ettertraktet på det sivile arbeidsmarkedet, kan 

det derfor være vanskeligere å utvikle en slik institusjonell bedriftskultur, og de 

ansatte i slike avdelinger utvikler seg derfor gjerne mot en yrkesmessig identitet, 

der det er mer tilfeldig at det nettopp er Forsvaret som er arbeidsgiveren. I 

implementeringen av den nye personellreformen må derfor bredden av disse 

kulturelle særtrekkene blant Forsvarets personell og avdelinger tas hensyn til. Er 

man for opptatt av å utvikle tidsriktige økonomiske incentiver og 

karriereutviklingsplaner for de ansatte, risikerer man å svekke de institusjonelle 

motivasjonsfaktorene som gjør ansatte til lojale arbeidstakere. Kultur, 

tradisjoner, og vissheten om å tjene et høyere formål er viktig for å skape 

samhold, og kontinuitet på arbeidsplassen. Mennesket lever ikke av brød alene. 

Men samtidig er ikke symboler og tradisjoner tilstrekkelig, hvis det ikke 

samtidig gis rimelige økonomiske godtgjørelser for arbeidet. Dette er selvsagt, 

men i implementering av denne reformen er det viktig å være oppmerksom på at 

forskjellige typer avdelinger har forskjellige typer utfordringer med å balansere 

disse to behovene.  

Kan så Afghanistanerfaringene ha bidratt til å skape noen myter om hvordan 

man bør organisere den militære personellstrukturen? Erfaringene fra 

Afghanistan bidro som nevnt til en økt profesjonalisering i Forsvaret. Ikke bare 

hva gjaldt å øke andelen vervede, men det ble en mye større seriøsitet knyttet til 

utøvelsen av soldathåndverket. Samtidig fikk det å være «profesjonell» en 

egenverdi utover å faktisk være dyktig i jobben. For en soldat var det knyttet en 

ikke ubetydelig sosial kapital knyttet til dette. I sin masteroppgave i 

sosialantropologi ved Universitetet i Oslo forteller Ole Magnus Totland hvordan 

begrepet «operativ», bidro til å definere den sosiale kapitalen blant en gruppe 

soldater i Telemark Bataljon.10 Å kunne identifisere seg med den til enhver tid 

gjeldende betydningen av begrepet operativ var her et viktig kriterium for å bli 

integrert i fellesskapet. Selv om soldatene regnet egen virksomhet til å være 

innenfor operativitetsbegrepet, la de likevel ikke skjul på at de ønsket 

anerkjennelser fra de som ble ansett som enda mer operative, nemlig fra 

operatørene i Forsvarets Spesialkommando (FSK).11 FSKs mytiske status, 

medførte et ønske om anerkjennelse fra den kanten for soldatene i Totlands 
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 Totland, Ole Magnus, Det operative fellesskapet, - en sosialantropologisk studie av kropp, kjønn og 

identitet blant soldater i Telemark Bataljon (Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2009). 

11
 Totland, s 56. 
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studie. Kanskje er det noen av de samme mekanismene vi finner i en større 

sammenheng for Forsvarets, og kanskje spesielt Hærens del i møte med 

utenlandske avdelinger fra US Marine Corps, US Army og British Army. I møte 

med disse organisasjonene kan personell fra Hæren ha ønsket å bli oppfattet og 

anerkjent av disse som profesjonelle soldater fra profesjonelle avdelinger. Kan 

mangelen på et eget spesialistkorps da ha blitt oppfattet som problematisk da 

dette kan ha blitt ansett som en typisk attributt for en «profesjonell» hær, selv 

om typiske spesialistoppgaver kanskje ble ivaretatt på et god måte likevel av det 

norske enhetsbefalskorpset? 

En ny og bedre militærprofesjon? 

Ingen av de nevnte teoretiske perspektivene vil kunne gi en fyllestgjørende 

forklaring på innføringen av den nye militærordningen med to befalskategorier. 

Sannsynligvis vil det meste kunne forklares gjennom det instrumentelle 

perspektivet, der man vurderte tidligere ordning som lite hensiktsmessig for å 

bemanne dagens Forsvar med kompetent personell. Spørsmålet vi likevel må 

stille oss er: var den diagnosen som ble stilt innledningsvis i reformen dekkende 

for Forsvarets utfordringer, og var dermed reformen slik den fremstår i dag den 

mest hensiktsmessige behandlingen? Problemet ser ut til å ha blitt definert til å 

være vansker med å beholde personellet lenge nok innen samme fagkategori og 

nivå. Den nye militærordningen ser også ut til å være utformet for å 

imøtekomme denne utfordringen. Men er det realistisk å forvente at en slik 

reform vil gi av økt ståtid i de forskjellige avdelingene, gitt disse avdelingens 

egenart, i møte med generelle demografiske utviklingstrekk? Og var det 

utfordringene med ståtid på lavt nivå som var det store problemet for hele 

Forsvaret? Er dermed de virkemidlene som lanseres med den nye ordningen alt i 

alt den beste medisin for å få en bedre militærprofesjon?  

Samtidig må man i implementeringen være oppmerksom på andre 

mekanismer som vanligvis påvirker en reform, og sannsynligvis også denne. For 

at en reform skal være vellykket må man være bevisst hvordan kulturelle 

faktorer påvirker både utformingen og implementeringen av reformen. 

Kulturelle særtrekk vil være forskjellig fra avdeling til avdeling internt i 

Forsvaret, og norske kulturelle særtrekk vil være forskjellige fra de som er 

dominerende i de organisasjoner som vi har modellert vår ordning etter. Å være 

bevisst hele bredden av kulturelle særtrekk vil være et suksesskriterium for en 

vellykket implementering. 
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Mytenes og symbolenes betydning må heller ikke undervurderes. Det er nok 

likevel ingen som bent fram vil innrømme at den nye militærordningen ble 

innført fordi vi ser sånn opp til US Army, eller andre organisasjoner som har et 

slikt system. Ikke ville det vært sant heller, men noe kan det likevel være i dette 

perspektivet. Myter og symboler er likevel ikke bare tomme fakter, og dermed 

verdiløse i en reformprosess. Myter og symboler kan virke samlende og 

genererer engasjement, noe som kan være helt nødvendig i en 

implementeringsfase. Men dette er likevel et forbigående fenomen, som må 

fylles med et mer substansielt innhold for at endring skal bli varig. Hvis ikke blir 

det ikke denne reformen noe mer enn den gamle avdelingsbefalsordningen med 

nye gradsdistinksjoner. Kan hende er det behov for å revurdere diagnosti-

seringen, og dermed kanskje foreta kursendringer av reformen?   

Hensikten med den nye militærordningen skal gi oss en bedre 

militærprofesjon, det vil si en profesjon som bedre ivaretar sitt samfunnsoppdrag 

i hele sin bredde og dybde – og på en mer kosteffektiv måte. Dette kan kanskje 

oppnås gjennom økt ståtid blant spesialistbefalet, og dermed mindre behov for 

økonomiske virkemidler for å bemanne strukturen. Dette er målbart og kan si 

noe om hvor vellykket reformen har vært. Likevel vil det være profesjonens 

samlede evne til å ivareta sitt samfunnsoppdrag som til slutt er tellende. Dette er 

det ikke så lett å måle.  

Til syvende og sist er det bare en 9. april-situasjon som kan gi fasiten på om 

reformen har vært vellykket.  

Stein Helge Kingsrød (f.1977). Major og hovedlærer ved Avdeling for strategi 

og operasjoner på Forsvarets stabsskole. Han har bakgrunn fra 
ingeniørvåpenet i Hæren, med spesialisering innenfor CBRN-vern (kjemiske, 
biologiske, radiologiske og atomvåpen), og har internasjonal erfaring fra 

Aghanistan. Kingsrød er utdannet ved Hærens krigsskole og har en mastergrad 
i historie fra Universitetet i Oslo. 
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Implementeringen av OMT – 

et sosiologisk blikk 

AV CHRISTOFFER WØLLESTAD 

Slik vi står i dag så er vi preget av en «jeg gjør som jeg vil» holdning. Dette er ikke uten 

videre en negativ ting da det sørger for at vi har handlekraft helt ned til 

enkeltmannsnivå i organisasjonen. Men det betyr også at vi har sjefer som gjør slik de 

vil selv om dette går på bekostning av samstemthet og likhet mellom avdelinger. Det vi 

med OMT ønsker å få til er å fortsette med å dyrke selvstendighet, men sørge for at 

denne dyrkes innenfor visse rammer som sørger for å opprettholde likhet og 

samstemthet med andre avdelinger (intervju med Hærens sersjantmajor 14.01.17). 

 

Artikkelen tar for seg innføringen av ordning for militært tilsatte (OMT), som 

gjennom implementeringen av et sersjant- og spesialistkorps vil være den største 

personell- og forvaltningsmessige endringen i Forsvaret i moderne tid. Det er på 

ingen måte noe nytt med omstillinger innen forsvarssektoren, som på mange 

måter har hatt ulike omstillingsprosesser kontinuerlig siden midten av 1990-

tallet. Det er likevel sikkert at innføringen av to komplementære militære 

karriereløp medfører en enorm kulturell endring.  

Jeg ønsker å rette et analytisk blikk på innføringen i Hæren, og den 

prosessen som har blitt gjennomført så langt. Et skille mellom OR (other ranks) 

og OF (officers) har ikke vært sett i Norge på 41 år. Frem til 1. juli 1975 fantes 

gradene oversersjant og stabssersjant, som gjennom det som ble Hærordningen 

av 1977, ble avviklet og konvertert til offiserer. Dette var rendyrkingen av 

enhetsbefalsordningen, som hadde blitt innført allerede gjennom hærordningen 

av 1927, som hadde avviklet underoffiserskorpset og de tilhørende skolene. 

For å kunne se dypere på OMT senere så er det viktig å forstå at det har vært 

en overgang i fremstillingen av soldatrollen fra den kalde krigens dager og frem 

til i dag. Fra en klar rolle som hjemlandsforsvarer har man de siste årene gått 

mot å fremstille soldaten som en profesjonssoldat, en profesjonell utøver av sitt 

yrke. Overgangen fra å sende ad-hoc sammensatte enheter, slik det primært ble 
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gjort før, til å primært sende faste enheter, slik man så fra Irak i 2003 og 

fremover, har også tvunget frem en mer profesjonell kultur. 

Militærsosiologi som metode 

Denne artikkelen bygger hovedsakelig på et dybdeintervju med Hærens 

sersjantmajor Rune Wenneberg og en analyse av hvordan Hæren presenterer 

OMT i åpne kilder. Det analytiske perspektivet er basert på en 

militærsosiologisk tradisjon. 

Militærsosiologien, eller samfunnsvitenskaplige analyser av Forsvaret 

generelt, er ikke et stort fagfelt i Norge, og hovedsakelig tilknyttet noen få 

institusjoner. Tone Danielsens studie av kultur og tradisjoner hos 

Marinejegerkommandoen (Hos oss sitter kulturen i hjertet, 2011)  er en av få 

større norske studier innenfor dette fagfeltet. Videre kan Brunborg (2008), 

Grønmo (1975) og Totland (2009) nevnes, og av relativt nyere dato har man 

Tore Schartum-Hansens bacheloroppgave fra KS (2016), som omhandler OMT. 

Militærsosiologien som overordnet fagretning ble utviklet USA i etterkant 

av andre verdenskrig, og ble utviklet gjennom systematiske samfunns-

vitenskapelige studier av det militære system og militære individer. Nivåmessig 

så skiller fagtradisjonen seg fra organisasjonsstudier ved å i mindre grad studere 

de militære systemene og organisasjoner per se, og retter sitt fokus mot 

individer og grupper. 

Artikkelen er deskriptiv i form, den tar som mål å fremlegge observasjoner 

som omhandler OMT og den initielle prosessen med å implementere ordningen. 

Artikkelen har ikke som mål å være overordnet normativ, selv om den har noen 

normative innslag. 

Jeg vil, som innledningen forteller, ta for meg et aspekt ved en av de største 

endringene som Hæren og Forsvaret som helhet har vært igjennom. Mange ser 

endringer som en negativ aktivitet for en organisasjon, men endringer er også en 

forutsetning for å være relevant. Med erkjennelsen av situasjonen i Forsvaret 

som ble avdekket av Forsvarssjefens Fagmilitære Råd, og videreført gjennom 

Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) og Landmaktsutredningen (LMU), så er 

endringer både nødvendig og sannsynlig for å sikre relevans både i dag og i 

fremtiden. 

OR-ene kommer 

Det mest synlige som følge av OMT, er innføringen av  spesialister. Soldater og 

befal som skal bli gode i deres respektive fagfelt og som har forutsigbarhet i 
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forhold til kontrakter og økt ståtid. OR-linjen strekker seg fra menige (OR-1-

1+), spesialister (OR-2-4+) og befal (OR-5-9). ORene skal være komplementære 

til offiserene. Mens offiserene nå skal rendyrkes som ledere, er det ORene som 

gir systemet kontinuitet og dyrker soldatfaget. 

 

 

 

Etableringen av OR korpset har foregått gjennom en «top-down» prosess. 

Først gjennom etableringen av HSM som stilling, så gjennom utnevnelsen av 

Hærens øvrige sersjantmajorer og bataljonssersjanter. Videre har det blitt tilsatt 

sjefssersjanter på lavere nivåer. HSM er klar på at det er gjennom å tilsette riktig 

person på rett sted at kulturen i et system som Hæren endres: 

Hvordan skal kultur endres. Allerede i starten med OMT så vi på hvor er vi og 

hvor skal vi. Det vi ønsket å finne var det vi kan kalle for gjeterhundene og 

bjellesauene ute i avdelingene, med det så mener jeg at bjellesauene er de 

individene som leder gjennom eksempel og som er de som blir kopiert i adferd. 

Dette er typisk de som vi ønsker som sjefssersjanter på tropp og kompani 

(Esk/Btt) nivå. Gjeterhundene blir kontrollorganet som sørger for at ønsket 

atferd gjennomføres og opprettholdes. Det er disse funksjonene som blir 

verktøyet for å endre atferden. Kulturen endres ved å sette de riktige personene 

inn i riktig plass i strukturen. Kultur dannes på lavt nivå og ved å sørge for å 

holde erfarent personell på lavt nivå som rollefigurer så vil de påvirke kulturen 

som dannes i riktig retning (HSM, 14.01.17). 

Det vil alltid være uenigheter om hvordan begreper skal defineres og tolkes 

innen samfunnsvitenskapene. Begrepet kultur slik det tolkes i denne artikkelen, 

er de felles holdninger, verdier, og normer som dannes, praktiseres og 

sanksjoneres innenfor en definert gruppe og i møte med andre individer. 

Operasjonalisert så vil kulturen i en gruppe blant annet uttrykkes gjennom felles 

symboler og ritualer.  
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Det er i utgangspunktet helt klart at man ønsket individer som både er 

primus inter pares og som hadde en iboende respekt i sine respektive fagmiljøer. 

Samtidig fremstår det som en viktig del av i implementeringen av OR korpset 

tilsynelatende å ta monopol på kulturuttrykket i Hæren. Offiserene skal ikke 

lengre stå for avdelingenes kultur, det skal nå defineres på lavt nivå og 

sanksjoneres av sjefssersjantene på ulike nivåer. Dette medfører at det er viktig å 

tilsette de rette personene, HSM understreker at subkulturer er akseptert og 

ønsket, mens mot- og kulturer er uønsket (HSM, 14.01.17). Det er både 

sersjantenes og sjefenes plikt å monitorere den kulturelle  utviklingen i en 

avdeling, men det er sersjantrekken som har sanksjonsretten og plikten til endre 

kulturen i rollen som kulturbærere. 

I Norge i dag har Forsvaret mulighet til å plukke på øverste linje både når 

det kommer til vernepliktige som skal inn til førstegangstjeneste og i 

søkermassen til lederutdannelsene. Det er et faktum at tiden hvor alle skulle 

gjennomføre førstegangstjeneste, enten de ønsket eller ei, for lengst er over. I 

2016 fullførte 6857 (forsvaret.no/aarsrapport/statestikk/personer) personer 

førstegangstjenesten og trenden viser at antallet har sunket de siste årene. 

Dersom du som leser denne artikkelen gjennomfører førstegangstjeneste, er du 

mest sannsynlig selektert og del av et privilegert samfunn. Sjansen er også stor 

for at du er der frivillig. Gjennom implementeringen av OMT skal du som 

vernepliktig få bedre rammer og bli en del av en kunnskaps- og kompetanse-

drevet organisasjon. Ved også å søke mot å innføre en klar kulturell linje, ønsker 

man bedre soldatenes forutsetninger. HSM uttalte også noen aspekter ved den 

kulturen man ønsker å skape hos soldatene: 

Per i dag så har vi ikke en sterk hærkultur, selv om den ligger der [latent]. Det 

vi ønsker å utvikle er en pragmatisk «can do attitude» som kjennetegnes at vi 

bare bretter opp armene og gjør det (HSM 14.01.17). 

Har Hæren egentlig hatt noen egen kultur? Eller har man fram til nå observert en 

rekke ukoordinerte avdelingskulturer? Men hvordan skal man egentlig definere 

en felles kultur som omfatter Hæren fra HMKG til GSV, fra Tmbn til Ebn, fra 

offiseren til 19 åringen i førstegangstjeneste. Er det nok med en «can do 

attitude», vil forsvarets kjerneverdier «respekt, ansvar og mot» treffe, eller skal 

man samles om noe helt annet? Krigens brutale krav medfører at soldaten i 

manøveravdelingen, uavhengig om man er vervet eller vernepliktig, i en 

krigssituasjon har som oppgave å ta livet av en fiende før fienden tar livet av en 

selv. Resten av Hærens enheter har som oppgave å understøtte egne manøver-

avdelinger i strid. I radioprogrammet Ekko (23.11.16) forteller HSM Wenneberg 

om ett av mange krigens krav:  
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Det å drepe er unaturlig, når man vokser opp i fredelige Norge så har man en 

trygg oppvekst og reisen fra en 19 år gammel rekrutt som noen år senere skal 

være en selvsikker soldat, som på et brøkdelen av et sekund skal kunne ta et liv.  

Dette må ses i sammenheng med utviklingen av en profesjonsidentitet som 

spesialister. Profesjonelle soldater i andre land som forfatteren har vært i dialog 

med, forteller at «man jobber ikke som soldat ... man er soldat». Soldatyrket, det 

være seg som soldat, underoffiser/befal, eller som offiser, er en livsstil i vel så 

stor grad som en jobb. For personellet som gjennomfører førstegangstjeneste, er 

det ikke en jobb, men absolutt en livsstil. I 12 måneder internaliserer den enkelte 

den militære hverdagen, gjennom for eksempel tvungen sosialisering og 

fastsatte og ufravikelige arbeidskrav.  

Effekter 

Frem til nå så har Hæren vært preget av et tungt systemfokus, det vi ønsker er 

å endre dette til å bli menneskefokusert. Vi ønsker ikke at det skal være Brigade 

eller samvirkesystemet som det dreier seg om, men de individene og soldatene 

som dette består av (HSM, 14.01.17). 

 
 

Alle militære avdelinger bygger på individet som minste byggestein, dette 

uavhengig av forsvarsgren, bransje eller troppeart. Enkeltmann, individet, settes 

i samspill med andre individer og utstyr til ulike våpensystemer. Ulike 

avdelinger selekterer og utdanner personell på ulike måter og etter ulike 

kriterier. Det innebærer med andre ord en stor utfordring å sy Hærens iboende 

ulikheter sammen gjennom OMT, i tillegg kommer de mulig strukturelle 

endringene som LTP vil medføre.  

Men som det er uttrykt over, så skal OMT og innføringen av spesialistene 

føre til en generell kompetanseheving både i organisasjonen og hos enkeltmann. 
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Det skal skje gjennom å frita sjefene for et stort spekter med dybdekompetanse 

utover operativ ledelse, samtidig som erfarent personell skal drive utdanning og 

kompetanseoverføring. For at dette skal fungere optimalt vil man i fremtiden ha 

et stort og nøye fokus mot å rekruttere, selektere og utdanne riktig personell inn 

i de to komplementære søylene. Dette er ikke bare et spørsmål for fremtiden, det 

er også et spørsmål som står sentralt i de innledende fasene hvor man skal legge 

grunnlaget for veien videre. Som et eksempel er vi nå i en situasjon hvor både 

troppssersjant og troppssjef har bakgrunn fra Krigsskolen. Personene som har 

disse rollene i fremtiden, vil ha ulik bakgrunn, enten fra Krigsskolen (OF) eller 

Befalsskolen (OR). 

For tjenestegjørende personell ansatt i Forsvaret er det flere ulike aspekter 

som ligger til grunn for både ståtid og valget av en militær karriere i 

utgangspunktet. Tatt i betraktning OMTs økte fokus på ståtid og 

dybdekompetanse i egen avdeling, blant annet gjennom beordringssystem for 

OR-2-6 (alternativt til fylte 38 år), medfører dette at den enkelte ansatte er 

forventet til å være ved samme avdeling over lengre tid. I rammene av OMT og 

sentralt for å holde på personellet, ligger insentivordningene an til å bli et viktig 

moment i å tilrettelegge for OR-enes karriere. Det er kun gjennom erfarent 

personell som tjenestegjør ved avdelingene over tid at Hæren blir i stand til å få 

den nødvendige kontinuiteten for å sørge for de forventete effektene som 

definert over. Ved kontinuitet søker Hæren å rette et klart fokus på individet. 

Visjonen 
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Som det vises over, har det blitt definert store visjoner for hva 

sersjantkorpset skal utvikle seg til å bli. Gjennom å la personellet utvikle seg 

faglig, akademisk og som ledere i en horisontal karriere, søker man gjennom 

implementeringen av OMT enda en gang og endre et system som har 

gjennomgått store endringer de siste tjue årene. Det definerte målbildet er at 

sersjantkorpset skal bli Hærens ryggrad, gjennom profesjonalitet, verdier, 

kompetanse og handlekraft. Sersjanten skal lede, motivere, trene soldater samt 

være tradisjonsbæreren i avdelingen. Noe av det som denne artikkelen har satt 

fokus på, er utfordringene for ordningen. Veien fram til et fullgodt sersjant- og 

spesialistkorps er brolagt med gode intensjoner, erfaringer og vurderinger; men 

det er også mange utfordringer og det er avgjørende at de håndteres godt i 

utgangspunktet.  

De siste årene har vist at Europa og verden står ovenfor flere 

sikkerhetspolitiske utfordringer med regionale og globale implikasjoner. Fra å 

ha deltatt i lengre operasjoner utenfor NATOs kjerneområder, har Norge 

gjennomført en definitiv vridning mot igjen å se Nordområdene som sentralt for 

den norske sikkerhetssituasjonen. Samtidig er det gjort en rekke studier for å se 

hvilken utvikling Forsvaret som helhet skal følge videre. Profesjonalitet hos de 

ansatte skal, som følge av OMT, forhåpentligvis gjennomsyre organisasjonen i 

alle ledd. Det betyr ikke at profesjonalitet er noe nytt i den militære 

organisasjonen. Det er heller et tegn på at man i dag må tilpasse 

profesjonaliteten til å passe dagens hær, dagens stridsfelt og dagens 

forventninger til den militære organisasjonen. 

Til slutt ønsker jeg å stille et spørsmål som er helt avgjørende for en sunn 

debatt om innføringen av OMT, og de strukturmessige utredningene som nå 

gjennomføres. Det er mye snakk om spesialistenes og sersjantenes plass og rolle 

i organisasjonen, men hva skal offiserenes plass bli fremover? Hvem skal de 

være? Hvordan skal de rekrutteres og utdannes? 

Kilder 

Intervju med HSM Rune Wenneberg. 

Grafikk er hentet fra Hærens Sersjantmajor på Facebook. 

Et antall intervjuer med militært personell i utlandet er gjennomført og har tjent som 

referanseverk for å se på vårt eget OR korps. 

Tone Danielsen (2011). Hos oss sitter kulturen i hjertet, FFI. 
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State-Sponsored Hacktivism 

and «Soft War» 
A Moral and Legal Challenge in the Cyber Domain 

AV GEORGE LUCAS 

Skeptics (e.g., Thomas Rid, 2013) have cast doubt on the notion of authentic 

cyber warfare. Cyber conflict consists, the skeptics argue, solely of activities 

which fall well short of full scale warfare: e.g., crime, vandalism, «hacktivism» 

(political activism by individuals and organizations carried out in the cyber 

domain), industrial espionage, and military espionage. Talk of cyber «warfare,» 

they complain, is largely conceptual confusion, coupled with misplaced 

metaphorical exaggeration. 

Against such criticisms, I have argued by contrast that there is a distinctive 

category of cyber conflict that qualifies as warfare – or, more correctly, which 

rises to the level of the «use, or threat of use, of force by states; or, the 

equivalent of an armed attack» in international law (Lucas 2017). This new kind 

of warfare has thus far manifest itself in two distinctive forms:  

1. effects-based weapons (such as Stuxnet) which can be deployed to 

damage or destroy military targets; and  

2. weapons and attacks in the cyber domain intended to produce political 
effects similar to those usually sought as the goal or objective of a 

conventional use of force by states against one another.  

I have labeled this second class of cyber hostilities «state-sponsored 

hacktivism» (SSH). SSH is one of the principle tactics of a wider phenomenon, 

recently dubbed «soft war,» or unarmed conflict (Gross & Meisels, 2017).
1
 It 

                                                      
1
 Policy experts in the U.S. Department of Defense include a variety of soft war tactics, including the 

various instances of SSH I discuss here, within a general category of conflict they term «grey war»: 

http://www.defenseone.com/ideas/2015/12/fighting-while-friending-grey-war-advantage-isis-russia-and-

china/124787/. This is not a very precise or useful classification, in my view, because it lumps too many 

disparate tactics under a single umbrella, and thus also fails to distinguish among other important but distinctive 

types of «soft war.» The latter is the better general descriptor for all of these approaches to unarmed conflict, 

while SSH is a unique and important element that demands separate attention, for reasons I specify in this article. 
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qualifies as warfare because it is deployed to compel an adversary to yield to the 

political aims of the state utilizing it. SSH is perfectly capable of achieving the 

equivalent of occupying an enemy’s cities, destroying his army, and breaking 

his will to fight. It is fully capable of moving a political center of gravity from a 

given posture prior to the attack, to one more in keeping with the attacker’s own 

political aspirations vis á vis the victim’s in the aftermath. In short, this form of 

cyber conflict satisfies the classical definition of Clausewitz (1830) regarding 

war as politics carried out by alternative means.  

SSH is not identical to, nor can it be merely reduced to acts of vandalism, 

crime, or espionage, although it utilizes such components within the framework 

of an SSH attack. One might say that SSH is either none of the above, or else it 

involves all of the above «on steroids.» Considerations of scale and magnitude, 

as well as of ease of access, are important in understanding this category of 

warfare, much as such considerations have been, in the past, for differentiating 

between «private» and domestic uses of conventional lethal force (e.g., as 

criminal acts by individuals or organizations), and those of «public» warfare that 

are state-sponsored.  

The Rise of State-Sponsored Hacktivism 

With the benefit of hindsight, we can identify what was likely the first clear 

instance of SSH in the DDoS attacks, allegedly by agents of the Russian Federa-

tion, carried out against Estonia in 2007. The most recent examples include the 

North Korean attacks upon Sony Pictures and (using similar cyber techniques) 

on the SWIFT banking system in Europe; the Russian interference in the U.S. 

and French elections; and the Iranian attacks on ARAMCO and (under the guise 

of the anonymous «Cyber Fighters of Izz ad-Din al-Qassam») on the U.S. 

banking system in 2012. Yet another dramatic example of SSH was the theft of 

some 22 million civilian and military personnel files from the U.S. Office of 

Personnel management by PLA Unit 78020 in Kunming, China in 2015.  

It is extremely important, as Jessica Wolfendale demonstrates, to recognize 

this and other tactics of «soft war» as authentic warfare, so that one may 

determine just exactly how to understand and respond to such events 

(Wolfendale 2017). In this instance, one might think it possible to subsume SSH 

in particular, and other elements of soft war, under the relatively new category 

of conventional uses of force that fall short of full-scale war, termed jus ad vim 

(Frowe 2015). But Valerie Morkevičius has shown decisively that soft-war 

tactics like SSH cannot be so understood or subsumed, because they involve no 
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use whatsoever of conventional force (Morkevičius 2017). In particular, unlike 

effects-based cyber weapons and attacks, SSH attacks do not cause physical 

harm. Instead, they disrupt normal social functions, cast doubt and sow fear 

among the general population, and spread confusion, undermine morale, and 

otherwise interfere with the normal conduct of government and military 

personnel and operations.  

Ever since the alarm was raised by cyber experts like John Arquilla (1993) 

and Richard Clarke (2010), we have been anticipating the onslaught of effects-

based cyber attacks: a so-called «Cyber Armageddon,» or «cyber Pearl Harbor.» 

While poised to defend and counter such attacks in our cyber strategy, we have 

been largely silent on how to understand and respond to SSH. Former CIA and 

NSA director, General Michael Hayden (U.S. Air Force, retired), delivering the 

annual Distinguished Haaga Lecture («Russian Meddling in the U.S. Election») 

at the University of Pennsylvania Law school on 18 April 2017 

(https://www.youtube.com/watch?v=Kt36R6DR7Hc), described the U.S. 

posture toward these alternative attacks as confused and disorganized, admitting 

that we do not yet know even what to call these types of cyber attacks, let alone 

has the U.S. developed any kind of coherent strategy to defend or retaliate 

against them. 

Cyber Warfare and Cultural Bias 

Some of this difficulty stems from an underlying organizational and cultural bias 

that blinds us to the significance of SSH. Consider that Israel, the U.S., and its 

allies in the «Five Eyes» signal intelligence alliance are, collectively, supreme 

masters of the first kind of cyber warfare. Effects-based weapons like Stuxnet, 

tactical operations like «Olympic Games», and the recent repeated «mysterious 

failures» of North Korean intercontinental missile test launches, are all complex, 

sophisticated, and resource-intensive operations. Very few nations possess the 

combination of technical expertise and national resources (and perhaps patience) 

to develop and deploy such weapons. Feeble attempts in this realm by less well-

resourced states (an alleged Iranian attack on a small dam in upstate New York 

in 2013, for example: http://time.com/4270728/iran-cyber-attack-dam-fbi/) did 

not prove effective. 

Large-scale, effects-based weapons are, in short, «our» kind of weapon: big, 

bold, expensive, intricate and technologically sophisticated, and fully equivalent 

to conventional war and weapons. By contrast, the weapons and tactics of SSH 

are comparatively small-scale. These rely more on cleverness, stealth, and 
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deception bordering on perfidy. They are affordable, accessible, and attainable, 

and (in comparison to effects-based weapons) easily within reach of adversaries 

who lack the essential resources, or do not choose to invest those resources, let 

alone the time and energy necessary to develop high-quality effects-based cyber 

weapons.  

And indeed: why should they bother? SSH attacks have demonstrated that 

they can accomplish nearly as much «political bang,» for only a fraction of the 

investment «buck.» Perhaps most significantly, these SSH operations take place 

just below the threshold of full attribution and retaliation. General Hayden 

described the months of confusion and uncertainty within the Obama 

administration over how and when to acknowledge and respond, as the Russian 

assaults on the presidential election of 2016 were detected and ongoing in the 

weeks and months leading up to the November 2016 election itself. Officials 

wondered, «What exactly are they up to, and what should we do about it?» 

While we ponder these questions in confusion, our adversaries are literally 

«eating our lunch!» 

No effective defense or counter-attack can be readily instituted against a 

kind of warfare about which we are largely ignorant, and for which we are, at 

present, wholly unprepared. While we have worried about and waited for the 

coming «cyber Armageddon,» our adversaries have figuratively «snuck up 

behind us» and have cleverly instead created disarray in our cyber defenses, 

ironically by utilizing tactics once thought to be the domain of alienated 

teenagers and vigilante groups. And they have done so effectively. We are 

presently engaged in what has proven to be a years-long war in the cyber 

domain in which we (i.e., the U.S., NATO, the E.U., and our allies) have been 

and are being roundly defeated at every turn.  

The Failure of International Law  

Unlike the advent of effects-based cyber weapons, international law has no clear 

jurisdiction over SSH. The first Tallinn Manual (2013) devoted to examining 

the application of international humanitarian law (the law of armed conflict) to 

operations in the cyber domain, clearly identified cyber weapons like Stuxnet as 

«weapons» in the conventional sense of the term, even though composed of 

software instead of explosives (Jenkins 2012). It was largely silent on what we 

are calling SSH, other than commenting that what turns out to be the first 

incident, the 2007 attack on Estonia, did not rise to the level of a use of force, or 

an armed attack.  
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Just as the broader public discussion conflated key elements of cyber 

conflict, so legal and policy experts now routinely conflate and confuse two very 

different modes of legitimate warfare in the cyber domain. Lacking this key 

category of analysis, for example, the successor project, Tallinn 2.0 (2017), 

failed to encompass SSH under any of the remaining regimes and resources of 

international law that it otherwise attempted to bring to bear on cyber conflict 

generally. Even had SSH been properly identified and differentiated in this 

otherwise impressive effort, it is not at all clear that present international law 

would offer much in the way of guidance, governance, or restraint. But no 

guidance of any sort is possible if we fundamentally misunderstand, and fail to 

identify and distinguish the sort of behavior we are trying to govern and control. 

Ethics and Moral Norms 

In Ethics and Cyber Warfare (Oxford UP, 2017), I document the rise of SSH, 

and also attempt to trace the gradual evolution of norms of responsible state 

behavior in this new and novel context. The (alleged) attack on Estonia in 2007, 

for example, was utterly indiscriminate and wholly disproportionate to the 

degree of harm inflicted by the victim state on the aggressor (which itself – the 

Estonian government’s decision to relocate a Russian war memorial – could 

hardly be said to constitute a causus belli). This attack could have been ex-

tremely destructive and harmful, although fortunately it ceased before it became 

so. But had it persisted even a few more hours, let alone spread to other vulnera-

ble cyber sectors of Estonian civil society, it could have resulted in grave injury, 

massive suffering, immiseration, and even loss of life. Despite some of the more 

amusing features of the North Korean attack on Sony Pictures, the political 

implications of that action were potentially serious, and the highly similar cyber 

techniques subsequent employed to disrupt the SWIFT banking system in 

Europe (resulting in the theft of $81 billion from an impoverished country which 

had done nothing whatsoever to bring on such an attack) were extremely grave.  

SSH is no laughing matter. It has become the military tactic of choice for an 

increasingly wide array of unprincipled nation-states, and they, in turn, are 

becoming ever more proficient masters of this novel warfare tactic. We need to 

take this threat seriously, and move quickly to avail the international community 

of the appropriate moral and legal norms with which to understand and restrain 

this new form of warfare. These, as I argue, have already been embodied in 

some of the previous and subsequent forms of attack: e.g., an increased 

willingness to distinguish between military and dual-use targets on one hand, 
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and wholly civilian objects and institutions on the other, as well as to refrain 

from engaging in such cyber attacks without legitimate provocation.  

These are fragile and tenuous achievements, however, which need to be 

acknowledged, ratified, endorsed, and strengthened by all parties to cyber 

conflict. That, to say the least, is a tall order within a domain of otherwise 

unrestricted conflict, within which warring adversaries claim their right to do 

whatever they please, to whomever they wish, whenever they want, with little 

fear of accountability or retaliation. Nevertheless it remains the case, as with 

conventional warfare, that the recognition and modest restraint of war is the first 

step toward a just and lasting peace. 
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Statsprester uten statskirke

 

AV NILS TERJE LUNDE 

Ved grunnlovsendringene 21. mai 2012 ble bestemmelsene om at den 

evangelisk-lutherske religion er statens offentlige religion opphevet. Det neste 

skritt skjedde ved endringer i kirkeloven 18. mai 2016 (Prop. 55 L (2015-2016)). 

Endringene trådte i kraft 1. januar 2017. Fra det tidspunkt ble Den norske kirke 

opprettet som et eget rettssubjekt adskilt fra staten. En sentral konsekvens av 

denne reformen var at det skjedde en virksomhetsoverdragelse av presteskapet 

fra staten til det nye rettssubjektet. Fra denne dato var prestene ikke lengre 

statstjenestemenn, men tilsatt i det nye rettssubjektet. Det er imidlertid unntak. 

Noen prester fortsetter som statstjenestemenn også etter virksomhetsoverdragel-

sen. Dette gjelder først og fremst feltprester, hvor Forsvarsdepartementet 

presiserte at de fortsatt skulle være statstjenestemenn etter reformen (Prop. 55 L 

(2015-2016), 3.4.4).  

Fokus både i den offentlige debatt og i faglige drøftinger har naturlig nok 

vært på opprettelsen av det nye rettssubjektet og virksomhetsoverdragelsen av 

presteskapet fra staten til Den norske kirke. I dette essayet ønsker jeg imidlertid 

å fokusere på feltpresttjenesten som gjenværende del av statlig prestetjeneste.
1
 

Jeg har valgt dette som tema fordi jeg som feltprest ser det som sentralt å få 

belyst rammer og forankring for min tjeneste etter kirkereformen. Dette ståsted 

har imidlertid sine begrensninger.  

Jeg står ikke som en nøytral observatør og analytiker utenfra i dette 

spørsmålet. Dette dreier seg generelt om at jeg selv er tilsatt som feltprest og 

spesifikk knyttet til det faktum at jeg i min stilling som sjef for Feltprestkorpsets 

fagavdeling har en sentral rolle i tilpasningen av feltpresttjenesten i forbindelse 

med opprettelsen av det nye rettssubjektet Den norske kirke, samt i utviklingen 

                                                      

 Artikkelen er en lett justert utgave av essay til emnet Prest og teolog i praksis ved Det teologiske 

menighetsfakultetet våren 2017. 

1
 I strikt forstand er det kun en annen prestestilling foruten feltprestsstillinger som fortsetter som 

statsstilling, nemlig politipresten ved Oslo politidistrikt, Sykehusprester mv er ikke statstjenestemenn, men er 

ansatt i statlige foretak. De kommer dermed i en noe annen juridisk posisjon enn feltprester. 
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av Feltprestkorpset i tros- og livssynsinkluderende retning. Dette innebærer at 

min behandling av dette spørsmålet neppe vil kunne gjøre krav på å være 

nøytral. Snarere vil det være mer korrekt å betegne det som en refleksjon over 

praksis.  

Problemstillinger 

Tilsynelatende fremstår situasjonen for statsansatte prester som uendret etter 

opprettelsen av Den norske kirke som eget rettssubjekt. Deres ansettelsesforhold 

endres ikke. De vil fortsatt ha staten som arbeidsgiver. De prinsipielle 

problemstillingene vil da være av generell og klassisk karakter knyttet til 

statskirkespørsmålet. Det er imidlertid noen viktige endringer i premissene som 

innebærer at klassiske problemstillinger skjerpes og nye problemstillinger 

skapes. 

For det første er de prester i en stat uten statsreligion og statskirke. Mens 

staten tidligere var en konfesjonell stat som drev religiøs virksomhet skal ikke 

den nye staten selv drive religiøs virksomhet men understøtte religiøs 

virksomhet. Staten har altså fått en annen rolle hva angår tro og livssyn. På 

hvilket grunnlag kan da prestetjeneste fortsatt være en statlig virksomhet? 

For det andre er ansvar og myndighet til å fastsette rammer og innhold i 

prestetjenesten flyttet ut av staten og over i et eget rettssubjekt skilt fra staten. I 

hvilken grad kan et slikt eksternt rettssubjekt gis hjemmel til å fastsette rammer 

og innhold for statlig prestetjeneste? Dette tematiserer spørsmålet om relasjonen 

mellom statlig styring og tros- og livssynsfrihet.  

For det tredje inngår statsprestene i en statlig virksomhet som ikke har 

kirkelige og konfesjonelle bindinger eller oppdrag. I hvilken grad kan både 

statlig virksomhets mål og rammer, kirkelig forankring og profesjonsmessig 

autonomi ivaretas på en hensiktsmessig måte? 

Styring av religion 

Et sentralt teoretisk perspektiv som kan belyse problemstillingen er teorier om 

styring av religion. Ulla Schmidt drøfter i artikkelen «Styring av religion - Tros- 

og livssynspolitiske tendenser etter Det livssynsåpne samfunn» (Schmidt 2015) 

det statlige styringsperspektivet ved tros- og livssynsfeltet i Norge de senere 

årene. Det grunnleggende spørsmålet som stilles er om utviklingen innebærer at 

den statlige styring av tros- og livssynsfeltet blir mindre, eller om det er slik at 

den statlige styring tar andre former. Utgangspunktet for drøftingen er kirke/stat-
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forliket mellom de politiske partiene som ledet opp til grunnlovsendringene 21. 

mai 2012 og NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn. Dette forstås som sentrale 

elementer i en ny tros- og livssynspolitikk i Norge. 

Tilsynelatende kan det synes som om den statlige styringen av tros- og 

livssynsfeltet svekkes. Dette synes å være en naturlig konsekvens av bortfallet 

av statsreligionen og etableringen av Den norske kirke som et eget rettssubjekt 

med selvstendig rettslig handleevne. I samme retning peker også 

understrekningen av tros- og livssynsfriheten som i særlig grad kommer til 

uttrykk i NOU 2013: 1. Samtidig er det også utviklingstrekk som modifiserer en 

slik utvikling. Den norske kirke vil fortsatt være lovforankret med bestemte 

politisk fastsatte rammer hva angår struktur og grunnlag. Enda viktigere er at 

kirken fortsatt vil være offentlig finansiert. Også øvrige tros- og 

livssynssamfunn får offentlige tilskudd. Frem til nå har Den norske kirke hatt en 

offentlig finansiering som en del av den offentlige forvaltning. Øvrige tros- og 

livssynssamfunn har fått offentlige tilskudd for å kompensere for det det 

offentlige bruker på Den norske kirke.  

I artikkelen pekes det videre på en endret begrunnelse for offentlig 

finansiering av tros- og livssynssamfunnene. Dette begrunnes med den positive 

verdi tros- og livssynssamfunnene representerer i samfunnet. Ved en slik 

innretning åpnes opp for større grad av målstyring overfor de ulike tros- og 

livssynssamfunnene. Den statlige styring av tros- og livssynsfeltet er derfor ikke 

borte, men den er endret. En slik endring kan også knyttes til begrepet 

«governance», som representerer en mer indirekte styring. Til denne indirekte 

styring hører også forutsetning om selvstyring i de ulike tros- og 

livssynssamfunnene, hvor man tilpasser seg samfunnsmessige forventninger og 

normer. I artikkelen stilles det spørsmål ved hvorvidt en slik forventning kan 

innebære at de ulike tros- og livssynssamfunnene i realiteten presses inn i en for 

snever selvforståelse og at den heller ikke er tilstrekkelig effektiv.    

Det nye tros- og livssynsinkluderende Feltprestkorpset som er i ferd med å 

bli realisert, tematiserer spørsmålet om statens styring av tros- og livssynsfeltet 

på en særskilt måte ved at virksomheten vil være en integrert del av 

statsforvaltningen. Etter etableringen av Den norske kirke som eget rettssubjekt 

fra 2017 er Feltprestkorpset kommet i en særstilling i så henseende. Den statlige 

styring som tematiseres her har også et bredere perspektiv. En skal ikke 

undervurdere breddevirkningen av utviklingen av en «statlig tjenestegeistlighet» 

etter mønster fra den tidligere statskirkelige feltpresttjeneste for de ulike tros- og 

livssynssamfunn. Dette kan medvirke til å utvikle en «geistlighet» i tros- og 

livssynssamfunn som tidligere ikke har hatt dette. Nettopp dette ble fremført 
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som en sentral kritikk fra den sentrale human-etikeren og samfunnsdebattanten 

Morten Horn ved etableringen av stillingen som feltlivssynshumanist 

(Fritanke.no 08.08.2016). Spørsmålet vil da være hvordan forholdet mellom 

religionsfriheten og tros- og livssynssamfunnenes integritet på den ene side og 

statens behov for styring og kontroll skal forstås.  

Regulering av religionsutøvelse i Forsvaret 

Frem til grunnlovsendringene 21. mai 2013 kunne feltpresttjenesten i en viss 

forstand forankres rettslig som uttrykk for statsreligionen slik den var hjemlet i 

daværende formulering av grunnloven § 16. Det var med denne hjemmel det i 

kgl. res. 22. oktober 1954 ble fastsatt at Feltprestkorpset stod under overtilsyn av 

Oslo biskop og at feltpresttjenesten skulle skje etter Den norske kirkes orden. 

Som en konsekvens av grunnlovsendringene ble denne kgl. res. opphevet og 

erstattet av en ny kgl. res. 10. april 2015 hvor den institusjonelle kobling mellom 

Den norske kirke og Feltprestkorpset er falt bort. Spørsmålet blir da hva som 

hjemler en fortsatt feltpresttjeneste i Forsvaret. 

På overordnet nivå blir spørsmålet om hvilken rettslig adgang som foreligger 

til å regulere religionsutøvelse i de væpnede styrker. Utgangspunktet er at alle 

borgere har en grunnlovsfestet rett til fri religionsutøvelse, hjemlet i Grl § 16, 1. 

ledd, 1. setning. Religionsfrihet er også sikret i internasjonale menneskerettslige 

konvensjoner Norge har sluttet seg til, slik det fremgår av Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjon (EMK) art 9 og Den internasjonale konvensjonen 

om sivile og politiske rettigheter (SP) art 18. Disse to konvensjoner er gjennom 

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett 

(menneskerettsloven) inkorporert i norsk rett.  

I henhold til EMK art 9 omfatter fri religionsutøvelse retten til «sammen 

med andre (…)  offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller 

overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse», jf SP art 

18: «frihet til alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, å utøve sin 

religion eller tro gjennom gudstjeneste, iakttagelse av religiøse skikker, 

andaktsøvelser og undervisning». Religionsfrihet innebærer ikke bare retten til å 

ha en religion, men også retten til å utøve den. I konvensjonene beskyttes retten 

til både individuell og kollektiv utøvelse. Religion kan dermed ikke kun 

begrenses til å være en personlig individuell sak. Videre beskyttes retten til både 

privat og offentlig utøvelse. Religion blir dermed ikke bare forstått som en 

privatsak, men også som et forhold som kan utøves offentlig.  
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I samsvar med EMK art 9.2 kan religionsfriheten «bare bli undergitt slike 

begrensninger som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk 

samfunn av hensyn til den offentlige trygghet, for å beskytte den offentlige 

orden, helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter». I art 

11 om forsamlings- og foreningsfrihet heter det i avsnitt 2  

At innskrenkinger i denne frihet må være «foreskrevet ved lov og er 

nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet eller 

offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse 

eller moral eller for å beskytte andres rettigheter og friheter. Denne artikkel skal 

ikke hindre at lovlige innskrenkninger blir pålagt utøvelsen av disse rettigheter 

for medlemmene av de væpnede styrker, av politiet og av statsforvaltningen». 

Det er altså ikke i strid med menneskerettighetene at det pålegges 

innskrenkninger i forsamlingsfriheten i Forsvaret. Videre fastsettes det i art 15 at 

under «krig eller annen offentlig nødstilstand som truer nasjonens liv, kan 

enhver av de kontraherende parter treffe tiltak som fraviker dens plikter ifølge 

konvensjonen i den utstrekning situasjonens krav gjør det strengt nødvendig, 

forutsatt at slike tiltak ikke er uforenlige med dens andre plikter etter 

internasjonal rett».  

Konklusjonen blir altså at det er anledning til å regulere religionsutøvelse i 

Forsvaret i større grad enn det som kan legges til grunn i det sivile samfunn. 

Reguleringen vil imidlertid måtte være juridisk forankret og begrenses til det 

som er nødvendig. Det er mulig å kunne betrakte organisering av 

feltpresttjeneste i væpnede styrker som et uttrykk for slik regulering. Gitt dette 

vil feltpresttjenesten på en særlig måte tematisere spenningen mellom 

religionsfrihet og trosmessig autonomi på den ene side og statlig behov for 

styring og kontroll på den annen side.  

Presters rett til fritak fra verneplikt og plikt til feltpresttjeneste 

I Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret § 6, 5. og 6. ledd, fremgår følgende: 

Verneplikten gjelder ikke for ordinerte prester i Den norske kirke og prester og 

forstandere i registrerte tros- og livssynssamfunn som ikke har gjort tjeneste i 

Forsvaret. Kongen kan gi forskrift om vilkår for og fritak for verneplikten. 

Bestemmelsen er en forenkling av bestemmelse i tidligere Vernepliktslov § 3, 4. 

ledd. Mens den tidligere bestemmelsen fastsatte eksplisitt plikt til å gjøre 

tjeneste som feltprester er dette ikke med i den nye bestemmelsen. Denne 

plikten er nå fastsatt gjennom forskrift, nærmere bestemt i ny 

vernepliktsforskrift fra 2017. I § 23 fastsettes følgende: 
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Prester i Den norske kirke og prester og forstandere som er tilsatt i registrerte 

trossamfunn og tilskuddsberettigede livssynssamfunn skal gjøre tjeneste som 

feltprester eller tilsvarende hvis 

a) Forsvaret krever det, 

b) de er skikket til tjeneste, og 

c) de har utført tjeneste i Forsvaret før de ble ordinert og tilsatt. 

Forsvaret avgjør om en prest eller forstander er skikket til tjeneste. Avgjørelsen 

kan påklages til Forsvarsdepartementets klagenemnd i vernepliktssaker.  

Vi merker oss her at plikten til å gjøre feltpresttjeneste nå også omfatter 

personell fra livssynssamfunn på linje med personell fra Den norske kirke og 

trossamfunn. Selv om begrepet «feltprest» videreføres, utvides samtidig 

kategorien ved bruken av betegnelsen «eller tilsvarende».  

Selv om plikten til å gjøre feltpresttjeneste videreføres i ny 

vernepliktsforskrift, er allikevel grunnprinsippet at geistlige er unntatt fra 

militær verneplikt. I norsk lovgivning er prester den eneste profesjonsgruppen 

som har et slikt lovbestemt fritak, og tilsvarende også den eneste 

profesjonsgruppen som har en tilsvarende plikt til å gjøre en bestemt type 

tjeneste i Forsvaret. I så måte er det av sentral prinsipiell betydning for å forstå 

feltpresttjenestens plass og særskilte funksjon. Geistlige gis en særskilt 

beskyttelse og regulering for tjeneste i Forsvaret. Dette kan på et overordnet 

nivå forstås som beskyttelse av retten til fri religionsutøvelse. Gjennom å skjelne 

mellom vernepliktsfritak for geistlige som ikke har gjort tjeneste i Forsvaret og 

plikt til å gjøre feltpresttjeneste for dem som har gjort tjeneste i Forsvaret kan 

både hensynet til ivaretakelse av religionsutøvelse i det sivile samfunn og 

religionsutøvelse i Forsvaret sies å balanseres. Dette vil ikke minst kunne være 

av betydning i en krigssituasjon hvor vernepliktsfritaket sikrer at betjeningen av 

sivile menigheter kan videreføres. I så måte er bestemmelsen av sentral 

betydning ikke bare som grunnleggende regulering av presters tjeneste i 

Forsvaret, men også ved å gi en beskyttelse av presters tjeneste i det sivile 

samfunn. 

Den nye bestemmelsen er tros- og livssynsinkluderende. I tillegg til prester 

fra Den norske kirke omfattes også prester og forstandere fra registrerte tros- og 

livssynssamfunn. Dette er en interessant endring, idet livssynssamfunn stilles på 

linje med trossamfunn. Med tanke på at livssynssamfunn frem til nå ikke har 

hatt en slik personellkategori som omtales som «prester og forstandere» 

innebærer bestemmelsen en tydelig statlig styring henimot etablering av en slik 

kategori også i livssynssamfunn. Mønsteret er tydelig trossamfunn som har en 

etablert form for «geistlighet». I så måte medvirker bestemmelsen i retning av 
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en strukturell strømlinjeforming av tros- og livssynssamfunn og kan fortolkes 

som uttrykk for en statlig styring i tros- og livssynsfeltet.   

Statlig styring av prestetjenesten i Forsvaret 

Tjenesteordning for feltprester § 2 fastsetter at feltprester organiseres i en egen 

enhet i Forsvaret. Ved stortingsvedtak 6. juli 1953 ble Feltprestkorpset opprettet 

som en fellesinstitusjon som skulle organisere all prestetjeneste i Forsvaret på 

tvers av forsvarsgrenene. Ved kgl. res. 22. oktober 1954 ble plan for 

Feltprestkorpset fastsatt, med en relativt høy detaljeringsgrad hva angår 

organisering. Den nye tjenesteordningen er mer overordnet i sin karakter. 

Detaljene i organisering fastsettes internt i Forsvaret etter de samme 

bestemmelser som gjelder for annen virksomhet. Det eneste som slås fast i 

tjenesteordningen er at feltpresttjenesten skal være organisert i en egen enhet. 

Feltpresttjenesten fremstår gjennom dette med et eget organisatorisk uttrykk og 

hvor feltprestene tilhører denne organisasjonen og ikke de enkelte avdelinger 

hvor de tjenestegjør. 

Dette kan på den ene side forstås som uttrykk for en mer direkte 

statlig/politisk styring av feltpresttjenesten enn om feltprestene var fordelt i de 

enkelte avdelinger. Et uttrykk for dette er endringen av feltpresttjenesten i tros- 

og livssynsinkluderende retning. Dersom feltprestene hadde vært fordelt på de 

enkelte avdelinger ville en slik justering vært vanskeligere å oppnå i praksis. På 

den andre side bidrar organisering i en egen enhet til større grad av autonomi 

enn organisering som del av den enkelte militære avdeling. I siste tilfelle ville 

feltpresthjemlene inngått som del av personellhjemlene og ville måtte vurderes 

opp mot eksempelvis operative stillinger ved eventuelle nedskjæringer. Måten 

feltpresttjenesten er organisert på kan altså sies å styrke sentral styring med 

tjenesten. 

Forvaltningsmessig er feltpresttjenesten en integrert del av 

statsforvaltningen. Feltprestene er statstjenestemenn, med militær status og 

uniform. Det presiseres i Tjenesteordningen § 4 at tjenestegjøring «skjer 

innenfor den ramme som Forsvaret til enhver tid har fastsatt for denne tjenesten, 

etter det verdigrunnlag og regler som gjelder for tjenestegjøring i Forsvaret». 

Dette må sies å være en relativt tydelig beskrivelse av en statlig/politisk styring 

med tjenesten. Det er imidlertid to forhold som modifiserer den sterke 

statlig/politiske styring med feltpresttjenesten, forhold som redegjøres for under. 
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Profesjonsmessig uavhengighet 

Den første modifikasjonen av sterk statlig/politisk styring med feltpresttjenesten 

er det jeg har kalt profesjonsmessig uavhengighet. Dette er dels knyttet til de 

særskilte rettslige rammene som begrenser Forsvarets bruk av feltprester og dels 

til en eksplisitt faglig uavhengighet for denne profesjonsgruppen.  

Den rettslige begrensing av Forsvarets bruk av feltprester kan generelt 

forstås som en konsekvens av presters generelle vernepliktsfritak og deres 

tilsvarende plikt til å gjøre feltpresttjeneste. Dette innebærer at staten ikke med 

hjemmel i verneplikten kan pålegge prester generell militærtjeneste. De kan kun 

pålegges en plikt til å være feltprester. Tjenesteordning for feltprester § 3 

fastsetter at feltprestene som fagområde «utfører geistlig betjening, tilrettelegger 

for tros- og livsynsutøvelse og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål». 

I tillegg til de generelle begrensningene nevnt over foreligger det i 

tjenesteordningen § 4 også en særskilt begrensning av feltprestene ved at de 

defineres som «ikke-kombattante og utøver militær kommandomyndighet kun 

innenfor egen tjenestegren og over personell som særskilt er underlagt dem». 

Selv om feltprestene er uniformerte og bærer gradsdistinksjoner kan de altså 

ikke utøve militær kommandomyndighet utenfor egen tjenestegren. Dette er en 

konsekvens av at de defineres som ikke-kombattante, det vil si at feltprester ikke 

har anledning til å delta i stridende militær virksomhet. Begrensningen i 

feltpresters kommandomyndighet er i tillegg til tjenesteordningen også hjemlet i 

Forskrift om ansiennitet og kommandomyndighet for befal i Forsvaret (Kgl. res. 

av 18. oktober 1957 nr. 9092) § 9 hvor det presiseres at verken sanitetsbefal 

eller geistlige kan ta alminnelig kommando. En viktig bakgrunn for dette 

prinsippet er knyttet til at geistlige og sanitetspersonell har en særskilt 

beskyttelse i Genevekonvensjonene med tilleggsprotokoller. De skal «under alle 

forhold bli respektert og beskyttet» (1. Genevekonvensjon art. 24). Ingen 

særavtale skal forringe rettigheter etter konvensjonen (art. 6) og de kan heller 

ikke selv gi helt eller delvis avkall på rettighetene (art. 7). De er definert som 

ikke-stridende, det vil si at de ikke har rett til å delta direkte i fiendtligheter (1. 

Tilleggsprotokoll art 43,2).  

De folkerettslige bestemmelsene fastsetter også at feltprester som faller i 

fiendens hender skal kunne fortsette sin tjeneste med utgangspunkt i følgende: 

«Innenfor rammen av de militære lover og bestemmelser i det land som har dem 

i sin varetekt, skal de under overoppsyn av fagmyndighetene i dette land og i 

samsvar med sin egen yrkessamvittighet, fortsatt utføre (…) sitt 

sjelesørgerarbeid» (1. Genevekonvensjon art. 28). Selv om dette ikke er 

bestemmelser som formelt-juridisk er direkte anvendbare for drøfting av 
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feltpresttjenesten i det norske Forsvaret, er prinsippene som legges til grunn her 

av stor relevans. Tjenesten utøves innenfor rammen av militære lover og 

bestemmelser, jf. drøftingen i punktet over om den statlige styringen av 

feltpresttjenesten. Tjenesten skal også skje under overoppsyn av eksterne 

fagmyndigheter, dvs. forholde seg til et bredere samfunnsmessig mandat, samt 

at tjenesten skal gjennomføres i samsvar med egen yrkessamvittighet. Det er 

særskilt det siste feltet som berører spørsmålet om profesjonsmessig 

uavhengighet. Prester har et selvstendig ansvar i utøvelsen av tjenesten, et 

ansvar som er forankret i profesjonens særskilte normer og som kommer til 

uttrykk i det som i konvensjonen omtales som yrkessamvittighet.  

Prinsippet om presters profesjonsmessige uavhengighet er i forbindelse med 

revisjon av kirkeloven også nedfelt i norsk lov, nærmere bestemt i kirkeloven § 

31. I lovproposisjonen fremholder departementet at målsettingen er å sikre at 

geistlige «kan utøve sin tjeneste på et så uavhengig grunnlag som deres 

ordinasjonsforpliktelse forutsetter» og at bestemmelsen «innebærer en viss 

begrensning på alle som organiserer prestetjeneste med tilknytning til Den 

norske kirke, også Forsvaret og helseinstitusjoner» (Prop. 55 L (2015–2016) pkt. 

5). 

Selv om denne bestemmelsen er rettet inn mot prester fra Den norske kirke, 

følger det av den allmenne begrunnelse i proposisjonen med henvisning til andre 

profesjoner, prinsippene om likebehandling og ikke-diskriminering på grunnlag 

av religiøs tilhørighet, samt anvendelse i statsinstitusjonen Forsvaret, at staten i 

forvaltning av feltprester også må la prinsippet gjøres gjeldende for prester 

utenfor Den norske kirke.  

Prestetjenestens forankring i tros- og livssynssamfunn 

Den andre modifikasjonen av den statlige/politiske styring med 

feltpresttjenesten er knyttet til tjenestens forankring i tros- og livssynssamfunn. 

Denne forankring kommer til uttrykk i tjenesteordningen § 5 hvor det heter: 

Feltprester tjenestegjør i Forsvaret på grunnlag av sertifisering (tilsvarende) i 

et trossamfunn. Det forutsettes at personellet står under tilsyn av det 

trossamfunn personellet er sertifisert i, og at utførelsen av geistlig betjening 

skjer i samsvar med trossamfunnets fastsatte orden. 

Forankringen i tros- og livssynssamfunn har tre elementer: sertifisering, tilsyn 

og tros- og livssynssamfunnsmessig orden. For en prest fra Den norske kirke 

innebærer dette at feltpresten skal være ordinert og godkjent til å gjøre 

prestetjeneste i Den norske kirke på samme måte og på samme grunnlag som 

prester for øvrig. Videre skal feltpresten stå under tilsyn av biskop, det vil etter 
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någjeldende ordning si Oslo biskop. Endelig skal feltpresten i utførelsen av den 

geistlige betjening følge Den norske kirkes liturgier og retningslinjer.  

Det er verd å merke seg at det er «utførelsen av geistlig betjening» som skal 

skje i samsvar med trossamfunnets fastsatte orden. Det er altså ikke noe krav om 

at tjenesten som helhet som skal være i samsvar med denne orden. 

Begrepsbruken må nemlig sees i sammenheng med den tredelte definisjonen av 

feltprestenes fagfelt i tjenesteordningen § 3 som er sitert tidligere: «utfører 

geistlig betjening, tilrettelegger for tros- og livsynsutøvelse og gir råd i religiøse, 

etiske og moralske spørsmål». Det er den første delen av dette «utfører geistlig 

betjening» som er underlagt trossamfunnsmessig orden. Både tilrettelegging for 

tros- og livssynsutøvelse og rådgivning er funksjoner som på den ene side kan 

sies å tilhøre det tros- og livssynsmessige feltet, men som allikevel går ut over 

det som defineres inn under trossamfunnsmessig orden. På disse to områdene vil 

det være riktigere å si at rammene defineres av Forsvaret.  

Konkret innebærer det at det er Forsvaret som fastsetter retningslinjer for 

tros- og livssynsmessig tilretteleggelse, samt fastsetter planer og opplegg for 

etikkundervisning, som her må forstås som et uttrykk for feltprestens rådgivning 

i etiske spørsmål. På disse feltene er altså den direkte statlige/politiske styringen 

tydeligere enn hva som gjelder geistlig betjening, og den tros- og 

livssynssamfunnsmessige forankringen tilsvarende svakere. Dette innebærer 

allikevel ikke at den er borte. Selv om det trossamfunnsmessige tilsyn naturlig 

nok vil måtte ha et hovedfokus på geistlig betjening, omfatter tilsynet prestens 

tjeneste som helhet. 

Bestemmelsene i Tjenesteordning for feltprester er av overordnet karakter. 

Hvordan de konkrete relasjonene mellom Forsvaret og de tros- og 

livssynssamfunn som har feltprester (tilsvarende) skal tilrettelegges og hvordan 

man skal forholde seg til en situasjon hvor det er uenighet mellom Forsvaret og 

det enkelte tros- og livssynssamfunn om hva en feltprest skal gjøre eller i 

vurderingen av feltprestens tjeneste, er ennå ikke fastsatt. Imidlertid har 

Feltprosten etter oppdrag fra Forsvarssjefen utarbeidet et forslag til 

samarbeidsavtale mellom Forsvaret og de enkelte tros- og livssynssamfunn som 

har personell som tjenestegjør i Feltprestkorpset.  

Konklusjon 

Utviklingen av Feltprestkorpset etter grunnlovsendringene 21. mai 2013 

tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til statlig styring av tros- og 

livssynsfeltet. En viktig grunn til dette er at Feltprestkorpset utgjør den 
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gjenværende del av statlig prestetjeneste etter opprettelsen av Den norske kirke 

som eget rettssubjekt fra 1.1.2017. Spørsmålet skjerpes ytterligere ved at 

Feltprestkorpset samtidig har gått i tros- og livssynsinkluderende retning, hvor 

det er tilsatt personell sertifisert i henholdsvis et islamsk trossamfunn og i 

Human-Etisk Forbund. Det rettslige og organisatoriske rammeverket omfatter 

både dette personell, så vel som kristne feltprester. 

Med utgangspunkt i analyse av dette rettslige og organisatoriske 

rammeverket, med særlig vekt på Tjenesteordning for feltprester, har jeg vist at 

det er en relativt tydelig statlig/politiske styring av feltpresttjenesten. Denne er 

først og fremst knyttet til den organisatoriske og forvaltningsmessige siden av 

tjenesten, men må også sies å komme til uttrykk i justering av tjenesten i tros- 

og livssynsinkluderende retning, samt i innramning av de delene av feltprestenes 

fagfelt som ikke er direkte knyttet til geistlig betjening (tilretteleggelse og 

rådgivning). Det statlig/politiske styringsperspektivet modifiseres imidlertid av 

to andre hensyn. Det første hensynet er profesjonsmessig uavhengighet, 

herunder den rettslige beskrankning av feltprestenes funksjoner. Denne har både 

en folkerettslig og en internrettslig innramning. Det andre hensynet er 

feltpresttjenestens forankring i tros- og livssynssamfunn, knyttet til sertifisering, 

tilsyn og tros- og livssynssamfunnsmessig orden. På grunnlag av dette kan det 

konkluderes med at spørsmålet om statlig styring av tros- og livssynsfeltet i 

Forsvaret ikke kan begrenses til en spenning mellom politiske og religiøse 

normer, men også omfatter menneskerettslige, så vel som profesjonsmessige 

normer.    
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