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Forskningsprosjektet som denne artik-
kelen baserer seg på dokumenterer at 

en hovedårsak til at avdelingsbefalet slutter 
tidligere enn det Hæren legger til grunn, i 
overveiende grad handler om dårlige be-
tingelser for læring og utvikling innenfor 
rammen av daglig arbeid. Det empiriske 
materialet viser at manglende vilkår for 
læring og personlig utvikling i et karriere-
perspektiv i kombinasjon med manglende 
muligheter til å ta i bruk egne erfaringer 
på tvers av organisatoriske og hierarkiske 
skillelinjer er hovedårsaker til at avdelings-
befal og profesjonelle soldater velger å 
forlate Hæren. I et samfunn der det er kamp 

En framtid som avdelingsbefal i Hæren?

 Av Svein-Tore Kristiansen 

om å beholde kompetent arbeidskraft, vil 
dårlige betingelser for læring i arbeid over 
tid medvirke til en svekkelse av Hæren. 
Dette er en problemstilling som ikke bare 
berører Hæren i Norge, men er en utfor-
dring for alle armeer som bygger på pro-
fesjonelle soldater og befal. På bakgrunn 
av datamaterialet utvikler jeg en modell for 
livslang læring for avdelingsbefal i Hæren. 
Artikkelen baserer seg på resultatene av et 
forskningsprosjekt som gjennomføres ved 
Hærens krigsskole i Norge, og som blant 
annet skal ta frem kunnskap om betingelser 
som fremmer livslang læring i militære 
organisasjoner. 

ABSTRACT: The Norwegian Forces has launched a strategy to build a corps of 
NCOs. The plan is to contract the NCOs to the age of thirty five. This paper builds 
on the results of a two years project that inquires into conditions for retaining 
NCOs in the Norwegian Army. The empirical evidence shows that the NCOs in 
average leave the Army at the age of twenty six. The consequences are a loss of 
crucial competence and a need to graduate an increasing number of officers at the 
basic training schools. In responding to the challenge of early retirement, I argue 
that the Norwegian Army needs to pursue work conditions that promote lifelong 
learning and develop the characteristics of a learning organization in which the 
NCOs become recognised experts. The article concludes by outlining a career 
model that facilitate personal development throughout the contracting period and 
that respond well to the Army’s present challenge of retaining NCOs throughout 
the contracting period.
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innledning 
Den norske hær har siden midten av 
90-tallet vært i kontinuerlig endring. 
Den uforutsigbare sikkerhetspolitiske 
situasjonen som fulgte i kjølvannet av 
Berlinmurens fall, gjorde det vanskelig å 
fastslå hvor neste sikkerhetsutfordring som 
krever militær innsats ville oppstå.  Krigen 
på Balkan gav imidlertid et forvarsel om 
at fremtidens krigsscenarioer ville kreve 
mer anvendelige hæravdelinger med evne 
til å operere andre typer konflikter enn 
den norske mobiliseringshæren var trent 
og utrustet for. Kombinasjonen av lavere 
bevilgninger til Forsvaret og forventninger 
om økt internasjonalt militært engasjement 
presset i Norge frem konturene av en be-
tydelig mindre, men samtidig mer anven-
delig og fleksibel ekspedisjonshær. Denne 
kamporganisasjonen kan imidlertid neppe 
realiseres om den ikke bygger på profesjo-
nelle soldater og et profesjonelt befalskorps 
på et lavere gradsnivå (Forsvarssjefens 
2007). Årsaken er at dagens operasjoner 
i langt større grad enn tidligere stiller 
krav til erfarent befal på lag-/troppsnivå 
(se eks. McCoy 2003, Hundevadt 2008). 
Hvordan Hæren som del av det norske 
kunnskapssamfunn skal klare å beholde 
befal på lavere nivå, er imidlertid en pro-
blemstilling som i den senere tid, og som 
følge av konfliktene i Irak og Afghanistan 
har vært viet spesiell oppmerksomhet i 
land som USA og England. Virkemidler 
for å beholde offiserer har i disse landene 
i store trekk handlet om insentivordninger 
(Beerman 2006), om behovet for bedre 

prosedyrer for rekruttering (Comittee of 
Public Accounts 2007), om belastningen 
ved utestasjonering i fiendtlige områder 
(Fricker m fl 2003), og det har handlet om 
å legge til rette for å kombinere en karriere 
i Forsvaret med familieliv (Stoker & Craw-
ford 2008). Satt på spissen kan det hevdes 
at denne forskningen på hvordan militære 
organisasjoner kan beholde kompetent 
arbeidskraft i stor grad gjenspeiler Hertz-
bergs hygienefaktorer. Disse faktorene kan 
knyttes til fysiske og psykiske arbeidsfor-
hold som personalpolitikk, trygghet, lønn, 
antall utestasjoneringer osv. (Bakka m fl 
2004). En allmenn oppfatning er at fravær 
av slike hygienefaktorer fører til misnøye, 
og de må av den grunn være på plass. Det 
som imidlertid synes å skape motivasjon 
for arbeidet, handler i større grad om arbei-
dets mening knyttet til menneskets behov 
for anerkjennelse, ansvar og mestring samt 
for å lære i og av eget arbeid (Thorsrud & 
Emery 1969). I den forbindelse utarbeidet 
Thorsrud og Emery (1969) seks psyko-
logiske jobbkrav som var ment å forene 
betingelser for økt produktivitet med det 
utviklende og meningsfulle arbeidet. De 
seks psykologiske jobbkravene kan sam-
menfattes i følgende punkter:

 Arbeidet må inneha et minimum av • 
variasjon.

 Behov for kontinuerlig læring i job-• 
ben.

 Behov for å treffe beslutninger, i alle • 
fall innenfor et avgrenset område, som 
arbeideren kan kalle sitt eget.



35

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

4-20094-2009

 Behov for anseelse, i det minste en • 
viss grad av mellommenneskelig 
støtte og respekt.

 Behov for å se sitt arbeid som en del • 
av et meningsfylt hele og som kan 
betraktes som nyttig og verdifullt.

 Behov for å se sitt arbeid som en del • 
av en ønskverdig fremtid. 

Dersom vi skal forstå hvordan militære 
avdelinger innenfor en nordisk kontekst 
skal beholde befal på lavere nivå, er det 
ikke tilstrekkelig utelukkende å vurdere 
hygienefaktorene, vi må også ta inn over 
oss det militære arbeidets natur, hvordan 
dette arbeidet organiseres og skaper mulig-
hetsrom for den enkelte, og hva det faktisk 
betyr at kompetanse skal gjøres gjeldende 
for utvikling av militære avdelingers 
kampkraft (NOU 2007:15). Arbeidsplassen 
som arena for meningsskaping, selvreali-
sering og personlig utvikling (Clegg 1990, 
Hancock & Tyler 2001) kan forstås med 
referanse til hvordan de seks psykologiske 
jobbkravene utformes i praksis. Artikkelen 
argumenterer i den forbindelse for at det er 
en sammenheng mellom hvordan de seks 
psykologiske jobbkravene utformes i prak-
sis, det vil si hvordan Hæren fungerer som 
sted for læring og utvikling av profesjonell 
yrkespraksis, og organisasjonens evne 
til å beholde kompetanse på lavere nivå. 
Artikkelen eksemplifiserer dette gjennom 
avdelingsbefalets uttrykte behov for å ta i 
bruk egne erfaringer og nødvendigheten 
av en mer fleksibel jobbutforming enn det 
som i dag synes å være tilfellet i Hæren. 

I kjølvannet av slike oppslag stiller artik-
kelen spørsmål ved hvordan Hæren kan ut-
nytte og gjøre avdelingsbefalets ekspertise 
mer synlig innenfor så vel som utenfor den 
enkelte avdeling. Artikkelen argumenterer 
for at det å beholde kompetent arbeidskraft 
også er en prøvestein på hvordan Hæren 
fungerer som kunnskapsorganisasjon. I 
dette perspektivet må vi erkjenne at offi-
serer som jobber med oppgaver på lavere 
nivå er kunnskapsarbeidere organisasjonen 
er avhengig av for å løse de mest krevende 
oppgaver (Pendry 2000).

Hæren som kunnskapsorganisasjon 
(se Garvin 2000) må fortolkes innenfor 
en byråkratisk ramme som historisk sett 
har satt betingelser for utøvelse av den 
militære profesjon. Samtidig som en 
profesjon kjennetegnes ved at ansvar for 
oppgaveløsning og beslutninger delegeres 
til de som er kompetente (Freidson 2001), 
er byråkratiske ledelsesformer tradisjonelt 
basert på regelfølging og kontroll av atferd 
(Sørhaug 1996). Med andre ord, byråkra-
tiske organisasjons -og ledelsesformer 
kan bidra til å undergrave betingelser for 
utviklingen av en profesjonell og reflek-
tert yrkeskompetanse og er i sin ytterste 
konsekvens ikke i samsvar med ideene 
bak de seks psykologiske jobbkravene. 
Argumentet som her løftes frem knytter 
an til et perspektiv på befal som profes-
jonsutøvere (Snider 2005), og undersøker 
sammenhengen mellom hvordan Hæren 
fungerer som sted for læring og utvikling 
og organisasjonens evne til å beholde 
kompetent arbeidskraft. På bakgrunn av 
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intervjuer med avdelingsbefal, workshop 
og en survey av avdelingsbefalets erfarin-
ger med arbeides kvalitative sider utvikler 
artikkelen en modell for hvordan Hæren 
skal klare å beholde ledere på lavere nivå. 
Artikkelen konkluderer med at dersom 
Hæren skal beholde avdelingsbefalet kan 
en god innfallsvinkel være å operasjonali-
sere de seks psykologiske jobbkravene til 
en militær organisasjon.  

Paradigmeskiftet i Hæren, fra byråkrati 
til profesjonell organisasjon
At jobben som lagfører eller nestkomman-
derende i en tropp har noe med profesjon 
å gjøre, har tradisjonelt vært lite reflektert 
i den norske hærs praksis og diskurs. En 
årsak til dette kan man kanskje finne i at 
Hæren har manglet kriterier for å bedømme 
profesjonell yrkesutøvelse på lavere nivå. 
Profesjonell yrkesutøvelse ble i den norske 
mobiliseringshæren ikke bedømt ut i fra 
kvaliteten på treningen, om soldatene fak-
tisk lærte noe, men om øvingsrekkene og 
undervisningen var gjennomført i henhold 
til planene eller i kvantifiserbare størrelser 
som antall gjennomførte øvingsdøgn, am-
munisjonsforbruk, i antall soldater som 
ble tilført mobiliseringshæren osv. Slike 
kriterier for evaluering skapte over tid 
en kultur som satte likhetstegn mellom 
god forvaltning av regler tid, personell 
og penger og god yrkesutøvelse. Opp-
rettholdelse av ”produksjonstallene” ble 
mer betydningsfullt enn hva som faktisk 
ble gjort. Konsekvensen ble fremveksten 

av en profesjon som var mer opptatt av å 
opprettholde god forvaltningsskikk enn å 
utvikle kriterier for autonom og profesjo-
nell yrkespraksis. Reglene var gitt, og en 
offentlig debatt rettet mot forvaltningens 
rasjonale ville lett fremstå som en kritikk 
av byråkratiet og dermed det hierarkiet 
Hæren faktisk bygget på, noe som på sin 
side gjorde en militær profesjonsdebatt 
overflødig og deltakelse i en slik debatt 
karrierehemmende. Konsekvensen var at 
rommet for meningsbrytning og kritisk 
refleksjon blant offiserer og befal på lavere 
nivå ble lukket. 

Et profesjonsperspektiv på utvikling av 
militære organisasjoner kan ikke baseres 
på tanken om en byråkratisk forvaltning av 
yrkespraksis. Byråkratiet har en tendens til 
å redusere betingelser for å utøve skjønn 
ved at helheten i arbeidsoppgavene splittes 
opp og fordeles på spesialiserte funksjoner 
som så må koordineres fra toppen. By-
råkratiske organisasjoner skaper dermed 
et fragmentert oppgavesystem der den 
enkelte yrkesutøver lett taper helheten av 
syne. Det å fatte beslutninger blir noe som 
skjer på toppen, adskilt fra oppgavene som 
utføres på ”bunnen” (Herbst 1977). Topp-
sjiktet i en slik virksomhet kan dermed 
ende opp med å fatte beslutninger uten å 
ha noen andre oppgaver å utføre, samtidig 
som bunnsjiktet blir opptatt med å utføre 
oppgaver uten å ha noen beslutninger å 
fatte (Herbst 1977). Snider (2005) beskri-
ver konsekvensen av å miste profesjonen 
av syne på denne måten:
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Maintaining an appropriate balance bet-
ween the Army’s two natures is thus ever 
elusive; at any time, bureaucracy can 
come to predominate over profession. 
The result is an army whose leaders, self-
concepts, decisions, and organizational 
climate for soldiers reflect a high degree 
of bureaucracy and efficiency rather than 
military professionalism and effective-
ness. In the bureaucracy mode, the self-
concept of the Army’s members is likely 
to become one of “employee”, while in the 
mode of a calling their self-concept is one 
of professional…historically, militaries 
that do not resolve this tension in favor of 
their professional identify can experience 
the death of their professional character. 
As their bureaucratic nature comes to do-
minate, they cease to be a profession and 
become little more than an obedient mi-
litary bureaucracy, treating their officers 
and soldiers as bureaucrats” (p. 15) 

I motsetning til et byråkrati, som er desig-
net for effektiv forvaltning av forutsigbare 
oppgaver og der regelverkets funksjon er 
å skape effektivitet ved å redusere mulige 
”gråsoner”, kjennetegnes den profesjo-
nelle organisasjon av evnen til å utvikle 
ekspertkunnskap i møte med situasjoner 
preget av uforutsigbarhet (Snider 2005). 
Profesjonell yrkespraksis kan altså for-
stås med referanse til noe som utspiller 
seg innenfor rammen av organisasjoner 
med evne til å utvikle faget i takt med 
skiftende betingelser for oppdragsløsning 
(Abbot 1988, Freidson 2001).  Selv om en 

militær avdeling alltid vil være underlagt 
et byråkratisk regime for kommando og 
kontroll, kan saker som vedrører trening 
for uforutsigbare situasjoner, ikke reduse-
res til et sett med regler som skal følges. 
Slike situasjoner må ofte finne sin løsning 
gjennom faglige overveielser foretatt av 
profesjonelle yrkesutøveres med autonomi 
til å fatte beslutninger innenfor eget an-
svarsområde (Abbot 1988, Freidson 2001). 
Utvikling av slik kompetanse kan neppe 
realiseres om ikke militære avdelinger 
legger til rette for autonom yrkesutøvelse 
og dermed yrkesutøverens muligheter til å 
forbedre egen praksis i takt med skiftende 
forutsetninger og krav (Thorsrud & Emery 
1969). Denne kunnskapsutviklingen 
forutsetter imidlertid at medarbeiderne 
delegeres myndighet til å fatte beslutninger 
innenfor områder der de har kunnskap og 
erfaring slik at den enkelte yrkesutøver 
ikke tapper meningen med arbeidet av 
syne. Dette er en problemstiling som er 
spesielt relevant for dem som i dag jobber 
som avdelingsbefal i Hærens avdelinger. 

Avdelingsbefalsordningen
For å ivareta behovet for kontinuitet og 
kritisk kompetanse på lavere nivå i Hærens 
avdelinger har det norske forsvaret innført 
avdelingsbefalsordningen. Denne ordnin-
gen innebærer at befal etter grunnleggende 
befalsutdanning tilsettes frem til fylte 35 
(maks. 38 år). Intensjonen er at de skal 
bekle stillinger på gradsnivå sersjant til 
løytnant. Mens yrkesoffiserene tradisjo-
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nelt har sirkulert mellom ulike avdelinger 
på vei oppover i det militære hierarkiet, 
er tanken at avdelingsbefalet skal jobbe 
på lavere nivå og i samme avdeling. I 
praksis skal avdelingsbefalet lede og trene 
mannskaper for krise og krig samt utøve 
det direkte lederskapet som kreves i krig 
(McCoy 2003). Av den grunn er tiltak for 
å motivere avdelingsbefalet til å stå i jobb 
til fylte 35 år et svært viktig virkemiddel 
både for å bevare nøkkelkompetanse i 
avdelingene og for Hærens evne til å løse 
oppdrag i krise og krig. Det er også et 
økonomisk argument knyttet til behovet 
for å beholde avdelingsbefalet i Hæren. 
Det tar eksempelvis to til tre år å utvikle 
en god patruljefører og ytterligere år med 
kurs og trening for eksempelvis å utvikle 
kampklart troppsbefal i en mekanisert 
avdeling. Det er videre rimelig å anta at 
avdelingsbefalet spiller en nøkkelrolle i 
forbindelse med innrullering av nytt be-
fal i det enkelte yrkesfellesskap. Denne 
prosessen handler ikke utelukkende om 
overføring av teknikker og faktakunnskap. 
Like viktig er fortellinger som tydeliggjør 
yrkesfellesskapets normer og standarder 
og som indirekte kommuniserer kriterier 
for god praksis (Fransson 2006). Det er 
ofte det eldre avdelingsbefalet ”i møte med 
nykommeren” som kommuniserer en av-
delings egenart, underforstått fellesskapets 
forventninger til deg som nykommer. Det 
finnes med andre ord mange argumenter 
for å øke avdelingsbefalets ståtid. Det 
tyngste synes allikevel å være relatert 
til den betydning de har for å ivareta og 

gjenskape en felles referanseramme eller 
”korpsånden” som er selve grunnlaget 
for en avdelings operative evne (McCoy 
2003).  Selv om Hæren tilbyr avdelingsbe-
falet ved oppnådd aldersgrense på 35 år to 
årslønner for å kvalifisere seg for en sivil 
yrkeskarriere, er det i dag en stor utfordring 
å få dette befalet til å fullføre perioden. 
Denne artikkelen argumenterer for at en av 
hovedårsaken til at avdelingsbefalet velger 
å slutte i Hæren i vesentlig grad handler 
om fleksibel jobbutforming, manglende 
muligheter til å ta i bruk egne ressurser og 
det å bli anerkjent som ekspert på lavere 
nivå i det militære fellesskap. 

Metode
Vinteren og våren 2007 ble det gjennom-
ført en kartlegging av avdelingsbefalet ved 
enkelte av Hærens avdelinger. Funnene 
som her presenteres baserer seg på inter-
vjuer med 60 avdelingsbefal hvorav 20 
hadde avsluttet tjenesten. I tillegg ble det 
gjennomført 20 intervjuer med grenaderer 
som hadde sluttet i Hæren. Intervjuene 
har hatt preg av samtaler omkring temaer 
som mestring, samarbeid, mobilitet, kom-
petanse, ledelse, arbeidsorganisering og 
personalpolitikk. Med hensyn til fremtids-
perspektiv ble det spurt om man så for seg 
en framtid som avdelingsbefal, og hva som 
i så fall måtte til, eller om man ønsket å gå 
før fylte 35 år og ev. årsaken til det. Samta-
lene rundt slike spørsmål gjorde det mulig 
å identifisere ”tidsområdet” for avgang og 
faktorer som synes å påvirke beslutninger 
om å gå eller fortsette til kontraktsperio-
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dens slutt. I tillegg til dette intervjumate-
rialet ble det høsten 2007 gjennomført to 
”workshops” som samlet henholdsvis 50 
avdelingsbefal og 50 grenaderer fra de 
fleste av Hærens avdelinger. Workshopene 
var basert på gruppearbeid og plenums-
diskusjon. Hensikten med workshopen 
var dels å undersøke om avdelingsbefalet 
gjenkjente den foreløpige analysen fra 
intervjuene og dels skulle workshopen 
generere eventuelle nye problemstillinger 
som ikke hadde framkommet gjennom 
intervjuene. Workshop’en avdekket blant 
annet avdelingsbefalets ønske om at Hæren 
synliggjør deres erfaring ved at det eta-
bleres kvalifiseringskurs for opprykk fra 
sersjant til fenrik og fra fenrik til løytnant. 
Workshopen reiste i all vesentlighet pro-
blemstillinger knyttet til: a) hva deltakerne 
erfarte som de største problemene med å 
stå i stilling til oppnådd aldersgrense, b) 
hvordan de ønsket at en karrierevei ideelt 
sett skulle se ut, og c) hvordan deltakerne 
kunne bidra til å videreutvikle relevante 
karriereveier i Hæren. 

Det jeg sitter igjen med, er en vev av 
personlige historier om suksess, samhold, 
kameratskap og rapporteringer om et svært 
godt arbeidsmiljø. På den andre siden får 
jeg også del i historier om manglende in-
volvering, erfaringer som ikke blir brukt, 
og om opplevelse av et statusskille mellom 
yrkesoffiserer og avdelingsbefal/grenade-
rer. Det er dette mangfoldet av historier og 
anskuelser vi har kokt ned til et konsentrat 
av begreper og som gjør det mulig å si noe 
med gyldighet som skjærer på tvers av den 

enkelte fortelling (e g Miles and Huberman 
1994). Denne datareduksjonsprosessen 
gjorde det mulig å utvikle mer enhetlige 
kategorier henholdsvis knyttet til system 
og lokalt avdelingsnivå i relasjon til ønske 
om å stå i jobben eller å gå tidligere enn 
ved fylte 35 år. 

Noen entydige svar på hvorfor man 
velger å slutte som avdelingsbefal, finnes 
neppe. Selv om det totale datamaterialet 
fra intervjuer og workshop’ene er relativt 
omfattende, skal jeg være varsom med å 
hevde at analysen er sannheten om av-
delingsbefalsordningen. Det som løftes 
frem, er enkelte tendenser og mulige for-
tolkninger av hvorfor avdelingsbefalet ser 
ut til å velge å gå tidligere enn det Hæren 
har lagt til grunn. Modellene som presen-
teres, er en syntese av intervjumaterialet 
og data som framkom i forbindelse med 
workshop’ene. Det som styrker denne 
studien, er at resultatene samsvarer med 
resultatene fra en stor spørreundersøkelse 
av avdelingsbefalet som ble gjennomført 
av Forsvarsstaben vinteren 2007. Resulta-
tene fra denne studien baseres med andre 
ord på tre ulike datakilder: intervjuer, 
workshop og Forsvarets medarbeiderun-
dersøkelse (”survey”). Det at data er samlet 
inn på ulike tidspunkter og gjennom ulike 
metoder, gir analysen økt troverdighet og 
spesielt tatt i betraktning at responden-
tene har blitt presentert for en foreløpig 
analyse. Respondentvalidiering (Bryman 
2002) har gjort det mulig å nyansere eller 
forkaste tidlige antakelser, samtidig som 
tilbakemeldingsrunder gjorde det mulig å 
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utvikle nye og kanskje mer relevante og 
gjenkjennbare modeller. Denne fram og 
tilbake prosessen mellom forskerens ana-
lyser, fortolkninger og teoretiske studier og 
respondentenes tilbakemelding på analy-
sene har bidratt til å utvikle gjenkjennbare 
modeller som også er i samsvar med eksis-
terende teori, noe som også styrker studi-
ens validitet (Glaser 1978). Til sammen 
gir denne studien et rimelig valid bilde 
av årsaker til at avdelingsbefalet i Hæren 
velger å avslutte sin karriere før fylte 35 år. 
I hvilken grad denne studien er overførbar 
til andre nasjoners arbeid med å beholde 
befal på lavere nivå, er opp til den enkelte 
leser å bedømme ut fra om resultatene 
tilfører nye perspektiver eller argumenter 
som er relevante for den enkeltes arbeid i 
en gitt kontekst.

Hva ser vi?
De empiriske dataene er organisert langs 
fire hoveddimensjoner, knyttet til begrun-
nelser for å stå/gå i relasjon til et system –/ 
lokalt nivå. Systemnivået forstår jeg som 
de strukturelle betingelser som påvirker 
avdelingens praksis, og som genereres eller 
reguleres av høyere avdeling eller sentrale 
staber. I Hæren inkluderer det aktører rundt 
bataljonene. Avdelingsnivået handler i 
denne forbindelsen om hvordan bataljo-
nene tilrettelegger og løser problemer. 
Tabell 1 oppsummerer avdelingsbefalets 
begrunnelser for å stå/ gå i relasjon til et 
system -/avdelingsnivå. Funnene som her 
er presentert, er langt fra ny kost, da disse 
perspektivene føyer seg pent inn i rekken 
av nasjonale som internasjonale arbeids-
miljøundersøkelser1.

  

Gå tidlig
 

 

 

Stå i jobben
 

 

Systemnivå 
 

 

Manglende
 

forutsigbarhet
 

 

Plan for utvikling 
 

og læring
/mobilitet   

 

Avdelingsnivå 
 

 

Manglende
 

anerkjennelse
 og rigid  regelanvendelse 

 

 

Rom for å utvikle
 

og anvende 
ekspertkunnskap  

 
Tabell 1: Oppsummering av sentrale grunner for å stå/ gå

1 Se Review of Psychological and Social Factors at Work and Suggestions for the General Nordic Questionaire 
(QPS Nordic). Description of the conceptual and theoretical background of topics selected for coverage 
by the Nordic questionnaire. Nord series 1997:015. Nordic Council of Ministers.
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I det følgende skal vi kort drøfte Tabell 1 
og hva som ligger i manglende forutsig-
barhet, manglende anerkjennelse og rigid 
regelanvendelse, plan for utvikling og 
læring samt rom for å utvikle og bruke 
ekspertkunnskap. 

systemnivå
Systemnivået kan sees i sammenheng med 
de instanser som genererer administrative 
systemer, tildeler ressurser, definerer stan-
darder og regelverk og som dermed styrer 
eller som skaper betingelser for det arbei-
det som skjer lokalt i den enkelte bataljon. 
På den andre siden gir systemnivået så vel 
direkte som indirekte føringer for hva som 
til enhver tid betraktes som akseptable løs-
ninger lokalt, hva som åpent kan diskuteres 
og kritiseres, og dermed hvilke argumenter 
som ikke hører hjemme i en organisasjons-
intern offentlighet i Hæren. Det jeg her 
har valgt å benevne systemnivå, påvirker 
med andre ord, direkte så vel som indi-
rekte, avdelingenes arbeid med å beholde 
kompetanse på lavere nivå. I det følgende 
argumenteres det for at manglende forut-
sigbarhet på et systemnivå er en relevant 
faktor som påvirker avdelingsbefalets 
vurderinger om å stå i jobben eller gå. 

Manglende forutsigbarhet
Et aspekt ved avdelingsbefalsordningen 
som ofte trekkes frem, er det faktum at 
man må slutte ved oppnådd aldersgrense 
på 35 år. Det som mange beskriver som 
en ”uforståelig” aldersgrense, kombinert 
med at man ikke får yrkestilsetting, synes 

å være en underliggende årsak til det som 
er en utbredt skepsis til avdelingsbefals-
ordningen. Når avdelingsbefalet i tillegg 
erfarer fravær av planer for å kunne gjøre 
en horisontal karriere skapes, det usik-
kerhet rundt selve ordningen. Selv om 
de aller fleste informanter uttrykker stor 
trivsel i jobben, hører vi også en viss opp-
gitthet over et system som ikke helt tar 
inn over seg at intensjonen med å beholde 
avdelingsbefalet til fylte 35 år fordrer for-
utsigbare karriereplaner som både legger 
til rette for personlig og faglig utvikling. 
Avdelingsbefalet er unge menn og kvinner 
i etableringsfasen og det er rimelig å anta 
at mangelen på forutsigbarhet gjør det van-
skelig å etablere en to-karrierefamilie. Ikke 
slik å forstå at avdelingsbefalet etterlyser 
en detaljert plan for egen karriere, men de 
ønsker tilgang til mer varierte stillinger 
som gjør det mulig å realisere en karriere 
som ivaretar den enkeltes livssituasjon, og 
som samtidig skaper betingelser for faglig 
utvikling. 

Et annet aspekt ved forutsigbarhet handler 
om muligheten til å kombinere utdanning 
og jobb. Flere avdelingsbefal hadde gjort 
forsøk på en slik kombinasjon, men få klarer 
å få en slik kabal til å gå opp. Vi hører om 
utdanning som ble avbrutt eller ”lagt på 
vent” grunnet utenlandsopphold,  fagsam-
linger som må utsettes på grunn av øvelser 
og lesing om kvelden som går på bekostning 
av avdelingens treningsstandard. 

Plan for utvikling og læring 
Avdelingsbefalet oppgav plan for utvikling 
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og læring eller mobilitet mellom avde-
linger som viktig for å bli i Hæren til fylte 
35 år. Herunder trakk mange frem betyd-
ningen av å utvikle ekspertkunnskap ved 
at det ble lagt til rette for å rullere mellom 
spesialiststillinger og stillinger i operative 
avdelinger. Flere mente det ville være 
motiverende om det var tilrettelagt for at å 
ha en hjemmeavdeling som utgangspunkt 
for å hospitere i andre avdelinger. En 
løytnant hadde eksempelvis fått anledning 
til å utvikle seg faglig ved å tjenestegjøre 
noen år ved en våpenving. På grunn av den 
faglige utviklingen han da erfarte, kunne 
han ikke tenke seg å slutte i jobben som 
avdelingsbefal. I dette eksemplet, som i 
mange tilsvarende eksempler, finner vi 
at bak de mulighetene som åpner seg, 
står ofte en ”fadder” som åpner vei ved 
å gjøre talentfulle ”nykommere” synlig 
i det fagmilitære fellesskapet. Imidlertid 
er slike historier sjeldnere en konsekvens 
av bevisst planlegging av den enkeltes 
utviklingsløp.  På den andre siden er det 
mange som vil hevde at Forsvaret legger 
til rette for fleksibilitet og mobilitet ved at 
ledige stillinger kunngjøres ved de årlige 
beordringsrundene. Det synes på den an-
dre siden å være vanskelig å inkludere det 
brede spekter av ledige stillinger som årlig 
utlyses i avdelingsbefalets karriereplan. 
Problemene med å få avdelingsbefalet til 
å søke disse stillingene synes dels å handle 
om en uvilje mot å bryte opp fra felles-
skapet i ”basen”, til fordel for en ukjent 
post i andre fagmiljøer, dels handler det 
om manglende ”push” fra avdelingens 

side. Konsekvensen er uansett at mange 
rapporterer om at de ender opp i stilingen 
som sin egen personelloffiser. 

Uforutsigbare karriereplaner og det som 
her fremstår som manglende systemer 
for den enkeltes personlige utvikling, 
genererer til sammen en usikkerhet blant 
avdelingsbefalet som neppe er forenelig 
med Hærens intensjonen om å beholde 
dem til fylte 35 år. Problemet er at når 
avdelingsbefalet etter noen år ved tropp 
spør; ”hva nå?”, har den enkelte avdeling 
lite å tilby annet enn å forbli på post i 
samme stilling.

Avdelingsnivå 
I denne undersøkelsen er det en antakelse 
om at det er en sammenheng mellom type 
arbeidsoppgaver, muligheten for samar-
beid, og avdelingsbefalets motivasjon for 
å stå lengre i tjeneste. Når vi kommer inn 
på lokale betingelser for at den enkelte 
velger å gå eller stå refererer da også av-
delingsbefalet oftest til arbeidsoppgavenes 
egenart, til forhold som gjør det mulig å 
ta i bruk egne ressurser, og til betingelser 
som gjør erfaring synlig. Avdelingsbefalet 
peker på anerkjennelse av kompetanse, 
rom for å utvikle ekspertise og fleksibel 
regelanvendelse som viktige betingelser 
som påvirker deres beslutninger om å gå 
eller stå i stilling. 

Om anerkjennelse av erfaring og enkelte 
paradoksale trekk
De fleste vi har intervjuet viser til betyd-
ningen utnyttelse av erfaring har for deres 
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valg om å stå i stilling. I den forbindelse 
trekkes det ofte frem hvor vanskelig det kan 
være å bli anerkjent som ekspert og hvordan 
avdelingsbefalets status i forhold til yrkes-
befalet enkelte steder er et underliggende 
tema. Et eksempel er hvordan to yngre yr-
kestroppssjefer blir tatt med på kompaniets 
planleggingsmøter, mens den mest erfarne 
troppssjefen, som er avdelingsbefal, ikke 
blir innkalt. Selv om slike ”skrekkhisto-
rier” i vårt materiale er unntaket, er likevel 
antallet slike småhistorier tilstrekkelig til 
at det er grunnlag for å stille spørsmål ved 
avdelingsbefalets faglige så vel som sosiale 
status i det militære yrkesfellesskap. Ved 
en avdeling sluttet en erfaren løytnant på 
grunn av at han opplevde faglig og person-
lig stagnasjon. Selv om han var det mest 
erfarne troppsbefalet i bataljonen, var det 
ingen som stilte spørsmål ved hans oppsi-
gelse. Som han sa: ”føler at vi blir behandlet 
som en del av en kjøttvekt. Man trenger et 
visst antall mennesker for å dekke opp for 
oppgavene. Om noen slutter så er det visst 
bare å fylle på med nye….det virker som om 
det er litt av holdningen”(avdelingsbefal). 
Tendensen i materialet kan videre sammen-
fattes i følgende utsagn: ”Man burde hørt 
mer på oss med erfaring. Føler at erfaring 
ikke anerkjennes. Rang er viktigere enn 
kompetanse”(avdelingsbefal).

Jeg som hadde praktisk erfaring i mas-
setjeneste ble ikke brukt. Man valgte en 
annen yrkesoffiser som ikke hadde erfart 
massetjeneste i praksis. I avdelingen burde 
dette vært mitt fag”(Avdelingsbefal).

En annet trekk ved avdelingsbefalets be-
skrivelser handler om det de erfarer er et re-
lativt stort handlingsrom lokalt. Man skulle 
kanskje tro at et troppsbefal ville løfte frem 
problemstillinger og refleksjoner over 
strukturer og forordninger som hemmer 
autonomi, og som reduserer muligheten for 
overveielser og profesjonell yrkesutøvelse. 
Tilbakemeldinger fra avdelingsbefalet 
tyder imidlertid på at de erfarer stor grad 
av frihet i jobben så lenge man beveger 
seg innenfor sitt arbeidsområde eller: 
”holder seg på plassen sin” (avdelings-
befal) i det som fremtrer som tett koblede 
praksisfellesskap (Fransson, 2006). Det er 
i disse fellesskapene avdelingsbefalet får 
anerkjennelse som spesialister og det er 
her de har stor innflytelse. Det å etablere 
en posisjon som avdelingsbefal på tvers 
av hierarkiske nivåer og utenfor eget 
praksisfellesskap synes derimot å være en 
utfordring av kulturell karakter. 

Fleksibel jobbutforming og anerkjennelse
Fleksibel jobbutforming handler om arbeids-
plassens betingelser for å utvikle seg uav-
hengig av gradssystemet. Avdelingsbefalet 
er generelt opptatt av å utvikle kompetanse 
som gjør dem til anvendelige eksperter på 
arbeidsplassen. Avdelingsbefalet finner det 
lite tilfredsstillende å utøve rutinepregede 
eller ensrettede arbeidsoppgaver over tid, 
slik intensjonen med ordningen er. Flere ut-
trykte seg imidlertid positivt til å stå lengre 
i jobb dersom de fikk mulighet til å utvikle 
en ekspertise innenfor det daglige arbeidet. 
Avdelingsbefalet søker faglige utfordringer 
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og da gjerne i form av små innovasjoner 
som tidvis kan utfordre det etablerte og 
regelbundne. Mye av identiteten til av-
delingsbefalet synes å handle om det å 
bli en anerkjent ekspert som finner frem 
til uortodokse, men anvendelige metoder 
og løsninger. Hvordan avdelingsbefalets 
kompetanse og innsikt kan synliggjøres 
på bedre måter enn i dag, fremstår som 
en sentral problemstilling for å øke dette 
befalets ståtid. 

Gjennom samtalene med avdelings-
befalet kommer det frem refleksjoner og 
historier som tematiserer mulighetene til 
å inneha flere roller i en militær organisa-
sjon enn bare det å jobbe som troppsbefal. 
Til en viss grad kan vi trekke veksler på 
en sirkusmetafor som bilde på hvordan 
man kan tenke seg en slik fleksibel job-
butforming. Den første medarbeideren vi 
møter på sirkuset er billettøren. Mange 
har nok blitt overrasket over å oppdage at 
hun man trodde var billettør faktisk viste 
seg å være sirkusets fremste trapesartist. 
Det å være sirkusets fremste trapesartist 
betyr at hun er tillagt ansvar for å koor-
dinere ulike aspekter ved denne jobben 
relatert til sikkerhet, utstyr, relasjonen til 
andre tilstøtende nummer osv. I tillegg er 
hun ansvarlig for å forbedre og utvikle 
sirkusets trapesnummer. Noe annet ville 
jo vært utenkelig. Etter hver forestilling 
skjer forbedringer og nødvendige juste-
ringer. Etter hver sesong foretas en mer 
omfattende utvikling av programmet som 
medfører nye og mer avanserte numre, 
og dermed også andre måter å trene på. 

Sirkusmetaforen kan fungere som et bilde 
på en organisering av arbeidet som både 
er i samsvar med avdelingsbefalet ønske 
om en mer fleksibel jobbutforming og som 
gjør det mulig å inneha flere ekspertroller. 
Her ligger noe av kjernen for å øke den 
avdelingsbefalets ståtid. ”Jeg utviklet meg 
hele tiden på grunn av at jeg kunne bli av-
delingens CV-90 ekspert”(avdelingsbefal). 
En fenrik er ikke bare en fenrik. Som 
alle andre har fenriker ulik bakgrunn, 
har innehatt ulike funksjoner, jobbet ved 
forskjellige avdelinger, har ulike erfarin-
ger osv. En påtrengende utfordring er i 
den forbindelse å utforme symboler som 
synliggjør det enkelte avdelingsbefals 
erfaringsnivå. Tilbakemeldingene fra 
avdelingsbefalet tyder blant annet på at 
enkel symbolbruk på uniformer i form av 
årsstriper og lignende er et tiltak som ikke 
bare hever avdelingsbefalets status, men 
som også øker den enkeltes opplevelse av 
å bli sett og anerkjent som spesialist i et 
militært ”storfellesskap”. Forsvaret synlig-
gjør forskjeller i grad, kanskje tiden nå er 
moden for å synliggjøre graden av erfaring 
på lavere nivå. 

Jobbutformingen i den enkelte avdeling 
handler i all vesentlighet om å bevege seg 
langs en vertikal akse fra gruppe til tropps-
nivå, for deretter å ende ”på stedet marsj”. 
Ingen av informantene hadde gjennomført 
en samtale om avdelingsbefalsordningen, 
hvordan den er ment lagt opp lokalt, el-
ler hva Forsvaret tenker om utvikling av 
spesialistene bortsett fra mantraet om at de 
skal stå i jobb til fylte 35 år. Tvert imot, 
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fraværet av slike samtaler er påtakelig. Det 
som fremtrer som manglende kulturelle, 
strukturelle og ledelsesmessige forutset-
ninger for å realisere avdelingsbefalsord-
ningen i Hæren, synes å ha umiddelbare 
konsekvenser for hvordan avdelingsbefalet 
vurderer sin fremtidige militære karriere. 

Hva er konsekvensen?
Hypotesen om at avelingsbefalet står til 
fylte 35 år, holder i følge denne undersøkel-
sen ikke vann. Våre funn kan sammenfat-
tes med at det er en sammenheng mellom 
erfart oppgavekompleksitet, forstått som 
muligheter for læring og utvikling i daglig 
arbeid, og avdelingsbefalets avgang eller 

uttrykte planer om å gå. Når materialet i det 
følgende presenteres som en grafisk frem-
stilling, er det mer for å illustrere tendenser 
enn et eksakt estimat på frafall. For ordens 
skyld velger jeg å ta med grenaderutvalget, 
da også deres avgang synes å være relatert 
til typer arbeidsoppgaver og hvordan deres 
erfaringer tas i bruk. Grenaderutvalget 
underbygger av den grunn tendensen i 
avdelingsbefalsundersøkelsen. Mens de 
fleste grenaderer velger å gå etter to til tre 
år i stilling er tendensen at avdelingsbefalet 
slutter etter fem til seks år i tjeneste. 

Kurvene i Figur 1 viser hvordan pro-
gresjon og oppgavekompleksitet erfares 
som stigende de første årene for deretter 
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Figur 1: Sammenhengen mellom erfart oppgavekompleksitet og avgang fra yrket
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å flate ut. Der kurvene flater ut, indikerer 
tidspunktet i karrieren der henholdsvis 
grenaderer og avdelingsbefal erfarer at 
oppgavene blir rutinepregede og etter hvert 
lite stimulerende. For avdelingsbefalet 
slår dette spesielt ut etter fem til seks år 
i tjeneste. Det er da mange slutter eller 
rapporterer om at de vil slutte. Denne 
tendensen fremkom tidlig i undersøkelsen. 
På bakgrunn av dataene fra materialet, og 
i samarbeid med informantene, ble det 
utviklet en karrieremodell, figur 2. Et-
ter hvert som ”trinnmodellen” tok form 
stilte vi følgende spørsmål: gitt at denne 
modellen (Figur 2) blir lagt til grunn for av-

delingsbefalsordningen, ville det da endret 
ditt syn på når du vil gå? Det overraskende 
var at størstedelen av informantene svarte 
positivt på dette spørsmålet. Det er ikke 
dermed sagt at de vil stå til fylte 35 år, men 
at en slik karrieremodell ville gjort det mer 
attraktivt å jobbe som avdelingsbefal enn 
tilfellet er i dag. 

Figur 2 illustrerer et karrieresystem for 
avdelingsbefalet og som vektlegger be-
tingelser for livslang læring og personlig 
utvikling. ”Trinnmodellen” illustrerer et 
yrkesløp som både er forutsigbart og som 
gir rom for å kombinere ulike former for 
utdanning og arbeid og kan av den grunn 
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Figur 2: Forslag til en horisontal karriere i Hæren
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være et tilsvar til utformingen av de seks 
psykologiske jobbkravene innenfor en 
militær organisasjon. I forhold til dagens 
ordning introduserer modellen stillinger 
som kompani-/ bataljonstrenere for å 
synliggjøre ekspertise innenfor en lokal 
avdeling. Innføring av ”fenriks” og ”løyt-
nantskurs” vil tilføre avdelingsbefalet en 
militærfaglig ledelses-/ fagkompetanse 
ut over grunnleggende offisersutdanning. 
Avdelingsbefalet rapporterte at innføring 
av en slik modellen vil kunne gi en mer for-
utsigbar horisontal karriere, samtidig som 
vektleggingen av læring og utvikling peker 
på en jobbutforming som gjør det lettere å 
bli brukt som ressurs i et karriereperspektiv 
(Thorsrud og Emery 1969).

Den nåværende skisserte løsningen 
med å tilby utdanning mot slutten av 
kontraktsperioden, ved fylte 35 år, synes 
av å være en feilslått tilnærming for å øke 
avdelingsbefalets ståtid. Avdelingsbefalet 
rapporterer at det vil være vanskelig å 
motivere seg for utdanning ved fylte 35 år 
dersom man erfarer stagnasjon i en alder 
av 25 år. Etter flere utenlandsopphold og 
et tilsvarende antall oppsetningsperioder er 
muligheter for å ta seg inn nødvendig for 
å unngå at folk slutter som følge av stor 
slitasje. Modellen illustrerer hvordan avde-
lingsbefalet etter fire til fem års tjeneste gis 
mulighet til utdanning mot at de binder seg 
til tjeneste for nye år, samt at det åpnes for 
at avdelingsbefalet i ”avtrappingsfasen” 
tilbys en jobb i Forsvarets organisasjon 
som er relevant for den utdanningen de 
har tatt underveis (grått felt). Argumentene 

som her er fremført, sier i all enkelhet at det 
å rekruttere og beholde dyktige spesialister 
er ressurskrevende. I dagens utdannings-
samfunn er det neppe mulig å hente inn 
dyktige mennesker for så å tro at man skal 
beholde dem, uten at det samtidig investe-
res i dem. Eksempelvis er dagens ungdom i 
langt større grad enn foreldregenerasjonen 
opptatt av arbeidsplassens muligheter for 
utdannelse, selvrealisering, fleksibilitet 
og autonom yrkesutøvelse (Wong 2000). 
I den militære organisasjon skaper grads-
systemet en illusjon om at de som jobber 
på toppen er mer kompetent og innehar 
større detaljkunnskap om det som skjer på 
lavere nivå enn de som til enhver tid jobber 
der. Innføring av avdelingsbefal i Hæren 
utfordrer av den grunn en tradisjonell tenk-
ning om hvordan militære organisasjoner 
skal fungere effektivt. Militær effektivitet 
blir ikke bare et spørsmål om hvordan 
man skal utvikle prosedyrer for å utnytte 
erfaringsbasert kunnskap som grunnlag for 
gode beslutninger, i like stor grad blir det et 
spørsmål om kulturelle aspekter ved Hæ-
ren som arbeidsorganisasjon. Argumentene 
som her er fremført, er at Hæren ikke vil 
klare å beholde avdelingsbefalet til fylte 
35 år med mindre organisasjonen legger 
til rette for karriereveier som både virker 
statushevende og som i praksis skaper 
betingelser for livslang læring. Problemet 
som her er påpekt, er at man har erfaring 
på grunnplanet, som er av stor betydning 
for avdelingenes operative evne, men som 
ikke i tilstrekkelig grad synliggjøres og 
utnyttes som en ressurs i organisasjonen. 
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Oppsummering
Denne studien viser at de faktorene som i 
stor grad påvirker avdelingsbefalets moti-
vasjon for å  fullføre kontraktsperioden 
i Hæren, sammenfaller med betingelser 
knyttet til de seks psykologiske jobbkrave-
ne (Thorsrud og Emery 1969). I motsetning 
til mange studier som med utgangspunkt 
i strukturelle betingelser analyserer hvor-
dan militære organisasjoner kan beholde 
og utvikle et avdelingsbefalskorps, har 
denne studien med utgangspunkt i de seks 
psykologiske jobbkravene argumentert 
for sammenhengen mellom arbeidets 
kvalitative sider og hva som skal til for å 
beholde avdelingsbefalet i Hæren. Et av 
hovedpoengene som avdelingsbefalet har 
trukket frem, er behovet for å lære og å 
utvikle seg i jobben. Læring i arbeid kan 
på sin side neppe la seg realisere om ikke 
den enkelte også er gitt myndighet til å 
treffe beslutninger innenfor et område som 
han/ hun kan kalle sitt eget. Det empiriske 
materialet som denne studien bygger på, 
viser at dette er en spesiell utfordring i en 
militær organisasjon, da autonomi og mu-
lighet til å ta i bruk erfaring må balanseres 
mot et militært beslutningsarrangement og 
gradssystem som tradisjonelt har regulert 
samspillet mellom ulike funksjoner fra 
toppen. Kunnskap og erfaring kan innenfor 
en militær organisasjon lett utfordre den 
militære styringslogikken, forankret som 
den er i byråkratiets behov for å holde or-
den på ting og personer. Om vi skulle legge 
kunnskapsorganisasjonens kjennetegn 
over den militære organisasjon, blir det 

nødvendig å påpeke at autoritetenes makt 
og legitimitet må finne et annet grunnlag 
enn hierarkiets (Fossestøl m fl 2004, Hir-
schhorn 1997, Sørhaug 1996, 2004). Å 
utvikle en kunnskapsorganisasjon innenfor 
et byråkrati krever en type ledelse som leg-
ger til rette slik at menneskers erfaringer 
flyter sammen til en form for kunnskap 
som er egnet til å produsere en bestemt 
operasjonell effekt. Dette har vi argumen-
tert for neppe kan la seg gjøre med mindre 
arbeidet gir mening og har et minimum 
av variasjon som skaper nye impulser og 
innovasjoner. Variasjon handler dels om at 
det tilrettelegges for mobilitet mellom og 
innenfor den enkelte avdeling slik at med-
arbeidere på lavere nivå erfarer økt oppga-
vekompleksitet og ansvar som gjenspeiler 
deres erfaring. I den forbindelse har denne 
artikkelen argumentert for nødvendigheten 
av å arbeide med betingelser som fremmer 
lærende og utviklende arbeidsplasser, og 
som gjør offiserer på lavere nivå til syn-
lige og anerkjente eksperter i det militære 
fagfellesskap. Innenfor en byråkratisk or-
ganisasjon kan en slik tilnærming neppe 
la seg realisere om den ikke formaliseres 
gjennom individuelle planer som synlig-
gjør den enkeltes utviklingsmuligheter. 
Slike planer vil også synliggjøre den en-
keltes kompetanse ved at det gis mulighet 
til å inneha ulike stillinger i den militære 
organisasjon som vil kunne bidra til å 
videreutvikle og utnytte medarbeidernes 
ressurser. I dette ligger en antakelse om at 
betingelser som muliggjør økt mobilitet 
mellom stillinger, gir tilgang til økt kompe-
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tanse, bedre mulighet for medvirkning og 
større grad av selvbestemmelse (Grimsmo 
og Hilsen 2000). Samtidig indikerer denne 
studien at mobilitet medvirker til at den 
enkelte erfarer sitt arbeid som verdifullt da 
han/hun får oppgaver som medfører mer 
ansvar. Denne studien viser at en tilpasning 
av de seks psykologiske jobbkravene til 
en militær organisasjon kan fungere som 
en god rettesnor for hvordan Hæren som 
kunnskapsorganisasjon kan beholde og 

utvikle kunnskapsarbeidere på lavere nivå. 
Avslutningsvis er det med henvisning til de 
seks psykologiske jobbkravene relevant 
å stille spørsmål ved om den nåværende 
aldersgrensen på 35 år for avdelingsbefal 
er noen god ide dersom dette personellet 
skal se sitt arbeid som del av en ønskever-
dig fremtid.

Författaren er forskningsleder ved Hærens 
krigsskole.
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