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THE PEACEFUL BOMBS 
 - An Analysis of the Norwegian Government’s Political Communication 

Regarding Peace and Acts of War from 1900 to 2011 
 

This master thesis aims to investigate the Norwegian government’s political communication 

regarding the use of warfare and military intervention in the quest for peace. The thesis 

examines the Norwegian government's self-description as a peace nation in the period 1900-

2001 and their interpretation of their own military efforts from 2001 to 2011. The government 

argues that their use of military intervention in the 21. century is a part of their efforts as an 

international peacekeeping nation. One may argue that this is a contradiction and the analytic 

interest of this thesis is juxtaposition of these arguably conflicting matters, peace and warfare.  

 

The theoretical approach of this master thesis is inspired by the work of the German sociologist 

Niklas Luhmann. Luhmann is the main theoretical approach used in this master thesis and his 

system-theoretical work creates the foundation from where we conduct our analysis. We 

examine the historical semantics of peace through 100 years, and how communicative 

paradoxes emerge as the government communicate their military efforts in Afghanistan and 

Libya as peaceful. Furthermore, the analysis shows that the communication is characterized by 

the imposition of several obligations, and that the Norwegian government is a strategic, hybrid 

communicator with offset in Günther Teubner’s constructive view on communicative 

paradoxes. We show that the Norwegian government’s political communication is both 

paradoxal and strategic.  

 

We seek to contribute to a more comprehensive understanding of the contradictions in the 

Norwegian government’s political communication about the use of military force as a means 

for peace. Hence, this thesis offers a critical view of the Norwegian government’s 

communication about the use of military power in foreign policy matters in the 21. century.  
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KAPITTEL 1. INNLEDNING 
 
 
 

Fred og kjærlighet. Dette er ikke selvsagte goder. Det vet alle som har opplevd disse 

verdienes motsats: Krig og hat. Som en kristen kulturnasjon har arbeidet for fred vært en av de 

grunnvoller Norge har bygget på gjennom århundrer. Det er i dag kanskje vårt fremste 

kjennemerke internasjonalt. Dette arbeidet skal fortsette. Fred mellom nasjoner, fred mellom 

mennesker. (…) Norge skal være en fredsnasjon. Da må vi også bygge en fredskultur i de nære 

forhold, vise respekt og omtanke for hverandre. Kjempe mot vold og mobbing, skape fred 

mellom mennesker. Samtidig må vi - så langt en liten nasjon formår - bygge en fredskultur i de 

store forhold, mellom nasjoner, alt bygd på en grunnmur av menneskeverd og 

menneskerettigheter (Bondevik 2003a). 

 

Slik innleder statsminister Kjell Magne Bondevik sin nyttårstale i 2003, det samme året som 

norske militære styrker slipper bomber over Afghanistan (Regjeringen 2018). 

Motsetningsforholdet mellom å være en fredsforkjemper og deltakende i krigshandlinger, er 

denne avhandlingens innledende undring. Tematikkens overordnede paradoksale situasjon blir 

til i det Norge bekjemper vold, ved å selv bruke vold - og hvordan fred kommuniseres som 

betinget av krigshandlinger og militære operasjoner. Denne avhandlingen har sitt utgangspunkt 

i nettopp denne undringen, hvor den norske regjerings politiske kommunikasjon tillater det å 

kunne omtale sine bomber som gode og sine krigshandlinger som et ledd for fred. 

Fremstillingen av Norge som «fredsnasjon» har røtter langt tilbake i historien, og er knyttet an 

til blant annet Fridtjof Nansen, Nobels fredspris og etter hvert Oslo-avtalen mellom Israel og 

PLO i 1993, og det den norske regjering i dag kaller ‘freds- og forsoningspolitikk’. 

Utenriksminister Lange presenterte norsk utenrikspolitikk i 1949 med:  

Norges alt overveiende interesse er fred», og at «Norges hele utenrikspolitiske tradisjon 

entydig gjør det klart at vi har intet annet ønske med vår deltaking i internasjonal politikk enn 

å yte det bidrag vi kan til at det kan råde fred, fordragelighet og samarbeid statene og folkene 

imellom (sitert i Leira 2007).  
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I Norges utenrikspolitiske historie fra 1905 tegnes det et bilde av en stat som i det store og hele 

har hatt og har svært fredelige forbindelser med omverdenen (Njálsson 2008). I et lengre 

foredrag i 2006 tar daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre til ordet for at «Norge er en 

nasjon som ønsker fred», og at «nordmenn ønsker fred, for seg selv, og for andre». Videre sier 

han at: «Norge har alle forutsetninger for å være en fredsnasjon. Med vårt utgangspunkt har vi 

intet annet enn et soleklart ansvar for å være en nasjon for fred» (Støre 2006).  Forsker Bård 

Drange (2018) ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt sier «.. at tanken om Norge som en 

fredsnasjon har gått fra å være en nærmest underbevisst selvfølge til å bli et regulært og høyt 

prioritert innslag i utenrikspolitikken og det utenrikspolitiske ordskiftet». Han påstår også at i 

den norske tanken om fred, ligger også tanker om fredelig utvikling. Utover å sikre fred er det 

håp om å skape mer enn bare fravær av krig. Det skal være muligheter for utvikling og 

demokratiske verdier, mer velferd og en bedre hverdag for det enkelte menneske (Drange 

2018).  

 

‘Fredsnasjonen Norge’ er dog kun den ene siden av saken. Beretningen om Norges forhold til 

fred og krig er også historien om et land som siden 1990 har involvert seg militært, i ulik grad, 

i fem ulike kriger: Gulfkrigen, Bosnia, Kosovo, Afghanistan og Libya. Norge er blant de tjue 

største eksportørene av militært utstyr og er blant de vestlige landene som bruker aller mest 

penger på forsvarsformål hvert eneste år (Thune 2013).  

Høsten 2001 var det bred politisk enighet i Norge om å støtte USA etter terrorangrepet den 11. 

september. Regjeringen uttalte dagen etter angrepene at Norge som en del av NATO ville bidra 

til ‘krigen mot terror’. Statsminister Jens Stoltenberg lovet uken etter angrepet «Norges fulle 

støtte, både politisk og praktisk, til amerikanske aksjoner for å bekjempe terrorisme» (NOU 

2016:8). I 2003 brukte norske kampfly bomber i en skarp operasjon for første gang siden andre 

verdenskrig (NOU 2016:8). Daværende statsminister Kjell Magne Bondevik forklarer: «Alle i 

Norge er i utgangspunktet i mot krig og krigshandlinger. Dessverre har vi i enkelte situasjoner 

intet annet valg. Da som en siste utvei for å beskytte de verdier vi setter høyest» (Bondevik 

2002b).  

 

Ikke mange år etter, i 2011, slapp norske kampfly 588 bomber i Libya, som en del av NATOs 

styrker etter at FNs sikkerhetsråd fordømte regimets gjentatte brudd på menneskerettighetene 

(Veberg og Bentzrød 2018). Den norske regjeringen begrunner bidraget med: «Visse ganger er 
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militære maktmidler påkrevd som en del av en helhetlig innsats for å forhindre overgrep og 

legge grunnlaget for fred og stabilitet» (Støre 2011a).  

 

Det militære bidraget har blitt kritisert, da mange mener det strider mot Norges rolle som 

fredsnasjon. Vår inspirasjon og undring til avhandlingens problemfelt kommer fra nettopp den 

komplekse situasjonen avhandlingens tittel referer til, nemlig de gode bombene (Brennpunkt 

2013). «Norge skal være en tydelig fredsnasjon. Målsettingen med utenlandsoperasjoner er å 

spre respekt for menneskerettighetene og folkeretten, sier vi. Og noen ganger må vi bruke 

militærmakt for å nå dette målet» (Strøm-Erichsen 2009a). Det er her avhandlingens 

grunnleggende problematikk er fundert, nemlig hvordan politisk kommunikasjon om frihet og 

fred er paradoksalt forbundet med vold og krigshandlinger.  Hvordan kan den norske regjering 

kommunisere bombing og krigshandlinger som en nødvendighet for å skape fred - Hvordan kan 

bomber være gode?  

 

Denne avhandlingen skal først undersøke italesettelsen av fred gjennom 100 år og deretter 

hvordan dette har skapt betingelser for hvordan motsetningsforholdet kan håndteres i politisk 

kommunikasjon i dag. Vi skal undersøke politisk kommunikasjon omkring fred og norsk 

militært engasjement og hvilke kommunikative paradokser vi kan avdekke i kommunikasjonen 

når norsk våpenhvile brytes. Formålet er å undersøke utfoldelsen av problematikken i dag og 

hvordan utfordringer og muligheter er skapt historisk med fokus på den norske utøvende makt 

kommunikasjon om fred og militært engasjement. 

1.1 PROBLEMFORMULERING  

 
På bakgrunn av ovenstående gjennomgang av problematikken stiller vi oss undrende til hvordan 

politisk kommunikasjon kan håndtere og rasjonalisere et motsetningsforhold, hvor fred 

betinges av krigshandlinger. Med betinget mener vi hvordan militært engasjement skaper og 

bevarer fred. Dette fører oss til følgende problemformulering:  

 

 

Hvordan håndterer politisk kommunikasjon et motsetningsforhold, hvor fred betinges av 

krigshandlinger, med utgangspunkt i en analyse av fredsnasjonen Norge fra 1900-2011?  
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For å besvare problemformuleringen vil de tre nedenstående arbeidsspørsmålene være styrende 

for avhandlingens oppbygging. Avhandlingen består av tre analyser med hvert sitt tilhørende 

arbeidsspørsmål samt et diskusjonskapittel. I første delanalyse skal vi gjøre en historisk analyse 

av norsk regjerings italesettelse av fred på det 1900-århundre ved hjelp av Luhmanns 

semantiske analyse. Formålet med å gjennomføre en semantisk analyse er å avdekke de 

forventninger og meningsdannelser som historisk har ligget til grunn for norsk italesettelse og 

selvbeskrivelse som fredelig. Å undersøke semantikkens historie handler om å avdekke 

hvordan det over tid har utviklet seg et språk, som den norske regjeringen i dag tar i bruk. Vårt 

formål her er ikke å analysere hvordan politisk kommunikasjon bør være, men derimot fokusere 

på hvordan politisk kommunikasjon skaper egne kontingente betingelser og effekter. Her skal 

vi besvare arbeidsspørsmål en: 

 

Hvilke meningstilskrivelser oppstår i norsk regjerings italesettelse av fred i et historisk 

perspektiv i perioden 1900-2001?  

 

Med de funnene avdekket i delanalyse 1 kan vi se nærmere på de kommunikative paradokser 

som er i samtidens kommunikasjon, ved hjelp av Luhmanns formanalyse. Vi interesserer oss 

for paradoksene fordi vi stiller oss undrende til hvordan samtidens selvbeskrivelse fremstår 

paradoksal og allikevel mulig. Vi skal i denne delanalysen iaktta hvilke 

avparadokseringsstrategier som gjør seg gjeldende og som muliggjør kommunikasjonen om 

motsetningsforholdet mellom fred og militært engasjement. Vi skal her besvare 

arbeidsspørsmål to:  

 

Hvilke kommunikative paradokser oppstår i norsk regjerings kommunikasjon omkring 

fred og krigshandlinger i perioden 2001-2011, og hvilke avparadokseringsstrategier gjør seg 

gjeldende?  

 

Videre ønsker vi å ta i bruk et alternativt blikk på avparadokseringsstrategier og undersøke 

hvordan motsetningsforholdet muliggjør kommunikasjon, gjennom en diskuterende 

delanalyse.  Analysen gir mulighet til å iaktta regjeringens egne iakttakelser som reflekterende 

og strategisk, og hvordan dette kan bidra til at motsetningsforhold benyttes strategisk. Ved hjelp 

av Günther Teubners avparadokseringsstrategi skal vi besvare arbeidsspørsmål tre: 
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Hvordan blir motsetningsforholdets umulighet muliggjort?  

 

Videre skal vi avslutte avhandlingen ved å reflektere over de tre analysens funn, og besvare den 

overordnede problemformulering.  

1.2 LESERVEILEDNING 

 
Vi ønsker her å redegjøre for avhandlingens innhold. Dette ønsker vi å gjøre for å gi leseren en 

oversikt over avhandlingens sammensetning og struktur. Avhandlingen er strukturert etter åtte 

delkapitler, som igjen er delt inn i en rekke underoverskrifter.  

 

Kapittel 1, Innledning, introduserer avhandlingens undring og case. Kapittelet presenterer 

problemformulering og arbeidsspørsmål. Videre gir kapittelet et overblikk over avhandlingens 

struktur. Kapittel 2, Analysestrategi, presenterer avhandlingens poststrukturalistiske 

analysestrategi og teoretiske fundament. Her vil vi presentere vårt iakttagelsespunkt og 

analysegjenstand, henholdsvis politisk kommunikasjon om fred og militært engasjement og 

norsk regjerings kommunikasjon. I analysestrategien presenteres en rekke av Niklas Luhmanns 

teoretiske begreper, samt operasjonaliseringer av hans analyser, og Teubners blikk på det 

kommunikative paradoks. Avhandlingens analysestrategiske fundament i poststrukturalismen 

samt Luhmanns teoriapparat er avgjørende for å forstå hvordan vi iakttar avhandlingens empiri 

og problemformulering. Avslutningsvis vil analysestrategikapittelet redegjøre for 

avhandlingens utsigelseskraft. Kapittel 3, Empiriinnsamling, tar for seg fremgangsmåten for 

innsamling av empiri gjennom dokumentstudier, som valgt metode for håndtering av empiri. 

Videre gjør kapittelet rede for hvilke empirisk tilgang dokumentstudier gir, og de begrensninger 

ved valg av denne strategien medfører. 

 

I kapittel 4, Delanalyse 1: Semantikkanalyse, søker vi å besvare arbeidsspørsmål en: Hvilke 

meningstilskrivelser oppstår i norsk regjerings italesettelse av fred i et historisk perspektiv i 

perioden 1900-2001? For å gjøre dette vil vi anvende en semantikkanalyse inspirert av 

Luhmann. Analysen inndeles etter tre semantiske brudd, hvor vi kan iaktta forskjeller i den 

semantiske meningstilskrivelsen på bakgrunn av historiske hendelser; 1900-1945, 1945-1991 

og 1991-2001. Begrepene som har gitt mening til fred, har endret seg og utviklet i takt med 

historiske hendelser, og motbegrepet krig har forblitt uendret. Semantikkanalysen gir et godt 

historisk utgangspunkt for å iaktta hvilke former kommunikasjonen hviler på i den påfølgende 



 14 

tidsperioden, 2001-2011. Kapittel 5, Delanalyse 2: Formanalyse, vil bygge videre på den 

første analysen og svare på avhandlingens andre arbeidsspørsmål: Hvilke kommunikative 

paradokser oppstår i norsk regjerings kommunikasjon omkring fred og krigshandlinger i 

perioden 2001-2011, og hvilke avparadokseringsstrategier gjør seg gjeldende? Her vil vi 

benytte oss av en formanalyse etter inspirasjon fra Luhmann. Formanalysen avdekker et 

paradoks, hvor militært engasjement betinges av fred. Vi iakttar hvordan paradokset oppstår på 

innsiden av avhandlingens ledeforskjell mellom fred og krig, og hvordan dette tillater 

kommunikasjonen å omtale militært engasjement som betingelse for fred. Videre gjør vi rede 

for seks former for avparadoksering i det som vi iakttar som regjeringens 

forpliktelseskommunikasjon. Vi iakttar hvordan forpliktelseskommunikasjonen bidrar til å 

skyve paradokset i bakgrunnen, med henvisning til Luhmanns avparadokseringsstrategi. 

Kapittel 6, Delanalyse 3. Hybridanalyse, vil ta for seg arbeidsspørsmål: Hvordan blir 

motsetningsforholdets umulighet muliggjort? Analysen benytter Teubners begrepsapparat til å 

fremanalysere hvordan den norske regjering opptrer som en hybrid kommunikatør i det de 

strategisk oscillerer mellom ulike roller og attribusjoner. Hver analyse vil oppsummeres med 

en påfølgende delkonklusjon.  

 

I kapittel 7, Refleksjon og konklusjon, vil analysens funn diskuteres opp mot avhandlingens 

overordnede problemformulering: Hvordan håndterer politisk kommunikasjonen et 

motsetningsforhold, hvor fred betinges av krigshandlinger, med utgangspunkt i en analyse av 

fredsnasjonen Norge fra 1900-2011? Kapittelet gir mulighet for å reflektere og til å si noe om 

avhandlingens helhet, regjeringens strategiske rolle i kommunikasjonen, fremtidige 

problemstillinger og analysens blinde pletter. Kapittel 8, Perspektivering, består av en 

perspektivering hvor vi diskuterer hvorvidt det kunne vært fruktbart å føre avhandlingens 

undringer videre gjennom andre teoretiske og empiriske tilganger, blant annet Ernesto Laclaus 

hegemoniske diskursanalyse. 
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KAPITTEL 2. ANALYSESTRATEGI 
 
 
 

Avhandlingen utspringer fra en interesse for hvordan det er mulig å kommunisere militært 

engasjement som noe fredelig, når det tilsynelatende er ikke fredelig: Hvordan håndterer 

politisk kommunikasjon et motsetningsforhold, hvor fred betinges av krigshandlinger, med 

utgangspunkt i en analyse av fredsnasjonen Norge fra 1900-2011?  Vi er interessert i hvorvidt 

det generer nye måter å kommunisere på i en forlengelse av hvilke historiske semantikker 

kommunikasjonen hviler. Vi er interessert i hvordan kommunikasjonen omkring fred og 

militært engasjement er en måte å kommunisere på, eller om den genererer helt nye måter å 

tenke kommunikasjon på.  

 

Følgende kapittel har som formål å redegjøre for de analysestrategiske valgene som ligger til 

grunn for avhandlingens analyse, og dermed også for hvordan avhandlingens 

problemformulering skal forsøkes besvart. Analysestrategi innebærer et valg om hvordan 

analysens gjenstand, i vårt tilfelle den norske regjerings kommunikasjon, konstrueres og iakttas. 

Vi som analytikere må være oppmerksomme på valg av analysestrategi fordi valg av teoretikere 

og analytisk blikk danner særlige betingelser for avhandlingen. Vi vil innledningsvis presentere 

avhandlingens vitenskapsteoretiske fundering i poststrukturalismen. Deretter følger en 

redegjørelse av vårt iakttakelsespunkt og vår utvalgte teori. Avslutningsvis vil vi gjøre rede for 

avhandlingens struktur samt utsigelseskraft. Vi skal starte med å ta for oss analysestrategiske 

og teoretiske overveielser i valget av teoretisk og analysestrategisk utgangspunkt for belysning 

av avhandlingens problemfelt.  

 

2.1 ANALYSESTRATEGISKE OG TEORETISKE OVERVEIELSER 

 
I undersøkelse av avhandlingens problemfelt er det en rekke ulike teoretiske innfallsvinkler 

som gjør seg gjeldende. Vi skal her kort gjøre rede for noen av de teoretikerne og teorier som 

gjør seg tilgjengelig i vårt fagfelt, og som kunne vært anvendt på avhandlingens problemfelt, 

før vi begrunner valg av teori og analysestrategi.  

 

Ernesto Laclaus og Chantal Mouffe sitt arbeid med begrepet diskurs er forstått som det som 
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etablerer sammenhengen mellom forskjellige elementer ved en artikulasjon av diskusjon 

(Laclau og Mouffe 2002). Med Laclaus og Mouffes diskursteori ville vi få blikk for en mulig 

politisk kamp om å binde forskjellige elementer til fred og militært engasjement i motsetning 

til noe annet for å skape hegemoni om gjenstanden. Således kan fremveksten av terrorisme 

anses som en situasjon Laclau og Mouffe kaller dislokasjon, det vil si en situasjon hvor norsk 

regjerings forståelse av fred og militært engasjement ikke lenger ble oppfattet som stabil og 

hvor det det kunne ha åpnet opp for forandringer i tidligere dominerende diskursive ordener 

omkring temaet (Dreyer Hansen 2005, 180). Eksempelvis kunne Laclau sin teoretiske 

verktøykasse gitt oss blikk for de hegemoniske kampene omkring fred og militært engasjement, 

og forsøkt å betegne betydning av disse (Laclau og Mouffe 2002). Videre gjør avhandlingens 

historiske perspektiv også Michel Foucaults genealogiske analyse interessant, som en historisk 

analyse av diskursive kontinuiteter og diskontinuiteter i historien (Foucault 1971, 146-147). En 

genealogisk analyse er dermed interessant når vi ønsker å undersøke den norske regjerings 

selvbeskrivelse som en fredsnasjon fra 1900. Det er dog i vår interesse å kunne bruke den 

historiske analysen til å si noe om hvordan kommunikasjonen i samtiden hviler på en rekke 

kommunikative former, og hvorvidt det kan avdekkes kompleksitet i kommunikasjonen. 

Dermed faller valget vårt på å gjøre en ren luhmanniansk systemteoretisk avhandling.  

 

Valget for teoretisk utgangspunkt i denne avhandlingen falt på Niklas Luhmann, fordi han gir 

en konsekvent mulighet for å analysere kommunikasjon. Hans teori gir et anvendelig blikk for 

motsetningsforholdet i kommunikasjonen. Samtidig treffer vi valget om denne analytiske 

tilgangen fordi Luhmann operer med et paradoksbegrep, som for oss tilbyr en måte å undersøke 

hvordan kommunikasjonen skifter retning og fokus. Avhandlingens undring er fundert i et 

motsetningsforhold som kan sies å være paradoksalt og den avparadokseringssanalytikk som 

Luhmann stiller til rådighet gir oss ytterligere mulighet til å iaktta kommunikasjonens 

kompleksitet og kontingens på en måte som vi ikke gjenfinner hos andre teoretikere. Luhmanns 

teori baserer seg på en forlengelse av blant annet Talcott Parsons funksjonalistiske systemteori, 

og skaper ny samfunnsteori (Fuglsang 2005, 131).  Der Parsons betrakter systemer som 

værende egenskaper ved virkeligheten, er systemet i stedet et teoretisk begrep hos Luhmann. 

Systemet fungerer som en inngangsvinkel, blant flere muligheter, til å betrakte virkeligheten.  

 

Avhandlingen har derfor også en teoretisk fundert ambisjon. Med utgangspunkt i Luhmanns 

systemteori som en har en erklært ambisjon om å formulere en universell teori. Systemteorien 

er universell i den forstand, at den skal kunne anvendes på hele sosiologiens gjenstandsområde 
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(Kneer og Nassehi 1997, 37). For å anstrenge våre analytiske blikk i avhandlingen har vi med 

Luhmanns ambisjon i mente valgt å holde oss innenfor systemteorien, og vi vil dermed forsøke 

å være tro mot Luhmanns systemteoretiske mål. Luhmann har fått kritikk for å ha en 

reduksjonistisk tilgang til å forstå kommunikasjon. Niels Åkerstrøm Andersen fremhever dog 

at det nettopp er den reduksjonistiske tilgangen som gjør teorien empirifølsom. Dermed er det 

mulig å argumentere for at teorien i stedet styrker teoriens evne til å avselvfølgeliggjøre 

selvfølgeligheter (Andersen 2006, 25). Det er nettopp dette som er avhandlingens målsetting. 

Det systemteoretiske utgangspunkt - gjennom vår analyse av den norske regjerings 

kommunikasjon - benyttes til å forsøke å finne frem til hvilke avparadokseringsstrategier som 

kommunikasjonen trekker på og hvordan disse skaper nye mulighetsrom i kommunikasjonen.  

 

Typisk kritikk av teorien er fundert i at systemteorien underkjenner faktiske systemers 

heterogenitet, fordi teorien ikke er annet enn definisjoner uten empirisk innhold (Knudsen 2014, 

335). I akademika har også politiske og moralske aspekter vært diskutert, ut i fra systemteoriens 

manglende subjekt- og offentlighetsbegrep (Thyssen 1997). Ifølge filosof Jürgen Habermas 

gjør dette det teoretisk umulig å utvikle en normativ samfunnskritikk (Knudsen 2014, 335). 

Systemteorien er operer også med en autopoietisk lukkethet og kan derfor ikke ta høyde for 

forhold som aktører, rom og styring. Aktørers intensjonalitet kan gjøre en forskjell og sitatet 

«Det er mennesker, der træffer beslutninger» (Knudsen 2014, 335), gjør seg gjeldende. 

Systemteorien er interessert i å forstå hvordan handlinger, som kan tilskrives individuelle 

aktører, blir meningsfulle i en prosess som nettopp ikke kan tilskrives individuelle aktører 

(Nassehi 2005, 182). Aktører, for eksempel ministre i en regjering, handler og har intensjoner, 

men hvilken betydning og hvilke tilslutninger disse handlingene har kan ikke den enkelte 

aktøren selv beslutte.  

 

2.2 VITENSKAPSTEORETISK UTGANGSPUNKT: POSTSTRUKTURALISME 

 
Avhandlingens vitenskapsteoretiske utgangspunkt er den poststrukturalistiske tradisjon, 

nærmere bestemt Niklas Luhmanns systemteoretiske forståelse av samfunnet (Andersen 1999). 

Poststrukturalismen er ikke en tradisjon som kommer etter strukturalismen, slik navnet kan la 

oss tro. Det er derimot snakk om en videreutvikling som knyttes til en større «interesse for det 

sociales tidslighed, både i form af en relativt enkel insisteren på strukturers temporale 

afgrænsning (historicitet), og på begivenheden i betydning brud, forskydninger og hændelser» 
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(Esmark, Laustsen og Andersen 2005, 12). Det at strukturer betraktes som ufullstendige og 

åpne, understøttes ved at de anses som uttrykk for meningsdannelse (Ibid., 27).  

 

Avhandlingens forankring i poststrukturalismen skaper et utgangspunkt for analysestrategiens 

formål, som er å «skabe det videnskabelige blik, så det sociales emergens bliver iagttagelig» 

(Ibid., 7). Det skal i denne avhandlingen forstås som et teoretisk forankret blikk som iakttar den 

norske regjerings politiske kommunikasjon omkring fred og militært engasjement, gjennom tre 

ulike analyser. Poststrukturalistiske analysestrategier opererer ikke med et skarpt skille mellom 

metode og teori (Ibid., 11), men forsøker å skape en analysestrategi som har som oppgave å 

tydeliggjøre iakttakelsespunktet og det blikket som «leder iagttagelsen og former et vist udsnit 

af virkeligheden på bekostning af et andet» (Ibid., 10). Det er derfor helt sentralt å tydeliggjøre 

iakttakelsespunktet og hvor blikket settes på en gitt iakttakelse. De utvalgte teoretiske 

begrepene som tas i bruk i denne avhandlingen er begreper som konstruerer avhandlingens 

gjenstand på en særlig måte. Analysestrategien sier derfor noe om hvordan avhandlingens blikk 

er formet for å iaktta norsk regjerings italesettelse av fred og regjeringens kommunikasjon 

omkring militært engasjement. Det er dermed innforstått at valg av andre analysestrategier ville 

gitt andre analytiske resultater.  

 

Med et poststrukturalistisk utgangspunkt skal vi gjennom å iaktta hvordan norsk regjering i sin 

kommunikasjon tilskriver fred og militært engasjement mening på en særlig måte. Dette gjøres 

uten forutsatte bestemte karakteristikker eller definisjoner av fred og skarpt militært 

engasjement. De analysestrategiske overveielsene danner betingelser for avhandlingen, samt er 

med på å konstruere den gjenstanden som undersøkes og iakttakelsespunktet. Det er derfor 

nyttig å redegjøre for analysegjenstand og iakttakelsespunkt, da disse er med på å danne 

utgangspunktet for den analysestrategiske tilnærmingen. Når man anvender en 

analysestrategisk vitenskapsteori er valg av iakttakelsespunkt særlig viktig, da dette gir den 

empiriske vei inn i problematikken (Andersen 1999, 116). Med bakgrunn i den 

poststrukturalistiske tankegang og epistemologisk tilnærming bygger denne avhandlingen på 

andre ordens iakttakelse, det vil si iakttakelse av iakttakelser som iakttakelser (Andersen 1999, 

15). Vårt iakttakelsespunkt er politisk kommunikasjon om fred og militært engasjement. 

Analysegjenstanden, som er det som iakttas blir dermed den norske regjerings kommunikasjon. 

Heller enn å undersøke hva militært engasjement er, skal vi undersøke hvordan den norske 

regjering konstruerer gjenstanden, altså kommunikasjonen omkring sitt militære engasjement.  
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Når vi spør hvordan norsk regjering kommuniserer, skjer det en forskyvning fra ontologi til 

epistemologi, altså fra væren til erkjennelse. Det opereres her med en tom ontologi, som betyr 

at gjenstanden ikke kan forutsettes ved å stille seg undrende til hvorfor den er som den er 

(Andersen 1999, 13-14). Det spørres i stedet om hvordan den oppstår, eller emergerer (Ibid.). 

Gjenstand er det som observeres i analysen. Gjenstanden for denne avhandlingen er norsk 

regjerings kommunikasjon i den avgrensede perioden 1900-2011. Epistemologisk 

vitenskapsteori tar ikke analysens gjenstand for gitt, men deontologiserer den ved å undersøke 

hvordan en bestemt mening tillegges gjenstanden og hvordan meningen oppstår (Ibid.) Denne 

retningen er spesielt blitt benyttet av system- og diskursteoretiske teoretikere som Luhmann og 

Foucault i løpet av de siste 50 år, og representerer en motpol til den ontologiske vitenskapsteori.  

 

I den poststrukturalistiske tradisjon eksisterer det ikke en objektiv sannhet eller en virkelighet 

som er uavhengig av den sosiale virkelighet. Epistemologi handler nettopp om å observere 

hvordan verden blir til, fordi individer, organisasjoner eller systemer oppfatter sin omverden i 

bestemte perspektiver som får verden til å fremstå på en bestemt måte (Andersen 1999, 14). 

Derfor er formålet med denne avhandlingen å fremanalysere norsk regjerings kommunikative 

meningstilskrivelse omkring fred og militært engasjement, heller enn å si noe normativt.  

 

Den poststrukturalistiske tilgangen til analysestrategi og metode stiller seg noe annerledes til 

vitenskapelighet enn de mer tradisjonelle ontologisk orienterte vitenskapsteoriene (Andersen 

1999, 15). Når vil velger å arbeide ut fra en epistemologisk tilgang handler vitenproduksjon om 

å konstruere andres iakttakelser som objekt for egne iakttakelser for å beskrive det de selv 

beskriver (Ibid., 14). Det innebærer at vi som iakttakere har et andre ordens blikk, og at vi i 

dette tilfellet analyserer andres iakttakelser, nemlig norsk regjerings iakttakelser. I en 

ontologisk orientert tilgang er det er metodereglene som avgjør hvordan virkeligheten fremstår 

ved å spørre til hva som eksisterer (Ibid., 13). I den epistemologiske tilnærmelsen er det ikke 

empirien som setter dagsordenen for analysestrategiske valg og fravalg, men derimot 

analytikeren selv som velger inngang til problematikken (Ibid., 14).  

 

2.2.1 HVORFOR NORGE OG DEN NORSKE REGJERING? 
 

I dette avsnittet skal vi redegjøre for de avgrensninger som er gjeldende for avhandlingen og 

vårt valg av gjenstand for undersøkelsene. Avhandlingens undring kan sies være gjeldende for 

vestlige demokratier i dag og det kunne dermed vært også interessant å undersøke andre 



 20 

utøvende organers kommunikasjon. Vi har valgt norsk regjeringens kommunikasjon som 

gjenstand fordi det samtidig er en politisk ambisjon om å bevare arven som fredsnasjon og 

opprettholde et høyt nivå av humanitær bistand, er det samtidig økt internasjonalt press for å 

delta i militære operasjoner gjennom internasjonale multilaterale samarbeid og et stadig 

skiftende konfliktbilde. Formålet er å undersøke hvordan utfoldelsen av problematikken i dag 

er skapt historisk med fokus på den norsk utøvende makts kommunikasjon om fred og militært 

engasjement.  

 

 

Det internasjonale samfunnet preges i stor grad av konflikt og krig. Antallet voldelige konflikter 

har økt dramatisk siden begynnelsen på det 21. århundre og det internasjonale samfunnet blir 

stadig mer komplekst. Debatten om Norges rolle, som en av verdens rikeste nasjoner og deres 

grad av involvering og bidrag, er stadig aktuell. Bistandsnivå, samt multilaterale avtaler 

gjennom institusjoner som FN og NATO og Norges identitet som fredsnasjon preger 

samfunnsdebatten i norske medier. Grad og omfang av bidrag til verdenssamfunnet stor del av 

norsk utenrikspolitisk kommunikasjon. Selvbeskrivelsen, som vist i avhandlingens innledning, 

som ‘fredsnasjon’ gjør det interessant å se på hvordan det kommuniseres om Norges rolle i 

internasjonale konflikter, spesielt i forhold til Norges militære involvering i konflikter. 

 

Norge er et flerpartisystem hvor regjeringssammensetningen varierer i noen grad. På tross av 

den sprikende partipolitiske tilhørigheten velger vi å se på regjeringen som en felles enhet, dette 

fordi at en forundersøkelse av det empiriske utvalget viste stor politisk enighet omkring militært 

engasjement og utenrikspolitiske avgjørelser på tvers av regjeringene. Norge er et 

parlamentarisk system som tvinges til å søke enighet på tvers av den partipolitiske aksen for å 

få gjennomslagskraft på Stortinget. På bakgrunn av dette skal det derfor understrekes at vi ikke 

skiller mellom regjeringene, men italesetter dem som en samlet enhet.  

 

2.3 TEORI: NIKLAS LUHMANN OG SYSTEMTEORI 

 

Valg av teori som en del av den analysestrategiske tilnærming er avgjørende for hva som kan 

iakttas og belyses i avhandlingen. Vi tar utgangspunkt i Niklas Luhmann og hans systemteori 

(Luhmann 2000), og velger Luhmann som teoretiker blant annet fordi han er 

kommunikasjonsteoretiker. For Luhmann eksisterer verden kun gjennom kommunikasjon. 
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Utover dette tilbyr Luhmanns systemteori oss en mulighet for å betrakte en kompleks 

virkelighet gjennom en binær forskjellstenkning, som gir et analytisk verktøy til å kunne 

analysere kommunikasjonens stadige kompleksitet. Vi skal benytte hans grunnleggende teori 

om andre ordens iakttakelser som på mange måter blir avhandlingens grunntanke.  

 

Luhmann har sitt teoretiske utgangspunkt forankret i poststrukturalisme og med et 

epistemologisk utgangspunkt, som vil si at hans teorier bygger på en grunnleggende tankegang 

om å undersøke hvordan noe konstrueres, heller enn hva noe er. Med bakgrunn i denne 

poststrukturalistiske tankegangen har avhandlingen ikke som intensjon å si noe om regjeringens 

hensikt og handlinger bak kommunikasjonen som føres eller hvorvidt politikken som føres er 

riktig eller galt. I stedet er det som nevnt selve meningsdannelsen og kommunikasjonen som 

skal undersøkes. Med Luhmanns teoretiske blikk får man innsikt i den kompleksiteten som de 

kommunikative mulighetsrommene skaper i norsk regjeringens kommunikasjon. 

 

I avhandlingen skal vi benytte Niels Åkerstrøm Andersen (1999, 2003, 2014) sin 

analysestrategiske operasjonalisering av to av Luhmanns teorier, nemlig den semantiske 

analyse og formanalysen. De to analysene skal benyttes for å svare på de to første 

arbeidsspørsmålene. Videre skal vi ta i bruk Günther Teubners blikk på det kommunikative 

paradoks og avparadoksering, i forlengelse av Luhmann, for å besvare arbeidsspørsmål tre.  

 

Før vi går nærmere inn på de utvalgte teoriene, skal vi først i dette kapittelet skal vi fordype oss 

i Luhmanns grunnleggende begreper og samfunnsforståelse. Da Luhmanns samlede 

teoriapparat er meget omfattende, vil dette kapittelet gjøre rede for relevante teorier og begreper 

i henhold til avhandlingens problemformulering.  

 
2.3.1 IAKTTAKELSESBEGREPET 
 

Vi har tidligere nevnt iakttakelsesbegrepet som en sentral del av Luhmanns systemteori, og skal 

her utdype hva som menes med begrepet. For Luhmann består verden av kommunikasjon 

gjennom iakttakelser, først og fremst (Luhmann 1994, 25). Luhmann har utviklet 

iakttakelsesbegrepet som et teoretisk og metodisk utgangspunkt til et blikk i en gitt 

analysestrategi. Grunntanken tar utgangspunkt i å anse iakttakelser som operasjoner som referer 

til forskjeller, fremfor å referer til bevisste subjekter. «At iagttage er at mærke noget inden for 

rammen af en forskel» (Andersen 1999, 109). Teorien er utviklet som en form- og 
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forskjellstenking, inspirert av G. Spencer-Brown, H. Von Foerster og G. Günther (Ibid.). 

Luhmann forklarer en iakttakelse som en bestemt forskjellsdannende operasjon, med to sider 

av en forskjell. Iakttakelse er den operasjon som angir den ene siden av en forskjell og ikke den 

andre (Luhmann 1993, 485). Den andre siden er en motsetning og er avgjørende for hvordan 

det markerte på innersiden iakttas. Dermed er denne forskjellen også avgjørende for hvordan 

noe trer frem som gjenstand for en iakttaker. «Iagttagelse er enheden af forskellen 

indikation/forskel. At mærke er at indikere eller ligefrem navngive noget i verden, og det sker 

som sagt altid som en indikering af den ene side af en forskel» (Andersen 1999, 110). På den 

måten kommuniseres det alltid i en form, definert som enheten av en forskjell (Ibid.). En 

iakttakelse kan dermed illustreres på følgende måte: 

 

 
Luhmann ser dermed på forskjellene som binære, med en markert innerside og en umarkert 

ytterside (Andersen 1999, 110). Dette gir oss et blikk for hvilke forskjeller som kommer til 

uttrykk når den norske regjering velger å markere en side av en forskjell, og dermed utelukker 

den andre side. Denne forskjellsdannende operasjon kaller Luhmann for første ordens 

iakttakelse (Ibid., 111). For å undersøke betingelsene for norsk regjerings kommunikasjon og 

hvilke konsekvenser og paradokser som oppstår som følge av kommunikasjonen, inntar vi et 

andre ordens blikk. Andre ordens blikk gir mulighet for å iaktta de iakttakelser som en iakttaker 

på første orden iakttar (Andersen og Pors 2017, 23). Når vi inntar en epistemologisk orientert 

tilnærming og spør hvordan regjeringen kommuniserer, innebærer det at vi befinner oss på et 

andre ordens analytisk nivå.  

 

2.3.2 ANDRE ORDENS IAKTTAKELSE 
 
Videre tar Luhmann i bruk begrepet blind plett for å forklare det iakttakeren ikke kan se mens 

iakttakeren iakttar. Ifølge Luhmann vil enhver iakttakelse ha en blind plett. Den blinde plett er 

det en iakttaker ikke kan se mens iakttakeren iakttar, det vil si den forskjell iakttakeren iakttar 
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gjennom. «An observer cannot see what he cannot see. Neither can he see that he cannot see 

what he cannot see» (Luhmann 1994, 28). Forskjellen blir dermed iakttakelsens blinde plett 

(Andersen og Pors 2017, 23; Luhmann 2007, 132). En iakttaker kan altså ikke selv se sin egen 

blinde plett. For å få blikk for en iakttakers blinde pletter, må en ny iakttakelse til. Denne 

iakttakelsen kaller Luhmann for andre ordens iakttakelser (Andersen og Pors 2017, 23). Den 

norske regjering vil kun iaktta den markerte side og ikke den umarkerte side eller hvilken 

forskjell det er de iakttar ved hjelp av. For å få blikk for hvilke forskjeller norsk regjering iakttar 

gjennom må det en ny iakttakelse til. Denne nye iakttakelsen er en andre ordens iakttakelse. 

 

Iakttakelser av andre orden retter seg mot første ordens iakttakelser og de forskjeller som trer 

frem, og hvordan dette lar seg gjøre (Andersen 1999, 111). En iakttakelse av andre orden gjør 

første ordens iakttakelser og deres blinde pletter til sitt iakttakelsespunkt: «En anden ordens 

iagttagelse er den operation, der iagttager en første ordens iagttagelse blinde plet, dvs. den 

forskel, som en iagttagelse iagttager med» (Andersen og Pors 2017, 23). Dette defineres som 

iakttakelser av iakttakelser som iakttakelser (Andersen 1999, 15).  

 

I denne avhandlingen vil vi innta en rolle som andre ordens iakttaker når vi skal iaktta den 

norske regjerings kommunikasjon omkring fred og militært engasjement. Deres 

kommunikasjon kan anses som en første ordens iakttakelser, og vi vil derfor iaktta deres 

iakttakelser gjennom den utvalgte kommunikasjonen. Gjennom en slik andre ordens 

observasjon vil det være mulig å få øye på det iakttakeren, den norske regjering, selv gjør seg 

blind for gjennom en gitt ledeforskjell (Andersen 1999, 114). Ved ledeforskjell forstås den 

forskjellen som settes som ramme for iakttakelse av iakttakelser (Andersen 1999, 115). 

Gjennom denne ledeforskjellen vil avhandlingens iakttakelse av norsk regjerings iakttakelser 

bli analysert gjennom vår egen iakttakelse av fred og krig. 

   

Iakttakeren kan, i følge Luhmann, vise seg på to ulike måter, enten som en ekstern iakttaker 

som iakttar hvordan et annet system iakttar seg selv, eller som en ‘self-observer’. En ‘self-

observer’ iakttar seg selv og referer til seg selv og dermed sier noe om seg selv (Luhmann 2006, 

54). En intern iakttakelse og en ekstern iakttakelse blir behandlet mer eller mindre simultant. 

Dette betyr at systemet når som helst kan bytte fra en side til den andre, gjennom interne 

operasjoner. Dette forklarer forskjellen mellom miljøet til et system fra ståstedet til en iakttaker 

og miljøet som definert av systemet selv i det systemet oscillerer, eller svinger, mellom selv-
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referanse og ekstern referanse (Ibid., 50). Dette skal vi videre gjøre rede for i delkapittel 3.5 

Formanalyse.  

 

I følge Luhmann finnes det intet privilegert iakttakelsespunkt (Kneer og Nassehi 1997, 105; 

Andersen 1999, 111; Luhmann 1994). Det er derfor viktig å påpeke at en andre ordens 

iakttakelse også har en blind plett, ettersom en andre ordens iakttakelse også alltid er en første 

ordens iakttakelse (Andersen 1999, 111). Alle andre ordens iakttakelser er samtidig iakttakelser 

av første orden fordi de indikerer første ordens iakttakelse innenfor rammen av en forskjell, og 

vi kan dermed ikke se den forskjellen vi selv opererer med i denne avhandlingen. 

Avhandlingens blinde pletter vil vi belyse i avhandlingens siste kapittel ’Refleksjon og 

konklusjon’.  

 
2.3.3 LUHMANNS SAMFUNNSFORSTÅELSE 
 
 
Luhmann betrakter samfunnet som bestående av sosiale systemer. Sosiale systemer for 

Luhmann er autopoietiske kommunikasjonssystemer som består av og ved kommunikasjon 

(Andersen 1999, 107-108). Han definerer altså kommunikasjonssystemer som autopoietiske, 

noe som betyr at det skaper seg selv og alt hva det består av (Ibid., 124). Alle elementer av 

systemet er produsert av systemet selv, og er dermed selvrefererende da det kun refererer til seg 

selv (Andersen 1999, 2017; Andersen og Pors 2017, 27). Dette innebærer at systemet er lukket 

omkring sin egen eksistens og ikke har tilgang til omverden, altså det som står på utsiden av 

systemet. I stedet skapes det forestillinger om omverden og dermed skapes det er en beskrivelse 

av omverden på bakgrunn av systemets interne oppfattelse og beskrivelse (Andersen og Pors 

2017, 27).  

 

Systemteorien skiller mellom tre type sosiale systemer, karakterisert ved forskjellige måter å 

strukturere seg på: funksjonssystemer, interaksjoner og organisasjoner (Knudsen 2014, 323). 

Organisasjoner karakteriseres som et autopoietisk system basert på beslutningskommunikasjon: 

«... en organisation kan ses som et kommunikationssystem, der kommunikerer igennem 

beslutningsoperationer, skaber sig selv igennem beslutninger og alene består af et netværk af 

besluttede beslutningspræmisser» (Andersen og Pors 2017, 84). Dermed kan det sies at en 

organisasjon består av beslutninger og besluttete beslutninger. Ifølge Luhmann er en beslutning 

en kommunikasjon som tar stilling til forventninger (Ibid., 84). Beslutningstaking innebærer 
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også det å ta stilling til de forventninger som omgir organisasjonen (Ibid., 85). Medlemskap er 

organisasjonens måte å trekke en grense til omverden på. Den gjør dette ved å bestemme hvem 

som er medlem av organisasjonen, og dermed hvem som har tillatelse til å delta i 

kommunikasjonen (Knudsen 2014, 328). Medlemskapet spesifiserer typisk forventinger til 

medlemmene og på grunn av medlemskapet kan organisasjonen forvente en særlig type atferd. 

Regjeringen kan på bakgrunn av en slik definisjon iakttas som et organisasjonssystem.  

 

Luhmann mener at samfunnet er dominert av funksjonell differensiering, og deler samfunnet 

opp i en rekke funksjonssystemer. Dette er systemer som lukker seg kommunikativt om seg 

selv ved å tilskrive seg selv en bestemt funksjon i samfunnet (Andersen og Pors 2017, 39). Når 

systemer iakttar seg selv gjennom distinksjonen system/omverden, oppstår systemene som 

selvstendige, enkeltstående organisasjoner (Andersen og Pors 2017, 83). Funksjonssystemets 

differensieringsform er bestemmende for samfunnets type. Luhmann identifisere nåtidens 

samfunn som bestående av hovedsakelig funksjonelt differensierte systemer. Det er knyttet et 

symbolsk generalisert medie til hvert funksjonssystem og gjennom denne koden iakttar 

systemet gjennom en systemspesifikk binær kode. Når det snakkes om binære koder forstår det 

som en dobbelt kode hvor det skilles mellom en positiv og negativ verdi (Andersen 2001, 4). 

Kodene varierer avhengig av systemets type.  

 

Et eksempel på et funksjonssystem er det politiske system som kommuniserer gjennom mediet 

makt og dermed skiller med utgangspunkt i koden maktoverlegen/maktunderlegen, eventuelt 

regjering/opposisjon, i kommunikasjonen (Andersen 2001, 7).  All politisk kommunikasjon 

handler derfor om hvem som har makt til å styre, og kan derfor relateres til hvem som sitter 

med makten. Som autopoietisk system bestemmer det politiske system selv om det er noe 

politisk på spill eller ikke, men når kommunikasjonen omhandler et politisk tema har systemet 

vanskeligheter med å avstå fra handling (Ibid.) Å avstå fra å handle kommuniserer samtidig 

fravær av styring. Når vi fokuserer på den norske regjerings kommunikasjon om fred og 

militært engasjement er det det politiske funksjonssystem vi interesserer oss for, fordi vi ser på 

kommunikasjonen gjennom koden regjering/opposisjon. Vi iakttar den markerte siden, 

regjeringens, politiske kommunikasjon.  Når systemet kommuniserer i binære koder avgrenser 

dette hva systemet kommuniserer om.  

 

Videre vil det alltid være en strukturell kobling mellom et funksjonssystem og 

organisasjonssystem, som i henhold til problemfeltet er politisk kommunikasjon omkring fred 
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og militær handling og den norske regjering som organisasjon (Andersen 2001, 10). 

Organisasjonssystemer har ikke deres eget medie å kommunisere gjennom og de tilbys derfor 

å kommunisere med avsett i funksjonssystemets medier. Regjeringen som organisasjon tilbys 

derfor å kommunisere gjennom den politiske koden innenfor det politiske 

kommunikasjonssystemet. Det er derfor en strukturell kobling mellom funksjonssystemer og 

organisasjoner. Organisasjoner knytter dermed an til det politiske systems kommunikasjon.  

 

I denne avhandlingen kondisjonerer vi den norske regjering som et funksjonssystem etter 

Luhmanns definisjon. Vi iakttar kommunikasjonen innenfor det politiske funksjonssystem, 

med en strukturell kobling til norsk regjering som organisasjonssystem i det de tar politisk 

kollektivt bindende beslutninger. Organisasjonen benytter seg av det politisk funksjonssystems 

kommunikasjon. Kondisjonering defineres av Luhmann som hvordan man forholder seg til 

relasjoner mellom elementer, og hvordan relasjonenes forhold reguleres (Luhmann 2000, 59). 

Regulering og betingelser er grunnformen til kondisjonering, og en bestemt relasjon mellom 

elementer blir kun realisert under forutsetning av noe (Ibid.). Det empiriske utvalget er dermed 

kommunikasjonen som er avgrenset til den markerte siden av politikkens kode, nemlig 

regjeringen.  

 

2.3.4 KOMMUNIKASJON- OG MENINGSBEGREPET 
 

Sosiale systemer opererer meningsfullt i form av en lukket kommunikasjonssammenheng 

(Andersen 1999, 124). Sosiale systemer er avgjørende i Luhmanns teori om samfunnet som 

bestående av og med kommunikasjon. Utgangspunktet ligger i hans betraktning av systemer 

som autopoietiske. Innenfor disse systemene formes mening i en lukket 

kommunikasjonssammenheng ved å knytte kommunikasjon til kommunikasjon (Ibid., 125). 

Kommunikasjon for Luhmann skal ikke forstås som kommunikative handlinger eller overførsel 

av budskap (Luhmann 2000, 180). Denne forståelsen av kommunikasjon skiller seg derfor fra 

en mer tradisjonell forståelse av kommunikasjon som en handling som forekommer mellom 

avsender og mottaker. I stedet forstår Luhmann kommunikasjon som en seleksjonsprosess 

bestående av tre elementer: seleksjon av informasjon, seleksjon av meddelelsesform og 

seleksjon av forståelse (Luhmann 2000, 180-183). Kommunikasjon er ikke kommunikasjon før 

de tre seleksjonsprosessene har funnet sted (Andersen 1999, 125). Alle de tre formene for 

seleksjon danner utover dette mening, som er det andre begrepet vi skal ta for oss.  
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Sosiale systemer skaper seg selv gjennom mening, og mening er dermed et sentralt begrep i vår 

avhandling. Mening for Luhmann er illustrert gjennom forskjellen mellom aktualitet og 

potensialitet.  I følge Luhmann er mening aktualitet omgitt av muligheter, eller potensialiteter 

(Luhmann 1985, 102).  Luhmann formulerer det som «Meaning is the link between the actual 

and the possible; it is not one or the other» (Ibid.). Mening kan dermed defineres som enheten 

av forskjellen aktualitet/potensialitet (Andersen 1999, 121). Dette innebærer at noe står i 

sentrum for kommunikasjonen og er aktualisert. Samtidig står det overfor en horisont av andre 

muligheter - det potensielle. Enhver aktualitet potensialiserer i et gitt øyeblikk nye muligheter 

som dermed gjør en ny aktualisering nødvendig (Ibid., 121-122). Mening er hele tiden 

dynamisk og en ny produksjon av mening vil gjenskape forholdet mellom aktualitet og 

potensialitet (Luhmann 1985, 102). Derfor kan mening ikke i følge Luhmann fikseres eller 

fastholdes, men vil alltid være flytende og ustabil da den konstant skal aktualiseres av ny 

kommunikasjon som forsvinner i det øyeblikket den dukker opp (Andersen 1999, 121). Vi vil 

i denne avhandlingen undersøke hvordan norsk regjerings kommunikasjon aktualiserer en gitt 

mening. 

 

I de tre følgende kapitlene vil vi redegjøre for hvordan vi skal ta i bruk og operasjonalisere vårt 

teoretiske utgangspunkt for analysen. Ved å ta i bruk den semantiske analyse vil vi i den første 

delanalyse besvare arbeidsspørsmål én: Hvilke meningstilskrivelser oppstår i norsk regjerings 

italesettelse av fred i et historisk perspektiv i perioden 1900-2001? Delanalyse to vil ta i bruk 

formanalyse for å fremanalysere hvilke kommunikative paradokser som oppstår i den norske 

regjerings kommunikasjon og rasjonalisering av skarpt militært engasjement i perioden 2001-

2011, og vil forsøke å besvare avhandlingens delspørsmål to: Hvilke kommunikative paradokser 

oppstår i norsk regjerings kommunikasjon omkring fred og krigshandlinger i perioden 2001-

2011, og hvilke avparadokseringsstrategier gjør seg gjeldende? Delanalyse tre vil benytte 

Teubners begrepsapparat til å besvare tredje arbeidsspørsmål: Hvordan blir 

motsetningsforholdets umulighet muliggjort?  

 

Gjenstanden, regjeringens kommunikasjon, forblir dermed den samme i alle analysene, men fra 

den første til de to siste analysene skifter vi blikk fra å iaktta fred til å iaktta militært 

engasjement. Dette gjør vi som analytikere for å kunne belyse vår overordnede undring, 

hvorvidt de historiske tilskrivelsene skaper nye kommunikative betingelser for kommunikasjon 

av militært engasjement på 2000-tallet. Den semantiske analyse gir oss et historisk blikk for de 

begreper som har gjennom de hundre år stått til rådighet for kommunikasjonen når den norske 
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regjering har italesatt fred. Den historiske gjennomgangen danner videre utgangspunktet for å 

iaktta regjeringens kommunikasjon i perioden 2001-2011 omkring militært engasjement ved gi 

oss et grunnlag for å si noe om hva kommunikasjonen hviler på.  Formanalysen fungerer videre 

som et utgangspunkt for å avdekke den kompleksiteten som finnes i kommunikasjonen, og 

analysere hvordan det forsøkes håndteres.  Hybridanalysen tar utgangspunkt i de to foregående 

analysenes funn og undersøker regjeringens strategiske handlerom.  

 

2.4 SEMANTIKKANALYSE 

 
Som tidligere nevnt er Luhmanns samfunnsforståelse at samfunnet er skapt av autopoieske 

sosiale systemer (Luhmann 2000). Luhmanns semantiske analyse var typisk bundet opp mot 

denne tesen om samfunnets funksjonelle differensiering og fokuset var derfor på tilblivelsen av 

de enkeltes funksjonssystemer og organisasjoners semantiske reservoar (Andersen 2014, 66). 

Begrepet semantikk innebærer kondenserte og generaliserte former for mening som står til 

rådighet for kommunikative operasjoner (Ibid., 49). Semantikk defineres ytterligere som 

særlige strukturer som forbinder kommunikasjon med kommunikasjon ved å stille former for 

mening til rådighet, som kommunikasjonssystemene behandler som bevaringsverdige 

(Luhmann 1995, 282). Semantikk ligger i sonderingen mellom mening og kondensert mening. 

Mening er som nevnt forskjellen mellom aktualitet/potensialitet. Mening er bundet til 

aktualiseringens øyeblikkelighet, da mening forfaller straks den er aktualisert. 

Kommunikasjonen kan dog utvikle strukturer som kondenserer mening i former, som rives løs 

fra det enkelte aktualiseringsøyeblikket.  

 

Dermed er semantikk beholdningen av generaliserte former for forskjeller som kan bli brukt i 

seleksjonen av mening i kommunikasjonssystemene (Andersen 2014, 50). Mening kan 

kondenseres i mange ulike former, som symboler og ideer. I denne avhandlingen, og i likhet 

med Luhmanns egne semantiske analyser, er fokuset likevel på kondensering i form av begreper 

(Ibid.). Den semantiske analysens ledeforskjell blir dermed begrep/mening. Her fokuseres det 

på hvordan mening samles opp i begreper og danner semantiske reservoarer tilgjengelig for 

kommunikasjonen. Et begrep bestemmes som kondenserte og generalisert på bakgrunn av en 

rekke meninger og forventninger. Mange forskjellige forventninger fortetter seg i begrepet. Å 

benytte et bestemt begrep i en kommunikasjon setter forventninger til kommunikasjonens 

fortsettelse. Begrepet står til rådighet, men får i kommunikasjonen en spesifikk betydning og 
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aktualiserer spesifikke forventninger. En grunnleggende tanke hos Luhmann er at ethvert 

begrep har et motbegrep, og det er begrepets motbegrep som setter begrensninger for 

betydningshorisontens karakteristikker (Andersen 2014, 51; Andersen og Born 2005). Dette 

innebærer at begrepets innhold fastholdes av dets motbegrep. Således bidrar begrepets 

motbegrep til å gi mening til begrepet ved å si noe om hva begrepet ikke er. 

 

Den semantiske analyse undersøker hvordan mening og forventninger dannes, og hvordan disse 

begrepene kondenseres og generaliseres som til sammen etablerer semantiske reservoar for 

kommunikasjonssystemer (Ibid., 51). Vi kan identifisere kondenserte og generaliserte 

meningsformer ved å iaktta strukturer og bruk av gjentatte begreper gjennom bestemte perioder. 

Hvordan dette kan identifiseres konkret i denne avhandlingen kommer vi tilbake til i delkapittel 

2.4.1. Når Luhmann beskjeftiger seg med kondensert mening, beskriver han det som en 

meningsdimensjon (Luhmann 2000, 115). Når Luhmann skiller mellom meningsdimensjoner 

så tillater han seg å skille mellom tre semantiske dimensjoner (Andersen 2014, 54). 

Meningsdimensjonen er en fellesbetegnelse for tre underdimensjoner som sier noe om hvordan 

mening kan skapes ut fra kommunikasjonen. De tre meningsdimensjonene består av den 

saklige, den sosiale og den tidslige dimensjonen som hver har sin egen form som meningen 

kondenseres ut ifra. De tre dimensjonene brukes til å undersøke ulike måter å tilskrive mening 

på. 

 

Saksdimensjonen dreier seg om valg av temaer og gjenstander for kommunikasjonen og 

bevissthet (Luhmann 2000, 116). Saksforholdet i semantikk er generaliserte former for ‘being-

one-thing-and-not-the-other’ (Andersen 2014, 54). Saksdimensjonen søker dermed etter 

objektet i kommunikasjonen gjennom dimensjonens ledeforskjell dette/alt annet (Luhmann 

2000, 116).  Ved hjelp av saksdimensjonen vil vi fremanalysere hvilke tematikker den norske 

regjering italesetter fred som i sin kommunikasjon i et historisk perspektiv fra 1900-2001. Ved 

hjelp av disse tematikkene vil vi søke etter kommunikasjonens objekt. 

 

Sosialdimensjonen tar for seg hvordan sosiale identiteter konstrueres gjennom begreper i 

kommunikasjonen. Semantisk handler det om den generaliserte forskjellen mellom oss og dem, 

og hvordan sosiale identiteter er enheten av forskjellen oss/dem (Andersen 2014, 54). I 

sosialdimensjonen vil vi undersøke hvordan norsk regjering tilskriver mening til fred gjennom 

identitetskonstruksjon i et historisk perspektiv. Identitetskonstruksjonen skaper et skille 

mellom, for eksempel, fredsnasjonen Norge og andre nasjoner.  
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Tidsdimensjonen er spenningen mellom fortid og fremtid (Luhmann 2000, 118). Fremtiden er 

en horisont av forventninger og fortiden er et rom av erfaringer, og enhver nåtid er kun 

spenningen dem i mellom. Tid konstrueres i kommunikasjonen, i hver eneste kommunikasjon 

(Andersen 2014, 54). Ledeforskjellen i tidsdimensjonen er fremtid/fortid (Luhmann 2000, 

118.). Nåtiden er den iakttakende gjenstand fordi tiden kun kan forstås i nåtiden, men den kan 

likevel kommuniseres som enten fremtid eller fortid (Ibid.). Det er viktig å påpeke at fortid, 

fremtid og nåtid ikke kan betraktes som gitte størrelser, men at de i stedet konstrueres i 

kommunikasjonen (Andersen 1999, 144). Ved bruk av tidsdimensjonen vil vi undersøke 

hvordan norsk regjering aktualiserer nåtiden ved å italesette fremtiden og/eller fortiden.  

 

De tre meningsdimensjonene kan illustreres på følgende vis:  

 

Ved hjelp av de ulike meningsdimensjonene og deres ledeforskjeller er det mulig å skape 

rammer for hva man iakttar i kommunikasjonen (Andersen 2014, 45-46). Ved å anvende 

meningsdimensjonene vil vi undersøke hvilke semantikker og begreper som brukes i norsk 

regjerings kommunikasjon, samt hvilken mening som tillegges begrepene ved å undersøke 

begrepenes motbegreper. På den måten vil vi undersøke premisser for hvordan norsk regjering 

kommuniserer fred innenfor tidsrammen 1900-2001. Det er viktig å påpeke at ifølge Luhmann 

opptrer ikke de tre meningsdimensjonene isolert, men kommer til syne sammen (Luhmann 

2000, 126). De kan dog analyseres adskilt.  

 

2.4.1 OPERASJONALISERING AV SEMANTIKKANALYSE 
 

Veien til en problematikk går gjennom en rekke analyser med hver sin analytikk og hver sin 

skarpinstilling av iakttakelsespunktet (Andersen 2003, 37). Vi utfører i avhandlingen tre 
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analyser - en semantikkanalyse, en formanalyse og en hybridanalyse. Semantikkanalysen gir 

grunnlag for å studere mening og forventinger som står til rådighet for kommunikasjonen 

gjennom en historisk gjennomgang av italesettelsen av fred gjennom 100 år. 

Semantikkanalysen har som formål å svare på avhandlingens første arbeidsspørsmål: Hvilke 

meningstilskrivelser oppstår i norsk regjerings italesettelse av fred i et historisk perspektiv i 

perioden 1900-2001?  

 

For å få blikk for de meningstilskrivelsene som oppstår tar vi for oss et bestemt utsnitt av tid 

hvor vi iakttar begrepene som anvendes i kommunikasjonen. Når vi skal undersøke begrepets 

historie anvender vi Andersens syv forskjellige former for begrepsforskyvninger (Andersen 

2014, 52). De fungerer som et analytisk verktøy for å identifisere hvilke begreper som endrer 

sin form, eller som står fast i sin opprinnelige form, over naturlig inndelte perioder i den 

overordnede tidsperioden. Inndelingen i de utvalgte periodene er gjort med bakgrunn i naturlige 

snitt i den historiske utvikling og er forankret i empirien. Vi skal videre gjøre rede for de ulike 

periodene i analysen, og hvilket empirisk materiale som skal analyseres i metodekapittelet. 

Andersens syv former for begrepsforskyvning er (Ibid.):  

 

1. Begrepet kan være konstant, samtidig med at motbegrepet er utskiftet. 

2. Begrepet kan være forandret, samtidig med at motbegrepet er forblitt det samme.  

3. Både begrep og motbegrep kan være forandret. 

4. Begrep og motbegrep kan være de samme, mens spenningen mellom dem kan være 

forandret.  

5. Begrep kan være det samme, men kan ha flyttet over på motbegrepets plass.  

6. Begrepet kan ha tapt sitt motbegrep, hvor det er dannet en tom kategori med uspesifisert 

motbegrep, som senere igjen kan besettes.  

7. Begrep og motbegrep kan være de samme, men meningsdimensjonen som distinksjonen 

er satt i kan være forskjøvet.  

 

Når begreper fortsetter på tvers av tid, og dermed gjentas, kan det sies å være snakk om en 

semantikk. En historisk gjennomgang vil derfor kunne vise forskyvninger av begreper, og 

dermed også forskyvninger av forventninger og innhold. Vi kan snakke om semantikk først når 

begrepene ikke bare er enkeltbegreper, men når de blir stående i et samlet reservoir av begreper 

til rådighet for kommunikasjonen. Dermed blir det avgjørende at vi i semantikkanalysen 

undersøker hvordan begreper kondenseres i generaliserte former som står til rådighet for 
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kommunikasjonen i form av semantikker. Dette skal vi gjøre ved hjelp av Andersens syv 

begrepsforskyvninger. Et semantisk brudd finner sted når nye semantikker introduseres og eller 

når de bestående re-artikuleres og forandres (Rennison 2011, 36). Dermed kan semantiske 

brudd forstås som en meningsforskyvning i forestillingen om fred, som markerer noe nytt i 

forhold til den foregående semantikken.  

 

Semantikkanalysen har et 100 års langs historisk spenn og vi iakttar norsk regjering som en 

enhet med det formålet om å avdekke meningsdannelse over tid, og det dermed ikke er 

hensiktsmessig å ta høyde for regjeringsskifter. Her er det de overordnede linjene i den 

utenrikspolitiske kommunikasjon som analyseres. I år 1900 arbeider norske politikere og 

embetsmenn med å frigjøre Norge fullstendig fra Sverige, som de har vært i union med siden 

1814. I 1814 fikk Norge egen grunnlov og et folkevalgt Storting, men var stadig underlagt det 

svenske monarkiet. Det er derfor ikke før fra og med slutten av 1800-tallet at norske politikere 

begynte å formulere tanker om utenrikspolitiske forhold (Leira 2005, 139). Vi har derfor valgt 

en historisk avgrensning til 1900, fordi det er nært Norges selvstendighet i 1905 og det finnes 

skriftlig kilder fra Stortinget om Norges forhold til fred.  

 

Vi vil vise hvordan fredssemantikken har endret seg over tid og vi mener å lokalisere tre 

perioder i regjeringens italesettelse av fred. De tre periodene er som følger: 1900-1945, 1945-

1991 og 1991-2001. Det som kvalifiserer faseinndelingen er det semantiske brudd vi som andre 

ordens iakttaker konstruerer med vårt blikk og skjer på bakgrunn av vår konstruksjon som igjen 

er styrt av det empiriske utvalget.  

 

Den første perioden strekker seg fra 1900-1945, og var i stor grad preget av nøytralitet som 

fredsskapende. I 1905 ble Norge en selvstendig stat, og denne perioden preges av tanken om å 

være en selvstendig stat med en visjon og et ønske om nøytralitet. I 1940 blir Norge annektert 

av Tyskland. Italesettelsen av fred etter krigens slutt markerer starten på den andre perioden fra 

1945 til 1991, hvor da meningstilskrivelsen og forholdet til fred er endret. Det blir fokus på å 

opprettholde fred gjennom forbedring av eget forsvar og forsvarsallianser. Norge blir medlem 

av FN og er blant grunnleggerne av NATO. Det fremkommer i empirien at et godt forsvar er 

det som skaper og bevarer fred nasjonalt og internasjonalt. Den siste perioden strekker seg fra 

1991-2001, og hvor Sovjetunionens fall igjen fører til nye italesettelser. Den kalde krigen er 

avsluttet og alliansesamarbeid kommuniseres som mindre betydningsfulle og skyves i 

bakgrunnen i kontrast til den nye fredssemantikken som i stor grad dreier seg om Norges 
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internasjonale arbeid for fred. Innad i de tre periodene vil det struktureres etter Luhmanns tre 

meningsdimensjoner; sak, sosial og tid.  

 

Analysens narrativ består av de tre periodene hvor vi iakttar hvordan norsk regjering italesetter 

fred, hvor vi iakttar meningsdannelser gjennom meningsdimensjonene og forskyvninger over 

tid. Semantikkanalysens periode strekker seg som nevnt fra 1900 til 2001, og avsluttes i det vi 

går over til en analyse av samtiden i en formanalyse av militært engasjement som i perioden 

2001-2011 kommuniseres som middel for å oppnå fred.  

2.4.1.1 SEMANTIKKANALYSENS EMPIRISKE GRUNNLAG 

 

Datagrunnlaget består av dokumenter fra regjeringen.no og stortinget.no, bøker, artikler, taler 

og rapporter. Kommunikasjonen er hentet fra refleksive tekster og tekstene diskuterer praksis 

og vilkår for praksis, heller enn avgjørelser og saksgjennomganger. Denne type tekst og 

uttalelser er foretrukket i en semantikk fordi det gir et rikere materiale for en semantisk analyse 

(Andersen 2003, 55). Tekstene er alene lest som knutepunkter for refleksiv kommunikasjon 

med henblikk på deres kondensering av begreper og motbegreper, i semantikkanalysen. Det er 

altså alene begrepsutviklingen og det semantiske reservoir for kommunikasjonen vi skal uttale 

oss om. Det er ikke lest med henblikk på å identifisere ytringer. Arkivet som den semantiske 

analyse er basert på, består av omkring 40 refleksive tekster og uttalelser fra 

regjeringsmedlemmer i de gitte perioder. 

 

Tekstene er avgrenset til en «pleiet semantikk», det vil si dokumenter som er språklig 

gjennomarbeidet, som behandler begreper seriøst, med omhu og ut fra en reflektert og 

velargumentert posisjon (Rennison 2011, 38). Det er foreskrivende tekster som mer eller 

mindre eksplisitt presenterer en særlig italesettelse av fred.  

2.5 FORMANALYSE 

 
I en forlengelse av den semantiske analysen skal vi videre anvende en formanalyse til å avdekke 

distinksjoner i norsk regjerings kommunikasjon og rasjonalisering av skarpt militært 

engasjement, og dermed også avdekke kommunikative paradokser. Utover dette vil vi analysere 

hvordan disse paradoksene forsøkes avparadokseres. Den semantiske analysen danner 
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rammene for formanalysen og det er denne historiske meningsdannelsen kommunikasjonen i 

perioden 2001-2011 hviler på.   

 

Luhmanns teori om iakttakelse bygger som nevnt på en bestemt form- og forskjellstenkning 

(Andersen 1999, 109). Grunntanken er å betrakte iakttakelser som operasjoner som setter 

forskjeller i kommunikasjonen. Disse forskjellene kaller Luhmann for former, og de betegner 

de grunnleggende forskjellene en bestemt kommunikasjon vedholdende gjentar og utfolder 

(Luhmann 1993, 493). Formanalysen kan anvendes til å iaktta og dermed markere en forskjell 

i verden mellom det som iakttas og det som på samme tid ikke kan iakttas. Formanalysen kan 

derfor brukes til å observere verden i binære distinksjoner av noe som er i motsetning til noe 

som ikke er, eller som er alt annet enn nettopp det som er (Andersen 1999, 130). Formanalysen 

er analysen av kommunikasjonsbetingelser gitt en bestemt forskjell.  Analysen bygger på 

ledeforskjellen enhet/forskjell (Andersen 2014, 44). Ved å undersøke kommunikasjonens form 

er det mulig å få blikk for de mulighetsbetingelser og umulighetsbetingelser som eksisterer i 

kommunikasjonen (ibid.). Spørsmålet som stilles i formanalysen er: Hva forblir umarkert når 

noe markeres? (Andersen 1999, 129). Ved bruk av formanalysen får vi mulighet til å undersøke 

hvilke forskjeller norsk regjering kommuniserer gjennom, altså forskjellens enhet og den 

umarkerte side, og dermed også hvilke blinde pletter som oppstår i norsk regjerings 

kommunikasjon om skarpt militært engasjement. Den foregående historiske gjennomgangen, 

semantikkanalysen, gir oss et grunnlag til å si noe om hvilke meninger og forventninger 

kommunikasjonen knytter an til.  

 

Luhmann definerer form som enheten av en forskjell (Ibid.). Formålet med analysen er å 

identifisere distinksjoner som danner rammer for bestemte iakttakelser. Videre spørres det inn 

til enheten i forskjellen og dermed til den kommunikasjonen som forskjellen på en og samme 

tid muliggjør og utelukket (Ibid., 131). En formanalyse analyserer hovedforskjellene som 

kommunikasjonen opererer gjennom og lar enhver kommunikasjon innenfor formen være på 

enten den markerte eller umarkerte side av forskjellen (Andersen 2004, 11-12). Luhmanns 

formanalyse er en analyse av kommunikasjonens grenser, og den kompleksiteten som 

tvangsmessig utfolder seg når kommunikasjonen knytter an til en bestemt forskjell (Andersen 

1999, 129). Det vil si at når norsk regjering markerer noe, markeres det som en motsetning til 

noe annet hvor kompleksitet dermed oppstår da distinksjonen skiller noe som ikke naturlig lar 

seg adskille.  
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2.5.1 PARADOKSER 
 

Avhandlingens undring ligger i en bestemt forståelse av det kommunikative paradoks. Ideen 

om paradokset i kommunikasjonen og i sosiologisk teori har beskjeftiget en lang rekke 

teoretikere utover Luhmann. Teoretikere som Jacques Derrida (1981) og Laclau og Mouffe 

(2002) benytter seg av ulike forståelser av paradokset.  Paradokset opptrer som en teoretisk 

figur hos den franske filosof Derrida. Her er paradokset knyttet til språkteori og til det han kaller 

gavens logikk og Derrida (1981) argumenter for at gaven er sin egen umulighet. Laclau og 

Mouffe (2002) identifiserer paradokset gjennom vilkår for diskursen, hvor de identifiserer tre 

motsetningsfylte logikker som er svært spesifikke. Vi mener derfor at disse formene for 

paradoksforståelse ikke kan overføres til vårt arbeid med paradoksal kommunikasjon om 

militært engasjement. Vi finner derfor Luhmanns paradoksforståelse som mest treffende for 

besvarelsen av vår paradoksale undring, med bakgrunn i hans avparadokseringsanalytikk i en 

forlengelse av hans paradoksforståelse. 

 

Luhmann definerer paradokser som «paradox of the sameness of the distinct» (Luhmann 1993, 

487). Kommunikative paradokser er umulighetsbetingelsene som oppstår i kommunikasjonen 

når vi gjennom forskjellstenking deler noe som ikke naturlig deles. Vi ønsker å understreke 

forskjellen på et kommunikativt paradoks og et logisk paradoks. Mens kommunikative 

paradokser i følge Luhmann er en nødvendighet for kommunikasjonen skal skape og gjenskape 

mening, er det logiske paradokset det paradoks som omtales i dagligtalen. Denne avhandlingen 

skal ta for seg det kommunikative paradokset, altså hvordan paradokser skaper og gjenskaper 

mening i kommunikasjonen. Kommunikasjonen er derfor avhengig av paradokser for å holde 

seg i gang. Det grunnleggende paradoksale utsagn er kjennetegnet ved «(…) en skiften frem og 

tilbage mellem to værdier, uden at denne bestandige gåen frem og tilbage kan afgøres for den 

ene side» (Kneer og Nassehi 1997, 109). De to verdiene finner på hver sin side av en distinksjon, 

som i følge Luhmann er den måten all iakttakelse foregår på; altså hvor det iakttatte alltid skal 

sees som motsetning til det som ikke iakttas (Luhmann 1998, 170). Man kan si at 

kommunikasjonen på denne måten må få omgivelsene til å glemme at det overhodet finnes et 

paradoks.  

 

På første orden kan man ikke se hvilken forskjell som ligger til grunn for iakttakelsen, men det 

skilles likevel. På andre orden får man blikk for den forskjellen gjennom iakttakelse av en 

iakttakers iakttakelser. Det er dermed på andre orden man får blikk for det paradoksale i 
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kommunikasjon. En andre ordens iakttaker kan iaktta det paradokset eller de paradoksene som 

ligger til grunn for første ordens iakttakerens iakttakelse, og iaktta den teknikk som blir brukt 

for å avparadoksere paradokset (Andersen 1999, 114). For Luhmann er dermed formanalysen 

begynnelsen til å reise spørsmål angående et paradoks’ utfoldelse i kommunikasjonen (Ibid., 

131).  

 

Som nevnt etablerer en hvilken som helst form et paradoks (Andersen 2004, 280). Luhmann 

introduserer begrepet re-entry som definisjonen på hva et paradoks er. Re-entry er en situasjon 

hvor distinksjonen re-entrer i seg selv og Luhmann forklarer et re-entry slik: «A distinction re-

enters itself if it is copied into itself. It then reappears as part of its own space, as part of what 

it distinguishes. It is the same and not the same distinction (...)» (Luhmann 1993, 485). Et re-

entry kan illustreres på følgende måte:    

 

 
Luhmann anser re-entry som distinksjoner som er i stand til å iaktta seg selv i den samme 

distinksjonen som begrepet er markert i. Et re-entry innebærer altså at en forskjell trer inn igjen 

på den markerte siden av forskjellen (Luhmann 1993, 485) Det etablerer et paradoks, hvor de 

to forskjellene på en gang er identiske og forskjellige fra hverandre (La Cour 2014, 43).  Re-

entry skal i denne sammenheng benyttes som et analytisk verktøy i analysen av hvordan norsk 

regjerings kommunikasjon omkring militært engasjement skaper kommunikative paradokser.  

 
2.5.2 KONSEKVENSER AV PARADOKSER 
 
Delanalyse to skal identifisere kommunikasjonens umulighetsbetingelser, altså paradokser, 

som kommunikasjonen gjennom ulike strategier, må skape muligheter ut av eller forsøke å 

skjule paradokset. Et paradoks kan risikere at kommunikasjonen paralyseres og 

kommunikasjonen ikke fortsetter (Seidel og Becker 2006, 46). Likevel sees paradokser som et 
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produktivt element i kommunikasjonen som tvinger systemet til å hele tiden gjenskape seg til, 

og bidrar til systemets autopoiesis. Selv om paradokser kan føre til paralysering og 

sammenbrudd av kommunikasjonen skaper det samtidig en mulighetsbetingelse.  

 

I delanalyse to skal vi derfor også se nærmere på hvilke strategier som blir benyttet for å skape 

muligheter av paradokset eller skjule paradokset (Luhmann 1993, 487). 

Avparadokseringsstrategi er en utfoldelse av paradokset som kommunikasjonen hele tiden gjør 

i et forsøk på å skjule eller gjemme sin egen paradoksalitet. I sine forsøk på å avparadoksere 

sitt eget paradoks skaper kommunikasjonen nye paradokser (Kneer og Nassehi 1997,111). Selv 

etter forsøk på avparadoksering hvor paradokset forsøkes flyttes eller reduseres, vil det likevel 

stadig være tilstede en umulighetsbetingelse. Paradokset trigger systemet og kommunikasjonen 

til å måtte håndtere kompleksiteten for at kommunikasjonen ikke skal gå i stå.  

 

Ethvert paradoks i kommunikasjonen avparadokseres, nettopp for å unngå at kommunikasjon 

går i stå og stanser opp. Selv om enhver forskjell skaper et paradoks, vil kommunikasjonen 

konstant forsøke å finne løsning på hvordan man kan håndtere umuligheten. Paradokset er det 

som driver kommunikasjonen videre gjennom uendelige avparadokseringsstrategier og 

paradokset blokkerer ikke kommunikasjonen, men muliggjør den. Kommunikasjonen blir 

dermed aldri helt fri for paradokser, da det alltid vil oppstå et nytt paradoks når et annet 

forskyves (Luhmann 1993, 493-494).  

 
2.5.3 HÅNDTERING AV PARADOKSER: AVPARADOKSERINGSSTRATEGIER  
 
Luhmann har som utgangspunkt at kommunikasjonens form alltid vil skape et paradoks som 

løpende forsøkes å avparadokseres i kommunikasjonen (Luhmann 1993). Som tidligere nevnt 

kan ikke en iakttaker på første orden se hvilken forskjell det iakttas gjennom. En iakttaker på 

andre orden får blikk for det paradokset som oppstår på første orden og hvordan det forsøkes 

avparadokseres. En andre ordens iakttaker kan dermed iaktta det paradokset eller de 

paradoksene som ligger til grunn for første ordens iakttakerens iakttakelse, og iaktta den teknikk 

som brukes for å avparadoksere paradokset (Andersen 1999, 114).  

 

Et re-entry fører til en uavgjørbar situasjon da man på samme tid har noe som er likt og ulikt, 

og iakttakelsen vil dermed oscillere, eller svinge, mellom de to verdiene uten å komme frem til 

en avgjørelse (Pors 2011, 36). For at kommunikasjonen skal fortsette må derfor paradokset 
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skjules eller avparadokseres. I følge Luhmann er det alltid nødvendig å skjule paradokset 

involvert i distinksjonen (Luhmann 1993, 487). Ved å identifisere re-entry kan man derfor få 

øye for også hvordan den norske regjering avparadokserer, eller skjuler, paradoksene for å 

opprettholde kommunikasjonen.  

 

Når man imidletid indtager iagttagerpositionen af anden orden, kan man samtidig 

iagttage, hvorledes iagttageren af første orden forholder sig, hvordan han gør sit paradoks 

usynligt, hvordan han erstatter og omstiller det med forskelle, hvordan han ændrer ubestembar 

til bestembar kompleksitet, og dermed kommer frem til de endelig informationsomkostninger 

(Luhmann, i Kneer og Nassehi 1997, 111).  

 

Luhmann påpeker altså at iakttakeren må skyve paradokset i bakgrunnen for å fortsette sine 

iakttakelsesoperasjoner (Ibid.). Hvordan dette konkret blir gjort er et empirisk spørsmål, men 

det kan eksempelvis skje at kommunikasjonen hele tiden skrifter emne og hermed skjuler 

paradokset (Thyssen 1995, 32). Paradokser er ikke noe som slutter å eksistere, selv når det 

finner sin løsning, men skyves i bakgrunnen av kommunikasjonen. Det er nemlig paradokset 

som driver kommunikasjon videre gjennom strategier for avparadoksering. Kommunikasjonen 

blir derfor som nevnt aldri fri for paradokser, da det alltid vil oppstå et nytt paradoks når et 

annet forskyves (Luhmann 1993, 494).  

 

2.5.4 OPERASJONALISERING AV FORMANALYSE 
 
Formanalyse gir oss som analytikere muligheten til å analysere kommunikasjonens grenser og 

de paradokser som er å avdekke i kommunikasjonen, når det knyttes an til en bestemt forskjell 

(Andersen 1999, 129). I denne analysen skal vi besvare avhandlingens andre arbeidsspørsmål: 

Hvilke kommunikative paradokser oppstår i norsk regjerings kommunikasjon omkring fred og 

krigshandlinger i perioden 2001-2011, og hvilke avparadokseringsstrategier gjør seg 

gjeldende? Formanalysen brukes dermed som utgangspunkt til å analysere forskjeller i 

kommunikasjonen, og for å videre identifisere kommunikative paradokser og 

avparadokseringsstrategier. Forholdet mellom formens inner- og ytterside skaper som nevnt 

alltid en umulighetsbetingelse, og formanalysen kan anvendes for å få blikk for disse 

paradoksene (Kneer og Nassehi 1997, 111). Hensikten vår med å gjennomføre en formanalyse 

er å få blikk for de kommunikative distinksjoner og paradokser som oppstår i norsk regjerings 
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kommunikasjon omkring militært engasjement, med de historiske rammene kommunikasjonen 

hviler på.  

 

Delanalyse to er avgrenset til tidsperioden 2001 til 2011. 2001 markerer et skille i det 

internasjonale politiske landskapet når det gjelder Norges militære innsats i internasjonale 

konflikter. September 2001 opplever USA et omfattende terrorangrep. George W. Bush 

erklærer krig mot terror som følge av angrepet. Dette fører igjen til at Norge i 2003 brukte 

kampflybomber for første gang siden andre verdenskrig under sin deltakelse i operasjonene i 

Afghanistan (NOU 2016:8). Året 2001 markerer derfor starten på Norges inngåelse i, og aktive 

utøvelse av, en rekke allianser og forpliktelser. Norges engasjement i væpnede konflikter har 

vært på dagsorden lenge før 2001, og siden opprettelsen av både FN og NATO har man 

diskutert Norges posisjon i verdenssamfunnet. Til tross for dette, ønsker vi å undersøke hvordan 

kommunikasjonen utarter seg i samtiden og arbeidsspørsmål to begrenser seg derfor til 

tidsperioden 2001-2011. Vi skal dermed undersøke tilstanden som var gjeldende innenfor det 

gitte tidspunktet og anser tidsperioden som en avgrenset enhet. I perioden mellom 2001 og 2011 

er Norge engasjert i en rekke militære operasjoner i utlandet, og det er derfor interessant å 

undersøke hvordan den norske regjering kommuniserer fred og militært engasjement på 

bakgrunn av den historiske gjennomgangen av meningsdannelse omkring fred. 

 

I forhold til arbeidsspørsmål to, hvor vi utfører en formanalyse i perioden 2001-2011, har Norge 

hatt tre regjeringer, som til sammen representerer et flertall av Norges politiske partier. Jens 

Stoltenbergs første regjering bestod kun av Arbeiderpartiet og satt frem til høsten 2001. I 2001 

dannet partiene Kristelig Folkeparti, Høyre og Venstre regjering, med Kjell Magne Bondevik 

som statsminister. Denne regjeringen var preget av en høyre-sentrum plassering på den politiske 

høyre-venstre aksen. Stoltenbergs andre regjering, fra venstre fløy, bestod av Arbeiderpartiet, 

Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet fra 2005-2013. Det har derfor vært et bevisst analytisk 

valg å se alle de tre regjeringene i tidsperioden 2001-2011 som en enhet, da avhandlingens skal 

analysere politiske kommunikasjon ved hjelp av distinksjonen styrende/styrt, hvor regjeringen 

uavhengig av parti inngår i de ‘styrende’. 

 

Analysen vil først fremanalysere det kommunikative paradokset som trer frem i 

kommunikasjonen om motsetningsforholdet. Vi har forklart paradokset som en uavgjørbar 

situasjon for kommunikasjonen, der likevel hele tiden avgjøres. Når en forskjell dras foregår 

det dermed en avparadoksering i kommunikasjonen. Hvordan det gjøres er forskjellig for hver 
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kommunikasjon, og er et empirisk forankret spørsmål. Kneer og Nassehi beskriver, ved hjelp 

av Luhmann, hvordan det blir mulig å avparadoksere paradokset (Kneer og Nassehi 1997, 111). 

Det som kjennetegner et paradoks er at det blir paradoksalt når forskjellen re-entrer på innsiden 

av forskjellsdragningen. Vi skal videre analysere hvordan den paradoksale kommunikasjonen 

forsøkes avparadoksert i kommunikasjonen, og operasjonaliserer blikket for iakttakelse av 

avparadoksering ved å se på teoretiske muligheter for håndtering av paradokset.   

 

Luhmanns tilgang på avparadoksering er ledende for vårt blikk på empirien i denne delanalysen 

og vi vil dermed analysere hvordan paradokset skyves i bakgrunnen. Utover denne inngangen 

til analysering av avparadoksering, stiller vi oss bak Luhmanns påstand om at avparadoksering 

skjer i empirien (Thyssen 1995, 32). Vi vil derfor først kunne få blikk for dette i analysen.  

 

2.5.4.1 FORMANALYSENS EMPIRISKE GRUNNLAG 

 
Datagrunnlaget består, i likhet med den semantiske analyse, av dokumenter fra regjeringen.no 

og stortinget.no, nyhetsartikler, taler og rapporter. Analysens tidsomfang er avgrenset til 2001-

2011 og det er derfor ingen overlapp i det empiriske materiale med den semantiske analyse. 

Kommunikasjonen er igjen hentet fra refleksive tekster og tekstene diskutere praksis og vilkår 

for praksis, heller enn politiske avgjørelser og saksgjennomganger. Lovforslag og lignende ble 

derfor umiddelbart ekskludert. Det samme gjelder uttalelser og innlegg fra opposisjonen og 

embetsmenn. I utvelgelsen av dokumentene var relevans et viktig kriteria og empiri som 

omhandlet militært engasjement var i fokus.   

 

Arkivet som formanalysen er basert på, består dermed av omkring 50 refleksive tekster og 

uttalelser fra regjeringsmedlemmer i den gitte perioden. 

2.6 HYBRIDANALYSE 

 

Den siste analysen vi skal gjennomføre er en hybridanalyse med utgangspunkt i Günther 

Teubner som i forlengelse av Luhmanns avparadokseringsstrategi, tilbyr et alternativt syn på 

dobbeltheter (Teubner 1993). En annen måte å kommunisere motsetningsforholdet på er å 

akseptere dets umulighet. Teubner har på lik linje med Luhmann, en iakttakelse av verden som 

kompleks. Ved å skifte mellom paradoksets to verdier, blir kommunikasjonen hybrid. Der 
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begrepet re-entry beskriver hvordan distinksjonens ytterside kan gjeninntre, betegner ‘hybrid’ 

den institusjonaliserte bruken av re-entries (Teubner 2002).  

 

Hybrids in their turn find a creative deparadoxifying solution – ”double attribution”. 

This innovative attribution technique is one of the most important characteristics of hybrids 

distinguishing them from simple distribution to individual actors in contract and to collective 

actors in organizations (Teubner 1996, 62). 

 

Teubner har formulert en avparadokseringsstrategi hvor paradokset forsøkes avparadokseres 

ved å trekke det i forgrunnen ved å benytte seg av begge sider av forskjeller gjennom strategisk 

oscillering, altså svinge, mellom sidene (Teubner 1996, 61). Dette står i motsetning til Luhmann 

som i større grad ønsker å skjule paradokset i en avparadokseringsprosess for å holde 

kommunikasjonen i gang (Luhmann 1993, 487). Teubner mener at ved å trekke paradokset frem 

kan kommunikasjonen åpenlyst skifte mellom forskjellige emner, som noen ganger vil være 

fordelaktig ved å la paradokser fungere som noe konstruktivt for kommunikasjonen (Tebuner 

2002, 11-12). Teubner skriver selv om forskjellen mellom Luhmanns avparadokseringsstrategi 

og sin egen avparadokseringsstrategi, hybriden:  

 

More precisely, hybrids react to paradoxical situations (in their broadest sense) that 

threaten the operational capacities of actors. They do so through their ambivalence (A is or is 

not A), their contradictory nature (A is not A) or their paradoxical character (A because not 

A). Generally-speaking, there are two modes of escape from such imbroglios. The one is 

repressive, suppressing contradictions by admitting only one of the contradictory instructions 

and dismissing the other. The other is constructive, seeking to make paradoxes fruitful, to the 

degree that it establishes a more complex representation of the world (Teubner 2006, 11).  

 

Teubner mener altså at han selv har en konstruktiv måte å håndtere paradokset på. Ved å skifte 

mellom paradoksets to verdier blir kommunikasjon hybrid. Denne formen for kommunikasjon 

er kjennetegnet ved en dobbel attribusjon, hvor motsetninger kommuniseres samtidig. Hybriden 

gir blikk for å iaktta hvorvidt forskjellen mellom for eksempel fred og krigshandlinger blir 

reflektert over internt i systemet når systemet kommuniserer fred. Hybriden gir altså mulighet 

for å iaktta en refleksiv bruk av paradokset ved en slik dobbel attribusjon.  

 

Vi har tidligere gjort rede for det forskjellen mellom en intern og ekstern iakttakelse, og hvordan 
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dette tillater systemet å oscillere mellom selvreferanse og ekstern referanse (Luhmann 2006, 

50). Ethvert system har evnen til selv-iakttakelse, når vi iakttar kan vi dermed samtidig forstå 

hvordan de praktiserer forskjellen mellom system og omverden i relasjon til seg selv (Luhmann 

2000, 221). Ved hjelp av en distinksjon mellom ekstern og intern iakttakelse kan paradokset 

oppløses. Så fort et paradoks oppstår kan iakttakeren, som i dette tilfelle er systemet, bevege 

seg til et annet iakttakelsesnivå for å oppløse paradokset (Luhmann 2006, 54). Når det oppstår 

en re-entry og systemet kan iaktta eget paradoks skapes det en bevegelse fra å kun se på den 

ene side av distinksjonen ved å utelukke den andre, til å gi mulighet til refleksiv handling 

(Andersen 2003, 119). Hvordan dette foregår er igjen et empirisk spørsmål. I avhandlingens 

andre og tredje analyse avdekker vi sekundære distinksjoner og tematikker i kommunikasjonen, 

som gjennom systemets egen refleksivitet brukes aktivt til å skjule eller strategisk anvende det 

fremanalyserte paradokset. På denne måten kan vi identifisere hvordan paradoksene 

avparadokseres.  

 

Det som er viktig å presisere her er likevel at hvordan avparadoksering faktisk finner sted er et 

empirisk fundert spørsmål (Kneer og Nassehi 1997, 111). Avparadoksering er dermed noe som 

løpende vil identifiseres gjennom analyse av paradokser, med ønsket om å få blikk for hvordan 

den norske regjering forsøker å avparadoksere de kommunikative paradokser som oppstår i 

kommunikasjon for å opprettholde ønsket kommunikasjon. Identifisering av paradokser og 

avparadoksering er gjort med henblikk på å se på de muligheter umulighetene i 

kommunikasjonen gir gjennom hvordan den norske regjering skaper muligheter og kontinuitet 

gjennom avparadoksering. 

 
2.6.1 OPERASJONALISERING AV HYBRIDANALYSEN 
 

Teubner tilbyr, som gjort rede for, et alternativt syn på avparadoksering. Delanalyse tre vil ha 

samme tidsavgrensning som delanalyse to, nemlig tidsperioden 2001 til 2011. Analysen har 

derfor de samme betingelsene for tidsavgrensning som delanalyse to, og vi skal dermed 

undersøke tilstanden som var gjeldende innenfor det gitte tidspunktet og anser tidsperioden som 

en avgrenset enhet. Igjen er det et bevisst analytisk valg å se alle de tre regjeringene i 

tidsperioden 2001-2011 som en enhet. Vi ønsker å ta i bruk Teubners tilgang for å tilføye en 

alternativ avparadokseringsstrategi som gir blikk for en mer konstruktiv måte å forholde seg til 

motsetningsforholdet på. Hybridanalysen skal svare på avhandlingens tredje arbeidsspørsmål: 

Hvordan blir motsetningsforholdets umulighet muliggjort?  



 43 

 

Som nevnt foregår avparadoksering empirisk, og vi vil dermed ikke kunne si noe om hvordan 

avparadoksering finner sted i empirien før i analysen. Likevel har vi noen analytiske begreper 

som vil være ledende for vårt blikk i analysen: oscillering, dobbel attribusjon og roller. 

Oscillering betyr at man svinger mellom de to sidene i en distinksjon eller et paradoks. På denne 

måten kan man italesette den ene siden strategisk og fremhever paradokset, heller enn å skjule 

det. Dobbelt attribusjon er en måte å se på hvordan det kommuniseres i flere tematikker og 

dermed oscillerer mellom ulike distinksjoner. Roller er forventningsstrukturer som står 

tilgjengelig for regjeringen, og som på grunn av motsetningsforholdet vil de ulike rollene kunne 

utnyttes strategisk i kommunikasjonen. 

 

Hybriden gir blikk for å iaktta hvorvidt distinksjonen mellom fred og krigshandlinger blir 

reflektert over internt i systemet, fordi vi som analytikere vil innta en tredje orden. Ved å iaktta 

regjeringens egne iakttakelser vil vi nå befinne oss på tredje orden. Den særlige 

erkjennelsesinteressen i den tredje analysen er hvordan den norske regjering bruker 

motsetningsforholdets umulighet som forutsetning for mulighet.  

 

2.6.1.1 HYBRIDANALYSENS EMPIRISKE GRUNNLAG 

 
Det empiriske materialet som ligger til grunn for hybridanalysen er det samme som ved 

formanalysen, da det dreier seg om den samme tidsperioden (2001-2011) og gjenstand (norsk 

regjerings kommunikasjon). Dette er også en avgjørelse som er truffet på bakgrunn av at de to 

analysene bygger på hverandre, og samlet sett viser et overordnet perspektiv på håndtering av 

motsetningsforholdet med to ulike teorier for avparadoksering. Det er igjen snakk om refleksive 

tekster med regjeringen som avsender, og består av 50 antall tekster og uttalelser, de samme 

som benyttes ved formanalysen.  

 

2.7 STRUKTURERING AV ANALYSEN 

 
Problemformuleringen i avhandlingen består av tre delspørsmål, med tilhørende delanalyser. 

De tre delanalysenes funn vil videre bli diskutert og oppsummert i avhandlingens refleksjon- 

og konklusjonskapittel. Til sammen vil de tre delanalysene gi blikk for hvordan 
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motsetningsforholdet mellom fred og krigshandlinger håndteres i kommunikasjonen, med 

utgangspunkt i en analyse av fredsnasjonen Norge. Avhandlingens omfang og struktur kan 

illustreres som i nedenstående figur. Figuren er inspirert av Niels Åkerstrøm Andersen (2014, 

46). 

 
Vi ønsker her å gjøre oppmerksom på at delanalyse to vil bli ha et større omfang, i form av 

sideantall og datamateriale, enn delanalyse en og tre. Dette begrunnes i større empirisk tilgang 

i perioden 2001-2011, samt at delanalyse tre kan ses på som en fortsettelse av delanalyse to og 

bygger på analysens funn. Utover det ligger problemfeltets undring i samtiden, med fokus på 

det militære engasjementet i perioden etter 2001. Vi ser likevel viktigheten av å ha en relativt 

omfangsrik historisk semantisk analyse, da kommunikasjon i nåtiden hviler på de 

meningsformene som avdekkes i delanalyse en.  
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2.8 AVHANDLINGENS UTSIGELSESKRAFT 

 

Et poststrukturalistisk utgangspunkt tillater oss å tre et steg tilbake og stille oss undrende til 

hvordan mening skapes gjennom bestemte begreper, forklaringer og løsninger (Andersen 1999, 

11). Med bakgrunn i dette utgangspunktet vil vi undersøke hvordan det nye 

motsetningsforholdet hvor militært engasjement er en betingelse for fred, kommuniseres og 

håndtere, med utgangspunkt i en analyse av fredsnasjonen Norge fra 1900 til 2011. Når vi 

arbeider ut ifra et systemteoretisk og poststrukturalistisk perspektiv utfordrer vi gjeldende 

praksis hos den eller de vi iakttar. Gjennom en andre ordens iakttakelse kan vi få blikk for det 

regjeringen som første ordens iakttaker ikke selv kan se (Luhmann 1994, 28). På den måten kan 

vår iakttakelse gi regjeringen et nytt perspektiv på deres egen måte å iaktta på. Avhandlingen 

kan dermed tilby en ny måte regjeringen kan se seg selv og sin egen kommunikasjon på. Utover 

dette ønsker vi også å kunne si noe om hvorvidt de betingelsene som er gjeldende for norsk 

regjering, kan sies å være gjeldende for andre.  

 

Iakttakelsespunktet skaper en bestemt inngang til problematikken, og bidrar videre til å lede 

iakttakelsen og former dermed et visst utsnitt av virkeligheten. Når man foretar et sånt utsnitt 

gjennom forskjellstenking i analysestrategisk metode betyr det at det går på bekostning av et 

annet. Det er dermed slik at gjennom valg av gjenstandsfelt og iakttakelsespunkt vil analysen 

konstruere én form for blikk på problematikken. Dersom man hadde valgt et annet blikk ville 

man derfor kunne fått en annen innsikt og vinkling på problematikken. Det er derfor viktig å 

tydeliggjøre at våre aktive valg av gjenstandsfelt, iakttakelsespunkt og ledeforskjeller er valgt 

med den bevissthet om at dette gir oss kun én inngang til problematikken, og dermed at vår 

tilgang til empirien kun omfatter en liten del av en større virkelighet.   

 

I stedet for å gå ut ifra at verden er på en bestemt måte, undersøker vi hvordan verden forstås 

og konstrueres gjennom bestemte forskjeller. Gjennom en systemteoretisk tilgang skal vi 

presentere et nytt perspektiv på kommunikasjonen om militært engasjement. Vi ønsker å stille 

oss utfordrende til kommunikasjonen og den kompleksiteten som fremanalyseres. Ved å 

diskutere hvilke betingelser som nå er gjeldende i en bredere kontekst, ønsker vi å være 

bidragsytende til en debatt om bruken av militærmakt for å skape og fastholde fred.  

 

Norsk utenrikspolitisk innsats som en del av det internasjonale samfunnet har blitt forsket på i 
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stort omfang og har de siste 20 årene vært et stadig aktuelt tema slik som vår innledning viser. 

Det er derfor mange perspektiver og vinklinger innenfor den overordnede problematikken, og 

vår nysgjerrighet ligger i å undersøke regjeringens kommunikasjon om omkring militært 

engasjement i nyere tid og utfoldelsen av problematikken som skapt historisk.  
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KAPITTEL 3. EMPIRIINNSAMLING 
 
 
 

I følgende delkapittel skal vi gjøre rede for avhandlingens fremgangsmåte for innsamlingen av 

empirisk materiale. Analysene bygger på kvalitative dokumentstudier av dokumenter fra norsk 

regjering og uttalelser fra regjeringsmedlemmer i de utvalgte tidsperiodene, 1900-2001 og 

2001-2011. Dette delkapittelet skal gjøre rede for fremgangsmåte ved empiriinnsamling av 

dokumenter til dokumentstudiet, samt utfordringer ved bruk av dokumentstudier.  

 

For kunne nærme seg spørsmålet om hvordan kommunikasjonen er formet på en særlig måte, 

er det nødvendig å først danne et arkiv, i følge Andersen (1999, 47). Ved bruk av en slik 

innsamlingsstrategi er det mulig å iaktta kommunikasjonen slik den umiddelbart oppstår, 

uavhengig av sosial interaksjon mellom individer. Luhmann formulerer det slik: 

 

Gennem skrift bliver det muligt at opbevare kommunikation, uafhængigt af 

interaktionsdelagernes levende erindring, ja sågar uavhængigt af interaktion overhovedet. 

Kommunikationen kan så nå dem, som ikke er nærværende, og tidspunktet for dens ankomst 

kan vælges omtrent vilkårligt [...] (Luhmann 2000, 127). 

 

Vi valgte dermed å gjennomføre et dokumentstudie, fordi vi kan se på kommunikasjonen slik 

den ble presentert i da-tiden. Avhandlingens tidsomfang strekker seg lang tilbake i tid, og 

dermed er det mer fruktbart å gjennomføre analysen med uttalelser fra da-siden. Et 

dokumentstudie innebærer innsamling, behandling og tolking av sekundærdata, og beskrives 

som en «Systematisk gjennomgang av dokumenter med sikte på å kategorisere innholdet og 

registrere data som er relevant for problemstillingen i den aktuelle studie» (Grønmo 2011, 

187). Det viktig på forhånd å avklare fokus ved å velge tema for datainnsamlingen og hvilke 

typer tekster som skal analyseres (Ibid., 189). I utvelgelsesprosessen trakk vi på tre 

utvelgelseskriterier med inspirasjon fra Bettina Rennisons genealogiske undersøkelse av 

offentlig ledelse: relevans, pleiet semantikk og særlige monumenter (Rennison 2011, 37). 

Temaet for datainnsamlingen ble avgjort av avhandlingens problemformulering, og et 

relevanskriteria var at det var tekster publisert av eller på vegne av den norske regjering med 

innhold som direkte anses som utsagn fra regjeringsmedlemmer.  
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I vår fremgangsmåte for innsamling til avhandlingens arkiv, har det først blitt foretatt en 

vurdering av hvert enkelt dokument i forhold til dets relevans til avhandlingens 

problemformulering. Datagrunnlaget består av dokumenter fra regjeringen.no og stortinget.no, 

bøker, taler, artikler og rapporter publisert av aktuelle departementer, samt sitater fra 

regjeringens medlemmer i norske aviser. Hele det empiriske utvalget er i skriftlig format på 

norsk skriftspråk. Som nevnt i presentasjonen av det empiriske materialet i analysestrategien er 

tekstene avgrenset til en pleiet semantikk, det vil si dokumenter som er språklig 

gjennomarbeidet og springer ut fra en reflektert og velargumentert posisjon (Rennison 2011, 

38). 

 

Empiriinnsamlingen ble startet på regjeringens egen hjemmeside, regjeringen.no. Med 

utgangspunkt i avhandlingens gjenstandsfelt ble søkeordene ‘fred’, ‘militært engasjement’, 

‘krig’, ‘FN’ og ‘NATO’ brukt i regjeringens egen søkemaskin. Dette omfattet 5307 dokumenter 

som det ble gjort en forundersøkelse av. Vi foretrakk refleksive tekster som vil si tekster hvor 

praksis og vilkår for praksis drøftes og diskuteres, heller enn avgjørelser og saksgjennomganger 

(Andersen 2003, 55). Lovforslag og lignende ble derfor umiddelbart ekskludert. Det samme 

gjelder uttalelser og innlegg fra øvrige opposisjonspolitikere og embetsmenn. Dette vil vi 

utdype senere i kapittelet. Forundersøkelsen ga oss mulighet til å identifisere tematikker som 

var gjennomgående i kommunikasjonen: fredsinnsats og fredsarbeid, alliansesamarbeid og 

utvikling. Da semantikkanalysen belyser tidsperioden 1900-2001, mens formanalysen og 

hybridanalysen dreier seg om tidsperioden 2001-2011, har søkene for de to analyseperiodene 

foregått separat, og dermed begrenset seg til de gitte tidsperioder.   

 

Videre ble det foretatt en mer deskriptiv lesning av et utvalg av empirien for å få blikk for 

hvordan kommunikasjonen formes på en særlig måte. For å skape et bredt og gjennomgående 

arkiv, gikk vi så utenom regjeringen.no, også med de samme søkeordene. Det empiriske 

utvalget ble supplert med kommunikasjon fra departementer og regjeringsmedlemmer publisert 

andre steder enn regjeringens egen hjemmeside. Vi forholdt oss løpende til våre egne 

avgrensninger, og har derfor kun behandlet kommunikasjon fra sittende regjeringsmedlemmer 

i de aktuelle regjeringene. 

 

Gjennom deskriptiv lesning ble det avdekket tekster som kan kategoriseres som monumenter i 

datagrunnlaget. Monumenter er tekster som tydelig fremviser kommunikasjonens mønstre og 

bevegelse (Rennison 2011, 38). De utgjør knutepunkter i den semantiske utvikling og uttrykker 
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et bestemt synspunkt som vekker utbredelse i tid og rom (Ibid.). De utvalgte dokumentene, 

samlet sett, som ble ansett som monumenter, viste tydelig hvordan regjeringens særlige 

konstruksjon av tematikken i kommunikasjonen var. Dokumentene bestod av 63 taler eller 

innlegg fra statsråder og ministre, én redegjørelse fra stortinget, to stortingsmeldinger, tre 

Stortingstidende, én regjeringsplattform og to Norges Offentlige Utredning (NOU) rapporter. 

Hver enkelt tekst er valgt ut fordi den sier noe om forholdet mellom fred og krig, og dermed 

konstruerer fred på en særlig måte. I abstrakt forstand kan et arkiv forstås som et system og 

utsagn hvor de samlet sett skaper et konsentrat av mening (Ibid.). Med et luhmanniansk blikk 

skal det fremanalyseres særlige tematikker og kommunikasjonsformer som fremsto som 

spesielt betydningsfulle i norsk regjerings kommunikasjon: fred, krig, militært engasjement, 

allianser, sikkerhet og forpliktelse. Vi gjennomgikk deretter empirien enda en gang med blikket 

rettet mot disse tematikkene.  

 

3.1 UTFORDRINGER OG OVERVEIELSER VED DOKUMENTSTUDIER 

 
Som med alle empiriinnsamlingsstrategier finnes det utfordringer og svakheter knyttet til 

bruken av dokumentstudier. Fordi analysens datagrunnlag kun består av dokumenter er det 

avgjørende å utføre nøye kildevurdering og kildekritikk. Det er viktig å stille seg kritisk til 

dokumentenes pålitelighet. Da vår hensikt med avhandlingen er å analysere hvordan norsk 

regjering skaper mening til fred og kommuniserer om fred og militært engasjement, har vi ansett 

dokumenter produsert av regjeringen som pålitelige i henhold til avhandlingens overordnede 

problemfelt. 

 

På bakgrunn av en rekke overveielser ønsket vi dermed å utføre et rent dokumentstudie. Dette 

begrunnes blant annet i at vi ønsket aktualiteten i datidig kommunikasjon fra regjeringens 

datidige medlemmer, og ikke deres ettertidige refleksjoner og uttalelser som kan være påvirket 

av konsekvensene av beslutninger og uttalelser. Dette gjelder spesielt i forhold til den 

semantiske analysen hvor vi ønsker å se på den historiske meningsdannelsen, uten tilknytning 

til nåtiden. Vi kunne likevel gjennomført kvalitative intervjuer med tidligere 

regjeringsmedlemmer for å ha en større bredde i det empiriske arkivet. Dog er slike intervjuer 

avhengig av samhandling. Det ville vært utfordrende å holde kommunikasjonen nøytral, da den 

består av intervjuobjektenes levende erindring (Luhmann 2000, 127). Resultater fra kvalitative 

intervjuer løper alltid den risikoen av å bli påvirket av intervjusituasjonen, intervjueren og noe 



 50 

så basalt som spørsmålsformulering. Det er også verdt å nevne at vår tidsavgrensning tilsier at 

de aktuelle medlemmene av regjeringen, ikke er medlemmer på nåværende tidspunkt. For å 

besvare vår overordnede problemformulering finner vi derfor dokumentstudie mest relevant.  

 

Vi er likevel klar over de utfordringer valg av empiriinnsamlingsstrategi medfører, som blant 

annet egen refleksivitet. Da det er analytikeren selv som både gjennomfører og tolker data, vil 

dette kunne påvirke analysens funn. Egen bakgrunn og erfaring, oppfattelse og forståelse av de 

forholdende som analyseres vil kunne påvirkes av refleksiviteten (Grønmo 2011, 9). I relasjon 

til poststrukturalistisk analysestrategi er refleksivitet noe vi ikke kommer utenom. Det er 

nettopp den poststrukturalistiske tilnærming, og valg deretter, som danner rammer for analysen 

i avhandlingen. Derfor vil analysen reflektere våre analysestrategiske valg og fravalg. Som 

andre ordens iakttaker stiller man seg refleksiv omkring den iakttakelse man utfører av andre 

iakttakeres iakttakelser, i denne sammenheng på hvilken måte vi iakttar hvordan regjeringens 

iakttakelser er omkring eget militært engasjement (Andersen og Pors 2017, 23). 

 

Som andre ordens iakttakere har vi selv konstruert tolkningen av dataene og løper dermed inn 

i utfordringen med at vi kunne valgt andre tolkninger eller annen data som grunnlag for 

avhandlingens analyse. Vi har derfor et kritisk blikk på egne valg, er bevisst denne 

problematikken og har forsøkt å inneha en epistemologisk refleksivitet (Andersen 1999, 14). 

Dette innebærer at vi har en forståelse av hvordan valg av empiri og innsamling vil kunne 

påvirke utfallet av analysen og at vi er klar over at ulike tilnærminger til problemformuleringen 

vil kunne gi ulike resultater. Avhandlingens fundering i en poststrukturalistisk analysestrategi 

og vår epistemologiske tilgang, gjør det avgjørende å være bevisst over at de valg som er gjort 

med hensyn til empiriinsamling også er valg som kunne vært gjort annerledes. Det empiriske 

utvalget er derfor ikke en objektiv gjenspeiling av virkeligheten, men et bestemt utvalg gjort av 

oss som iakttakere og analytikere.  
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KAPITTEL 4. DELANALYSE 1: SEMANTIKKANALYSE 
 
 
 
I delanalyse 1 skal vi ved hjelp av den semantiske analyse og Andersens syv 

begrepsforskyvninger, gjøre rede for norsk regjerings italesettelse av fred i et historisk 

perspektiv. I semantikken er ledeforskjellen begrep/mening som tidligere gjort rede for i 

analysestrategikapittelet. Delanalyse 1 vil ha et lengre historisk perspektiv, enn de to 

påfølgende analysene, med det formålet om å fremanalysere det reservoaret av begreper som 

tilsammen utgjør en fredssemantikk. Vi har den norsk regjerings kommunikasjon fra 1900 til 

2001 som gjenstand for analysen. Vi iakttar perioden som diakron, altså som noe som endrer 

seg over tid. Vi skal i denne analysen besvare arbeidsspørsmål 1: Hvilke meningstilskrivelser 

oppstår i norsk regjerings italesettelse av fred i et historisk perspektiv i perioden 1900-2001? 

 

Den semantiske analyse brukes som nevnt til å studere hvordan mening og forventninger 

oppsamles i begreper og danner semantiske reservoarer som står til kommunikasjonens rådighet 

(Andersen 2003, 31). En historisk tilrettelagt semantisk analyse viser på hvilke kontingente 

semantiske betingelser de aktuelle kommunikasjonsformene hviler på. Med dette menes det 

hvor de aktuelle problemene kommer fra og hvordan de er blitt til, samt hvordan de håndteres. 

Derfor vil den semantiske analysen gi et historisk blikk for de former for mening som ligger til 

grunn for kommunikasjonen omkring militært engasjement i samtiden, som vi vil komme 

tilbake til i de to påfølgende analysene. Med en semantisk analyse får vi utover dette mulighet 

til å vise kontingens med det formålet om å avdekke nye strategiske handlerom i 

kommunikasjonen. Vi skal bruke de tre meningsdimensjonene som analytisk redskap til å iaktta 

hvordan det konstrueres saksforhold, identiteter og tidsperspektiv i kommunikasjonen i de tre 

perioder. 

 

Å benytte et bestemt begrep i en kommunikasjon setter forventninger til forventninger om 

kommunikasjonen (Andersen 2003, 31). Dermed vil vi med denne semantiske analysen vise 

hvordan fredssemantikken har endret seg over tid gjennom tre perioder: 1900-1945, 1945 -1991 

og 1991-2001, og dermed skapt ulike forventninger til kommunikasjonen. Vi iakttar gjennom 

historien har oppstått semantiske endringer, og hvordan det i de ulike periodene har vært ulike 

forventninger til kommunikasjonen omkring fred på bakgrunn av Norges utenriks- og 

sikkerhetspolitikk. Vi kan skissere de tre periodene på følgende måte:  
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        1900-1945   1945-1991             1991-2001 

      Nøytralitet og  

     fredsnasjonen Norge.  

  Forsvar og allianser. Fredsskapende virksomhet. 

 

Den semantiske analyse er alltid en historisk analyse, som bruker historikken til å opplyse det 

samtidige begrepsreservoar (Andersen 2003, 33). Derfor er semantikken et godt utgangspunkt 

å starte når vi skal problematisere og identifisere kontingens i samtiden. Vi definerer samtiden 

som 2001-2011, i henhold til avhandlingens undring og problemfelt. I den følgende analysen 

skal vi undersøke hvordan fred italesettes i perioden fra 1900 til 2001, for å så i de to påfølgende 

analysene iaktta Norges regjerings kommunikasjon og rasjonalisering av militært engasjement 

i perioden 2001-2011 med henblikk på å besvare vår overordnede problemstilling: Hvordan 

håndterer politisk kommunikasjon et motsetningsforhold, hvor fred betinges av 

krigshandlinger, med utgangspunkt i en analyse av fredsnasjonen Norge fra 1900-2011?  

 

4.1 1900-1945: NØYTRALITET 

 
På begynnelsen av det 20. århundre var iakttar vi den norske regjerings fokus å være på statlig 

nøytralitet og utvikling av folkeretten, i det Norge ble en selvstendig nasjon og ikke lenger i 

union med Sverige. I 1905 la regjeringen frem retningslinjer for norsk utenrikspolitikk og det 

ble fremhevet at man måtte ta sikte på å holde Norge utenfor allianser som kunne lede landet 

inn i krigshandlinger. Vi iakttar hvordan de italesetter fred gjennom å stå utenfor det europeiske 

stormaktspolitiske system og beholde nøytralitet. Virkemidlene for å oppnå dette målet, om å 

stå utenfor, skulle blant annet være internasjonale domstoler og stormaktsgarantert nøytralitet 

(Leira 2004). Den norske regjeringen kommuniserer at det er en begrenset utenrikspolitikk som 

ville gjøre det mulig: 

 

 (...) at holde os udenfor deltagelse i de kombinationer og alliancer som kan drage os 

ind i krigseventyr sammen med nogle af de europæiske krigerstater (...) Men netop dette at 

hævde og bevare neutraliteten, at holde sig neutral ikke alene under krig, men ogsaa i fredens 

dage holde sig neutral lige overfor de politiske kombinationer mellom magterne – det er en 
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meget væsentlig udenrigspolitik, som Norges første utenriksminister, Jørgen Løvland, 

formulerte det (St. tid. 1905). 

 

Denne nøytralitetslinjen hadde bred tilslutning i folket og på dette tidspunktet var verken 

Stortinget eller den offentlige opinion særlig opptatt av internasjonal politikk (Tvedt 2018).  

 

Halvdan Koht, senere utenriksminister, italesetter hvordan hvert enkelt lands nøytralitet bidrar 

til fred i verden i 1902. I første rekke skjer dette ved at de nøytrale stater ikke deltar i krig, og 

skaper en fredssone. Nøytraliteten kan gjøres produktiv: «det vil si virksom til at stifte Fred» 

(Koht i Leira 2005). Her iakttar vi den første direkte koblingen mellom nøytralitet og fred i 

kommunikasjonen, hvor nøytralitet betinger fred. Nøytralitetspolitikken ble satt i praksis under 

første verdenskrig, hvor Norge forholdt seg en nøytral alliert og statsminister Gunnar Knudsen 

uttalte: «(...) er det besluttet for Norges vedkommende at iagtta fuldkommen nøitralitet» 

(Knudsen 1914). I denne italesetten kan vi iaktta hvordan nøytralitet blir iakttatt av den norske 

regjering som fredelig, og som et motbegrep til krig. Som en del av saksdimensjonen kan vi 

dermed iaktta at fred er nøytralitet, og ikke krig.  

 

Fred betinges av et nøytralitetsvern: «Hadde vi ikke hat vort forsvar, vort nøitralitetsvern i 

orden, saa hadde vi været midt oppe i krigen for længe siden» (Knudsen 1918).  Videre uttaler 

statsminister Johan Mowinckel i 1930 at: «Vårt forsvar må nu bli et utpreget vern om vår 

nøitralitet. Intet mere. Det vi skal er å hindre mulige, tenkelige overgrep og krenkelser av vår 

nøitralitet» (Mowinckel 1930). Her italesetter regjeringen nøytralitet som et forsvar og 

poengterer at nøytraliteten må vernes om. Vi kan herved iaktta at de italesetter det som at 

dersom man ikke har nøytralitet, som en form for forsvar, har man krig. Fred settes innenfor 

rammene av distinksjonen nøytralitet og krig.  

 

Individuelle nordmenn var aktive i fredsbevegelsen før, under og straks etter 1. verdenskrig. 

For eksempel gjorde Fridtjof Nansen et navn for seg selv som en stor humanitær og ble tildelt 

Nobels fredspris for sitt arbeid for flyktninger på begynnelsen av 1920-tallet. I etterdønningene 

av første verdenskrig blir Norge med i Folkeforbundet i 1920 (Leira 2005). Vi kan likevel iaktta 

at den norske regjering på dette tidspunkt mer opptatt av å fortsette sin nøytralitetspolitikk, 

heller enn en kollektiv allianse- og sikkerhetspolitikk. Utenriksminister Koht uttaler på 1930-

tallet: «Jeg vil ikke at vi skal føre nogen ventepolitikk, men en aktiv fredspolitikk for å gjøre 

Folkesambandet til et virkelig fredsvern. […] jeg vil ikke være med på at vi skal gå ut av 
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Folkesambandet» (sitert i Lange 1958). Fred iakttas av regjeringen igjen som noe aktivt og 

produktiv. Vi kan også iaktta hvordan italesettelsen av allianse, gjennom Folkeforbundet, som 

en del av fredssemantikken begynner å ta form. Dette blir senere en sentral del av italesettelsen 

av fred etter andre verdenskrig, når den allianser får en større betydning i norsk utenrikspolitikk. 

Saksdimensjonen kan presenteres i følgende figur:  

 

 
Figur 1: Saksdimensjonen i perioden 1900-1945 

 

Denne tidsperioden var sterkt preget av Norges første år som selvstendig stat etter 

unionsoppløsning fra Sverige i 1905, og dermed var identitetsbygging også en sentral del av 

arbeidet til den norske regjering og Stortinget forøvrig. Innen utenrikspolitikk dominerte en 

kobling mellom begrepene ‘folk’ og ‘fred’.  I en debatt i regi av Norges Fredsforening i 1901 

uttalte stortingsmannen og fredsaktivisten Bernhard Hanssen (Leira 2005): «Vi nordmænd tror 

at være et fredeligt folk, vi elsker fred og arbeider for fred». Kohts egne oppsummering av 

Norge som fredsnasjon ble fremstilt ved en historisk gjennomgang av det norske folkets arbeid 

for fred helt siden «eit folkekrav» sto bak en fredsavtale i 1020 (Koht 1906, 6). Han konkluderte 

med: «Norge hev med ære vori med i framgangen mot fred, og heile den norske sogo heve 

tydeleg vist det plassen sin i det samfolkelege arbeide» (Koht 1906, 149). Allerede et år etter 

selvstendighet kan vi iaktta hvordan sosialdimensjonen er fremtredende i italesettelsen av fred 

og hvordan det norske folk markeres som en motsetning til ‘andre’. Koht uttalte senere som 

utenriksminister i 1936: «Vi er eit lite folk, og vår røyst rekk ikkje langt; men vi lyt likevel alltid 

ropa, nær sagt so høgt vi kan, ropa ut dette at vi vil og må arbeida for freden. Det er vårt ynske, 

for di vi vil fred og vil at det skal vera fred i verda» (sitert i Leira 2007).  

 

Sosialdimensjonen operer med ledeforskjellen oss/dem. Vi iakttar hvordan den norske 

regjeringen iakttar det norske folk som fredelig, og med tydelige fredsambisjoner og en lengre 
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fredstradisjon, og dermed setter en forskjell mellom Norge som fredsnasjon og resten av verden. 

Ved flere anledninger italesetter Koht fred som et folkekrav og en del av det norske folk. Fred 

er også italesatt som en ubestridt grunntanke hos det norske folk: «Vi kann aldri driva anna enn 

fredspolitikk, […] vi lever berre gjenom freden» (St. tid. 1935, 566). «Folket elska aldri krigen 

[…] Fred var folkekrave og folkeviljen» (Ibid.). Han italesetter folket som en del av 

utenrikspolitikken, og understreker «den sterke fredshugen i folket vårt». På samme måte var 

det klart «at folket står bak den fredspolitikken vi har ført», ettersom fredstanken lå grunnfestet 

i det; «heile folket er med på sjølve grunntanken: ingen krig!» (St. tid. 1937,1651). Folket var 

også den naturlige referanse og handlende agent i fredspolitikken som ble ført etter første 

verdenskrig brøt ut: «Det norske folket kan ikkje kjenne det som synd eller svik om det held seg 

nøytralt i krigen mot Tyskland. Det har aldri vilja føre anna enn fredspolitikk […] Det er ein 

fredspolitikk som har djupe røtter i historia vår og i norsk politisk tenkemåte» (Sitert i Koht 

1985). Vi kan iaktta hvordan den norske regjering italesetter fredspolitikk som en del av norske 

historie og tenkemåte. Denne italesettelsen av Norge som en fredsnasjon kan vi dermed se på 

som en del av en identitet vi kan avdekke ved hjelp av sosialdimensjonen. Begrep som 

‘folkekrav’ og ‘folkevilje’ iakttas her som italesettelse av fredsnasjonen Norge, hvor 

motbegrepet stadig er de andre. De andre forblir uidentifiserte, uten noe mer spesifikt mening 

til motbegrepet da fokuset i kommunikasjonen ligger på å skape en identitet rundt Norges arbeid 

for fred.  

 

 
 
Figur 2: Sosialdimensjon i perioden 1900-1945 
 
 

Utenriksminister Koht iakttok i 1940 norsk nøytralitet som en bidragsyter til fred i verden:  
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Og eg strekar under at nøytraliteten er ikkje for oss berre omsut for vår eigen fred. 

Han heng i hop med eit arbeid for ålmenn fred og rettsskipnad i verda, […] vi kan tene den 

ålmenne freden med nøytraliteten vår. […] nøytralitet er ikkje det same som å sita passiv og 

berre sjå på at dei andre slåss. Tvert imot – nøytraliteten er ein stendig strid for retten. Og 

det er ein strid som ikkje berre blir ført til verje for oss sjølve. Det er ein strid som er til 

vinning for alle folk både no og i framtida (sitert i Koht 1985).  

 

Uttalelsen fant sted i Februar 1940, bare måneder før Tysklands okkupasjon av Norge. Norsk 

nøytralitet blir her ansett som en del av norsk fredsarbeid, og vi kan iaktta hvordan den norske 

regjering iakttar en sammenheng mellom saksdimensjonen (nøytralitet/krig) og 

sosialdimensjonen (fredsnasjonen Norge/de andre). I følge Luhmann opptrer ikke de tre 

meningsdimensjonene selvstendig, men skal ses i sammenheng med hverandre. Her kan vi 

iaktta hvordan italesettelsen av nøytralitet som fred, også var en del av italesettelsen av Norges 

fredsarbeid for alle folk: «Vi kan ikkje melda oss ut or Europa eller ut or verda elles. Vi er med 

anten vi vil eller ikkje, og det får vi taka konsekvensane av […] Det må difor høra med i arbeidet 

for vår eigen fred, at vi freistar byggja fred og rett millom alle folka» (St. tid. 1937:1651). 

Nøytralitet kommuniseres som noe allment, og ikke et nasjonalt anliggende. Norge kan tenne 

den allmenne freden med sin nøytralitet. Dermed kan vi iaktta en re-entry av ‘de andre’ på den 

markerte siden av distinksjonen, og det er ikke mulig å sette et klart skille mellom fredsnasjonen 

Norge og dens konstitutive ytterside, de andre. Den norske regjerings selvbeskrivelse som 

fredsnasjon er dermed betinget av en italesettelse av de andre ikke-fredsnasjonen, som de andre.  

 

Hele menneskeheten sukker efter fred, ikke alene de krigførende, men ogsaa de nøitrale. 

(...) Til vern om landets fred, selvstændighet og dets nøitralitet under den nuværende krig 

fortsettes arbeidet med at holde vort forsvar i orden (Knudsen 1918).  

 

I ovenstående sitat italesettes de andre som krigførende. Nøytralitet italesettes igjen som 

forutsatt av et forsvar som kan opprettholde nøytraliteten, og freden som et allment ønske som 

«hele menneskeheten» ønsker. Dette italesetter også det aktive aspekt ved Norges 

nøytralitetspolitikk, som et aktivt valg og arbeid for nøytralitet i oppnåelsen av fred - både 

internt og eksternt. En slik italesettelse poengterer igjen at ‘de andre’ skal gagnes av 

fredsnasjonen Norges nøytralitet. Fred, selvstendighet og nøytralitet forutsettes et kontinuert 

arbeid med forsvar av dette. Forsvar ilegges dermed fredelig meningsinnhold og et 

nøytralitetsaspekt, uten en italesettelse av en trussel mot nøytraliteten.  
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Vi kan videre iaktta tidsdimensjonen på spill i regjeringens kommunikasjon. 

Nøytralitetspolitikken italesettes som nevnt som et allment formål, nå og i fremtiden. 

Tidsdimensjonen form er fortid/fremtid og i kommunikasjonen konstrueres det både en nåtid 

og en fremtid som preges av norsk nøytralitet. Statsminister Koht uttalte i 1940: «(...) – 

nøytraliteten er ein stendig strid for retten. Og det er ein strid som ikkje berre blir ført til verje 

for oss sjølve. Det er ein strid som er til vinning for alle folk både no og i framtida» (Koht 

1985). Også sitatet «hele menneskeheten sukker etter fred» viser en fremtidsrettet 

kommunikasjon, og håpet for den kommende tiden.  

 

Da andre verdenskrig brøt ut i 1939 tok Norge først et nøytralt standpunkt, men etter tyske 

styrker invaderte landet i april 1940 ble Norge involvert i krigen og norsk nøytralitet brytes. 

Nøytraliteten kan kun fastholdes under premisset om at den kan tilsidesettes og er i tråd med 

Luhmanns distinksjonstankegang med en ytterside som er ikke-nøytralitet, eller krig. 

Nøytralitetens paradoks kommer til syne ved tyskernes invasjon og den påfølgende 

italesettelsen av en ny semantikk. Dette markerer begynnelsen på det vi iakttar som et semantisk 

brudd, hvor italesettelsen av fred og nøytralitet blir meningsløs innenfor de nye historiske 

rammene.  

 

4.2 1945-1991: FORSVAR OG ALLIANSER 

 
Etter krigens slutt i 1945 kan vi dermed igjen iaktta at nøytralitet løsrives semantisk fra fred, i 

det vi kan iaktta at Norge kaster nøytralitetspolitikken endelig fra seg. Vi kan iaktta 

italesettelsen av en ny semantikk etter 1945, når Norge igjen får kontroll over utøvende og 

lovgivende organ og anvender nye kommunikative betingelser i italesettelsen av fred. I juni 

1945 skriver Norge under på FN-pakten. Vi kan i forlengelse av dette iaktta et økt fokus på 

forsvar og allianser for å bevare fred i Norge, men også for å skape fred i andre krigsrammede 

land. I nedenstående sitat kan vi iaktta hvordan statsministeren italesetter viktigheten av forsvar 

og allianser, samt en beskrivelse av norske allianseplikter.  

 

Under innspurten i FNs generalforsamling like før jul fikk vi en avspenning i de 

internasjonale forhold. Alle nordmenn håper av sitt ganske hjerte at det skal lykkes gjennom 

FN å trygge freden. Ingen må tvile på at Norges representanter alltid vil støtte dem som 
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arbeider for fred. Ved utbyggingen av vårt eget militære forsvar skal vi gjøre vår plikt som 

medlem av verdensorganisasjonen. Vi får ingenting gratis. Heller ikke freden. Det forsvaret vi 

må ha for å trygge vår selvstendighet og for å gjøre vår plikt som medlem i FN, det skal vi gjøre 

så effektivt som råd er, og med sterke band knytte det fast til folket (Gerhardsen 1947). 

 

I 1949 var Norge en av de opprinnelige medlemmene i North Atlantic Treaty Organization 

(NATO), og under den kalde krigen iakttar vi hvordan sikkerhetsproblemer og allianser blir en 

del av italesettelsen av fredspolitikken. Da utenriksminister Halvard Lange presenterte 

utenrikspolitikken i januar 1949, noen år etter krigen og under debatten om norsk medlemskap 

i NATO, understreket han at: 

 

Norges alt overveiende interesse er fred og at Norges hele utenrikspolitiske tradisjon 

entydig gjør det klart at vi har intet annet ønske med vår deltaking i internasjonal politikk enn 

å yte det bidrag vi kan til at det kan råde fred, fordragelighet og samarbeid statene og folkene 

imellom (sitert i Leira 2007).  

 

Vi kan dermed iaktta at den norske regjering stadig iakttar fred som deres målsetting, men de 

nye realpolitiske rammene setter betingelser for hvordan målsettingen kan oppnås. Siden 

opprettelsen av NATO i 1949 har NATO vært hjørnesteinen i norsk sikkerhets- og 

forsvarspolitikk, og har stor oppslutning i befolkningen og blant politikere. Gjennom 

iakttakelse av Norges inngang i blant annet i NATO iakttar vi en forflytning fra italesettelsen 

av nøytralitet som måten å skape og opprettholde fred på. Likevel identifiserer vi at Norges 

regjerings iakttakelse av fred og konflikter ikke har gått bort i fra ønsket om fred og stabilitet, 

men at fokuset har blitt et annet. Vi iakttar at det i kommunikasjonen er større fokus på forsvar 

og allianser, for bevaring av fred. Det har altså vært en forskyvning bort fra nøytralitet, noe som 

iakttas i kommunikasjonen omkring Norges forpliktelser gjennom spesielt NATO. Det nye 

fokuset i Norges utenrikspolitikk kommer tydelig frem i empirien gjennom flere uttalelser fra 

regjeringens medlemmer i perioden. Allerede i 1950 uttalte statsminister Einar Gerhardsen at 

«det er den militære organisasjonen som Atlanterhavspakten forutsetter som skal gi oss freden 

og sikkerheten. Arbeidet med den er bare så vidt begynt» (Gerhardsen 1950).  

 

Året etter uttaler han at «Norges stilling er klar. Så lenge det finnes håp, vil vi arbeide for fred. 

Blir freden brutt, står vi sammen med den demokratiske verden i forsvar for frihet og 

menneskerett» (Gerhardsen 1951). Her kan vi iaktta hvordan ‘forsvar’ markeres med 
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motbegrepet krig, innenfor saksdimensjonen. I ovenstående sitat kan vi iaktta at regjeringen 

iakttar det som viktig å arbeide for å forsvare verdiene. I foregående periode ble forsvar av 

nøytralitet italesatt, heller enn forsvar av norske verdier. I en forlengelse av dette iakttar vi 

hvordan det har skjedd en forskyvning fra at Norge iakttar at de selv avgjør sin utenrikspolitiske 

rolle ved å forsvare sin nøytralitet, til at man kan iaktta hvordan erfaringene fra andre 

verdenskrig gjør at fred italesettes som noe som kan brytes eksternt og dermed må forsvares. 

Vi ser dermed at blikket vendes utover med det samme norsk territorium blir invadert og 

nøytraliteten oppløses da den kun betinges av fravær av krig. Forsvar av absolutt nøytralitet blir 

i den nye perioden meningsløst. Kommunikasjonen italesetter dermed forsvaret av norske 

verdier: demokrati, frihet, menneskerettigheter og fred. Fred som en forutsetning for forsvar av 

norske verdier og demokrati er tydelig innenfor denne perioden, og statsminister Torp uttaler i 

1952 at:  

 

 Vårt land er et lite land som ikke ønsker noe annet enn å leve i fred. Det er bare i fred 

vi kan bevare vår frihet og selvstendighet. Det er bare i fred vi kan bygge landet og bevare vår 

kultur, vår levestandard og vår demokratiske livsform. For oss er fred grunnlaget for vår 

eksistens. Derfor vil alt vårt arbeid gå ut på å bevare freden (Torp 1952). 

 

Forsvar som saksdimensjon er altså ikke bare et militært forsvar for å bevare fred, men også 

forsvar av de verdiene som regjeringen iakttar som viktige. Dette kommer også frem i 

Statsminister Nordli sin uttalelse i 1981: «Vi må også være klar over at freden i vårt eget 

område, i Europa og i verden for øvrig, ikke kan trygges bare gjennom militære tiltak. En 

opprustet fred kan være en farlig og skjør fred» (Nordli 1981). I en forlengelse av uttalelsene 

om forsvar av verdier kan vi iaktta hvordan den norske regjering iakttar våre verdier i kontrast 

til andres verdier i en sosial kontekst og som sosialt identifiserende. Her kan vi igjen iaktta et 

samspill mellom meningsdimensjonene. Dette kommer hovedsakelig til uttrykk når de 

uttrykker ønsket om å leve fredelig innenfor rammene av egne verdier, som vi kan iaktta i 

Statsminister Nordli sin nyttårstale i 1978:  

 

 Vi har som nasjon bare ett ønske – å få leve i trygghet og fred, med vårt demokrati, med 

vår samfunnsform, med vår kultur. Vi ønsker å leve i fred og fordragelighet med våre naboer 

og alle andre som omgir oss i verdenssamfunnet. Vi setter pris på at vi i vår del av verden har 

fredelige naboforhold (Nordli 1978).  
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Dermed viser de hvordan arbeid for å forsvare de verdiene som ble sett på som viktig av dem, 

er avgjørende i arbeide for fred. Vi kan iaktta hvordan den norske regjering arbeider for å 

beholde og skape fred, og hvordan dette kan knyttes til det aktive fredsarbeidet som vi iakttok 

i første periode. Norges regjering italesetter stadig fred som noe aktivt og produktivt, nå 

gjennom forsvar og allianser. Statsminister Kåre Willoch uttrykker hvordan samarbeid og 

allianser er en viktig dimensjon i denne perioden, i kombinasjon med et godt forsvar: «Den 

tyngde som et solid norsk forsvar og et lojalt samarbeid med våre vestlige venner gir oss, bruker 

vi til å påvirke vestlig politikk slik at den bidrar best mulig til likevekt, forhandlinger og 

forståelse mellom øst og vest» (Willoch 1985). Dermed iakttar vi også hvordan den norske 

regjering iakttar ‘allianser’, ‘forsvar’ og ‘aktiv fredspolitikk’ opp mot krig innenfor 

saksdimensjonen. I forlengelse av dette ser vi en begrepsforskyvning, hvor motbegrepet krig 

består, mens to av begrepene er blitt forandret, i lys av nye semantiske betingelser. Nye 

begreper, men hvor motbegrepet består, er begrepsforskyvning nummer to i Andersen (2014, 

52) sin rekke av begrepsforskyvelser som hjelpemiddel for iakttakelse og undersøkelse av 

begrepets historie. Yttersiden av denne formens distinksjon har likevel få eksempler i empirien. 

Derfor betrakter vi ikke denne yttersiden som gjennomgående for kommunikasjonen, men at 

den eksisterer i kraft av sin rolle som ytterside for formens innerside. Det umarkerte er en 

forutsetning for det markerte (Luhmann 1994, 26).  

 

 
Figur 3: Saksdimensjonen i perioden 1945-1991. 

 

Fra den foregående perioden til denne perioden kan vi iaktta at det er en forskyvning i 

sosialdimensjonen, til at de som tidligere var ‘dem’, nå inngår i ‘oss’. Oss italesettes ikke lengre 

som kun ‘fredsnasjonen Norge’, men forskyves til å også inneholde andre aktører og allianser 
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som tidligere ble italesatt som ‘stormakter’ eller ‘krigførende’. Kommunikasjonen i perioden 

er preget av Sovjetunionen som nabo, og det italesettes derfor som viktig med samarbeid og 

støtte fra det som ble italesatt som ‘vestlige allianser’. Norsk regjering iakttar derfor nå oss som 

‘vestlige allianser’. Dette kaller derfor på ny kommunikativ verdiladning av innholdet i ‘oss’ 

og ‘dem’ (Andersen 2014, 53). Motbegrepet vil være betinget at hvilken konflikt man 

kommuniserer om, et av motbegrepene vil være Sovjetunionen. Statsminister Gerhardsen sier 

i 1959 at: 

 

Det er nå ti år siden NATO ble dannet som de vestlige demokratienes 

forsvarsorganisasjon. Vi er ikke tvil om at den nettopp som forsvarsorganisasjon har svart til 

hensikten, og at den har bidratt effektivt til å konsolidere demokratiene i Europa og til å 

forebygge krig (Gerhardsen 1959). 

 

Sitatet illustrerer hvordan Norges regjering iakttar seg selv som en del av en større allianse. Det 

settes dermed en forskjell mellom allianser som ‘oss’ og resten av verden og Sovjetunionen 

som ‘dem’. Italesettelsen av allianser, som en del av meningstilskrivelsen til fred, befinner seg 

dermed innenfor denne perioden både i den saklige dimensjon og den sosiale dimensjon. 

 

 
Figur 4: Sosialdimensjonen i perioden 1945-1991 

 

De vestlige alliansene kan derfor kun italesettes som motbegrepet til sin konstitutive ytterside, 

de andre/Sovjetunionen. Det er ikke behov for en italesettelse av for eksempel en 

forsvarsallianse dersom det ikke hadde fantes en ‘trussel’, altså de andre. Dermed kan det kun 

gis mening til alliansene sett i lys av deres motpart. 
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I perioden kan vi også iaktta en videreføring av den tidslige dimensjon, som igjen kommer til 

uttrykk gjennom et uttrykt fremtidsrettet håp: «Så lenge det finnes håp, vil vi arbeide for fred» 

(Gerhardsen 1951). Vi iakttar altså at forholdet mellom fortid, med krig og «skjør fred», står i 

kontrast til håpet om en fredelig fremtid. Nåtiden illustrerer og iakttar forholdet mellom de to. 

Det tidslige dimensjonen, spesielt gjennom kommunikasjonen om arbeidet i FN, kommer enda 

mer til uttrykk i perioden etter 1991 hvor den kalde krigen er avsluttet og håpet for fremtiden 

illustreres som enda viktigere for regjeringen. Vi kommer derfor tilbake til dette i neste periode. 

 

Oppsummert illustrerer denne perioden et semantisk brudd i den kommunikative forskyvningen 

fra nøytralitet til italesettelsen av nødvendigheten av allianser og forsvar for bevaring av fred. 

Ønsket om fred både nasjonalt og internasjonalt kommuniseres som vel så sterkt som i den 

foregående perioden, men har i lys av et endret konfliktbilde blitt utfordret og dermed gitt andre 

saklige og sosiale iakttakelser og meningstilskrivelser til fred.  

 

4.3 1991-2001: FREDSSKAPENDE VIRKSOMHET 

 

Norge var en sterk støttespiller av FN på 1940-tallet, og hadde en sterk tilstedeværelse i FNs 

fredsbevarende operasjoner fra starten av slike operasjoner på 1990-tallet. Denne formen for 

deltakelse ble italesatt i form av fred, snarere enn forsvar fra 1991. Det var underforstått at 

Norge iakttok at de hadde en misjon: å gjøre verden bedre og mer fredelig (Leira 2005). Vi 

iakttar hvordan FN ikke var i noe særlig fokus i kommunikasjon i den foregående perioden. 

Dette kan sies å skyldes den kalde krigen med grenselandet Sovjetunionen som stormakt og 

dermed et italesatt behov for forsvars allianser. Etter at den kalde krigen ble avsluttet i 1991 

skiftet den norske regjering sitt fokus i kommunikasjonen igjen på fredsbygging i Europa og 

resten av verden. Vi iakttar dermed et semantisk brudd med den foregående perioden. I den 

første perioden ble det italesatt et ønske om å sikre norsk fred gjennom nøytralitet, samt bygge 

identitet som fredsnasjon. I den andre perioden ble italesettelsen av fred gjort gjennom forsvar 

og allianser. Regjeringen italesetter fred nå igjen som fredsarbeid, også utenfor Norges grenser: 

 

Fredsarbeid og konfliktforebygging er i de senere år blitt en stadig viktigere del av 

Norges samlede utenrikspolitikk. (…) Regjeringen legger vekt på at kortsiktig humanitær 

bistand, fredsarbeid og demokratibygging blir sett i sammenheng med langsiktig 
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utviklingssamarbeid. Regjeringen vil aktivt medvirke til at FN-systemet får en sentral rolle mht. 

samordning mellom kortsiktig og langsiktig bistandsinnsats (St.meld. nr. 19 1995-96). 

 

Norge har deltatt i et flertall av FNs fredsbevarende operasjoner siden organisasjonens 

grunnleggelse, og i slutten av 1990-årene deltok Norge i NATO-ledede militære intervensjoner 

med og uten FN-mandat (Sejerstad 2018). I 1991 ble det stadfestet i NATOs strategiske konsept 

at det var i NATO-landenes egen interesse å sikre fred og stabilitet, også utenfor NATO-

området (Græger og Haugevik 2009). På Balkan deltok Norge i Bosnia-krigen med i alt 4400 

soldater til UNPROFOR (United Nations Protection Force), og Kosovo-krigen med styrker i 

KFOR (Kosovo Force) under NATOs ledelse (Sejerstad 2018). Vi iakttar derfor Norges 

regjerings iakttakelse av fredsoperasjoner gjennom FN og NATO som et ledd i fredsarbeid, 

konfliktforebygging og humanitært arbeid.  Dette kommer frem i regjeringens iakttakelse av 

FN som ‘fredsveien’ i følgende sitat:  

 

FN har også godkjent at militærmakt har vært benyttet i strid med prinsippet om ikke-

intervenering i interne forhold, for å kunne gi beskyttelse og nødhjelp til ekstremt utsatte 

befolkningsgrupper, under betegnelsen humanitær intervensjon (...) Dette innebærer en stadig 

tettere kopling mellom nødhjelpsinnsats og rene militære operasjoner, enten de har karakter 

av fredsskapende, fredsbevarende eller såkalte humanitære intervensjoner (NOU 1995:5). 

 

Her iakttar vi hvordan de italesetter fred gjennom fredsskapende og fredsbevarende, men 

samtidig kan vi iaktta hvordan det klare skille mellom fred og krig forsvinner fra 

kommunikasjonen. Dette kommer til uttrykk gjennom sitatet: «stadig tettere kopling mellom 

nødhjelpsinnsats og rene militære operasjoner» (ibid.). Fredsskapende virksomhet blir italesatt 

som både nødhjelpsinnsats og rene militære operasjoner. Introduksjonen av militære 

operasjoner skaper et brudd med den foregående semantikken. I perioden italesetter den norske 

regjering militære operasjoner som fredsskapende og fredsbevarende, og militære handlinger 

blir en del av fredssemantikken.  

 

Vi kan videre iaktta hvordan fredsarbeid i kommunikasjonen italesettes av regjeringen som 

arbeid utenfor landegrensene for fred i andre land, uavhengig av hvilke midler som brukes for 

å oppnå det. Det vil si at vi som andre ordens iakttakere både ser elementer av militært og 

humanitært i meningstilskrivelsen for fredsarbeid. Vi kan iaktta at norsk fredsinnsats italesettes 

som noe som gagner flere, som vi også kunne iaktta i den første perioden. En viktig forutsetning 
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for Norges ulike fredsengasjement de siste tiårene var at det etter den kalde krigen åpnet seg et 

mulighetsrom som ikke fantes tidligere (Bolle 2015). I 1999 erklærte utenriksminister Knut 

Vollebæk, gjennom Utenriksdepartementet, at Norge har spesielt gode forutsetninger for 

fredsarbeid «fordi Norge er et lite land uten kolonifortid og stormaktsinteresser, og fordi 

landets organisasjoner har drevet fredsarbeid i mange år» (Utenriksdepartementet 1999). Oslo 

ble på midten av 1990-tallet oppfattet som en fredshovedstad, mye på grunn av Oslo-avtalen 

som ble inngått i 1993. Etter den kalde krigen ble avsluttet, så kan vi iaktta en betydelig norsk 

innsats med tilrettelegging og mekling i fredsprosesser og i løpet av den aktuelle perioden fikk 

Nobelprisen en stadig mer politisk og aktuell profil (Leira 2005). Dermed italesettes Norges 

fredsarbeid som fredelig, samtidig som kommunikasjon også viser elementer av militærmakt 

som ikke kan betegnes som fredelig, til tross for at det kommuniseres som fredelig intensjoner. 

Det oppstår her et paradoks i kommunikasjonen i norsk regjerings selvbeskrivelse av Norge 

som fredsnasjon og den foregående semantikken utfordres, og nå inkluderer bruken av 

militærmakt som legitimt middel for å oppnå fred. Vi har tidligere fremanalysert at nøytralitet, 

i den første perioden, og forsvar og allianser, i den andre perioden, ble italesatt som middel til 

å oppnå fred. 

 

Norsk militært engasjement utenfor Norges grenser blir italesatt som en forlengelse av den 

aktive, eller produktive, fredspolitikken fra den første perioden i analysen. Statsminister 

Brundtland italesetter norsk fredsinnsats som aktiv: «Det blir ingen tryggere verden om vi sitter 

og ser på at sult og elendighet griper om seg. En aktiv fredsinnsats er også i Norges interesse» 

(Brundtland 1994). Regjeringen iakttar egne ambisjoner stadig som fredsskapende, men 

italesetter ikke denne ambisjonen som nøytralitet lenger. Fredsskapende innsats iakttas av den 

norske regjering nå som noe annet enn nøytralitet, og til og med ved å delta med militære 

styrker:  

 

Skaper du menneskeverd, skaper du fred. Norge må stå sammen med våre allierte og 

bidra militært til å trygge freden. Regjeringen tar sikte på deltagelse i NATOs styrker i Kosovo 

(...). Norge vil også fortsatt være en betydelig bidragsyter til den humanitære innsats i Kosovo 

og regionen for øvrig (Bondevik 1999c).  

 

I det ovenstående sitatet kan vi iaktta at det tidligere omtalte paradokset til syne. Det militære 

fredsarbeidet er nå en del av meningstilskrivelsen til fred. Vi kan iaktta at det ikke lenger er 

nøytralitet som blir italesatt som produktiv og fredsskapende, men bidrag med militære styrker 
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i fredsoperasjoner. Vi kan derfor iaktta en begrepsforskyvning, hvor motbegrepet ‘krig’ fortsatt 

forblir, men det nå markeres ‘militære fredsoperasjoner’. Som i den første perioden, iakttar vi i 

denne perioden en fortsatt italesettelse av Norge som fredsnasjon. I det påfølgende sitatet kan 

vi iaktta regjeringens iakttakelse av Norge som fredsnasjon, som noe identitetsskapende: «Det 

er ikke for ingenting det står skrevet: «Salige er de som skaper fred» Det bringer velsignelse å 

skape fred – både for vår nasjon, og for de konfliktområder vi hjelper. Det er min visjon at 

Norge skal stå i fremste rekke som fredsskaper, som en fredsnasjon!» (Bondevik 1999b). 

 

«Norge må være en fredsnasjon – en aktør for konfliktløsning og fredsskapende virksomhet 

[…] Nobels fredspris deles ut i Oslo […] Jeg ønsker at vår hovedstad skal framstå som en 

internasjonal fredsby» (Bondevik 2000). I det ovenstående sitatet kan vi iaktta den norske 

regjerings iakttakelse av Norge som en aktør for konfliktløsning og med fredsskapende 

virksomhet. Her settes de to begrepene igjen opp mot motbegrepet ‘krig’, og utgjør en del av 

den saklige dimensjonen ved å markere fredsskapende virksomhet. Igjen kan vi iaktta at 

yttersiden av denne formens distinksjon har få eksempler og ikke italesettes i empirien. Derfor 

betrakter vi ikke denne yttersiden som gjennomgående for kommunikasjonen, men at den 

eksisterer i kraft av sin rolle som ytterside for formens innerside.  

 
 

 
Figur 5: Saksdimensjonen i perioden 1991-2001 

 

Her kan vi iaktta at regjeringen italesetter ikke lenger forsvarsallianser, men heller det vi iakttar 

som fredsallianser. Dermed ser man en forskyvning bort fra forsvar og betydningen av militære 

allianser til fredsoperasjoner gjennom samarbeid med NATO og FN. Alliansene har dermed 

fått annet innhold, og selv om begrepet ‘vestlige allianser’ fremdeles forekommer i deres 
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italesettelse er det i denne tidsperioden mer fokus på fredsarbeid og utvikling heller enn forsvar 

og motarbeidelse av Sovjetunionen. Dermed er ikke ‘vestlige’ like sentralt lenger, når statene i 

øst ikke lenger er hovedfienden. NATO fikk nye oppgaver etter den kalde krigen, spesielt i 

form av fredstryggende arbeid utenfor eget ansvarsområde: «NATO har utviklet et tett politisk 

og militært samarbeid med et stort antall land i Europa og samtidig påtatt seg omfattende nye 

oppgaver knyttet til krisehåndtering og fredsoperasjoner» (St.meld. 51 1998-1999). Det er 

gjennom de vestlige alliansene Norge deltar i fredsoperasjoner. Fra den forrige perioden ser vi 

en forskyvning hvor begrepene forblir de samme i distinksjonen oss/dem, men at det skjer en 

endring i spenningen mellom dem. Dette er begrepsforskyvning nummer fire i Andersens 

fremstillelse. Vi kan iaktta forskyvningen fordi det nå legges nye restriksjoner på hva som 

forventes av alliansene. Alliansene skal i større grad skape fred, heller enn å være et utvidet, 

internasjonalt forsvar: «Norges sikkerhet er forankret i NATO. Alliansen har vist seg som en 

viktig fredsbevarende faktor» (Bondevik 1999a). 

 

 
Figur 6: Sosialdimensjonen i perioden 1991-2001 
 

Bondevik italesetter regjeringens målsetting om å etablere fred som: «En av regjeringens 

hovedmålsettinger i utenriks- og sikkerhetspolitikken er å bidra til at det etableres varig fred, 

sikkerhet og stabilitet over hele Europa» (Bondevik 1998). Vi kan iaktta at sitatet bærer preg 

av et tidslig aspekt. Regjeringen italesetter fokus på utvikling av flere fredelige stater i 

fremtiden gjennom både militær- og bistandsinnsats: «Regjeringen vil aktivt medvirke til at FN-

systemet får en sentral rolle mht. samordning mellom kortsiktig og langsiktig bistandsinnsats» 

(St.meld. nr. 19 1995-96). Tidsdimensjonen illustrerer nåtiden som spenningen mellom et rom 

erfaringer og en horisont av forventninger for fremtiden (Andersen 2003, 33). Sitatet over viser 

en nåtidig forventning og ønske om fred og stabilitet i fremtiden, basert på erfaringer fra 

fortiden. Den tidslige dimensjon vil konstant være i utvikling da det da nåtiden hele tiden endrer 
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seg i relasjon til spenningen mellom fortid og fremtid. Ettersom at perioden starter ved at den 

kalde krigen avsluttes, kommuniserer den norske regjeringen en ambisjon om å skape fred også 

i flere land. Det kan iakttas som et ønske for fremtiden basert på erfaringer i nylig fortid. 

Italesettelsen har forflyttet seg fra forsvar og bevaring av norsk fred og norske verdier, til 

fokuset nå er å skape fred utover norske landegrenser:  

 

 
Figur 7: Tidsdimensjonen i perioden 1991-2001 
 

4.4 DELKONKLUSJON 1 

 
Delanalyse 1 har hatt som formål å besvare avhandlingens første arbeidsspørsmål: Hvilke 

meningstilskrivelser oppstår i norsk regjerings italesettelse av fred i et historisk perspektiv i 

perioden 1900-2001? Vi har iakttat at den overordnede italesettelsen av fred har vært gjennom 

nøytralitet, allianser, forsvar og militært og humanitær fredsskapende virksomhet. 

Forventningene til begrepet fred har i løpet av de hundre årene har endret seg. Selv om 

begrepene som har dannet mening til fred har endret seg, og utviklet seg i takt med historiske 

hendelser, har motbegrepet ‘krig’ forblitt uendret. Det er motbegrepet som skaper rammer for 

begrepet, og uten motbegrepet vil ikke man kunne identifisere begreper, i følge Luhmann. 

Dermed vil vi kunne si at de begreper som har blitt markert som meningsskapende til fred, har 

skapt en overordnet fredssemantikk. Vi har fremanalysert begreper som er kondenserte og 

generaliserte former som står til rådighet for kommunikasjonen i form av en fredssemantikk. 

På starten på det 20. århundre var nøytralitet og fredsnasjonen de begreper som ga forventninger 

og mening til fred, og vi iakttar hvordan disse forventningene har endret seg og det har dermed 

oppstått semantiske brudd. Som følger av okkupasjon og norsk involvering i andre verdenskrig 

forlater norsk regjering nøytralitet etter andre verdenskrig. Etter andre verdenskrig var 

italesettelsen av fred gjennom forsvar og allianser som stod sammen mot en felles fiende, 
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Sovjetunionen. I den siste perioden introduseres også bruken av militære maktmidler som 

fredsskapende virksomhet og krig blir stadig stående som motbegrepet og den konstitutive 

ytterside. Vi iakttok dette som begynnelsen på det motsetningsforholdet avhandlingens 

overordnede problemstilling tar for seg. Felles for hele vårt utvalgte historiske snitt er den 

‘aktive’ freden. Norsk regjerings italesettelse av fred har kontinuerlig vært gjennom en 

meningsdannelse om fred som noe aktivt, enten gjennom en produktiv nøytralitet eller 

fredsskapende virksomhet på 1990-tallet. 

 

Som gjort rede for i delkapittel 2, Analysestrategi, kan man snakke om semantikk først når 

begrepene ikke bare er enkeltbegreper, men når de blir stående i et samlet reservoar av begreper 

til rådighet for kommunikasjonen. Nedenstående figur illustrerer de begrepene vi identifiserer 

som danner dette reservoaret og fredssemantikken som iakttas gjennom de utvalgte 100 år:  

 

 
 

Figur 8: Oversiktsfigur over fredssemantikken i perioden 1900-2001 

 

Dette perspektivet ble i 2001 utfordret da NATOs artikkel 5 ble aktivert, Norge ble tilsluttet 

‘kampen mot terror’ og hvor norsk militært engasjement ble brukt som middel for å bevare og 

oppnå fred. Dermed er det interessant å videre se på kommunikasjon i perioden 2001 - 2011, 

en periode hvor Norge er involvert i en rekke internasjonale militære operasjoner, i relasjon til 

de historiske meningsformer og forventninger som kommunikasjonen hviler på. Det vil være 

nyttig å undersøke hvorvidt fredssemantikken utfordres og hvordan dette kommer til syne i 

regjeringens kommunikasjon. Det er dette som er utgangspunktet for avhandlingens 

overordnede undring om hvordan kommunikasjon håndterer et motsetningsforhold, nemlig 

betingelsen for å fred gjennom krigshandlinger.  
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KAPITTEL 5. DELANALYSE 2: FORMANALYSE 
 
 
Den foregående analyse avdekket en fredssemantikk som viste seg å være gjennomgående i de 

tre historiske periodene, men hvor forventningene til de ulike begrepene endret seg i noen grad. 

Vi skal i denne delanalysen undersøke kommunikasjonen som var gjeldende i den gitte 

tidsperioden 2001-2011. For å undersøke dette skal vi gjennomføre en formanalyse av 

kommunikasjonen som omhandler det militære engasjementet som finner sted i perioden.  

 

Med den historiske, semantiske analyse som bakgrunn, skal vi nå besvare arbeidsspørsmål 2:  

Hvilke kommunikative paradokser oppstår i norsk regjerings kommunikasjon omkring fred og 

krigshandlinger i perioden 2001-2011, og hvilke avparadokseringsstrategier gjør seg 

gjeldende?  

 

I denne analysen skal vi iaktta kommunikasjon fra den norske regjering i offentligheten i 

perioden 2001-2011 vedrørende deres utenrikspolitiske forhold og militært engasjement i 

Afghanistan og Libya. I følgende analyse flytter vi dermed vårt blikk til det vi har valgt å kalle 

samtiden. Vår gjenstand, norsk regjerings kommunikasjon, er stadig den samme, men befinner 

seg nå avgrenset til en annen tidsperiode enn den historiske semantikkanalysen. Ved hjelp av 

formanalysen skal vi fremanalysere kommunikative paradokser som oppstår i de 

selvfølgeliggjørelsene som er tilstede i norsk regjering i sin kommunikasjon, samt 

kommunikasjonsformer og påfølgende avparadokseringsstrategier med utgangspunkt i 

Luhmann. Funnene fra denne analysen vil senere også anvendes i delanalyse tre, som tar for 

seg Teubners blikk på avparadoksering og hybrid kommunikasjon.  

 

I 2001 opplever USA et omfattende terrorangrep og Norge blir engasjert i militære operasjoner 

i Afghanistan, gjennom NATO’s aktivering av paragraf 5. Paragraf 5 erklærer at et angrep på 

et av medlemslandene er et angrep på hele alliansen, og Norge engasjeres i amerikanernes ‘krig 

mot terror’.  I 2001 ga også FNs sikkerhetsråd mandat til internasjonale militære styrker i 

Afghanistan (FN 2017a). Som følge av dette utfører norske styrker skarpe militære handlinger 

for første gang siden andre verdenskrig. 

 

I tidsperioden 2001-2011 er konfliktbildet preget av stadige konflikter i den ustabile regionen 

Midtøsten, samt i Nord-Afrika. I perioden iakttar vi tre konflikter som Norge må forholde seg 
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til i internasjonal sammenheng, nemlig konfliktene i Afghanistan, Irak og Libya. Det er disse 

tre konfliktene som er ledende i vårt empiriske utvalg. Norge tilslutter seg ‘kampen mot terror’ 

allerede i 2001 og bidrar med F-16-kampfly i 2002, og deltar videre aktivt i militære 

krigshandlinger i Afghanistan hvor den norske regjering beslutter å slippe bomber (Regjeringen 

2018). I 2003 går USA, sammen med andre allierte, inn i Irak, som leder til en ny internasjonal 

konflikt. Norge beslutter å ikke delta i Irak-krigen i mangel på FN-mandat (FN 2017b). I 2011 

beslutter den norske regjering at norske militære kampfly skal utsendes til å slippe bomber i 

Libya mot Gaddafis styrker, her med FN-mandat. 

 

Den semantiske analyse avdekket distinksjonen fred/krig. Denne distinksjonen vil følgende 

være vår ledeforskjell i følgende analyse. Ved ledeforskjell forstås den forskjellen som settes 

som ramme for iakttakelse av iakttakelser (Andersen 1999, 115). Gjennom denne 

ledeforskjellen vil dermed analysens iakttakelser av norsk regjerings iakttakelser bli analysert 

gjennom vår egen iakttakelse, i rammen av distinksjonen fred/krig.  

 

5.1 MILITÆRT ENGASJEMENT SOM FORUTSETNING FOR FRED 

 
Avhandlingens undring ligger i hvordan kommunikasjonen håndterer et motsetningsforhold 

hvor krigshandlinger er en betingelse for fred. I følgende analyse ønsker vi først å gjøre rede 

for hvordan det oppstår et kommunikativt paradoks i kommunikasjonen, der militært 

engasjement kommuniseres som en forutsetning for fred. Videre skal vi undersøke hvordan 

paradokset håndteres og dermed avparadokseres i kommunikasjonen. Etter en gjennomgang av 

vårt empiriske materiale har vi sett og konstatert at det er en rekke former i kommunikasjonen 

som regjeringen kommuniserer gjennom i et forsøk på å håndtere motsetningsforholdet. 

 

«Visse ganger er militære maktmidler påkrevd som en del av en helhetlig innsats for å forhindre 

overgrep og legge grunnlaget for fred og stabilitet» (Støre 2011a). Vi kan iaktta flere eksempler 

på at handlinger italesettes som krigshandlinger: «Når krigshandlingene nå avsluttes, åpnes et 

nytt kapittel for å gjenreise Afghanistan» (Bondevik 2002a).  Dette kommer ytterligere til 

uttrykk i sitatet: «Alle i Norge er i utgangspunktet i mot krig og krigshandlinger. Dessverre har 

vi i enkelte situasjoner intet annet valg. Da som en siste utvei for å beskytte de verdier vi setter 

høyest» (Bondevik 2002b). Sitatene illustrerer nettopp kommunikasjonens tosidighet, hvor 

militære maktmidler og krigshandlinger kommuniseres som et ledd for fred. Denne måten å 
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kommunisere militære handlinger kan vi se i relasjon til den fremanalyserte semantikken som 

fant sted på 90-tallet, hvor kommunikasjonen åpnet opp for å italesette militært som noe fredelig 

gjennom ‘militære fredsoperasjoner’. Vi iakttar i kommunikasjonen hvordan den norske 

regjering bruker begrepene militære handlinger, militærmakt, krigshandlinger, militære 

operasjoner og militært engasjement. Alle disse begrepene kommuniseres som et ledd for 

å oppnå fred, og fred betinges dermed av bruken av militærmakt og krigshandlinger.  

 

 

Vi iakttar i kommunikasjonen hvordan det oppstår en ny distinksjon i kommunikasjonen til den 

norske regjering fra 2001 hvor den norske regjering stadig markerer sine fredsambisjoner, altså 

befinner seg på den markerte side av ledeforskjellen. Regjeringen avviser i sin kommunikasjon 

at det er snakk om krig som kommer til uttrykk i følgende sitat: «Vi er ikke der for å føre krig, 

men for å bistå en fattig stat, nedbrutt, utpint av kriger og overgrep, på en krevende vei mot 

fred og utvikling» (Støre 2006). Videre tydeliggjøres dette: 

 

Norge er i folkerettslig forstand ikke i krig. Hadde vi vært det, hadde blant annet norske 

soldater vært legitime mål. Det er de ikke. Norske soldater gjennomfører et FN-oppdrag og er 

ikke legitime mål for regimets soldater i Libya. Derimot deltar vi selvsagt i kamphandlinger, 

som er krigshandlinger. Det gjør at vi deltar i militære operasjoner som folk i dagligtale kaller 

krig, og det forstår jeg godt (Stoltenberg 2011).  

 

Her kan vi iaktta hvordan den norske regjerings kommunikasjon avviser krig når de omtaler sitt 

militære engasjement i Afghanistan og Libya. Den norske regjering kommuniserer fred, men 

vi iakttar i kommunikasjonen hvordan det her oppstår en ny distinksjon hvor 

motsetningsforholdet dukker opp mot innsiden av distinksjonen i det krig avvises i 

kommunikasjonen. Vi har dermed iaktta en ny distinksjon fred/militært engasjement på 

fredssiden i ledeforskjellen fred/krig. Yttersiden i den nye distinksjonen fred/militært 

engasjement, kommer også frem i følgende sitat: «Formålet med norske militære bidrag 

internasjonalt er og skal være å støtte opp under fred, menneskerettigheter og demokrati» 

(Bondevik 2004a). Det er viktig her å påpeke at militært engasjement involverer begreper som 

militære maktmidler, krigshandlinger og militære bidrag, men også andre begreper regjeringen 

bruker i deres italesettelse av egne militære handlinger. Gjennom den nye distinksjonen holder 

den norske regjeringen seg på ledeforskjellens innerside, fred. Den konstitutive ytterside, krig, 
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avvises i kommunikasjonen og bidrar til å tvinge frem en ny distinksjon på den markerte side, 

fred. 

 

Vi kan dermed iaktta hvordan regjeringen iakttar når det kommuniseres i formen fred/militært 

engasjement (Andersen 2003, 40). Krig utgår dermed fra kommunikasjonen, noe vi skal komme 

tilbake til hvordan dette forekommer senere i analysen, under avsnitt 5.2.3 ‘fraskrivelse av 

suverenitet’. Når det følgende handler om fredsambisjoner og militært engasjement, dreier det 

seg altså om dette som en særlig form for kommunikasjon og iakttakelse (Ibid., 41). Det vil si 

at kommunikasjonen hviler på distinksjonen og tosidigheten av fred og militært engasjement. I 

tråd med Spencer-Browns (Andersen 1999, 109) formlogiske språk kan man illustrere den nye 

distinksjonen i relasjon til ledeforskjellen på følgende måte: 

 

 
 
Figur 9: Illustrasjon av den nye distinksjonen fred/militært engasjement innenfor rammen av 
analysens ledeforskjell 

Denne distinksjonen og dens utelukkelse av krig kan formaliseres på denne måten. En slik 

illustrasjon er brukt av blant Niels Åkerstrøm Andersen og Justine Pors (2017, 120), for å 

illustrere hvordan en distinksjon forholder seg til sin konstitutive ytterside.  

På bakgrunn av den alvorlige trussel vi nå står overfor, blir derfor det klisje-pregede 

”bomber kan ikke skape fred” både upassende og upresist. Det er faktisk militærmakt som har 

fjernet det undertrykkende og intolerante Taliban-regimet og ødelagt al-Qaidas treningsleire i 

Afghanistan. Dermed er mulighetene for gjennomføringen av nye terroraksjoner i både USA 

og Europa kraftig redusert (Bondevik 2002b). 
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Vi iakttar i ovenstående sitat hvordan militært engasjement her kommuniseres som en 

forutsetning for fred. Statsminister Bondevik sier her at bomber faktisk kan skape fred og 

redusere terrortrusselen. Den skarpe adskillelsen mellom fred og militært engasjement skaper 

mulighet for å presisere hvordan de to sidene i distinksjonen forholder seg til hverandre (La 

Cour 2014, 42). Når vi iakttar kommunikasjon i den utvalgte tidsperioden, viser det seg å være 

aspekter ved både fred og militært engasjement på spill hele tiden. Dette gjør det ovenstående 

enten/eller-skillet meningsløst. I den utvalgte kommunikasjonen forsøkes dette dilemma 

håndtert ved å konstruere blant annet fred som en målsetting som kan oppnås gjennom bruken 

av militært engasjement. De tidligere presenterte sitatene fra utenriksminister Støre (2011a) og 

statsminister Bondevik (2002b) viser at det i realiteten er umulig å skille mellom fred og 

militært engasjement, da de i kommunikasjonen opptrer sammenfallende. Det oppstår dermed 

et motsetningsforhold i kommunikasjonen, hvor fred betinges av militært engasjement. 

Distinksjonens to sider opptrer på én og samme tid både som det samme, og ikke det samme. 

Innenfor den nye distinksjonen kan vi iaktta at det oppstår et re-entry, i det regjeringen 

kommuniserer hvordan de to sidene av forskjellen står i relasjon til hverandre. Dette kan vi 

iaktta spesielt i Bondeviks (2004a) sitat hvor «formålet med norske militære bidrag» iakttas av 

regjeringen som fred. Vi kan dermed iaktta «sameness of the distinction» (Luhmann 1993, 487). 

Dette iakttas som et re-entry av militært engasjement inn på den markerte siden, fred. Dette kan 

illustreres på følgende vis: 

 

 
Figur 10: Illustrasjon av re-entry 
 

Den abstrakte forskjellen mellom fred og militært engasjement representerer på én side en enkel 
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motsetning og på den andre side gjør den det mulig å beskrive det komplekse forholdet mellom 

distinksjonens to sider. Dette gir oss innblikk i at de i praksis kun eksisteres i kraft av deres 

blanding (La Cour 2014, 44). Det paradoksale ved distinksjonen ligger i at den norske regjering 

kommuniserer at man ikke vil kunne oppnå fred uten militære maktmidler og krigshandlinger. 

Dermed er de to sidene av distinksjonen lik og ulik på samme tid. Det paradoksale fremkommer 

i Støres uttalelse, som presentert ovenfor, hvor han uttaler at:  «Visse ganger er militære 

maktmidler påkrevd som en del av (...) grunnlaget for fred og stabilitet».  

 

Når forskjellen gjeninnføres skapes det et helt særlig forhold til problematikken. Den norske 

regjerings iakttakelse blir tosidig når de både iakttar og kommuniserer fred og militært 

engasjement separat, samtidig som de iakttar de to sidene i sammenheng. «Hovedbegrunnelsen 

for å sende norske militære styrker på oppdrag i utlandet er at vi ønsker å bidra til 

konfliktløsning og fred» (Strøm-Erichsen 2007b). I dette sitatet iakttar vi hvordan militære 

styrker blir en forutsetning for fred og konfliktløsning, og dermed inngår på den markerte siden. 

 

Den norske regjering kommuniserer sitt arbeid for fred, og kommunikasjonen involverer også 

den umarkerte side, militære utenlandsoperasjoner: «Norge skal være en tydelig fredsnasjon. 

Målsettingen med utenlandsoperasjoner er å spre respekt for menneskerettighetene og 

folkeretten, sier vi. Og noen ganger må vi bruke militærmakt for å nå dette målet» (Strøm-

Erichsen 2009a). Derfor kan man si at den utvalgte kommunikasjonen omkring norsk militære 

innsats i perioden 2001 til 2011 er paradoksalt fundert, fordi det ikke kan avgjøres hvilken side 

av distinksjonen som markeres. Vi iakttar hvordan militære operasjoner iakttas av den norske 

regjering som en del av folkeretten: «De militære operasjonene i tilknytning til situasjonen i 

Afghanistan har en klar folkerettslig forankring. (...) Herunder gjenopprettelse av den 

internasjonale fred og sikkerhet» (Petersen 2001). Bruken av militærmakt iakttas som å være 

nødvendig for å bidra til å skape fred, og operasjonene kan dermed italesettes med fredelige 

intensjoner forankret i folkeretten. 

 

De ovenstående sitatene viser også en paradoksalitet i at militært engasjement knyttes an som 

middel til ikke bare fred, men også konfliktløsning og sikring av menneskerettigheter, 

folkeretten og demokrati. Det vil si at det knyttes an til mange forskjellige ting på en og samme 

tid, som gjør kommunikasjonen mangfoldig og kompleks.  
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Det er nødvendig å bruke maktmidler for å hindre overgrep mot sivile. Det er nødvendig 

å bruke maktmidler og militærmakt for å gjennomføre en våpenembargo og en flyforbudssone, 

men det er ikke slik at løsningen er militær. Løsningen er politisk (Stoltenberg 2011). 

 

Det at militært engasjement kan kommuniseres som en forutsetning for flere ting på en og 

samme tid skaper kompleksitet. I ovenstående sitat ser vi et eksempel på denne kompleksiteten 

hvor regjeringen anerkjenner at militært engasjement ikke er den totale løsningen, samtidig som 

de iakttar det som en nødvendighet. De benytter seg av nødvendighetskommunikasjon hvor det 

ene ikke kan finne sted uten det andre; fred finner ikke sted uten militære maktmidler. Her 

trekkes paradokset frem, hvor militært engasjement er en nødvendighet for å skape fred. Dette 

står i relasjon til Teubners (1996) avparadokseringsstrategi hvor han viser til hvordan 

avparadoksering kan ha strategisk funksjon. Dette skal vi ytterligere fremanalysere i neste 

delanalyse, kapittel 3 ‘Hybridanalysen’.  

 

Vi ønsker å tydeliggjøre i denne delen av kapittelet hvordan paradokset fred/militært 

engasjement opptrer som en overordnet paradoksal enhet, hvor de andre distinksjonene som 

videre skal analysere skal sees i relasjon til denne distinksjonen. Selv om verden er meget 

kompleks og inneholder et mangfold av aspekter, tillater Luhmanns distinksjonstankegang oss 

til å skille mellom to simple forskjeller som åpner opp for analyse. Ved å iaktta distinksjoner, 

og se på sammenhenger mellom dem, vil vi forsøke å gi mening til den norske regjerings 

komplekse kommunikasjon om forpliktelsen til å skape og fastholde fred gjennom 

krigshandlinger i perioden 2001-2011. Luhmann skriver at: «Social kommunikation kan ikke 

behandle alt sagligt på én gang. Kommunikation må derfor reducere kompleksiteten socialt, 

sagligt og tidsligt. Ellers giver kommunikationen ikke mening» (Luhmann 2016, 15). Det er 

nødvendig for den norske regjering å simplifisere sin kommunikasjon om militært engasjement, 

for at deres kommunikasjon skal gi mening for de systemer som benytter seg av 

kommunikasjonen. 

 

Hvordan militært engasjement italesettes som en forutsetning for blant annet fred er et 

komplekst motsetningsforhold, som kommuniseres gjennom en rekke rasjonaliseringer og 

avparadokseringsstrategier. Summen av problemfeltets paradoksalitet ligger i en rekke 

tematikker og iakttakelser av hvordan fred kommuniseres i relasjon til militært engasjement. 

Vi skal videre fremanalysere en rekke distinksjoner som vi iakttar at kommunikasjon benytter 

seg av for å avparadoksere paradokset og dermed holde kommunikasjonen i gang. I kapittel 2 
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‘Analysestrategi’ presenterte vi to ulike former for avparadokseringsstrategier, henholdsvis 

Luhmanns og Teubners syn på paradokset. Disse vil være ledende for vårt analytiske blikk på 

empirien, og dermed former resten av påfølgende analyse og neste delanalyse.  

 

Vi har avdekket at kommunikasjonen av motsetningsforholdet, det fremanalyserte paradokset, 

skjer gjennom italesettelsen av en rekke ulike forpliktelser, som vi har delt inn i to overordnede 

kategorier; juridiske forpliktelser og moralske forpliktelser. Vi fremanalyserer en rekke former 

som er kommunikasjonens måte å snakke om krigshandlinger uten å snakke om krig, med 

henvisning til avhandlingens overordnede undring. Dette er kommunikasjonens instrument til 

å avparadoksere krigshandlinger som fred, og i stedet italesette noe annet - nemlig forpliktelser.  

5.2 JURIDISKE FORPLIKTELSER 

 
I dag lever vi i fred, vi har ikke konflikter med andre land, og vi har en opplevelse av 

plikt og ansvar for å bidra til utvikling og fred for andre (Støre 2006). 

 

Motsetningsforholdet mellom fred og krigshandlinger var inngangen til avhandlingen gjennom 

en undring av hvordan dette utspiller seg i kommunikasjonen, og hvordan militært 

engasjementet kommuniseres som et ledd for å oppnå fred. I ovenstående sitat viser Støre 

hvordan den norske regjering iakttar plikt og ansvar for å nettopp bidra til fred, for andre. Denne 

forpliktelseskommunikasjonen, som vi identifiserer i sitatet, iakttar vi som en 

avparadokseringsstrategi som forsøker å håndtere paradokset og dermed opprettholde 

kommunikasjonen. Den første avparadokseringsstrategien vi iakttar er de juridiske 

forpliktelsene som finner sted i kommunikasjonen.  

Denne måten å håndtere paradokset på, nemlig å skyve den i bakgrunnen til fordel for nye 

distinksjoner, er slik Luhmann introduserer avparadokseringsstrategier sånn at 

kommunikasjonen kan holdes i gang. Innenfor den juridiske forpliktelse iakttar vi at det er 

tematikkene FN, NATO og suverenitetsprinsippet som er bidragsytende til å avparadoksere og 

håndetere paradokset om at militært engasjement er en forutsetning for fred. Vi skal i det 

følgende iaktta hvordan dette fungerer i forhold til FN gjennom distinksjonen FN/Ikke-FN, for 

deretter ta for oss norske allianseforpliktelser i NATO og suveritetsprinsippet.  
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Vi kan her iaktta hvordan paradokset skyves i bakgrunnen av kommunikasjonen til fordel for 

nye distinksjonen: 

 

 

Figur 11. Illustrasjon av juridisk forpliktelse som avparadoksering  

5.2.1 FN OG FOLKERETTEN 
 

«Norge skal være til å kjenne igjen når FN påtar seg krevende oppgaver, vi deltar og tar vår 

del av ansvaret» (Stoltenberg 2011). Vi iakttar hvordan det kommuniseres et ansvar gjennom 

FNs oppgaver. I en uttalelse av tidligere utenriksminister Petersen tydeliggjøres FNs 

folkerettslige forankring for deltakelse i militære operasjoner: «De militære operasjonene i 

tilknytning til situasjonen i Afghanistan har en klar folkerettslig forankring. (...) Herunder 

gjenopprettelse av den internasjonale fred og sikkerhet» (Petersen 2001). Mens NATOs 

utgangspunkt ligger i et felles forsvar, har FNs fokus vært på å utvikle fred og forsoning. FNs 

rolle i avgjørelsene om å delta militært kommer til uttrykk i regjeringens kommunikasjon:  
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Deltakelse i internasjonale operasjoner skal være forankret i FN-pakten og ha et klart 

FN-mandat. FN er den eneste internasjonale instans som kan legitimere bruk av makt. Det skal 

være en høy terskel for bruk av militærmakt. Norge skal ikke delta i forebyggende angrep som 

ikke er autorisert av FN (Regjeringen 2005).  

 

Dermed aktualiseres FNs rolle gjennom et mandat som skaper legitimering av militær 

maktbruk. Utenriksminister Støre uttalte i sin redegjørelse til Stortinget i 2011 angående Norges 

deltakelse i Libya:  

 

For oss dreier det seg om å fremme dyptgripende verdier vi tror på – å sikre beskyttelse 

av sivile, å bistå mennesker i nød, å styrke FN og den internasjonale rettsordenen samt å støtte 

sentrale folkerettslige prinsipper som vi, historisk sett, selv har vært med på å kjempe fram 

(Støre 2011a). 

 

Ved å iaktta og kommunisere sine FN-forpliktelser som begrunnelse for militært engasjement 

kan vi se nettopp en avparadoksering gjennom italesettelse av en forutbestemt forpliktelse. 

Nedenstående sitat iakttar hvordan FN gir en overordnet autorisering til å bruke militærmakt: 

«FNs sikkerhetsråd hadde også forut terrorangrepene i 2001 fastslått at situasjonen i 

Afghanistan var en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, men det var først etter anslaget 

mot USA at FN autoriserte verdenssamfunnet i å bruke militærmakt» (Faremo 2010a).  

 

Vi iakttar dermed hvordan den norske regjeringen iakttar FNs autorisering som en 

rasjonaliseringsfaktor for egne militære handlinger. Jagland (2001) kaller den «vår alles kamp», 

og sier at «den viser det vi så lenge har visst; at alle land og alle folkeslag befinner seg i samme 

båt og deler samme skjebne». Gjennom Jaglands sitater iakttar vi hvordan det kommuniseres 

som en ‘felles’ kamp, og hvor Norge iakttar angrepet i USA som en forpliktelse til å handle. 

Allianseforpliktelsene kan iakttas en begrunnelse og rasjonalisering av vårt overordnede 

paradoks hvor militært engasjement kommuniseres som en forutsetning for fred:  

 

Vår egen sikkerhet er også knyttet opp til utviklingen i Afghanistan og i hele denne 

ustabile regionen. Derfor skal vi leve opp til de forpliktelser vi har inngått overfor FNs 

sikkerhetsråd, våre Nato-allierte og afghanske myndigheter – ja, overfor det afghanske folk. 

Ved vårt nærvær kan vi gjøre en forskjell. Det er vårt ansvar (Støre 2009).  
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Bondevik tar også til orde for å følge ‘FN-veien’ som innebærer å forplikte seg til «FNs 

grunnleggende idé om kamp for menneskeverd, menneskerettigheter, demokrati og fred. En 

forpliktelse til å finne fredelige løsninger i stedet for militære» (Bondevik 

2003b).  Begrunnelsen for å bidra militært skal dermed være forankret i FNs mandat, da vi 

iakttar at den norske regjering iakttar FNs vurderinger som den korrekte. Et «klart FN-mandat» 

er sentralt i rettferdiggjørelsen av norske militære bidrag (Faremo 2010b; Strøm-Erichsen 

2009e). Dette kommer til sitt rette når den norske regjering velger å ikke delta i Irak-krigen 

begrunnet i mangel på FN-mandat: «I fravær av et klart FN-mandat kunne vi ikke støtte krigen» 

(Petersen 2003). Det utydelige og tvilsomme grunnlaget i folkeretten var grunnen til at de ikke 

kunne anerkjenne eller støtte Irak-krigen. Vi kan dermed iaktta at norsk militær deltakelse må 

være forankret i FN: «Enhver reaksjon mot Irak må være folkerettslig forankret» (Petersen 

2002a og 2002b). Dette viser tydelig hvordan distinksjonen FN/Ikke-FN fungerer 

rasjonaliserende på egne beslutninger, så lenge de befinner seg på den markerte side hvor FN 

gir mandat til militær handling. FN-mandatet gir legitimering ved at Norge går ‘til krig’ med 

freden som ærend. Et fravær av FN-mandat i tilfelle med Irak gjorde det mulig for regjering å 

demonstrere dette ekstra tydelig, og dette bidro også til større legitimitet til militært 

engasjement i Afghanistan og senere Libya.  

 

FN-mandatet gir dermed en italesatt forpliktelse, men iakttas også som et ‘klarsignal’ som tilbys 

kommunikasjonen i rasjonalisering av å bidra militært. Vi iakttar hvordan denne distinksjonen 

avgjørende i regjeringens egne handlinger, og hvor forpliktelsen til handling gjør seg gjeldende 

så sant FN-mandatet er tilstede:  

 

 
 
Figur 12. Illustrasjon av distinksjon FN/ikke-FN i de tre konfliktene  
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Det internasjonale nærværet i Afghanistan er blitt gjentatte ganger legitimert i FNs 

Sikkerhetsråd, som vi i Norge holder som noe av det viktigste for internasjonal rett, gang etter 

gang. Situasjonen og framtiden for Afghanistan er viktig for fred og sikkerhet og regional fred 

og sikkerhet (Støre 2008). 

 

Den norske regjering er strukturelt tilkoblet FN-system som sub-system. En strukturell kobling 

mellom kommunikasjonssystemer kan defineres som enheten av irritasjon fra andre systemer 

(Andersen 1999, 53). En kontrakt eller avtale er en strukturell kobling mellom systemene, og 

en allianse kan dermed sies å være den strukturelle koblingen mellom den norske regjeringen 

og FN Dette gjør seg på lik linje gjeldende for Norges deltakelse i NATO.  

 

På denne måten kan vi iaktta kommunikasjonen fremstiller militært engasjement som et ledd 

for fred, og på denne måten legitimere tosidigheten som kommer til uttrykk i 

kommunikasjonen. Å kommunisere juridiske forpliktelser gjennom FNs forpliktelse fungerer 

som begrunnelser for å engasjere seg militært, fungerer som en måte den norske regjering kan 

kommunisere at de selv ikke behøver å ta en beslutning eller eventuelt en måte å skjule 

beslutningen som regjeringen tar. Vi kan her iaktta hvordan paradokset avparadokseres i en 

presentasjon av nye distinksjoner, og dermed skjuler paradokset bak FNs avgjørelser og 

forpliktelser. 

 
5.2.2 NATO OG ALLIANSEFORPLIKTELSER 
 
12. september 2001 vedtok FN sikkerhetsresolusjon 1368. Resolusjonen erklærte at 

terrorangrepene i USA utgjorde en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, og stadfestet 

USAs rett til selvforsvar. Samme dag bestemte NATOs råd å aktivere Atlanterhavspaktens 

artikkel 5, for første gang i alliansens historie. Dette utløste den kollektive selvforsvarsplikten, 

noe som også ble kommunisert som utslagsgivende for Norges allianseforpliktelser: 

 

Resolusjonen er historisk. Den slår fast at terroranslagene utgjør en trussel mot 

internasjonal fred og sikkerhet, og bekrefter USAs rett til individuelt eller kollektivt selvforsvar, 

i tråd med FN-paktens artikkel 51. USAs militære tiltak er altså fullt ut i tråd med FN-pakten 

og Sikkerhetsrådets vedtak (Bondevik 2001b).  



 81 

På dette tidspunktet stod Norge og resten av deres vestlige allierte ovenfor en ny type trussel, 

terrorisme. Forsvarsminister Devold (2002a) formulerer det slik: «Vi kan ikke sitte passivt og 

vente på neste terrorangrep. Etter omstendighetene vil koalisjonen gjøre bruk av sin rett til 

selvforsvar for å hindre nye angrep. Den langvarige kampen mot terrorisme har bare så vidt 

begynt». 

 

Den norske regjering har siden den etter andre verdenskrig iakttatt allianser som viktig for 

bevaring og sikring av fred. Ved angrepet i 2001 mot USA ble det fokus på å være en god alliert 

i kampen mot en ny, felles trussel, og i kampen for vestlig sikkerhet: «Skal vi vinne kampen 

mot internasjonal terrorisme – og det skal vi – må alt som er mulig gjøres for å holde sammen 

og utdype den brede internasjonale koalisjonen som er etablert» (Bondevik 

2001b).  Forsvarsminister Devold utdyper videre viktigheten ikke bare av et godt forsvar, men 

også Norges rolle som en god alliert:  

 

Vi skal ikke stå og se på at de allierte forsvarer Norge. Vi skal ikke stå og se på at våre 

venner forsvarer Europa. Vi skal ikke stå og se på, at resten av verden trygger innbyggerne i 

Afghanistan. Vi skal være i front i forsvar av Norge, vi skal støtte våre allierte når de trenger 

oss, og vi skal ta vår del av et internasjonalt ansvar, også når store sivile og humanitære kriser 

inntreffer (Devold 2005).  

 

Gjennom sin tilknytning til alliansene, og en kommunisert villighet til å handle på vegne av en 

internasjonal forpliktelse, iakttar vi hvordan den norske regjeringen kommuniserer gjennom en 

distinksjon som omhandler forpliktelse til å handle med de allierte, NATO, på den ene siden og 

ikke-NATO, på den umarkerte side. Dermed oppstår distinksjonen NATO/ikke-NATO. 

 

Regjeringen omtaler også NATO som avgjørende for norsk sikkerhetspolitikk: «NATO er en 

grunnstein i norsk sikkerhetspolitikk, og dette ligger fast. Norge gir et betydelig og viktig bidrag 

til NATOs operasjon i Afghanistan. Vi tar, og skal fortsette å ta, vårt solidaritetsansvar i NATO 

på alvor» (Strøm-Erichsen 2006) Det er her mulig å iaktta hvordan norsk regjering ved bruk av 

distinksjonen kommuniserer om norsk militært engasjement som en sentral del av 

sikkerhetsbildet i Afghanistan.  Den norske regjeringen konstruerer sikkerhet, eller trygghet, 

gjennom NATO som en begrunnelse for, eller rasjonalisering av, militært engasjement: 

«Alliansesolidariteten i NATO må tas på alvor. Det er jo nettopp den vi bygger vår trygghet på 

i Norge. Det er derfor også i vår egen interesse å delta» (Devold 2002b).  
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Faremo omtaler videre Norges engasjement i Afghanistan som en del av landets forpliktelser 

gjennom NATO som forsvarsallianse: «Vi har sagt ja til å ta vår del av ansvaret: For å bidra 

til stabilitet og sikkerhet. For å beskytte sivilbefolkningen. (…) Ved å bidra til sikkerheten i 

regionene, bidrar vi også til vår egen sikkerhet» (Faremo 2010a). Her iakttas militært 

engasjement som et steg i å oppnå stabilitet og sikkerhet, og da både egen og andres sikkerhet.  

 

Regjeringen kommuniserer Norges bidrag gjennom NATO-operasjonene i Libya som eksempel 

på hvordan norsk militær deltakelse er et sentralt bidrag for sikkerheten til det internasjonale 

samfunnet: «Etter vedtaket av resolusjon 1973 måtte det handles raskt. Norge var blant de 

landene som var i stand til rask handling, med hurtig utsendelse av et effektivt og operativt 

militært bidrag» (Støre 2011a). Her iakttar vi hvordan Norges forpliktelse til militært bidrag 

gjennom NATO i forlengelse av sikkerhetsresolusjon settes til verks. Nedenstående sitat 

tydeliggjør NATOs rolle i Norges egne militære operasjoner og vi iakttar samtidig tilliten Norge 

ilegger alliansen:  

 

NATO vil dermed ha hovedansvaret for alle delene av de militære operasjonene for å 

gjennomføre Sikkerhetsrådets vedtak. I politisk forstand forblir koalisjonen like bred som 

tidligere. NATOs innsats vil inngå i et bredt internasjonalt samarbeid for å følge opp alle sider 

ved Sikkerhetsrådets vedtak (Stoltenberg 2011).  

 

Igjen kan vi iaktta at den norske regjeringen kommuniserer allianseforpliktelsene gjennom 

distinksjonen NATO/ikke-NATO. Vi iaktta hvordan distinksjonen trer inn og fungerer som en 

avparadoksering av det overordnede paradoks. Det tillater kommunikasjon å skyve paradokset 

i bakgrunnen til fordel for å kommunisere i en ny distinksjon. 

 
5.2.3 FRASKRIVELSE AV SUVERENITET 
 

I forlengelse av den juridiske forpliktelsen kan vi iaktta et annet sentralt aspekt i regjeringens 

kommunikasjon, nemlig deres fraskrivelse av andre staters suverenitet som en rasjonalisering 

av egne militære handlinger. Tidligere har trusler mot Norge historisk sett vært suverene stater 

som Tyskland og Sovjetunionen, og dermed illustrerer terrorangrepet i 2001 en ny form for 

trussel fra det det som kan kalles ikke-statlige aktører. Dermed er det ikke snakk om 

nasjonalstater, men konflikter innad i nasjonalstater. Gjennom regjeringens iakttakelse av 
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situasjonen i Afghanistan som skadelig for det afghanske folket, kan vi iaktta hvordan de i 

kommunikasjonen begrunner egne handlinger. De iakttar egne handlinger som et ledd i 

utviklingen av en trygg, demokratisk og fredelig stat med fokus på menneskerettigheter og 

frihet. Deres italesettelse av mangel på grunnleggende rettigheter er med å legitimere 

beslutningene om militært engasjement og fraskriver Afghanistan, med Taliban sittende på 

makten, sin suverenitet: «Taliban har, siden de grep makten i Afghanistan, tilsidesatt 

befolkningens grunnleggende behov og fundamentale menneskerettigheter» (Bondevik 2001b). 

I det følgende sitatet kan vi også iaktta hvordan regjeringen kommuniserer at de kjemper mot 

Taliban sammen med den lovlige afghanske regjeringen: «De norske styrkene kjemper på 

samme side som den lovlig valgte regjeringen, mot Taliban og andre opprørsgrupper. (…) 

Regjeringen vil videreføre dette engasjementet, i visshet om at vi gjør det riktige – til beste for 

det afghanske folk» (Strøm-Erichsen 2009b).  

 

Kvinner utsettes for overgrep. Utroskap straffes med døden. Jenter er bannlyst fra 

skolene fra åtteårsalderen. Vilkårlig tortur og henrettelser er vanlig. Mennesker omkommer og 

drepes som en direkte følge av regimets politikk. Det er et av de mest undertrykkende regimer 

i nyere tid (Bondevik 2001b). 

 

Ved regjeringens iakttakelse av kvinner og jenter som undertrykte og utsatt for overgrep som 

følge av Taliban-regimets voldsutøvelse, kan vi iaktta dette som en rasjonalisering for å benytte 

militære handlinger fordi de på samme tid ikke anser Taliban som et suverent regime. Sitatet 

markerer Talibans handlinger som voldshandlinger, men rasjonaliserer samtidig norsk 

regjerings bruk av vold gjennom militære handlinger. Vi kan dermed iaktta hvordan de 

kommuniserer i distinksjonen ikke-suverene/suverene. 

 

Når det gjelder situasjonen i Libya anses Gaddafi som en trussel mot egne borgere, og dermed 

ikke som en legitim leder av landet. Situasjonen utspiller seg annerledes enn i Afghanistan, da 

Gaddafi er i posisjonen hvor han styrer Libya når borgerkrigen bryter ut. Vi iakttar hvordan den 

norske regjering kommuniserer forpliktelsen til å bistå den sivile befolkningen:  

 

 Verdenssamfunnet hadde solid informasjon om at en akutt nødssituasjon for Libyas 

befolkning var under oppseiling. Gaddafis egne uttalelser om at han ville slå hardt ned på 

opposisjonen med bruk av militær makt, var sterkt foruroligende. Konsekvensene av ikke å 

handle kunne blitt katastrofale for Libyas sivile befolkning (Støre 2011a). 
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Her kan vi iaktta at der den norske regjeringen først anerkjenner opprørsgrupper i Afghanistan 

som illegitime og som en grunn til å engasjere seg militært, samtidig kommuniserer de behovet 

for tilstedeværelse i Libya fordi opposisjonen undertrykkes. «Regjeringen deler et tilnærmet 

samlet verdenssamfunns vurdering av at Gaddafi har mistet all politisk legitimitet» (Faremo 

2011). Den norske regjering kommuniserer dermed på en og samme tid at regjeringens, eller 

den styrendes, opposisjon i de to landene er legitim og ikke-legitim. Vi iakttar dermed hvordan 

regjeringen ikke er konsekvent i hvem de omtaler til å være trusselen, hvor det i Afghanistan 

italesettes en illegitim opposisjon mens i Libya ble uttrykt støtte til opposisjonen og det dermed 

tilegnes dem legitim politisk kraft. Det blir tydelig hvordan de ikke er refleksiv omkring 

hvordan de kommuniserer trusselen, og at dette endrer seg basert på hva situasjonens omfang 

er. Regjeringen er ikke konsekvente i hva de iakttar som en opposisjon, i henhold til distinksjon 

regjering/opposisjon når de vurderer suverenitet og legitimitet.  

 

Det oppstår et mulighetsrom i kommunikasjon ved regjeringens fraskrivelse av suverenitet, som 

dermed tillater den norske regjering å iaktta egne handlinger som noe annet enn folkerettslig 

krig: «Norge er folkerettslig sett ikke i krig med en annen stat. Norge er part i en intern væpnet 

konflikt. For alle praktiske formål deltar norske soldater likevel i krig. Situasjonen i 

Afghanistan er minst like dramatisk og brutal som konvensjonell krig» (Faremo 2010b). Vi kan 

iaktta hvordan regjeringen dermed ikke erklærer folkerettslig krig mot nasjonalstaten 

Afghanistan, men hjelper en svak stat hvor terrorgruppen Taliban herjer. På denne måten 

unngår regjerings kommunikasjon å italesette militært engasjement som krig, fordi de ikke 

bryter med folkerettens premisser ved å frata motparten statlig suverenitet. Vi iakttar hvordan 

de igjen definerer seg selv til å ikke være i folkerettslig krig, men ikke har problemer å si at de 

er i krig med terror, da dette ikke bryter folkerettens prinsipper: «Norge er ikke i krig med 

Afghanistan. Norge er i krig mot internasjonal terror. Vi deltar i allierte militære aksjoner i 

Afghanistan på anmodning fra, og i nært samarbeid med, de afghanske myndigheter» 

(Bondevik 2002b).  

 

Det forekommer en intern iakttakelse av systemet, som kommer til synet i kommunikasjonen. 

Faremo (2010b) italesetter en kompleks situasjon, hvor hun først påstår at Norge ikke er krig 

men deretter anerkjenner at det etter praksis formål er snakk om krig. Denne refleksiviteten 

illustrerer forskjellen på en intern og ekstern iakttakelse. Faremo anerkjenner at deres 
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handlinger er krigshandlinger, men sier ingenting ytterligere for å håndtere den paradoksaliteten 

hun nå har presentert.  

 

Den norske regjering iakttar egne handlinger som ikke folkerettslig krig samtidig som de 

italesetter egne militære operasjoner som krigshandlinger. Når de anerkjenner en forpliktelse 

til krigshandlinger i annen forstand enn folkerettslige krig, identifiserer vi en ny form for 

italesettelse av krigshandlinger og krigføring i relasjon til tiden etter terrorangrepene 9/11, 

nemlig som militære operasjoner. Den nye trusselen, terror, gjør det mulig å snakke om krig på 

en ny måte, fordi trusselen ikke lengre er en suveren stat. Det er nettopp dette som gjør det 

mulig å kommunisere krigshandlinger, uten å være i folkerettslig krig. Norsk regjering sier de 

er i krig mot terror, i forlengelse av krigserklæringen til USA. Dette tillater de seg da 

kommunikasjonens betingelser ligger til rette for å kunne kommunisere handlingene som ikke-

krig. De avskriver suverenitet fra terroristene i Afghanistan og statsledelsen i Libya, som tillater 

dem å utføre krigshandlinger og militære operasjoner uten å kalle det krig i kommunikasjonen. 

Vi kan igjen iaktta at paradokset skyves i bakgrunnen til fordel for den nye distinksjonen ikke-

suverene/suverene. Ved å frata motparten suverenitet ser man på det som sin plikt å bistå 

sivilbefolkningen innad i landet, slik vi iakttar i deres kommunikasjon. 

 
5.2.4 OPPSUMMERENDE FIGUR 
 
Vi har gjennom tre tematikker og distinksjoner iakttatt hvordan regjeringen kommuniserer en 

juridisk forpliktelse, og hvordan disse distinksjonene bidrar til å avparadoksere og 

rasjonalisere motsetningsforholdet. Nedenstående figur viser hvordan de tre distinksjonene 

identifiseres som juridiske forpliktelser i kommunikasjonen:  

 

  
Figur 13: Oppsummering av de tre distinksjonen innenfor den juridiske forpliktelse 



 86 

5.3 MORALSKE FORPLIKTELSER 

 
Utover en juridisk bindende forpliktelse til å delta i militære handlinger kommuniserer den 

norske regjering en moralsk forpliktelse: «Vi er moralsk forpliktet til å kjempe mot terrorismen 

og dele byrdene med andre land i koalisjonen» (Devold 2002b). Dermed iakttar vi en ny form 

for avparadoksering med henvisning til moralske forpliktelser i kommunikasjonen:  

 

 

 

 
Figur 14. Illustrasjon av moralsk forpliktelse som avparadoksering  

Her iakttar vi hvordan den norske regjering skyver eget paradoks i bakgrunnen til fordel for å 

italesette og kommunisere moralske forpliktelser. Dette forsøket på å håndtere paradokset skjer 

form av en moralsk forpliktelseskommunikasjon. Vi kan iaktta i tre former for forpliktelse som 

er avdekket i kommunikasjonen: forpliktelse til egne verdier, forpliktelse til sikkerhet og 

forpliktelse til å handle. 
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5.3.1 FORPLIKTELSE TIL NORSKE VERDIER 
 

Våre verdier forplikter (Bondevik 2004c). 

 

Etter 11. september 2001 iakttar vi hvordan den norske regjering iakttar angrepet som et angrep 

på eget samfunn, som kan sees i relasjon med det verdigrunnlaget regjeringen kommuniserer 

som «vårt»: «(…) la oss aldri tillate at de onde kreftene får ta styring med våre samfunn og 

våre egne liv» (Stoltenberg 2001). Utenriksminister Jagland sier videre at «gjennom å ramme 

samfunnets grunnverdier, vil de undergrave vår demokratiske samfunnsform» (Jagland 2001). 

Vi kan iaktta hvordan det uttrykkes en forpliktelse for å beskytte egne grunnleggende verdier 

med det Bondevik kaller krigshandlinger: «Alle i Norge er i utgangspunktet imot krig og 

krigshandlinger. Dessverre har vi i enkelte situasjoner intet annet valg. Da som en siste utvei 

for å beskytte de verdier vi setter høyest» (Bondevik 2002b).  

 

Regjeringen kommuniserer her i distinksjonen våre verdier/deres verdier. Vi iakttar vi hvordan 

den norske regjering ønsker å beskytte og fremme verdier som de stiller høyt: «Jeg ønsker å 

vise andre og samtidig minne de norske soldatene her om hvorfor de er i Afghanistan. Vår 

tradisjon verner om frihet og demokrati, det samme som vi ønsker å gi til det afghanske folk» 

(Stoltenberg 2010). Vi kan iaktta hvordan norsk regjering begrunner og rasjonaliserer militært 

engasjement ved skulle verne om egne tradisjoner og verdier, men også for å påføre dem det 

Afghanske folk. De iakttar sine egne verdier som verdt å verne om i en større internasjonal 

sammenheng. «Dersom Afghanistan ikke utvikler seg i en positiv retning, risikerer vi at landet 

igjen blir et arnested for terrorister» (Strøm-Erichsen 2009c). Ministeren konkluderer med at 

«det er nettopp derfor vi er i Afghanistan – for å sikre en god utvikling for det afghanske 

samfunnet».   

 

Videre kan vi iaktta hvordan det oppstår en refleksivitet i regjeringens kommunikasjon, hvor 

de anerkjenner at det afghanske folk har en annen verdi- og kulturbakgrunn og at man må være 

forberedt på at de vil styre landet på en annen måte enn vi gjør i Norge. I et innlegg på den 

årlige Globaliseringskonferansen i Oslo i 2008, holder utenriksminister Jonas Gahr Støre et 

innlegg med tittel «Afghanistankrigen – korstog for vestlige verdier?». I innlegget uttaler han: 

«For når jeg sier at exit-strategien for Afghanistan er at afghanerne kan styre Afghanistan, så 

må vi være forberedt på at de kommer til å styre Afghanistan på en annen måte enn vi styrer 

våre land. For de har andre verdier, en annen historie, en annen kulturbakgrunn» (Støre 2008). 
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Samtidig omtaler forsvarsminister en mulig exit-strategi:  

 

  Vi forlater ikke Afghanistan før den afghanske befolkningen føler seg trygg på at freden 

vil vare, og før vi er sikker på at det ikke er fare for at landet på nytt blir et fristed for 

internasjonal terror. Det gir derfor ikke mening å låse seg fast til en forhåndsbestemt dato. Vi 

må snarere ha fokus på å nå målene om at Afghanistan skal ha oppnådd en minstestandard i 

forhold til sikkerhet, demokrati og utvikling. Det er derfor det blir feil å snakke om det man på 

engelsk kaller ”END DATE” – man må snarere snakke om ”END STATE” (Strøm-Erichsen 

2008).   

 

Her poengterer Strøm-Erichsen at en av målene for norsk militært engasjement er å sikre en 

minstestandard av «sikkerhet, demokrati og utvikling». Dermed kan vi iaktta at den norske 

regjeringen opererer med en definisjon av minstestandard på vegne av Afghanistan, og dermed 

anser bruken av militærmakt som en nødvendighet for å forsikre seg om at landet ikke blir et 

«fristed for internasjonal terror» 

 

Bondevik (2002a) uttrykker forpliktelsen til å være med i alliansen mot terror og dermed delta 

militært, begrunnet i en ønsket om fred, demokrati og menneskeverd: «Her i landet har vi heller 

ikke vært i tvil, vi ville være med i denne alliansen mot terror. Fordi det finnes en grense for 

hva vi kan akseptere. Fordi vi vil ha fred, demokrati og menneskeverd». Vi iakttar hvordan 

mangelen på menneskeverd og menneskerettigheter er en del av det den norske regjering iakttar 

som et avgjørende ledd i deres militær deltakelse: «Samtidig må vi - så langt en liten nasjon 

formår - bygge en fredskultur i de store forhold, mellom nasjoner, alt bygd på en grunnmur av 

menneskeverd og menneskerettigheter» (Bondevik 2003a). Vi kan dermed iaktta deres 

iakttakelse av sin egen moralske forpliktelse til å utvikle verdier som den norske regjering ser 

på som ‘grunnmuren’ for nasjonsbygging. Dette kommuniseres ytterligere i det daværende 

forsvarsminister, Anne-Grete Strøm-Erichsen, beskriver hvordan arbeid for 

menneskerettigheter danner grunnlaget for bruk av militærmakt: «Målsettingen med 

utenlandsoperasjoner er å spre respekt for menneskerettighetene og folkeretten, sier vi. Og 

noen ganger må vi bruke militærmakt for å nå dette målet» (Strøm-Erichsen 2009d). Dermed 

legges menneskerettigheter og demokrati til grunn for bruken av militærmakt, og vi iakttar 

skiftet av tema fra egne militærmakt til menneskerettigheter som en moralsk forpliktelse, og 

hvordan dette opptrer som en avparadokseringsstrategi. På denne måten forsøkes egne militære 
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handlinger skyves i bakgrunnen ved å i stedet italesette mangler i de aktuelle landene. 

«Formålet med norske militære bidrag internasjonalt er og skal være å støtte opp under fred, 

menneskerettigheter og demokrati» (Bondevik 2004a). Vi kan igjen iaktta kompleksiteten i 

kommunikasjonen hvor det ikke bare er ett tema som italesettes som noe som kan oppnås 

gjennom militært engasjement, men flere ting som både fred, menneskerettigheter, demokrati 

og folkerett. 

 

Når det gjelder Libya uttalte utenriksminister Støre følgende i begrunnelse for militært 

engasjement:  

 

For oss dreier det seg om å fremme dyptgripende verdier vi tror på – å sikre beskyttelse 

av sivile, å bistå mennesker i nød, å styrke FN og den internasjonale rettsordenen samt å støtte 

sentrale folkerettslige prinsipper som vi, historisk sett, selv har vært med på å kjempe 

fram (Støre 2011a).  

 

Ved å argumentere for egne verdier som de ‘riktige’ samtidig som de iakttar den aktuelle 

regimene som skadelig for sivilbefolkningen, slik vi tidligere har gjort rede for, kan vi iaktta 

hvordan deres kommunikasjon fungerer som en rasjonalisering og legitimering som ledd i 

utviklingen av en trygg, demokratisk og fredelig stat med fokus på menneskerettigheter og 

frihet. Moral opptrer i koden god/dårlig atferd, i følge Luhmann (2016, 212). Her plasserer 

regjeringen seg på kodens innerside, og deres atferd er dermed god. Fred kommuniseres også 

som noe mer enn kun fraværet av krig: «Fred er også å kunne oppleve utvikling, ha adgang til 

utdanning, helse, velferd og verdiskaping» (Støre 2006). Vi iakttar hvordan den norske 

regjering kommuniserer en forpliktelse til å sikre utvikling gjennom bruken av militærmakt i 

Afghanistan og Libya, med bakgrunn i egne verdier.  

 

Distinksjonen våre verdier/deres verdier fungerer som en avparadoksering i den forstand at de 

kommuniserer at norske verdier skaper en forpliktelse i forhold til å skape fred, men samtidig 

også plikt til å sikre utvikling utover fred. Dermed skyves paradokset i bakgrunnen, og den nye 

distinksjonen trer frem.  
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5.3.2 FORPLIKTELSE TIL Å SKAPE OG OPPRETTHOLDE SIKKERHET 
 
Den norske regjeringen iakttar egen og andres sikkerhet som en sentral del av formålet til 

Norges militære engasjement, med den hensikt om å bidra til internasjonal fred og stabilitet:  
 

Deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner har gjennom tiår vært en sentral del av 

norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Hovedformålet med innsatsen er å bidra til internasjonal 

fred og stabilitet, og dermed også til vår egen sikkerhet. Konflikter langt borte fra Norge 

påvirker i økende grad vår sikkerhet (Regjeringen 2011).  

 

Norsk militær deltakelse blir på denne måten iakttatt som en forutsetning til å bidra til 

internasjonal fred og stabilitet, og på denne måten også sikre egen sikkerhet.  

 

I den utvalgte kommunikasjon kan vi iaktta tidsdimensjonen på spill. Tidsdimensjonen som 

redskap for analyse omhandler forholdet mellom fremtid og fortid, i forhold til beslutninger i 

nåtiden (Luhmann 1993, 537). Som gjort rede for i delkapittel 2, Analysestrategi, kan det sies 

at fremtiden er en horisont av forventninger, mens fortiden er et rom av erfaringer og nåtiden 

er spenningen mellom dem (Andersen 2014, 266). Regjeringens kommunikasjon om nåtidige 

handlinger er basert på en vurdering av fremtiden, men de italesetter også erfaringer fra fortiden 

som underbygger deres rasjonalisering av militært engasjement for å oppnå fred og sikkerhet. 

Å skifte mellom tid sees som en måte å avparadoksere paradokset, og på denne måten skifte 

fokus fra militære handlinger i nåtiden til en fredelig fremtid. Det er kun i nåtiden man kan 

innhente erfaringer fra fortiden og på denne måten kunne forsøke å si noe om fremtiden. 

Bondevik formulerer det slik: «Terroranslagene bekrefter også at vi står overfor et nytt og 

sammensatt trusselbilde» (Bondevik 2001b). Sitater viser at etter terrorangrepene den 11. 

September 2001 tar norsk regjering en beslutning basert på nye erfaringer som tilsier at 

sikkerheten er truet. Vi kan iaktta hvordan den norske regjeringen iakttar det trusselbildet som 

en høyst reell trussel, og i forlengelse av det bryter 60 år med norsk våpenhvile. Dette kan igjen 

iakttas i nedenforstående sitat: «Terroranslagene mot USA har vist at terrortrusselen er høyst 

reell og at ingen land kan føle seg trygge» (Jagland 2001).  

 

Forsvarsminister Faremo beskriver Norges militære oppdrag i Afghanistan som følgende: «Vårt 

oppdrag i Afghanistan er å skape stabilitet og sikkerhet og bidra til at afghanerne selv kan ta 

vare på egen sikkerhet» (Faremo 2010b). Det er gjennomgående i kommunikasjonen til norsk 
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regjering at den militære innsatsen har et sikkerhetsformål, og dermed en del av det moralske 

forpliktelse den norske regjeringen har overfor egen befolkning men også som en del av det en 

forpliktelse til det internasjonale samfunnet og de lokale sivilbefolkningene i konfliktområdene. 

 

Vi iakttar hvordan den norske regjering kommuniserer sikkerhet for nordmenn, fremfor fred i 

Norge. Gjennom å skape fred og sikkerhet i internasjonal kontekst og felle terrorgrupper i 

Afghanistan og et undertrykkende regime i Libya gjennom militært engasjement skaper dette 

sikkerhet også i Norge. Vi iakttar at den norske regjering til å italesette trusselen gjennom 

terrorgrupper eller ikke-statlig aktører, til å være en trussel mot norsk sikkerhet på norsk 

territorium i fremtiden. Sikkerhetsaspektet ble spesielt gjeldende etter terrorangrepet i 2001 

hvor angrepet ble iakttatt som et angrep på også norske verdier: «et anslag mot grunnleggende 

verdier i det demokratiske samfunn - åpenhet, frihet og trygghet» (Bondevik 2001a). Dermed 

iakttar vi hvordan det regjeringen iakttar trusselen mot Norge som reell. 

 

«FNs sikkerhetsråd hadde også forut terrorangrepene i 2001 fastslått at situasjonen i 

Afghanistan var en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, men det var først etter anslaget 

mot USA at FN autoriserte verdenssamfunnet i å bruke militærmakt» (Faremo 2010a). Sitatet 

viser hvordan det argumenteres for at militært engasjement og makt må benyttes for å øke fred 

og sikkerhet. Vi kan iaktta hvordan den norske regjering kommuniserer at forpliktelsen til 

militært engasjement for sikkerhet bidrar til fred i konfliktrammede områdene, og at sikkerhet 

for lokalbefolkningen fører til norsk sikkerhet. Dermed kan man se en korrelasjon mellom 

sikkerhet i andre land og Norges sikkerhet. Vi iakttar at den norske regjeringen markerer 

sikkerhet i kommunikasjonen som ønsket resultat av eget militært engasjement og at trussel 

forblir umarkert. Ovenstående sitat viser norsk regjeringens sikkerhet opp mot trussel, og 

regjeringen kommuniserer dermed i distinksjonen sikkerhet/trussel. Det fremgår i følgende sitat 

hvordan regjeringen italesetter sikkerhet og tilstedeværelsen av en trussel, som vi tidligere sett 

i denne perioden er terrorisme, som en sentral rasjonalisering av Norges militære engasjement: 

«Vår sikkerhet er avhengig av at vi klarer å bryte opp terroristnettverk. Å bygge stabile samfunn 

i land som Afghanistan og Irak handler også om Norges trygghet» (Petersen 2005).  

 

Regjeringens kommunikasjon skifter stadig temaer i begrunnelsen av militært engasjement for 

oppnåelse av fred, som en avparadoksering for at kommunikasjonen ikke skal gå i stå. Her 

iakttar vi hvordan sikkerhet italesettes som rasjonalisering av egne handlinger og dermed 

militært engasjement som forutsetning for norsk sikkerhet. Utenriksminister Støre italesetter 
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militær tilstedeværelse som en forutsetning for norsk sikkerhet: «Men jeg er overbevist om at 

utgangspunktet er viktig; vi skal bli stående i Afghanistan; vi har en oppgave å gjøre ved å stå 

ved det afghanske folk. – Ikke bare fordi vi har en moralsk forpliktelse, men også faktisk fordi 

det berører vår egen sikkerhet» (Støre 2008). Sitatet viser også tosidigheten i kommunikasjonen 

hvor de iakttar både egen sikkerhet og internasjonal sikkerhet på samme tid. Egen sikkerhet blir 

et resultat av internasjonal sikkerhet som på følge av militært engasjement. I den tidligere 

fremanalysert semantikken kan sikkerhet sies å være knyttet opp til nasjonalstatenes territorielle 

sikkerhet. Nå kan vi iaktta at sikkerhet i større grad kommuniseres som en moralsk forpliktelse 

til det internasjonale samfunnet og fordi det også berører «egen sikkerhet».  

 

Vi har gjort rede for regjeringens italesettelse av militært engasjement gjennom paradokset 

fred/militært engasjement, der vi har iakttatt hvordan fred er forutsatt militær deltakelse. På lik 

linje med dette, kan vi iaktta at distinksjonen sikkerhet/trussel blir anvendt for å rasjonalisere 

militær deltakelse som et middel for å oppnå egen og andres sikkerhet: «Ved å bidra til 

sikkerheten i regionen, bidrar vi også til vår egen sikkerhet» (Faremo 2010a). På denne måten 

bidrar sikkerhetskommunikasjonen til å avparadoksere at fred er forutsatt av militært 

engasjement, ved at det skifter tema til å omhandle sikkerhet i et forsøk på å skjule, eller dytte 

paradokset i bakgrunnen.  

 

Den 23. mai, 2004 blir den første norske soldaten drept i Afghanistan. Statsminister Bondevik 

uttaler hvordan den norske regjeringen arbeider for sikkerheten til norske soldater, men iakttar 

ikke dødsfallet som en årsak til å avslutte sitt militære engasjement: «Den økte tilstedeværelsen 

vi planlegger i Afghanistan er nødvendig for å bekjempe terrorismen, så den akter vi å 

gjennomføre som planlagt» (Bondevik 2004b). Beskyttelse av egne borgere vil alltid være høyt 

prioritert for en organisasjon med utøvende makt, og det følger derfor som en rasjonalisering 

av sikkerhet som mål for bruk av middelet militært engasjement, som vi har sett. Det 

fremkommer i kommunikasjonen stor støtte til soldatene i Afghanistan, men den norske 

regjering kommuniserer i liten grad de alvorlige konsekvenser det vil kunne ha:  

 

Jeg vil derfor arbeide for hele tiden å få frem dette budskapet om full støtte til våre 

kvinner og menn som har påtatt seg det ansvaret det er å skulle bidra til at verden blir et 

tryggere og bedre sted – også for sivile i Afghanistan. For når alt kommer til alt så er det for 

dem at vi er der (Strøm-Erichsen 2009a).  
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Vi kan iaktta hvordan analysens paradoks avparadokseres tidslig da nåtidige handlinger, 

krigshandlinger, begrunnes i en moralsk forpliktelsene til sikringen av fred og sikkerhet. 

Mangel på å kommunisere konsekvenser er tett knyttet opp med den norske regjerings 

kommunikasjon omkring forpliktelsen til å handle, som en måte å avparadoksere det 

paradoksale hvor de benytter krigshandlinger i et ledd for å oppnå fred. I følgende avsnitt skal 

vi ta for oss forpliktelse til å handle som et tredje aspekt innenfor den overordnede moralske 

forpliktelsen. 

 
5.3.3 FORPLIKTELSE TIL Å HANDLE 
 
I en forlengelse av den moralske forpliktelsen kan vi iaktta at det blir italesatt en aktiv 

utenrikspolitikk gjennom distinksjonen handling/ikke-handling: «Etter vedtaket av resolusjon 

1973 måtte det handles raskt. Norge var blant de landene som var i stand til rask handling, 

med hurtig utsendelse av et effektivt og operativt militært bidrag» (Støre 2011a). Her italesettes 

det et behov for rask handling, og at Norge var i en posisjon til å kunne handle.  

 

Utenriksminister Støre begrunner valget av om å delta i Libya med norske kampfly som et 

mindre dårlig alternativ enn det å frastå fra å handle: «Jeg vil minne om dette: Overfor 

situasjonen i Libya hadde verdenssamfunnet noen handlingsalternativer som langt fra var 

ideelle. Det klart dårligste av dem alle var ikke å gjøre noe» (Støre 2011a). Sitatet illustrerer 

hvordan regjeringen iakttar handling som mer ideelt enn ikke-handling, og i denne sammenheng 

innebærer handling militær deltakelse. På denne måten rasjonaliseres militære handlinger som 

bedre enn ingen handling. Forskjellen handling/ikke-handling opptrer derfor i 

kommunikasjonen som en avparadoksering av paradokset, nemlig hvor militært engasjement 

re-entret inn i den markerte side fred. Vi iakttar hvordan handling/ikke-handling begrunner og 

rasjonaliserer hvordan regjeringen føre dobbel kommunikasjon og kommunisere på begge 

sidene av distinksjonen fred/militært engasjement. Utover det rasjonaliseres militære 

handlinger gjennom handling som det beste alternativet, slik det fremkommer i nedenstående 

avsnitt.  

 

 

Vi iakttar hvordan regjeringen iakttar og rasjonaliserer handlinger, i form av militærmakt, opp 

mot distinksjonene ytterside ‘ikke-handling’. Statsminister Bondevik (2001b) uttalte i 

forbindelse med Afghanistan at: «Vi står ikke overfor valget mellom et godt og et dårlig 
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alternativ. Men jeg mener at ikke å bruke militære virkemidler for å forhindre nye terroranslag 

er det dårligste. Konsekvensene er uoverstigelige og kan bli grusomme». Den norske regjering 

fremhever de ‘grusomme’ konsekvensene av det å frastå fra å handle, men ikke konsekvensene 

av bruk av egen militærmakt. Det er interessant å poengtere at den norske regjeringen her 

kommuniserer handling som det eneste reelle alternativet, men italesetter ikke eksplisitt de 

konsekvensene deres kollektivt bindende beslutninger vil ha for både norske soldater sendt til 

områdene og for den lokale befolkningen. Når de markerer konsekvensen av ikke-handling som 

grusom, oppstår det en ny distinksjon grusom/ikke grusom. Dermed forblir regjeringens 

handlinger på distinksjonens ytterside, nemlig ikke grusomme.  

Videre sa utenriksminister Støre (2011b) i sin begrunnelse av militær involvering i Libya 

følgende: «Torsdag sto vi overfor mange dårlige alternativer, men det dårligste var ikke å gjøre 

noe». Sitatet tydeliggjør regjeringens kommunikasjon av handling som det beste alternativet. 

Vi iakttar hvordan handling også begrunnes i et ledd for fremtidig fred - og at handling bidrar 

til hurtigere fred. Ved å handle iakttar den norske regjeringen muligheten for fred som større, 

versus å ikke handle. Bondeviks uttalelse illustrerer også et uoversiktlig aspekt, hvor han iakttar 

en usikker fremtidshorisont. I nedenstående sitat kan vi iaktta hvordan regjeringen gjennom en 

tidslig dimensjon iakttar egne handlinger som avgjørende for beskyttelsen av sivile i Libya i 

fremtiden: «Gaddafis egne uttalelser om at han ville slå hardt ned på opposisjonen med bruk 

av militær makt, var sterkt foruroligende. Konsekvensene av ikke å handle kunne blitt 

katastrofale for Libyas sivile befolkning» (Støre 2011a). 

Igjen ser vi at det oppstår en ny distinksjon når de markerer konsekvensen av ikke-handling 

som katastrofale, oppstår det en ny distinksjon katastrofale/ikke katastrofale. Dermed forblir 

regjeringens handlinger igjen på distinksjonens ytterside, nemlig ikke katastrofale. Deres 

handlinger settes opp mot konsekvenser av å ikke handle, og blir dermed italesatt av den norske 

regjeringen som en forpliktelse til å hindre terroristenes handlinger. Dette fremstår likevel som 

paradoksale da den norske regjering også velger å handle med militær makt, på lik måte som 

de iakttar at Gaddafi gjør. Likevel opptrer distinksjonen handling/ikke-handling som 

avparadokserende da de italesetter behovet og forpliktelsen for å handle for å unngå større, mer 

alvorlige konsekvenser, og på den måten skyver de paradokset fred/militært engasjement i 

bakgrunnen.  
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Når den norske regjering aktualiserer militærmakt som et middel for å oppnå fred, kan vi iaktta 

deres iakttakelse av ikke bare handling, men militær handling som et ledd i en større utenriks- 

og sikkerhetspolitisk sammenheng. Dette kan vi iaktta i følgende sitat: «Regjeringen vil arbeide 

for en helhetlig sikkerhetspolitikk, for styrket samfunnssikkerhet og en god balanse i forholdet 

mellom militær og sivil beredskap» (Regjeringen 2005). En helhetlig innsats inneholder dermed 

både den sivile fredsinnsatsen så vel som militære handlinger. Dette tydeliggjøres her: «Det 

finnes ingen militær løsning på situasjonen i Libya – den må løses politisk. Men det var og er 

helt nødvendig å ha en militær komponent som i påvente av politiske løsninger sørger for reell 

fysisk beskyttelse av sivile» (Faremo 2011). Vi iakttar hvordan det kommuniserer at det er et 

overordnet mål om fred og utvikling som kommer det internasjonale samfunnet og sivile til 

gode gjennom deres bruk av militærmakt. Dermed begrunnes handling i nåtiden basert på den 

informasjonen representanter for regjeringen har tilgjengelig. 

Vi kan iaktta at regjeringen i sin kommunikasjon utøver en viss refleksivitet. I nedenstående 

sitat reflekterer statsminister Stoltenberg rundt bruken av militærmakt. Her italesettes behovet 

for hurtig handling som viktig for å beskytte sivile, til tross for at dette gjør fremtidig politiske 

løsninger vanskeligere. Regjeringen opptrer dermed refleksiv i forhold til at de anerkjenner at 

militære løsninger ikke er den fullstendige løsningen på et større politisk problem. Her 

anerkjenner de selv militære løsninger som kun et middel for å oppnå fremtidig fredsløsninger: 

«Det er riktig å bruke militærmakt for å hindre overgrep mot sivile, men vi vet av lang erfaring 

at når man bomber, når militære maktmidler brukes, forsterkes motsetninger, og arbeidet for 

politiske løsninger gjøres ofte vanskeligere» (Stoltenberg 2011). 

 

Det blir derfor tydelig at selv om handling gjennom militært engasjement italesettes som mer 

ideelt enn å frastå fra å handle, kan det også ha konsekvenser. Stoltenberg italesetter en 

dobbeltsidighet ved å anerkjenne behovet militærmakt for å beskytte sivile, samtidig som at det 

kan være ødeleggende for fremtidige løsninger.  

 
5.3.4 OPPSUMMERENDE FIGUR 
 
Vi har iakttatt hvordan regjeringen kommuniserer en moralsk forpliktelse som en måte å 

avparadoksere avhandlingens overordnede paradoks. Gjennom tre distinksjoner - verdier, 

sikkerhet og handling - har vi iakttatt hvilke former regjeringen kommuniserer en moralsk 
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forpliktelse gjennom. Nedenstående figur viser de tre distinksjonene identifisert som moralske 

forpliktelser i kommunikasjonen:  

 

 
Figur 15: Oppsummering av de tre distinksjonen innenfor den juridiske forpliktelse 

 

5.5 DELKONKLUSJON 2 

 

Etter å ha utført en formanalyse av den utvalgte kommunikasjon vil vi svare på følgende 

arbeidsspørsmål: Hvilke kommunikative paradokser oppstår i norsk regjerings kommunikasjon 

omkring fred og krigshandlinger i perioden 2001-2011, og hvilke avparadokseringsstrategier 

gjør seg gjeldende? Vi har fremanalysert et paradoks, et re-entry, av distinksjonen fred/militært 

engasjement. Fred kommuniseres som å være betinget av militært engasjement og den 

umarkerte side gjeninntrer på den markerte side av distinksjonen. Dette ble illustrert i figur 10. 

 

Videre presenterte vi en rekke avparadokseringsstrategier som skyver paradokset fred/militært 

engasjement i bakgrunnen av kommunikasjonen og dermed skjuler det, til fordel for nye 

distinksjoner som kommuniserer en forpliktelse gjennom seks nye tematikker. Disse seks nye 

distinksjonene har gjort det mulig for regjeringens politiske kommunikasjon å fortsette. 

Forpliktelseskommunikasjonen består av seks distinksjoner som regjeringens politiske 

kommunikasjon benytter seg av og er dermed strukturelt koblet til. Dette kan, med inspirasjon 

fra Andersens teori om polyfone organisasjoner (Andersen 2001), illustreres på følgende vis:  
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Figur 16: Illustrasjon av norsk regjerings politiske kommunikasjon i perioden 2001-2011  
 
 

Vi kan iaktta hvordan regjeringen gjennom sin italesettelse av fred/militært engasjement har 

gått bort fra det konstitutive skillet mellom fred/krig. Vi kan dermed trekke linjer tilbake til 

semantikken, hvor italsettelsen av militære fredsoperasjoner på 90-tallet kan sees i 

sammenheng med behovet for å kommunisere i nye distinksjoner, hvor yttersiden krig har 

mistet sitt innhold og dermed utgår fra regjeringens kommunikasjon omkring fred. Den 

komplekse og motsigende meningstilskrivelsen til fred er bidragsytende til å utviske de skarpe 

linjene mellom fred og krigshandlinger, og vi kan iaktta hvordan krigshandlinger nå 

kommuniseres som en forutsetning for å oppnå fred. Det at kommunikasjonen også på 90-tallet 

omtalte militære fredsoperasjoner markerer begynnelsen på overgangen bort fra å italesette det 

tydelige skillet mellom fred og krig som enten eller. Dermed har vi kunne iaktta at re-entryet 

innenfor ledeforskjellens markerte side ‘fred’, og motsetningsforholdet befinner seg på denne 

siden av distinksjonen uten å forholde seg til sin konstitutive ytterside ‘krig’.  

 

Undringen for denne avhandlingen ligger i hvordan kommunikasjonen håndterer 

motsetningsforholdet hvor fred er betinget av krigshandlinger. Analysen har avdekket at den 

klassiske distinksjonen fred/krig ikke lengre gjør seg gjeldende i kommunikasjonen, og 
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italesettelsen av militært engasjement som betingelse for fred skaper nye mulighetsrom i 

kommunikasjonen. Ved å ta i bruk Luhmanns forståelse av avparadoksering har vi kunne se 

hvordan de seks distinksjonene skyver paradokset i bakgrunnen av kommunikasjonen, til fordel 

for å snakke i andre tematikker. Paradokset er likevel tilstede i det det tydeliggjøres i 

kommunikasjonen at militært engasjement betinger fred. En annen måte å håndtere paradokset 

på er å bruke Teubners forståelse av paradokset som noe konstruktivt, noe som tydeliggjøres i 

det den norske regjering italesetter både fredsambisjoner og krigshandlinger i samme uttalelse.  

 

De nye mulighetsrommet ønsker vi nå å behandle i delanalyse tre og utforske hvorvidt 

regjeringen agerer som en strategisk hybrid kommunikatør.  
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KAPITTEL 6. DELANALYSE 3: HYBRIDANALYSE 
 
 
 
I delanalyse to ble det vist hvordan motsetningsforholdet mellom fred og krigshandlinger kan 

fremstilles som et re-entry, og hvordan den norske regjeringen bruker forskjellige distinksjoner 

til å håndtere dette umulighetsforholdet. I tredje analyse går vi ett skritt videre og undersøker 

hvordan selve umuligheten blir til regjeringens mulighet til å kommunisere, med teoretisk 

utgangspunkt i Günther Teubner (1993, 2002). Analysen vil bære preg av å være en drøftende 

analyse som avdekker nye funn samtidig som det vil drøftes opp mot tidligere analytiske funn. 

Analysen skal besvare tredje arbeidsspørsmål: Hvordan blir motsetningsforholdets umulighet 

muliggjort?  

 

Utgangspunktet for å utføre en hybridanalyse hvor vi analyserer det strategiske aspekt av 

regjeringens kommunikasjon ligger i undringen om hvordan motsetningsforholdet tillates å 

kommuniseres. Vi har sett hvordan forpliktelseskommunikasjon muliggjør motsetningen ved å 

bytte temaer og dermed skjule paradokset. Vi ønsker derfor her å se på hvordan det muliggjøres 

ved å aktivt ta i bruk motsetningsforholdet i kommunikasjonen, og på denne måten fremme 

paradokset. Empirien som ligger til grunn for analysen er pleiet semantikk, det vil si behandlet 

kommunikasjon, og er dermed gjennomarbeidet på forhånd. Derfor går vi analysen i møte med 

en forutinntatt forestilling om at det er en underliggende strategi bak den politiske 

kommunikasjonen som føres, og dermed ønsker vi å belyse det strategiske aspektet ved politisk 

kommunikasjon.  

 

Vi skifter nå iakttakelsespunkt. Fra å iaktta regjeringens iakttakelser skal vi nå iaktta våre egne 

iakttakelser fra første og andre delanalyse. Utover dette vil nye sitater bli tatt i bruk for å 

presisere de hybride trekkene ved regjeringens kommunikasjon. I denne delanalysen benytter 

vi et nytt teoretisk perspektiv, nemlig Teubners blikk på paradokset og avparadoksering. Dette 

kapittelet vil vise hvordan regjeringen er i stand til å oscillere mellom de fremanalyserte 

distinksjonene, og dermed kommunisere hybrid og gjennom strategisk dobbelattribusjon.  

 

Luhmann og Teubner er enige om hva et paradoks utgjør og at paradokset ikke stopper 

kommunikasjonen, men derimot muliggjør det. De to teoretikerne skiller seg fra hverandre i 

deres forståelse av hvordan paradokset avparadokseres. Der Luhmann mener at paradokser må 
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skjules, sier Teubner at paradokset kan trekkes i forgrunnen og brukes aktivt i 

kommunikasjonen. Videre skiller Teubner seg fra Luhmann ved å beskjeftige seg med 

kommunikasjon og kommunikative systemer på en høyere orden, enn det Luhmann gjør. 

Hybriden er på en høyere orden som i kraft av sin sammensetning gjør det mulig å romme 

motsetningsfylte tendenser i kommunikasjonen. Dermed foretas det en ny iakttakelse hvor 

systemet iakttar egne distinksjoner, og dermed kan benytte paradokset konstruktivt. 

Kommunikasjon om paradokser kan altså fungere annerledes enn kun ved å la paradokset 

skjules, i det Teubner understreker at det kan veksles mellom paradoksets to sider. Dette blikket 

lar oss nå være i stand til å se hvordan det skilles mellom fred og krigshandlinger og at dette 

paradokset ikke kun forsøkes skjult, men også kan fungere som noe konstruktivt for 

kommunikasjonen.  

 

Ifølge Teubner fremkommer denne typen avparadoksering når hybride ordninger i 

kommunikasjonen sørger for at den paradoksale kommunikasjonen ikke undertrykkes: «where 

paradoxical communication is not repressed, not only tolerated, but invited, institutionally 

facilitated and, sometimes, turned productive» (Teubner 2002, 11-12). I forhold til vår utvalgte 

empiri, blir paradokset en motor i kommunikasjonen når det dyttes frem og gjør det mulig å 

kommunisere om både fred og krigshandlinger, vold og militært engasjement på en og samme 

tid. Paradokset og dets muligheter blir dermed synlige. Motsetningsforholdet blir satt i 

forgrunnen og kommunikasjonen kan åpenlyst skifte mellom forskjellige emner. Ved å utnytte 

paradoksets kompleksitet kan man altså i større grad bruke motsetningsforholdet produktivt i 

den politiske kommunikasjonen.  

 

I empirien kan iaktta en konstruktiv strategi i regjeringens måte å forholde seg til paradokset 

på, hvor vi kan iaktta hvordan regjeringen ved hjelp av re-entry selv iakttar den distinksjonen 

som ligger til grunn for deres kommunikasjon. Ved å løfte seg opp på andre orden bruker 

regjeringen paradokset og systemets egen refleksivitet brukes til å strategisk anvende det 

fremanalyserte paradokset. Så fort et paradoks oppstår kan iakttakeren, som i dette tilfelle er 

regjeringen, bevege seg til et annet iakttakelsesnivå for å oppløse paradokset (Luhmann 2006, 

54). Vi har i formanalysen avdekket at regjeringen er refleksiv i det de oppdager sitt eget 

paradoks gjennom et utvalg av sitater. Her er ett av dem: «Norge skal være en tydelig 

fredsnasjon. Målsettingen med utenlandsoperasjoner er å spre respekt for 

menneskerettighetene og folkeretten, sier vi. Og noen ganger må vi bruke militærmakt for å nå 

dette målet» (Strøm-Erichsen 2009d).  
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I det ovenstående sitatet italesetter regjeringen paradokset. Det understrekes av Strøm-Erichsen 

at militærmakt kan være en nødvendighet for å oppnå fred. Her er regjeringen klar over den 

paradoksale situasjonen som oppstår i kommunikasjonen og anerkjenner dets kompleksitet. På 

denne måten kan regjeringens egne andre ordens iakttakelser av den distinksjonen de nå 

kommuniserer gjennom, være bidragsytende til å sette paradokset i forgrunnen av 

kommunikasjonen og svinge mellom distinksjonens sider. Dette kan vi iaktta i det de i samme 

setning både italesetter fredsambisjoner gjennom Norge som fredsnasjon, samtidig som de i 

samme setning ser det i sammenheng med militære handlinger og som en betingelse for å oppnå 

nettopp ’dette målet’. Her iakttar vi hvordan den norske regjering fremstår refleksiv overfor 

eget motsetningsforhold.  

 

«Vi håper alle at den militære kampen kan avsluttes så snart som mulig. Ethvert tapt 

menneskeliv er ett for mye. Vegen til framtiden går gjennom fred» (Bondevik 2001c). 

 

Bondevik italesetter et håp for fremtiden, som er gjennom fred, samtidig som at den norske 

regjeringen er en del av de militære kampene. Her opptrer regjeringen strategisk i det de 

italesetter innersiden av distinksjonen, fred, men også anerkjenner at de er en del av paradoksets 

re-entry. Den fremtidige freden er betinget av de nåtidige militære kampene. Ved å ta i bruk 

paradokset på denne måten kan regjeringen anerkjenne begge sider av distinksjonen, og dermed 

svinge mellom de to verdiene strategisk. Vi kan her også iaktta at tidsdimensjonen er på spill, 

når det igjen italesettes en usikker fremtidshorisont som fredelig.  

 

Regjeringen kommuniserer motsetningsforholdet, hvor fred et betinget av bruken av vold og 

militærmakt. Samtidig kan vi iaktta at de ved flere anledninger anerkjenner begrensninger ved 

bruken av bomber: «Men vi vinner aldri Afghanistan militært i den forstand at den dagen én 

gruppe er nedkjempet, én gruppe er blitt bombet, så er saken løst. – Nei, slik kommer det ikke 

til å gå» (Støre 2008). Med Teubners blikk for avparadoksering tilbys det regjeringen en 

mulighet å benytte tosidigheten og er dermed refleksiv i det de iakttar behovet for dobbeltheten 

samtidig som de i samme setning ikke tilbyr en videre løsning.  

 

Norge er folkerettslig sett ikke i krig med en annen stat. Norge er part i en intern væpnet 

konflikt. For alle praktiske formål deltar norske soldater likevel i krig. Situasjonen i 

Afghanistan er minst like dramatisk og brutal som konvensjonell krig (Faremo 2010b). 
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Vi iakttar at de også er refleksiv i det de strategisk ikke omtaler seg selv til å være i krig, og på 

denne måten tillater å italesette bruken av bomber som maktmiddel i kommunikasjonen. Dette 

kan vi iaktta ved at de kommuniserer at de ikke er i ‘konvensjonell krig’ eller ‘folkerettslig 

krig’. Dermed trekker de frem motsetningsforholdet og strategisk forholder seg til innsiden 

fred, ved hjelp av en særlig definisjon eller italesettelse av hva krig er. I formanalysen har vi 

analysert hvordan italesettelsen av å ikke være i krig skjer ved hjelp av distinksjonen ikke-

suverene/suverene stater. Likevel anerkjenner de krig i kommunikasjon i den forstand at det 

oppleves som krigshandlinger, men samtidig unngår de å kommunisere krig ved hjelp av denne 

distinksjonen. Vi kan dermed diskutere hvorvidt det er strategisk politisk kommunikasjon å 

trekke frem ‘folkerettslig krig’ og ‘krig mellom suverene stater’ som et ledd for å definere seg 

selv som utenfor denne definisjonen og introdusere motsetningsforholdet på innsiden av 

ledeforskjellen. Dermed tillater de seg å kommunisere alt innenfor rammen av fred, også når 

det som tidligere har vært ikke-fredelig, nemlig krigshandlinger og militært engasjement, nå 

kommuniseres som en betingelse for fred.  

 

Den hybride kommunikasjonen stiller også et krav til regjeringen, da de må kunne se utover det 

de opplever på første orden og være refleksive i deres måte å være på slik at de kan håndtere 

det fremananalyserte re-entry og bruke det. Når de fremhever paradokset og bruker det aktivt i 

deres kommunikasjon, blir det deres mulighet til å muliggjøre umuligheten i 

motsetningsforholdet.  Det følgende sitat illustrerer motsetningsforholdet, som her muliggjør 

kommunikasjonen: 

 

Alle i Norge er i utgangspunktet i mot krig og krigshandlinger. Dessverre har vi i enkelte 

situasjoner intet annet valg. Da som en siste utvei for å beskytte de verdier vi setter høyest 

(Bondevik 2002b). 

 

Her omtaler de åpenlyst paradokset og motsetningsforholdet, og dermed gjøres umuligheten til 

en mulighet. De kan dermed kommunisere på bakgrunn av at paradokset er en tilstedeværende 

faktor. De utelukker noe de selv velger å gjøre, og oppdager sitt paradoks. Videre henviser de 

til at det ikke finnes andre valg og krigshandlingene kommuniseres strategisk som «en siste 

utvei». Dermed blir handlingene et strategisk ledd i å oppnå det som verdsettes høyest, nemlig 

beskyttelse av verdier til tross for at dette innebærer elementer av det man i utgangspunktet er 
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i mot. De er i sitatet refleksiv ovenfor paradokset, men iakttar samtidig nødvendigheten av 

militære krigshandlinger som en betingelse for fred.  

 

Vi skal ytterligere belyse kommunikasjonens kompleksitet ved å ta i bruk Teubners begrep om 

dobbelt attribusjon og roller. Dette gir oss mulighet for å iaktta hvordan regjeringen i 

kommunikasjonen oscillerer mellom de mange forpliktelsesdistinksjonene som vi tidligere har 

fremanalysert at de kommuniserer motsetningsforholdet gjennom. 

6.1 DOBBEL ATTRIBUSJON: DEN HYBRIDE KOMMUNIKATØR 

 
Dobbel attribusjon er som nevnt at motsetninger kommuniseres samtidig, og det er gjennom 

dobbel attribusjon at hybride ordninger blir brukbare avparadokseringsstrategier som 

regjeringen kan ta i bruk for å håndtere motsetningsforholdet. Ved å bruke den dobbelte 

orienteringen kan regjeringen skape muligheter (hybrid kommunikasjon) ved hjelp av 

umuligheten (paradokset) (Teubner 2002; 2006). 

 

Som vi har vist i det foregående kapittelet har regjeringen seks distinksjoner på spill i deres 

kommunikasjon, som vi har inndelt etter juridiske og moralske forpliktelser. I empirien kan vi 

avdekke oscillering mellom de juridiske og moralske forpliktelsene på forskjellig vis, og 

dermed at kommunikasjonen åpenlyst skifter mellom forskjellige emner. I en tale til norske 

soldater i 2010 ramser forsvarsminister Grete Faremo (2010b) opp begrunnelsene, gjennom fire 

punkter, for at Norge bidrar militært i Afghanistan: 

 

For Regjeringen er det viktig at dere er godt informert om hvorfor vi er i Afghanistan: 

1. Vi er i Afghanistan fordi vi er invitert av verdenssamfunnet gjennom FN og den 

folkevalgte afghanske regjeringen. 

2. Vi er i Afghanistan fordi vi stiller oss solidarisk med våre allierte i NATO og tar ansvar 

som medlem av FN. 

3. Vi er i Afghanistan for å bidra til å skape fred og stabilitet for det afghanske folk. Og 

fordi alternativet er at afghanerne kastes ut i en ny langvarig runde med blodig 

borgerkrig. 

4. Vi er i Afghanistan fordi vi gjennom å skape stabilitet ute – også bidrar vi til å skape 

trygghet her hjemme. 

 



 104 

I den første delen av sitat kommuniserer regjeringen en juridisk forpliktelse, i det vi kan iaktta 

at forpliktelsene gjennom FN og NATO blir italesatt. Videre italesetter regjeringen de moralske 

forpliktelsene. I løpet av sitatet benytter regjeringen seg av en rekke ulike distinksjoner, og 

bytter åpenlyst mellom emner og blir dermed en hybrid kommunikatør. Sitatet illustrerer 

hvordan det juridiske kan gi moralske effekter, samtidig som at det moralske kan gi juridiske 

effekter, gjennom at de juridiske forpliktelsene vil føre til at de moralske forpliktelsene 

opprettholdes og motsatt. Denne gjennomgangen har vist at regjeringen oscillerer hurtig 

mellom de juridiske og moralske distinksjonene, slik at vi kan iaktta refleksjon både i relasjon 

til juridisk og moralsk argumentasjon i ett og samme sitat.  

 

«Ikke bare fordi vi har en moralsk forpliktelse, men også faktisk fordi det berører vår egen 

sikkerhet» (Støre 2008). Sitatet viser igjen et mulighetsrom i kommunikasjonen og tillater 

regjeringen en dobbel attribusjon, i det det kommuniseres å være både det ene, sikkerhet, og 

det andre, moralsk, på en og samme tid.  

 

Et eksempel på samspill mellom distinksjonene er allianse og sikkerhet: «NATO er en 

grunnstein i norsk sikkerhetspolitikk, og dette ligger fast. Norge gir et betydelig og viktig bidrag 

til NATOs operasjon i Afghanistan. Vi tar, og skal fortsette å ta, vårt solidaritetsansvar i NATO 

på alvor» (Strøm-Erichsen 2006). Regjeringen legger vekt på alliansenes forpliktende karakter 

i form av ‘solidaritetsansvar’ og samtidig italesetter at alliansene er avgjørende for norsk 

sikkerhet. Vi kan dermed iaktta at både NATO/ikke-NATO og sikkerhetsdistinksjonen er på 

spill samtidig. Alliansenes forpliktelse blir et slags verktøy for regjeringen å sikre sikkerhet. 

Alliansene er nettopp et avgjørende ledd for å sikre sikkerhet, og de kommuniserer både det 

ene og det andre på samme tid. Oscillering er her fundamentet for hybrid kommunikasjon, da 

det er den oscillerende egenskapen som setter regjeringen i stand til å iaktta sine egne 

muligheter og agere strategisk. Kompleksiteten i motsetningsforholdet og alle distinksjonen de 

kommuniserer gjennom gjør det strategisk gunstig for regjeringen å være dobbelt attribuerende 

og dermed kommunisere hybrid i flere tematikker på en og samme tid. De kan dermed 

kommunisere paradokset, men strategisk rasjonalisere det i deres mangfoldighet i 

kommunikasjonen. I motsetning til en skuespiller med et manuskript, har regjeringen mange og 

må hele tiden skifte mellom de ulike rollene. 
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6.2 ROLLEN SOM FREDSNASJON OG EN GOD ALLIERT  

 

Rollebegrepet blir her brukt i en systemteoretisk forstand, hvor roller iakttas som noen særlige 

forventningsstrukturer. Disse virker strukturerende for kommunikasjon og gjør noe 

kommunikasjon mer synlig enn annen (Luhmann 2000, 360). Regjeringen, som en enhet, kan 

derfor orientere seg i forhold til flere roller da rollen er åpen i den forstand at det er mulig å 

prege rollen uten å bryte ut av den. Det er mulig å bevege seg mellom forskjellige roller i 

kommunikasjonen (Luhmann 2000, 370).  

 

Gjennom den semantiske analyse ble det gjort rede for hvordan den norske regjeringen har 

konstruert en særlig identitet omkring seg selv. Sosialdimensjonen tar for seg hvordan sosiale 

identiteter konstrueres gjennom begreper i kommunikasjonen. Semantisk handler det om den 

generaliserte forskjellen mellom oss og dem og det ble fremanalysert to sentrale 

identitetsmarkører, nemlig fredsnasjonen Norge og allianser. I det empiriske utvalget tilknyttet 

formanalysen har vi igjen sett identitetene, fredsnasjon med utøvende makt og som en god 

alliert, på spill i kommunikasjonen. «Norge har alle forutsetninger for å være en fredsnasjon. 

Med vårt utgangspunkt har vi intet annet enn et soleklart ansvar for å være en nasjon for fred» 

(Støre 2006). I samme tale understreker utenriksministeren også en annen rolle, nemlig som 

den allierte: «Vi vil være våre venners venn. Vi vil utvikle våre partnerskap med nære venner 

og allierte, i Norden, i NATO og i det europeiske samarbeidet og over Atlanterhavet til USA og 

Canada» (Ibid.) 

 

Sitatene viser hvordan en dobbelt identitet kan brukes strategisk til å fremheve den rollen som 

er mest gunstig i situasjonen. I stedet for å skjule paradokset ved å kun markere en av sidene, 

blir paradokset trukket i forgrunnen og regjeringen kan oscillere mellom de to rollene i 

kommunikasjonen - nemlig fredsnasjon og alliert. Videre kan vi dermed iaktta en dobbeltrolle 

i empirien, hvor regjeringen kan strategisk fremheve den rollen som er mest fordelaktig i den 

gitte situasjonen. Et eksempel her fra delanalyse to er at regjeringen unnlater å forholde seg til 

et reelt valgalternativ og henviser til sine juridiske forpliktelser, som en alliert. Her bruker de 

sin rolle som en del av FN til å unngå å ta stilling til situasjonen i Irak: «Et annet hovedpoeng 

for Regjeringen er at enhver reaksjon mot Irak må være forankret i folkeretten. Det er derfor 

vi har lagt så stor vekt på at denne saken hører hjemme i FNs Sikkerhetsråd» (Petersen 2002b).  
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På samme tid bruker regjeringen rollen som fredsnasjon for å italesette en forpliktelse til å gjøre 

det riktige for blant annet den norske befolkningens sikkerhet. Dobbeltrollen blir dermed en 

ressurs i stedet for en begrensning, da den gir regjeringen mulighet til å ta på den hatten som er 

mest strategisk i den gitte situasjonen. Det kan dermed sies at de juridiske og moralske 

forpliktelsene er forbundet til to ulike roller, henholdsvis en god alliert og en fredsnasjon. Dette 

fremkommer i følgende sitat:  

 

Vi slo også fast at Norge skal være en tydelig fredsnasjon. I dette ligger ikke bare en 

forpliktelse om at Norge skal fortsette arbeidet som fredsmegler i konflikter, men blant annet 

også at vi skal bidra aktivt i militære fredsoperasjoner. Samtidig ville vi prioritere å delta i 

operasjoner i regi av FN og NATO fremfor såkalte «koalisjoner av villige (Strøm Erichsen 

2009a).  

 

Oscillatoren er karakterisert ved å ikke identifisere seg med en bestemt rolle, men ved å 

strategisk bevege seg mellom de forskjellige rollene. Regjeringen representerer flere helheter 

og ved å være på mange måter oppstår det et større mulighetsrom i kommunikasjonen og 

regjeringen har rekke forskjellige roller til rådighet. Gjennom splittelsen av ’styrende’ i 

forskjellige roller speiler regjeringen den kompleksiteten som ligger i motsetningsforholdet, og 

bruker deres iakttakelses av kompleksitet til å mestre den.  

 

På bakgrunn av dette er hybrid kommunikasjon både en utfordring og en mulighet i forhold til 

legitimitet. Fordi det er mulig for regjeringen å strategisk velge en spesifikk rolle i en gitt 

situasjon, så kan det også bli uklart hvem det er som treffer beslutningen eller hvem det er som 

er ansvarlig for krigshandlingene. Den hybride kommunikasjonen åpner samtidig opp for at 

regjeringen kan representere flere aktører og synspunkter i deres kommunikasjon, da det ikke 

er gitt på forhånd hvor beslutningen skal treffes og av hvem. Som hybrid kommunikatør må 

den norske regjeringen derfor i hver situasjon forholde seg til mangfoldigheten i de rollene som 

står tilgjengelig. Kommunikasjonen baserer seg ikke på automatikk, men er en aktiv og 

reflektert handling på bakgrunn av en bred mulighetshorisont.  
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6.3 DELKONKLUSJON 3 

 
Analysen har vist hvordan den norske regjering gjør bruk av paradokset i håndtering av 

motsetningsforholdet. Dette er analysert gjennom dobbel attribusjon og rollehåndtering. Ved å 

sjonglere mellom forskjelligheter i kommunikasjon og bruke den dobbelte orienteringen skapes 

det et mulighetsrom i kommunikasjonen til å iaktta og håndtere paradokset som noe 

konstruktivt. Vi iakttar hvordan den norske regjering ikke nødvendigvis bekjemper 

motsetningsforholdet, men også bruker det strategisk i kommunikasjonen. Denne egenskapen 

gjør det mulig å skape muligheter ut av den umuligheten motsetningsforholdet skaper for 

kommunikasjonen. Regjeringens evne til å oscillere tilsier at de kan gjennom dobbel attribusjon 

hevde at de både gjør noe juridisk og moralsk når de tar i bruk krigshandlinger for å oppnå fred. 

Presset mellom å være i allianser, samtidig som man har en lang historie som fredsnasjon, 

håndteres med å italesette militært engasjement som et ledd for å oppnå fred. Vi har også 

fremanalysert hvordan de kan velge eller oscillere mellom ulike roller i ulike situasjoner. De to 

fremananalyserte rollene er fredsnasjonen Norge og en god alliert.  

 

På denne måten er den norske regjering refleksiv omkring sin egen dobbelthet, og opptrer som 

hybrid kommunikatør. Ved å også oscillerer mellom roller og tematikker håndterer de 

kompleksiteten i motsetningsforholdet på en strategisk måte. Analysen viser dermed hvordan 

den norske regjering er hybride i deres kommunikasjon og på denne måten får den paradoksale 

kommunikasjonen til å gi mening. Heller enn å feie paradokset av veien gjennom nye 

distinksjoner, som vi også har iakttatt at de gjør i delanalyse to, kan de med fordel skyve 

paradokset i forgrunnen og bruke det aktivt i kommunikasjonen. Dette gir dem mulighet for å 

overkomme og håndtere motsetningen. Dermed kan vi iaktta det som fordelaktig for regjeringen 

å behandle motsetningsforholdet konstruktivt, og skyve frem dobbeltrollen heller enn å skjule 

den. Den umulighet som finner sted mellom to naturlige motsetninger som Bondevik innledet 

avhandlingen med, blir dermed en mulighet gjennom strategisk politisk kommunikasjon som 

italesetter og gjør bruk av motsetningsforholdet.  
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KAPITTEL 7. REFLEKSJON OG KONKLUSJON 
 
 

 

Fred og kjærlighet. Dette er ikke selvsagte goder. Det vet alle som har opplevd disse 

verdienes motsats: Krig og hat (Bondevik 2003a).  

 

Vi har i arbeidet med avhandlingen vært drevet av en fundamental undring over hvordan 

krigshandlinger er en betingelse for fred, når de to sidene av forskjellen opptrer så 

motsetningsfylt. I ovenstående sitat, som vi også innledet avhandlingen med, trekker 

statsminister Bondevik et naturlige skille mellom nettopp fred og krig. Dette er samtidig som 

Norge slapp sine første bomber over Afghanistan, som et ledd i krigen mot terror for å oppnå 

internasjonal fred. Videre uttaler statsministeren: «Norge skal være en fredsnasjon. Da må vi 

også bygge en fredskultur i de nære forhold, vise respekt og omtanke for hverandre. Kjempe 

mot vold og mobbing, skape fred mellom mennesker» (Bondevik 2003a). Tematikkens 

overordnede paradoksale situasjon blir til i det Norge bekjemper vold, ved å selv bruke vold - 

og hvordan fred kommuniseres som betinget av krigshandlinger og militære operasjoner. Denne 

avhandlingen har hatt sitt utgangspunkt i nettopp denne undringen, hvor den norske regjerings 

kommunikasjon tillater det å kunne omtale sine bomber som gode og sine krigshandlinger som 

et ledd for fred.  

 

Gjennom tre analyser har vi utfoldet flere aspekter ved avhandlingens undring med sikte på å 

besvare følgende problemformuleringen: Hvordan håndterer politisk kommunikasjon et 

motsetningsforhold, hvor fred betinges av krigshandlinger, med utgangspunkt i en analyse av 

fredsnasjonen Norge fra 1900-2011? I det følgende vil vi reflektere over og oppsummere våre 

funn. Overordnet kan det konkluderes med at motsetningsforholdets umulighet kommuniseres 

gjennom en forpliktelseskommunikasjon og brukes som et avsett til å bytte strategisk mellom 

rollen som fredsnasjon og som alliert.  

 

Gjennom en semantikkanalyse undersøkte vi avhandlingens første arbeidsspørsmål: Hvilke 

meningstilskrivelser oppstår i norsk regjerings italesettelse av fred i et historisk perspektiv i 

perioden 1900-2001? Vi har iakttatt at den overordnede italesettelsen av fred har vært gjennom 

nøytralitet, allianser, forsvar og fredsskapende virksomhet. Selv om begrepene som har dannet 

mening til fred har endret seg, og utviklet seg i takt med historiske hendelser, har motbegrepet 
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‘krig’ forblitt uendret. Dermed vil vi kunne si at de begreper som har blitt markert som 

meningsskapende til fred, har skapt en overordnet fredssemantikk grunnet i sin motsetning til 

motbegrepet krig gjennom hele tidsperioden. Vi har fremanalysert begreper som er kondenserte 

og generaliserte former som står til rådighet for kommunikasjonen. I den siste perioden, 1991-

2001, introduseres også bruken av militære maktmidler som fredsskapende virksomhet og krig 

blir stadig stående som motbegrepet og den konstitutive ytterside. Vi iakttok dette som 

begynnelsen på det motsetningsforholdet avhandlingens overordnede problemstilling tar for 

seg, og starten på at forholdet mellom distinksjonen fred/krig endres.  

 

Videre tok vi for oss arbeidsspørsmål to: Hvilke kommunikative paradokser oppstår i norsk 

regjerings kommunikasjon omkring fred og krigshandlinger i perioden 2001-2011, og hvilke 

avparadokseringsstrategier gjør seg gjeldende? I perioden iakttok vi hvordan den norske 

regjering kommuniserer i distinksjonen fred/militært engasjement. Vi iakttok hvordan 

regjeringen, gjennom denne distinksjonen, har gått bort fra det konstitutive skillet mellom 

fred/krig. Vi trekker dermed linjer tilbake til den semantiske analysen, hvor italsettelsen av 

militære fredsoperasjoner på forskjellens innerside, fred, på 1990-tallet viste et behov for å 

kommunisere i nye distinksjoner. Vi fremanalyserte at militært engasjement, som inneholder 

flere former for militære handlinger inkludert krigshandlinger, står som en som motsetning til 

fred - men også som en forutsetning for å oppnå fred. Vi analyserte videre hvordan 

kommunikasjonen alltid befinner seg på ledeforskjellens innerside, fred, også når det omtales 

militære handlinger og krigshandlinger. Den komplekse og motsigende meningstilskrivelsen til 

fred er bidragsytende til å kunne kommunisere motsetningsforholdet og vi iakttok hvordan 

krigshandlinger nå kommuniseres som en betingelse for å oppnå fred. 

 

Vi fremanalyserte hvordan et paradoks, et re-entry, trer frem i distinksjonen fred/militært 

engasjement. Fred kommuniseres som å være betinget av militært engasjement og den 

umarkerte side gjeninntrer på den markerte side av distinksjonen. Videre presenterte vi en rekke 

avparadokseringsstrategier som skyver paradokset fred/militært engasjement i bakgrunnen av 

kommunikasjonen og dermed skjuler det, til fordel for nye distinksjoner som kommuniserer en 

forpliktelse gjennom seks nye tematikker. Disse seks nye distinksjonene har muliggjort 

regjeringens politiske kommunikasjons fortsettelse og vi kalte denne strategien 

‘forpliktelseskommunikasjon’. Forpliktelsen til å oppnå fred gjennom krigshandlinger blir 

kommunisert gjennom to overordnende tematikker: juridiske og moralske forpliktelser.  
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Forpliktelser viser seg å stå som et sterkt argument i regjeringens kommunikasjon og 

rasjonalisering av eget bruk av militærmakt. Helt siden de ble medlem i internasjonale allianser 

etter andre verdenskrig har de i fredskommunikasjonen lagt stor vekt på alliansenes rolle i egne 

utenrikspolitiske avgjørelser. Også når de inngår i militære handlinger er forpliktelsen til FN 

og NATO en sentral del av argumentasjonen. Det å skape sikkerhet for eget folk, samt 

lokalbefolkningen i de konfliktfylte områdene, iakttar vi som en oppgave som den norske 

regjering ser på som viktig. Sikkerhet har helt siden starten av 1900-tallet preget 

kommunikasjonen, men hvordan man oppnår sikkerhet og fred har som vi har sett endret seg 

til fra nøytralitet til militært engasjement. Vi har også fremanalysert at det å fraskrive en motpart 

sin statssuverenitet har stor betydning for å kunne italesette krigshandlinger uten å være i krig. 

Det som er interessant her er hvordan fraskrivelsen av suverenitet muliggjør militære angrep 

som ikke klassifiseres som krig. Utover dette har forpliktelser til å handle og skape en 

minstestandard av blant annet demokrati på bakgrunn av norske verdier preget 

forpliktelseskommunikasjonen.  

 

Gjennom en forpliktelseskommunikasjon fremstiller regjeringen det som om det ikke var et 

reelt valg å ikke engasjere seg militært. Det fungerer som en måte å fraskrive seg ansvar på, 

men også som en måte å ta ansvar ovenfor alliansene og egne verdier, for eksempel. 

Fraskrivelse av eget ansvar italesettes gjennom en nødvendighet og forpliktelse. På denne 

måten fratar de situasjonen det ‘reelle’ valg ved å ikke italesette det som en politisk beslutning, 

men som en ytre forpliktelse og nødvendighet. Regjeringen håndterer kommunikasjonen 

gjennom å anerkjenne tosidigheten som ligger i paradokset, samtidig som de er raskt ute med å 

avvise ‘krig’. Krig forsvinner på denne måten bort fra kommunikasjonen, og militært 

engasjement inntrer som en forutsetning for å kunne oppnå fred. De to sidene av den nye 

distinksjonen ses i sammenheng i det militært engasjement inntrer i fred, som en forutsetning. 

Når noe kommuniseres som en nødvendighet eller forpliktelse, står det utenfor politikken som 

noe man ikke kan være uenige om. Dette blir tydelig i måten den norske regjering 

kommuniserer, spesielt i forhold til norsk sikkerhet og norske verdier. Ingen kan sies å være 

uenig i at egen sikkerhet eller menneskerettigheter er viktig. Det kommuniseres som en identitet 

som det er lite rom for å være uenig i, og fremstår som en moralisering av politiske spørsmål. 

Men som andre ordens iakttakere kan vi iaktta hvordan denne måten å kommunisere på 

gjennom ‘forpliktelsespolitikk’ i seg selv blir et politisk trekk, som tvinger den politiske 

kommunikasjonen inn i strukturelle koblinger til moralens kode, og en slags allmenn 
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oppfattelse av sannhet. På denne måten er det politisk å gjøre noe upolitisk gjennom å strukturelt 

koble kommunikasjonen til andre distinksjoner enn regjering/opposisjon. 

 

I analyse tre besvarte vi delspørsmålet: Hvordan blir motsetningsforholdets umulighet 

muliggjort? Dette ble gjort gjennom en drøftende analyse, som bygget videre på det paradoks 

som ble identifisert i delanalyse to. Analysen tok i bruk Günthers Teubners alternative teori til 

avparadoksering, hvor paradokset ble skjøvet i front av kommunikasjonen. Her iakttok vi 

hvordan regjeringen både var strategisk og refleksive overfor paradokset og enkelte 

distinksjoner i kommunikasjonen. De forskjellige distinksjonene stod ikke i veien for hverandre 

og regjeringens evne til å oscillere, tilsier at de dermed kan dobbelt attribuere. Avparadoksering 

blir en produktiv ressurs i det regjering kan hevde at de både gjør noe juridisk og moralsk når 

de tar i bruk krigshandlinger for å oppnå fred. Videre avdekket vi hvordan regjeringen strategisk 

oscillerer mellom hovedsakelig to roller, fredsnasjonen Norge og den gode alliert, og velger 

den rollen som er mest passende i en gitt situasjon. Kommunikasjonen muliggjøres også ved at 

de strategisk kan være både fredelig og militære samtidig, ved å oscillere mellom roller.  

  

Vi iakttok dermed regjeringens kommunikasjon som strategisk politisk kommunikasjon. De 

opptrer som en hybrid kommunikatør i det de i tillegg til å skifte hurtig mellom tematikker, 

trekker frem motsetningsforholdet og velger aktivt å oscillere for å belyse det. Ved å sjonglere 

mellom forskjelligheter i kommunikasjon og bruke den dobbelte orienteringen skapes det et 

mulighetsrom i kommunikasjonen til å iaktta og håndtere paradokset som noe konstruktivt. 

Motsetningsforholdets umulighet blir kommunikasjonens mulighet, i lys av Teubners blikk på 

avparadoksering.  

 

De avparadokseringsstrategier kommunikasjonen benytter seg av kontingente strategier, og 

skaper samtidig et fremtidig problem som den norske regjering ikke er bevisst eller refleksiv 

omkring. Enhver løsning og avparadoksering skaper et nytt problem, og det vil derfor være 

interessant å reflektere over hvilke nye problemer som ligger i de valgte 

avparadokseringsstrategier. Den norske regjeringen tar i bruk begreper som har en lang historie, 

blant annet suverenitet, moral og sikkerhet. Når den moderne stat kommuniserer i voldsmediet 

for å skape fred, kan man ikke lenger ta for gitt hva en rekke veletablerte begreper betyr. Dette 

gir avhandlingens funn et visst generaliseringspotensiale til å si noe mer generelt om politisk 

kommunikasjon som omhandler fred, krig og vold. Det er ikke lenger gitt når bruken av vold 

eller krigshandlinger er legitimt eller ikke-legitimt. En annen problematikk etter 2011 er for 
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eksempel ‘foreign fighters’, som er krigere på vegne av terrorgrupper, som vender hjem. 

Dermed oppstår det en problematikk hvor det kan sies å bli en større trussel på norsk territorium. 

Det kan dermed sies at de strategiske og refleksive avparadokseringene som finner sted i 

kommunikasjonen i tidsrommet 2001-2011 skaper nye problemer for fremtiden da det hele 

tiden vil oppstå nye forhold.  

 

I tråd med Luhmanns tanke om at ethvert forsøk på å avparadoksere sitt eget paradoks skaper 

kommunikasjonen nye paradokser (Kneer og Nassehi 1997, 111). På den måten skaper de 

kommunikative løsningene igjen nye umuligheter, og disse problemene skaper et behov for nye 

løsninger. Uansett om paradokset skyves i bakgrunnen, forgrunnen eller prioriterer den ene side 

er det avgjørende for en strategisk fredskommunikatør å ikke se paradokset som en fellende 

faktor, men tvert imot som noe produktivt. Paradokset er ikke noe kommunikatøren skal 

skjemmes over, men noe man skal kommunisere om.  

 

I avhandlingen hadde vi som formål å sette spørsmålstegn ved motsetningsforholdet i 

regjeringens kommunikasjon. Gjennom en andre ordens iakttakelse har vi fått blikk for det 

regjeringen som første ordens iakttager ikke selv kan se. På den måten kan vår iakttagelse gi 

regjeringen et nytt perspektiv på deres egen måte å iaktta på. Avhandlingen kan dermed tilby 

en ny måte regjeringen kan se seg selv og sin egen kommunikasjon på samt stille spørsmålstegn 

ved konstruksjonen av en sannhet om at norsk militært engasjement er forutsetning for å skape 

fred (Andersen 2006, 35). Gjennom vår undersøkelse av regjeringens kommunikasjon om fred 

og militært engasjement og hvilke avparadokseringsstrategier som kommunikasjonen tar i bruk, 

kan vår avhandling inspirere til en mer fruktbar debatt om ikke bare norsk bruk av militære 

maktmidler i internasjonale konflikter, men også mer generelt om vestlige regjeringers 

kommunikasjon omkring forholdet mellom fred og krig.  

 

Det er dog slik at gjennom valg av gjenstandsfelt og iakttakelsespunkt vil analysen konstruere 

ett form for blikk på problematikken. Iakttakelsens blinde plett består av at iakttakeren ikke kan 

se, det den ikke kan se. I alle iakttakelser vil det for iakttakeren være blinde pletter, og denne 

avhandlingen er intet unntak. Vårt blikk er kun rettet mot utvalgt kommunikasjon fra 

regjeringen og opposisjonens kommunikasjon forblir en blind plett. Det samme gjelder 

holdninger, følelser og informasjon som ligger bak utsagnene. Vi ønsker å derfor å bruke 

avhandlingens siste kapittel, ‘Perspektivering’, til å diskutere de alternative tilgangene som gjør 

seg gjeldende på bakgrunn av analysens funn og problemfeltet generelt. 
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KAPITTEL 8. PERSPEKTIVERING 
 
 
 
Avhandlingen har produsert en ny viten, men det valgte perspektivet har også sine 

begrensninger. Når man fordyper seg i et emne åpner den analytiske veien opp for en rekke 

andre problematikker, som det kunne være nyttig å dykke ned i. Vi vil her beskrive og fremheve 

noen av de perspektiver som ikke er behandlet i avhandlingen, men som er interessante i forhold 

til det oppstilte motsetningsforholdet. Vi ønsker å fremheve både andre teoretiske perspektiver, 

men også andre empiriske tilganger til problemfeltet.  

 

I avhandlingen kondisjonerte vi den norske regjering som værende en del av det politiske 

funksjonssystem ved hjelp av distinksjonen regjering/opposisjon. Vi nevnte avslutningsvis i 

foregående kapittel at vår blinde plett er opposisjonens kommunikasjon og italesettelse av 

motsetningsforholdet. Dette et er perspektiv vi kunne belyst ved hjelp av Ernesto Laclaus 

hegemoniske diskursanalyse (Laclau og Mouffe 2002). Laclaus poststrukturalistiske forståelse 

av hegemonisk kamp er utvidet til å inkludere kampen om å tilskrive mening og knytte 

diskursive elementer til et politisk prosjekt. Den hegemoniske kamp er derfor en diskursiv kamp 

(Esmark, Laustsen og Andersen 2005, 179). Laclau og Mouffe oppfatter hegemoni som en 

logikk for det sosiale, hvor en politisk bevegelse rekker ut over seg selv og forsøker å 

representere en hel nasjons interesser. «De to betingelser for en hegemonisk artikulation er 

altså både tilstedeværelsen af antagonistiske kræfter, og at de grænser, der adskiller dem, er 

ustabile» (Laclau og Mouffe 2002, 90). Med antagonistiske krefter menes en relasjon mellom 

eksempelvis to uenige grupper, som for eksempel regjering og opposisjon. Gjennom en 

hegemonisk diskursanalyse ville vi kunne få blikk for den politiske kamp om 

meningstilskrivelsen til krig og fred, og dermed relasjonen mellom regjering og opposisjon i 

Norge i den gitte tidsperioden.  

 

Formanalysen avdekket en rekke juridiske forpliktelser, som utover kommunikasjonen er i 

større eller mindre grad juridisk bindende avtaler. Styringsutfordringer er på spill når den 

norske regjeringen kommuniserer bruken av militær makt på vegne av FN og NATO. Luhmann 

mener at makt kommuniserer gjennom den binære koden styrende/styrt, som vil si at den som 

styrer beslutter premissene for den som styres (Andersen og Pors 2017, 56-60). Hvem er det 

som egentlig styrer når Norge handler under FN-mandat eller som følge av NATOs artikkel 5? 
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I forlengelse av spørsmålet om hvem som styrer hvem kunne det vært interessant å folde 

analysens gjenstand ut til å omhandle de ovennevnte overnasjonale aktørene. Norge har deltatt 

i allianser helt siden 1940-tallet, og en slik analyse ville derfor kunne stille spørsmålstegn ved 

nettopp hvordan Norges styrende rolle blir påvirket av å selv bli styrt. Det kunne derfor vært 

fruktbart å vende det analytiske blikket mot hvordan norsk regjering forholder seg til rollen som 

både styrer og styrt i internasjonal politikk. 

 

En alternativ tilgang til problemfeltet vil vært å gjennomføre en komparativ analyse av vestlige 

regjeringers kommunikasjon om det samme motsetningsforhold. Som vi har nevnt er 

problematikken ikke noe bare Norge står overfor, men noe som kan deles av andre vestlige 

stater. Derfor åpner det seg opp et spørsmål om hvordan det kommuniseres om tematikken for 

eksempel fra den danske regjeringen, som under Irak-krigen valgte å delta til tross for 

manglende støtte i FN. Derfor vil det kunne tenkes at det kommuniseres i andre koder, og en 

komparativ analyse ville være fruktbart til å belyse dette. Her ville denne problematikken kunne 

danne bakgrunn for fremtidige analyser av motsetningsforholdet i et større internasjonalt 

perspektiv.  

 

Et spørsmål som videre utspringer av analysen er hvordan eventuelle nye terrorangrep eller nye 

trusler ville påvirke regjeringens kommunikasjon. Vi har analysert hvordan 11.september var 

starten på ‘krigen mot terror’. Et annet relevant spørsmål blir dermed hvordan norsk regjering 

kommuniserer og takler nye fremtidige trusler, som for eksempel at stadig flere fremmedkrigere 

vender hjem og dermed utgjør trussel i tettere relasjon til det norske territorium. Utover det 

opplevde Norge et terrorangrep utført av en etnisk norsk høyreekstremist sommeren 2011 som 

kan sies å utfordre kommunikasjonen omkring hvordan man håndterer terrortrusler. Spørsmålet 

her ville vært: Hvordan utspiller det seg kommunikative forskjeller i omtalen av fred og militært 

engasjement i forhold til interne og eksterne terrortrusler?   
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