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‘The	future	is	not	digital:	it’s	human.’	
Hvordan	moderne	teknologisk	krigføring	påvirker	anvendelsen	av	oppdragstaktikk.	

	

OPPSUMMERING	
Oppdragstaktikk	 er	 for	 mange	 nasjoners	 landmakt	 en	 foretrukket	 ledelsesfilosofi	 for	 å	
håndtere	 stridsfeltets	 kaos	 og	 usikkerhet.	 Samtidig	 påstås	 det	 at	 moderne	 teknologisk	
krigføring	 skal	 fjerne	 noe	 av	 denne	 usikkerheten	 og	 heller	 skape	 visshet.	 Det	 er	 bevist	 at	
teknologi	påvirker	ledelse	og	gjennomføring	av	operasjoner.	Derimot	har	ingen	testet	empirisk	
hvordan	moderne	teknologisk	krigføring	påvirker	anvendelsen	av	oppdragstaktikk.		

Denne	 oppgaven	 ser	 på	 oppdragstaktikk	 i	 en	 moderne	 kontekst,	 og	 påstår	 at	 moderne	
teknologisk	krigføring	blant	annet	fører	til	en	søken	etter	visshet	og	sentralisering	av	ledelse.	
Hvordan	påvirkes	i	så	fall	oppdragstaktikken?	

Problemstillingen	 undersøkes	 gjennom	en	 forklarende	 casestudie	 av	 Israel	Defense	 Forces	
(IDF)	 i	 Libanonkrigen	 2006	 og	 US	 Army	 V	 Corps	 i	 Irakkrigen	 2003.	 Oppgaven	 har	 sitt	
teoretiske	utgangspunkt	i	teorier	om	oppdragstaktikk	som	stammer	fra	Preussen	og	Tyskland	
på	1800-	og	tidlig	1900-tallet.	

Resultatene	 som	 fremkommer	 er	 at	 moderne	 teknologisk	 krigføring	 påvirker	 deler	 av	
oppdragstaktikken	negativt,	gitt	at	noen	av	forutsetningene	for	oppdragstaktikk	mangler.	Hvis	
derimot	 forutsetningene	 for	 oppdragstaktikk	 er	 til	 stede,	 er	 sannsynligheten	 stor	 for	 at	
moderne	teknologisk	krigføring	vil	være	kompletterende	og	heller	øke	den	totale	effekten.	

Nøkkelord:	oppdragstaktikk,	revolution	in	military	affairs,	nettverksbasert	forsvar,	
effektbaserte	operasjoner,	landmakt,	den	andre	Libanonkrigen,	Operation	Iraqi	Freedom.	
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1. Innledning 
Oppdragstaktikk	har	gjennom	den	militære	historiefortellingen	overlevd	på	eksempler	

om	hvordan	militære	ledere	gjennom	generasjoner	har	vist	initiativ	og	handlekraft	i	

stridens	hete,	når	kaos	og	uklare	ordrer	eksisterer.12		

Denne	oppgaven	ser	på	oppdragstaktikk	i	en	moderne	kontekst.	Basert	på	teori	og	

erfaring	er	antakelsen	at	moderne	teknologisk	krigføring	(MTK)	påvirker	

ledelsesfilosofien	negativt	på	enkelte	områder.	Hvorfor	skjer	det,	og	hvordan	utarter	det	

seg?	

1.1 Problemformulering 

I	dagens	stridsmiljø	opererer	militærmakten	i	og	blant	mange	domener	og	aktører.	For	å	

håndtere	dette	stridsmiljøet	disponeres	gjerne	avansert	teknologi	som	knytter	sensorer	

og	effektorer	i	nettverk.	I	USA	begynte	man	på	1980-tallet	å	tenke	helhetlig	om	

eksisterende	kapabiliteter	og	teknologi,	og	«Revolution	in	Military	Affairs»	(RMA)	

oppsto.	Denne	oppgaven	ser	på	RMA	som		

‘en	synlig	skillelinje	mellom	to	former	for	krigføring.	Revolusjonen	ligger	ikke	i	dens	

konsepter,	men	den	revolusjonerende	effekten.	RMA	i	denne	oppgaven	består	av	tett	

kobling	av	sensorer	og	effektorer	i	nettverk.’		

«Moderne	teknologisk	krigføring»	(MTK)	anvendes	i	denne	oppgaven	som	et	samlebegrep	

for	 RMA	 og	 de	 utledete	 konseptene	 nettverksbasert	 forsvar3	 (NBF)	 og	 effektbaserte	

operasjoner	(EBO).	MTK	er	ikke	et	allment	anvendt	begrep,	men	det	beskrives	nærmere	i	

teorikapittelet.	Oppgavens	definisjon	er:	

‘«moderne	teknologisk	krigføring»	beskriver	idéen	RMA,	konseptene	NBF	og	EBO,	og	

øvrig	taktikk,	teknikk	og	prosedyrer	oppstått	i	samme	tidsperiode	og	med	hensikt	å	

transformere	krigføringen	til	informasjonsalderen.’	

	

																																																								

	
1	Eksempel	1:	General	Fleischer	og	Fylkesmann	Gabrielsen,	mobiliserte	9.april	1940	selvstendig	militære	og	sivile	
ressurser	for	å	møte	den	tyske	invasjonen.	Jacobsen,	Alf	R.	(2013).	Bitter	seier.	Narvik	10.April	–	10.Juni	1940.	Vega	
Forlag.		
2	Eksempel	2:	Ariel	Sharons	motangrep	over	Suez	med	143.Divisjon	under	Yom	Kippur-krigen	1973.	Sharon	utførte	
ordrenekt,	men	egyptiske	avdelinger	kollapset.	Strange,	Joe	(1996).	Understanding	Centers	of	Gravity	and	Critical	
Vulnerabilities.	USMC	University	(2018-02-02).	
3	US	”network	centric	warfare”.	
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Disse	 konseptene	 skaper,	 i	 tillegg	 til	 de	 mange	 positive	 effektene,	 noen	 utfordringer.	

Nettverkskapabilitet	 genererer	 store	 mengder	 informasjon4,	 tilgang	 til	 informasjon	

skaper	en	søken	etter	visshet5,	operasjonell	sentralisering	skjer	eksempelvis	ved	EBO6	og	

bruk	av	langtrekkende	presisjonsvåpen.	Ytterligere	konsekvenser	antas	å	være	at	tempo,	

initiativ	og	offensiv	opptreden	minsker.	Denne	antakelsen	presiseres	 senere	 i	 teori-	og	

metodekapitlene.	

Vestlige	erfaringer	fra	operasjoner	i	en	RMA-kontekst	har	utvilsomt	vist	en	teknologisk	

overlegenhet	ovenfor	motstanderne.	I	Gulfkrigen	19917,	Afghanistan	20018	og	Irakkrigen	

20039	oppnådde	de	vestlige	koalisjonene	overraskelsen	og	sjokkeffekten	som	er	essensiell	

for	suksess10.	Derimot	møtte	man	problemer	når	de	innledende	høyintensive	fasene	var	

avsluttet,	og	andre	metoder	enn	teknologi	og	ildkraft	måtte	anvendes.11	Dagens	Russland,	

med	deres	 portefølje	 av	militære-	 og	 andre	 virkemidler	 er	 overlegne	 det	 som	vestlige	

koalisjoner	har	slåss	mot	siden	1991.	Der	hvor	NATO	har	vært	suverene	i	20-30	år	har	

Russland	innhentet	noe	av	forspranget.	

Oppdragstaktikken,	 som	 vi	 kjenner	 den,	 er	 et	 resultat	 av	 at	 krigføringstradisjoner	 fra	

gamle	 Preussen	 ble	 satt	 i	 system	 i	 doktrine	 og	 direktiv.12	 Når	 Carl	 von	 Clausewitz’	

beskriver	liknelsen	om	krig	som	«the	fog	of	war»	-	fylt	med	kaos	og	usikkerhet,	forteller	

det	at	krig	er	dynamisk	og	vanskelig	å	kontrollere,	og	at	menneskets	psyke	blir	påvirket	

av	manglende	 kontroll.13	 Implisitt	 påvirker	 dette	måten	 å	 lede	 på:	 de	 som	 står	midt	 i	

kaoset	må	 lede	etter	sjefens	 intensjon,	og	 friheten	til	å	handle	må	tildeles	disse	–	altså	

oppdragstaktikk.	I	denne	oppgaven	defineres	oppdragstaktikk	som		

																																																								
	
4	Creveld,	Martin	van	(1985).	Command	in	War.	Harvard	University	Press.	269.	
5	Visshet	=	certainty.	Creveld,	Command	in	War,	264.	
6	Tuck,	Christopher	(2014).	Understanding	Land	Warfare.	Routledge.	205.	
7	Owens,	William	A	(2001).	Lifting	the	Fog	of	War.	John	Hopkins	University	Press.	19.	
8	Biddle,	Stephen	(2006).	Allies,	Airpower,	and	Modern	Warfare:	The	Afghan	Model	in	Afghanistan	and	Iraq.	
International	Security,	Vol.	30,	No.	3.		
9	Biddle,	Stephen	(2007).	Speed	kills?	Reassessing	the	role	of	speed,	precision,	and	situation	awareness	in	the	Fall	of	
Saddam.	Journal	of	Strategic	Studies		
10	Storr	omtaler	«surprise»	og	«shock»	som	to	suksesskriterier	i	krig.	Finkel	beskriver	viktigheten	av	å	motstå	en	
teknologisk	og	doktrinell	overraskelse	på	slagfeltet.	Storr,	Jim	(2009).	The	Human	Face	of	War.	Birmingham	War	
Studies.	Finkel,	M;	Tlamim,	M.	(2011).	On	flexibility:	Recovery	from	technological	and	doctrinal	surprise	on	the	
battlefield.	Stanford	Security	Studies.	
11	Shamir,	Eitan	(2009).	Transforming	Command:	The	Pursuit	of	Mission	Command	in	the	U.S.,	British,	and	Israeli	Armies.	
Stanford	University	Press.	139.	
12	Thunholm,	Peter;	Widén,	Jerker;	Wikström,	Niklas	(2016).	Militära	arbetsmetoder	–	en	lärobok	i	krigsvetenskap.	
Forsvarshögskolan.	39-42.	
13	Clausewitz,	Carl	von	(1989).	On	War.	Princeton	University	Press.	Kapittel	3	og	4.	
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«en	 filosofi	 for	 ledelse,	 basert	 på	 tillit	 mellom	 krigere,	 som	 på	 bakgrunn	 av	 klare	

målsetninger	og	sjefens	intensjon	løser	oppdrag	på	en	måte	som	preges	av	initiativ	og	

offensiv	opptreden.»	

	

Oppdragstaktikken	 er	 fortsatt	 gjeldende	 i	 de	 fleste	 NATO-land.	 US	 Army	 endret	

feltfunksjonen	 ”command	 and	 control”	 til	 ”mission	 command,”	 for	 å	 tydeliggjøre	

betydningen	 av	 gjeldende	 ledelsesfilosofi.14	 For	 småstater	 som	 Norge	 og	 Sverige	 er	

viktigheten	 av	 oppdragstaktikk	 som	 styrkemultiplikator	 fremtredende,	 da	 småstaten	

alltid	 vil	 være	 kvantitativt	 underlegen.	 Forsvarets	 Fellesoperative	 Doktrine	 (FFOD)	

stadfester	 oppdragsbasert	 ledelse15	 som	 ledelsesfilosofi,	 fordi	 man	 ønsker	 å	 benytte	

kreativiteten	 fra	 underordnede	 ledere	 som	 tar	 målrettet	 initiativ	 basert	 på	 sjefens	

intensjon.’16		

  

																																																								

	
14	Headquarters,	Department	of	the	Army	(2012).	ADRP	6-0	Mission	Command.	
15	Versjon	2007	og	2014	anvender	ikke	begrepet	oppdragstaktikk,	betydningen	er	dog	den	samme.	
16	Forsvaret	(2014).	Forsvarets	Fellesoperative	Doktrine.	166.	
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Landmaktens dilemma: søken etter visshet ved desentralisering eller sentralisering 

Hvordan	oppnå	visshet,	et	annet	ord	for	situasjonsforståelse,	er	et	av	landmaktens	store	

dilemma	og	en	tidløs	utfordring	for	operativ	ledelse.17	Visshet	defineres	i	denne	oppgaven	

som:		

‘et	produkt	av	tid	så	vel	som	av	informasjon,	vilje	til	å	agere	med	lite	av	det	siste	for	å	

spare	det	første.’18	

Mye	 visshet	 sentralt	 skaper	 mindre	 lenger	 ned	 i	 hierarkiet,	 og	 omvendt.19	 I	 en	

desentralisert	modell	er	tanken	at	oppdragstaktikk	og	initiativ	skaper	tempo	og	visshet	

hos	landmakten.	Risiko	er	manglende	informasjon	og	mindre	presisjon	i	måloppnåelse.	I	

en	sentralisert	modell	er	tanken	at	stabs-	og	planfokus	samt	teknologi	skaper	visshet	og	

effekter.	Risiko	er	at	manglende	visshet,	tempo	og	initiativ	hos	landmakten.		

For	 at	 oppdragstaktikken	 skal	 være	 en	 fungerende	 ledelsesfilosofi	 som	 håndterer	

kompleksitet	og	kaos,	må	man	være	bevisst	hvordan	situasjonsbestemt	desentralisering	

eller	 sentralisering	 av	 ledelse,	 søken	 etter	 visshet,	 og	 oppdragstaktikk	 har	 gjensidig	

påvirkning.	

	

	

	

	  

																																																								

	
17	Creveld,	Command	in	War,	264-268.	
18	Creveld,	Command	in	War,	270.	
19	Creveld,	Command	in	War,	270.	
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1.2 Hensikt og problemstilling20 

Hensikten	 med	 denne	 oppgaven	 er,	 gjennom	 en	 teoriprøvende	 casestudie,	 å	 belyse	

hvordan	 MTK	 (uavhengig	 variabel)	 påvirker	 oppdragstaktikken	 (avhengig	 variabel).	

Forskningsproblemet	 er	 å	 identifisere	 elementer	 innen	 MTK	 som	 påvirker	

oppdragstaktikk	hos	landmakten,	og	undersøke	hvorfor	dette	skjer.	

Oppgaven	skal	bidra	til	forskningsdebatten	om	MTK	og	militær	ledelse,	siden	majoriteten	

av	forskning	på	denne	type	krigføring	har	dreid	seg	om	teknologi,	taktikk	og	prosedyrer.	

Militær	 ledelsesforskning	 har	 i	 nyere	 tid	 fokusert	 på	 nye	 former	 for	 ledelse	 i	 et	

nettverksbasert	forsvar.	Det	har	eksempelvis	ledet	til	«Power	to	the	Edge»21,	som	forfekter	

en	smidigere	og	mindre	hierarkisk	kommandostruktur	for	å	utnytte	nettverkspotensialet.	

Det	mangler	forskning	på	hvilken	negativ	påvirkning	MTK	har	på	oppdragstaktikken.		

Ledelse	av	operasjoner	påvirkes	utvilsomt	av	moderne	teknologi.22	Ledelse	og	taktikk	har	

i	mange	historiske	tilfeller	vært	en	konsekvens	av	ny	teknologi,	og	den	som	lykkes	best	

med	den	teknologiske	utviklingen	er	den	som	erkjenner	begrensningene,	heller	enn	å	la	

begrensningene	forme	måten	man	kriger	på.23	

Problemstillingen	blir	da	følgende:	

Hvordan	påvirkes	oppdragstaktikk	negativt	av	moderne	teknologisk	krigføring?	

	

Følgende	delspørsmål	støtter	problemstillingen:	

§ Hvordan	beskriver	forskning	årsakssammenhengen	mellom	moderne	teknologisk	

krigføring	(uavhengig	variabel)	og	oppdragstaktikk	(avhengig	variabel)?	

	

Rasjonale	 for	 valg	 av	 forskningsproblem	 er	 basert	 på	 en	 interesse	 for	 ledelse	 og	

gjennomføring	av	krevende	og	komplekse	operasjoner.	Menneskers	påvirkning	på	andre	

mennesker	er	tidløs,	men	den	moderne	teknologiske	konteksten	er	et	element	av	vår	tid.		

																																																								

	
20	Problemstilling	=	«forskningsfråga»	
21	Alberts,	David	S;	Hayes,	Richard	E.	(2005).	Power	to	the	Edge:	Command	and	Control	in	the	Information	Age.	US	
Department	of	Defense	Command	and	Control	Research	Program	(CCRP).	
22	Storr,	The	Human	Face	of	War	og	Creveld,	Command	in	War.	
23	Creveld,	Command	in	War,	188.	
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1.3 Tidligere forskning  

Dette	 avsnittet	 beskriver	 aktuell	 forskning	 på	 området,	 og	 plasserer	 oppgaven	 i	 den	

aktuelle	forskningsdebatten.	

Tidligere	 forskning	 om	 oppgavens	 tema	 kan	 deles	 i	 tre	 kategorier:	 klassisk	

oppdragstaktikk,	teknologien	i	MTK,	og	ledelse	innen	MTK.	

Klassisk	 oppdragstaktikk	 tar	 ofte	 utgangspunkt	 i	 gamle	 Preussen,	 i	 denne	 oppgaven	

representert	ved	Creveld,	Storr,	Shamir.	Forfatterne	beskrives	lengre	ned	i	avsnittet.	

Forskning	 på	 teknologien	 i	 MTK	 er	 blant	 annet	 gjort	 av	 Krepinevich24,	 Alberts25	 og	

Hayes26.	De	har	alle	bidratt	mye	til	grunnleggende	konsepter	for	amerikansk	tilnærming	

til	NBF,	i	tillegg	til	Owens27	som	en	fremtredende	militær	person.		

Ledelsesforskning	 innen	 MTK	 ser	 på	 alternative	 måter	 til	 oppdragstaktikk	 å	 lede	 på.	

Alberts/Hayes28	og	Owens29	 er	noen	av	de	som	argumenterer	 for	en	 flatere	og	mindre	

hierarkisk	kommandostruktur	for	å	utnytte	potensialet	i	nettverk.	NATO	forsker	også	mye	

på	 smidighet	 («agility»)	 i	 ledelse30.	Oppdragstaktikk	og	MTK	beskrives	 lite	 i	 forskning,	

men	 til	 dels	 i	 militær	 skjønnlitteratur.	 Der	 er	 derimot	 oppdragstaktikken	 gjerne	 et	

sekundært	tema	mens	selve	gjennomføringen	av	en	spesifikk	operasjon	er	hovedfokus.31	

Martin	 van	 Creveld	 vektlegger	 historiske	 trender	 innen	 militær	 ledelse.	 Den	 kanskje	

viktigste	 trenden	er	den	evige	søken	etter	visshet	gjennom	informasjon:	 ‘from	Plato	to	

NATO,	the	history	of	command	in	war	is	an	endless	quest	for	certainty.’32	Creveld	er	viktig	

fordi	det	lærer	oss	noe	om	hvordan	ledelse	påvirkes	av	krigens	skiftende	karakter.	

Jim	Storr	baserer	mye	av	sin	bok	’The	Human	Face	of	War’	på	det	menneskelige	aspektet	

ved	 krig.	 Storr	 anerkjenner	 positive	 effekter	 ved	 teknologien,	 men	 er	 mest	 kritisk	 til	

hvordan	 teknologisk	 og	 metodisk	 krigføring	 prioriteres	 foran	 det	 å	 bygge	 team	 og	

																																																								

	
24	Krepinevich,	Andrew	(2002).	The	Military-Technical	Revolution:	A	Preliminary	Assessment.	Center	for	Strategic	and	
Budgetary	Assessments.	
25	Alberts,	D.S.	(2002).	Information	Age	Transformation:	Getting	to	a	21st	Century	Military.	CCRP	Publications.	
26	Alberts,	Garstka,	Hayes,	Signori.	(2001).	Understanding	Information	Age	Warfare.	Assistant	Secretary	of	Defense.	
27	Owens,	Lifting	the	Fog	of	War.	
28	Alberts	og	Hayes,	Power	to	the	Edge:	Command	and	Control	in	the	Information	Age.	
29	Owens.	Lifting	the	Fog	of	War.	
30	NATO	ledelsesforskning	http://c2coe.org/		
31	Skjønnlitterære	eksempler	er	David	Zucchino	(2004).	Thunder	Run	og	Bing	West	(2003).	The	March	Up:	Taking	
Bagdad	with	the	1st	Marine	Division.	
32	Creveld,	Command	in	War,	264.	
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kompetanse.	Storr	er	en	av	få	som	omtaler	kausaliteten	mellom	MTK	og	oppdragstaktikk	

når	han	omtaler	oppdragstaktikkens	fortsatte	relevans	i	informasjonsalderen.33	Storr	er	

viktig	 fordi	 han	 viser,	 med	 konkrete	 og	 kvantifiserbare	 eksempler,	 noe	 av	 den	

påvirkningen	 teknologien	 har	hatt	 på	 ledelse	 og	 operasjoner.	 ‘Firstly,	 the	 future	 is	not	

digital:	it’s	human.’34	

Eitan	Shamir	beskriver	oppdragstaktikkens	humanistiske	tilsnitt	med	troen	på	individet	

og	dets	gode	vilje.	Et	lands	strategiske	kultur	påvirker	potensialet	i	og	betydningen	av	en	

filosofi	som	oppdragstaktikk.35	Shamir	er	viktig	for	å	forstå	hvorfor	oppdragstaktikk	ikke	

bare	 er	vitenskap	man	kan	 lære	 seg	gjennom	doktrine,	og	hvordan	en	 solid	kultur	 for	

oppdragstaktikk	kan	stå	i	mot	påvirkning	fra	andre	variabler.	

Dima	Adamsky	beskriver	det	å	inneha	en	kultur	for	militær	innovasjon.	Han	sier	at	‘den	

største	utfordringen	med	RMA	er	ikke	teknologisk,	den	er	mental’.36	Adamsky	er	viktig	for	

å	forstå	MTK,	hva	som	har	vært	drivkrefter	bak	utviklingen	av	denne,	og	hvordan	den	kan	

påvirke	en	etablert	kultur.	

William	 Owens	 beskriver	 det	 ideelle	 bildet	 av	 hvilke	 muligheter	 som	 ligger	 i	 MTK.	

Undertegnedes	synspunkt	er	at	han	gir	et	noe	naivt	syn	på	RMA,	det	er	muligens	på	grunn	

av	hans	rolle	i	den	øverste	militære	ledelse	i	USA	hvor	han	stort	sett	bare	så	de	positive	

siden.	Owen	er	allikevel	viktig	 fordi	han	beskriver	noe	av	det	 enorme	potensialet	 som	

ligger	 i	 MTK,	 samtidig	 som	 han	 forfekter	 et	 mer	 desentralisert	 og	 mindre	 hierarkisk	

ledelseskonsept.	

Det	finnes	en	del	motsatser	mot	dagens	moderne	krigføring.	William	Wallace	er	bestemt	

på	 at	 krigføring	 er	 sentrert	 rundt	 folk	 –	 ikke	 nettverk.	 ‘We	 are	 a	 commander-centric	

military,	using	a	network	to	network.’37	H.R.	McMaster	er	svært	kritisk	til	hvordan	RMA	

har	 gitt	 et	 inntrykk	 av	 at	 krig	 kan	 løses	med	 teknologi,	 og	 at	man	 kan	 fjerne	 kaos	 og	

usikkerhet	fra	krigens	natur.38	Adamsky	er	også	kritisk	til	hvilke	faktorer	som	ligger	til	

																																																								

	
33	Storr,	Jim	(2003).	A	command	philosophy	for	the	information	age:	The	continuing	relevance	of	mission	command.	
Defence	Studies.	
34	Storr,	The	Human	Face	of	War,	154.	
35	Shamir,	Transforming	Command,	5.	
36	Adamsky,	Dima	(2010).	The	Culture	of	Military	Innovation.	Stanford	University	Press.	113-114.	
37	Wallace,	William	S.	(2005).	Network-Enabled	Battle	Command.	Military	Review;	May/Jun	2005.	5.	
38	McMaster,	H.R.	(2008).	On	War:	Lessons	to	be	Learned.	Survival.	



Walnum	 11	

grunn	for	en	slik	utvikling	som	man	så	med	RMA.39	Disse	motsatsene	er	viktige	for	å	forstå	

hva	som	driver	utvikling,	og	hvordan	 induktive	konklusjoner	og	hypoteser	om	hvordan	

man	ønsker	å	slåss	kan	overgå	krigens	realiteter.	

William	Wallace40	og	James	Mattis41	referer	til	erfaringer	med	MTK	og	gjennomføring	av	

operasjoner.	Det	er	derimot	vanskelig	å	finne	forskning	som	underbygger	deres	påstander	

og	 som	 svarer	 på	 hvordan	 det	 påvirker	 oppdragstaktikken.	 Det	 anses	 derfor	 å	 være	

manglende	forskning	som	trenger	videre	undersøkelser.		

1.4 Avgrensninger og forutsetninger 

Oppdragstaktikk	 alene	 vil	 nok	 ikke	 føre	 til	 suksess	 på	 stridsfeltet,	 sannsynligvis	 er	 en	

situasjonsbestemt	kombinasjon	av	metoder	hensiktsmessig.	Oppgaven	har	derimot	ikke	

til	hensikt	å	vurdere	dette.	Basert	på	FFOD	og	«ADRP	6-0	Mission	Command»42	forutsettes	

oppdragstaktikk	 fortsatt	 å	 være	 en	 fungerende	 ledelsesfilosofi	 for	 militære	

landoperasjoner.	

Det	 teoretiske	 grunnlaget	 for	 oppgaven	 er	 først	 fra	 sent	 1800-tall,	med	 geografisk	 og	

idéhistorisk	 utgangspunkt	 i	 Preussen.	 Nyere	 teorier	 er	 fra	 ca	 2000,	 basert	 på	

angloamerikanske	 idéer,	 som	også	gjenfinnes	 sentralt	 i	NATO-alliansen.	Den	empiriske	

analysen	spenner	fra	2003	til	2006.		

Empirien	 analyseres	 fra	 et	 taktisk-operasjonelt	 perspektiv,	 men	 kunne	 utvilsom	 vært	

studert	i	både	militærstrategisk	og	politisk	kontekst.	Denne	oppgaven	forsøker	å	avgrense	

seg	fra	de	politiske,	strategiske	og	kontekstuelle	ulikheter,	vel	vitende	om	at	disse	har	hatt	

en	påvirkning	på	utfallet.	

	  

																																																								

	
39	Adamsky,	The	Culture	of	Military	Innovation.	
40	Wallace,	Network-Enabled	Battle	Command.	
41	Mattis,	James	N.	(2008).	USJFCOM	commander's	guidance	for	effects-based	operations.	Parameters.	18.	
42	Headquarters,	Department	of	the	Army	(2012).	ADRP	6-0	Mission	Command.	
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1.5 Disposisjon 

Oppgaven	disponeres	over	fem	kapitler	samt	referanseliste	til	slutt.		

Innledningen	 beskriver	 forskningsproblemet,	 hensikten,	 samt	 problemstillingen	 for	

oppgaven.	Her	skapes	leserens	forståelse	for	hva	som	er	essensielt	med	denne	oppgaven.		

Teorikapittelet	beskriver	klassisk	oppdragstaktikk	og	definerer	den	avhengige	variabel.	

Deretter	beskrives	MTK,	og	de	uavhengige	variabler	defineres.	Sistnevnte	del	ser	på	hva	i	

MTK	 som	 påvirker	 oppdragstaktikken	 negativt,	 og	 er	 utgangspunkt	 for	

hypotesegenerering.	Kapittelet	svarer	på	oppgavens	delspørsmål.	

Metodekapittelet	beskriver	oppgavens	anvendte	metode,	og	argumenterer	 for	hvorfor	

denne	 er	 best	 egnet.	 Kapitlet	 er	 tett	 knyttet	 til	 teorikapittelets	 andre	 del	 (uavhengige	

variabler),	og	danner	analyseverktøyet	med	hypoteser	som	tas	med	videre	til	analysen	av	

empiri.	

Analysekapittelet	gir	leseren	en	analyse	av	empiri	i	form	av	to	caser.	Casene	velges	ut	fra	

gitte	 kriterier,	 og	 analyseres	 deretter	 ved	 hjelp	 av	 to	 hypoteser	 og	 fem	 indikatorer.	

Resultatene	oppsummeres	for	hver	hypotese,	før	de	overføres	til	diskusjonskapittelet.	

Diskusjonskapittelet	rekapitulerer	først	oppgavens	hensikt	og	problemstilling.	Deretter	

gis	 svaret	 på	 problemstillingen,	 ved	 at	 resultatene	 fra	 analyse	 av	 de	 to	 casene	

sammenstilles,	og	deres	signifikans	diskuteres.	Det	reflekteres	over	gjennomføringen	av	

oppgaven,	både	metodisk	og	ved	å	se	fremover	på	eventuell	videre	forskning,	før	oppgaven	

avsluttes	med	en	diskusjon	over	oppgavens	betydning	for	den	militære	profesjon.		
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Figur	1	Disposisjon	av	oppgaven	 illustrerer	progresjon	og	disposisjon	av	oppgaven.	De	

forskjellige	kapitlene	er	gjengitt	på	øverste	linje,	mens	prosesser	vises	under.		

AV/UV	=	avhengig/uavhengig	variabel,	H	=	hypotese,	I	=	indikator,	R	=	resultat.	

	

Figur	1	Disposisjon	av	oppgaven	 	
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2. Teori 

Vi	har	nå	sett	på	innledning	til	oppgaven,	og	definert	problemet	som	er	MTKs	påvirkning	

på	oppdragstaktikken.	

Teori	defineres	i	Metodpraktikan	som	‘en	tenkbar	forklaring,	hvor	X	påvirker	Y	kombinert	

med	 antakelse	 om	 hvorfor	 X	 påvirker	 Y.’43	 Hensikten	 med	 kapittelets	 første	 del	 er	 å	

beskrive	fremgangsfaktorer	for	oppdragstaktikken	og	derav	definere	avhengig	variabel.	I	

kapittelets	 andre	 del	 beskrives	MTK	 og	 derav	 defineres	 de	 uavhengige	 variablene	 (1)	

søken	 etter	 visshet	 og	 (2)	 sentralisering	 av	 ledelse.	 Til	 slutt	 oppsummeres	 teorier	 og	

variabler	for	å	danne	en	bro	til	metodekapittelet	og	utviklingen	av	analyseverktøy.	

Teoriens relevans for oppgaven 

De	 tradisjonelle	 teoriene	 beskriver	 avhengig	 variabel,	 oppdragstaktikken,	 ut	 fra	 en	

idéhistorisk	grunn	i	gamle	Preussen	og	Tyskland.	Fra	tidlig	1800-tall	til	andre	verdenskrig	

utviklet	det	seg	en	kultur	med	prinsipper	som	dagens	vestlige	militærmakter	etterstreber.	

De	kontekstuelle	teoriene	beskriver	MTK	i	perioden	1990	til	cirka	2005.	I	dette	materialet	

genereres	 uavhengige	 variabler	 og	 hypoteser	 som	 skal	 testes	 empirisk.	 Brytningen	

mellom	avhengig	og	uavhengig	variabel	er	kjernen	i	forskningsområde.	

En	kritikk	er	at	valgt	teori	om	MTK	er	10-20	år	gammel,	når	det	har	vært	stor	utvikling	

innen	teknologi	siste	tiåret.	Motargumentet	er	at	nevnte	teorier	beskriver	et	målbilde	når	

utviklingen	 skjøt	 fart,	 samt	 at	 det	danner	 konteksten	 for	 empirien	 som	 analyseres.	 En	

vurdering	er	at	amerikanske	konsept	for	MTK	ligger	minimum	10	år	foran	norske	konsept	

på	grunn	av	utvikling,	ressurser,	satellitt-	og	nettverksteknologi	etc.	I	tillegg	vil	den	nyeste	

empiri	være	av	begrenset	omfang.	Enkelte	konsepter	beskrevet	 i	oppgaven	praktiseres	

ikke	lenger	i	samme	form	eller	de	er	terminerte.	Dette	er	ikke	avgjørende	for	oppgaven,	

da	hensikten	ikke	er	å	teste	konsepter	men	å	lage	en	kontekst	som	kan	problematisere	

utfordringer	av	relevans	større	enn	bare	for	de	to	empiriske	casene.	

2.1 Teorier om oppdragstaktikk  

Oppdragstaktikken	anses	som	en	helhetlig	filosofi	for	ledelse,	mer	enn	bare	en	måte	å	føre	

striden	 på.	 Dette	 avsnittet	 skal	 definere	 og	 beskrive	 den	 avhengige	 variabelen.	

																																																								

	
43	Esaiasson;	Gilljam;	Oscarsson;	Wängnerud	(2016).	Metodpraktikan.	Konsten	at	studera	samhälle,	individ	och	
marknad.	Norstedts	Juridik.	37.	
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Referanseteorien	beskriver	flere	prinsipper,	men	oppgaven	komprimerer	alle	prinsippene	

ned	 til	 fem	 fremgangsfaktorer	 ved	 for	 eksempel	 å	 se	 på	 fellestrekk	 ved	 «klare	

målsetninger»,	 «definert	 sluttsituasjon»	og	«sjefens	 intensjon»	og	slå	disse	 sammen	 til	

«klart	definerte	mål».	

De	fem	fremgangsfaktorene	defineres	i	de	kommende	avsnittene,	men	kommuniseres	nå	

i	starten	av	kapittelet	for	å	fokusere	leseren.	De	tre	første	faktorene	er	forutsetninger	for	

anvendelse	av	oppdragstaktikk,	mens	de	to	siste	er	måter	å	føre	striden	på.	

1. Tillit.	

2. Klart	definerte	mål.		

3. Desentralisert	ledelse.		

4. Initiativ.		

5. Offensiv	opptreden.		

Hvorfor oppdragstaktikk?  

Oppdragstaktikken	 oppsto	 som	 et	 pragmatisk	 resultat	 av	 Preussens	 geografiske	 og	

strategiske	historie.	Fra	å	ha	kriget	i	generasjoner,	skaffet	de	seg	taktiske	og	strategiske	

erfaringer,	og	de	skaffet	seg	også	fiender	–	på	alle	kanter.	Dette	krevde	at	militære	ledere	

måtte	 utvise	 ”handlingskraft	 på	 begränsat	 beslutsunderlag	 med	 förståelse	 för	

sammanhanget.”44		

Militærteoriens	epistemologi	ble	 i	denne	perioden	 influert	av	opplysningstidens	tro	på	

forståelse	og	kontroll	over	krig.	Gerhard	von	Scharnhorst	og	Karl	von	Clausewitz	var	to	

motsatser	 til	disse	 idéene.	De	mente	at	krig	av	natur	ikke	kunne	kontrolleres	 i	 form	av	

vitenskapelige	regler,	men	at	man	kunne	snakke	om	konsepter,	basert	på	krigens	natur	og	

karakter.	En	offiser	forberedte	seg	best	ved	å	lære	disse	konseptene,	og	deretter	utfordre	

kreativ	tenkning	og	selvstendig	handling.45		 	

																																																								

	
44	Palmgren,	Anders	(2015).	Taktik:	spelrum,	problem	och	lösningar.	Forsvarshögskolan.	8.	
45	Shamir,	Transforming	Command,	33.	
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2.1.1 Tillit 

Tillit	mellom	krigere	er	en	forutsetning	for	desentralisert	ledelse	og	beslutninger.	Tilliten	

skapes	gjennom	felles	doktrine,	gode	ferdigheter,	en	kreativ	og	utforskende	kultur,	samt	

lojalitet.	Kjennetegn	på	tillit	er	en	atmosfære	av	respekt,	profesjonalitet	samtidig	som	det	

er	lov	å	prøve	og	feile.	

Preussen	 skapte	 en	 slik	 kultur	 ved	 å	 organisere	 hæren	med	 et	 system	 for	 tjeneste	 og	

avansement.46	Man	tilhørte	et	visst	regiment	eller	korps,	og	fikk	avansement	ved	normale	

prestasjoner.	Det	skapte	en	kultur	med	risikovillige	og	handlekraftige	offiserer,	som	ikke	

fryktet	degradering	eller	sparken	hvis	man	iblant	mislyktes	i	sin	kreative	iver.		

Storr	 inkluderer	 tillit	 i	 sin	 definisjon	 av	 oppdragstaktikk	 som	 en	 ‘ledelsesfilosofi	 for	

desentralisert	ledelse	basert	på	tillit	og	initiativ.	Tillit	er	en	kontrakt	mellom	individer.	En	

kontrakt	 som	 man	 i	 tidligere	 tider	 inngikk	 fordi	 man	 ikke	 hadde	 adekvate	

kommunikasjonsmidler,	og	som	man	i	dag	bør	inngå	fordi	det	motiverer	folk.47	

2.1.2 Klart definerte mål 

Klart	 definerte	 mål	 er	 en	 forutsetning	 for	 å	 nå	 sluttsituasjonen.	 Sjefen	 må	 evne	 å	

visualisere	 operasjonen,	 og	 kommunisere	 sin	 intensjon.	 Et	 kjennetegn	 er	 at	 man	

kommuniserer	 oppdrag	 med	 fokus	 på	 HVA	 og	 HVORFOR	 –	 ikke	 HVORDAN.	 Klare	

målsetninger,	sluttsituasjon,	og	sjefens	intensjon	er	alle	del	av	et	hierarki	av	retningslinjer	

som	i	oppgaven	samles	under	felles	begrep.	

En	tidligere	stabssjef	i	Israel	Defense	Forces	(IDF)	prioriterte	klart	definerte	målsetninger	

som	 det	 viktigste	 prinsippet	 for	 et	 velfungerende	 ledelseskonsept,	 med	 grundig	

planlegging	og	prioritering	av	oppgaver	som	de	to	neste.		

Shamir	inkluderer	høyere	sjefs	intensjon	i	likningen	med	det	å	forstå	oppdragets	politiske	

utfordringer.	Han	gir	 eksempler	 fra	2002	hvor	 ‘Missions	were	planned	by	 subordinate	

commanders	and	were	discussed	openly	in	light	of	the	higher	intent.’48	

																																																								

	
46	Creveld,	Command	in	War,	143.	
47	Storr,	Jim	(2003).	A	command	philosophy	for	the	information	age:	The	continuing	relevance	of	mission	command.	
Defence	Studies.	119-129.	
48	Shamir,	Transforming	Command;	26,	149.	



Walnum	 17	

2.1.3 Desentralisert ledelse 

Desentralisering	av	ledelse	til	rett	nivå	er	forutsetning	for	initiativ	og	tempo.	Det	skapes	

ved	at	sjefen	viser	undergitte	tillit	og	gir	målsetninger	og	intensjon,	samt	at	de	undergitte	

gis	myndighet	til	å	ta	beslutninger.		

Moltke	omfavnet	usikkerheten	ved	å	desentralisere	kommando	til	taktisk	nivå.49	Dette	er	

ikke	ulikt	Israels	doktrinelle	begrep	”optional	control,”	beskrevet	som	å	’tillate	maksimal	

selvstendighet	 til	 undergitte	 mens	 høyere	 hovedkvarter	 kan	 bryte	 inn	 når	 som	 helst,	

spesielt	ved	endring	av	operasjonsområde	eller	avverge	store	tap	og	skader.’50		

Storr	 sier	 at	 desentralisering	 fremst	 er	 et	 temposkapende	 virkemiddel	 som	muliggjør	

synkronisering	 og	 endringer,	 gjennombrudd	 og	 utnyttelse.	 Storr	mener	 at	 manglende	

desentralisering	er	demotiverende	og	reduserer	den	kollektive	ytelsen.51	

2.1.4 Initiativ 

Å	vise	initiativ	er	en	måte	å	føre	striden	på	knyttet	til	å	agere.	De	tre	foregående	faktorene	

er	 forutsetninger,	 mens	 to	 siste	 er	 måter	 å	 utføre	 oppdragstaktikk	 på.	 Kjennetegn	 på	

initiativ	 er	 at	 det	 utvises	 handlekraft	 heller	 enn	 passivitet	 ved	 kaos	 eller	 manglende	

føringer.	Videre	at	sjefer	 finner	selvstendige	 løsninger	på	problemer.	 I	denne	oppgaven	

samles	initiativ,	handlekraft	og	beslutningsevne	under	ett	begrep.		

Storr	mener	 det	 fundamentale	 i	 krigføring	kan	 konsentreres	 til	 tre	 aktiviteter:	 krigere	

tenker,	 forflytter	 seg	 og	 utøver	 vold.	 Alle	 andre	 aktiviteter	 støtter	 disse,	 og	

beslutningsevne	 blir	 den	 viktigste	 mentale	 aktiviteten.	 Tempo	 i	 beslutninger	 og	

handlinger	er	vesentlig	 for	avgjørelser	 i	strid.	En	god	beslutning	skal	være	«god	nok»	-	

men	 effektuert	 langt	 raskere	 enn	motstanderen.	 Storr	 referer	 til	 sovjetiske	 prinsipper	

hvor	‘a	force	that	can	react	twice	as	fast	can	defeat	one	five	times	as	large.’52	

																																																								

	
49	Storr,	A	command	philosophy	for	the	information	age,	121.	
50	Creveld,	Command	in	War,	228.	
51	Storr,	Human	Face	of	War,	142.	
52	Storr,	Human	Face	of	War;	36,	135,	134.	
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Marco	Sigg	definerer	sju	fremgangsfaktorer	for	oppdragstaktikk	på	lavt	nivå	i	den	tyske	

hæren:	 handlekraft,	 offensivt	 tenkesett,	 selvstendighet,	 disiplin,	 konsistens,	

vurderingsevne,	eksemplets	makt.53		

2.1.5 Offensiv opptreden  

Å	ha	en	offensiv	opptreden	er	en	måte	å	føre	striden	på.	Kombinert	med	initiativ	skaper	

det	ubalanse	og	reaktive	handlingsmønstre	hos	motstanderen.	Kjennetegn	er	at	sjefer	er	

offensive	for	å	motvirke	usikkerhet	og	uvisshet,	og	for	å	søke	avgjørelse.	

Storr	 snakker	 om	 en	 tomhet	 på	 stridsfeltet,	 en	 mangel	 på	 informasjon	 eller	 føringer.	

Tomheten	 krever	 analytiske	 krigere	 som	 handler	 selvstendig	 utnytter	 en	 avgjørende	

situasjon.54	Denne	offensive	opptreden	vinner	til	slutt	slaget.	En	sjef	er	betalt	for	å	vinne,	

det	er	ingen	andreplass	i	krig.55	

Offensiv	 opptreden	 oppnås	 best	 ved	 å	 lede	 fra	 front,	 noe	 som	 Moltkes	 direktiver	

poengterte.56	De	moralske	incentivene	ved	å	eksponere	seg	for	den	livsfaren	det	er	å	lede	

fra	 front	er	 tidløse:	det	skaper	tillit,	motivasjon	og	korpsånd.	En	annen	type	 incentiver,	

fysisk	 belønning,	 oppsto	 når	 Tyskland	 etablerte	 belønningssystem	 med	

stridsdekorasjoner	 under	 2.	 verdenskrig.	 Det	 faller	 inn	 i	 samme	 kategori	 som	 det	

preussiske	 regimentsystemet,	 hvor	man	hadde	 en	 trygg	 plass	 i	 organisasjonen,	 og	 ble	

belønnet	for	kreativitet	og	initiativ.57	

Oppsummering  

Som	 en	 oppsummering	 repeteres	 de	 fem	 faktorene	 som	 beskriver	 avhengig	 variabel,	

oppdragstaktikk.	De	tre	første	er	forutsetninger	for	at	oppdragstaktikk	kan	utøves:	tillit,	

klare	målsetninger	 og	 desentralisert	 ledelse.	 De	 to	 siste	 er	måter	 å	 utføre	 striden	 på:	

gjennom	 initiativ	 og	 offensiv	 opptreden.	 I	 det	 kommende	 avsnitt	 skal	 de	 uavhengige	

variabler	defineres,	hvis	påvirkning	på	oppdragstaktikken	senere	analyseres.	 	

																																																								

	
53	Thunholm,	Militära	arbetsmetoder,	37.	Sitat	hentet	fra	Sigg,	Marco,	(2014).	Der	Unterführer	als	Feldherr	im	
Taschenformat;	Theorie	und	Praxis	der	Auftragstaktik	im	deutschen	Heer	1869	bis	1945.	Paderborn.	
54	Storr,	A	command	philosophy	for	the	information	age,	128.	
55	Storr,	Human	Face	of	War,	3.	
56	Thunholm,	Militära	arbetsmetoder,	37. 
57	Thunholm,	Militära	arbetsmetoder,	39-42.	
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2.2 Teorier om moderne teknologisk krigføring 

I	 forrige	 avsnitt	 ble	 oppdragstaktikk,	 avhengig	 variabel,	 definert.	 Hensikten	 nå	 er	 å	

beskrive	variabler	som	interagerer	og	påvirker	oppdragstaktikken,	nemlig	MTK	og	dets	

konsepter	 nettverksbasert	 forsvar	 (NBF)	 og	 effektbaserte	 operasjoner	 (EBO).	 Videre,	

definere	og	beskrive	uavhengige	variabler:	søken	etter	visshet	og	sentralisering	av	ledelse.	

Teoriene	har	hovedsakelig	opprinnelse	fra	USA,	samt	noe	fra	Israel,	da	disse	har	de	antatt	

mest	utviklede	beskrivelser.	

Moderne teknologisk krigføring – forståelse av begrepet  

MTK	omfatter	paradigmet	innen	krigføring	som	søker	å	bygge	system-av-system58	med	

sensor-C4I-effektor.	Av	krigføringens	mange	revolusjoner	omtales	RMA	i	denne	oppgaven	

det	som	også	benevnes	«Information-Technology	RMA».		

Adamsky	 sier	 utviklingen	 av	 RMA	 har	 gitt	 oss	 mye;	 integrasjon	 av	 langtrekkende	

presisjonsvåpen,	 «command	 control	 computers	 communication	 information»	 (C4I),	 og	

sensorer	 på	 en	 helt	 ny	 måte;	 langtrekkende	 presisjonsbekjemping,	 "stealth59»	 og	

ubemannede	 fartøy;	 hurtig	 informasjonsdistribusjon;	 oppløsning	 av	 stridsfeltets	

linearitet;	 definert	 C4I	 som	 viktigere	 enn	 kvantitet,	 effekter	 viktigere	 enn	 utmattelse,	

luftmakt	 viktigere	 enn	 landmakt.60	 Men	 teknologien	 fikk	 større	 fokus	 enn	 det	

konseptuelle,61	delvis	årsaket	av	en	pragmatisk	oppdragsfokusert	kultur.	USAs	induktive	

tilnærming	 førte	 til	 at	 konklusjoner	 ble	 generalisert	 fra	 enkelthendelser,	 eksempelvis	

Gulfkrigen	og	Kosovokrigen,	og	utviklingen	utgikk	fra	disse.		

McMaster	sier	at	’military	forces	must	abandon	the	illusion	that	technology	can	solve	the	

problem	 of	 future	 conflict.’62	 Han	 mener	 at	 RMA-forsvarsplanlegging	 har	 ledet	 til	 en	

hypotese	for	hvordan	USA	ønsker	å	sloss	–	ikke	hvordan	de	faktisk	må.	Ledere	må	forstå	

at	krig	på	landjorda	vil	fortsatt	foregå	i	sfæren	av	usikkerhet	på	grunn	av	menneskelige,	

psykologiske,	politiske	og	kulturelle	dimensjoner	som	ikke	kan	kontrolleres.63	

																																																								

	
58	Owens,	Lifting	the	Fog	of	War.	
59	‘Teknikker	for	å	gjøre	farkoster	mindre	synlig’	https://no.wikipedia.org/wiki/Stealth		
60	Adamsky,	The	Culture	of	Military	Innovation,	130-132.	
61	Adamsky,	The	Culture	of	Military	Innovation;	113,	88.	
62	McMaster,	On	War:	Lessons	to	be	Learned,	26.	
63	McMaster,	On	War:	Lessons	to	be	Learned,	27.	
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Oppsummert	har	det	vært	mye	fokus	på	utvikling	av	teknologi	og	system,	samt	operativ	

innovasjon,	og	svært	lite	fokus	på	organisatorisk	tilpasning	og	ledelse.	

Figur	2	Konsepter	og	tidslinje	setter	MTKs	forskjellige	konsepter	i	relasjon	til	historiske	

hendelser	og	tid.	

	

Figur	2	Konsepter	og	tidslinje	

	

2.2.1 Søken etter visshet 

Ulike	 former	å	oppnå	visshet,	uavhengig	variabel,	anses	å	være	en	årsakssammenheng	

mellom	MTK	og	oppdragstaktikk.	Dette	avsnittet	ser	på	metoder	for	å	oppnå	visshet	som	

anvendes,	og	hvordan	det	påvirker	landmakten.	

Landmaktens	dilemma	viser	en	modell	for	oppnåelse	gjennom	desentralisert	initiativ	og	

offensiv	 opptreden,	 eller	 sentralisert	 stabsprosess	og	 teknologi.	 Ulike	metoder	 gir	 ulik	

påvirkning	på	tempo,	initiativ	og	offensiv	opptreden.	

RMA	var	en	idé	for	å	fjerne	”the	fog	of	war,”	og	oppnå	komplett	visshet.	For	å	vinne	krigen	

må	 man	 vinne	 informasjonskrigen	 og	 dominere	 stridsfeltet	 først	 gjennom	 info	 og	

kunnskap,	deretter	effekter.	Owens	ideal	er	fem	spørsmål	som	sjefer	må	spørre	seg	–	og	

som	RMA	lover	å	gi	svar	på:64	

1. Hva	er	oppdraget?	

2. Hva	gjør	motstanderen?	

																																																								

	
64	Owens,	Lifting	the	Fog	of	War,	10.	



Walnum	 21	

3. Hvordan	kan	jeg	villede	motstanderen?	

4. Hvor	er	mine	sårbarheter,	og	vet	motstanderen?	

5. Hvor	 er	 motstanderen	 sårbar,	 og	 hvordan	 kan	 jeg	 utnytte	 dette	 og	 vinne	 –	 og	

samtidig	unngå	egne	tap	og	skader?	

NBF	med	sin	enorme	tilgang	til	informasjon	er	en	metode	for	å	oppnå	visshet.	Utledet	som	

et	konsept	for	system-av-system	teori,	er	tanken	en	triade	hvor	sensor-nettverk-effektor	

skaper	sømløshet	og	tempo,	og	det	omtales	ofte	som	overgangen	fra	industriell	krigføring	

til	krigføring	i	informasjonsalderen.65	NBF	og	informasjonsdominans	jamføres	med	‘evne	

til	 å	 innhente,	 analysere,	 og	 fordele	 en	 uforstyrret	 strøm	 av	 informasjon,	 mens	 man	

utnytter	eller	nekter	en	motstander	å	gjøre	tilsvarende.’66		

Både	Creveld67	og	general	Dempsey	sier	at	det	 ikke	 finnes	noen	C2-teknologi	som	kan	

håndtere	usikkerhet	eller	fjerne	”the	fog	of	war”.	Derimot	sier	Dempsey,	 ’C2-technology	

can	create	the	illusion	of	perfect	clarity	from	a	distance.’68 

Forsvarets	forskningsinstitutt	konkluderer	med	at	dersom	nettverket	skal	gi	merverdi,	må	

beslutningsevnen	stå	i	et	rimelig	forhold	til	informasjonen	som	genereres.	Det	handler	om	

menneskets	 begrensede	 persepsjonsevne	 som	vil	 begrense	 systemets	 evne	 til	 å	 levere	

informasjon	og	nå	det	fulle	potensialet	i	NBF.69	

Wallace	angriper	idéer	som	setter	nettverket	i	sentrum,	når	det	i	realiteten	er	sjefen	som	

tar	beslutninger,	støttet	først	av	sin	stab,	deretter	teknologi.	Wallace	sammenfatter	NBF-

erfaringer	fra	operasjoner.	Først,	informasjon	må	styres,	ellers	vil	mengden	ta	knekken	på	

sjefen	og	staben.	To,	vesentlig	informasjon	er	vanskelig	å	skille	fra	uvesentlig.	Tre,	høyere	

sjefer	med	tilgang	til	informasjon	kan	fristes	til	detaljstyring	av	undergitte.	Fire,	konseptet	

fokuserer	på	kontroll,	men	neglisjerer	ledelse.	Fem,	NBF	ignorerer	til	tider	sjefens	rolle.70	

	

																																																								

	
65	Owens,	Lifting	the	Fog	of	War,	99.	
66	Tuck,	Understanding	Land	Warfare,	209.	
67	Creveld,	Command	in	War,	274.	
68	General	Wallace’	notat	om	“mission	command:	
http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Publications/missioncommandwhitepaper2012.pdf	
69	Daltveit,	Egil;	Geiner,	Jan	Fredrik;	Ydstebø,	Palle	(2010).	Trender	i	militære	operasjoner.	Forsvarets	
forskningsinstitutt.	33.	
70	Wallace,	Network-Enabled	Battle	Command.	
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2.2.2 Sentralisering av ledelse 

Sentralisering	 av	 ledelse,	 uavhengig	 variabel,	 anses	 av	mange	 som	 et	 produkt	 av	MTK	

Dette	avsnittet	beskriver	sentralisering	hovedsakelig	gjennom	konseptet	EBO.	

Creveld	sier	at	C4I-utviklingen	har	vært	formidabel	etter	andre	verdenskrig.	Kombinert	

med	 et	 komplekst	 stridsmiljø	 har	 informasjonsmengden	 økt,	 det	 har	 blitt	 mer	

stabsprosess	og	mindre	 ledelse.71	 Storr	er	derimot	uenig	 i	 at	stridsmiljøet	 er	mye	mer	

komplekst	 i	 dag	 enn	 under	 andre	 verdenskrig.	 Vi	 har	 langt	 færre	 enheter	 å	 lede	 og	

kontrollere,	 og	 mye	 bedre	 systemer	 for	 understøttelse.72	 Allikevel	 øker	 staber	 og	

informasjonsmengde,	 og	 ledelse	 sentraliseres	 –	 når	 desentralisering	 burde	 vært	

løsningen.73		

EBO	oppsto	etter	Gulfkrigen	1991	som	en	sentralisert	metode	for	effektpåføring,	primært	

mot	 politisk	 og	 strategisk	 nivå,	 med	 alle	 statens	 maktinstrument.	 Idéen	 var	 å	 påføre	

motstanderen	 systemkollaps,	 gjennom	 direkte-,	 indirekte-	 og	 til	 slutt	 kaskader	 av	

effekter.74	 I	 praksis	 planlegges	 og	 ledes	 det	 på	 operasjonelt	 nivå,	 og	 sentreres	 rundt	

luftmakt	som	effektor.75	

David	 A.	 Deptula,	 opphavet	 til	 EBO,	 så	 på	målet	med	 Gulfkrigen	 som	 å	 fremtvinge	 en	

politisk	 løsning	 heller	 enn	 å	 ødelegge	 motstanderen.76	 Her	 ligger	 Deptulas	

militærteoretiske	 rasjonale	 for	 EBO.	 Gulfkrigen	 ga	 resultat	 i	 takt	 med	 samfunnets	 og	

krigføringens	utvikling;	opinionen	er	viktig,	alt	som	kan	gjøre	krig	raskere,	billigere	og	

med	mindre	 utilsiktet	 skade	 er	 velkomment.	 EBO	 kunne	 oppnå	 dette	 blant	 annet	 ved	

større	grad	av	sentralisering	og	kontroll.	

EBO	 ble	 terminert	 som	 begrep	 i	 US	 Joint	 Forces	 Command	 i	 2008,	 på	 grunn	 av	 dens	

urealistiske	 tro	 på	 å	 fjerne	 ”the	 fog	 of	 war”	 fra	 stridsfeltet,	 og	 fordi	 konseptet	 var	

misforstått	og	abstrakt.	General	Mattis’	overbevisning	om	fremtidens	krig	veide	tungt,	han	

oppsummerte	 med	 at	 alle	 operasjonsmiljøer	 er	 dynamiske	 med	 uendelige	 variabler,	

																																																								

	
71	Creveld,	Command	in	War,	270.	
72	Storr,	The	Human	Face	of	War,	144.	
73	Storr,	A	command	philosophy	for	the	information	age,	126.	
74	Tuck,	Understanding	Land	Warfare,	205.	
75	”air-centric	RMA”.	Tuck,	Understanding	Land	Warfare,	206.	
76	Deptula,	David	A	(2001).	Effects-based	Operations:	Change	in	the	Nature	of	Warfare?	Aerospace	Education	
Foundation.	14.	
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derfor	er	det	umulig	å	forutse	konsekvensene	av	handlinger.77	IDF	introduserte	i	2006	en	

kombinasjon	av	EBO	og	«systemic	operational	design»	(SOD).	SOD	skulle	være	et	verktøy	

for	høyere	sjefers	kampanjeplanlegging,	og	hjelpe	dem	å	tenke	kritisk	og	metodisk.78	SOD	

beskrives	ytterligere	i	analysekapittelet.	

Noe	 av	 hærens	 og	 marinekorpsets	 kritikk	 mot	 EBO	 var	 dets	 urealistiske	 tro	 på	

forutsigbarhet	 om	 operasjonsmiljøet,	 og	 at	 menneskelige	 dimensjoner	 og	 drivkrefter	

utelukkes	 fra	stridsfeltet.	Videre,	 at	EBO	 førte	 til	sentralisering	og	detaljstyring,	og	var	

veldig	preskriptiv	i	utførelse	samtidig	som	terminologi	og	konsept	var	komplisert.79  

2.3 Oppsummering teori 

RMA	var	en	hypotese	 for	hvordan	USA	ønsket	å	krige	 i	definerte	 stridsmiljø.	Med	sine	

konsepter	NBF	og	EBO	fungerte	det	til	tider	bra.	Når	man	ser	på	MTK	og	kampanjer	som	

helhet,	viser	erfaringer	at	de	ikke	fungerte	tilfredsstillende	når	operasjonsmiljøet	endret	

seg.80	Når	motstanderen	unngår	MTKs	styrker,	skaper	det	store	utfordringer.81	

Noen	lærdommer	verdt	å	ta	med	seg.	Først,	søken	etter	visshet	for	å	minske	usikkerhet	er	

fremdeles	 relevant,	 all	 den	 tid	 MTK	 ikke	 klarer	 å	 fjerne	 «the	 fog	 of	 war».	 Videre,	

nettverkets	informasjonsmengde	og	potensial	er	enormt.	Samtidig	inneholder	system-av-

system	 også	 mennesker	 –	 med	 kognitive	 begrensninger.	 Avslutningsvis,	 nettverk	 gir	

muligheter	 for	 å	 sentralisere	 prosesser.	 Potensielt	 øker	 grad	 av	 kontroll	 og	 presisjon,	

samtidig	som	det	kan	begrense	lavere	nivås	initiativ	og	offensive	opptreden.	

Avhengig	 variabel,	 oppdragstaktikken,	 ble	 i	 første	 del	 av	 kapittelet	 definert	 med	 fem	

faktorer.	 Moderne	 teknologisk	 krigføring,	 er	 ytterligere	 konkretisert	 til	 to	 uavhengige	

variabler.	 Søken	 etter	 visshet:	 vurderingen	 av	hva	 som	 er	 tilstrekkelig	 informasjon	 for	

oppdragets	 karakter,	 og	 kausaliteten	 til	 initiativ,	 offensiv	 opptreden	 og	 tempo.	

Sentralisering	av	 ledelse:	at	økende	grad	av	beslutninger	tas	på	nivåer	over	de	enheter	

som	skal	gjennomføre	beslutningene,	og	kausaliteten	til	ovennevnte	elementer.	

																																																								

	
77	Mattis,	USJFCOM	Commander’s	Guidance	for	Effects-based	Operations.	
78	Matthews,	Matt	M.	(2008).	We	Were	Caught	Unprepared.	US	Army	Combined	Arms	Center.	2,	23-26,	28.	
79	Mattis,	USJFCOM	Commander’s	Guidance	for	Effects-based	Operations.	20	
80	Shamir,	Transforming	Command,	139.	
81	McMaster,	On	War:	Lessons	to	be	Learned,	22.	
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3. Metode 

I	dette	kapittelet	beskrives	metoden	 for	hvordan	 forskningsproblemet	 skal	 løses.	Først	

introduseres	 forskningsdesignet	 som	bidrar	 til	 forståelse	 av	metodisk	 fremgangsmåte.	

Deretter	beskrives	den	valgte	metoden	med	argumentasjon	for	valget,	inklusive	svakheter,	

samt	kort	om	validitet.	Til	slutt	presenteres	operasjonaliseringen,	med	et	analyseverktøy	

basert	på	hypoteser	og	indikatorer,	samt	beskrivelse	av	analysemetoden.	

3.1 Forskningsdesign 

Forskningsdesignet	er	en	plan	for	å	ta	oppgaven	fra	start	til	mål,	som	gjør	det	mulig	for	

forskeren	 å	 dra	 konklusjoner	 om	 kausale	 sammenhenger	 mellom	 de	 variabler	 som	

studeres.82	

Fra	 teori	 om	 MTK	 har	 to	 uavhengige	 variabler	 blitt	 definert.	 Av	 disse	 generes	 så	 to	

hypoteser	 med	 indikatorer,	 som	 beskriver	 mulig	 negativ	 påvirkning	 på	

oppdragstaktikken.	Dette	er	analyseverktøyet	som	anvendes	 i	 to	caser,	 for	å	 falsifiseres	

eventuelt	styrkes	eller	verifiseres,	dog	må	en	verifisering	av	hypoteser	i	en	slik	casestudie	

ha	solid	argumentasjon.		

Oppgaven	er	en	 forklarende	og	 teoriprøvende	 studie,	og	de	 to	 casene	prøves	gjennom	

hypotetisk	deduktiv	metode.	

Problemstillingen	gjentas	her:		

Hvordan	påvirkes	oppdragstaktikk	negativt	av	moderne	teknologisk	krigføring?	

																																																								

	
82 Yin,	Robert	(2013).	Fallstudier:	design	och	genomförande.	Liber.	39 



Walnum	 25	

	

Figur	3	Oppgavens	problemstilling	

Figur	 3	 Oppgavens	 problemstilling	 illustrerer	 hvordan	 uavhengig	 variabel	 påvirker	

avhengig.	

Analysenivå	og	analyseenheter	er	taktiske	landavdelinger.	Kriterier	for	de	casene	som	skal	

analyseres	 er	 at	 de	 involverer;	 (hvem)	 landavdelinger	 større	 enn	 brigade;	 (hva)	

høyintensive	angrepsoperasjoner;	(hvor)	trolig	Afghanistan,	Irak	eller	Israel/Libanon	som	

de	best	dokumenterte	operasjoner	siste	15-20	år;	(når)	gjennomført	siste	15-20	for	å	ha	

kobling	 til	 teori	 om	 MTK;	 (hvorledes)	 analyseenhetene	 må	 ha	 oppdragstaktikk	 som	

offisiell	ledelsesfilosofi,	og	fulgt	en	utvikling	innen	RMA	som	har	ledet	til	varianter	av	NBF	

og	EBO,	noenlunde	i	samsvar	med	tidslinjen	i	«Figur	2	Konsepter	og	tidslinje».	
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3.2 Casestudie som metode for denne oppgaven 

Valget	av	forklarende	og	teoriprøvende	casestudie	som	metode	har	flere	årsaker.	Først,	

problemstillingen	 stiller	 spørsmålet	 hvordan,	 derav	 forklarende	 studie.83	 Deretter,	 det	

foreligger	 lite	 teori	 om	 moderne	 krigførings	 påvirkning	 på	 oppdragstaktikk,	 som	

vanskeliggjør	 en	 induktiv	 generalisering.	 Videre,	 en	 vurdering	 av	 «kontekstuelle	

betingelser»	 som	 viktig	 for	 det	 som	 studeres,	 derav	 teste	 en	 teori	 i	 rett	 kontekst.84	

Metodens	hensikt	er	å	gå	i	dybden	heller	enn	bredden	av	problemstillingen,	med	teorien	

om	oppdragstaktikk	 i	sentrum	og	anvendelse	av	caser	 for	best	mulig	å	 teste	spesifikke	

hypoteser.		

Denne	empiriske	undersøkelsen	anvender	en	sammenliknende	mest-like	design,	med	to	

caser,	hvor	den	ene	casen	er	vellykket	mens	den	andre	mislykket.	Uavhengige	variabler	er	

de	samme	i	begge	caser.85	En	svakhet	kan	sies	å	være	at	faktorer	som	ligger	utenfor	den	

taktiske	og	operasjonelle	konteksten	kan	påvirke	forskjellig	i	de	to	casene,86	eksempelvis	

var	 målsetningene	 for	 kampanjene	 svært	 ulike,	 og	 analyseenhetene	 hadde	 veldig	 ulik	

treningsstandard.	 Slike	 kontekstuelle	 forskjeller	 forsøkes	 motvirket	 gjennom	 streng	

avgrensning.		

Kvalitativ	 tekstanalyse	 er	 anvendt	 for	 analyse	 av	 empiri.	 Det	 er	 utfordrende	 med	

tekstanalyse	når	tekstene	stammer	fra	ulike	forfattere	med	ulike	agendaer,	i	forskjellige	

kontekster.	 Heller	 enn	 å	 granske	 tekster	 kritisk,	 er	 hensikten	 med	 oppgaven	 å	

systematisere	og	ordne	empiri	om	variablene	på	en	deskriptiv	måte,	de	grove	linjene.87	

Deduksjonen	 skjer	 deretter	 ved	 å	 gjøre	 empirien	 normativ	 ved	 verifisering	med	 flere	

kilder	og	tolke	den	 i	sin	kontekst,	 før	hypotesen	testes.	Oppgaven	er	hele	 tiden	bevisst	

metodens	utfordringer	med	å	generalisere	resultat.	

Hypotetisk-deduktiv	metode	brukes	for	å	teste	hypotesene.	Figur	4	Hypotetisk	deduktiv	

metode	 illustrerer	 at	 oppdragsteoriens	 variabler	 defineres	 (1),	 teori	 om	 MTK	 og	

uavhengige	variabler	genererer	to	hypoteser	med	indikatorer	(2),	hypotesene	analyseres	

																																																								

	
83	Esaiasson,	Metodpraktikan,	36.	
84	Yin,	Fallstudier:	design	och	genomförande,	31. 
85	Esaiasson,	Metodpraktikan,	101-103.	
86	Esaiasson,	Metodpraktikan,	117.	
87	Esaiasson,	Metodpraktikan,	111.	
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i	 to	 empiriske	 caser	 (3).	 Hypoteser	 bekreftes	 (4)	 og	 styrker	 hypoteser	 (2)	 eventuelt	

utvikler	ny	teori,	eller	avkreftes	og	svekker	hypoteser	(5).	

Forfatter	har	 justert	modellen	og	 tilføyd	pil	 til	 (2)	 styrke	hypotese	da	det,	 i	 en	 to-case	

studie	hvor	empirisk	grunnlag	er	begrenset,	er	mer	reelt	å	styrke	hypotese	enn	å	utvikle	

ny	teori.		

Hvis	en	hypotese	avkreftes	må	den	forkastes	eller	revideres,	og	en	videre	deduksjon	vil	

kunne	lede	nærmere	til	svaret.	Denne	oppgaven	er	begrenset	i	tid	og	omfang	fra	å	foreta	

en	lang	rekke	deduksjoner.	

	

	

	

Kritikk av valgt metode 

Først	og	fremst	er	det	utfordrende	å	generalisere	fra	casestudie	med	to	caser.	Videre	er	

det	lav	representativitet	i	caser,	siden	det	finnes	få	erfaringer	fra	operasjoner	av	en	viss	

størrelse	 i	moderne	 kontekst.	 Hypotesene	 er	 få	 i	 antall,	 dog	 ganske	 omfattende.	 Man	

kunne	oppnådd	enda	bedre	presisjon	i	resultat	ved	flere	men	mindre	hypoteser,	og	dertil	

mer	presise	indikatorer.	Utfordringen	ville	vært	å	vekte	de	ulike	hypotesers	signifikans.	

Oppgavens	begrensninger	i	omfang	påvirker	også	bredde	og	dybde.	Det	kan	derfor	finnes	

andre	kontekstuelle	faktorer	som	har	større	påvirkning	på	oppgavens	resultat	uten	at	det	

er	 undersøkt.	 Troverdighet	 i	 svarene	 knyttes	 derav	 til	 en	 stram	 avgrensning	 av	

forskningsområdet.		

 

Figur	4	Hypotetisk	deduktiv	metode	https://no.wikipedia.org/wiki/Vitenskapelig_metode	 



	
	

28	

3.3 Validitet 

Utfordringen	med	validitet	i	denne	oppgaven	er	at	et	teoretisk	språk	skal	undersøke	et	

operasjonelt,	 og	 avviket	 mellom	 er	 vanskelig	 å	 tolke.	 Det	 er	 viktig	 med	 presisjon	 i	

begreper,	 begrepsvaliditet,	 slik	 at	 ‘at	 vi	 måler	 det	 vi	 påstår	 at	 vi	 måler.’88	

Begrepsvaliditeten	kan	vurderes	når	variabler	er	definert	(kapittel	2)	og	analyseverktøy	

generert	(kapittel	3).	Flere	empiriske	kilder	bidrar	til	bedre	validitet,	da	det	er	bedre	med	

et	 gjennomsnitt	 av	 flere	 enn	 en	 enkelt.	 Når	 analysen	 med	 resultat	 er	 ferdig,	 må	

resultatvaliditet	sikres.	Resultat	verifiseres	da	mot	sin	teoretiske	betydning	definert	i	teori	

og	hypoteser.	Det	siste	begrepet	i	likningen	er	reliabilitet,	det	å	sørge	for	fravær	av	slump	

eller	 usystematisk	 feil.	 Det	 gjøres	 kontinuerlig	 ved	 å	 sjekke	 konsistens	 i	 indikatorer,	

resultat	og	analyser,	samt	ved	at	kollegaer	gjør	eksterne	kontroller	av	oppgave.	Likningen	

blir	da:	begrepsvaliditet	+	reliabilitet	=	resultatvaliditet.	 	

																																																								

	
88	Esaiasson,	Metodpraktikan,	57.	
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3.4 Operasjonalisering av teori og metode 

Å	operasjonalisere	innebærer	enkelt	å	gjøre	en	teoretisk	hypotese	målbar	gjennom	et	sett	

indikatorer,	som	igjen	legger	grunnlaget	for	undersøkelsens	validitet.89	Kronologien	er	at	

innledningsvis	ble	teorier	fra	det	gamle	Preussen	brukt	for	å	definere	avhengig	variabel:	

oppdragstaktikkens	 fem	 faktorer.	 Deretter	 ble	 teorier	 om	 MTK	 brukt	 for	 å	 definere	

uavhengig	variabel:	søken	etter	visshet	og	sentralisering	av	ledelse.	Av	dette	genereres	to	

hypoteser	med	tilsammen	fem	indikatorer,	som	redegjøres	for	i	neste	avsnitt.	Nå	settes	

disse	 inngangsverdiene	 ut	 i	 livet	 med	 fullføring	 av	 analyseverktøy	 inneholdende	

måleparametere	og	valg	av	caser.	

Hypotesegenerering og -testing 

En	hypotese	er	‘en	antakelse	om	noe,	som	er	avgrenset	i	tid	og-	eller	rom.’90	Oppgavens	

hypoteser	baseres	på	uavhengige	variabler	kombinert	med	trender	og	erfaringer	fra	MTK.	

Oppgaven	er	 inspirert	av	general	Wallaces	erfaringer	 fra	NBF	som	med	sin	søken	etter	

visshet	skaper	store	mengder	informasjon	som	kan	ødelegge	fokus	hvis	den	ikke	styres91,	

og	 general	Mattis’	 erfaringer	 fra	US	Army	og	Marine	 Corps	 om	 sentralisering92.	 Begge	

nevner	detaljstyring	som	en	negativ	konsekvens.	En	kommentar	til	hypotesegenerering	

er	at	det	har	vært	utfordrende	å	vite	hvilke	kilder	de	ovennevnte	referer	til	for	så	å	gjøre	

mer	målrettet	empirisk	testing.	

Hypotesene	 ser	 på	 kausalitet	 spesielt	 til	 oppdragstaktikkens	 faktorer	 for	måter	 å	 føre	

striden	på,	nemlig	initiativ	og	offensiv	opptreden,	og	det	er	et	bevisst	valg.	Hadde	derimot	

hypotesene	vært	koblet	 til	de	tre	 faktorene	som	er	 forutsetninger	 for	oppdragstaktikk,	

måtte	valget	 av	empiri	 vært	 rettet	mot	organisasjonskultur	heller	enn	mot	to	militære	

kampanjer.	 Den	 ene	 hypotesen	 ser	 riktignok	 på	 sentralisering	 som	 en	 konsekvens,	

motsatsen	til	desentralisert	ledelse,	men	det	er	i	seg	ikke	gjenstand	for	undersøkelse.	De	

uavhengige	variablene	er	også	knyttet	til	et	sentralt	element	i	manøverkrigføring,	hvis	idé	

er	å	handle	raskere	enn	motstanderen,	nemlig	tempo.93	

	  

																																																								

	
89	Esaiasson,	Metodpraktikan,	55. 
90	Esaiasson,	Metodpraktikan,	38.	
91	Wallace,	Network-Enabled	Battle	Command,	3.	
92	Mattis,	USJFCOM	Commander’s	Guidance	for	Effects-based	Operations,	20	
93	Lindh,	William	(1985).	The	Maneuver	Warfare	Handbook.	Westview	Special	Studies	in	Military	Affairs.	4-8.	
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3.4.1 Hypotese 1 – søken etter visshet 

H1	Moderne	teknologisk	krigføring,	med	sensorer	og	C4I,	skaper	forventning	om	visshet	og	genererer	
mye	informasjon.	Dette	begrenser	initiativ	og	offensiv	opptreden,	og	senker	tempo.	

INDIKATORER	

1.1	Uvisshet	fører	til	passivitet	og	søken	etter	mer	informasjon	heller	enn	å	agere.	

1.2	Informasjon	når	ikke	utøvende	nivå	i	tide	til	å	gi	beslutningsstøtte.	

DEFINISJONER	

Visshet:	et	produkt	av	to	 faktorer,	mengde	 informasjon	 tilgjengelig	 for	beslutninger	og	oppdragets	
karakter.	

Økende	 informasjonsmengde:	 et	 stadig	 økende	 antall	 stabspersonell	 som	 i	 tillegg	 har	 tilgang	 til	
datamaskiner,	genererer	økende	informasjonsmengde.94	

Senker	 tempo:	 at	 høyere	 nivås	 evne	 til	 å	 planlegge	 og	 lede	 operasjoner	 blir	 langsommere	 enn	
undergitte	avdelingers	fysiske	og	kognitive	evne	til	å	motta	oppdrag	og	iverksette.	

 

 

3.4.2 Hypotese 2 – sentralisering av ledelse 

H2	Moderne	teknologisk	krigføring	øker	sentralisering	og	mulighet	for	detaljstyring.	Dette	begrenser	
initiativ	og	offensiv	opptreden,	og	senker	tempo.	

INDIKATORER	

2.1	Sentraliserte	konsepter	driver	kampanjen	(eks	EBO,	SOD,	metodiske	stabsprosesser.,	fokus	på	plan	
vs	oppdrag,	egenrådig	ledelse).	

2.2	Sjefer	og	staber	involverer	seg	direkte	to-tre	nivå	ned.	

2.3	Sentraliserte	konsepter	skaper	forvirring	og	forstås	ikke.	

DEFINISJONER	

Økt	sentralisering:	innføring	av	prosedyrer	som	motvirker	desentralisert	ledelse,	og	økning	i	antall	
beslutninger	som	tas	på	høyere	nivå	enn	tidligere.	Per	definisjon	defineres	graden	av	sentralisering	av	
organisasjonsstruktur,	hvordan	avdelingen	ser	ut.95	

Detaljstyring:	styring	eller	kontroll	med	overdrevent	fokus	på	mindre	detaljer.96	

	

																																																								

	
94	Storr,	The	Human	Face	of	War,	140.	
95	Shamir,	Transforming	Command,	15.	
96	Oversatt	fra	engelsk	«micromanagement»	http://www.dictionary.com/browse/micromanage		
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Analyseverktøy 

Analyseverktøyet	består	av	hypoteser	(H)	som	er	brutt	ned	i	indikatorer	(I)	for	å	gi	god	

presisjon	 i	analysen.	Disse	testes	så	 i	en	analyse	av	to	caser,	hvor	informasjon	som	kan	

kobles	 til	 indikatorene	 identifiseres	og	analyseres	 for	å	vurdere	dets	betydning.	Måling	

skjer	ved	å	vurdere	om	informasjon	styrker/delvis	styrker/svekker	indikator.	Analysen	

generer	resultat	(R),	som	igjen	sammenfattes	før	de	diskuteres	i	siste	kapittel.	

Figur	5	Analyseverktøy	visualiserer	analysen	som	del	av	hele	oppgavens	disposisjon.	

	
Figur	5	Analyseverktøy	for	empirisk	casestudie	
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4. Empirisk undersøkelse 
Grunnarbeidet	 for	 casestudien,	 teori	 og	 variabler,	 er	 gjennomført,	 og	 en	 plan	 for	

operasjonalisering	 er	 lagt.	 Hensikten	 med	 kapittelet	 er	 å	 hypotetisk	 deduktivt	 styrke	

(verifisere)	 eller	 falsifisere	 to	 hypoteser,	 ved	 å	 teste	 påvirkningen	 på	 utførelse	 av	

oppdragstaktikk	i	to	caser.	Analysen	kommer	til	å	skje	ved	at	hypotese	1	analyseres	mot	

begge	caser,	med	en	beskrivelse	av	resultat,	før	hypotese	2	analyseres	likedan.	

4.1 Beskrivelse av caser 

Begge	caser	er	høyintensive	«combined	arms»97	operasjoner	med	manøveravdelinger	i	en	

operasjonell	ramme,	med	oppdragstaktikk	som	offisielt	ledelseskonsept.	

Første	case	er	IDF	Nord-Kommandos	landavdelinger	i	Libanonkrigen	2006,	andre	case	US	

Armys	 V	 Corps	med	 sin	 3rd	 Infantry	 Division	 (3ID)	 i	 Irakkrigen	 2003.	 Libanonkrigen	

vurderes	som	en	mislykket	kampanje,	mens	Irakkrigen	var	vellykket.	

Det	 har	 vært	 utfordrende	 å	 finne	 en	 case	 med	 vellykket	 utfall,	 med	 parametere	 som	

understøtter	 testen	 av	 hypotesene,	 siden	 få	 forfattere	 kombinerer	 MTK	 og	

oppdragstaktikk.	

Figur	6	Sammenlikning	av	caser	er	oppgavens	synliggjøring	av	kontekstuelle	variasjoner	

som	 kan	 påvirke	 analysen.	 Likheter	 kan	 trolig	 forklares	 med	 USAs	 og	 Israels	 tette	

historiske	 røtter,	 og	 den	 utvikling	 som	 de	 militært	 har	 gjennomført	 siste	 to-tre	

generasjoner.98	

	 	

																																																								

	
97	‘Different	combat	arms	and	weapons	systems	used	in	concert	to	maximize	the	survival	and	combat	effectiveness	of	
the	other.’	House,	Jonathan	M.	(2001).	Combined	Arms	Warfare	in	the	Twentieth	Century.	University	Press	of	Kansas 
98	Kober,	Avi	(2008).	The	Israel	defense	forces	in	the	Second	Lebanon	War:	Why	the	poor	performance?	Journal	of	
Strategic	Studies.	33.	
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LIBANONKRIGEN	2006	 IRAKKRIGEN	2003	

IDF	 Nord-Kommandoen99	 (analyseenhet:	
landavdelinger)	

V	Corps	(analyseenhet:	3ID)100	

KONTEKSTUELL	VARIASJON	

Kampanjen	kom	som	en	overraskelse	på	IDF	 Kampanjen	var	forberedt	et	år	i	forveien.	

Målsetninger	=	dårlig	kommunisert	militært		 Målsetninger	 =	 ok	 kommunisert	 politisk	 og	
militært	

Treningsstandard:	opprørskrigføring	 fokus,	dårlig	
forberedt	for	«combined	arms»	operasjoner.	

Treningsstandard	 =	 bra,	 hadde	 trent	 «combined	
arms»	måneder	i	forveien.	

EBO/SOD:	prioritert	konsept	for	kampanjen.	Fokus	
var	kvantitativ	ødeleggelse.	

EBO:	 forming	 eller	 til	 støtte	 for	 manøver	 under	
kampanjen.	 Fokus	 var	 effekt	 og	 kvalitativ	
ødeleggelse.101	

Motstander:	asymmetrisk	organisasjon	og	taktikk,	
kombinert	med	konvensjonelle	kapabiliteter.102	

Motstander:	 konvensjonell,	 dårligere	 kvalitativt	 i	
alle	domener	enn	US	Army.	

LIKHETER	

Manøverkrigføring	har	vært	offisielt	operativt	konsept	siden	1990-tallet.103	

Oppdragstaktikk	har	vært	offisielt	ledelseskonsept	siden	1990-tallet.104	

Begge	 land	har	 fulgt	 utviklingen	av	RMA,	men	 tung	prioritering	av	 teknologi	 til	 fordel	 for	 taktikk	 og	
prosedyre.	

Figur	6	Sammenlikning	av	caser	

	  

																																																								

	
99	Regional	kommando	(armé),	ansvarlig	for	grenser	mot	Libanon	og	Syria.	
https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Command_(Israel)		
100	Fullstendig	organisasjonstablå	i	Fontenot,	Gregory;	Degen,	E;	Tohn,	David	(2004).	On	Point:	the	United	States	Army	
in	Operation	Iraqi	Freedom.	Naval	Institute	Press.	441.	
101	Johnson,	David	E.	(2011).	Hard	Fighting:	Israel	in	Lebanon	and	Gaza.	RAND	Corporation.	33.	
102	Hezbollahs	leder	Sheikh	Nasrallah	uttalte	at	de	opererte	mellom	gerilja	og	konvensjonelt.	‘This	is	the	new	model.’	
Matthews,	We	Were	Caught	Unprepared,	22.	
103	Shamir,	Transforming	Command.	
104	Shamir,	Transforming	Command.	
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4.1.1 Case 1: Israel Defense Forces (IDF) og den andre Libanonkrigen 2006 

Litteraturen	 er	 utelukkende	 amerikansk	 og	 israelsk,	 ikke	 arabisk.	 Siden	 oppgaven	

analyserenivå	 er	 taktisk	 og	 operasjonelt	 vurderes	 det	 allikevel	 å	 være	 akseptabelt.	

Matthews	 og	 Kober	 utgjør	 hovedempiri.	 De	 beskriver	 forhistorien	 fra	 Hezbollahs	 og	

Israels	 side,	 samt	 analyserer	 krigen	 fra	 IDF’s	 side.	 De	 henter	 mye	 info	 fra	 den	

parlamentsutnevnte	 Winograd-komiteen,	 som	 gjorde	 en	 uavhengig	 undersøkelse	

umiddelbart	etter	Libanonkrigen.105	I	tilfeller	ved	usikkerhet	om	validitet	har	flere	kilder	

blitt	brukt	for	verifisering.		

Bakgrunn og målsetninger 

Da	Hezbollah	i	juli	2006	angrep	en	israelsk	patrulje	og	kidnappet	to	soldater	på	israelsk	

side	av	grensen	resulterte	det	i	den	mest	alvorlige	serien	med	hendelser	siden	krigen	i	

1982.	 Hverken	 Hezbollahs	 leder,	 sjeik	 Hassan	Nasrallah,	 eller	 den	 israelske	 opinionen	

trodde	Israel	ville	gå	til	krig.	IDF	var	nemlig	opptatt	med	de	palestinske	områdene,	noe	

hele	forsvarspolitikken	bar	preg	av.		

Militære	målsetninger	var	begrensede	og	upresise.	Forsvarssjef	Dan	Halutz	innrømmet	i	

ettertid	at	han	visualiserte	mer	et	gjengjeldelsesangrep	enn	en	kampanje,	og	ville	ikke	at	

begrepet	krig	skulle	benyttes.106	

Krigen	 endte	 etter	 34	 dager	med	 en	 diplomatisk	 løsning.	 Det	 ble	 pekt	 på	 politisk	 og	

militærstrategisk	 forsømmelse	 av	 sikkerhetspolitikken;	 arroganse	 ved	 teoretisering	 av	

krigføring	med	ny	doktrine;	og	inkompetanse	når	man	trodde	at	militærmakt	var	en	faktor	

uten	behov	for	vedlikehold.107	

4.1.2 Case 2: US Army og Irakkrigen 2003 

Litteraturen	 er	 hovedsakelig	 angloamerikansk,	 noe	 som	 kan	 være	 problematisk	 siden	

seierherrer	skriver	om	seg	selv.	Hovedlitteratur	er	US	Armys	offisielle	versjon	«On	Point	–	

The	United	 States	Army	 in	Operation	 Iraqi	 Freedom».	 Selv	 om	historien	 skrives	 på	 en	

nøytral	måte,	er	det	viktig	å	bruke	andre	kilder	for	å	verifisere	påstander	fra	«On	Point».	

Biddles	artikkel	og	Forsvarshögskolans	samling	om	Irakkrigen	er	begge	anvendelige	for	å	

																																																								

	
105	https://en.wikipedia.org/wiki/Winograd_Commission		
106	Kober,	Why	the	poor	performance?;	9,	18.	
107	Matthews,	We	Were	Caught	Unprepared,	1-3.	
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skape	 troverdighet,	 likedan	med	«How	Technology	Failed	 in	 Iraq»	basert	på	en	RAND-

rapport.		

Bakgrunn og målsetninger 

De	 offisielle	 og	 uoffisielle	 strategiske	 målsetningene	 for	 Irakkrigen	 2003	 kan	

sammenfattes	med	(1)	vilje	til	å	demonstrere	politisk	og	militær	handlekraft,	(2)	hindre	

Saddaim	Hussein	 å	 besitte	 eller	 distribuere	masseødeleggelsesvåpen,	 og	 (3)	 starte	 en	

demokratiseringsprosess	i	Midt-Østen.108	

Den	 militære	 kampanjen	 ble	 ledet	 av	 general	 Tommy	 Franks.	 Den	 baserte	 seg	 på	 en	

kombinert	operasjonell-	og	landkomponent	(Combined	Force	Land	Component	Command	

(CFLCC))	 med	 V	 Corps,	 1st	 Marine	 Expeditionary	 Force	 (1MEF),	 og	 en	

spesialstyrkekomponent	(SOCC).	Videre,	en	adekvat	 luftkomponent	(JFACC)	og	maritim	

komponent	(USNAVFORCENT).		

	

	

	

	

																																																								

	
108	Anderberg,	Irakkriget:	Perspektiv	på	politik	och	krigföring,	15.	

Figur	7	Irakkrigen	oppdragsorganisering	(forenklet	versjon)	
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Planen	var	en	innledende	fase	med	spesialoperasjoner	og	EBO	for	å	oppnå	strategiske	og	

operasjonelle	effekter.	Hurtig	deretter,	en	bakkeoperasjon	for	å	ta	Bagdad.	General	Franks	

ville,	i	motsetning	til	luftkomponenten,	ikke	ha	en	langvarig	luftoperasjon	først.	Han	ville	

gi	 Saddam	 flere	 samtidige	 problemer,	 og	 la	 komponentene	 jobbe	 for	 hverandre	 –	 ikke	

separert.109	

Strategisk	 tyngdepunkt	 ble	 vurdert	 å	 være	 Saddam	Husseins	maktapparat	 og	Bagdad,	

operasjonelt	Republikanergarden.110		

 
 
	  

																																																								

	
109	Keegan,	John	(2004).	The	Iraq	War.	The	Random	House	Group	Limited.	141.	
110	Anderberg,	Irakkriget:	Perspektiv	på	politik	och	krigföring,	186.	
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4.2 Empirisk test av hypoteser 

Vi	har	gjennomgått	bakgrunn	og	målsetninger	for	de	to	casene.	Videre	skal	hypotese	1	

testes	mot	begge	 caser,	 inklusive	oppsummert	 resultat	 av	analyse.	Deretter	gjøres	det	

samme	med	hypotese	2.	Til	slutt	overføres	resultat	til	neste	kapittel	for	å	svare	på	hele	

oppgavens	problemstilling.	

4.2.1 Hypotese 1 – søken etter visshet 

Moderne	 teknologisk	 krigføring,	med	 sensorer	 og	 C4I,	 skaper	 forventning	 om	 visshet	 og	

genererer	mye	informasjon.	Dette	begrenser	initiativ	og	offensiv	opptreden,	og	senker	tempo.	

Libanonkrigen 

Mange	år	med	informasjonsdominans	i	de	Palestinske	områdene	preget	IDF.	Når	de	i	2006	

skulle	operere	i	Sør-Libanon	møtte	de	et	etterretningsvakuum	som	hadde	vokst	gradvis	

siden	2000.111	‘They	[IDF]	were	used	to	having	luxury	intelligence.	When	they	went	into	

Lebanon	 knowing	 nothing,	 it	 held	 them	 back.’112	 Fraværet	 av	 taktiske	 etterretninger	

hadde	flere	årsaker;	IDF	hadde	liten	aksess	til	operasjonsområdet	med	menneskebasert	

informasjonsinnhenting;	for	tekniske	sensorer	var	det	vanskeligere	å	lokalisere	personell	

enn	militære	kjøretøy;	 etterretningsprosessen,	med	 formidling	 som	siste	 steg,	 gikk	 for	

sent	 med	 den	 mengden	 info	 som	 skulle	 håndteres.	 Ved	 manglende	 informasjon	 eller	

etterretninger	opplevdes	en	passiv	opptreden	med	manglende	handlekraft,	det	skjedde	

flere	ganger	at	oppdrag	ble	kansellert	i	sin	helhet.113	

De	fleste	brigadesjefer	ledet	fra	bakre	kommandoplasser	i	Israel.	Noe	av	årsaken	var	søken	

etter	visshet,	troen	på	at	NBF	skulle	gi	nødvendig	informasjon.	I	tillegg	var	troen	stor	på	

at	 krigen,	 som	 i	 første	 omgang	 var	 en	 «operasjon»,	 skulle	 løses	 med	 langtrekkende	

presisjonsvåpen.114		

Formidling	 av	 informasjon	 fra	 strategisk	 til	 taktisk	 nivå	 feilet	 av	 flere	 årsaker.115	

Beskrivelsen	av	en	operasjon	heller	enn	krig,	gjorde	at	prosesser	ikke	ble	iverksatt	for	å	

utveksle	etterretning	mellom	nivåer.116	I	tillegg	blir	mengden	informasjon	etterhvert	stor,	

																																																								

	
111	Kober,	Why	the	poor	performance?,	15.	
112	Johnson,	Hard	Fighting,	67.	
113	Kober,	Why	the	poor	performance?,	11.	
114	Kober,	Why	the	poor	performance?,	19.	
115	Johnson,	Hard	Fighting,	67.	
116	Kober,	Why	the	poor	performance?,	10.	
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det	gjør	formidling	av	korrekt	informasjon	til	riktig	instans	tidkrevende.117	I	forkant	av	

kidnappingen	 av	 IDF-soldatene	 12.juli,	 informerte	 flere	 kilder	 om	Hezbollah-aktivitet	 i	

området,	men	informasjonen	kom	aldri	ned	til	patruljen.118	

Taktisk	nivå	var	del	av	NBF	C4I	i	form	av	«Ground	Forces	Digitalization»	119,	en	form	for	

«blue-force-tracking»120	 (BFT).	 Systemet	 levde	 dog	 ikke	 opp	 til	 behovet	 for	 presis	 og	

tidsriktig	informasjon,	det	var	ikke	fullt	implementert	i	alle	brigader,	og	kompetansen	var	

lav	hos	de	som	var	utrustet.	

Irakkrigen 

Irakkrigen	2003	skulle	være	den	ultimate	 testen	på	om	USAs	 forsvar	hadde	 lykkes	 i	 å	

nettverksorientere	seg	i	et	operasjonelt	stridsmiljø.	

Tidlig	 oppsto	 et	 digitalt	 skille	 ved	 divisjonsnivået.121	 Over	 divisjon	 var	 det	 tilnærmet	

sømløs	flyt	av	digital	informasjon.	General	Franks	hadde	regelmessige	videokonferanser	

med	 komponentnivået,	 samt	 at	 høyere	 staber	 utvekslet	 digital	 informasjon	 og	

monitorerte	 BFT	 situasjonsbilde.	 Under	 divisjonsnivået	 mottok	 de	 derimot	 lite	

etterretninger	ovenfra,	 annet	enn	per	 telefon	eller	e-mail,	noe	 som	 fungerte	dårlig	når	

avdelingene	var	i	bevegelse.	Internt	baserte	de	seg	på	BFT,	som	ga	en	svært	positiv	effekt	

på	brigadenes	stridsledelse.122		

Innledningsvis	 forsøkte	brigadenivået	å	oppnå	visshet	gjennom	regelmessig	stans	 for	å	

oppdatere	systemer,	noe	som	senket	tempo	og	medførte	en	form	for	passivitet.	Ved	tilfeller	

ble	enheter	fra	3ID	angrepet	under	slik	stans.123		

I	utgangspunktet	var	det	operasjonelle	konseptet	ikke	en	blitzkrieg	til	Bagdad,	ei	heller	en	

idé	om	å	sikre	forsyningslinjene	hele	veien	opp.	NBF	og	«battlespace	awareness»	skulle	gi	

så	god	visshet	at	man	kunne	slippe	sikringen	av	forsyningslinjer,	og	la	luftmakt	ødelegge	

																																																								

	
117	Johnson,	Hard	Fighting,	67.	
118	Matthews,	We	Were	Caught	Unprepared,	33.	
119	Kober,	Why	the	poor	performance?,	20.	
120	‘GPS-enabled	capability	that	provides	military	commanders	and	forces	with	location	information	about	friendly	
(and	despite	its	name,	also	hostile)	military	forces.’	https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Force_Tracking		
121	Keegan,	The	Iraq	War,	195.	
122	Fontenot,	On	Point;	394,	397.	
123	Artikkel	fra	MIT,	basert	på	RAND-rapport:	https://www.technologyreview.com/s/403319/how-technology-failed-
in-iraq/		
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trusler	 langs	 disse.124	 I	 praksis	 ble	 det	 ikke	 slik.	 3-7th	 Cavalry	 Squadron	 (3-7CAV),	

divisjonens	 oppklaringsavdeling,	 opererte	 i	 starten	 etter	 standard	 doktrine:	

oppklaringsoppdrag	 foran	 divisjonen.	Tidlig	 gikk	 det	 over	 til	 rene	 angrepsoppdrag,	

bataljonen	 måtte	 slåss	 for	 informasjon	 og	 visshet,	 fordi	 3ID	 ikke	 fikk	 tilstrekkelig	

etterretninger	fra	høyere.125	

Etterhvert	opplever	3ID	en	‘encouraged	aggressiveness’	når	de	de	blir	trygge	på	at	den	

informasjonen	de	selv	tilfører	i	BFT	er	tilstrekkelig	god.	De	bygger	visshet	selv,	hele	tiden	

med	sjefens	intensjon	og	målsetning	om	å	nå	Bagdad	som	retningslinjer.126	

Resultat hypotese 1 

I	begge	caser	viser	målingene	at	MTK	skaper	en	forventning	om	visshet.	Kausaliteten	til	

oppdragstaktikken	 samsvarer	 derimot	 gradvis	mindre	 etter	 hvert	 som	 casene	 skrider	

frem.	Mangelen	på	visshet	gjør	IDF	passive127,	mens	US	Army	etterhvert	aksepterer	denne	

mangelen,	viser	initiativ	og	blir	proaktive128.		

IDFs	forventninger	om	høy	visshet	kom	fra	operasjoner	i	de	palestinske	områdene	som	

samsvarte	med	Owens	teorier	om	å	fjerne	«the	fog	of	war».	Det	viser	hvor	forrædersk	en	

hypotese	om	hvordan	man	ønsker	å	 slåss	blir	hvis	motstanderen,	 som	Hezbollah,	 ikke	

tillater	det.	Påstander	om	at	det	ikke	finnes	noe	C4I	som	kan	fjerne	«the	fog	of	war»	ble	

dessverre	virkeligheten	for	IDF	i	Libanon.	

IDF	 blir	 passive,	 tempo	 faller	 drastisk,	 det	 fortelles	 om	 en	 bataljon	 som	 manglet	

informasjon	og	sto	statisk	i	samme	posisjon	flere	dager.129	Hvor	var	lavere	lederes	kreative	

diskusjon	om	oppdrag	og	intensjon,	som	Shamir	så	på	Vestbredden	i	2002?130	Når	Storr	

omtaler	 stridsfeltets	 tomhet	 og	 viktigheten	 av	 ledere	 som	 handler	 og	 utnytter	 denne	

tomheten,	er	nettopp	offensiv	opptreden	og	initiativ	det	som	behøves.131	For	oppgavens	

																																																								

	
124	Eyal,	Jonathan	(2003).	War	in	Iraq:	Combat	and	Consequence.	The	Royal	United	Services	Institue	for	defence	and	
Security	Studies.	11.	
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128	Fontenot,	On	Point;	394,	168.	
129	Matthews,	We	Were	Caught	Unprepared,	53.	
130	Shamir,	Transforming	Command;	149.	
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troverdighet	er	det	dog	viktig	å	ikke	legge	for	mye	vekt	på	enkelthendelser	uten	at	man	

kjenner	hele	bakgrunnen.	

I	 Irak	 synes	 utøvelsen	 av	 oppdragstaktikken	 å	 samsvare	 med	 det	 digitale	 skillet.	 I	

utgangspunktet	 hadde	 mange	 tiltro	 til	 NBF,	 spesielt	 på	 bakgrunn	 av	 erfaringer	 under	

forberedelser	mot	invasjonen.	Troen	på	at	NBF	skulle	skape	visshet	og	selvsynkronisering	

er	trolig	årsaken	til	at	3ID,	med	referanse	til	landmaktens	dilemma,	innledningsvis	følger	

en	mer	sentralisert	modell.	De	er	lojale	mot	V	Corps	og	CFLCC	planer,	og	forsøker	å	skape	

informasjonsflyt,	men	det	begrenser	deres	initiativ	og	offensive	opptreden.	Mye	visshet	

på	høyt	nivå	skaper	lite	på	lavere132,	med	mindre	man	skaffer	denne	selv.	Når	informasjon	

fra	høyere	nivåer	ikke	når	3ID	tidsnok,	utviser	de	handlekraft	i	stedet	for	passivitet.	Det	

er	 ikke	 mengden	 informasjon	 som	 teller,	 men	 at	 beslutninger	 tas	 i	 tide:	 ‘battlefield	

decision-making	is	not	information-intensive,	it	is	information-sensitive.’133	

Den	amerikanske	endringen	 i	mentalitet	har	en	positiv	effekt	på	tempoet	 i	kampanjen.	

Moltke	sier	at	det	ideelle	stedet	for	å	påvirke	et	uoversiktlig	stridsmiljø	er	ved	fronten.134	

Så	 var	 tilfellet	 med	 V	 Corps,	 sjefer	 på	 høyere	 taktisk	 nivå	 kombinerte	 sin	

situasjonsforståelse	fra	C4I	med	forståelsen	de	fikk	av	å	prate	med	ledere	i	fremste	linje.135	

Der	gjaldt	prinsippet	om	at	visshet	er	villighet	til	å	agere	med	mindre	informasjon	for	å	

spare	tid.	3ID	fant	sin	stridsrytme,	de	følte	at	BFT	og	egne	ferdigheter	ga	dem	'sufficient	

grasp	 to	 fight	 with	 confidence.'136	 Divisjonssjef	 Blount,	 senket	 ikke	 3IDs	 tempo	 for	 å	

analysere	 eller	 forstå	 fienden	 bedre,	 han	 jaget	 iherdig	 videre	 mot	 Bagdad.137	

Beslutningsevnen,	den	viktigste	mentale	aktiviteten138	kom	tilbake	hos	taktiske	sjefer.	

Den	store	variasjonen	 i	 forutsetning	 for	de	to	krigene	gjør	det	metodisk	utfordrende	å	

opprettholde	 validitet	 i	 undersøkelsen.	 Det	 motvirkes	 ved	 å	 tydelig	 bare	 analysere	

variabler	og	hypoteser,	samt	opprettholde	presisjon	i	begrep	og	definisjoner.	
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133	Storr,	The	Human	Face	of	War,	131.	
134	Thunholm,	Militära	arbetsmetoder,	39-42.	
135	Fontenot,	On	Point,	391.	
136	Fontenot,	On	Point,	394.	
137	Fontenot,	On	Point,	283.	
138	Storr,	Human	Face	of	War,	36.	



Walnum	 41	

Oppsummert 

Uavhengig	 av	 strategisk	 kontekst	 i	 Libanonkrigen,	 og	 hvor	 mye	 begrepene	 operasjon	

versus	krig	påvirket	 landstyrkene:	 IDFs	manglende	visshet	begrenser	deres	 initiativ	og	

offensive	opptreden.	Første	indikator	i	hypotesen	styrkes.		

IDF	formidler	ikke	informasjon	og	etterretninger	tilstrekkelig	hurtig,	med	nok	presisjon	

eller	til	rett	personer.	Det	er	uvisst	i	hvor	stor	grad	informasjonsmengden	er	årsak	til	dette.	

Siden	taktiske	beslutninger,	på	generell	basis,	ikke	understøttes	godt	nok	er	vurderingen	

allikevel	at	andre	indikator	av	hypotesen	delvis	styrkes.	

Med	 annen	 strategisk	 kontekst	 og	 høyere	 treningsstandard,	 var	 de	 amerikanske	

forutsetningene	 mer	 fordelaktige	 enn	 de	 israelske.	 Innledningsvis	 er	 3ID	 lojale	 og	

forsøker	 å	 få	 konseptet	 til	 å	 fungere,	 noe	 som	 begrenser	 deres	 initiativ	 og	 offensive	

opptreden.	 Informasjon	 og	 etterretninger	 når	 ikke	 taktisk	 nivå	 i	 tide	 til	 å	 gi	

beslutningsstøtte,	og	tempo	dras	ned.	Deretter	ser	man	eksempel	på	typisk	amerikansk	

pragmatisme,	de	går	tilbake	til	det	som	er	kjent	og	har	fungert	tidligere:	oppdragstaktikk	

og	manøverkrigføring.	Begge	indikatorene	ville	styrket	hypotesen	hvis	målingene	stanset	

etter	operasjonens	første	uke,	under	operasjon	som	helhet	svekkes	indikator	1.1	mens	1.2	

forblir	styrket.		

Oppsummert	 styrkes	 hypotesen	 i	 Libanonkrigen	 og	 svekkes	 i	 Irakkrigen.	 Søken	 etter	

visshet	begrenser	IDF	sitt	initiativ	og	offensive	opptreden.	V	Corps	begrenses	i	starten	av	

søken	 etter	 visshet	 og	 store	 informasjonsmengder,	 men	 klarer	 etterhvert	 å	 ta	 tilbake	

initiativet	og	vise	offensiv	opptreden.	Dette	gir	grunnlag	for	andre	forklaringer	på	hvordan	

MTK	påvirker	oppdragstaktikken,	og	en	videre	deduksjon	bør	se	på	hvordan	den	store	

informasjonsmengden	påvirker	oppdragstaktikken	hvis	C4I	er	velfungerende.		

 
4.2.2 Hypotese 2 – økende sentralisering 

Moderne	 teknologisk	 krigføring	 øker	 sentralisering	 og	 mulighet	 for	 detaljstyring.	 Dette	

begrenser	initiativ	og	offensiv	opptreden,	og	senker	tempo.	

Libanonkrigen 

IDF	er	inspirert	av	amerikansk	tilnærming	til	RMA.	EBO	ble	fremstilt	av	dets	forkjempere	

som	en	operasjonell	måte	å	oppnå	Israels	strategiske	målsetninger,	med	langtrekkende	

presisjonsvåpen	mot	kritiske	militære	system.	Få	landstyrker	ville	være	nødvendig,	siden	

man	ikke	skulle	ødelegge	fienden	ved	utmattelse.	SOD	skulle	være	en	doktrine	for	høyere	
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sjefers	kritiske	og	metodiske	tenkning,	og	ble	innført	rett	før	krigen	–	med	EBO	integrert.	

Narrativet	 for	hva	som	var	riktig	doktrine	eide	Halutz	og	noen	 lojale	 følgere,	mens	det	

forøvrig	var	stor	forvirring	og	lite	tiltro	til	doktrinen.139	

Sentraliseringen	medførte	en	tendens	til	sentral	arroganse,	som	viste	seg	ved	en	motvilje	

mot	å	lytte	til	anmodninger	og	råd	fra	taktisk	nivå,	og	en	så	sterk	tro	på	eget	konsept	at	

det	overgikk	taktiske	situasjonsvurderinger	fra	stridsfeltet.	Sjefer	fra	hæren	anmodet	flere	

ganger	 om	 å	 både	mobilisere	 reserver	 og	 iverksette	 et	 bakkeangrep,	 uten	 respons	 fra	

Halutz.140	Sjefen	for	Nord-Kommandoen,	general	Adam,	var	kritisk	til	detaljstyringen	og	

at	 han	 ikke	 fikk	 gjennomføre	 forberedte	 planer	 i	 starten	 av	 krigen.	 Adam	ble	 forøvrig	

avsatt	mot	slutten	av	krigen.141	

Detaljstyring	fra	høyere	ledelse	og	strenge	taktiske	føringer	var	bakteppet	når	hæren	etter	

hvert	 gjennomførte	 større	 operasjoner.	 Halutz’	 effekttenkning	 fortsatte,	 nå	 med	

hærstyrker,	som	måtte	gjøre	mindre	raid	 i	stedet	 for	operasjoner	 for	å	besette	 terreng.	

Detaljstyring	 mot	 taktiske	 sjefers	 anbefalinger	 skjedde	 ved	 flere	 anledninger,	 for	

eksempel	når	Halutz	ga	ordre	om	å	ta	den	symbolsk	viktige	byen	Bint	Jbeil	–	med	bare	én	

bataljon.142	Dette	til	tross	for	en	brigadesjef	som	kontrollerte	byen	med	observasjon	og	

ild,	 og	 en	mye	 større	 styrke.143	 Flere	 liknende	 hendelser	 skjedde,	 som	 konsekvens	 av	

sentralisert	ledelse	og	dårlige	beslutninger.144	

Detaljstyringen	ga	seg	også	uttrykk	gjennom	risikohåndtering:	avdelinger	ble	stanset	rett	

før	de	skulle	starte	angrepsoperasjoner,	fordi	det	ble	ansett	som	for	risikabelt.145	Halutz	

påstår	det	vokste	frem	en	tendens	at	taktisk	nivå	å	kansellere	oppdrag	når	man	ikke	hadde	

nok	etterretning.146	Samtidig	ble	betydningen	av	å	unngå	døde	soldater	poengtert	av	det	

politiske	sjiktet.147	En	slik	holdning,	begrepet	operasjon	versus	krig	kombinert	med	fokus	

på	luftmakt,	påvirket	landmakten	negativt.	
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Irakkrigen 

Resultatene	av	den	amerikanske	utviklingen	av	MTK	så	man	spesielt	på	operasjonelt	nivå.	

Her	opererte	«intelligence,	surveillance,	reconnaissance»	(ISR),	EBO	var	konseptet,	og	C4I	

fungerte	optimalt.148	

CENTCOMs	og	CFLCCs	etterretningsfunksjon	hadde	sentraliserte	stabsprosedyrer	basert	

på	stor	informasjonstilgang,	med	mulighet	til	å	produsere	og	distribuere	etterretninger.	

På	grunn	av	sentralisering	av	ISR	ble	mengden	informasjon	til	CFLCC	og	CENTCOM	på	et	

tidspunkt	 så	 stor	 at	 de	 ikke	 klarte	 å	 prosessere	 den,	 og	 all	 flyt	 av	 informasjon	 inn	 til	

hovedkvarterene	måtte	stanses.149	Spørsmålet	er	hvor	godt	CFLCC	og	V	Corps	tilpasset	

sine	stabsprosesser	til	stridsfeltets	krav	om	tempo	og	presisjon.		

Task	Force	3-69	Armor	 (3-69AR),	 en	 stridsvognbataljon	 i	3ID,	 sto	som	 fremste	enhet	 i	

defensive	stillinger	rett	før	angrepet	på	Bagdad	startet.150	Når	3-69AR	fikk	melding	om	at	

en	 kommandobataljon	 fra	 Republikanergarden	 hadde	 startet	 et	 motangrep	 tenkte	

bataljonssjefen	at	de	hadde	infiltrert	usett	forbi	amerikanske	sensorer.	Når	det	kort	tid	

etter	 kom	 tre	 brigader	 i	 motangrep	 uten	 at	 han	 ble	 varslet,	 hadde	 ikke	 amerikanske	

ressurser	gjort	 jobben.151	En	sentralisert	ledelse	av	 ISR-ressurser	klarte	 ikke	å	støtte	V	

Corps	 og	 3ID	 sine	 kritiske	 informasjonsbehov,	 og	 klarte	 heller	 ikke	 å	 gi	 tidskritiske	

etterretninger	til	V	Corps	sin	fremste	enhet.	

På	den	annen	side	er	landkomponentens	bakkemanøver	mot	Bagdad	i	liten	grad	sentralt	

ledet.	 V	 Corps	 og	 1MEF	 opererer	 relativt	 selvstendig	 etter	 oppdrag	 og	 intensjon,	 dog	

selvstendigheten	oppstår	først	ordentlig	når	de	innser	at	C4I	til	høyere	ikke	fungerer	som	

forutsatt.	Forkjempere	for	MTK	fastholder	at	dets	systemer	og	konsepter	leverte	under	

Irakkrigen.	Flystøtten	opererte	eksempelvis	mer	effektivt	enn	tidligere,	oppdrag	gikk	via	

digital	datalink	mens	fly	var	i	luften	–	ikke	gjennom	tidkrevende	briefing	på	forhånd.	Det	

er	allikevel	utfordrende	når	system-av-system	kjeden	ikke	er	gjennomgående	til	taktisk	

nivå.	
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Resultat hypotese 2 

Økende	sentralisering	av	prosesser	og	ledelse	skjer	enten	fordi	man	kan	eller	fordi	man	

må.	 Begge	 caser	 inneholder	 tydelige	 elementer	 av	 sentralisering,	 men	 av	 forskjellige	

årsaker.	IDF	tvang	gjennom	en	operasjonell	sentralisert	doktrine152,	mens	US	Army	var	

del	 av	 et	 operasjonelt	 konsept	 som	 kombinerte	 sentralisering	 og	 desentralisering.153	

Følgelig	ble	påvirkningen	på	oppdragstaktikken	også	forskjellig.		

Sentralisering	medfører	 i	 seg	 ikke	 nødvendigvis	 fiasko,	men	 i	 Libanon	 ble	 summen	 av	

diskvalifiserende	faktorer	for	stor.	Klimaet	var	preget	av	forsvarssjefens	syn	på	luftmakt	

som	det	 eneste	 riktige,	 og	 at	 forsvarsgrenene	 og	 taktisk	 nivå	 hadde	 problemer	med	 å	

forstå	militære	målsetninger.154	Spesielt	utfordrende	er	det	når	Israel	med	sin	nasjonale	

improvisasjonskultur155,	 ikke	 klarte	 å	 improvisere.	 Landmaktens	 dilemma	 sier	 at	

sentralisert	fokus	kan	skape	effekter	for	operasjonelt	og	strategisk	nivå,	med	risiko	for	at	

initiativ	og	tempo	forsvinner	på	taktisk	nivå	–	sistnevnte	var	tydeligst	i	Libanonkrigen.	

Sentraliseringen	 i	 IDF	 underbygges	 av	 Halutz’	 egenrådige	 lederstil.	 Han	 holder	

beslutningsmyndighet	på	høyt	nivå,	og	lytter	i	liten	grad	til	rådgivere	og	lavere	sjefer.156	

For	analysens	del	må	man	ta	lederstil	med	i	betraktningen.	Hvis	ens	lederstil	tenderer	mot	

detaljfokus	og	kontrollbehov,	så	vil	MTKs	hjelpemidler	 trolig	 lede	 til	mer	detaljstyring.	

Denne	hypotesens	oppgave	er	ikke	å	svare	på	det	ovennevnte,	men	det	er	viktig	å	nyansere	

forutsetningene.	

Forskjellen	 mellom	 Israelsk	 og	 amerikansk	 tilnærming	 til	 EBO	 var	 at	 Israel	 tenkte	

kvantitativt	 og	mer	metodisk,	mens	USA	 fokuserte	 på	 kvalitet	 og	 effekter.	 Førstnevnte	

satset	 utelukkende	 på	 luftmakt	 og	 genererte	 en	 kapabilitetsubalanse,	 mens	 USA	

doktrinelt	 forsøkte	 å	 bruke	 EBO	 til	 å	 oppnå	 effekter	 og	 deretter	 tilrettelegge	 for	

operasjonskunst	 og	 landmakt.157	 Dette	 forklarer	 delvis	 hvorfor	 amerikanerne	 lyktes	

bedre	med	EBO	mot	høyt	prioriterte	mål,	enn	israelerne	med	sin	metodiske	tilnærming	

mot	Hezbollah-mål	med	mindre	signifikans.	

																																																								

	
152	Matthews,	We	Were	Caught	Unprepared;	23,	24,	36.	
153	Eksempel	desentralisert,	taktisk	nivå:	‘this	war	was	run	on	commander’s	intent.’	Fontenot,	On	Point,	319.	Eksempel	
sentralisert,	se	innledning	fotnote	145.	
154	Matthews,	We	Were	Caught	Unprepared;	24,	28.	
155	Adamsky,	The	Culture	of	Military	Innovation,	kapittel	4.	
156	Matthews,	We	Were	Caught	Unprepared;	26,	37,	48,	62.	
157	Johnson,	Hard	Fighting,	33.	
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En	følelse	av	å	 ikke	være	del	av	den	 IDFs	operasjonelle	og	effektbaserte	kampanjeplan	

svekker	initiativet	hos	Nord-Kommandoen.158	Taktiske	sjefer	blir	gang	på	gang	stanset	rett	

før	 de	 starter	 angrepsoperasjoner,	 fordi	 det	 ikke	 passer	 inn	 i	 høyere	 planer	 eller	 at	

etterretninger	er	utilstrekkelige.159	 I	Nord-Kommandoen	spredde	det	 seg	en	 følelse	 av	

oppgitthet.		

Detaljstyring,	kombinasjonen	av	detaljer	og	styring	sier	ingenting	om	ledelse.	IDFs	angrep	

på	Bint	Jbeil	med	ønske	om	en	symbolsk	effekt160	er	en	kontrast	til	«optional	control»161.	

Høyere	 hovedkvarter	 grep	 inn,	 men	 ikke	 for	 å	 unngå	 store	 tap	 eller	 endre	

operasjonsområde,	de	 fjernet	 taktisk	selvstendighet.	Det	var	 ikke	uten	grunn	at	Moltke	

desentraliserte	kommando	til	taktisk	nivå:	han	hadde	ikke	mulighet	til	å	detaljstyre.	Som	

Storr	sier,	 ‘i	dag	gjør	man	det	 fordi	man	bør.’162	Sentralisering	og	detaljstyring	påvirker	

folks	motivasjon,	og	derav	initiativ	og	offensiv	opptreden.	

Sentralisering	 av	 ledelse	 medfører	 ikke	 automatisk	 detaljstyring,	 sentraliseringen	 har	

mer	med	beslutningens	signifikans	og	konsekvens	å	gjøre.	USA	tenderer	til	operasjonell	

detaljstyring,	EBO	er	veldig	metodisk	og	deskriptiv	i	sin	utførelse.163	Storrs	fundament	for	

krigføring;	 planlegging-forflytning-voldsutøvelse164	 er	 derimot	 gyldig	 for	 US	 Army.	 De	

unngår	detaljstyring,	dels	fordi	C4I	og	geografiske	avstander	ikke	tillot	det,	dels	fordi	det	

ikke	var	nødvendig.	Landmaktens	dilemma	innebærer	risiko	 for	manglende	presisjon	 i	

måloppnåelse	ved	desentralisering.	Dette	ble	unngått,	fordi	målsetningene	var	soleklare,	

og	den	første	gangen	det	virkelig	var	behov	for	å	koordinere	og	få	en	beslutning	fra	CFLCC	

eller	CENTCOM	var	når	3ID	anbefalte	å	angripe	Bagdad.165	

Den	 siste	 indikatoren	 på	 sentralisering	 av	 ledelse	 er	 at	 de	 lavere	 nivåer	 ikke	 forstår	

operasjonskonseptet.	 Troen	 på	 at	 Libanonkrigen,	 som	 først	 var	 en	 «operasjon»,	 skulle	

løses	 med	 langtrekkende	 presisjonsvåpen	 var	 et	 resultat	 av	 overdreven	 tro	 på	 egne	

kapabiliteter,	 og	 manglende	 forståelse	 for	 doktrine.166	 Det	 blir	 problematisk	 når	 en	

																																																								

	
158	Creveld,	Israel's	Lebanese	war,	40-43.	
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162	Storr,	A	command	philosophy	for	the	information	age,	121.	
163	Mattis,	USJFCOM	Commander’s	Guidance	for	Effects-based	Operations.	20.	
164	Storr,	Human	Face	of	War,	36.	
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sentralisert	 doktrine	 skal	 implementeres	 på	 divisjonsnivået,	 med	 uforståelige	 ordrer,	

oppdrag	 og	 målsetninger	 som	 resultat.167	 Adamsky	 oppsummerer,	 ‘IDF	 oppnådde	 et	

klimaks	i	sin	konseptuelle	forvirring	når	de	bestemte	seg	for	å	gå	til	krig.’168	Når	Storr	sier	

at	 kompleksiteten	 i	 dagens	 stridsmiljø	 er	 overdrevet,	 benekter	 han	 ikke	 at	 krig	 er	

komplekst.	Det	er	mer	en	protest	mot	at	vi	lar	narrativet	om	kompleksitet	komplisere	egne	

metoder	 og	 organisasjoner.169	 Kanskje	 genererte	 IDF	 et	 av	 de	 mest	 komplekse	

problemene	selv,	ved	å	introdusere	en	doktrine	som	SOD.	

Metodemessig	kan	det	diskuteres	hvorvidt	kriterier	for	valg	av	case	(‘følge	prinsipper	for	

«combined	 arms	warfare»’)	 er	 oppfylt	 i	 samme	 grad	 for	 IDF	 som	US	 Army,	 siden	 IDF	

endret	doktrine	i	forkant	av	kampanjen.	Vurderingen	er	allikevel	at	«combined	arms»	har	

vært	styrende	for	IDF	gjennom	generasjoner	–	også	denne	gang.	

Det	 er	 utfordrende	 å	 måle	 indikatorer	 kvalitativt	 i	 denne	 hypotesen,	 da	 empiri	 gir	

tvetydige	svar	i	case	Irakkrigen.	En	mulig	måte	å	gjøre	dette	enklere	på	kunne	vært	flere	

hypoteser	som	var	mindre	omfattende	og	med	enda	mer	presise	indikatorer.		

Oppsummert 

I	Libanonkrigen	fulgte	man	utvilsomt	sentraliserte	prosesser	som	var	produkter	av	MTK,	

og	 de	 var	 i	 landmaktens	 disfavør.	 Operasjonell	 og	 strategisk	 ledelse	 detaljstyrte	 flere	

ganger	taktisk	nivå,	med	passivitet	som	synlig	resultat.	De	sentraliserte	prosessene	skaper	

i	tillegg	forvirring,	og	med	forvirrende	konsepter	og	målsetninger	forsvinner	også	offensiv	

opptreden	og	tempo.	

I	 Irak	 er	 det	 mange	 konsepter	 og	 prosesser	 som	 er	 sentralisert	 til	 komponent-	 eller	

operasjonelt	nivå.	Det	viktige	er	å	vite	hvilke	muligheter	og	begrensninger	som	finnes	på	

forskjellige	kommandonivåer.	Man	kan	si	at	den	amerikanske	utviklingen	av	MTK	mot	det	

operasjonelle	nivået	førte	til	at	oppdragstaktikken	ufrivillig	fikk	gode	vilkår	i	Irak.	Det	var	

ikke	mulig	for	høyere	nivå	å	utøve	detaljert	kommando	og	kontroll	over	taktisk	nivå	på	

grunn	av	begrensninger	i	C4I.	Når	taktisk	nivå	opplevde	at	tempo	forsvant,	hadde	de	sterk	

tro	 på	 egne	 ferdigheter,	 og	 initiativ	 og	 offensiv	 opptreden	 levde	 side	 om	 side	 med	

sentraliserte	prosesser.	
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I	begge	caser	begrenses	innledningsvis	initiativ	og	offensiv	opptreden,	og	tempo	senkes.	

Hypotesens	første	indikator	er	styrket	i	Libanon	og	delvis	i	Irak.	Den	andre	indikatoren	

synes	å	preges	noe	av	sjefens	lederstil,	hvor	indikatoren	i	Libanon	styrkes	mens	den	i	

Irak	er	svekket.	Den	siste	indikatoren	er	styrket	i	Libanon,	da	et	konsept	som	skaper	

forvirring	og	setter	landmakten	til	side	svekker	initiativet.	I	Irak	er	indikatoren	svekket.	

Etterhvert	avhenger	det	av	hvor	klart	definert	målsetningene	er,	kombinert	med	

begrensninger	fra	høyere	nivå,	om	organisasjonen	klarer	å	vise	initiativ	og	

beslutningsevne,	noe	som	US	Army	gjorde	–	men	som	IDF	mislyktes	med.	
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5 Diskusjon av resultat og analyse 
Vi	har	nå	gjennom	teori	og	analyse	av	empiri	systematisk	jobbet	oss	frem	mot	et	svar	på	

hvordan	oppdragstaktikken	påvirkes	negativt	av	moderne	teknologisk	krigføring.	

I	dette	kapittelet	besvares	problemstillingen,	samt	at	resultatene	av	analysen	og	hva	de	

innebærer	diskuteres.	Oppgaven	avsluttes	med	at	det	gis	forslag	til	videre	forskning,	samt	

en	refleksjon	om	oppgavens	relevans	for	den	militære	profesjonen.	

5.1 Oppgavens hensikt og problemstilling 

Hensikten	 med	 denne	 teoriprøvende	 casestudien	 har	 vært	 å	 belyse	 hvordan	 enkelte	

elementer	 innen	 MTK	 har	 en	 negativ	 påvirkning	 på	 oppdragstaktikken	 som	 militær	

ledelsesfilosofi.	Dette	har	vært	gjort	gjennom	først	å	definere	oppdragstaktikk	(avhengig	

variabel),	 deretter	 gjennom	 teorier	 om	MTK	 definere	 uavhengig	 variabel	 (søken	 etter	

visshet	 og	 sentralisering	 av	 ledelse)	 inklusive	 hypoteser.	 Hypotesene	 ble	 testet	 for	 å	

vurdere	kausalitet	til	to	faktorer	som	beskriver	måter	å	føre	striden	på,	nemlig	initiativ	og	

offensiv	opptreden,	i	tillegg	til	påvirkning	på	tempo.	

5.2 Svar på problemstilling 

Det	er	gjennom	oppgaven	bevist	at	MTK	kan	resultere	i	blant	annet	søken	etter	visshet	og	

sentralisering	 av	 ledelse.	 Disse	 variablenes	 påvirkning	 er	 testet.	 Svaret	 på	

problemstillingen	er	at	MTK	kan	påvirke	oppdragstaktikken	negativt	hvis	minst	én	av	de	

tre	 forutsetningene	 (tillit,	 klare	 målsetninger	 og	 desentralisering)	 mangler.	 Disse	 tre	

forutsetningene	danner	basisen,	grunnfjellet,	og	hvis	noen	mangler	kan	det	påvirke	måten	

å	føre	strid	på,	at	initiativ	og	offensiv	opptreden	svekkes.		

Resultatet	fra	undersøkelsen	viser	at	i	Libanonkrigen	hadde	IDF	uklare	målsetninger	og	

en	høy	grad	av	sentralisert	ledelse.	Hvis	man	tar	med	at	de	hadde	lav	treningsstandard	og	

ukjent	doktrine,	så	mangler	også	enkeltelementer	av	 faktoren	tillit.	MTK	hadde	en	viss	

negativ	påvirkning,	men	det	finnes	definitivt	andre	årsaker	av	større	signifikans.	

Resultat	 fra	 undersøkelsen	 sier	 videre	 at	 i	 Irakkrigen	 hadde	 koalisjonen	 klare	

målsetninger,	 og	 at	 det	 var	 en	 kombinasjon	 av	 sentralisert	 og	 desentralisert	 ledelse.		

Målsetningene	for	kampanjen	var	definert	av	forsvarsminister	Rumsfeld	og	deretter	brutt	

ned	av	General	Franks.	I	V	Corps	og	3ID,	analyseenheten,	eksisterte	det	høy	grad	av	tillit	

siden	de	kjente	hverandre	og	oppdraget.	CFLCC	og	V	Corps	begynte	forberedelser	allerede	

høsten	2001,	og	3ID	var	på	plass	i	Kuwait	desember	2002	og	startet	umiddelbart	trening	
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på	oppdrag.170	Desentralisering	av	ledelse	gav	tilstrekkelig	handlefrihet	til	taktisk	nivå,	de	

opererte	 i	 stor	 grad	 etter	 eget	 oppdrag	 pluss	 sjefens	 intensjon	 i	 rammen	 av	 høyere	

målsetninger.	

Refleksjon om resultat 

Kritikere	 av	 resultatet	 i	 Irakkrigen	 vil	 si	 at	 C4I	 begrenset	 US	 Army	 sin	mulighet	 til	 å	

praktisere	 NBF.	 Hadde	 NBF	 fungert	 etter	 ambisjonen,	 ville	 påvirkningen	 på	

oppdragstaktikken	 vært	 annerledes	 (forfatteren	 unnlater	 å	 si	 negativ	 eller	 positiv).	

Derimot	virker	det	å	være	 lenge	til	man	beviselig	kan	si	at	MTK	har	 fjernet	«the	 fog	of	

war».	Hvis	andelen	«smart»	langtrekkende	ammunisjon	(styrt	av	laser	eller	GPS)	levert	

fra	 luft	 eller	 sjø	 i	Gulfkrigen	var	10	%	og	 i	 Irakkrigen	70	%171:	hvorfor	måtte	allikevel	

bataljonssjefer	og	kompanisjefer	i	3ID	drive	nærstrid	fra	luka	på	pansrede	kjøretøy	når	de	

angrep	Bagdad?172	Hvis	mengden	 amerikanske	 sensorer	 og	 informasjon	 var	 så	 stor	 at	

CFLCC	og	CENTCOM	til	tider	fikk	«information	overload173»:	hvorfor	klarte	allikevel	ikke	

sensorene	 å	 detektere	 tre	 fiendtlige	 brigader	 som	 angrep	 V	 Corps’	 viktigste	

interesseområde?174	 Fortsatt	 er	 det	 slik	 at	 ‘unmanned	 sensors	 do	 not	 substitute	 for	

informed	human	 judgement.’175	Da	må	vi	 være	påpasselige	 så	vi	 ikke	 lar	MTK	påvirke	

oppdragstaktikken	negativt.	

Lobbyer	 fra	ulike	 lands	 forsvarsledelse	og	 forsvarsindustri	 tolker	 resultatene	 fra	de	 to	

kampanjene	etter	sin	egen	agenda.	Det	er	et	kjent	fenomen	at	man	som	subjekt	vurderer	

et	objekt	med	en	viss	«confirmation	bias».176	Har	man	en	oppfatning	leter	man	ofte	etter	

indikatorer	som	bekrefter	denne,	noe	som	preger	mange	analyser	av	spesielt	Irakkrigen.	

Stephen	Biddle	går	derimot	til	angrep	på	oppfatningen	om	at	amerikansk	tempo,	ildkraft	

og	situasjonsforståelse	(to	av	tre	er	produkter	av	MTK)	var	årsak	til	seier.	Han	mener	at	

irakiske	 styrkers	 lave	 treningsstandard,	 gamle	 materiell	 og	 dårlige	 ledelse	 førte	 til	

amerikansk	suksess.177	Det	argumentet	kan	til	dels	appliseres	på	Libanonkrigen,	uten	å	

beskrive	 Hezbollah	 som	 mye	 mer	 velfungerende	 enn	 Iraks	 forsvar,	 men	 heller	 dra	
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kontraster	til	Israels	tidligere	kriger.	I	1982	sto	IDF	rett	sør	for	Beirut	etter	kampanjens	

første	 døgn,	 i	 2006	 klarte	 de	 knapt	 nok	 å	 krysse	 grensen	 på	 en	 uke.	 Er	 du	 overlegen	

kvantitativt	og	kvalitativt,	og	har	selvtillit,	kan	du	slåss	for	å	skaffe	info	og	kompensere	for	

manglende	visshet	og	manglende	C4I.	Dette	setter	visse	krav	til	kompetanse	og	krever	en	

viss	form	for	ledelse,	begge	deler	var	til	stede	hos	US	Army	men	manglet	i	IDF.	

5.3 Kritikk av oppgaven 

Denne	oppgaven	er	forklarende	og	teoriprøvende,	et	fenomen	skal	forklares	og	det	skal	

prøves	mot	empiri.	Når	det	så	skal	gjøres	gjennom	bare	to	caser,	gir	det	noen	utfordringer	

med	generalisering,	selv	om	hypotesene	er	relativt	omfattende.	For	enklere	å	måle	resultat	

kunne	 flere	 men	mindre	 omfattende	 hypoteser	 vært	 generert,	 med	 enda	 mer	 presise	

indikatorer.	I	ettertid	kunne	noen	av	oppgavens	vært	mer	presise.	

Den	kontekstuelle	variasjonen	i	forutsetninger	i	forkant	av	de	to	krigene	gjør	det	metodisk	

utfordrende	å	opprettholde	validitet	 i	undersøkelsen.	Dette	har	vært	 forsøkt	motvirket	

gjennom	 presisjon	 i	 begreper	 og	 definisjoner,	 og	 tydelig	 fokus	 på	 kun	 hypoteser	 og	

indikatorer.	

Kriteriene	som	ble	stilt	til	empiri	ga	en	begrenset	mengde	alternativ.	Det	finnes	empiri	om	

MTK,	men	det	har	vært	vanskelig	å	finne	caser	som	også	behandler	ledelse	i	tilstrekkelig	

grad.	Derfor	kan	man	si	at	det	er	lav	representativitet	i	caser,	og	at	valget	av	Irakkrigen	var	

en	konsekvens	av	manglende	alternativ.	

Den	 nevnte	 Irakkrigen	 har	 vært	metodisk	 utfordrende	 å	måle,	 spesielt	 i	 hypotese	 om	

sentralisering,	da	empiri	gir	tvetydige	svar.	Dette	gjenspeiles	i	variasjon	mellom	de	ulike	

indikatorene	og	gjennom	tiden.		

5.4 Videre forskning 

Det	er	bevist	at	ved	enkelte	tilfeller	påvirkes	oppdragstaktikken	negativt.	Derfor	bør	det	

først	gjøres	en	ytterligere	justering	av	variabler,	eventuelt	analysere	flere	caser,	for	å	si	

mer	 presist	 hvordan	 variablene	 påvirker.	 En	 videre	 hypotetisk	 deduksjon	 i	 denne	

oppgaven	 kunne	 sett	 mer	 presist	 på	 hvordan	 en	 stor	 informasjonsmengde	 påvirker	

oppdragstaktikken,	gitt	et	velfungerende	C4I.	

På	 lengre	 sikt	 er	 det	 to	 mulige	 retninger	 å	 undersøke,	 med	 eller	 uten	 et	 moderne	

teknologisk	 fokus.	 Uten	 et	 teknologisk	 fokus	 kan	 det	 undersøkes	 hvilken	 påvirkning	

fravær	 av	 en	 av	 de	 tre	 forutsetningene	 for	 oppdragstaktikk	 har	 på	 anvendelsen	 av	
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oppdragstaktikk	som	helhet.	Vil	fraværet	av	tillit,	klare	målsetninger	eller	desentralisert	

ledelse	 fremdeles	 føre	 til	 en	effektiv	og	 fleksibel	 ledelse?	Dette	kan	bidra	 til	 forskning	

innen	smidighet	i	ledelse	(«agility»),	noe	også	NATO	jobber	med.	

Med	 et	 teknologisk	 fokus	 kan	 nyere	 casestudier	 gjennomføres,	 fra	 caser	 hvor	 NBF	 og	

moderne	C4I	gjennomsyrer	organisasjonen	i	større	grad	enn	i	denne	oppgaven.	Det	kan	

gi	forståelse	for	hva	som	kan	gjøres	for	å	tilpasse	ledelseskonsept	i	NBF,	eventuelt	se	på	

hva	som	allerede	er	gjort	av	andre.	Det	finnes	to	RAND-rapporter	som	har	sett	på	NBF	i	

Stryker	Brigade	Combat	Teams	(SBCT).	Den	ene	sammenlikner	SBCT	med	et	Infantry	BCT	

i	 stabiliseringsoperasjoner	 i	 Irak178,	 den	 andre	 ser	 på	 SBCT	 under	 trening	 og	 øving	 i	

USA179.	Begge	har	et	kvantitativt	fokus,	men	er	verdt	å	anvende	i	en	undersøkelse.	

5.5 Avsluttende diskusjon om relevans 

Erfaringene	 fra	 Irak	 og	 Libanon	 viste	 at	 kaos	 og	 usikkerhet	 ikke	 kunne	 fjernes	 fra	

stridsfeltet,	og	at	det	ikke	fantes	en	super-doktrine	som	løste	alle	problem.	Det	antas	at	

dette	bidro	til	en	revitalisering	av	oppdragstaktikken,	og	eksempelvis	førte	til	at	US	Army	

etablerte	«mission	command»	som	feltfunksjon,	at	IDF	brigadesjefer	ledet	fra	front	i	Gaza	

i	2008180,	og	at	General	Dempsey	ga	ut	sitt	memorandum	om	«mission	command».	

Oppgavens	 viktigste	 generalisering	 ligger	 her:	 at	 alle	 oppdragstaktikkens	 faktorer	 må	

være	på	plass	 for	at	den	skal	 fungere	optimalt.	Det	starter	på	toppen	med	tilliten	både	

vertikalt	og	horisontalt	i	hierarkiet,	noe	som	er	utfordrende	i	en	organisasjon	med	høy	

utskifting	 av	 personell,	 og	 man	 kanskje	 jobber	 operasjonelt	 eller	 multinasjonalt.	

Kulturelle	preferanser	påvirker	hvordan	man	bygger	team,	som	igjen	har	kausalitet	med	

graden	 av	 tillit.	 Teknologien	 har	 gjennom	 historien	 påvirket	 taktikken,	 og	 vice	 versa.	

Teknologiutvikling	går	i	dag	så	fort	og	samfunnet	er	så	transparent,	at	det	er	en	reell	fare	

for	at	også	en	gammel	og	konservativ	profesjon	som	militæret	lar	sin	egen	evolusjon	bli	

ledet	av	 teknologien.	Hvis	 ikke	basisen	 for	oppdragstaktikken,	 grunnfjellet,	 er	på	plass	

begynner	man	å	tvile	på	egne	ferdigheter,	og	det	er	da	teknologien	kan	påvirke	negativt	

																																																								

	
178	https://www.rand.org/pubs/monographs/MG593.html		
179	https://www.rand.org/pubs/monographs/MG267-1.html		
180	Farquhar,	Scott.	(2009).	Back	to	basics:	A	study	of	the	second	Lebanon	War	and	Operation	CAST	LEAD.	Combat	
Studies	Institute	Press,	US	Army	Combined	Arms	Center.	
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ved	at	den	setter	premisser	 for	utøvelse	av	 ledelse.	Dette	gjelder	både	 i	casestudien	og	

generelt	i	militære	organisasjoner.	

Hvis	 grunnfjellet	 i	 oppdragstaktikken	 er	 på	 plass	 påvirker	 derimot	 ikke	 moderne	

teknologisk	krigføring	negativt,	da	er	de	to	kompletterende.	Fremtiden	er	både	digital	og	

menneskelig.	

	  



Walnum	 53	

Litteratur óg referanser 
Bøker 

Adamsky,	Dima	(2010).	The	Culture	of	Military	Innovation:	The	Impact	of	Cultural	Factors	
on	the	Revolution	in	Military	Affairs	in	Russia,	the	US,	and	Israel.	Stanford	University	
Press.	
Alberts,	 David	 S.	 (2002).	Information	 Age	 Transformation:	 Getting	 to	 a	 21st	 Century	
Military.	Command	and	Control	Research	Program	(CCRP).	
Alberts,	David	S;	Hayes,	Richard	E.	(2005).	Power	to	the	Edge:	Command	and	Control	in	the	
Information	Age.	Command	and	Control	Research	Program	(CCRP).	

Alberts;	Garstka;	Hayes;	Signori	(2001).	Understanding	Information	Age	Warfare.	
Command	and	Control	Research	Program	(CCRP).	
Anderberg,	 Bengt	 (2004).	 Irakkriget:	 Perspektiv	 på	 politik	 och	 krigföring.	
Försvarshögskolan,	Krigsvetenskapliga	institutionen.	

Clausewitz,	Carl	von	(1989)	On	War.	Princeton	University	Press.	
Creveld,	Martin	van	(1985).	Command	in	War.	Harvard	University	Press.	
Esaiasson;	 Gilljam;	Oscarsson;	Wängnerud	 (2016).	Metodpraktikan.	 Konsten	 at	 studera	
samhälle,	individ	och	marknad.	Norstedts	Juridik.	

Farquhar,	Scott	(2009).	Back	to	basics:	A	study	of	the	second	Lebanon	War	and	Operation	
CAST	LEAD.	US	Army	Combined	Arms	Center.	
Finkel,	 Meir;	 Tlamim,	 Moshe	 (2011).	 On	 flexibility:	 Recovery	 from	 technological	 and	
doctrinal	surprise	on	the	battlefield.	Stanford	Security	Studies.	
Fontenot,	Gregory;	Degen,	 E;	 Tohn,	David	 (2004).	On	Point:	 The	United	 States	 Army	 in	
Operation	Iraqi	Freedom.	Naval	Institute	Press.	

Forsvaret	(2014).	Forsvarets	Fellesoperative	Doktrine.	
House,	Jonathan	M.	(2001).	Combined	Arms	Warfare	in	the	Twentieth	Century.	University	
Press	of	Kansas	

Jacobsen,	Alf	R.	(2013).	Bitter	seier.	Narvik	10.April–10.Juni	1940.	Vega	Forlag.	
Keegan,	John	(2004).	The	Iraq	War.	The	Random	House	Group	Limited.	
Lindh,	William	 (1985).	The	Maneuver	Warfare	Handbook.	Westview	 Special	 Studies	 in	
Military	Affairs	

Matthews,	Matt	M.	(2008).	We	Were	Caught	Unprepared.	US	Army	Combined	Arms	Center.	
Mörtberg,	 J;	Ahlgren,	P;	Engelbrekt,	K;	Wedin,	L.	 (2016).	Uppdragstaktik	på	svenska:	En	
vän-	och	debattbok	tillägnad	överste	 Jan	Mörtberg.	Kungliga	Krigsvetenskapsakademien	
och	Försvarshögskolan. 
Owens,	William	A.	(2001).	Lifting	the	Fog	of	War.	John	Hopkins	University	Press.	

Shamir,	Eitan	(2011).	Transforming	Command:	The	Pursuit	of	Mission	Command	in	the	US,	
British,	and	Israeli	Armies.	Stanford	University	Press.		
Storr,	Jim	(2009).	The	Human	Face	of	War.	Birmingham	War	Studies.	



	
	

54	

Thunholm,	Peter;	Widén,	 Jerker;	Wikström,	Niklas	 (2016).	Militära	arbetsmetoder	–	 en	
lärobok	i	krigsvetenskap.	Forsvarshögskolan.	
Tuck,	Christopher	(2014).	Understanding	Land	Warfare.	Routledge.	

US	Army	(2012).	ADRP	6-0	Mission	Command.	Headquarters,	Department	of	the	Army	
West,	Bing;	Smith,	Ray	(2003).	The	march	up:	Taking	Bagdad	with	the	1st	Marine	Division.	
Bantam	Books.	

Yin,	Robert	(2013).	Fallstudier:	design	och	genomförande.	Liber.	

 
Artikler 

Biddle,	 Stephen	 (2006).	 Allies,	 Airpower,	 and	 Modern	 Warfare:	 The	 Afghan	 Model	 in	
Afghanistan	and	Iraq.	International	Security,	Vol.	30,	No.	3.	
Biddle,	Stephen	(2007).	Speed	kills?	Reassessing	the	role	of	speed,	precision,	and	situation	
awareness	in	the	Fall	of	Saddam.	Journal	of	Strategic	Studies,	30:1,	3-46.	

Creveld,	Martin	van	(2006).	Israel's	Lebanese	war.	The	RUSI	Journal,	151:5,	40-43. 
Daltveit,	Egil;	Geiner,	 Jan	Fredrik;	Ydstebø,	Palle	(2010).	Trender	 i	militære	operasjoner.	
Forsvarets	forskningsinstitutt.	
Deptula,	 David	 A	 (2001).	 Effects-based	 Operations:	 Change	 in	 the	 Nature	 of	 Warfare?	
Aerospace	Education	Foundation.	
Eyal,	Jonathan	(2003).	War	in	Iraq:	Combat	and	Consequence.	The	Royal	United	Services	
Institue	for	defence	and	Security	Studies.	

Johnson,	David	E.	(2011)	Hard	Fighting:	Israel	in	Lebanon	and	Gaza.	RAND	Corporation.	
Kober,	 Avi	 (2008).	The	 Israel	Defense	 Forces	 in	 the	 Second	 Lebanon	War:	Why	 the	 poor	
performance?	Journal	of	Strategic	Studies.	31:1,	3-40.	
Krepinevich,	Andrew	(1994).	Cavalry	to	Computer:	The	Pattern	of	Military	Revolutions.	The	
National	Interest.	

Krepinevich,	Andrew	(2002).	The	Military-Technical	Revolution	A	Preliminary	Assessment.	
Center	for	Strategic	and	Budgetary	Assessments. 
Mattis,	 James	 N.	 (2008).	 USJFCOM	 commander's	 guidance	 for	 effects-based	 operations.	
(Reprint).	Parameters.	38(3),	18-25.	
McKenna,	T;	Moon,	T;	Davis,	R;	Warne,	L.	 (2006).	Science	and	technology	 for	Australian	
network	centric	warfare:	Function,	form	and	fit.	Australian	Defence	Force	Journal,	(170),	
62-76	
McMaster,	H.R.	(2008).	On	War:	Lessons	to	be	Learned.	Survival.	50(1),	19–30.	

Palmgren,	Anders	(2015).	Taktik:	spelrum,	problem	och	lösningar.	Forsvarshögskolan.	
Storr,	Jim	(2003).	A	command	philosophy	for	the	information	age:	The	continuing	relevance	
of	mission	command.	Defence	Studies,	3:3,	119-129.	
Strange,	 Joe	(1996).	Understanding	Centers	of	Gravity	and	Critical	Vulnerabilities.	USMC	
University.	



Walnum	 55	

Wallace,	William	S.	(2005).	Network-Enabled	Battle	Command.	Military	Review;	May/Jun	
2005.	
Zucchino,	David	(2004).	Thunder	Run	-	The	Armored	Strike	to	Capture	Bagdad.	Grove	Press.	

 
Elektroniske kilder 

www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Publications/missioncommandwhitepaper2012.pdf	

(2018-01-18).	

www.technologyreview.com/s/403319/how-technology-failed-in-iraq/	(2018-01-30).	

https://www.rand.org/pubs/monographs/MG593.html	(2018-02-19)	

https://www.rand.org/pubs/monographs/MG267-1.html	(2018-02-19)	

https://no.wikipedia.org/wiki/Stealth	(2018-02-02)	

https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Force_Tracking	(2018-02-15)	

https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias	(2018-02-21)	

http://c2coe.org/	(2018-02-24)	

https://en.wikipedia.org/wiki/Winograd_Commission	(2018-02-27)	


