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Sammendrag: 

Militære operasjoner er i vedvarende endring, hvor en sentral utviklingstrend er bruk av tekniske 
hjelpemiddel. Dette har medført nye og mer effektive samhandlingsmåter og en påfølgende økning 
i innslag av fellesoperasjoner. Oppgaven handler om hvordan denne utviklingstrenden påvirker den 
operasjonelle ildstøttens bidrag til at landmakten kjerneoppdrag – å finne, binde og ramme motstan-
deren. Dette tilnærmes gjennom å undersøke hvordan innføringen av digital kommunikasjon påvir-
ker det operasjonelle ildstøttesystemets potensial for å skape effekt i det militære spillerom. 

Oppgavens undersøkelse viser at digital kommunikasjon gir ytelsesforbedring gjennom kompresjon 
av tid, hvilket i tur muliggjør situasjonsspesifikk styrkemultiplikasjon gjennom ekspansjon av rom. 
Samtidig indikeres det at situasjonsspesifikke kombinasjoner operasjonell ildstøtte har potensial for 
3x ytelsesbedring og opp til 9x styrkemultiplikasjon, hvilket betyr at man kan bruke mindre ressurser 
for å oppnå samme effekt eller de samme ressurser for å oppnå en større effekt! Realisering av 
potensialet for styrkemultiplikasjon setter økte krav til den metodiske målbekjempningsprosessen 
og da spesielt kunnskap om egne muligheter og begrensninger. Dette handler om operasjonskunst 
og peker på viktigheten av systemkompetanse i planlegging og utførelse av operasjoner. 

Innføring av digital kommunikasjon må ses i sammenheng med hvordan pågående utviklingstrend 
skyver på det operasjonelle ildstøttesystemets sosio-tekniske balanse. Forståelse av fenomenet blir 
derfor viktig for videre funksjon- og kapabilitetsutvikling. 

Nøkkelord: 

Operasjonell ildstøtte, digitale hjelpemiddel, kompresjon, styrkemultiplikasjon, kunnskapsbase. 
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1. Bakgrunn 

Oppgaven inngår i en pågående innsats for å utforske operasjonell ildstøtte og bygger videre på 

tre tidligere innleveringer. De første to arbeidene er i kurset Militärteknisk fördjuping del 2 

(2HU054) ved Försvarshögskolan. Forslag til utvidelse av konseptuell modell for operasjonell 

ildstøtte (Bendiksen 2017a) presenterer en tidlig konseptuell modell for operasjonelt ildstøtte-

system med spesielt fokus på grensesnittet mellom sensor og omgivelsene: «Utvidelsesforsla-

get gjør modellens grensesnitt gripbart gjennom at interaksjonen beskrives som en sekvens på 

fem steg. Dette muliggjør målinger av funksjonssannsynlighet, hvilket igjen kan bruktes til å 

informere beslutninger om videre kapabilitetsutvikling» (ibid. s. 1). Utvikling av operasjonell 

ildstøtte – et eksempel på episteme i prosjektledet kapabilitetsutvikling (Bendiksen 2017b) be-

skriver utvikling av operasjonell ildstøtte med spesielt fokus på deduksjon og bruk av vitenska-

pelig-teoretisk kunnskap (episteme): «Oppgaven eksemplifiserer viktigheten av å søke teori 

utenfor organisasjonen, dedusere dette fra det generelle til det spesielle, og bringe det inn, som 

designforslag, i kapabilitetsutvikling» (ibid. s. 1). Denne oppgaven har samme analytiske 

ramme som tidligere innleveringer, hvor teori brukes for å knytte det operasjonell ildstøttesyst-

met inn i det militære spillerom. Videre står en videreutviklet versjon av den konseptuelle mo-

dell for operasjonelt ildstøttesystem sentralt også i denne oppgaven. 

Den tredje innlevering var i kurset Militärteknik och Insats (2HU044) ved Försvarshögskolan. 

T9 PM X5 (Bendiksen 2018): ”og handler om å komplementere en tidligere operativ plangrup-

pes resultat fra et militærteknisk perspektiv” (ibid. s. 1). Arbeidet bruker samme analytiske 

ramme som nevnt over, samtidig som det er her perspektivet på operasjonskunst får sin grunn. 

Det innebærer at en kan kjenne igjen den teoretiske fremstillingen av operasjonskunst. 

Den pågående innsats for å utforske operasjonell ildstøtte er forfatterens egen forskning. Sam-

tidig har oppgavene relevans for Artilleriets utviklingsplan (Fagsjef Artilleri og Luftvern 2017) 

ved at de bidrar utvikling av operasjonelt ildstøttesystem gjennom å utøke kunnskapsbasen. 
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2. Innledning 

Bendiksen (2017b, 2018) beskriver hvordan vår forståelse av krig er sterkt påvirket av Carl von 

Clausewitz (1991) og hans skille mellom krigens natur og karakter. 

«Krigens natur består av to deler; triaden, som betyr at krig er et politisk instrument; og 

duellen, hvor målet er å påtvinge fienden vår vilje. Mens krigens natur er konstant, så 

varierer krigens karakter med politisk og sosial kontekst. Jim Storr (2009) presenterer 

dette som en dialektikk med seks mulige interaksjoner. Modellen er et kraftfullt intellek-

tuelt verktøy, hvor den umiddelbare observasjonen er at krigføring alltid vil være av-

hengig av målsettinger, motstanderen og sammenheng.» (Bendiksen 2017b, 2018). 

Videre beskrives hvordan bruk av militære virkemiddel dermed blir relativt, hvor den reelle 

evnen er unik for hver enkelt situasjon. Samtidig vil forskjeller og asymmetrier mellom aktø-

rene skape handlingsrom (militært spillerom) der styrke kan rettes mot svakhet. 

 

Figur 1 – Militært spillerom (Basert på modell fra Jim Storr 2009) 

Clausewitz forklarer hvordan krigens natur består av iboende kvaliteter (vold, tilfeldighet og 

usikkerhet) som over tid former krigen som et politisk instrument - ”som et proteansk monster 

som regelmessig forandrer sin form” (Fisher 2011, s. 6). Større endringer i krigens karakter 

klassifiseres gjerne i generasjoner av krigføring (Lind, Nightengale, Schmitt, Sutton & Wilson  

1989), mens Sir Rupert Smith (2008) beskriver paradigmeskifter hvor vår forståelse av krig 

som sosial oppførsel endres. Sentralt i dag står en akselererende teknologisk utvikling som 

gjennom å skyve på de militære virkemidlenes sosio-tekniske balanse endrer dynamikken i det 
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militære spillerom. Dette understreker viktigheten av å forstå dagens og fremtidens operasjons-

miljø, samtidig som kontinuerlig utvikling blir nødvendig for å holde seg relevant.  

Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD) beskriver i denne sammenheng hvordan: 

«Militære operasjoner er i vedvarende endring, og den fortsatte utviklingen fra rene land-

, sjø- og luftoperasjoner til fellesoperasjoner som omfatter alle militære innsatsmidler, vil 

fortsette å påvirke Forsvarets bruk av militære styrker. De siste tiårene har spesielt infor-

masjonsteknologien bidratt vesentlig i denne utviklingstrenden ved å muliggjøre sam-

handling og samvirke på nye og mer effektive måter. Samarbeid med ikke-militære aktø-

rer og organisasjoner har også økt i omfang, og Forsvarets støtte til det sivile samfunn har 

endret seg slik at det er et større behov enn tidligere for tilgjengelige og fleksible innsats-

midler.» (FFOD 2014, pkt. 01002). 

Denne oppgaven handler om ildstøtte og hvordan utviklingstrenden påvirker potensialet for å 

skape effekt i det militære spillerom. Militære styrker bruker ulike inndelinger for å beskrive 

kapabilitet og evne til oppdragsløsning,1 hvor en sentral tilnærming er bruken av funksjoner. 

Forsvarets doktrine for landoperasjoner (FDLO) definerer kampkraft som «evnen til å påføre 

fienden tap» (FDLO 2004, s. 55) og forklarer hvordan: «landmaktens samlede kampkraft ut-

gjøres av den samlede kraften av manøver, ildstøtte, etterretning, beskyttelse, luftvern, logistikk 

og kommando» (ibid.). Disse feltfunksjonene kombineres for å skape fleksibilitet i styrkene, 

slik at de kan utnytte muligheter i tid og rom, og generere kampkraft gjennom å skape synergier 

og rettet effekt. Funksjonsbidraget fra ildstøtte handler om: 

• «evnen til å påvirke en motstander til å oppgi sine ambisjoner ved hjelp av dødelig ild 

eller ikke-dødelig ild eller en kombinasjon av dem» (ibid. s. 57); 

• «den samlede og koordinerende anvendelse av direkte og indirekte systemer mot bakke-

mål til støtte for landoperasjoner» (ibid.). 

                                                
1 FFOD definerer stridsevne som: «en militær styrkes kampdyktighet og evne til å lykkes med sine operasjoner» 
(FFOD 2014, pkt. 02100). Konseptet følger den tradisjonelle inndeling i fysiske-, konseptuelle-, og moralske fak-
torer. / Direktiv for Operative krav definerer operativ evne som «den til enhver tid tilgjengelige strukturs evne til 
å løse Forsvarets oppgaver» (Forsvarssjefen 2012). Direktivet setter ambisjonen for Forsvarets operative evne og 
beskrives ved bruk av følgende kapabilitetskategorier: evner og kapasiteter; reaksjonsevne; deployerbarhet; uthol-
denhet; og interoperabilitet. / Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Metode for konseptutvikling definerer kapabilitet 
som evnen til å oppnå en ønsket effekt, og viser til DOTPMLFI (doktrine, organisasjon, trening, materiell, leder-
skap, personell, fasiliteter og interoperabilitet) som rammeverk for en nedbrytning av kapabilitet i funksjonelle 
komponenter. / Milan N. Vego (2009, p. III) er kritisk til hvordan ulike begrep beskriver militær styrke, og trekker 
frem behovet for et tydelig skille mellom en militær avdelings kamppotensial og kampkraft, hvor kamppotensial 
omhandler fredstid og deles mellom designet og tilgjengelig, mens kampkraft omhandler krigføring og tar for 
seg begreper som effektivitet og relativ kampkraft. 
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Avslutningsvis presiserer FDLO (2004) hvordan: 

«Ildstøtte må ikke bare betraktes i en ren landmilitær sammenheng, men også i en ramme 

av fellesoperasjoner. Ildstøtte levert fra sjø- eller luft- plattformer må integreres med land-

styrkenes organisatoriske ressurser» (ibid. s. 59). 

Det kalles operasjonell ildstøtte, og det er her vi søker å utforske og forklare potensialet for å 

samhandle og samvirke på nye måter - slik at vi kan påtvinge fienden vår vilje mer effektivt. 

2.1 Avgrensning og problemformulering 

Operasjonell ildstøtte er et relativt nytt begrep som ikke er definert i norske doktrine.2 Derimot 

finnes det en definisjon i Nato indirect fire systems tactical doctrine: 

«Joint Fire Support (JFS) is defined as the coordinated and integrated employment of 

land-, air-, and naval fire support platforms delivering indirect fires to achieve the re-

quired effects on ground targets to support Land Operations in the full spectrum of con-

flict.» (NATO 2010, AArtyP-5, pp. 1-4). 

I påvente av doktrineoppdateringer bruker det norske fagmiljø denne definisjonen for å tyde-

liggjøre hvordan ildstøtten til landoperasjoner må ses i en fellesoperativ ramme. Dette beskrives 

blant annet i Artilleribataljonens Joint fire support handbook (Artilleribataljonen 2012), hvor 

vi også kan lese hvordan operasjonell ildstøtte gis et systemperspektiv gjennom inndeling i tre 

subsystem: metodisk målbekjempning (og sensorer); kommando og kontroll (K2); effektorer3. 

Oppgaven setter fokus på det operasjonelle ildstøttesystemet og dets grensesnitt mot omgivel-

sene. Amitai Etzioni (1964) beskriver hvordan organisasjoner kan betraktes som sosiale system 

bevisst konstruert for å realisere bestemte mål. Vi skal her avgrense vårt system-i-fokus til den 

tradisjonelle ildstøtten som, ifølge Joint fire support handbok, har som mål å avstandslevere 

hurtig, nøyaktig og overraskende ild, med en ødeleggende, nøytraliserende, forstyrrende eller 

nedholdende våpenvirkning.  

                                                
2 FFOD spesifiserer hvordan fellesfunksjonen operasjonell ild og manøver «planlegges og ledes fra det operasjo-
nelle hovedkvarteret, og skiller seg med det fra forsvarsgrenvist taktisk samvirke, der taktiske sjefer bruker andre 
greners ressurser til å løse sitt taktiske oppdrag. Taktiske styrker som brukes i operasjonell manøver og til å levere 
ild i en operasjonell rolle, vil ledes fra det operasjonelle hovedkvarteret.» (FFOD 2014, pkt. 05104) 
3 «K2 er en av basisfunksjonene og det militære begrepet for planlegging og ledelse av operasjoner. Det består av 
organisasjon, prosessene, prosedyrene og systemene som gjør militære sjefer i stand til å lede og kontrollere styr-
kene» (FFOD 2014, s. 222) 
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Ilden kan være til støtte for både over- og sideordnede kapabilitetssystem, hvor ønsket produkt 

- i det militære spillerom - er å: 

• Påvirke motstanderen på dypet av hans stillinger; 

• Nedholde motstanderens luftvern; 

• Kontrabeskyte motstanderens artilleriavdelinger; 

• Gi nærstøtte til andre egne avdelinger. 

En konseptuelle modell for operasjonell ildstøtte beskriver systemet ved bruk av den grunnleg-

gende logiske modell.4 Dette er en viktig sammenstilling som tydeliggjør hvordan det er sens-

orer og effektorer som utgjør grensesnittet mot omgivelsene, mens Metodisk målbekjempning 

og K2 informasjonssystemet (K2IS) regulerer aktiviteten og dermed også ytelsen. 

  
Figur 2 – Konseptuell modell for operasjonelt ildstøtte (forfatterens egen). 

                                                
4 Den grunnleggende logiske modell ble tatt frem på starten av 1970-tallet for å evaluere et programs effektivitet, 
men har siden utviklet seg i flere ulike versjoner. En tradisjonelle inndelingen består av stegene: input/resources, 
activities, output, outcome, impact; med et tydelig skille mellom planlagt arbeid og tilsiktede resultat. 
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Modellen tydeliggjør hvordan det operasjonelle ildstøttesystemet skaper et produkt (output) 

som i det militære spillerommets interaksjoner skaper en effekt (outcome). Etzioni (1964) kaller 

ytelsen for indre effektivitet (efficiency) og beskriver hvordan dette handler om å gjøre saker 

rett, hvilket skiller seg fra en ytre effektivitet (effectiveness) som handler om å gjøre rett saker. 

Sistnevnte er av betydning ettersom det stiller krav til at det operasjonelle ildstøttesystemets 

kamppotensialet gis riktige forutsetninger for å skaper ønsket effekt i det militære spillerom. 

Operasjonell ildstøtte er, som alle moderne militære avdelinger, et sosio-teknisk system, hvilket 

innebærer at ytelsen skapes i samhandling mellom mennesker og teknologi. FDLO (2004) be-

skriver hvordan teknologisk utvikling går i to retninger: systemintegrasjon eller fokus på platt-

former (systemelementer).5 Vi skal i denne oppgaven fokusere på systemintegrasjon og hvor-

dan ny teknologi påvirker synergiene mellom eksisterende subsystem. Avgrensningen innebæ-

rer at undersøkelsen ikke vil omhandle teknologibedring av enkelte systemelement, men heller 

hvordan disse deler informasjon seg i mellom og hvordan informasjonssystemet (K2IS) tilret-

telegger for det operasjonelle ildstøttesystemets ytelse. Kommunikasjonen mellom ulike syste-

melementer består hovedsakelig av analog radio, hvor man kan følge ildordregangens muntlige 

prosedyrer fra sensor via aktuell beslutningstaker til effektor. Samtidig har utviklingstrenden 

ført til nettverkbasering og mulighet for digital og sømløs samhandling mellom systemelemen-

tene. Dette gir store muligheter for å endre det operasjonelle ildstøttesystemets aktivitet og 

ytelse, hvilket leder oss til oppgavens problemformulering som handler om å skape forståelse 

for hvordan dreiningen mot digital hjulpet operasjonell ildstøtte virker inn på landmaktens evne 

til å løse sine kjerneoppdrag – å finne, binde og ramme motstanderen.6 

Oppgavens forskningsspørsmål blir da som følger: 

Hvordan påvirker innføring av digital kommunikasjon det operasjonelle ildstøttesyste-

mets potensial for å skape effekt i det militære spillerom? 

                                                
5 Ulike subsystem har ulike systemelement. For sensor så kan det være Combat Qualified (C/Q), Deep Fire (DF) 
eller Close Support (CS), Joint Terminal Attack Controller (JTAC) eller Forward Observer (FO), tekniske senso-
rer eller sekundærildledere. For metodisk målbekjempning (targeting) så handler det om Joint Fire Support Ele-
ment (JFSE) ledelsesnoder med Target Engagement Authority (TEA). For effektor så kan det være ulike ang-
repssystem og våpenplattformer, som eksempelvis Mortar Platoon (MRT PLT) og  Field Artillery Battery ( FA 
BTY) Fire Direction Center (FDC) og Firing Units (FU). 
6 «Å ramme motstanderen er det avgjørende kjerneoppdrag. Å finne og binde etablerer forutsetninger. En sam-
menhengende og helhetlig gjennomføring bidrar til å rive opp eller skape sammenbrudd hos motstanderen. Kjer-
neoppdrag formuleres med utgangspunkt i avgjørende og formende hensikter.» (FDLO 2004:43) 
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2.2 Tidligere kunnskapsoppbygning 

Oppgaven har en klassisk militærteoretisk forankring og bruker doktrinell begrepsfesting for å 

ramme inn problemformuleringen. Når det gjelder hvordan teknologiutviklingen påvirker kri-

gens form, så finnes det teori rundt Revolution in Military Affairs (RMA) og Military Technical 

Revolution (MTR). Dette er hypoteser som knytter generell teknologiutvikling mot militære 

system og videre mot operasjonell- og organisatorisk innovasjon. Artiklene til Gary Chapman 

(2003), An Introduction to the Revolution in Military Affairs, og Andrew F. Krepinevich Jr. 

(2002), The Military-Technical Revolution: A Preliminary Assessment, gir en god innføring i 

disse perspektivene. Om vi nå går fra makro- til mikronivå så finnes det en stor mengder forsk-

ning rundt utvikling av spesifikke systemelement. Dette drives av både statlige og kommersielle 

aktører og handler om å bedre artefakters ytelse innen de ulike subsystem. 

Forskning på makro- og mikronivå har relevans ettersom det gir en pekepinn på hvordan utvik-

lingen av det operasjonelle ildstøttesystemet påvirkes over tid. Samtidig så fremstår forskning 

på mesonivå som betydningsfull for oppgavens problemformulering - og da spesielt med tanke 

på landmaktens konseptuelle innretning. Vi skal her se nærmere på to aktuelle områder for 

kunnskapsoppbygning. For det første har Russland aktiviteter i Georgia 2008 og Ukraina 2014 

fått oss til å revidere dagens militærteoretiske forståelse. Verdt å nevne er Valery Gerasimov’s 

(2013) artikkel om moderne krigførings natur, men også vestens fokus på hybrid krigføring. 

Det som beskrives er en økende koordinering og integrasjon av ulike innsatsmiddel til støtte 

for landoperasjoner, men også mer spesifikt i forhold til bruk av tradisjonell ildstøtte. Et ek-

sempel på hvor langt utviklingen har kommet finnes hos Patrick Tucker (2017), Lessons from 

the Russian Front,7 eller i Phillip A. Karber (2015), «Lessons Learned» from the Russo-Ukrai-

nian War,8 Det andre område er US Army’s fremtagelse av nytt operasjonskonsept som skal 

gjøre dem i stand til å vinne mot likeverdige motstandere i perioden 2025-2040, hvor Multi-

Domain Battle: Evolution of Combined Arms for the 21st Century (U.S. Army 2017) beskriver 

hvordan alle domener og funksjoner må integreres for å levere en holistisk løsning til proble-

met. Konseptet beskriver et utvidet slagfeltet, med spesielt fokus på hvordan angrepssysteme-

nes (integrated air defenses, cross-domain fires, and cyber/electronic warfare systems) økte 

                                                
7 ”The 2014 Russian invasion of Ukraine altered not only the future of Eastern Europe but the course of military 
technology as well. The cold, foggy plains of the Donbass have become a lab where opposing forces test new 
techniques, hacks, and operational tactics that will shape battlefields around the world” (Tucker 2017) 
8 «… there are a number of important areas where lessons can be hypothesized about the changing role of tech-
nology and its tactical employment in modern combat: Ubiquitous Presence of Unmanned Aerial Vehicles; In-
creased Lethality of Indirect Fires; ATGMs and Armor’s Counter-revolution; Declining Survivability of Light 
Infantry Vehicles.» (Karber 2015) 
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rekkevidde og dødelighet må knyttes tettere mot den metodiske målbekjempningsprosessen. 

De to kunnskapsområdene beskriver aspekter av det moderne slagfelt - formet av teknologiut-

vikling. Selv om avsnittet ikke bidrar direkte til å forklare hvordan digital hjulpet operasjonell 

ildstøtte virker inn på landmaktens oppdragsløsning, så sier det noe om det moderne slagfelts 

behov for et effektivt ledningssystem som kan knytte sammen sensorer, K2 og effektorer.  

Vi skal avslutte delkapittelet med å fokusere på digitalisering av ledningssystem, og da konkret 

på etableringen av et nettverksbasert forsvar (NbF). Forsvarsdepartementet utgav i 2008 Policy 

for utvikling mot et nettverksbasert Forsvar, hvilket ledet til at Forsvaret i 2010 og 2011 utgav 

Forsvarssjefens plan for et nettverksbasert forsvar. Ansvaret ble tildelt sjef INI (Forsvarets 

informasjonsinfrastruktur) som samordnet forskning og utvikling (FoU) i en langsiktig imple-

menteringsplan. Prosjektet var tidlig ute med overordnede konsepter og operasjonaliserte ram-

meverk, med et eksplisitt fokus på hvordan nettverksteknologien forbedrer en militær styrkes 

lokaliserings-, beslutnings- og engasjementsmobilitet. I FFOD (2014) kan vi lese hvordan: 

«Nettverksbasert forsvar (NbF) skal bidra til økt operativ evne ved en bedre samhandling 

i nettverk, der den overordnede målsettingen er å bruke alle Forsvarets ressurser på en 

mer fleksibel og koordinert måte for å oppnå bedre effektivitet. Nettverkene i et NbF 

består av mennesker og samhandling mellom mennesker gjennom et nettverk. Teknolo-

gien er med på å muliggjøre dette og støtter prosessene situasjonsbevissthet, ledelse, plan-

legging og utførelse. NbF forutsetter interoperabilitet, som i tillegg til tekniske standarder 

også omhandler prosedyrer og samtrening.» (FFOD 2014, pkt. 02106). 
Spesielt interessant i denne sammenheng er tidligere Forsvarssjef (FSJ) Sverre Diesens artikkel 

i Norsk Militært Tidsskrift (2012), Manøverkrigføring i det 21. århundre: Er mekaniserte styr-

kers storhetstid forbi?, hvor han kvantifiserer den teknologiske forbedringen: 

«Denne forbedringen av lokaliserings-, beslutnings- og engasjements- mobilitet står ikke 

tilbake for den forbedring av den fysiske mobiliteten som fulgte av det forrige teknolo-

giske paradigmeskiftet. I begge tilfeller dreier det seg om en størrelsesorden – om 

tigangen». (Diesen 2012). 
Kvantifiseringen baseres på erfaringstall fra tidligere teknologiske paradigmeskifter og forut-

setter organisatorisk fornying (i tråd med RMA/MTR). Diesen konseptuelle kjerne er hvordan 

kombinasjonen av distribuerte sensorer og sentraliserte våpenplattformer muliggjør forsering 

av OODA-loopen med påfølgende forbedring i operativt tempo. Kjernen er del av et lengre 

resonnement som leder til spørsmålet om mekaniserte styrkers storhetstid er forbi. 
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Denne oppgaven tar ikke stilling til landmaktens innretting, men erkjenner at funksjonen ope-

rasjonell ildstøtte passer Diesens konseptuelle kjerne. En 10x forbedring er derfor et spennende 

referanse når vi nå skal gå videre i oppgaven. 

2.3 Undersøkelsens relevans 

Undersøkelsen har relevans for utviklingen av fagfeltet ildstøtte. I Hæren ligger dette ansvaret 

hos Fagsjef Artilleri og Luftvern, som har tatt frem en detaljert plan for konseptledet funksjons-

utvikling av operasjonell ildstøtte frem mot 2035. 

Hensikten med utviklingsplanen er  å øke funksjonens kamppotensial gjennom å skape et 

målbilde som former aktivitet i felles retning. Planen følger inndelingen i funksjonelle 

komponenter (DOTPMLFI), hvor man gjennom å gi kontekst til aktiviteten langs disse 

utviklingslinjene søker å skape: helhetsoversikt og proaktivitet hos beslutningstakere; 

bedre samordning i kapabilitetsutvikling, avdelingsproduksjon, operativ planlegging og 

langsiktig konseptutvikling; samtidig som man bidrar til videreutvikling av kunnskaps-

feltet operasjonell ildstøtte. (Bendiksen 2017a) 

Utviklingen følger designprosessen som beskrevet av Henrik Tehler og Berndt Brehmer (2013), 

hvor man kontinuerlig konstruerer funksjonen slik at designet- og tilgjengelig kamppotensial 

kan aktiveres som nødvendig kampkraft. 

 

Figur 3 – Designprosessen (Tehler, H. & Brehmer 2013) 

Spesifikk relevans er i forhold utøkning av kunnskapsbasen, hvor man søker å forstå det feno-

men som oppstår ved økt bruk av digitale hjelpemiddel i det operasjonelle ildstøttesystemet. 

Dette handler om teoribygging som på sikt vil kunne støtte beslutninger om fremtidig funk-

sjonsutvikling. Samtidig er det spesielt interessant med Diesens frempek om potensial for 10x 

forbedring. Om dette viser seg å stemme så vil det være et verdifullt funn for smånasjoner som 

Norge - og gi liv til tankene om at David kan slå Goliath når det virkelig gjelder! 

Bild hämtad från Tehler, H. & Brehmer, B. (2013). Design inom olycks-och krishanteringsområdet med fokus på 
ledning. Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering. Rapport 1021.  
 

Exempel på designprocess:  Praktikcykel + designcykel  +  teoricykel  
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November 2016 fikk FSJ Mandat for å utrede den videre utviklingen av landmakten. Doku-

mentet beskriver hvordan «en relevant og moderne landmakt er, og forblir, en helt sentral kom-

ponent i Norges forsvarsevne» (Forsvarsdepartementet 2016), men også hvordan «konseptuelle 

og teknologiske utviklingstrekk, og innføring av egne nye kapasiteter, påvirker også hvilken 

landmilitær innretning det er behov for i fremtiden» (ibid.). Interessant å merke seg fra For-

svarssjefens landmaktutredning (2017) er hvordan de konseptuelle alternativ viser en dreining 

fra manøverkonsept mot utvekslingskonsept – hvilket naturlig aktualiserer funksjonen opera-

sjonell ildstøtte. Dette gir ekstra relevans til oppgaven, samtidig som det blir spennende å se 

om hvilke konkrete konsekvenser utredningen får for landmaktens kamppotensial. 

2.4 Disposisjon 

Oppgavens tok utgangspunkt i Clausewitz dialektikk og hvordan den teknologiske utvikling 

påvirker Forsvarets bruk av militære styrker. Deretter ble funksjonen operasjonell ildstøtte in-

trodusert, hvilket ledet til problemformuleringen som handler om å forklare hvordan digital 

hjulpet operasjonell ildstøtte virker inn på landmaktens evne til å løse sine kjerneoppdrag. 

Neste kapittel beskriver to teoretiske perspektiv som skal hjelpe oss å forme fremstilling av 

funn og analyse. Det første perspektivet er operasjonskunst, med spesielt fokus på de operasjo-

nelle faktorene tid, rom, styrker og informasjon. Det andre perspektivet handler om metodisk 

målbekjempning som operasjonalisering av operasjonskunst, med spesielt fokus på hvordan den 

metodiske prosessen tillater og begrenser den operasjonelle ildstøttens aktivitet.  

Metodekapittelet omhandler valgt metode, hvordan denne skal hjelpe oss å svare på forsknings-

spørsmål, samt hvilke vurderinger som er gjort i forhold til oppgavens kvalitet. Her legges frem 

hvordan oppgaven er en forklarende casestudie som, innenfor det analytiske rammeverk, bruker 

et strategisk utvalg for å undersøke fenomenet og identifisere mekanismen. 

Funnkapittelet presenterer hvilke målinger som er gjort på det operasjonelle ildstøttesystemets 

ytelse, men også hvordan dette forholder seg til kontekst og militært spillerom. Dette bringes 

inn i analysekapittelet, hvor vi ved hjelp av de teoretiske perspektiv skal svare på oppgavens 

problemstillinger. Oppgaven avsluttes med oppsummering, konklusjon og anbefalinger. 

 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN   
Maj. Roy S. Bendiksen 
HSU-T 16-18 
 

Sida 13 (44) 

3. Teori 

Ved å starte oppgaven med Clausewitz så skapes det allerede i innledningen et overordnet ana-

lytisk rammeverk. Det første teoretiske perspektiv – operasjonskunst - er valgt fordi det knytter 

taktiske handlinger inn i dette rammeverket, mens det andre – metodisk målbekjempning – er 

valgt som en funksjonsspesifikk operasjonalisering av dette.  

3.1 Operasjonskunst 

Oppgaven innleder med hvordan krigføring alltid vil være avhengig av målsettinger, motstan-

deren og sammenheng, hvor krigens karakter påvirkes av endringer i politisk og sosial kontekst. 

Försvarsmaktens Militärstrategisk doktrin (MSD-16, s. 23) utleder derfra hvordan: 

«Den militära kärnan i krigföring utgörs av förmågan till anpassad våldsutövning i dyna-

mik och sammanhang mellan strategi och taktik omsatt i operationer.» (ibid. s. 23). 

Jerker Widén & Jan Ångström (2005) klargjør dette i beskrivelsen av hvordan: 

«Operationer är således själva handlingen, medan den operativa nivån är den kontext där 

en aktör utför sina operationer. Operationskonsten binder samman den taktiska verksam-

heten med de strategiska målen, med hjälp av operationer som beslutas på den operativa 

nivån» (ibid. s. 86). 

Vi skal her fokusere på operasjonskunst. Ifølge FFOD (2014, s. 226) så handler operasjonskunst 

om å omsette strategiske mål og ambisjoner til taktisk handling, for deretter å styre taktiske 

operasjoner og aktiviteter mot de strategiske målene. Samtidig presiseres følgende: 

«Mens strategien søker å balansere mål (ends), midler (means) og metoder (ways), skal 

operasjonskunsten nå de gitte mål (ends) med optimal bruk (ways) av de tildelte midler 

(means)» (FFOD 2014, pkt. 05001) 

Milan N. Vego (2009, p. I-4) er mer spesifikk og forklarer at dette involverer fundamentale 

beslutninger om når og hvor en skal gå i kamp, og om en skal akseptere eller avvise strid. Ifølge 

Vego handler krigføring om å skape og opprettholde handlingsfrihet, definert som: 

«- the ability to carry out critically important, multiple, and diverse decisions to accom-

plish assigned military objectives» (ibid. p. III-4). 

Vego forklarer hvordan handlefrihet oppnås ved å balansere faktorene tid, rom, styrker, infor-

masjon. Disse operasjonelle faktorene anses som avgjørende for å ta gode beslutninger, og 

deler kvaliteter som, over tid, har gjort dem til aksepterte hjørnestener for operasjonskunst.  
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Ifølge Alexander Mattelaer (2009) kommer operasjonskunst fra to kilder. Den første er kreati-

viteten til sjefen og hans stab, hvor menneskelig fantasi gjør operasjonsplanlegging til en kunst 

fremfor en vitenskap. Den andre kilden er bidraget fra operasjonell doktrine, hvor strukturer for 

planlegging søker å operasjonalisere operasjonskunst og derigjennom ivareta kreativiteten. 

FFOD (2007, ss. 53-65) inneholdt eksempelvis Forsvarets operative grunnlag, hvor hensikten 

var å gi en god og dekkende beskrivelse av hvordan Forsvarets ressurser kunne anvendes for å 

løse gitte oppgaver. Grunnlaget beskrev en generell fleksibilitet i forhold til tanke og idé og en 

spesifikk fleksibilitet i valg av beslutningsnivå, organisasjon, opptreden og operativ metode. 

 
Figur 4 - Forsvarets operative grunnlag (FFOD 2007) 

Behovet for handlingsfrihet viser til det militære spillerom, men også til de forberedelser som 

gjøres før kamppotensial aktiveres som -kraft.  NATOs plandirektiv (COPD), som en operasjo-

nalisering av operasjonskunst, beskriver eksempelvis hvordan:  

«Changing conditions from an unacceptable to an acceptable state will require the crea-

tion of effects that are necessary to achieve planned objectives and contribute to the 

achievement of the NATO end state. This central idea of planning determines the combi-

nation and sequencing of actions in time and space using available resources with the 

greatest potential to create the required effects.» (NATO 2013, COPD, p. I-5) 
Et annet eksempel er Svensk planerings- och ledningsmetod (SPL 2017, s. 237). Her defineres 

operasjonskunst som samordning i tid og rom av tilgjengelige militære styrker i den hensikt å 
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oppnå politiske og militærstrategiske målsetninger, med en forklaring om at dette i praksis 

handler om å velge styrkeøkonomiske handlingsalternativ. 

3.2 Metodisk målbekjempning 

Vi skal nå se på metodiske målbekjempning som en funksjonsspesifikk operasjonell doktrine, 

med spesielt fokus på viktigheten av systemiske forberedelser allerede i fredstid. 

«Metodisk målbekjempelse er prosessen som gjennomføres for å velge ut, prioritere og 

påvirke mål som kan bidra til å oppnå de definerte målsettingene og sluttilstanden» 

(FFOD 2014, pkt. 07059). 
Metodisk målbekjempning er en top-down prosess, hvor utgangspunktet er en modernized in-

tegrated database (MIDB). Denne inneholder data om general military intelligence (GMI), 

men også master target list (MTL) som er en uttømmende liste over relevante mål. Ved beslut-

ning om innsats godkjenner politisk nivå (NAC/MOD) mållister og utgir et targetingdirektiv 

(TD) for hvordan militærmakt kan påvirke disse9. Produktene går via strategisk nivå (PJHQ) til 

den fellesoperative metodiske målbekjempningsprosessen hvor det gjøres prioriteringer mot 

operasjonelle målsetninger, samtidig som det koordineres og gis oppdrag til taktisk nivå.10 Vik-

tig her er målnomineringen, hvilket innebærer at mållister også bygges bottum-up. 

 

Figur 5 - Metodisk målbekjempning (Basert på NATO AJP-3.9 JOINT TARGETING) 

                                                
9 NAC: North Atlantic Council; MOD: Ministry of Defense / Basert på MIDB og MTL utarbeides JTL (joint target 
list), RTL (restricted target list) og NSL (no-strike list) for militær innsats. / Targeting Directive beskriver hvor-
dan målet skal møte 5-pillars-of-strike før det kan påvirkes. Disse er: CDE (collateral damage estimate); PID 
(positive identification); PoL (pattern of life); ROE (rules of engagement); TEA (target engagement authority). 
10 PJHQ: Permanent Joint Headquarters / «Joint Targeting Cycle (JTC) consists of six phases: (1) Commanders 
objectives, guidance and intent; (1) Target development, validation, nomination and prioritisation; (3) Capabilities 
analysis (inc weaponeering); (4) Force planning and assignment; (5) Mission planning and execution; (6) Combat 
assessment/measurement of the effectiveness of the attack» (AJP-3.9). / Et viktig produkt her er JPTL (Joint 
Prioritized Target List) som, når utgitt som FRAGO, anses som oppdrag (tasking) til de taktiske komponentene. 
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AArtyP-5 (2010) forklarer hvordan det innen NATO finnes to taktiske metodiske målbekjemp-

ningsprosesser - Air Targeting Process and Land Targeting Process (ibid, p. 1-4). Oppgaven 

omhandler landmaktens metodiske målbekjempning og hvordan den fasiliterer identifika-

sjon og påvirkning av mål. AArtyP-5 beskriver dette som en systemisk tilnærming som handler 

om å skape rett aktivitet, på rett tid, mot de rette mål, for å skape rett effekt, samtidig som 

behovet for ressurser knytter prosessen tett mot fellesoperativt nivå. Prosessen er formell, med 

egne aktiviteter og produkt, men iboende i den operative planprosessen. Blant produktene fra 

landmaktens metodiske målbekjempningsprosess er en prioritert liste over mål med høy uttel-

ling (HPTL), hvilke kriterier som må møtes før målet kan påvirkes (TSS), og hvilke mål som 

skal påvirkes, hvordan, når og ønsket effekt (AGM).11 Disse tre produktene sammenstilles ofte 

i en tabell, sammen med blant annet interessante målområder (TAI) ettersom dette er utgangs-

punktet for valg av hvordan og hvilke sensorer som skal observere målet. 

 

Figur 6 - Kombinert HPTL/TSS/AGM (AJP-3.9.2, p. C-1) 

Forrige kapittelet beskrev hvordan strukturer for planlegging søker å operasjonalisere opera-

sjonskunst. For metodisk målbekjempning er utgangspunktet den rutinemessige overvåkningen 

av omgivelsene, hvor hensikten er å befeste og øke kunnskap (MIDB/GFI/MTL). På den måten 

skapes et godt grunnlag for planlegging og utførelse av operasjoner, slik at vi, basert på situa-

sjonsforståelse, kan redusere tidsforsinkelsen når innsats aktiveres. Samtidig kjenner vi sitatet 

fra Helmuth G. von Moltke (1993, s. 45) om at ingen operasjonsplan overlever første kontakt 

                                                
11 Land targeting cycle consists of four phases: Decide, Detect/Track, Deliver, Assess (AJP-3.9.2). / Definisjoner 
fra AJP-3.9.2: HPTL (high-payoff target list): The HPTL identifies those HVTs; the loss of which would signif-
icantly contribute to the success of the commander’s mission and which can be effected, given the systems avail-
able. / TSS (target selection standards): TSS are criteria that are applied to possible future targets to determine 
what degree of accuracy and timeliness is required from detection systems, to enable the selected attack weapon 
system to achieve a successful attack. /AGM (attack guidance matrix): The AGM provides detail on specific 
HPT’s, when and how they should be attacked and any attack restrictions. It allocates assets to targets and, in so 
doing, facilitates future tactical and logistic planning. The AGM may also identify target tracking requirements. 
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med motstanderes styrke. Hvordan metodisk målbekjempning møter dette beskrives gjerne 

langs en akse, hvor en bevegelse mot høyre representerer redusert tid til planlegging og terskel 

for å møte politiske og legale begrensninger i targetingdirektivet (TD). 

 

Figur 7 - Metodisk målbekjempning kontinuum (Basert på NATO AJP-3.9 JOINT TARGETING) 

Den venstre siden i figur 7 representerer offensiv og proaktiv bruk av militærmakt. Om vi ser 

på planlagt metodisk målbekjempning så kan denne styres i tid gjennom oppdrag til ulike sys-

temelement (scheduled), eller den kan være forberedt (on-call), slik at man kan utføre angrep 

straks målet er identifisert. Prosessen handler i stor grad om styrkeøkonomisering, hvor innsats 

og ressurser prioriteres mot motstanderens høyverdige mål; men også hvordan systemiske for-

beredelser legger grunnlaget for et høyt operativt tempo med påfølgende muligheter for hand-

lingsetterslep og sammenbrudd hos motstanderen. Utfordringene, i møte med virkeligheten, har 

ført til dynamisk metodisk målbekjempning. Her tiltales mulighetsmål (targets of opportunity) 

og endringer til allerede planlagte mål. Dette har sammenheng med at mål identifiseres for sent, 

eller at de, av ulike anledninger, ikke er del av den planlagte målbekjempningen. På taktisk nivå 

kan dette løses gjennom å endre systemelementers oppdrag, eksempelvis kan man gi nye opp-

drag til effektorer dersom man identifiserer et mål med høyere prioritet på HPTL. 

Den høyre siden i figur 7 representerer kamphandlinger. Sentralt her står produktene fra den 

metodiske målbekjempningsprosessen, og spesielt den kombinerte HPTL/TSS/AGM. Videre 

vil targetingdirektivet, og spesifikt 5-pillars-of-strike, beskrive hvilke muligheter og begrens-

ninger som gjelder dersom en blir satt ut av forberedelsene og får et reaktivt operasjonsmønster. 

4. Metode 

Som beskrevet i innledningen så er oppgaven en casestudie. Dette er en forskningstilnærming 

med lang historie i samfunnsvitenskapen og utbredelse innen en rekke fagområder. Det har ført 

til mange ulike definisjoner, samtidig som det stadig diskuteres hva en case egentlig er. Vi skal 

ta utgangspunkt i Svein Andersen (2013, s. 14) og hans beskrivelse av casestudier som intensive 

kvalitative studier av en eller noen få undersøkelsesenheter, hvor det kvalitative ligger både i 

den generelle forskningstilnærmingen og i ulike former for datasamling og analyse. 
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I spørsmålet om egnethet viser Andersen (ibid. s. 25) til følgende beskrivelse av Robert K. Yin:  

«Generellt sett är fallstudier den metod som föredras då frågor om «hur» eller «varför» 

ställs, då man har ringa kontroll över den situation som studeras och då fokus på aktuella 

skeenden i ett konkret socialt sammanhang» (Yin 2006, s. 17). 

Dette er også bakgrunnen for valg av forklarende casestudie som oppgavens metode. Andersen 

(2013, s. 23) forklarer videre hvordan et case kan være organisasjoner (eller deler av dem), 

beslutninger, forhandlinger, en diskurs, et hendelsesforløp, en handling, en prosedyre, et utsagn 

etc. Samtidig vektlegger han hvordan case, i praksis, er mer en bare empiriske undersøkelses-

enheter eller teoretiske konstruksjoner, de er også resultater av forskningsprosessen. Når det 

gjelder definisjon av casestudier så forklarer Andersen (ibid. s. 23) hvordan Yin’s har hatt stor 

innflytelse og er blitt en populær standardreferanse. Yin (2006, s. 31) definerer som følger: 

En fallstudie utgör en empirisk undersökning som: 

• Studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext, 

• Framför allt då gränserna mellan företeelsen och kontexten är oklara 

Fallstudien: 

• Gäller den tekniskt sett specifika situation där det finns många fler intressanta va-

riabler än datapunkter, vilket ger som följd: 

• (a) att fallstudien bygger på flera källor till empiriska belägg och att data behöver 

löpa samman på ett triangulerande sätt 

• (b) att fallstudien drar nytta av den föregående utvecklingen av teoretiska hypote-

ser vid insamling och analys av data 

Om vi nå appliserer Yin’s definisjon på oppgavens undersøkelse så handler fenomenet om 

hvordan utviklingen av informasjonsteknologi påvirker det operasjonelle ildstøttesystemets 

funksjonsbidrag, med spesielt fokus på overgang fra analog til digital kommunikasjon og kom-

munikasjon i nettverk. Utfordringen blir å studere fenomenet i sin virkelige kontekst ettersom 

undersøkelsene gjøres i fredstid. Dette kan løses gjennom simulering av virkelighetsnære sce-

narioer, samtidig som vi skal være klar over potensielle systematiske og usystematiske feil. 

Fordelen med simuleringer er bedre kontroll på kontekst og større mulighet for replikasjon av 

bestemte situasjoner, noe vi blant annet benytter oss av i oppgavens forskningsdesign. Når det 

kommer til uklare grenser mellom fenomen og kontekst så handler dette om vanskeligheten 
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med å årsaksforklare en effekt i det militære spillerom. Fenomenet vi undersøker består av en 

stor populasjon analyseenheter, hvor hver analyseenhet representerer en unik kombinasjon av: 

• Kontekst og landmaktens aktiverte kampkraft i situasjonen; 

• Produktet det operasjonelle ildstøttesystem skal levere; 

• Aktiverte systemelement (sensor og effektor); 

• Beslutningsnivå; 

• Kommunikasjonsløsninger. 

Det store antallet kombinasjoner og det militære spillerommets relative natur gjør at fenomenets 

grenser, som vektlagt i definisjonen, fremstår som uklare og situasjonsspesifikke, hvilket, på 

andre siden, skaper stor fleksibilitet ved at den operasjonelle ildstøtten kan tilpasse funksjon til 

kontekst. Yin forklarer at man skal bruke casestudiemetoden når man: «uttalat vill ta sig an 

kontextuelle betingelser, vilket beror på att man anser att dessa har stor relevans för det man 

studerar» (Yin 2006). Slik er det med oppgavens undersøkelser, ettersom vi er interessert i 

hvilke styrker og svakheter de ulike kombinasjonene har i situasjonsspesifikke kontekster. Et 

utfyllende perspektiv er Martyn Denscombe´s (2014, s. 92) beskrivelse av casestudiers hensikt:  

Fallstudier fokuserar på en förekomst (eller några få) av ett särskilt fenomen i avsikt att 

tillhandahålla en djupgående redogörelse för händelser, förhållanden, erfarenheter eller 

processer som förekommer i detta särskilda fall. Syftet är att belysa det generella genom 

att titta på det specifika. 

Descombes (2014. s. 91) beskriver et case som en helt fristående enhet med veldig distinkte 

grenser. Dette er interessante i forhold til å bruke utvalgte kombinasjoner (destinkte grenser) til 

å skape forståelse for fenomenet (uklare grenser). Også Andersen (2013, s. 15) peker på mulig-

het for generalisering og forklaringer som knytter an til generelle forklaringsmekanismer. Han 

forklarer hvordan dette reiser spørsmål om forskningsstrategi, design og utvelging av case, hvil-

ket innebærer at forskeren ikke skal være opptatt av representasjon og generaliserbarhet i smal 

forstand, men, heller, om casen er passende og relaterbar. Oppgaven har samme generaliserende 

ambisjon (nomotetisk tilnærming) ved å undersøke spesifikke kombinasjoner for å finne for-

klaringer med verdi for hele populasjonen. Dette handler om analytisk kontroll, hvor man ska-

per analytisk eller teoretisk representativitet gjennom å etablere en analytisk ramme. 

Om vi nå går tilbake til Yin’s definisjon så peker også han på at casestudien gjelder en teknisk 

sett spesifikk situasjon. Samtidig vektlegges behovet for flere kilder til empirisk belegg og 
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hvordan casestudien drar nytte av et teoretisk utgangspunkt i innsamling og analyse av data. 

Disse metodeperspektivene tar vi med oss når vi nå går videre til oppgavens forskningsdesign. 

4.1 Forskningsdesign 

Som beskrevet så består fenomenet av en stor populasjon kombinasjoner, hvor vi skal gjøre et 

strategisk utvalg av våre analyseenheter. Jan Teorell og Torsten Svensson (2007) trekker frem 

fire argument for strategisk utvalg i en (beskrivende) undersøkning: «Att välja generaliserbara 

fall; Att välja tunga/relevanta/betydningsfulla fall; Att välja fall med variation; Att välja fall för 

att komplettera extensiva resultat.» (ibid. s. 152). Oppgavens case er valgt fordi den represen-

terer en fremtredende del av det operasjonelle ildstøttesystemet, men også fordi den er tilgjeng-

elig og gripbar. Det vi skal se på er Digital Aided Close Air Support (DACAS). 

JP 3-09.3 Close Air Support (2014, p. III-109) beskriver hvordan digitale system hos JTAC12 

(sensor) og i fly (effektor) skaper flere fordeler som støtter planlegging og utførelse av CAS13. 

Videre vektlegges hvordan muntlige prosedyrer forblir den viktigste kommunikasjonsmåten 

under utførelse, selv om digitale kommunikasjon kan fremskynde kommunikasjon og derigjen-

nom prosessen med å fatte mål. JP 3-09.3 forklarer videre hvordan digitale hjelpemiddel hand-

ler om både Line of sight (LOS) og Beyond line of sight (BLOS) kommunikasjonssystemer.14 

 

Figur 8 – DACAS LOS/BLOS communication (forfatterens egen). 

Vår oppgave er en forklarende casestudie, hvor man, for å redusere kompleksiteten gjennom-

fører et strategisk utvalg av analyseenheter (AE). Dette innebærer å fastsette en kombinasjon, 

slik at effekten i det militære spillerom bli avhengig variabel og kommunikasjonsløsningen 

mellom systemelementene blir avhengig variabel. For det første så posisjoneres oppgavens case 

i en relevant kontekst hvor det operasjonelle ildstøttesystemet skal gjennomføre en planlagt 

                                                
12 «A qualified (certified) Service member who, from a forward position, directs the action of combat aircraft 
engaged in close air support and other offensive air operations.» (JP 3-09.3 2014:GL-11) 
13 «CAS is air action by fixed-wing and rotary-wing aircraft against hostile targets that are in close proximity to 
friendly forces and requires detailed integration of each air mission with the fire and movement of those forces.» 
(JP 3-09.3 2014:xi) 
14 «When combined, BLOS and LOS digital capabilities provide aircrew greater SA and typically result in less 
time spent recording and entering mission execution information into aircraft systems and/or weapons.» (JP 3-
09.3 2014:III-109) 
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bekjempning for å ødelegge et High-Payoff Targets (HPT) i den hensikt å nøytralisere fiendens 

evne til å påvirke våre fremrykkende styrker. Sentralt her står bruken av Target Area of Interest 

(TAI). Disse utarbeides som del av den metodiske målbekjempningsprosessen og er geografiske 

områder hvor man, ved tentative tidspunkter, forventer å finne motstanderens HPT. På den må-

ten kan man nytte tosidige systemøvelse med stor grad av frispill i forhold til planlagte øvings-

moment, samtidig som man kan fokusere på den kampkraften som utveksles, mellom det ope-

rasjonelle ildstøttesystemet og motstanderen, i en TAI. Videre skapes kontroll over grensene 

mellom fenomen og kontekst, samtidig som det forenkler replikasjon. For det andre så fastsettes 

det operasjonelle ildstøttesystem; hvor sensoren er en JTAC på dypet av fiendens stillinger, 

beslutningsmyndigheten er delegert til JTAC, og effektor er jagerfly F-16. Det gjør at vi kan 

sette opp følgende forskningsdesign for oppgavens undersøkelse: 

  
Figur 9 – Forskningsdesign (forfatterens egen). 

Som vi ser av figuren over så deler vi casestudiet inn i tre analyseenheter: AE 1 Analog kom-

munikasjon; AE 2 digital kommunikasjon LOS; og AE 3 digital kommunikasjon BLOS. Her 

skal vi spesifisere hvordan AE 3 forutsetter at det operasjonelle ildstøttesystemet har et K2IS 

hvor systemelementene kan samhandle og samvirke digitalt og sømløst i nettverk. 

Om vi nå går videre til oppgavens datainnsamling, så får den en naturlig inndeling i to deler. 

Den første delen handler om det operasjonelle ildstøttesystemets ytelse, hvilket måles kvanti-

tativt gjennom å ta tiden fra sensor sender måldata til effektor mottar måldata. Den andre delen 

handler om å beskrive hvordan de ulike AE påvirker det operasjonelle ildstøttesystemets po-

tensial for å skape effekt i det militære spillerom. Her gjøres datainnsamling med kvalitative 

metoder som deltagende observasjon, dokumentanalyse og fokusgruppe. Teknikker for å 
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komme frem til oppgavens funn er, i tråd med Yin (2006 ss. 145-158): mønstersammenligning, 

for å identifisere forskjeller mellom AE; kronologi, for å få en oversikt over scenariospesifikke 

kontekstuelle endringer; før man avslutningsvis bygger opp en forklaring. 

Teorell og Svensson (2007, s. 64) stiller opp fire årsakskriterier som kan betraktes som meto-

dologiske holdepunkter når man søker å synliggjøre kausalitet: kontrafaktisk skillnad, som 

handler om å skille mellom kausale og ikke-kausale forhold; tidsordning, som handler om at 

årsak må komme før virkning; isolering, som handler om å skille kausalrelasjonenes forkla-

ringskraft fra andre påvirkningsfaktorer; og mekanismen, som er en kjede av mellom liggende 

årsak-virknings-relasjoner som kobler sammen uavhengig og avhengig variabel. Forfatterne 

forklarer at dersom man har belegg for de tre første kriteriene så har man besvart spørsmålet 

om hva som gir utfall, mens om man også har belegg for mekanismen så kan man i tillegg ta 

stilling til hvorfor en endring i uavhengig variabel gir endringer i utfall (årsaksforklaring). Også 

Andersen (2013) forklarer hvordan ”mekanismebegrepet kan defineres som faktorer som knyt-

ter årsaker til effekter og dermed forklarer større eller mindre deler av en variasjon (...) og 

hvordan det i casestudier er avgjørende at mekanismer begrepsfestes på et abstraksjonsnivå som 

gjør det mulig å spore dem empirisk” (ibid. s. 34). I oppgavens analyse skal vi bruke de teore-

tiske perspektiv for å forstå og gripe mekanismens rolle i det analytiske rammeverk. 

4.2 Vurdering av kvalitet 

Yin (2006, s. 54) trekker frem fire kriterier som skal være til hjelp i en vurdering av forsknings-

designens kvalitet. Det første kriteriet, begrepsvaliditet, handler om operasjonaliseringen av de 

begrep som studeres. Militær virksomhet har et bredt spekter av terminologi og nomenklatur – 

hvor rasjonelle (og organisatoriske) forskjeller ofte skaper ulike definisjoner av samme begrep. 

Oppgaven møter dette kriteriet ved å benytte seg av vedtatte begrep og definisjoner. Det andre 

kriteriet, intern validitet, er av interesse ved kausale eller forklarende undersøkelser, og handler 

om kvalitet og troverdighet. Andersen (2013, s. 25) fremhever dette, i tråd med Yin, som case-

studiers styrke, ettersom man kan nytte flere ulike datakilder for å underbygge samme konklu-

sjon. Oppgavens forskningsdesign bruker en blanding av kvantitative og kvalitative innsam-

lingsmetoder. Kvalitative ytelsesmålingene skaper data med høy verdi, samtidig som man gjen-

nom å triangulere de kvalitative innsamlingsmetodenes data får et godt grunnlag på det opera-

sjonelle ildstøttesystemets interaksjon med omgivelsene. Det tredje kriteriet, ekstern validitet, 

er et spørsmål om resultatene fra undersøkelsen er representative for en større populasjon. I 

utgangspunktet kan det være vanskelig å generalisere fra et strategisk utvalg til en hel 
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populasjon, spesielt nå det er store variasjoner i de ulike analyseenhetene (kombinasjonene). 

På den andre siden så har vi sett hvordan det er mulig å generalisere innenfor en analytisk 

ramme gjennom analytisk eller teoretisk representativitet. Det fjerde kriteriet, reliabilitet, hand-

ler om å vise at undersøkelsen kan repliseres med samme resultat, noe som blant annet møtes 

gjennom overbevisende dokumentasjon av fremgangsmåter, datagenerering og analyse. 

Oppsummert så brukes begrepene validitet og reliabilitet for å beskrive hvor bra vår datainn-

samling har målt det vi ønsker å måle, noe som er en forutsetning for at vårt resultat skal ha av 

verdi utover den spesifikke case. 

5. Empirisk funn 

I perioden 25. mai til 5. juni 2015 gjennomførtes øvelsen Arctic Challenge Exercise (ACE). 

Utgangspunktet for øvelsen var cross border-trening mellom Norge, Sverige og Finland, der 

alliansepartnere var invitert til å delta. Forsvaret (2015) beskriver hvordan øvelsen var en av 

Europas største flyøvelser det året, med nærmere 100 jagerfly fra ni ulike nasjoner. Flygningen 

foregikk hovedsakelig i Nord-Norge og Nord-Sverige - med to daglige hovedaktiviteter: øving 

mot nasjonale målsetninger, hvor CAS inngikk; og scenariotrening med større formasjoner. 

For Brigade Nord var dette en god mulighet til trening og øving av både JTAC (systemele-

ment) og det operasjonelle ildstøttesystemet. Dermed ble det planlagt en øvelse i øvelsen, hvor 

målsetningen av å «trene og øve (...) i et øvingsdesign som gir realistiske, objektive og tydelige 

målbilder for dagens evner og kapasiteter til nasjonalt forsvar.» (ARTBNO 15009).15 

5.1 Øvingsdesign 

Øvelsesordren beskriver et eget scenario, hvor man, basert på kartlegging av mulige sikkerhets-

politiske utfordringer, valgte et strategisk overfall mot Nord-Norge, etterfulgt av et begrenset 

angrep og tvangsdiplomati. For å passe øvingsområdets beliggenhet skaptes en situasjon hvor 

fienden hadde gjennomført et strategisk overfall mot Tromsø og var i ferd med å gjennomføre 

et begrenset angrep for å sikre kritisk infrastruktur (ilandføringshavner og flyplasser) i Troms. 

Scenario vektla at fienden har skapt overraskelse, hvor hans styrker rykker frem, i henhold til 

plan, for å slå våre - som ved øvelsestart gjennomførte forberedelser i tilknytning til garnison. 

                                                
15 ARTBNO 15009 (B) SYSTEMØVELSE 4 ACE er Artilleribataljonens øvingsordre nummer 9 i 2015. Ordren 
er skrevet av undertegnede og sikkerhetsgradering BEGRENSET. Dette innebærer at en del detaljer ikke tas med 
i oppgaven. Samtidig er vurderingen er betydningen av dette er minimal ettersom vi er interessert i konteksten for 
ytelsesmålingene. 
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Når det kommer til øvingsdesign så bestod dette av tre deler: (1) JTAC trening utenfor scenario; 

(2) trening og øving av operasjonell ildstøtte i scenario; og (3) trening og øving av Artilleriba-

taljonens skytende enheter i scenario. Nøkkelen var å bruke Artilleribataljonens skytende en-

heter for å simulere fiendens fremrykning. Dette gav avdelingen muligheter for å øve styrkebe-

skyttelse16 samtidig som det skapte (kontrollerbart) målspill for den operasjonelle ildstøtten. 

Øvelsesordren beskrev planen på følgende måte (ARTBNO 15009): 

Blant forsvarets operative metoder har vi valgt manøvermetoden, hvor vi søker å påvirke 

motstanderens vilje til strid. Metoden er kjennetegnet ved at høyt tempo og risikovillighet 

prioriteres foran numerisk overlegenhet og sikkerhet, og at overraskelser oppnås ved of-

fensive operasjoner på steder og til tidspunkter hvor motstanderen minst forventer det. 

Dette skal vi gjøre gjennom distribuert manøver. Metoden er fundamentalt ulik andre 

manøvertilnærminger. Grunnideen er å øke stridseffektiviteten gjennom å la små enheter, 

med svært lav signatur, søke opp, identifisere og ta ut målkoordinater som deretter kan 

rammes med langtrekkende våpen, eller bekjempes med avdelingens manøverelementer. 

Operasjonskonseptet handlet om hurtig deployering av det operasjonelle ildstøttesystem slik at 

det ble skapt et taktisk dyp hvor en kunne påvirke fienden og sinke hans fremrykning. 

 
Figur 10 – Operasjonskonsept (forfatterens egen). 

                                                
16 «Sjefen etablerer aktive og passive beskyttelsestiltak for å øke sikkerheten for egen styrke. Beskyttelsestiltak 
sikrer opprettholdelse av stridsevne og mobilitet, og bidrar til suksessfull måloppnåelse. Beskyttelse etableres in-
nenfor følgende fire områder: (1) mobilitet, (2) antimobilitet, (3) overlevelse og (4) ABC innsats.» (FDLO 2004, 
ss. 60-61) 
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Øvelsen var delt opp i fire faser. Første uke (521) var satt av til forberedelser og operasjons-

planlegging. Neste uke (522) til fiendtlig manøver hvor TRIAL 1.1 og TRIAL 1.2 var koordi-

nert i tid og rom. Manøveren fortsatte påfølgende uke (523) hvor TRIAL 2.1 og TRIAL 2.2 

var koordinert på samme måte. Siste uke (524) var satt av til evaluering og analyse. 

5.2 Forskningens funn 

Øvingsdesignet har store likheter med oppgavens forskningsdesign, hvilket kan forklares i ram-

men av den beskrevne konseptledede funksjonsutvikling, hvor fokuset er å skape målbilder og 

bygge kunnskapsbase. Forskningsdesignet skiller seg fra dette ved at casen ser på fenomenet i 

stort, samt gjennom bruken av teoretiske perspektiv for å identifisere grunnleggende forkla-

ringer for hvilke muligheter systemets ytelsesendringer gir i det militære spillerom. På den må-

ten søker oppgaven å finne forklaringer som har verdi utover den spesifikke case. Videre så 

rettet øvingsdesignet seg mot et større måleprogram, ved at man også søkte annen funksjonsre-

levant kunnskapsoppbygning enn det som rommes av oppgavens problemformulering.17 

Undertegnede hadde rollen som øvingsleder, samtidig som han ledet Brigadens Joint Fires 

Support Element (JFSE).18 For å sikre datainnsamling og -analyse ble Forsvarets Forsknings-

institutt (FFI) anmodet om å stille operasjonsanalytiker (OA) for øvelsens varighet. Forsk-

ningens resultat baserer seg dermed på deltagende observasjon; fokusgruppe, hvor man i etter-

kant av TRIAL identifiserte lessons identified (LI) og lessons learned (LL); og den avsluttende 

rapporten fra FFI (Martinussen, S. E. & Sele, M. L. 2015). FFI-rapporten er BEGRENSET 

ettersom den viser til konkrete prosedyrer, organisering og detaljert tidsbruk. Derimot er en 

generell omtale av tidsbruk og måling av operativ effekt ugradert og godkjent for bruk i denne 

oppgaven.19 Når det gjelder selve utførelsen, så førte undertegnede detaljerte stridslogger for 

hver TRIAL. Denne kronologien, i kombinasjon med at fokusgruppens deltagere også har nøk-

kelroller i JFSE, blir dermed et godt utgangspunktet for å skape forklaringer. Grunnet øvelsens 

design så er det kun resultater fra TRIAL 1.1 og TRIAL 1.2 som er relevant for denne oppgaven. 

Oppgavens metodekapittel fokuserte på behovet for kontekstuell realisme, mens man i teorika-

pittelet trakk frem Moltke’s sitat om at ingen plan overlever første kontakt med virkeligheten. 

Slik var det også under øvelsens TRIALS, hvor teknologien sviktet på forskjellige måter i alle 

                                                
17 Eksempelvis presisjon på målinformasjon og skadevirkning (BDA) 
18 JFSE (Joint Fires Support Element) er operasjonelle ildstøtteelement på bataljons- og brigadenivå. AArtyP-5:4-
1 beskriver hvordan disse  er ansvarlige for den samlede planlegging, koordinering og bruk av tildelte operasjonelle 
ildstøtteressurser. Videre presiseres hvordan de er eneste kontaktpunkt for koordinering av ildstøtte på sitt nivå.  
19 Dette er avklart 2016/11/02 i samtale med forfatteren. 
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gjennomføringene. Dette er interessant i seg selv, samtidig som det påvirket målinger av ytel-

sesdata. Heldigvis var grunnlaget godt nok til å beregne teoretiske gjennomføringstider. 

TRIAL 1.1 må ses i rammen av en dynamisk retasking, hvor flyet er tilgjengelig mens det opp-

dages et HPT med høyere prioritet. Målingen starter ved at fiendens artilleri identifiseres av 

elektronisk krigføring (EK), hvilket er en trigger for å starte søk med artillerilokaliseringsradar 

(ARTHUR). Artilleribataljonen, som fienden, gjennomfører da en skarpskyting som skaper 

måldata i det operasjonelle ildstøttesystemet. JFSE gjør deretter taktiske og tekniske vurde-

ringer, før måldata sendes videre til flyene og angrepet settes opp.20 

Initiell plan var at måldata skulle deles med flyene BLOS, men grunnet tekniske problemer ble 

gjennomføringen med analog kommunikasjon (AE 1). Dette blir dermed baseline for sammen-

lignende analyse. Fremgangsmåten ble da å fjerne, fra stridsloggen, de hendelsene som ville 

blitt borte dersom teknologiene hadde fungert. Dette gir da en teoretisk representasjon av digital 

kommunikasjon (AE 2) hvor flyet får måldata LOS. Sammenligningen av de to analyseenhe-

tene viser en digital talk-on, i dette scenario, bruker 1/3 av tiden i analog talk-on.21 Merk også 

at to fly måtte returnere under gjennomføringen. 

 
Figur 11 - Trial 1.1 (forfatterens egen). 

 

 

                                                
20 TACP (Tactical Air Control Party): «The TACP is the principal air liaison unit collocated with ground maneu-
vers». (JSP 3-09.3). Brigade Nord har en TACP, bestående av JTAC og ALO i JFSE. 
21 Analog talk-on brukte 53 minutt, mens digital talk-on ville brukt 16 minutt. 
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FFI-rapporten beskriver hvordan vi her ser flere muligheter til å øke effekten av ilden: 

«Tidsinnsparinga i dette tilfellet, dersom teknologien hadde fungert, ville kunne gjort at tre 

av flya kunne ha levert våpen i staden for berre eit. I treningssamanheng kunne to JTAC’er 

trena i staden for berre ein. Ikkje minst kunne eksponeringstida i operasjonsområdet blitt 

redusert frå 53 minutt til 16 minutt. Det å redusere eksponeringstid, og å kunne levere fleire 

våpen, er ikkje effekter som adderast, det er effekter som multipliserast. For en angreps-

pakke ville dette i storleiksorden bety ei ti dobling av stridseffekt.» (Martinussen, S. E. & 

Sele, M. L. 2015) 

TRIAL 1.2 må ses i rammen av en planlagt bekjempning av et HPT. Målingen startet når JTAC, 

i henhold til oppdrag, lokaliserer og identifiserer fiendtlige artilleriavdelinger i TAI. Måldata 

sendes BLOS til dedikert fly som, etter å ha sjekket inn i luftrommet, angriper målet. 

Også denne gang var det tekniske problem, hvilket førte til at det ble en ny gjennomføring med 

analog kommunikasjon (AE 1) som baseline. Ettersom denne TRIAL var en planlagt bekjemp-

ning så blir det mulig, etter å ha fjernet hendelser som ville blitt borte om teknologien hadde 

fungert, å skape en teoretisk representasjon av digital kommunikasjon i nettverk (AE 3). 

 
Figur 12 - Trial 1.2 (forfatterens egen). 

Basert på en sammenlignende analyse beskriver FFI-rapporten hvordan: 

«Tidsbruken vart omtrent som dagen før, og vi reknar med at effekta av fungerande tek-

nologi i dette tilfellet også ville ha vore i same storleiksorden som for test 1.» (Martinus-

sen, S. E. & Sele, M. L. 2015). 22 

 

                                                
22 Analog talk on brukte 47 minutt, mens digital talk-on brukte 17 minutt 
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Avslutningsvis skal vi knytte noen kommentarer til resultatets kvalitet. For det første så fung-

erte ikke den digitale kommunikasjonen (LOS/BLOS) mellom JTAC og flyene, noe som i et-

terkant ble forklart som brukerfeil, ettersom terskelen for feilsøking kan oppleves høy, og bru-

kerne, i dette tilfellet JTAC og pilot, har varierende kompetanse. Dette medførte at resultatene 

bare sier noe om den hypotetiske effekten, ikke den reelle. For det andre så beskriver FFI-

rapporten hvordan den hypotetiske effekten ser ut til å gi en faktor 10 i økning av kampkraft, 

men at den reelle effekten kan bli både større og mindre en den hypotetiske. Til slutt skal det 

nevnes at fokusgruppen, bestående av flere fageksperter, opplevde resultatet som rimelig med 

tanke på tidsbruk og beregnende ytelsesforbedringer. TRIALS viser samtidig hvor utfordrende 

det kan være å holde tidsbruken nede ved analogue talk-on dersom situasjonen er kompleks og 

friksjon oppstår. Denne gang handlet det om å løse tekniske problemer, andre ganger er det 

detailed integration i close proximity to friendly forces som er krevende. 

6. Analyse 

Vi har nå kommet frem til oppgavens analysekapittel, hvor vi ved hjelp av de teoretiske per-

spektiv skal svare på forskningsspørsmål og derigjennom møte oppgavens problemformulering. 

Dette skal tilnærmes ved å ta stilling til om digitale hjelpemiddel bedrer det operasjonelle ild-

støttesystemets ytelse. Deretter skal vi se hvordan dette påvirker muligheter idet militære spil-

lerom, før vi gjør en vurdering rundt undersøkelsens kvalitet. Avslutningsvis tillegges et bre-

dere perspektiv og hvor vi ser etter indikerte muligheter utover det som fremkommer i casen. 

6.1 Gir digital kommunikasjon en bedre ytelse? 

I oppgavens innledning så vi Etzioni (1964) beskrive hvordan organisasjoner kan betraktes som 

sosiale system bevist konstruert for å realisere bestemte mål. I forlengelsen fremheves det hvor-

dan dette krever en sosial organisering (av to eller flere mennesker som samhandler) og at det 

er gjennom interaksjonene vi oppnår resultat. Dette har ført til definisjoner som vektlegger 

hvordan organisering handler om å grupperer arbeid i enheter for så å koordinere avhengigheter 

mellom enhetene. Oppgavens har operasjonell ildstøtte som system-i-fokus og deler dette i 

subsystem og systemelementer. Interessant her er systemelementene, ettersom det er de som 

utgjør grensesnittet med omgivelsene, og da spesielt hvordan systemet fasiliterer interaksjon 

mellom disse. Charles Perrow (1999) beskriver hvordan disse interaksjonene kan være lineære 
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eller komplekse23 og at koblingene kan være tette eller løse24. Disse perspektivene skal hjelpe 

oss å skape en grunnleggende forståelse når vi nå skal søke forklaringer på oppgavens funn. 

Vi skal starte med å sette JTAC-laget som system-i-fokus. Dette har en grunnorganisering i tre 

enheter: JTAC med dataterminal, laserassistent med laser-avstandsmåler, og sambandsassis-

tent med kommunikasjon-/radioutrustning. Hver enhet består av to deler; mennesket og det tek-

niske hjelpemiddelet. Koordineringsmekanismene mellom enheter, og mellom delene i hver 

enhet, er sekvensielle og består av lineære interaksjoner og tette koblinger – det som på fag-

språket kalles drill. På denne måten skapes tempo og sikkerhet gjennom forutsigbarhet, i tillegg 

til at det er innbygd redundans ved at enhetene kontrollerer hverandres interaksjoner. 

Om vi nå går tilbake og setter det operasjonelle ildstøttesystem i fokus, så er kommunikasjonen 

mellom systemelementene bygd opp på samme måte. Dette støttes av en tradisjonell hierarkisk 

oppbygning med funksjonsspesifikke sambandsnett på de ulike nivå, hvilket gjør at ildordre-

gangen, avhengig av utvalg, kan måtte rutes via mange ulike systemelement. Når det er sagt, så 

er systemet tilrettelagt for å opprette direkte samband mellom to systemelementer, slik oppga-

vens viser med JTAC og jagerfly. Det er naturligvis etablert gode prosedyrer for å opprette 

disse kanalene under kamphandlinger, men ettersom det krever en del koordinering så er ut-

gangspunktet at dette ivaretas under oppdragsplanlegging. I forhold til oppgaven så har vi valgt 

å fokusere på utførelsen av bekjempningen, hvilket grenses av fra JTAC sender måldata til 

jagerflyet mottar måldata. Videre låste oppgavens strategiske utvalg interaksjonene til definerte 

CAS-prosedyrer. Dette beskrives godt i JP 3-09.3 Close Air Support, samtidig som det er etab-

lerte sertifiseringsregimer for både JTAC og pilot. Det som er interessant er kommunikasjonens 

form ettersom dette underbygger funnets baseline. Eksempelvis skal det som del av bekjemp-

ningen sendes CAS Check-in Brief, Situation Update og CAS brief. Interaksjonene følger der-

med faste formater hvor viktige rubrikker leses tilbake av mottagende part. Når denne informa-

sjonen er utvekslet gjennomfører JTAC en talk-on, hvor hensikten er å skape en felles situa-

sjonsforståelse gjennom å snakke piloten inn på målet som skal angripes. Et kjennetegn for 

                                                
23 Lineære interaksjoner tilhører en forventet produksjonssekvens og kjennetegnes ved romlig segregering og se-
parate produksjonsfaser, samtidig som linkene innenfor en produksjonssekvens er få og sekvensielle. Dette tillater 
blant annet at man kan ta ut skadde komponenter med minimale forstyrrelser for resten av systemet. På den andre 
siden har vi komplekse interaksjoner, hvor komponenter interagerer med en eller flere komponenter utenfor de 
normale produksjonssekvenser. Dette kan skje ved design, men kan også forekomme uten. 
24 Tett kobling betyr at det ikke er noe slakk eller buffer mellom to enheter, hvor det som skjer i en påvirker direkte 
hva som skjer i den andre. Løse koblinger tillater visse deler av systemet å uttrykke seg etter egen logikk og 
interesse, noe tette koblinger begrenser. Løst koblede system evner å inkorporere sjokk og feil, samt å kunne presse 
for endring uten å destabiliseres. Tett koblede system evner å respondere hurtig på forstyrrelser, ved at buffere, 
redundans og erstatninger er designet inn, men responsen kan være katastrofal. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN   
Maj. Roy S. Bendiksen 
HSU-T 16-18 
 

Sida 30 (44) 

disse prosedyrene er hvordan behovet for tydelig, hurtig og konsis kommunikasjon av kompli-

sert informasjon har ført til en utstrakt bruk av forhåndsavtalte (brevity) ord. 

 

Figur 13 – Eksempel: 9-Line CAS Brief Format (JP 3-09.3, Figur 9, side V-25) 

I forhold til oppgavens undersøkelse så legger organiseringen med sekvensielle avhengighetene 

grunnlaget for en hurtig og sikker gjennomføring av CAS. Samtidig så må vi erkjenne at dette 

tar tid - og at denne tiden krever at flyet må være innenfor sambandsrekkevidde. Derfor er det 

ingen stor overraskelse at digitale hjelpemiddel kan bedre hurtighet og nøyaktighet i informa-

sjonsflyten. JP 3-09.3 (2014, p. III-109) forklarer eksempelvis hvordan fordeler ved digitale 

system inkluderer automasjon, hurtighet og kommunikasjonsnøyaktighet, hvor DACAS har po-

tensialet til å øke tempoet, fremskynde kill-chain tidslinje, minimere menneskelig feil i 
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informasjonsoverføring, og reduser risikoen for feilaktig bekjempning av egne styrker.25 Sam-

tidig er JP 3-09.3 (ibid.) tydelig på at det også finnes ulemper som trunkering og datainngangs-

feil, økt koordineringsbehov for å sikre interoperabilitet og økt arbeidsbelastning i visse situa-

sjoner.26 Selv om dette omhandler CAS så er mye overførbart til operasjonell ildstøtte. 

Det vi har gjort i våre undersøkelser er å etablere en baseline, i kontekst, gjennom å gjøre må-

linger på tidsbruk, for tradisjonell CAS med analoge prosedyrer. Deretter ble det, grunnet tek-

niske problemer under TRIAL, gjort en teoretisk sammenstilling av tidsbruk ved bruk av digi-

tale verktøy gjennom å kutte bort enkelte muntlige sendinger. Dette kunne gjøres ettersom 

JTAC brukte sin dataterminal til forberedelser og det kun var sendingen av data som måtte 

gjøres ved muntlige prosedyrer. Ved sammenligning av de to analyseenhetene så vi at digital 

hjulpet CAS medførte følgende tidskompresjon: TRIAL 1 - 69%; TRIAL 2 - 64%. Selv om 

dette baserer seg på teoretiske tall, så indikerer dette en ytelsesforbedring med faktor 3. 

6.2 Hvordan påvirker dette muligheter i det militære spillerom? 

Oppgavens forskningsspørsmål handler om forskjell i ytelse mellom analog og digital hjulpet 

operasjonell ildstøtte, hvor undersøkelsene, basert på et strategiske utvalg, har vist en teoretisk 

ytelsesforbedring, mellom CAS og DACAS, på en faktor 3. Hvilken verdi dette funn har utover 

den spesifikke situasjon skal vi se nærmere på i påfølgende kapittel. Nå først skal vi rette opp-

merksomheten mot det operasjonelle ildstøttesystemets ytre effektivitet, og hvordan ytelses-

endringen påvirker muligheten til å skape effekt i det militære spillerom. Kapittelet fremstår 

dermed som spesielt viktig for å kunne svare på oppgavens forskningsspørsmål.. 

Ettersom ytelsen skaper en tidskompresjon, så skal vi starte med å se nærmere på de operasjo-

nelle faktorene. I teorikapittelet så vi Vego (2009, p. III-4) forklare hvordan krigføring handler 

om å skape og opprettholde handlefrihet, hvilket primært oppnås gjennom å balansere faktorene 

tid, rom, styrker og informasjon. Det vi ser i oppgavens empiriske funn er at tidskompresjon, 

når operasjonell ildstøtte er aktivert som kampkraft i det militære spillerom, også påvirker rom.  

 

                                                
25 JP 3-09.3 beskriver hvordan digital informasjonsutveksling kan bedre situasjonsforståelse. Eksempelvis kan 
JTAC få informasjon om egne og fiendens styrker eller informasjon om jagerflyets posisjon, hastighet, våpenlast, 
sensordekning, etc. i sin dataterminal. Avhengig av situasjon, så vil en JTAC med digitale hjelpemiddel bruke 
mindre tid på å utvikle CAS briefer samtidig som han oppnår større nøyaktighet gjennom å visualisere og generere 
informasjon på dataterminal. 
26 JP 3-09.3 presiserer hvordan arbeidsbelastning kan økes i et visuelt miljø når informasjon må skrives eller leses 
mot talekommunikasjon mens man må opprettholde øyne på sensorer, mål eller grunntrussel. 
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Tidskompresjonen muliggjorde i denne spesifikke situasjon: 

• Vi kunne angripe tre ganger så mange mål à funksjonen innsatsmidlene får økt effekt. 

• Vi reduserte flyets eksponeringstid tre ganger à  funksjonen beskyttelse får økt effekt.  

Som beskrevet tidligere så er feltfunksjonene kampkraftens byggeblokker, hvilket medfører at 

økt effekt kan betraktes som synergi og styrkemultiplikasjon. Merk at det eneste som er endret 

er den operasjonelle faktoren informasjon, hvor digital interaksjon utveksler informasjon hur-

tigere, hvilket fører til en tidskompresjon som balanseres gjennom økt handlerom. Dette kan 

betraktes som en ekspansjon av rom, hvilket muliggjør styrkeutveksling om en lykkes i å nytte 

handlingsfriheten til å aktivere kampkraft. Sammenlignet med baseline kan en da bruke mindre 

ressurser for å oppnå samme effekt, eller de samme ressurser for å oppnå en større effekt. Ved 

å bruke de operasjonelle faktorene kan vi dermed skape følgende kausalkjede: 

Digitalisering av informasjon skaper kompresjon av tid (ytelse), hvilket muliggjør eks-

pansjon av rom og påfølgende situasjonsspesifikk styrkemultiplikasjon av feltfunksjo-

nene innsatsmidler og beskyttelse (effektivitet).  

Kausalkjeden bidrar til å skape forståelse rundt hvordan digital hjulpet operasjonell ildstøtte 

muliggjør en ytre effektivitet som bidrar til en størrelsesordens styrkemultiplikasjon i det mili-

tære spillerom. Det vi ser er at endring i den faktoren tid skaper endring i faktoren styrker. 

Innenfor det analytiske rammeverk kan vi dermed bruke balanseringen av operasjonelle fakto-

rer, med kompresjon av tid og ekspansjon av rom, som forklarende mekanisme. 

Innføringen av digital kommunikasjon i det operasjonelle ildstøttesystem påvirker dermed po-

tensialet for å skape effekt gjennom å øke handlerommet. Det innebærer at vi, med utgangs-

punkt i baseline, kan skape situasjonsspesifikk styrkemultiplikasjon dersom vi klarer å utnytte 

denne muligheten. Som beskrevet definerer Vego (2009) handlefrihet som «evnen til å gjen-

nomføre kritisk viktige, multiple og forskjellige beslutninger for å oppnå tildelte militære mål» 

(ibid. p. III-4). Dette handler om operasjonskunst, som for den operasjonelle ildstøtten opera-

sjonaliseres gjennom den metodiske målbekjempningsprosessens systemiske tilnærming - hvor 

hensikten er å skape rett aktivitet, på rett tid, mot de rette mål, for å skape rett effekt. 

Tradisjonelt har dette oppnådds gjennom å kunne planlegge med utgangspunkt i en overlegen 

situasjonsforståelse. Denne kunnskapsoppbygningen underlettes dersom man starter allerede 

i fredstid, eksempelvis gjennom bygging av MIDB/GFI/MTL som del av den daglige overvåk-

ningen av omgivelsene. Det systemiske i metodisk målbekjempning handler i det perspektiv 
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om å være tro mot beskrevne prosesser i arbeidet med å beslutte det operasjonelle ildstøttesys-

temets grensesnitt (sensorer og effektorer) mot omgivelsene. I klartekst så handler det om at 

kamppotensialet blir irrelevant om man på bakgrunn av sviktende planlegging plasserer en 

JTAC i et område hvor det ikke er fiende eller et angrepssystem utenfor rekkevidde til målet. 

Oppgavens funn er her et eksempel på at vi ikke klarte å skape rett aktivitet (DACAS), hvilket 

førte til at vi ikke fikk angrepet alle tilgjengelige mål (ytre effektivitet). Denne type operative 

planutfordringer møter definisjonene av operasjonskunst som vektlegger samordning i tid og 

rom men også de som vektlegger beslutningen om hvor og når en skal gjøre innsats. 

Videre er momentet interessant som et eksempel på at kreativiteten er ivaretatt gjennom struk-

turer. Selv om det er innebygd fleksibilitet i utførelsen så er grunntanken å slå fienden gjennom 

overlegen situasjonsforståelse og forhåndsplanlagt bekjempning. Det vi skal ta med oss er hvor-

dan en eventuell realisering av potensialet for styrkemultiplikasjon setter økte krav til operativ 

planlegging generelt og den metodiske målbekjempningsprosessen spesielt. For det første må 

vi planlegge basert på økt forståelse for hvordan digitale hjelpemiddel påvirker egne muligheter 

og begrensninger, eksempelvis gjennom å kunne prioritere aktivering av digital hjulpede kom-

binasjoner som komprimerer tid og ekspanderer rom. På den måten kan det oppnås handlefrihet 

som, for det andre, kan utnyttes til å skape synergier og rettet effekt i det militære spillerom.  

Et annet viktig aspekt er det operasjonelle ildstøttesystemets reelle evne til å samhandle og 

samvirke digitalt i nettverk. Dersom vi skal utnytte mulighetene ytelsesendringen medfører så 

må forberedelsene gjøres før kampkraft aktiveres. Dette innebærer både menneskelig-, prose-

dyremessig-, og teknisk- interoperabilitet. JP 3-09-3 forklarer eksempelvis hvordan DACAS 

krever spesiell oppmerksomhet rundt oppsett av digitale system, samtidig som JTAC må kjenne 

til de ulike flyenes kapabilitet og kommunikasjonsforutsetninger for å muliggjøre en effektiv 

bruk av digital kommunikasjon. Det samme gjelder for K2 og fasiliteringen av digital kommu-

nikasjon i det operasjonelle ildstøttesystemet. Dette krever naturligvis at hardware og software 

er tilgjengelig, men også utdanning, trening og øving (UTØ) av personell. Her belyses noe av 

sårbarheten med digitale hjelpemiddel, hvilket også er hovedgrunnen til at det fremdeles er 

analog gjennomføring som er utgangspunktet for kommunikasjon i operasjonell ildstøtte. 

Oppgavens problemformulering handlet om landmaktens evne til å løse sine kjerneoppdrag, å 

finne, binde og ramme motstanderen, hvor vi har sett at digital kommunikasjon gir et situa-

sjonsspesifikt økt potensial for å ramme i det militære spillerom. Ettersom oppgavens relevans 

ligger i kunnskapsoppbygning så skal vi beskrive dette i termer fra relevant operasjonell 
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doktrine. Om vi starter med Forsvarets operative grunnlag så vil digital hjulpet operasjonell 

ildstøtte, som tankemåte og kultur, kunne inngå i generell fleksibilitet. For spesifikk fleksibilitet 

så får funksjonen et økt kamppotensial som kan støtte operativ sjef med å finne, binde og 

ramme, uavhengig av hans valg av metode (utmattelse, manøver, stabiliserende). Organisato-

risk kan den operasjonelle ildstøtten aktiveres som strukturelement eller som skreddersydde 

enheter, hvor den metodiske målbekjempningsprosessen fastsetter beslutningsnivå27 og hvor-

dan funksjonen skal opptre28. Relevant her er hvordan digital kommunikasjon øker den opera-

sjonelle ildstøttens evne til å endre opptreden, og da spesielt økt voldsomhet gjennom situa-

sjonsspesifikk styrkemultiplikasjon. Dette bringer oss til Operativ evne som en av de beskrevne 

kapabilitetsinndelinger. Funksjonens økte kamppotensial, gitt styrkemultiplikasjon, innebærer 

her et økt bidrag til landmaktens evner og kapasiteter og dermed en økt operativ evne for For-

svaret – hvilket i tur betyr økte muligheter for fellesoperative synergier i det militære spillerom! 

Når det er sagt, så er det kanskje i de andre kapabilitetskategoriene (reaksjonsevne; deployer-

barhet; utholdenhet; interoperabilitet) at det operasjonelle ildstøttesystemet har sine mer frem-

tredende egenskaper, avhengig av hvilke kombinasjoner man velger. Oppsummert så skaper 

konseptet for operasjonell ildstøtte en økt forståelse i termer av operasjonell doktrine, og da 

spesielt ettersom potensialet for funksjonsbidrag aktualiserer landmaktens kjerneoppdrag. 

Vi har tidligere beskrevet hvordan metodisk målbekjempning påvirker det operasjonelle ild-

støttesystemets gjennom å tillate eller begrense aktivitet. Dette kan utdypes gjennom å bruke 

inndelingen av K2 i art of command og science of control. Tradisjonell metodisk målbekjemp-

ning handler om science of control, hvor tilnærmingen er at systemiske forberedelser legger 

grunnlaget for et høyt operativt tempo som gjør oss proaktive i forhold til motstanderen. Sam-

tidig erkjennes det at ingen planer overlever møtet med virkeligheten. Det er derfor viktig at 

det operasjonelle ildstøttesystemet har robuste og bærekraftige muligheter for å hente seg inn 

om en kommer ut av forberedelsene, mister tempo og blir reaktiv i det militære spillerom. Dette 

handler om hvordan krav til gjennomføring medfører et økt koordineringsbehov i oppdukkende 

situasjoner og hvordan dette forlenger tiden fra målobservasjon til våpenvirkning.  

I teorikapittelet ble dette beskrevet gjennom metodisk målbekjempning kontinum, hvor en be-

vegelse fra venstre mot høyre representerte redusert tid og terskel for å møte krav i targetingdi-

rektiv. For å sikre motstandsdyktighet har den metodiske målbekjempningsprosessen skapt rom 

                                                
27 Beslutningsnivå: Sentralisert vs. Desentralisert. 
28 Opptreden: Forutsigbar vs. Uforutsigbar, Tillitsskapende vs. Tempo-orientert, Samarbeidsvillig vs. voldsom. 
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for selvregulering gjennom en tilsvarende bevegelse fra science of control til art of command. 

I teorikapittelet så vi Mattelear (2009) beskrive hvordan operasjonskunst kommer fra to kilder: 

operasjonell doktrine og kreativiteten til sjefen og hans stab. Et større innslag av art of com-

mand innebærer at de ulike beslutningsnivå får et større ansvar for å ta gode beslutninger i 

situasjonen. Eksempel kan være: en JTAC som gjør vurderinger rundt 5-pillars-of-strike under 

bekjempning; et JFSE som på bakgrunn av oppdatert situasjonsforståelse retasker ressurser for 

en dynamisk bekjempning; eller en observasjon av et HPT gruppert nært et definert risikoobjekt 

som krever beslutning på operasjonelt nivå. Denne type problemstillinger avhjelpes av tydelig-

het rundt hvem som kan godkjenne (TAA) og hvem som kan utløse (TEA) mål, samtidig som 

dette stiller krav til K2 som subsystem. Sentralt her er evnen til å dele informasjon, slik at de 

ulike nivå kan ta beslutninger på et presist grunnlag når situasjonen krever det. Aspektet er 

relevant ved at det trekker frem det operasjonelle ildstøttesystemets vertikale dimensjon og 

kobler aktiviteten mot regler for bruk av militærmakt. Det vi ser er at det finnes forutsetninger 

som skal hjelpe oss å gjenskape normalsituasjon med et proaktivt operasjonsmønster innrettet 

mot optimal bruk av tildelte ressurser. Samtidig handler dette om å dele informasjon, hvor bruk 

av digital kommunikasjon kan være en viktig bidragsyter for å gjenskape situasjonsforståelse.  

Avslutningsvis, så ser vi at mulighetene, som en bedret systemytelse skaper i det militære spil-

lerom, er avhengig av proaktivitet og forutsetninger som bygges før kampkraft aktiveres – hvor 

nøkkelen er å bruke systemkompetanse til å identifisere og gripe disse mulighetene. 

6.3 Hva kan vi si om resultatets kvalitet? 

Oppgavens metodekapittel beskriver følgende fire kriterier som skal hjelpe oss å vurdere forsk-

ningens kvalitet: begrepsvaliditet, intern validitet, ekstern validitet og reliabilitet. Dette blir 

dermed utgangspunkt for å beskrive hvor bra vi har undersøkt det vi ønsker å undersøke. 

Vi skal starte med å se på den interne validiteten til oppgavens teoretiske resultat, beskrevet 

med følgende årsaksforklaring: digitalisering av informasjon skaper kompresjon av tid (ytelse), 

hvilket muliggjør ekspansjon av rom og påfølgende styrkemultiplikasjon av feltfunksjonene inn-

satsmidler og beskyttelse (effektivitet). I forhold til Torell og Svenssons (2007, s. 64) fire år-

sakskriterier så møter det teoretiske resultat det første kravet om kontrafaktisk forskjell, hvilket 

vises gjennom kvantitative målinger av ytelsesendringer og observerte effekter i det militære 

spillerom. Når det gjelder kravene om tidsordning og isolering så møtes dette gjennom øvings-

design og kontekstuell kontroll. Det siste er årsakskriteriet er mekanismen. I metodekapittelet 

så vi Andersen (2013, s. 34) vektlegge nødvendigheten av at begrepsfestingen skjer på riktig 
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abstraksjonsnivå, noe som kan underlettes ved bruk av teori. Dette ble gjort i forrige kapittel 

hvor man ved hjelp av de operasjonelle faktorene koblet sammen input og outcome. Kompre-

sjon av tid og ekspansjon av rom blir dermed mekanismen som forklarer hvordan økt ytelse gir 

økt effekt. Dette betyr at alle årsakskriteriene er møtt, hvilket, i kombinasjon med triangulering 

av ulike innsamlingsmetoder, peker på en god indre validitet. På den andre siden så fikk vi 

ingen konkrete ytelsesmålinger, noe som betyr at vi skal være forsiktige med de målte størrel-

ser. Selv om det var tilnærmet likt resultat på de to gjennomførte TRIAL så er grunnlaget for 

svakt til å gjøre slutninger rundt 3x ytelsesbedringer ved DACAS og hvordan dette påvirker 

mulighetene til å skape effekt i det militære spillerom. Dette er også grunnen til at FFI-rapporten 

tillater seg å runde opp 3x3=9 til en størrelsesorden, til 10x – hvilket er lettere å kommunisere. 

Når det er sagt, så er det tydelige indikasjoner på hvilke størrelser, situasjonsspesifikk forbed-

ring, vi kan forvente oss ved enkelte digital hjulpede kombinasjoner av operasjonell ildstøtte. 

Det andre kvalitetskriteriet vi skal se på er reliabilitet. Undersøkelsen forskningsdesign kan 

replikeres med bruk av andre strategiske utvalg,29 hvor man sannsynligvis kommer frem til 

andre baseline og målinger av ytelse og effekt. Disse vil deretter kunne forklares i rammen av 

oppgavens teoretiske perspektiv og i rammen av overnevnte årsaksforklaring. Når det kommer 

til oppgavens valgte kombinasjon, så kan også denne replikeres, eksempelvis gjennom å bruke 

samme øvingsdesign. Det kan bli nødvendig om en ønsker å gå fra teoretiske til faktisk resultat. 

Det operasjonelle ildstøttesystemet har sekvensielle avhengigheter og en konseptuelle modell 

som muliggjør tydelige strategiske utvalg, hvilket gir et godt utgangspunkt for å skape et spor-

bart forskningsdesign. Oppgaven møter derigjennom kriteriet om reliabilitet. 

Ettersom oppgavens resultat baserer seg på et strategisk utvalg så blir det spesielt viktig å se på 

ekstern validitet og verdi utover den spesifikke undersøkelsen. Som nevnt i metodekapittel så 

inneholder det operasjonelle ildstøttesystemet mange ulike kombinasjoner. Disse vil naturligvis 

få andre baselines, avhengig av hvilke prosedyrer som gjelder for analog kommunikasjon, med 

påfølgende situasjonsspesifikke ytelsesforbedringer, ved bruk av digitale hjelpemiddel, der det 

er mulig. Det som interesserer oss er om vi, på bakgrunn av oppgavens resultat, kan si noe 

generelt for hele det operasjonelle ildstøttesystemet. På den ene siden så finnes det støtte i me-

todelitteraturen for at vi kan generalisere på bakgrunn av en teoretisk representativitet. Ander-

sen (2013 s. 13) åpner eksempelvis opp for dette dersom vi kan vise til overbevisende 

                                                
29 Kombinasjoner av: Kontekst og bidrag til landmaktens kampkraft i situasjonen; Produkt det operasjonelle ild-
støttesystemet skal levere; Aktiverte systemelementer (sensor og effektor); Beslutningsnivå; Kommunikasjonsløs-
ninger. 
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argumentasjon om hvordan empiriske sammenhenger og prosesser kan ses som representative 

for typologier, begreper og forklaringsmekanismer. På den andre siden så kan det vise seg at 

kombinasjonene skiller seg så mye at de kan betraktes som topologier. Dette innebærer at man 

skal være forsiktig med generaliseringer, spesielt i forhold til spesifikke resultat som størrelsen 

på ytelsesforbedring og styrkemultiplikasjon. Når det er sagt så er det god teoretisk støtte for å 

kunne generalisere årsaksforklaringen ettersom mekanismen er på riktig abstraksjonsnivå. 

Til slutt skal det nevnes at viktige begrep for undersøkelsen følger vedtatte definisjoner. Der-

med møtes alle fire kriteriene som skal hjelpe oss å bedømme forskningens kvalitet. Overordnet 

så oppleves det som om oppgavens forskningsdesign har latt oss undersøke det vi ønsket med 

god forklaringskraft. Viktigst fremstår generaliseringen, hvor vi basert på en passende og rela-

terbar case har funnet noe med verdi for hele det operasjonelle ildstøttesystemet. 

6.4 Hvilke andre lærdommer kan vi trekke? 

Oppgavens problemformulering handler om å forklare hvordan digital hjulpet operasjonell ild-

støtte virker inn på landmaktens evne til å løse sine kjerneoppdrag, mens forskningsspørsmålet 

fokuserer på hvordan en ytelsesforbedring påvirker mulighetene til å skape effekt i det militære 

spillerom. Kapittelet over beskriver hvordan undersøkelsens forskningsdesign har tilnærmet 

dette på en god måte. Samtidig fanger casestudiet andre relevante aspekt rundt utviklingen av 

det operasjonelle ildstøttesystem. Disse har gyldighet innenfor de samme analytiske rammeverk 

og er viktige ettersom de øker forståelsen for fenomenet. Vi skal nå trekke frem noen av disse 

lærdommene. På samme måte som i kapittelet om tidligere kunnskapsoppbygning, så skal vi 

starte på makronivå. Oppgavens analyse beskriver det operasjonelle ildstøttesystemets ytelses-

forbedring med utgangspunkt i en baseline hvor kommunikasjonen er analog. Dersom vi ser 

dette i sammenheng med utviklingstrendene så vil en økt bruk av digitale hjelpemiddel etter-

hvert kunne skape en ny normalsituasjon, hvor digital kommunikasjonen er baseline. Dette for-

teller oss at dagens potensial for å skape styrkemultiplikasjon gjennom bruk av teknologiske 

hjelpemiddel er midlertidig. Lærdommen er kanskje ikke ny,30 men den er konkret og verdifull 

for funksjonsforståelsen. Samtidig fremkommer det tydelig hvordan muligheter kan åpne seg 

om en er i fremkant av den teknologiske utviklingen.  

Om vi går til mikronivå så er kunnskapsoppbygging tidligere knyttet mot utvikling av spesi-

fikke systemelementer. For effektorer er det relevant å belyse kombinasjonen av digital BLOS 

                                                
30 Jfr. Clausewitz og skillet mellom krigens natur og karakter. 
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kommunikasjon og avstandsleverte våpen, eksempelvis om flyene i øvelsens scenario kunne 

levert våpen uten å eksponere seg for farlig område. Dette vil kreve endringer i etablerte CAS 

prosedyrer, samtidig som det vil kunne skape store endringer i bruken av flystøtte til bakkeope-

rasjoner. For sensorer er det relevant å trekke frem utvikling av nye plattformer og ambisjonen 

om sanntidsbilde av stridsfeltet. Dette stiller nye krav til metodisk målbekjempning og proses-

sen med å velge ut, prioritere og påvirke mål, men også til operasjonell ildstøtte som skal koor-

dinere og integrere bruken av innsatsmiddel slik at man oppnår ønsket effekt. 

Dette bringer oss til mesonivå hvor vi skal trekke frem ytterligere aspekt som kan bidra til å 

øke vår forståelse for det operasjonelle ildstøttesystemet. Vi skal ta utgangspunkt det syste-

miske i metodisk målbekjempning og beskrivelsen av hvordan man kan miste tempo dersom 

man blir satt ut av forberedelsene. I oppgavens analyse trekkes det frem hvordan det finnes 

planmessige forutsetninger som skal hjelpe oss å gjenskape normalsituasjon, at dette handler 

om å dele informasjon og skape situasjonsforståelse - hvor digital kommunikasjon kan være en 

viktig bidragsyter. Disse interaksjonene baserer seg på prosedyrer tilpasset analog kommuni-

kasjon, hvilket innebærer det Perrow (2009) beskriver som lineære interaksjoner og tette kob-

linger mellom systemelementene. I oppgavens innledning så vi FFOD beskrive hvordan utvik-

ling av informasjonsteknologi muliggjør samhandling og samvirke på nye og mer effektive 

måter, samt hvordan studier i rammen av NbF utvikling fokuserte på hvordan nettverkstekno-

logi forbedrer en militær styrkes lokaliserings-, beslutnings- og engasjementsmobilitet. For den 

operasjonelle ildstøtten så medfører dette, at dersom man søker full utnyttelse av potensialet i 

nettverksbasering, så må en åpne opp for komplekse interaksjoner og kanskje også løsere kob-

ling mellom systemelementene. På den måten vil man kunne skape større bærekraft og mot-

standsdyktighet for funksjonen. Artilleribataljonens JFS handbook presenterer i denne sam-

menheng en hypotese hvor digital samhandling i nettverk bedrer det operasjonelle ildstøttesys-

temets evne til: felles situasjonsforståelse; integrert og parallell planlegging; taktisk samvirke i 

fellesoperativ ramme. Dette er interessant da dette bidrar til det operasjonelle ildstøttesystemets 

potensial for å skape effekt i det militære spillerom. Samtidig er man her ved en grense hvor 

det kreves operasjonell- og organisatorisk innovasjon for å realisere de tekniske mulighetene.  

Lærdommen er at det i dag er store muligheter for å bedre den operasjonelle ildstøtten gjennom 

å justere den sosio-tekniske balansen, samtidig som dette kan være risikofylt dersom en ikke 

forstår fenomenet. Designprosessens tilnærming, med en balanse mellom praksis og teori, frem-

står dermed som en fornuftig fremgangsmåte for konseptledet funksjonsutvikling. 
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7. Avslutning 

Oppgaven problemformulering handler om å forklare hvordan digital hjulpet operasjonell ild-

støtte virker inn på landmaktens evne til å løse sine kjerneoppdrag, hvilket møtes gjennom å 

svare på følgende forskningsspørsmål: 

Hvordan påvirker innføring av digital kommunikasjon det operasjonelle ildstøttesyste-

mets potensial for å skape effekt i det militære spillerom? 

7.1 Konklusjon 

Basert på oppgavens undersøkelser blir første konklusjon som følger: 

Digital kommunikasjon gir ytelsesforbedring gjennom kompresjon av tid, hvilket i tur mu-

liggjør situasjonsspesifikk styrkemultiplikasjon gjennom ekspansjon av rom. 

Hvordan digital kommunikasjon påvirker den operasjonelle ildstøttens potensial for å skape 

effekt handler dermed om styrkeøkonomi, ved at man i enkelte situasjoner får en utveksling 

mellom innsats og effekt i det militære spillerom. Oppgavens undersøkelser indikerer at spesi-

fikke kombinasjoner operasjonell ildstøtte har potensial for 3x ytelsesbedring og opp mot en 

størrelsesorden (9x) styrkemultiplikasjon. Det betyr at man i enkelte situasjoner kan bruke 

mindre ressurser for å oppnå samme effekt, eller samme ressurser for å oppnå en større effekt!  

Digital kommunikasjon har altså økt potensialet for effekt i det militære spillerom, hvilket in-

nebærer en økning i den spesifikke fleksibilitetens voldsomhet og i Forsvarets operative evne. 

Samtidig er det identifiserte potensial situasjonsspesifikt, hvilket innebærer at en planlagt rea-

lisering av potensialet medfører økte krav om presisjon i aktivering av innsats. Neste konklu-

sjon handler derfor om hvilke implikasjoner ytelsesforbedringen får på operasjonsplanlegging: 

Realisering av potensial for styrkemultiplikasjon setter økte krav til den metodiske målbe-

kjempningsprosessens, spesielt i forhold til å kjenne egne muligheter og begrensninger. 

Her møtes definisjonene av operasjonskunst, samtidig som det pekes på viktigheten av situa-

sjonsforståelse og systemkompetanse i planlegging og utførelse av operasjoner. Innføringen av 

digital kommunikasjon og kommunikasjon i nettverk er en variabel som påvirker det operasjo-

nelle ildstøttesystemet ved å tredoble antallet kombinasjoner. Derfor stilles det økte krav til 

operativ planering slik at man klarer å gripe og aktivere nye muligheter i det militære spillerom. 

Ettersom informasjonsteknologiens påvirkning er en pågående utviklingstrend blir regelmes-

sige avstemminger av den operasjonelle ildstøttens kamppotensial av betydning. Først da kan 
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funksjonsrepresentanten komme med presise anbefalinger på hvordan, hvor og når den opera-

sjonelle ildstøtten kan bidra til at operativ sjef når sine målsetninger og sluttilstand. 

Dette bringer oss til den tredje og siste konklusjonen: 

Innføring av digital kommunikasjon må ses i sammenheng med pågående utviklingstrend 

som skyver på det operasjonelle ildstøttesystemets sosio-tekniske balanse. Forståelse av 

fenomenet blir derfor viktig for videre funksjon- og kapabilitetsutvikling. 

Som beskrevet i oppgavens innledning så er dette et pågående fenomen. Forrige konklusjon 

handlet om hvordan vi metodisk går frem for å realisere et økt potensial, mens denne handler 

om å se fremover for å sikre videre utvikling av kamppotensial. Felles for begge er fokuset på 

kompetansebygging og ambisjonen om å bedre landmaktens evne til å løse sine kjerneoppdrag. 

7.2 Anbefaling 

Oppgaven har relevans ved at den viser hvordan bruk av digitale hjelpemidler gir en målbar 

forbedring av den operasjonelle ildstøttens effekt i det militære spillerom. Resultatet er situa-

sjon- og kombinasjonsspesifikt, men skaper en økt gripbarhet og forståelse for fenomenets be-

tydning for det operasjonelle ildstøttesystemet. Den første anbefalingen blir naturligvis å fort-

sette denne type målinger, slik at en kan gå fra teori til faktisk resultat på oppgavens undersø-

kelse, men også gjennom å prøve andre kombinasjoner. På den måten vil en bygge systemkom-

petanse som kan bidra til å forme videre funksjonsutvikling, men også forutsetninger for å 

kunne aktivere riktig kamppotensial for å skape effekt i det militære spillerom. 

Andre anbefaling kommer i forlengelsen av den første. I tillegg til å designe målinger på situa-

sjoner og kombinasjoner, så bør tilsvarende fremgangsmåte utvides til å omfatte Forsvarets 

operative grunnlag. På den måten kan vi få en gripbar kunnskapsbase basert på erfaringer fra 

planlegging og utførelse av operasjoner med ulike valg av organisasjon, opptreden, beslut-

ningsnivå og operativ metode. Dette har verdi i forhold til innledningens beskrivelse av «et 

større behov en tidligere for tilgjengelige og fleksible innsatsmidler» (FFOD 2014, pkt. 01002). 

Videre vil gripbare resultater bidra til generell fleksibilitet og kunnskapsoppbygning rundt mu-

ligheter og begrensninger ved de ulike idémessige grunnlag. Som beskrevet i kapitelet om opp-

gavens relevans så vil operative metoder være spesielt interessant ettersom dette kan si noe om 

forskjellen i styrker og svakheter mellom et manøver- og et utvekslingskonsept.  

Anbefalingene over handler om konseptledet kapabilitetsutvikling, hvor en gjennomfører rea-

listiske øvelser og bruker operasjonsanalyse for å bygge systemkompetanse. Planlegging og 
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utførelse av denne type øvelser er ressurskrevende. Samtidig kan spesifikke design, som vist i 

gjennom oppgavens tilnærming, appliseres på eksisterende øvelser uten stor påvirkning på dens 

målsetninger. Nøkkelen er å bruke designprosessen for å tvinge planlagte aktivitet (praktiske 

syklus) inn i den teoretiske syklus, slik at man nytter de muligheter som er til å utøke kunn-

skapsbasen. Anbefalingen peker altså på behovet for å skape en lærende organisasjon. Suksess-

kriteriet er å akseptere at vi er en kompetanseorganisasjon der forståelsesoverlegenhet er av økt 

betydning for landmaktens kamppotensial. Gjennom å finne forskjeller og asymmetrier kan 

styrke rettes mot svakhet. På den måten bedres forutsetningene for å påføre fienden vår vilje. 

Endret sosio-teknisk balanse kan være en mulighet for å skape denne type avgjørende fordeler. 

8. Referanser 
Andersen, S. S. (2013). Casestudier: forskningsstrategi, generalisering og forklaring. 2. ut-
gave, Bergen: Fagbokforlaget. 
 
Artilleribataljonen (2015). Artbno 15009 (B) Systemøvelse 4 ACE. Bardu: Artilleribataljonen.31 
 
Artilleribataljonen (2016). Joint fire support handbook. Bardu: Artilleribataljonen.32 
 
Bendiksen, R. S. (2017a). Forslag til utvidelse av konseptuell modell for operasjonell ildstøtte. 
Skriftlig examination i kurs Militärteknisk fördjupning del 2 (2HU054). Stockholm: Försvars-
högskolan.  
 
Bendiksen, R. S. (2017b). Utvikling av operasjonell ildstøtte – et eksempel på episteme i pro-
sjektledet kapabilitetsutvikling. Examination för moment 2 i kurs Militärteknisk fördjupning 
del 2 (2HU054). Stockholm: Försvarshögskolan. 
 
Bendiksen, R. S. (2018). T9 PM X5. Enskild skriftlig hemuppgift i kurs Militärteknik och Insats 
(2HU044). Stockholm: Försvarshögskolan. 
 
Chapman, G. (2003). An Introduction to the Revolution in Military Affairs. I XV Amaldi Con-
ference on Problems in Global Security. Helsinki, Finland September 2003. 
http://www.lincei.it/rapporti/amaldi/papers/XV-Chapman.pdf 
 
Denscombe, M. (2014). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom sam-
hällsvetenskaperna. 3. uppl., Lund: Studentlitteratur. 
 
Diesen, S. (2012). Manøverkrigføring i det 21. århundre: er mekaniserte styrkers storhetstid 
forbi? Norsk Militært Tidsskrift, 182(2), ss. 4-12. 
http://nor-miltids.com/NMT-årganger/2012/NMT%202.2012%20low.pdf 
 

                                                
31 Klassifisert som BEGRENSET. Utdrag er godkjent for bruk av forfatteren. 
32 Klassifisert som BEGRENSET. Utdrag er godkjent for bruk av forfatteren. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN   
Maj. Roy S. Bendiksen 
HSU-T 16-18 
 

Sida 42 (44) 

Etzioni, A. (1964). Modern Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
 
Fisher, D. (2011). Morality and war: can war be just in the twenty-first century? Oxford: Ox-
ford University Press. 
 
Fagsjef Artilleri og Luftvern (2017). Artilleriets utviklingsplan. Rena: Hærens våpenskole.33 
 
Forsvaret (2010). Forsvarssjefens plan for utvikling av et nettverksbasert forsvar. Del 1 – Stra-
tegi. Oslo: Forsvaret. 
 
Forsvaret (2011). Forsvarssjefens plan for utvikling av et nettverksbasert forsvar. Del II – Plan. 
Oslo: Forsvaret. 
 
Forsvaret (2015). Pressedag Arctic Challenge Exercise 2015. 
https://forsvaret.no/aktuelt/pressemeldinger/pressedag-arctic-challenge-exercise-2015 [2015-
05-20] 
 
Forsvarsdepartement (2016). Mandat for å utrede den videre utviklingen av landmakten. Oslo: 
Regjeringen. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/395af4a73b2c4efaade98218515b536b/land-
makt_mandat_web.pdf 
 
Forsvarsdepartementet (2008). Policy for utviklingen mot nettverksbasert forsvar. Oslo: Regje-
ringen.  
 
Forsvarssjefen (2012). Direktiv for operative krav. Oslo: FSJ.34 
 
Forsvarssjefens landmaktsutredning (2017). LMU informasjonsmøte. 
https://forsvaret.no/landmakt/dokumenter [2018-05-13] 
 
Forsvarsstaben (2004). Forsvarets doktrine for landoperasjoner. Oslo: Forsvarets stabsskole. 
 
Forsvarsstaben (2007): Forsvarets fellesoperative doktrine. Oslo: Forsvarets stabsskole. 
 
Forsvarsstaben (2014). Forsvarets fellesoperative doktrine. Oslo: Forsvarets stabsskole. 
 
Försvarsmakten (2016). Militärstrategisk doktrin - MSD-16. Stockholm: Försvarsmakten 
 
Försvarsmakten (2017). Svensk planerings- och ledningsmetod (SPL). Stockholm:  
Försvarsmakten. 
 
Gerasimov, V. (2013). The value of science is in the foresight: new challenges demand rethink-
ing the forms and methods of carrying out combat operations. Military review: the professional 
journal of the U.S. Army, 96(1), ss. 23-29. 
http://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/MilitaryRe-
view_20160228_art008.pdf 
 
                                                
33 Klassifisert som BEGRENSET. Utdrag er godkjent for bruk av forfatteren. 
34 Klassifisert som BEGRENSET. Inndeling i kapabilitetskategorier er ugradert. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN   
Maj. Roy S. Bendiksen 
HSU-T 16-18 
 

Sida 43 (44) 

Karber, P. A. (2015). ”Lessons learned” from the Russo-Ukrainian war [draft]. I Historical 
lessons learned workshop. USA 8. July 2015. 
https://www.researchgate.net/profile/Phillip_Karber/publication/316122469_Karber_RUS-
UKR_War_Lessons_Learned/links/58f1576e458515ff23ab42bc/Karber-RUS-UKR-War-
Lessons-Learned.pdf 
 
Krepinevich, Jr., A. F. (2002). The military-technical revolution: a preliminary assessment. 
Washington: Center for strategic and budgetary assessment. 
https://csbaonline.org/research/publications/the-military-technical-revolution-a-preliminary-
assessment/publication 
 
Lind, W. S.; Nightengale, K.; Schmitt, J. F.; Sutton, J. W.; Wilson, G. I. (1989). The changing 
face of war: into the fourth generation. Marine Corps Gazette, 73(10), ss. 22–26. 
https://www.mca-marines.org/gazette/1989/10/changing-face-war-fourth-generation 
 
Martinussen, S. E. & Sele, M. L. (2015). Måling av effekt og yting under øving ACE (FFI-
rapport 2015/02229). Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt.35 
 
Mattelaer, A. (2009). The Crisis in Operational Art. I European security and defence forum 
workshop 2: new transnational security challenges and responses. Brussel, Belgium November 
2009. 
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Internat-
ional%20Security/1109esdf_mattelaer.pdf. 
 
NATO (2010). AArtyP-5(A), Nato indirect fire systems tactical doctrine. Brussels: NATO. 
 
NATO (2008). AJP-3.9, Allied joint doctrine for joint targeting. Brussels: NATO. 
 
NATO (2006). AJP-3.9.2, Land targeting. Brussels: NATO. 
 
NATO (2013). Allied command operations comprehensive operations planning directive. In-
terim V2.0, Brussels: NATO. 
 
Perrow, C. (1999). Normal accidents: living with high risk technologies. Princeton, NJ: Prince-
ton University Press. 
 
Smith, R. (2008). The utility of force: the art of war in the modern world. New York: Vintage 
Books. 
 
Stensrund, R., Rutledal, F., Danjord, F., Hellesnes, J.-I. & Bjørnsgaard, T. (2007). Metode for 
konseptutvikling (FFI-rapport 2007/01722). Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt. 
https://www.ffi.no/no/Rapporter/07-01722.pdf 
 
Storr, Jim (2009). The Human Face of War.  London: Continuum. 
 
 
 

                                                
35 Klassifisert som BEGRENSET. Utdrag er godkjent for bruk av forfatteren. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN   
Maj. Roy S. Bendiksen 
HSU-T 16-18 
 

Sida 44 (44) 

Tehler, H. & Brehmer, B. (2013). Design inom olycks-och krishanteringsområdet med fokus på 
ledning (Rapport 1021). Lund: Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering. 
https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Forskningsrapporter/Slutrapporter/De-
sign%20av%20responssystem_SLUTRAPPORT_20131015.pdf 
 
Torell, J. & Svensson, T. (2007). Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod. Stock-
holm: Liber. 
 
Tucker, P. (2017). Lessons from the Russian front [Ebook]. Defense One, August 2017. 
https://www.defenseone.com/assets/lessons-russian-front/portal/ 
 
U.S. Army (2017): Multi-domain battle: evolution of combined arms for the 21st century. Fort 
Eustis, VA: U.S. Army training and doctrine command. 
http://www.tradoc.army.mil/multidomainbattle/docs/MDB_Evolutionfor21st.pdf 
 
U.S. Joint Chiefs of Staff (2014). JP 3-09.3, Close Air Support. Washington: JCS. 
 
Vego, M. N. (2009). Joint operational warfare: theory and practice. Newport, RI: U.S. Naval 
War College.  
 
von Clausewitz, C. (1991). Om kriget. Stockholm: Bonniers fakta. 
 
von Moltke, H. G. (1993): Moltke on the art of war: selected writings. Novato, CA: Presidio 
Press. 
 
Widén, J. & Ångström, J. (2005). Militärteorins grunder. Stockholm: Försvarsmakten. 
 
Yin, R. K. (2006). Fallstudier: design och genomförande. Stockholm: Liber. 


