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Norsk soldatutdanning – relevant i forhold til opprørsbekjempning? 

Sammanfattning 
Utdanningssystemet for soldater til internasjonale operasjoner har blitt vesentlig endret som en 
følge av omstruktureringene i Forsvaret. I tillegg har norske styrker det siste året gjennomført 
stadig tøffere oppdrag i Afghanistan. Til tross for dette deployeres soldatene til 
operasjonsområdet hovedsakelig med bakgrunn fra den ettårige førstegangstjenesten. Dette 
stiller store krav til utdanningen.  

Hensikten med denne oppgaven er derfor å vurdere den norske utdanningsmodellen i forhold til 
de krevende operasjonene som gjennomføres av den norske PRTen og QRFen i Afghanistan. 
Oppgaven er fokusert rundt følgende tre spørsmål: Hva kjennetegner oppørskrig, hvilke 
utdanningsmessige prinsipper bør ligge til grunn for utdanningen av regulære styrker for å møte 
opprørsstyrker og hvordan er den norske hærens utdanningsmodell tilpasset dette? 

Oppgavens inneholder innledningsvis en beskrivelse av opprørskrig, og utledning av 8 
utdanningsprinsipper relatert til ytterpunktene i opprørsbekjempning, voldsmakts- og 
tillitsoperasjoner, jfr. spørsmål 1 og 2. Utdanningsplanen for PRTen og QRFen er deretter 
diskutert opp mot utdanningsprinsippene, samt at det er utledet tre prinsipper som danner en 
utdanningsmessig grunnplattform for opprørsbekjempning.  

Resultatet av undersøkelsen viser at utdanningen som gjennomføres er relevant i forhold til 
opprørsbekjempning, men også at utdanningen har klare begrensinger som en følge av den korte 
utdanningstiden. Blant annet er den ettårige utdanningen for kort for de operasjonene som MOT 
lagene gjennomfører i Afghanistan, samt at utdanningstiden til samtrenings- og 
samvirkeperioden for QRFen er presset. Gjennomgangen av den norske utdanningsmodellen 
viser også at det er visse mangler i utdanningsplanene. Blant annet manglet det konkrete 
utdanningsplaner for den operasjonsspesifikke utdanningsperioden til både QRFen og PRTen. 

Nøkkelord: Opprørskrig, opprørsbekjempning, soldatutdanning, Afghanistan, PRT, QRF, 
Norske styrker, Hæren 



Norwegian training of soldiers – relevant for counterinsurgency? 

Abstract 
The training system to soldiers to international operations has been considerably changed due 
to reorganisation of the Norwegian Armed Forces. Norwegian Forces in Afghanistan have also
carried out more and more difficult and risky missions the last year. Despite this, soldiers are 
still deploying to the mission area after only one year of training. This puts great demands 
upon the training system.  

Therefore, the purpose of this essay is to evaluate the Norwegian training model against the 
demanding missions which are being conducted in Afghanistan by the Norwegian led PRT and 
QRF. The essay is focused upon the following questions: What is characteristic of insurgency, 
which principles should the training model for regular forces follow in order to conduct 
counterinsurgency and is the Norwegian training model adapted to these principles? 

To begin with, the essay contains a description of insurgency and a derivation of 8 educational 
principles related to the extremities of counterinsurgency, brut force- and hearts and minds
operations, related to questions 1 and 2. Then the training program for the Norwegian led PRT 
and QRF will be discussed in relation to the educational principles. Three principles are also 
deduced which form a training platform for all soldiers conducting counterinsurgency.      

The conclusion shows that the Norwegian training model is relevant for counterinsurgency, 
but has limitations due to the short period of training. The year long training period is, for 
instance, too short for the demanding operations which the MOT teams are conducting in 
Afghanistan, and also marginal in relation to common training and combined arms training. 
The examination of the Norwegian training model also showed some shortcomings related to 
the planning documentation. For instance, the operational training periods for the PRT- and 
QRF unit hadn’t any tangible training program.   
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1 Bakgrunn 

1.1 Innledning 

Utviklingen av de fleste vestlige lands militærmakter har etter den kalde krigens slutt endret 
seg radikalt. Det endrede trusselbildet har gitt oss helt nye utfordringer i form av statlige og 
ikke statlige motstandere som for eksempel Al-Qaida, i stedet for den velkjente motstanderen 
i øst. Store nasjonale invasjonsforvar utdannet og trenet for å møte en eventuell Sovjetisk 
offensiv, er erstattet av små ekspedisjonsarmeer hvor hovedfokuset er rettet mot mulige 
operasjonsområder langt utenfor egne landegrenser. De fleste vestlige lands militærenheter er 
derfor omstrukturert og har betydelig færre soldater siden den direkte trusselen for en militær 
invasjon er redusert. Dette er også tilfelle i Norge hvor blant annet Hæren er redusert fra 16 
brigader med ca 180 000 soldater på begynnelsen av 1990 tallet, til 2 brigader med ca 9500 
soldater i dag.1  

Denne utviklingen har også medført at det strategiske konseptet for krigføringen har endret 
karakter fra et totalkrigsscenario der landets vitale interesser stod på spill, til 
lavintensitetskonflikter der militærmakten brukes som et sikkerhetspolitisk instrument i 
internasjonale konflikter.2 Det endrede trusselbildet har også påvirket utviklingen av 
nasjonale og internasjonale doktriner. Vår hovedmotstander er ikke nødvendigvis en 
likesinnet konvensjonell motstander, men kan i stedet være irregulære styrker som bruker 
geriljataktikk for å oppnå sine målsettinger. I tillegg gjennomføres operasjonene i et ukjent 
terreng og med helt andre klimatiske forutsetninger enn hva vi historisk sett har vært trenet og 
utrustet for.  

Den doktrinelle endringen innebærer også en kulturell endring i Forsvaret. 
Operasjonskonseptet, taktikken og stridsteknikken som er innarbeidet i organisasjonen 
gjennom de siste 50 årene er ikke nødvendigvis løsningen i Afghanistan. Dette medfører at 
innarbeidede rutiner og erklærte sannheter må gjennomgåes på nytt, noe som kan innebære en 
maktforskyvning mellom ulike avdelinger og organisasjoner i Forsvaret. Artilleriets 
maktposisjon i Hæren er for eksempel redusert siden artilleriet for tiden ikke er etterspurt i 
internasjonale operasjoner. Omleggingen har således også en kulturell dimensjon som 
erfaringsmessig generer intern motstand og som tar lang tid å endre. 

Denne radikale omleggingen har skapt helt nye utfordringer for mindre nasjoner som Norge. 
Vårt fokus ligger i dag på NATO- og FN ledede fredsoperasjoner i konfliktområder over hele 
verden, med et hovedfokus på den NATO ledede ISAF (International Security Assistance 
Force) operasjonen i Afghanistan. Dette er en operasjon hvor vi er teknologisk, og til dels 
numerært overlegen vår motstander, uten at dette har gitt oss den ønskede progresjonen.3 
NATO styrkene, i samarbeid med den Afghanske hæren (ANA) og de Afghanske 
                                                 
1 Stortinget. 1993. Innstilling fra Forsvarskomiteen nr 141 (1993-1994). 

http://www.stortinget.no/inns/1993/199394-141-003.html. Kilde benyttet 10. mars 2008 
2 Lavintensitetskonflikt er for øvrig et noe misvisende navn siden intensiteten på taktisk nivå kan være høy i 

mange av disse konfliktene. 
3 NATO styrkene støtter primært den Afghanske Hæren og de Afghanske politistyrkene i deres kamp mot 

opprørsstyrkene (Taliban). Samlet sett er disse styrkene numerært overlegen opprørsstyrkene. Det kan likevel 
stilles spørsmål om hvor reelle disse tallene er siden det er usikkert hvor lojale de afghanske styrkene er til det 
sittende regimet. Men som Norges Forsvarssjef Sverre Diesen sa i sin årlige tale: ” I en kamp mellom den 
enøyde og et antall blinde spiller det med andre ord ingen rolle hvor mange blinde det er – den ene seendes 
komparative fortrinn er så stort at andre faktorer, som f eks det tallmessige styrkeforhold, blir uten 
betydning.”(Diesen, Sverre. 2007. Status og utfordringer i Forsvaret. Foredrag ved Oslo militære samfunn 26. 
november 2007. http://www.mil.no/multimedia/archive/00101/FSJ_OMS_foredrag_26_101601a.doc. Kilde 
benyttet 27. november 2007)   
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politistyrkene (ANP), sliter med å skape og opprettholde sikkerheten i landet slik at 
styresmaktene, støttet av det internasjonale samfunnet, kan utvikle Afghanistan til et fredelig 
demokrati. Et økende antall drepte og skadede NATO soldater det siste halvåret er eksempler 
på at operasjonen ikke har den ønskede progresjonen, noe også Norges Forsvarsminister 
bekreftet etter angrepet på sjefen for den norskledede PRTen (Provincial Reconstruction 
Team) i Meymaneh 2. oktober 2007.4 

Det er heller ikke noe nytt fenomen at stormakter og internasjonale koalisjoner sliter i møte 
med irregulære motstandere som foretrekker geriljataktikk. Den pågående USA-ledede 
operasjonen i Irak samt Sovjetunionen/Russlands operasjoner i Afghanistan og Tjetjenia er 
andre eksempler hvor dette er tilfelle. 

At teknologisk- og numerært underlegne motstandere velger utradisjonelle metoder og 
geriljataktikk mot en overlegen militærmakt er etter min oppfatning ganske opplagt. 
Konvensjonell krigføring mot en overveldende motstander vil trolig resultere i nederlag, 
samtidig som opprørerne og deres organisasjon sannsynligvis vil bli utryddet hvis de ikke tar 
opp kampen med det sittende regimet. Det er derfor ganske naturlig at opprørerne tar i bruk 
alle midler for å overleve. Dette var tilfelle under så vel den amerikanske frigjøringskrigen 
mot engelskmennene i 1776, som av de norske frihetskjemperne under 2. verdenskrig. Derfor 
bør ikke bruken av utradisjonelle metoder og geriljataktikk komme som noen overraskelse 
nettopp fordi dette er Talibans eneste mulighet for å gjenopprettholde sin maktposisjon i 
landet. 

1.2 Problemformulering 

Hva kan NATO og deres bidragsytere gjøre for å snu den tilsynelatende negative utviklingen i 
Afghanistan? Jeg tror ikke dette spørsmålet har et enkelt svar, men er i stedet sammensatt at 
mange ulike enkeltkomponenter. Det er heller ikke trolig at det militære maktmidlet alene er i 
stand til å løse denne type konflikter, men må være en del av en større helhet hvor også de 
politiske, økonomiske og diplomatiske maktmidlene spiller en betydelig rolle (comprehensive 
approach). Jeg tror likevel at også det militære maktapparatet har et forbedringspotensiale, 
spesielt siden de fleste vestlige land nylig har gjennomført betydelige doktrinelle og 
organisatoriske endringer.  

Med dette som utgangspunkt har jeg fattet interesse for hvordan vi utdanner våre soldater til å 
møte opprørsstyrkene i Afghanistan. Den senere tids utvikling hvor unge norske soldater har 
deltatt i harde kamphandlinger, har ytterligere aktualisert denne problemstillingen.5 Det er i 
tillegg gjort vesentlige endringer i soldatutdanningen de siste årene for å tilpasse 
utdanningsmodellen til Forsvarets nye struktur og krav. Dette gjelder både grunnutdanningen 
av våre vernepliktige mannskaper, den grunnleggende befalsutdanningen og den 
operasjonsspesifikke utdanningen i forkant av en deployering. Men, er dette tilstrekkelig eller 
finnes det fortsatt områder hvor utdanningen kan forbedres? 

Jeg synes denne problemstillingen er spesielt interessant siden vi sender våre soldater på 
stadig flere og tøffere operasjoner over hele verden, og deres utdanningsplattform er den 
viktigste sikkerhetsgarantien de har.6 Jeg mener derfor at soldatene som deployeres bør ha en 
                                                 
4 Dagbladet. 2007. Skulle drepes av veibombe.  http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/10/15/515091.html.Kilde 

benyttet 15.oktober 2007 
5 Aftenposten. 2007. 19-åringer under tysk kommando. 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2088340.ece. Kilde benyttet 7. november 2007 
6 VG. 2007. Uvirkelig å oppleve krig. http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=183885. Kilde benyttet 9. 

november 2007 
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tilnærmet optimal utdanning for å løse de utfordrende oppgavene i Afghanistan, samtidig som 
dette er nasjonens beste forsikring for å redusere tapstallene i disse konfliktene. 

1.3 Hensikt og spørsmålsformuleringer 

Hensikten med denne oppgaven er å vurdere den norske utdanningsmodellen i forhold til de 
utfordringene vi ser i møtet med opprørsstyrker i Afghanistan. For å finne svar på dette har 
oppgaven følgende spørsmålsformuleringer: 

1) Hva kjennetegner opprørsskrig? 

2) Hvilke utdanningsmessige prinsipper bør ligge til grunn for utdanningen av regulære 
styrker for å møte opprørsstyrker? 

3) Hvordan er den norske hærens utdanningsmodell tilpasset dette? 

1.4 Avgrensninger 

Utgangspunktet for denne oppgaven er som nevnt å vurdere den norske utdanningsmodellen i 
forhold til de utfordringene vi ser i møtet med opprørsstyrkene i Afghanistan. For å unngå at 
oppgaven blir alt for omfattende har jeg valgt å avgrense denne delen av oppgaven til kun å 
omhandle utdanningen av de norske ISAF styrkene i Nord-Afghanistan (PRTen i Meymaneh 
og QRFen - Quick Reaction Force - i Mazar-e-Sharif).7 Bekjempelse av opprørstyrkene i 
Afghanistan som et ledd i oppbygningen av et demokratisk Afghanistan er forøvrig Norges 
militære satsingsområde for utenlandsoperasjoner, slik at utdanningsmodellen for disse 
styrkene bør likevel gjenspeile problemstillingen på en god måte. Siden Hæren er oppsettende 
enhet og ”hovedleverandøren” av styrker til Afghanistan har jeg i tillegg valgt å avgrense 
studien til kun å omfatte Hærens utdanningsmodell.  

Jeg har også valgt å fokusere oppgaven mot den ettårige basisutdanningen (grunn- og 
operasjonsspesifikk utdanning) for mannskapene siden dette er minimumskravet for de 
soldatene som deployeres til Afghanistan. Denne basisutdanningen er også den primære 
rekrutteringsplattformen for soldater som ønsker å verve seg i Forsvaret. Oppaven omfatter 
derfor ikke utdanningen av spesialsoldater og den videreutdanningen som vervede 
mannskapene gjennomfører i de stående avdelingene. Jeg vil likevel omtale utdanningen av 
vervede i forbindelse med den norskledede PRTen i Meymaneh for å anskueliggjøre 
ulikhetene i kompetansekravene for denne operasjonen.  

Oppgaven vil heller ikke omhandle utdanningen som gjennomføres i operasjonsområdet siden 
innholdet av denne varierer som en følge av situasjonen. Dette må også betraktes som en 
videreutdanning siden soldatene må være forberedt på å gjennomføre operasjonene med den 
basisutdanningen de har når de når de ankommer operasjonsområdet. Opprørerne kan også 
utnytte en kontingentrotasjon i sin operasjonsplanlegging, slik at risikoen for angrep er 
normalt større i forbindelse med kontingentrotasjonen. Avdelingen må derfor være utdannet 
og trenet til å møte et angrep når de ankommer operasjonsområdet. 
                                                 
7 Norge overtok ansvaret for PRTen i Meymaneh i september 2005, og QRFen i mars 2006. 

(Forsvarsdepartementet. 2006. Forsvarsministerens redegjørelse for Stortinget 24.10.06. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/dok/andre/Anbud/2006/Norges-militare-engasjement-i-Afghanistan-
Redegjorelse-for-Stortinget-24-oktober-2006.html?id=270524. Kilde benyttet 12.november 2007) 
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1.5 Metode og disposisjon  

For å anskueliggjøre den konteksten som våre soldater skal operere i, og som dermed ligger til 
grunn for utdanningen av våre soldater til ISAF operasjonen i Afghanistan, vil jeg 
innledningsvis belyse de mest sentrale kjennetegnene ved operasjonsmønsteret til 
opprørsstyrker. Deretter vil jeg diskutere ulike metoder for hvordan regulære styrker kan 
gjennomføre opprørsbekjempning (counterinsurgency – COIN), og hvilke prinsipper 
utdanningen bør følge for at soldatene skal være best mulig forberedt for møtet med 
opprørsstyrkene. Diskusjonen vil ta utgangspunkt i ytterpunktene for opprørsbekjempning, 
nemlig voldsmakts- og tillitsoperasjoner (hearts and minds), for å belyse hele bredden av 
udanningsfaktorer som er viktige i opprørsbekjempning. Diskusjonen vil resultere i et antall 
utdanningsmessige prinsipper som utdanningsplanen for soldatene bør inneholde. 
Utledningen er hovedsakelig basert på en induktiv metode siden prinsippene er utledet på 
bakgrunn av hvilke effektene som soldatene skal oppnå. 

Utdanningsprinsippene kan betraktes som grupperinger av ulike utdanningsmomenter som 
fremkommer i litteraturen. I stedet for å gruppere utdanningsmomentene i forhold til 
voldsmakts- og tillitsoperasjoner kunne de vært gruppert i forhold til stridevnen (konseptuelle 
faktorer, moralfaktorer og fysiske faktorer) eller basisfunksjonene.8 En annen forsker kan 
derfor gruppere disse utdanningsmomentene på en annen måte enn hva jeg valgt, men dette 
bør likevel ikke endre resultatet av oppgaven.  

Oppgaven fordrer studie av aktuell litteratur som beskriver opprørskrig og 
opprørsbekjempning. Denne litteraturen vil jeg analysere og bearbeide for å beskrive noen 
sentrale kjennetegn for opprørsbekjempning, samt hvilke utdanningsbehov dette generer for 
de soldatene som deltar. Jeg betrakter derfor anvendt metode i oppgavens første del som en 
kvalitativ tekstanalyse. 9 

Avslutningsvis i dette kapitlet vil jeg operasjonalisere utdanningsprinsippene i noen 
indikatorer som vil gjøre det mulig å gjennomføre en valid komparasjon mellom de generelle 
prinsippene og den konkrete utdanningsplanen. Disse indikatorene er en konkretisering av de 
teoretiske utledede utdanningsmomentene som er gruppert under de ulike prinsippene.  
Konkretiseringen er basert på egne erfaringer støttet av kompetansepersoner som blant annet 
har deltatt i den pågående operasjonen i Afghanistan.10  
I kapittel 3 vil jeg endre fokuset mot det norske utdanningssystemet for våre styrker i 
Afghanistan. Gjennomgangen vil inneholde en deskriptiv analyse av Hærens 
utdanningsmodell for den grunnleggende soldatutdanningen og de operasjonsspesifikke 
utdanningsplanene for å systematisere og kategorisere innholdet.11 Utdanningsplanene for 
PRTen og QRFen vil bli analysert hver for seg siden disse er ganske ulike.  

I kapittel 4 vil jeg diskutere udanningsmodellen opp mot de prinsippene og indikatorene som 
er utledet i kapittel 2. Jeg vil først diskutere utdanningen av PRTen og QRFen opp mot 
prinsippene for tillitsoperasjoner, deretter vil jeg diskutere utdanningen av de to avdelingene i 
forhold til prinsippene for voldsmaktsoperasjoner. Kapitlet vil også omhandle en vekting av 
                                                 
8 Forsvaret, 2007, s.68, 73 
9 Hallenberg, Ring, Rydén, Åselius. 2006. Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt – 

En introduktion i metodlära. Utdelt kompendium i forbindelse med metodeutdanningen, høsten 2006. 
Stockholm: Försvarshögskolan, s.14-16  

10 Disse kompetansepersonene er Oblt Rune Solberg, Oblt Jørn Erik Berntsen og Maj Otto Løvland, som alle har 
erfaring fra Afghanistan. Jeg har også diskutert utdanningsprinsippene med mine veiledere og Maj Jari 
Mäkelä, som er en kollega av undertegnede på Chefsprogrammet med lang erfaring i soldatutdanning. 

11 Ejvegård, Rolf. 1996. Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, s.30 
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disse prinsippene, samt om noen prinsipper kan betraktes som en utdanningsmessig 
grunnplattform for alle soldater som skal delta i opprørsbekjempning. Jeg vil også belyse de 
to konkrete avdelingenes utdanningsmessige tendenser (tillitsoperasjoner versus 
voldsmaktsoperasjoner), og til slutt se nærmere på den norske utdanningsmodellen i forhold 
til de momentene som har framkommet i den øvrige diskusjonen. 

Jeg vil i tillegg gjennomføre intervjuer av de to siste avdelingssjefene som nylig har returnert 
fra Afghanistan for å få deres refleksjon omkring utdanningsplanen og utdanningsnivået av 
norske soldater ved deployering til Afghanistan, samt verifisere innholdet i 
utdanningsplanene. Disse intervjuene er ekstra viktige siden dokumentasjonen av 
utdanningsplanene er mangelfull. I tillegg ønsker jeg å få deres personlige betraktning 
omkring utdanningssystemet for våre soldater basert på egne erfaringer. Det siste vil jeg bruke 
som et supplement til mine egne konklusjoner.  

Avslutningsvis vil jeg oppsummere oppgaven og trekke noen slutninger basert på mine funn i 
oppgaven, og vurdere behovet for eventuell videre arbeid i forbindelse med dette. 

Hoveddelen av oppgaven er med andre ord inndelt i fire kapitler. Kapittel to inneholder 
beskrivelsen av opprørskrig og utledningen av utdanningsprinsippene. Kapittel tre omfatter en 
gjennomgang av den norske utdanningsmodellen, mens kapittel fire omhandler en diskusjon 
av den norske utdanningsmodellen i forhold til de utdanningsprinsippene som ble utledet i 
kapittel 2. Kapittel 5 vil inneholde en kortfattet oppsummering av oppgaven og dens 
slutninger.    

Det finnes en rekke begreper som beskriver ulike deler av opprørskrig (insurgency) og 
opprørsbekjempning (counter insurgency). Jeg har hovedsakelig valgt å bruke definisjonene 
som er gitt i Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD)12 og av Professor Nils Marius 
Rekkedal i hans bok opprør og opprørsbekjempning.13 Min forståelse av disse begrepene vil 
bli gitt som fotnoter i oppgaven, og en noe mer utfyllende beskrivelse finnes i vedlegg A. I 
tillegg finnes det en oversikt over forkortelsene i vedlegg B. 

1.6 Kildemateriale  
Beskrivelsen av opprørskrig har tatt utgangspunkt i David Galulas beskrivelse i hans bok 
Counterinsurgency warfare, theory and practice som ble utgitt allerede i 1964. Oberst Galula 
hadde lang erfaring fra lavintensitetskonflikter og var blant annet fransk sjef i Algerie i 
perioden 1956-1958. Boken beskriver etter min oppfatning opprørskrig og 
opprørsbekjempning på en nøytral og god måte.  

For å beskrive opprørsbekjempning og hvilke utdannings- og ferdighetskrav dette stiller på 
våre soldater har jeg valgt å ta utgangspunkt i et antall dagsaktuelle bøker som beskriver 
opprørsbekjempning i tillegg til Galulas bok som jeg oppfatter som relativt tidløs. Boken 
Learning to eat soup with a knife, counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam av 
John Nagl beskriver godt ulikhetene mellom den britiske og amerikanske metoden for 
opprørbekjempning. Nagl er selv amerikansk offiser og har blant annet erfaring fra Irak 2003-
2004. Jeg opplever boken som nøytral og gir en god beskrivelse av de to konfliktene. Nagl er 
tilhenger av tillitsoperasjoner slik at boken fokuserer i all hovedsak på dette emnet. For å 
beskrive voldsmaktsoperasjoner har jeg valgt å ta utgangspunkt i noen flere forfattere som 
beskriver opprørsbekjempning. Blant annet har jeg brukt bøkene Tactics of the crescent moon 
av H. John Poole, Counterinsurgency and the global war on terror av David Cassidy, How 
the weak win wars – A theory of asymmetric conflict av Ivan Arreguín-Toft og Understanding 
                                                 
12 Forsvaret. 2007. Forsvarets fellesoperative doktrine. Oslo: Forsvarsstaben 
13 Rekkedal, Nils Marius. 2005. Opprørs og opprørsbekjempning. Stockholm: Försvarshögskolan 
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victory and defeat in contemporary war av Jan Angstrom og Isabelle Duyvesteyn. I sum 
synes jeg disse bøkene gir en nyansert og god beskrivelse av opprørsbekjempning sett ut fra et 
vestlig perspektiv. 

Jeg har i tillegg brukt flere andre bøker og artikler for å beskrive delmomenter i 
opprørsbekjempningen. Blant annet synes jeg artikkelen Twenty-Eight articles av David 
Kilcullen beskriver opprørsbekjempning på kompaninivå på en god måte. Artikkelen er ikke 
vitenskapelig oppbygd (empirisk bevist) men fungerer som et godt supplement til øvrig teori. 

For å beskrive utdanningen til soldatene har jeg tatt utgangspunkt i det nylig utgitte Hærens 
utdannings og treningsreglement (HUT).14 Dette reglementet ble underskrevet av 
generalinspektøren for Hæren, Generalmajor Robert Mood, 15. juli 2007 og har derfor ikke 
virket lenge nok til å ha påvirket utdanningen av de soldatene som deployerte sommeren 
2007. Reglementet bryter derimot ikke med den utdanningsmodellen som allerede eksisterte i 
Hæren og kan således sees på som en dokumentering og ansvarsfordeling av eksisterende 
utdanningsmodell. Jeg anser derfor dokumentet som valid også for de pågående operasjonene.   

HUT regulerer de overordnede målsettingene med den operasjonsspesifikke utdanning. Det 
finnes derimot ikke et detaljert reglement som beskriver hvilke utdanningsmål som denne 
utdanningen skal inneholde, noe som også ble bekreftet av avdelingssjefene. Utdanningen er 
derfor basert på de operative krav som Forsvarssjefen stiller til styrkebidraget, erfaring fra 
tidligere oppsettinger og erfaringsrapporter fra foregående kontingenter. Hærens styrker 
(HSTY) som er ansvarlig for utdanning og oppsetting av internasjonale styrker fra Hæren, 
regulerer derfor utdanningsperioden i en egen ordre i forkant av hver oppsetting. Siden disse 
dokumentene kun beskriver de overordnede føringene for oppsettingsperioden har 
avdelingssjefen stort handlingsrom i utformingen av utdanningsplanen, selv om mye nedarves 
fra tidligere kontingenter. Det finnes heller ingen ekstern sertifisering av avdelingene. 
Kontingentene kan derfor ha ulik kompetanse ved deployering til tross for at de operative 
kravene er uendret. Dette begrenser også strengt tatt oppgavens validitet til kun å omhandle 
de to aktuelle kontingentene. Jeg mener likevel at hovedretningslinjene i HUT og 
utdanningsplanene ikke endres vesentlig fra kontingent til kontingent, slik at oppgaven bør 
være relevant også for kommende kontingenter og i forhold til utdanningsmodellen som 
helhet.  

Beskrivelsen av utdanningsprogrammene er i all hovedsak basert på ukeprogrammer som jeg 
har fått tilsendt fra de oppsettende avdelingene og HSTY (primærkilder). For de 
operasjonsspesifikke utdanningene har jeg i tillegg fått tilgang til ordrer, øvingsplaner med 
målsettinger og brifer som beskriver oppsettingsperiodene mer detaljert. Innholdet av 
utdanningsplanene er i tillegg blitt bekreftet av ansvarlige saksbehandlere i HSTY og 
utdanningsbataljonene.15 Den totale dokumentasjonen er likevel noe mangelfull siden den 
ikke beskriver helheten i utdanningen som for eksempel målsettinger og prioriteringer. Det 
var derfor nyttig å intervjue avdelingssjefene som kunne beskrive målsettingene og 
prioriteringene noe bedre. I tillegg fikk jeg deres personlige betraktninger omkring 
utdanningsnivået på soldatene ved deployering, noe som er nyttig i mangel av et 
sertifiseringssystem. I sum mener jeg at denne dokumentasjonen gir et godt bilde av 
utdanningsplanen for de norske styrkene til Afghanistan.16 
                                                 
14 Hæren. 2007. Hærens utdannings- og treningsreglement. Oslo: Hæren.  
15 Via e-mail og telefonsamtaler. 
16 Det er også verdt å merke seg at denne oppgaven i all hovedsak bygger på det skriftlige materialet. Dette 

innebærer at det sannsynligvis ble gjennomført utdanning som ikke er beskrevet i planen, samt at utdanning 
som var planlagt ikke ble gjennomført. Disse små justeringene endrer likevel ikke hovedinnholdet i planen. 
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1.7 Tidligere forskning 
Oppgavens teoridel er oppbygd induktivt. Det vil si at utdanningsprinsippene er utledet på 
bakgrunn av hvilken effekt som man ønsker å oppnå med de militære styrkene. For å beskrive 
denne effekten har jeg tatt utgangspunkt i den forskningen som fremkommer i anvendt 
kildemateriale, og spesielt bøkene til David Galula, John Nagl, David Cassidy, Ivan Arreguín-
Toft, samt Jan Angstrom og Isabelle Duyvesteyn som er beskrevet i forrige avsnitt.  

I tillegg er det gjort en rekke studier på opprørskrig og situasjonen i Afghanistan. Noe av 
denne forskningen har jeg brukt som bakgrunnsmateriale for denne oppgaven. Blant annet er 
det skrevet to interessante rapporter vedrørende PRTene i Afghanistan. Den ene rapporten 
omhandler opprettelsen av den svenske PRTen i Mazar-e-Sharif, 17 mens den andre rapporten 
beskriver utfordringene for PRTene i Afghanistan sett ut fra et dansk perspektiv.18 Disse 
rapportene beskriver PRT konseptet på en god måte samtidig som de belyser utfordringene 
for PRTene i relasjon til gjenoppbyggingen av Afghanistan. Det finnes også en interessant 
masteroppgave fra Forsvarets Stabsskole i Oslo som beskriver det norske militære 
engasjementet i Afghanistan fra 2001 og fram til 2007.19  

SENLIS Afghanistan har også gitt ut en aktuell rapport vedrørende situasjonen i Afghanistan, 
samt hvilke utfordringer styresmaktene står ovenfor. De lister blant annet opp en rekke tiltak 
de mener bør iverksettes for å forbedre situasjonen.20   

Foreign Policy Research Institute (FPRI) har i tillegg utarbeidet en interessant 
forskningsrapport som beskriver det britiske perspektivet på amerikanernes gjenoppbygging 
av Irak.21 Denne rapporten er interessant siden den omtaler mange av de samme prinsippene 
for opprørsbekjempning som Nagl beskriver fra operasjonene i Malaya og Vietnam.  
                                                 
17 FOI. 2005. Sveriges bidrag til PRT i Afghanistan – en utvärdering inför övertagandet av ledningen för PRT 

Mazar-e-Sharif. http://www2.foi.se/rapp/foir1692.pdf. Kilde benyttet 29. februar 2008  
18 Jakobsen, Peter Viggo. 2005. PRTs in Afghanistan – Successfull but not sufficient. DIIS Report 2005:6. 

Københamn: Danish institute for international studies 
http://www.diis.dk/graphics/Publications/Reports2005/pvj_prts_afghanistan.pdf. Kilde benyttet 7. mars 2008 

19 Bøifor, Erik. 2007. Det norske militære engasjementet i Afghanistan – idealisme eller egeninteresse. 
http://www.bibgate.mil.no/fhs/s/Masteroppgaver_pdf-filer/Erik_Bøifot.pdf. Kilde benyttet 15. november 2007 

20 The Senlis Council. 2007. Stumbling into chaos: Afghanistan on the brink. 
http://www.senliscouncil.net/modules/publications/Afghanistan_on_the_brink/documents/Afghanistan_on_the
_brink. Kilde benyttet 30. november 2007 

21 Foreign Policy Research Institute. 2006. Succeeding in Phase IV: British Perspectives on the U.S. Effort To 
Stabilize and Reconstruct Iraq. 
http://www.fpri.org/enotes/20060908.military.garfield.britishperspectiveiraq.html. Kilde benyttet 14. mai 2007 
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2 Opprørsstyrker og opprørsbekjempning 

Dette kapitlet vil innledningsvis beskrive opprørskrig og de mest sentrale kjennetegnene for 
opprørsstyrker for å anskueliggjøre konteksten som soldatene skal operere i. Deretter vil 
kapitlet inneholde en diskusjon av to ytterpunkter for opprørsbekjempning (voldsmakts- og 
tillitsoperasjoner) for å belyse hele spekteret av utdanningsmomenter som er viktige i denne 
type operasjoner. Diskusjonen vil resultere i et antall prinsipper som soldatutdanningen bør 
inneholde. Kapitlet vil avslutningsvis inneholde en operasjonalisering av 
utdanningsprinsippene slik at det er mulig å gjennomføre en valid komparasjon mellom de 
generelle prinsippene og de konkrete utdanningsplanene. 

2.1 Hva kjennetegner opprørskrig? 

In a fight between a fly and a lion, the fly cannot deliver a knockout blow and the lion cannot fly. It is the 
same war for both camps in term of space and time, yet there are two distinct warfares – the 
revolutionary’s and, shall we say, the counterrevolutionary’s.22 

Dette sitatet fra David Galula synes jeg beskriver forskjellen mellom regulær krigføring og 
opprørskrig på en billedlig og god måte.23 Til tross for at begge parter samtidig opererer i 
samme område er operasjonsmønsteret helt forskjellig. Selv med løvens overlegne kraft kan 
den ikke endre handlingsmønsteret til fluen siden den opererer på et område løven ikke 
behersker.24 Opprørskrig og regulær krigføring er med andre ord to helt ulike 
krigføringsmetoder siden den ene parten ønsker en militær konfrontasjon, mens den andre 
ønsker å unngå dette. Målsettingen for begge parter er derimot relativt tradisjonell, nemlig å 
beholde eller overta makten over et gitt område eller en stat. Opprørskrigen er således en 
maktkamp mellom det sittende regimet og opprørsstyrkene, hvor motivet ofte er politiske, 
ideologiske eller religiøst betinget. 

Folkets støtte er således viktig for begge parter. Hvis ikke opprørerne har støtte i deler av 
befolkningen vil deres eksistensgrunnlag være borte siden det vil være vanskelig å rekruttere 
nye medlemmer og finansiere kampene mot det sittende regime. På den annen side trenger 
ikke den direkte støtten fra landets egen befolkning være særlig stor siden opprørsbevegelser 
normalt mottar støtte fra organisasjoner utenfor egne landegrenser som sympatiserer med 
dem. Likevel er kampen om befolkningens tillit en av de viktigste forutsetningene for 
opprørskrig,25 siden dette til syvende og sist vil være avgjørende for om opprørerne kan 
overta og opprettholde makten i landet. De viktigste faktorene i denne sammenheng er de to 
nederste byggesteinene i Maslows behovspyramide, nemlig evnen til å ivareta befolkningens 
fysiologiske- og sikkerhetsmessige behov. Selv om en ikke skal undervurdere ideologiens 
makt må det sittende regimet klare å ivareta de grunnleggende behovene til befolkningen på 
                                                 
22 Galula, David. 1964. Counterinsurgency warfare, theory and practice. Westport: Praeger security 

international, s. xii-xiii 
23 Interne borgerkriglignende konflikter i en stat har mange ulike definisjoner. Jeg har valgt å bruke begrepet 

Opprørskrig (insurgency) siden dette er et sentralt samlebegrep for de konfliktene som er aktuelle i denne 
oppgaven. Opprørskrig beskriver den interne krigen i en stat hvor kampen om makten mellom opprørssgrupper 
og det sittende regime står sentralt. Grunnlaget for den kampen er gjerne basert på en kombinasjon av følgende 
faktorer: ideologi, religion, etnisitet, opplevelse av urett og en lokal utvikling av nasjonale følelser. (Rekkedal, 
2005, s.21,31) Opprørsstyrker er således grupperinger som har tatt i bruk voldsmakt i en politisk kamp mot det 
sittende regimet. De er i tillegg den type irregulære styrker som ofte er best organisert og er den største 
utfordringen for opprørsbekjemperne. (FFOD, 2007, s.42) Opprørsstyrker bruker ofte utradisjonelle metoder 
som geriljataktikk og terror for å nå sine målsettinger. Jeg har også valgt å bruke begrepene opprørskrig og 
opprørsstyrker i de tilfeller hvor internasjonale styrker er involvert i konflikten. 

24 Galula bruker primært begrepet revolusjonært krig og revolusjonære styrker i sin beskrivelse av det jeg har 
definert som opprørskrig og opprørsstyrker. 

25 Galula, 1964, s.4, 52 
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en god måte, ellers vil befolkningen søke støtte hos de aktørene som kan garantere dette. Det 
er jo nettopp derfor stamme- og klankulturen i Afghanistan er så sterk siden det er denne 
organisasjonen som sikrer befolkningens grunnleggende behov, og ikke en ukjent konge eller 
president i Kabul.26 

Bruk av propaganda og informasjonsoperasjoner blir derfor viktig for å opprettholde eller 
vinne befolkningen tillit. Her har opprørsstyrkene en enklere jobb enn styresmaktene. 
Opprørsstyrkene blir nemlig vurdert ut fra hva de lover og ikke ut fra hva de faktisk gjør. Det 
mostsatte er tilfelle for det sittende regime.27 Her kan man for øvrig trekke paralleller til den 
politiske maktkampen som alltid finnes mellom den sittende regjeringen og opposisjonen i 
vestlige demokratier. Det er lettere å love penger til alle gode formål, så lenge man ikke må ta 
ansvaret for finansieringen.  

Opprørskriger er historisk sett langvarige, noe britene erfarte i Malaya (1948-1960) og 
amerikanerne i Vietnam (ca 1965-1975). I tillegge er det en flytende overgang mellom fred og 
krig, slik at det kan være vanskelig å fastsette eksakte tidspunkt for når konflikten egentlig 
startet og når den ble avsluttet.28 Dette innebærer at alle parter som involverer seg i denne 
type konflikter bør ha et langsiktig perspektiv, noe som er viktig å ha i bakholdet for våre 
politikere når de velger å sende militære stryker til områder som preges av opprørskrig.29  

Den flytende overgangen mellom krig og fred finnes også på det taktiske nivået. Den ene 
dagen kan styrkene gjennomføre støtte til humanitære organisasjoner, den neste kan de delta 
stridshandlinger med opprørerne. Samtidig kan situasjonen være helt annerledes i en annen 
del av operasjonsområdet. Denne type utfordringer omtales ofte som three block war, et 
begrep som General Charles C. Krulak innførte på slutten av 1990 tallet og som beskriver 
utfordringene som soldatene møter i et moderne slagfelt. Soldatene må beherske rene 
stridsoperasjoner, fredsbevarende operasjoner og humanitær støtte siden dette kan være 
utfordringene innenfor 3 kvartaler i samme by.30 I tillegg kan det være vanskelig å skille 
mellom kriminelle handlinger og stridshandlinger, noe som ytterligere vanskeliggjør 
oppgaven for de militære styrkene. Situasjonen i Afghanistan er således et godt eksempel 
siden intensitetsnivået og oppgavene varierer sterkt i tid og rom, samtidig som den kriminelle 
virksomheten, og spesielt narkotikahandelen, er utbredt. Dette stiller store krav på de 
avdelingene som opererer i Afghanistan. 

Asymmetrien mellom styrkene gir selvsagt opprørsbekjemperne er klar fordel ved en direkte 
konfrontasjon mellom styrkene.31 Opprørerne har derimot fordelen av å velge tid og sted for 
angrepene, noe som genererer et stort styrkebehov hos opprørsbekjemperne for å sikre 
befolkningen og egne avdelinger. Ofte angripes myke avdelinger som for eksempel logistikk-
konvoier som dermed genererer ytterligere styrkebehov til eskortering. I tillegg er det 
vanskelig å lokalisere og bekjempe opprørerne siden mange kjemper kun deler av døgnet og 
                                                 
26 Schulz, Richard W Jr & Dew, Andrea J. 2006. Insurgents, terrorists and militias. New York: Columbia 

University press, s.149ff 
27 Galula, 1964, s.9 
28 ibid, s.5 
29 Erfaringen fra for eksempel Vietnamkrigen er at befolkningsopinionen i hjemlandet har en tendens til å bli mer 

og mer ”krigstrett” så lenge ikke krigen foregår på egen jord. (Rekkedal, 2005, s.59) 
30 Forsvaret, 2007, s.59 

I enkelte publikasjoner omtales nå 4 block war hvor informasjonsoperasjoner utgjør det fjerde kvartalet.  
31 Opprørsbekjempningsoperasjoner (Counter insurgency operations) inneholder militære, diplomatiske og 

økonomiske virkemidler som er innrettet mot å bekjempe en opprørsbevegelse.(FFOD, 2007, s.42) I denne 
oppgaven har jeg valgt å definere opprørsbekjempere som den militære delen av disse operasjonene, hvor den 
nasjonale politi- og militærmakten samt de internasjonale sikkerhetsstyrkene inngår. 
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skjuler seg i områder som beherskes av opprørerne.32 Opprørsbekjempning blir derfor 
vanskelig og svært kostbart for makthaverne og deres allierte. Mens opprørerne kan 
gjennomføre sine operasjoner relativt billig, kreves det store kompliserte og kostbare 
opperasjoner for å forhindre disse.33 Denne asymmetrien i kostnader innebærer således at 
opprørerne kan opprettholde krigføringen over en lang periode, mens opprørsbekjemperne og 
ikke minst deres allierte, ofte har en begrenset finansiell utholdenhet.  

Det er forøvrig verdt å merke seg at teknologiutviklingen har også forbedret stridsevnen til 
opprørerne, blant annet gjennom muligheten til å kommunisere via mobiltelefoner.34 I tillegg 
opererer de ofte i områder hvor høyteknologiske våpensystemer har klare begrensninger slik 
at den tilsynelatende dårlig utrustede avdelingen kan fungere svært godt i de områdene de 
behersker. Hest er for eksempel det eneste fremkomstmidlet som fungerer i de Afghanske 
fjellområdene, noe de amerikanske spesialstyrkene erfarte i den innledende delen av 
operasjon Enduring Freedom i 2001-2002.35 

Opprørere er normalt ikke-statlige organisasjoner. Dette innebærer at de ikke har undertegnet 
noen konvensjoner eller avtaler som regulerer krigføringen (for eksempel 
Genevékonvensjonen).36 De er med andre ord ikke ”bundet” av slike avtaler på samme måte 
som de statlige opprørsbekjemperne. Vi må derfor være forberedt på å møte 
krigføringsmetoder og ikke minst avhørsmetoder, som er forbudt i henhold til 
Genevékonvensjonen hvis vi involverer oss i opprørskriger. Det er likevel viktig at vi 
forholder oss til de avtaler som finnes, og ikke faller for fristelsen til å bruke de samme 
metodene som vår motstander. Dette vil før eller senere slå tilbake på oss selv. Amerikanernes 
mishandling av fangene i Abu Ghraib fengslet er et godt eksempel på dette.  

Mao Tse-Tungs beskrivelse av den langvarige krigen (protracted war) kan være et eksempel 
på opprørernes overordnede strategi i opprørskrig.37 Riktignok bygger denne beskrivelsen på 
krigen mot den Japanske invasjonen av Kina, men prinsippene ble senere også brukt i 
borgerkrigen med nasjonalistpartiet og dens leder Chiang Kai-Shek, som kommunistpartiet 
under ledelse av Mao gikk seirende ut av i 1949. Mao oppfattes derfor som en av gründerne 
til geriljakrigføring og opprørskrig.38  

Mao poengterer, som tittelen på boka indikerer, at dette er en type krig som ikke kan vinnes 
raskt, og som inneholder tre faser. I fase en har motstanderen det strategiske initiativet og 
opprørstyrkene et strategisk forsvar. Denne fasen skal brukes til å bygge politisk styrke, og de 
militære operasjonene er begrensede. Fase to innledes når motstanderen begynner å vise tegn 
til økonomisk utmattelse og krigstrøtthet begynner å bli synlig hos motstanderens tropper og i 
dens befolkningen for øvrig. I fase to vil krigføringen være brutal og den primære 
krigføringsformen vil være geriljakrig støttet av mobil krigføring.39 Fase to vil være 
overgangsfasen for hele krigen der forberedelsene for den siste og avgjørende fasen 
gjennomføres. Den tredje og siste fasen vil være opprørsstyrkenes strategiske offensiv hvor 
                                                 
32 Nagl, John A. 2002. Learning to eat soup with a knife, counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam. 

Chicago: The University of Chicago press, s.28  
33 Galula, 1964, s.7 
34 Cassidy, Robert M. 2006. Counterinsurgency and the global war on terror. USA: Praeger Security 

International, s.13 
35 Biddle, Stephen. 2007. Toppling the Taliban in Afghanistan. I: Angstrom, Jan & Duyvesteyn, Isabelle. 

Understanding Victory and Defeat in Contemporary war. Oxford: Routledge, s. 189 
36 Rekkedal, 2005, s.47 
37 Tse-Tung, Mao. 1967. On Protracted war. Hawaii: University press of the pacific, s.34ff 
38 Hammes, Thomas X. 2004. The Sling and The Stone. St.Paul, MN: Zenith Press, s.44-55 
39 Mao definerer mobil krigføring som raske offensive kampanjer gjennomført av regulære styrker som opererer 

på ytre linjer over et stort operasjonsområde.(Tse-Tung, 1967, s.83) 
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tapt territorium skal gjenvinnes. I denne fasen er den primære krigføringen igjen basert på 
regulære styrker.  

Maos strategiske konsept har nok vært en inspirator for mange opprørsstyrker.40 Dagens 
situasjon i Afghanistan har for eksempel klare paralleller til Maos protracted war. Etter en 
kort innledende konvensjonell motstand innså Talibanstyrkene at overmakten var for stor. De 
valgte derfor å trekke seg tilbake til forsvarsposisjoner i de afghanske fjellområdene og 
Pakistan. De har etter hvert gått over til fase to, hvor de utnytter geriljataktikk mot de 
nasjonale og internasjonale styrkene i området, samtidig som mange land diskuterer om de er 
villige til å fortsette sitt engasjement i landet.41 I tillegg bygger de opp mobile regulære 
styrker slik at de kan gjennomføre militære operasjoner mot mindre enheter, og på sikt være i 
stand til å ta tilbake tapt territorium. Den videre utviklingen vil vise om opprørerne klarer å nå 
fase tre eller om de Afghanske myndighetene, støttet av de internasjonale samfunnet, klarer å 
bekjempe opprørerne før dette inntreffer.     

Alle opprørskrig har sitt særpreg. Det er for eksempel stor forskjell på de pågående 
konfliktene i Irak og Afghanistan, selv om de begge kan betegnes som opprørskrig. Hver 
konflikt må derfor analyseres grundig med tanke på årsakssammenheng og mulige politiske 
og militære løsninger, før en velger å engasjere seg i konflikten. Denne korte introduksjonen 
til opprørskrig omhandler derfor kun noen få generelle erfaringer som kan fungere som et 
rammeverk for den kommende diskusjonen, og er således ikke dekkende for alle 
opprørskriger.  

I neste avsnitt vil jeg diskutere hvordan opprørere kan bekjempes. For å belyse hele bredden 
av utdanningsfaktorer vil diskusjonen ta utgangspunkt i ytterpunktene for 
opprørsbekjempning, nemlig voldsmaktsoperasjoner og tillitsoperasjoner. Diskusjonen vil 
ende opp i et antall prinsipper som soldatutdanningen bør inneholde. 

2.2 Hvordan bekjempes opprørere? 

John Nagl trekker fram to ulike metoder for å bekjempe opprørere på i sin bok Learning to 
eat soup with a knife, counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam: enten utslettes 
opprørerne ved bruk av makt [voldsmakt] eller så må eksistensgrunnlaget til opprørerne 
fjernes som en følge at de mister støtte hos befolkningen [hearts and minds].42 

Hvilken metode er rett, og hvilken strategi skal man velge? Sannsynligvis bør 
opprørbekjempingen inneholde innslag fra begge metodene, men med hovedvekt i en av 
retningene avhengig av politisk mandat, situasjonen og scenarioet i den aktuelle konflikten. 
Det kan sågar være slik at operasjonens ulike faser stiller ulike krav med tanke på denne 
problemstillingen.  

En av faktorene som er med på å bestemme metodevalget er hvilken type konflikt vi står 
ovenfor. Tillitsoperasjoner (hearts and minds) har for eksempel større sannsynlighet for å 
                                                 
40 Thomas Hammes mener Mao var den første som gjennomførte 4 generasjons krigføring (Hammes, 2005, s.44-

45), der statens voldsmonopol er opphevet og ikke-statlige aktører er en sentral del av framtidens kriger. 
(Rekkedal, 2005, s.46-47) 

41 Geriljataktikk beskriver et gitt operasjonskonsept som irregulære styrker ofte utnytter mot regulære soldater. 
Professor Rekkedal definerer geriljataktikk på følgende måte: ”Geriljataktikk er ofte en kampmetode som 
anvendes av mennesker som lever i et område som enten er okkupert av, eller omgitt av, styrker man ser på 
som sine motstandere. (...) Geriljataktikken er ofte indirekte, dvs. at geriljaen slår til der motstanderen er svak. 
Siden trekker kampgruppen seg tilbake og stikker seg vekk, slik at den selv ikke blir et mål for motstanderen.” 
(Rekkedal, 2005, s.105) 

42 Nagl, 2002, s.26. 
Nagl presiserer videre at voldsmakt sjelden er en akseptabel metode i liberale land. 
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lykkes i en ideologisk konflikt enn i en etnisk konflikt siden etnisitet er en fundamental og 
kollektiv identitet som dominerer over andre sosiale faktorer.43 Det er derfor ekstra vanskelig 
for maktapparatet å bygge opp legitimitet hos befolkningen av en annen etnisitet. Marxist-
leninismen forsøkte å skape en universell mennesketype der man undertrykte etnisiteten, men 
erfaringene fra blant annet Balkan viser at dette er vanskelig på sikt.  

Ivan Arreguín-Toft argumenterer for at det finnes to ulike strategiske tilnærmingsmetoder, 
direkte og indirekte, hvor en direkte strategi har til hensikt å slå motstanderens fysiske 
stridskrefter og gjøre viljen irrelevant, mens motivet til den indirekte strategien er å bryte 
motstanderens vilje til kamp og dermed gjøre de fysiske kapasitetene irrelevante. Så lenge 
begge parter velger samme strategi (direkte-direkte eller indirekte-indirekte) er det sannsynlig 
at den sterkeste parten vinner, mens den svakeste parten har størst sannsynlighet for å vinne 
hvis strategien er motsatt (indirekte-direkte).44 Denne teorien har for øvrig mange paralleller 
med Maos strategiske operasjonskonsept. Så lenge motstanderen er sterk skal man unngå en 
direkte konfrontasjon (fase en), men når en selv er sterk skal motstanderen angripes og tapt 
territorium gjenvinnes (fase tre). Dette innebærer følgelig at vårt strategivalg, på samme måte 
som Maos, bør henge sammen med hvilken strategi og styrke motparten har.  

I FFOD beskrives utmattelsesmetoden som best egnet i møte med irregulære motstandere.45 
Utmattelsesmetoden kan gjennomføres etter to prinsipper, nemlig lavintensivt og 
høyintensivt, hvor det lavintensive prinsippet har et langsiktig perspektiv med suksessive 
innsatser og det høyintensive prinsippet fokuserer på å utnytte teknologisk og/eller tallmessig 
overlegenhet for å nedkjempe den irregulære motstanderen.46 I tillegg beskriver FFOD fem 
ulike innsatstyper for bekjemping av opprørsstyrker, som alle bygger på en eller begge 
prinsippene. Utmattelsesmetoden og ytterpunktene i de fem innsatstypene, nemlig offensive 
innsatser mot opprørsstyrken og innsats for å bygge opp lokalbefolkningens tillitt, harmoner 
godt med Nagls to metoder for opprørsbekjempning og Arreguin-Tofts to strategier i 
asymmetriske konflikter.  

Jeg vil derfor ta utgangspunkt i disse to operasjonene i den videre diskusjonen for å belyse de 
utdanningsmessige ytterpunktene i opprørsbekjempning, nemlig tillitsoperasjoner og 
voldsmaktsoperasjoner. Få operasjoner er rene tillitsoperasjoner eller voldsmaktsoperasjoner 
slik at soldatene bør sannsynligvis beherske utdanningskrav relatert til begge 
operasjonstypene, med fokus i en av retningene avhengig av oppdragets innhold. I de to neste 
avsnittene vil jeg derfor diskutere hvilke kunnskaps- og ferdighetskrav disse to 
operasjonstypene stiller til soldatene som deltar i opprørsbekjempningen.  
                                                 
43 Rekkedal, 2005, s.87  

Etnisitet er et sett av bånd der blant annet språk, familie, religion, rase og normer er viktige faktorer. 
44 Arreguín-Toft, Ivan. 2005. How the weak win wars – A theory of asymmetric conflict. United Kingdom: 

Cambridge University press, s.34-35 
45 Forsvaret, 2007, s.23-24  

FFOD definerer irregulære styrker som: “… et spekter fra velorganiserte opprørsbevegelser, lokale krigsherrer 
og deres følge til kriminelle grupper. Felles for irregulære styrker er at de ønsker makt og innflytelse i 
konfliktsområdet. De er sjelden uniformerte, og dermed er det vanskelig å skille dem fra lokalbefolkningen. 
De er ofte basert på cellestruktur og nettverksorganisering med desentralisert ledelse. De utnytter gjerne sivil 
infrastruktur som mobiltelefoni og internett til kommunikasjon. De bruker ofte ukonvensjonelle metoder og 
utgjør en alvorlig trussel mot en stabiliseringsstyrke.”(FFOD, 2007, s.170) 

46 Forsvaret, 2007, s.61-63 
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2.2.1 Tillitsoperasjoner 

“The fish can prevail largely because the sea provides them with their most elementary needs: 
supplies and refuges.”47  

Dette sitatet fra Gil Merom beskriver hvorfor lokalbefolkningens tillit er viktig både for 
opprørerne og opprørsbekjemperne. Her ligger også nøkkelen til suksess for 
opprørsbekjempning ut fra en hearts and minds tankegang siden lokalbefolkningen må 
overbevises til å støtte det sittende regimet og deres allierte, i stedet for opprørerne. Dette vil i 
så fall redusere opprørernes mulighet til rekruttering, skaffe forsyninger og etablere sikre 
tilholdssted. 

Dette var også essensen i planen som den britiske generalen Harold Briggs gjennomførte med 
suksess i Malaya. Han prioriterte støtte hos befolkningen i stedet for å nedkjempe 
motstanderen. Dette ble gjort ved å beherske de store befolkningsområdene, bryte opp 
opprørerne i disse områdene, isolere opprørernes logistikk og rekruttering, og i stedet slå 
motstanderen ved at han angrep dem.48 De tre overordnede prinsippene for de militære 
operasjonene var: minimum maktbruk, sivil-militært samarbeid og taktisk fleksibilitet.49 

Dette stiller andre krav til soldatene enn det som normalt inngår i rene stridsoperasjoner. I 
stedet for å opptre i store eller mellomstore enheter som for eksempel brigade og bataljon, er 
det mer hensiktsmessig å gjennomføre operasjonene i mindre modulbaserte enheter for på den 
måten kontrollere et større område og således skape et rammeverk for at humanitære, 
økonomiske og politiske organisasjoner kan operere.50 Dette stiller også nye krav til hver 
enkelt soldat siden han må være i stand til å ta viktige beslutninger uten direkte veiledning fra 
nærmeste overordnede. For som General Charles Krulak poengterer i sin artikkel The 
Strategic Corporal: Leadership in the Three Block War: “Success or failure will rest, 
increasingly, with the rifleman and with his ability to make the right decision at the right time 
at the point of contact.”51 Utdanningen vi gir våre soldater må gjenspeile dette ansvaret. Vi 
bør derfor fokusere utdanningen mot lagsnivået i stedet for tropps- og kompaninivået, slik at 
soldatene er trenet til å foreta kloke valg i tidskritiske situasjoner.52 Ledelsesnivået må også 
erkjenne og akseptere at mange viktige beslutninger må tas av korporaler og menige, siden 
dette er eneste mulighet i opprørskriger.53 Dette bør derfor trenes på og innarbeides i 
organisasjonskulturen til avdelingen.  

Symboleffekter og holdninger til lokalbefolkningen er også viktig i tillitskapende operasjoner. 
Bruk av stridsvogner kan i så måte være problematisk siden befolkningen kan oppleve dette 
som truende. Dette kan i verste fall isolere soldatene fra lokalbefolkningen, noe som selvsagt 
                                                 
47 Merom, Gil. 2007. The origins and implications of western counterinsurgency failures I: Angstrom, Jan & 

Duyvesteyn, Isabelle. 2007. Understanding Victory and Defeat in Contemporary war. Oxford: Routledge, 
s.171 

48 Nagl, 2002, s.71-74 
49 ibid, s.42 
50 ibid, s.xv 
51 Krulak, Charles C. 1999. “The Strategic Corporal: Leadership in the Three Block War”. Marines Magazine, 

January 1999. http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/usmc/strategic_corporal.htm. Kilde benyttet 21. 
november 2007 

52 Kilcullen, David. 2006. Twenty-eight articles – Fundamentals of company-level counterinsurgency. 
http://www.smallwarsjournal.com/documents/28articles.pdf. Kilde benyttet 14. november 2007, s.3-4 

53 Dette var også erfaringene fra Malaya. For som General Briggs poengterte ”…Some brigadiers and battalion 
commanders aren’t going to like what I’m going to tell them – that they won’t be able to use battalions or 
companies in sweeping movements any more. They’ll have to reconcile themselves to war being fought by 
junior commanders down to lance-corporals who will have the responsibility to make decisions on the spot if 
necessary.”(Nagl, 2002, s.74) 
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ikke er ønskelig.  På den annen side må avdelingene være fleksibelt oppsatt slik at de kan 
ivareta egenbeskyttelsen og være forberedt på å bruke makt hvis situasjonen krever dette. 
Styrken må derfor løpende vurdere om de skal bruke pansrede eller upansrede kjøretøy 
avhengig av trusselnivået i området.54 Denne fleksibiliteten stiller høye krav til 
organisasjonen generelt og soldatene spesielt siden alle må være trent og utrustet for hele 
konfliktspekteret.55  

Tillit er for øvrig noe som tar lang tid å bygge opp, men kan raskt brytes ned. Det er derfor 
viktig at soldatene har tilstrekkelig kulturforståelse og kunnskap om området de opererer i slik 
at de ikke gjennomfører handlinger som ødelegger dette tillitsforholdet. Amerikanernes 
ydmykelse av irakiske menn er grelle eksempler på hvordan det ikke bør gjøres.56 Disse 
eksemplene må vi ta lærdom av og sørge for at våre soldater har gode kunnskaper og 
holdninger før deployering.57  

Relasjonene og tilliten til lokalbefolkningen vil også forbedres hvis de samme soldatene 
opererer i området over tid. Kontingentperioden bør derfor være så lang som mulig.58 Det bør 
også gjennomføres en grundig overlapping mellom kontingentene og om mulig opprettholde 
en viss kontinuitet ved rotasjon (recap).59 Det kan også være en fordel med noe eldre soldater 
i denne type operasjoner siden soldatene i tillegg til deres militære fagkompetanse, bør inneha 
sosiale ferdigheter slik at de kan skape gode relasjoner med lokalbefolkningen.60  

Tillitsoperasjoner innholder som nevnt en dimensjon til, nemlig evnen til å garantere for 
sikkerheten til befolkningen. ”… the true meaning of the phrase “hearts and minds”, which 
comprises two separate components. “Hearts” means persuading people their best interests are 
served by your success; “Minds” means convincing them that you can protect them, and that 
resisting you is pointless.”61 Som dette sitatet fra David Kilcullen framhever må vi bevise 
ovenfor lokalbefolkningen at vi er i stand til å beskytte dem mot angrep fra opprørerne. Dette 
innebærer at vi må være forberedt på å møte militære motaksjoner fra opprørsstyrkene. Med 
andre ord, hvis ikke de internasjonale styrkene, i samarbeid med det sittende regimet, klarer å 
ivareta sikkerheten til befolkningen kan de heller ikke forvente befolkningens tillit. Soldatene 
må derfor være utdannet og trenet for å bekjempe opprørerne i rene stridsoppdrag hvis dette er 
nødvendig. Dette krever også en god kunnskap om aktørene i området, slik at vi er i stand til å 
skille mellom lojale, nøytrale og fiendtlige grupperinger. Avdelingen og soldatene må derfor 
ha tilstrekkelig fleksibilitet slik at man kan være forutsigbare og tillitskapende ovenfor 
befolkningen, samtidig som de er i stand til å bekjempe opprørerne når situasjonen krever 
                                                 
54 Hendelsen i Meymaneh 8.november 2007 hvor en norsk soldat ble drept og ytterligere en hardt skadet, startet 

det en debatt i Norge om hvorvidt PRT styrken utelukkende bør benytte pansrede kjøretøy i stedet for 
upansrede Toyota Landcruisere. (Aftenposten. 2007. Skarp operasjon, sløv sikkerhet. 
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article2113069.ece. Kilde benyttet 21. november 2007)  

55 Forsvaret, 2007, s.57-58  
56 Dagbladet. 2003. Vi tok klærne og brente dem før vi dyttet dem ut med 'tjuv' skrevet på brystet. 

http://www.dagbladet.no/nyheter/2003/04/25/367175.html Sist oppdatert 25. april 2003. Kilde benyttet 21. 
november 2007 

57 Utdannelse i kulturell forståelse som et ledd i å vinne befolkningens tillit blir også fremhevet som viktig for 
britiske soldater i Irak. (Foreign Policy Research Institute, 2006, s.18) 

58 Hammes, 2004, s.237 
59 Recap – recapitulation – Betegnelse på soldater som gjennomfører 2 kontingenter på rad. 
60 Dette ble også bekreftet av Oblt Jørn Erik Berntsen, sjef PRT IX. Jeg merker meg også at Oblt Arntzen, sjef 

PRT X i Meymaneh uttrykker tilfredshet med at hans soldater har erfaring fra tidligere misjoner og er godt 
voksne. (Forsvarsnett. 2007. Klar for Meymaneh. 
http://www.mil.no/haren/start/article.jhtml?articleID=148159. Kilde benyttet 28. november 2007) 

61 Kilcullen, 2006, s.5   
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dette. Kunnskaps- og ferdighetskravene relatert til tillitsoperasjoner kommer således i tillegg 
til mange av kravene i høyintensitetsoperasjoner.62 

Sikkerheten til befolkningen henger også tett sammen med kriminaliteten. Selv om militære 
enheter ikke er best egnet til politioppdrag er dette en vesentlig del av hverdagen i enkelte 
operasjoner. Dette skyldes enten at det ikke eksisterer lokale politistyrker i området eller at de 
fungerer dårlig. For å unngå lovløse tilstander er derfor de militære styrkene nødt til å ivareta 
politiets oppgaver inntil de lokale- eller internasjonale politistyrkene er i stand til å overta 
disse oppgavene.63 I tillegg er det ofte tette bånd mellom de kriminelle miljøene og 
opprørsstyrkene siden finansieringen av stridshandlingene blant annet skjer gjennom 
kriminalitet.64 Narkotikahandelen i Afghanistan er for eksempel en viktig inntektskilde for 
både opprørerne og det sittende regimet.65 Det er også klare paralleller mellom bekjemping av 
organisert kriminalitet og opprørsbekjempning.66 Soldatene bør derfor gis opplæring i de mest 
grunnleggende politiferdighetene slik at de kan anholde kriminelle, sikre åstedet og eventuelt 
bistå militærpolitiet, internasjonalt politi eller den lokale politistyrken med etterforskingen.67 
Dette er viktig siden domstolene stiller strenge krav til bevisførsel og politiarbeidet for å 
dømme de kriminelle personene. I Kosovo erfarte jeg flere tilfeller hvor KFOR (Kosovo 
Force) gjorde feil i forbindelse med anholdelsen av kriminelle og sikring av bevis. Dette 
medførte at personene etter noen dager i varetekt hos politiet kunne gjenoppta sin kriminelle 
virksomhet.68  

Det sivil-militære samvirke er som tidligere nevnt viktig for at operasjonen skal bli vellykket. 
Dette arbeidet må selvsagt koordineres på strategisk og operasjonelt nivå. Men denne 
koordineringen må også gjennomføres på taktisk og stridsteknisk nivå. For som David 
Kilcullen poengterer:  

Almost everything in counterinsurgency is interagency. And everything important – from policing to 
intelligence to civil-military operations to trash collection - will involve your company working with 
civilian actors and local indigenous partners you cannot control, but whose success is essential for 
yours.69 

Hvordan skal soldatene utdannes og forberedes til dette? Det viktigste vi kan gjøre er å gi våre 
soldater informasjon og kunnskap om hvordan de øvrige organisasjonene arbeider i området 
(både FN organisasjoner, statlige organisasjoner og NGOs).70 Det kan også være 
hensiktsmessig å gi en eller flere soldater i laget en ekstra kunnskap om dette slik at de kan 
                                                 
62 Med høyintensive operasjoner mener jeg i denne sammenheng rene stridsoperasjoner der målet er å bekjempe 

en motstander. 
63 Dette omfatter også oppgavene til grensepolitiet. Dette er spesielt viktig siden opprørerne ofte utnytter 

landegrensene til å etablere sikre baseområder for egne styrker.(Galula, 1964, s.23)  
64 Rekkedal, 2005, s.80 
65 UN Office of Drug and Crime. 2007. Afghan Opium Survey 2007 – Executive summary. 

http://www.unodc.org/pdf/research/AFG07_ExSum_web.pdf. Kilde benyttet 10. mars 2008 
66 Bekjemping av opprørere er som å bryte opp en mafiaring. (Nagl, 2002, s.xiii) 

Dette ble også poengtert av John Gordon på COIN seminaret ved FHS 5-6 november. (Gordon, John. 2007. 
Foredrag ved COIN seminar. Notater fra forlesning på COIN seminar. Stockholm: FHS, 6. november 2007) 

67 I Malaya støttet de Britiske soldatene de lokale politistyrkene. Det var derfor viktig at soldatene fulgte de 
samme retningslinjene som de lokale politistyrkene var bundet av.(Cassidy, 2006, s.88)     

68 I planlagte pågripelser forsøkte man å ha med lokale eller internasjonale politistyrker for å sikre bevisførselen. 
Dette var i mange tilfeller problematisk siden de kriminelle miljøene hadde kontakter i politiet som informerte 
om pågående og kommende operasjoner. Av operasjonssikkerhetsmessige årsaker var det derfor tilfeller hvor 
det var nødvendig at KFOR foretok disse pågripelsene uten politistøtte, noe som stilte ekstra store krav til 
soldatene som deltok. 

69 Kilcullen, 2006, s.3 
70 NGO – Non-Governmental Organisation 
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fungere som kontaktpersoner opp mot de øvrige organisasjonene.71 Soldatene må også opptre 
på en slik måte at de ikke virker skremmende eller avvisende ovenfor disse 
samarbeidspartnerne.72 Soldatene må derfor ha god forståelse for organisasjonenes ulike roller 
og aksepterer at enkelte aktører ikke ønsker, eller kan ha, et tett samarbeid med militære 
styrker. De militære styrkene skal heller ikke overta jobben til de lokale institusjonene siden 
lokalt selvstyre er en av forutsetningene for at tillitsoperasjoner skal lykkes.73 Avdelingene 
skal tvert imot bidra til oppbygningen av de lokale institusjonene slik at de på sikt kan skape 
et velfungerende samfunn uten behov for ekstern støtte. Militærmaktens rolle er således å 
ivareta sikkerheten i området slik at dette arbeidet kan gjennomføres. Statsbygging er med 
andre ord en helt sentral del av denne type konflikter.74 

Internasjonale styrker må også samarbeide med de nasjonale militær- og politienhetene. Dette 
samarbeidet bør omfatte så vel operasjonelle og taktiske spørsmål som opplæring og trening 
av de nasjonale styrkene. Britene kunne for eksempel ikke oppnådd suksess i Malaya uten et 
tett samarbeid med de lokale militær- og politistyrkene.75 Også amerikanerne og fransk-
mennene har positive erfaringer fra denne type samarbeid i Indokina/Vietnam og Algerie.76  

I Afghanistan er dette samarbeidet essensielt. Både fordi NATO ikke er villig til å sende mer 
enn ca 41 000 soldater77 (inkludert støtteelementene som utgjør en betydelig andel av 
soldatene) til å dekke et område som er nesten like stort som Sverige og Norge til sammen, og 
fordi det tross alt er afghanerne selv som på sikt skal ivareta egen sikkerhet når NATO trekker 
seg tilbake. For våre soldater betyr dette at vi må være i stand til å samarbeide med de lokale 
avdelingene i området. Vi må derfor være operasjonsmessig interoperabel slik at vi kan 
gjennomføre kombinerte operasjoner i felleskap med de lokale styrkene hvis det er 
nødvendig.78 Dette gjelder både materiellmessig (for eksempel samband), taktisk og 
stridsteknisk. Utdanningen og treningen i forkant av operasjonene må derfor være så lik den 
reelle operasjonen som mulig, og gjerne sammen med andre nasjoner slik at avdelingen blir 
vant til å operere i et internasjonalt miljø.  

Samarbeid med lokale politi- og militærstyrker er også viktig med tanke på 
etterretningsinnhenting og legitimitet hos befolkningen.79 Dette samarbeidet bidrar til å 
legitimere det internasjonale engasjementet ovenfor befolkningen, samtidig som dette bidrar 
til økt tillit for den sittende regjeringen siden militær- og politistyrkenes evne til å ivareta 
sikkerheten øker. Samarbeidet er også viktig siden de lokale styrkene har langt bedre 
forutsetninger for å skaffe gode etterretninger. Dette skyldes både at de kjenner de lokale 
forholdene godt, men også fordi de bor sammen med lokalbefolkningen og mottar mye 
                                                 
71 Denne tjenesten må i så fall koordineres med avdelingens CIMIC personell. 
72 Dette understrekes også av Peter Viggo Jakobsen i hans rapport om PRTene i Afghanistan, hvor han 

fremhever viktigheten av at PRTen fungerer som en døråpner for de humanitære organisasjonene i området. 
(Jakobsen, 2005, s.37) 

73 Cassidy, 2006, s.91 
74 Nagl, 2002, s.223 
75 Cassidy, 2006, s.90 
76 Amerikanerne hadde mange positive erfaringer ved bruk av lokale eller lokalt rekrutterte styrker i Vietnam. 

Blant annet fungerte CIDG (Civil Irregular defense Group) og marinekorpsets CAP (Combined Action 
Program) bra til tross for at konflikten som helhet mislyktes (Cassidy, 2006, s.36-38). Også franskmennene 
rekrutterte store lokale militærstyrker både i Algerie og Indokina. (Cassidy, 2006, s.144-150)   

77 NATO. 2007. NATO in Afghanistan. http://www.nato.int/issues/afghanistan/index.html Kilde benyttet 27. 
november 2007 

78 Norske styrker har ved flere anledninger gjennomført kombinerte operasjoner sammen med den Afghanske 
hæren. (Diesen, 2007, s.12) Med kombinerte operasjoner (Combined Arms) mener jeg bakkeoperasjoner hvor 
man kombinerer ulike våpensystemer fra alle forsvarsgrener for å øke slagkraften. (Forsvaret, 2007, s.73) 

79 Cassidy, 2006, s.130 
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informasjon derigjennom.80 Vi må likevel være klar over at lojaliteten til disse styrkene ikke 
alltid er like åpenbar. De kriminelle miljøene og opprørerne har ofte infiltrert disse styrkene 
samtidig som korrupsjonen er utbredt. Etterretningssamarbeidet må derfor balanseres slik at vi 
unngår at viktig informasjon om egne operasjoner havner hos opprørerne.  

Trening og utdanning av lokale styrker gjennomføres normalt av egne mentor- og 
liaisonprogrammer hvor erfarne offiserer fra mange land bidrar med utdanning og veiledning 
av de lokale militærenhetene.81 Dette involverer derfor ikke utdanningen av internasjonale 
soldater i nevneverdig grad.82 

En liten men viktig detalj i alt samarbeid og tillitskapende arbeid er evnen til å kommunisere 
med de ulike partene og de øvrige organisasjonene i området. I de fleste tilfeller må tolk 
benyttes for å kommunisere med lokalbefolkningen, noe som derfor bør trenes på før 
soldatene ankommer operasjonsområdet. I tillegg bør soldatene beherske engelsk på en 
tilfredsstillende måte siden all kommunikasjonen med de internasjonale organisasjonene og 
allierte styrker foregår på engelsk. Misforståelser kan få fatale konsekvenser i skarpe 
situasjoner. 

En annen faktor som alltid er viktig i opprørsbekjempning er etterretninger. For som General 
Martin Dempsey observerte i Irak: ”we’re either fighting for intelligence or we’re fighting 
based on that intelligence.”83 Det er derfor viktig at alle enhetene bidrar til denne 
informasjonsinnhentingen, og ikke bare etterretningsavdelingene. I tillitsoperasjoner er dette 
ekstra viktig både fordi soldatene opererer tett på lokalbefolkningen og danner seg således et 
godt bilde av den lokale situasjonen, men også fordi denne informasjonen er sentral for å 
bryte opp opprørernes nettverk i operasjonsområdet. I tillitsoperasjoner innhentes derfor en 
stor del av etterretningsinformasjonen fra ”vanlige” soldater og åpne kilder.84 Dette 
poengeteres også av David Kilkullen: ”… intelligence will come mostly from your own 
operations, not as a “product” prepared and served up by higher headquarters.”85 Soldatene 
må således ha opplæring i grunnleggende etterretningstjeneste slik at de har forståelse for 
egen rolle i etterretningsarbeidet.86  

Informasjonsoperasjoner og propaganda er som tidligere nevnt sentrale virkemidler for å 
vinne befolkningens tillit. Dette er ofte kampanjer som er styrt fra det strategiske eller 
operasjonelle nivået. Det er likevel viktig at disse kampanjene er synkronisert med de 
pågående operasjonene. Avdelingene må derfor kjenne til hvilket budskap som 
informasjonsoperasjonene ønsker å formidle slik at dette kan forsterkes av soldatene i den 
                                                 
80 For som David Kilcullen poengterer: ”Members of the population that supports you also know the enemy’s 

leaders - they may have grown up together in the small district that is now your company sector…”(Kilcullen, 
2006, s.9) 

81 I Afghanistan er ansvaret for dette tillagt Operational Mentoring and Liaison Teams (OMLT). 
82 Utdanningen og oppsettingen av de lokale enhetene bør gjenspeile motstanderen kapasiteter (opprørerne) og 

ikke internasjonale styrker, noe som stiller andre materiellmessige og teknologiske krav til avdelingen. 
(Kilcullen, 2006, s.8) Det er for eksempel ikke sikkert lokale enheter har behov for de samme kostbare 
våpensystemene som benyttes av vestlige militærmakter. Dette ble også poengtert av James Corum under 
COIN seminaret ved FHS 6. november 2007. Han fremhevet blant annet at siden opprørernes kapasitet til 
luftbekjemping er marginal vil enkle flysystemer fungere meget godt i opprørsbekjempning. Alternativet er 
ofte at disse nasjonene ikke har finansiell kapasitet til å etablere et eget luftforsvar. (Corum, James S. 2007, 
Foredrag ved COIN seminar. Notater fra forlesning på COIN seminar. Stockholm: FHS, 6. november 2007) 

83 Cassidy, 2006, s.162 
84 Innehenting av etterretninger er en av primæroppgavene for den norskledede PRTen i Meymaneh. (Berntsen, 

Jørn Erik. 2008. Intervju i forbindelse med denne oppgaven 19. februar 2008.) 
85 Kilcullen, 2006, s.2 
86 Etterretninger er også viktig for å kunne gjennomføre gode trusselvurderinger mot egne avdelinger. (Forsvaret, 

2007, s.146)  
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daglige kontakten med lokalbefolkningen. Dette krever derimot ingen spesiell utdanning 
bortsett fra en forståelse for hvordan disse kampanjene fungerer. 

Sammendrag 

Tillitsoperasjoner er komplekse og krever andre kunnskaper og ferdigheter av våre soldater 
enn rene stridshandlinger. På bakgrunn av foregående diskusjon framkommer 5 prinsipper 
som påvirker soldatutdanningen opp mot disse operasjonene:  

1. Fokus på lagsnivå. Utdanningen bør fokuseres mot lagsnivået slik at soldatene er trent på 
å foreta kloke valg i tidskritiske situasjoner. Organisasjonskulturen i avdelingen bør også 
underbygge dette. Utdanningen bør også omfatte trening på de prosedyrene som venter i 
misjonsområdet, gjerne i samarbeid med andre nasjoner, slik at avdelingen er best mulig 
forberedt på det oppdraget som venter. 

2. Kulturforståelse og kjennskap til forholdene i området. Skal våre soldater være i stand til 
å bygge gode relasjoner med lokalbefolkningen må de ha god forståelse for de lokale 
tradisjonene og kulturen til befolkningen, samtidig som de har god kunnskap om de ulike 
aktørene og deres målsettinger i operasjonsområdet. I tillegg må de ha god kjennskap til 
egen operasjonen (inkludert informasjonsoperasjonskampanjene) og hvordan de øvrige 
organisasjonene i området opererer. Dette omfatter både egne-, internasjonale- og lokale 
organisasjoner.  

3. Grunnleggende politiarbeid. Soldatene blir ofte satt til politi- eller politilignende 
oppgaver. Det er derfor nyttig om soldatene gis en grunnleggende opplæring i de mest 
elementære politioppgavene slik at de er i stand til å støtte de lokale og internasjonale 
politistyrkene på en god måte. 

4. Etterretningstjeneste. Soldatene er avdelingens viktigste ører og øyne ute i 
operasjonsområdet. Soldatene bør derfor gis opplæring i grunnleggende 
etterretningsarbeid slik at deres etterretningsbidrag blir best mulig, samtidig som de 
unngår å bli offer for motstandernes etterretningsorganisasjon.  

5. Fleksibel opptreden. Soldatene (og avdelingene) må være utrustet og forberedt slik at de 
er i stand til både å gjennomføre tillitskapende operasjoner ovenfor lokalbefolkningen, og 
gjennomføre rene stridsoperasjoner når dette er påkrevd. Dette innebærer at soldatene må 
være utrustet, trenet og forberedt for operasjoner i hele konfliktspekteret. 

Den oppsettende avdelingen bør også vurdere selekteringsprosessen og kontingentlengden. 
Det er klar fordel med lange kontingentperioder, god overlapping mellom kontingentene og 
om mulig en viss kontinuitet blant soldatene for å opprettholde gode relasjoner med 
befolkningen. Selekteringsprosessen bør også kvalitetssikre at soldatene har nødvendige 
erfaring og er ”moden” for denne type operasjoner. 

2.2.2 Voldsmakt 

Den andre ytterligheten for å bekjempe opprørere er som tidligere nevnt rene 
stridsoperasjoner hvor de militære styrkene gjennomfører offensive innsatser mot opprørerne. 
Denne direkte og målrettede strategien er i mindre grad avhengig av folkets tillit enn de 
indirekte tillitsoperasjonene. De innledende kampene i Afghanistan kan være et eksempel på 
dette, hvor de amerikanskledede Enduring Freedom styrkene valgte å støtte Nord-alliansens 
kamp mot Talibanregimet og iverksatte en militær offensiv mot Al-Qaida- og 
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Talibanstyrkene.87 Operasjonen var vellykket og Talibanstyret ble fjernet i løpet av få 
måneder.88 Dette underbygger også Arreguín-Tofts argument om at når begge parter har en 
direkte strategi vinner den sterkeste parten. På den annen side er vel ikke konflikten over, og 
Talibansoldatene har nå endret metode til en mer indirekte strategi hvor de blant annet 
utnytter geriljataktikk og terror (for eksempel selvmordsbombere). Dette burde bety, ifølge 
Arreguín-Tofts argumentasjon, at også NATO styrkene burde velge en indirekte strategi siden 
dette gir størst sannsynlighet for seier.89 

Men direkte offensive operasjoner mot opprørerne er også en del av tillitsoperasjoner. Det kan 
i mange tilfeller til og med være en forutsetning for folkets tillit. For som Oliver Lyttleton 
poengterte: ”You cannot win the war without the help of the population, and you cannot get 
the support from the population without at least beginning to win the war”90 Dette 
underbygges av David Galula som blant annet poengterer at det kreves mer enn 
informasjonsoperasjoner og propaganda for å vinne folkets tillit.91 Bruk av makt i offensive 
operasjoner kan således være viktig, også for å vinne befolkningens tillit.  

Begge strategiene, både den direkte offensive- og den indirekte tillitsstrategien, medfører at 
våre soldater må være forberedt på å gjennomføre offensive operasjoner. Dette innebærer, 
som Stephen Biddle poengterer, at behovet for dyktige bakkesoldater som er i stand til å 
gjennomføre close combat også er nødvendig for å vinne denne type konflikter uansett 
hvilken strategi vi velger.92 Men, hvilke krav stiller dette til de soldatene vi sender for å delta i 
disse offensive operasjonene?  

Eike Middeldorf argumenterer i sin bok Taktikk på Östfronten for at: ”Den enklaste och 
samtidigt mest effektiva stridsmetoden mot partisanförband [opprørere] består i att slå dem 
med deras egna metoder och medel (…) Den lämpliga formen för detta är 
partisanjägarkommandon om högst 40-60 man.”93 Ut fra denne argumentasjonen er små 
jegerenheter eller spesialstyrker best egnet i opprørsbekjempning. Men, hvorfor skal ikke vi 
som opprørsbekjempere utnytte vår fordel i form av overlegen teknologi, ildkraft og evne til å 
gjennomføre kombinerte operasjoner. For som David Galula poengterer: ”… for him 
[opprørsbekjemperne] to adopt the insurgent’s warfare would be the same as for a giant to try 
to fit into a dwarf’s clothing.”94 Dette betyr ikke at spesialstyrker og små jegerenheter ikke er 
viktige i opprørskrig, men dette vil ikke utgjøre hovedstyrken. Regulære soldatene må derfor 
være i stand til å gjennomføre kombinerte operasjoner også i opprørskriger.  
                                                 
87 Det er selvsagt mulig å diskutere om dette var en opprørskrig eller en ren militær invasjon av Afghanistan.  
88 Kampene startet 21. oktober 2001, 13. november falt Kabul, og den siste store offensiven (Operasjon 

ANAKONDA, hvor blant annet norske spesialstyrker deltok) ble avsluttet i mars 2002. (Biddle, Stephen. 
2007. Toppling the Taliban in Afghanistan. I: Angstrom, Jan & Duyvesteyn, Isabelle. Understanding Victory 
and Defeat in Contemporary war. Oxford: Routledge, s.187-190) 

89 Det kan også diskuteres hvorvidt NATO styrkene i dag bedriver en offensiv eller defensiv kamp i Afghanistan. 
NATO styrkene støtter jo tross alt den sittende presidenten i hans kamp mot Taliban noe som burde tilsi en 
defensiv operasjon. På den annen side kontrollerer Taliban igjen store områder i Afghanistan som dermed må 
tas tilbake for at konflikten skal vinnes. Ifølge The Senlis Council kontrollerer Taliban i dag 54 prosent av 
Afghanistan. (The Senlis Council, 2007, s.7)  

90 Kommentar fra Oliver Lyttleton, Colonial Secretary i Malaya. (Nagl, 2002, s.76)  
91 Galula, 1964, s.55 
92 Biddle, Stephen. 2007. Toppling the Taliban in Afghanistan. I: Angstrom, Jan & Duyvesteyn, Isabelle. 

Understanding Victory and Defeat in Contemporary war. Oxford: Routledge, s.7, 200 
93 Middeldorf, Eike. 1956. Taktik på Östfronten. Stockholm: Norstedt Akademiska Förlag, s.240-241 

Partisanforbandene utnyttet geriljataktikk for å angripe de tyske avdelingenes svake punkter. 
Operasjonsmønsteret er således ganske sammenfallende med det opprørere ofte benytter i dagens konflikter.   

94 Galula, 1964, s.51 
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Fokuset i soldatutdanningen bør derimot innrettes på en annen måte enn hva som er vanlig i 
konvensjonell krigføring.95 H. John Poole argumenterer for at soldatene må ha bedre 
enkeltmannsferdigheter i geriljakriger [opprørskrig] enn tidligere, og at soldatutdanningen bør 
ha en ”bottom up” tilnærming der soldatene trenes til å være proaktiv og ta initiativ i stedet 
for den tradisjonelle kontroll strukturen som er innarbeidet i mange avdelinger.96 Poole 
argumenterer videre for at grunnutdanningen ikke må fokuseres på ordremottak og bruk av 
materiellet, men må i stedet fokuseres mot: ”… state of the art for individual and small-unit 
maneuver.”97 Dette vil følgelig innebære at opprørbekjemping krever et større fokus på lags- 
tropps- og kompaninivået enn tidligere, samtidig som fokuset på enkeltmannsferdighetene må 
opprettholdes/økes. Soldatene må også være i stand til å gjennomføre kombinerte operasjoner, 
men hvor integreringen av de ulike våpensystemene gjennomføres på et lavere nivå enn 
tidligere. Organisasjonen bør derfor være fleksibelt oppsatt slik at avdelingene helt ned til den 
enkelte plattform (for eksempel kjøretøy) skal kunne settes sammen til skreddersydde enheter 
tilpasset den aktuelle situasjonen.98 Avdelingene må også være godt samtrent og ha felles 
prosedyrer slik at soldatene er operasjonsmessig interoperabel i hele strukturen, noe som er 
spesielt viktig i tidskritiske situasjoner. For som Carl von Clausewitz presiserer: ”I krig är allt 
mycket enkelt, men även det enklaste är svårt. Svårigheterna hoper sig och åstadkommer 
friktioner.”99 Det er jo nettopp derfor overlæring (drill) og enkelhet er viktige stridstekniske 
prinsipper for utdanning av soldater. Prosedyrene må selvsagt også være interoperable med 
eventuelt internasjonale samarbeidspartnere. I tillegg må avdelingene inneha nødvendig 
kompetanse for å gjennomføre kombinerte operasjoner. Det er for eksempel viktig at også 
mindre enheter som kompani, tropp og i enkelte operasjoner også lagenheter har kompetanse 
til å lede luft- og artilleriild, noe som blant annet krever at enhetene har FAC-kompetanse.100  
Alt dette krever omfattende utdanning og samtrening av hele styrkebidraget, inkludert 
internasjonale samarbeidspartnere, for at de skal være i stand til å overvinne friksjonene. I 
tillegg bør øvingene i forkant av operasjonen være så nær opp til virkeligheten som mulig, 
slik at soldatene trenes på å operere i det stridsmiljøet som venter i operasjonsområdet. 

Skal soldatene være i stand til å bekjempe opprørerne må de også kunne forflytte seg raskt og 
operere i områder som opprørerne behersker. Dette er ofte fjell- og skogsområder hvor 
mekaniserte enheter har dårlig fremkommelighet. Det er derfor behov for lette 
infanteriavdelinger som er i stand til å reagere og forflytte seg raskt slik at opprørerne kan 
bekjempes før de igjen klarer gjemme seg i nye baser.101 Styrkene må også være lett utrustet 
slik at de kan innsettes med helikopter og eventuelt forfølge opprørerne hvis situasjonen 
krever dette. Dette har blant annet revitalisert behovet for lette våpensystemer som kan 
medbringes soldatene i disse operasjonene siden vår overlegne teknologi og ildkraft har klare 
begrensninger i områder med dårlig sikt og i urbane områder.102 Mindre bombekastersystemer 
har for eksempel igjen blitt et viktig våpensystem for norske soldater etter at Norge startet sitt 
engasjement i Afghanistan.  
                                                 
95 Konvensjonell krigføring er et begrep som benyttes ofte i militærteoretiske publikasjoner, men som sjeldent er 

klart definert. Ofte beskrives konvensjonell krigføring som motsatsen til geriljakrigføring og opprørskrig. 
Ordet konvensjonell defineres som: ”… som stemmer med vanlig oppfatning, skikk og bruk; tradisjonsbundet; 
ordinær”. Ut fra dette kan konvensjonell krigføring defineres som den vanlige formen for krigføring. Jeg har 
derfor valgt å definere konvensjonell krigføring som den tradisjonelle krigføringsmetoden nedarvet fra 
Clausewitz og Jomeni, og som var toneangivende under den kalde krigen. 

96 Poole, H. John. 2004. Tactics of the crescent moon. USA: Posterity Press, s.230-231 
97 ibid, s.234 
98 FFOD, 2007, s.57 
99 Clausewitz, Carl von. 1991. Om kriget. Översättning och granskning: Mårtenson Hjalmar, Böhme Klaus-

Richard, Johansson Alf W. Stockholm: Bonnier fakta bokförlag AB, s.79 
100 FAC – Forward Air Controller. Person som er utrustet og trenet for å lede flystøtte. 
101 Ødeleggelse av fiendens stridskrefter krever at vi finner dem og raskt lukker dem inne. (Galula, 1964, s.50)  
102 Arreguín-Toft, 2005, s.12-13 
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Denne type operasjoner er også utfordrende for hver enkelt soldat både stridsteknisk og 
fysisk. Soldatene må ha gode stridstekniske ferdigheter, som for eksempel skyting, 
stridsdriller og lignende, samtidig som de er godt fysiske forberedt for denne type 
belastninger. Utdanningen og øvelsene bør derfor gjennomføres med full utrustning slik at 
soldatene blir vant til å operere med 20-30 kg ekstra utstyr i form av stridsvest, hjelm, våpen 
osv. Disse ferdighetskravene er ikke viktig bare for infanteristene, men også for resterende del 
av styrkebidraget, siden alle soldatene (inkludert stabsoffiserer) må være forberedt på 
stridskontakt med opprørerne. Robert Cassidy påpeker for øvrig at mangelen på lett infanteri 
som kunne operere i de Afghanske fjellområdene var en av årsakene til Sovjetunionens tap i 
Afghanistan i den Afghansk-Sovjetiske krigen (1979-1989).103  

På den annen side er det fortsatt behov for mekaniserte avdelinger og stridsvogner. Det kan 
for eksempel være nødvendig med tungt oppsatte logistikkavdelinger siden disse ofte er ekstra 
utsatte for angrep. I tillegg må vi være i stand til å kunne eskalere maktbruken fra upansrede 
enheter opp til stridsvogner eventuelt støttet av kampfly. Det er for eksempel uholdbart at et 
fåtall gamle stridsvogner hos opprørerne forhindrer vår mulighet til å operere i et gitt område. 
Stridsvognene er også en viktig kapasitet i kamphandlinger med regulære opprørsstyrker 
siden de både har stor ildkraft, god egenbeskyttelse og høy mobilitet. Det er derfor nødvendig 
at vi i tillegg til lette infanteristyrker besitter kapasiteter til å gjennomføre våre operasjoner 
selv når intensitetsnivået og trusselbildet øker. 

Bruk av våpenmakt er det ytterste maktmidlet som soldater kan anvende i krise eller krig. 
Soldatene bør derfor mentalt forberedes for dette slik at de både er i stand til å bruke denne 
makten når det er påkrevd, og at de er i stand til å håndtere denne belastningen i etterkant. 
Soldatene må også forberedes på at det er en risiko for at nære kollegaer eller dem selv blir 
skadet eller drept i stridshandlinger. Denne bevisstgjøringen er for øvrig også viktig ovenfor 
de politiske myndighetene i forkant av enhver deployering slik at det ikke oppstår unødige 
diskusjoner hvis avdelingen tar tap. Det finnes dessverre mange tilfeller hvor politiske 
beslutningstagere starter en debatt med krav om tilbaketrekking av troppene når norske 
soldater blir skadet eller drept i stridshandlinger.104 Dette er skadelig for den pågående 
operasjonen og en sikkerhetsrisiko for våre soldater siden opprørerne blir oppmuntret til nye 
angrep for på sikt å sørge for at den internasjonale styrken trekkes ut. For som professor Janne 
Haaland Matlary presiserer: ”Det farlige paradokset er at jo mer motstand vår deltagelse i 
ISAF får på hjemmebane, desto mer utsatt blir nordmenn i felt for kidnappinger, attentater og 
angrep.”105 Dette er også hovedårsaken til at Gil Merom argumenterer for at vestlige 
demokratier bør tenke seg nøye om, og helst motstå fristelsen til å sende soldater til 
opprørsbekjempning.106  
Sammendrag 

Opprørbekjemping inneholder også offensive operasjoner for å bekjempe opprørerne. 
Soldatene som skal delta i disse operasjonene må derfor også være utdannet og trenet slik at 
de er i stand til å gjennomføre rene stridsoperasjoner. På bakgrunn av foregående diskusjonen 
framkommer tre prinsipper som påvirker soldatutdanningen i voldsmaktsoperasjoner: 

                                                 
103 Cassidy, 2006, s.55 
104 Dette var senest tilfelle i etterkant av IED (Improvised Explosive Devise) angrepet mot et norsk kjøretøy 8. 

november 2007, hvor en norsk soldat ble drept, og en annen alvorlig skadet. (Aftenposten. 2007. Splittet om 
norsk ISAF deltagelse. Artikkel i Aftenposten 25. november 2007) 

105 Dagbladet. 2007. Taliban på tinget. http://www.dagbladet.no/kultur/2007/12/07/520457.html. Kilde benyttet 
7. desember 2007 

106 Merom, Gil. 2007. The origins and implications of western counterinsurgency failures I: Angstrom, Jan & 
Duyvesteyn, Isabelle. 2007. Understanding Victory and Defeat in Contemporary war. Oxford: Routledge, 
s.183 
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1. Enkeltmannsutdanning og Samtrening. Soldatene må ha gode stridstekniske og fysiske 
ferdigheter slik at de er i stand til å gjennomføre denne type krevende operasjoner. 
Utdanningen bør også ha en ”bottom up” tilnærming med hovedfokus på lags-, tropps- og 
kompaniutdanningen. Avdelingene må også være godt samtrent med felles prosedyrer for 
å kunne operere i et friksjonsfylt operasjonsmiljø. Øvingene i forkant av operasjonen bør 
derfor være så virkelighetsnære som mulig. 

2. Mobilitet og samvirke. Avdelingene må være fleksibelt organisert slik at de kan settes 
sammen til skreddersydde enheter tilpasset den aktuelle situasjonen. Styrkebidraget må i 
tillegg være oppsatt med kapasiteter til å gjennomføre sine operasjoner i hele 
operasjonsområdet og under ulike trusselnivåer.  

3. Mental forberedelse. Soldatene må mentalt forberedes på de tøffe påkjenningene som 
kamphandlinger medfører. Dette gjelder både i forhold til det å bruke makt, men også i 
forhold til egne skader og tap.  

2.3 Utdanningsindikatorer 
Basert på diskusjonen av de to ytterpunktene for opprørsbekjempning har jeg kommet fram til 
8 utdanningsmessige prinsipper som bør ligge til grunn for utdanningen av våre mannskaper. 
For å kunne diskutere disse prinsippene opp mot den norske utdanningsmodellen må disse 
utdanningsprinsippene operasjonaliseres (konkretiseres). I dette avsnittet vil jeg derfor utlede 
et antall utdanningsindikatorer for hvert prinsipp som kan brukes i den kommende 
diskusjonen (kapittel 4).  

I tillitsoperasjoner bør utdanningen fokuseres mot lagsnivået. Tilgjengelig utdanningstid bør 
derfor fokuseres mot trening av laget, herunder stridsdriller og betjening av lagsutrustning 
(for eksempel våpen og kjøretøy).107 Dette vil også øke samholdet og samtreningen av dette 
nivået som bidrar til en større trygghet hos soldatene i pressede situasjoner. Laget bør også 
trenes til å ta viktige beslutninger i tidskritiske situasjoner når overordnede befal ikke er 
tilgjengelige. Organisasjonskulturen og treningen bør tilpasses dette handlingsmønsteret slik 
at det opparbeides en gjensidig tillit mellom lagene og ledelsen.  

Kulturforståelsen og kjennskap til forholdene i området er det neste utdanningsprinsippet i 
tillitsoperasjoner. For at soldatene skal være forberedt for operasjonen bør soldatene gis en 
grundig utdanning i landets kultur og tradisjoner, de topografiske forholdene i 
operasjonsområdet, konfliktens bakgrunn (historikk) og kunnskap om de ulike aktørene samt 
deres målsettinger og operasjonsmønstre. En vesentlig del av utdanningstiden bør derfor rettes 
inn mot dette, samt hvordan vi som fremmede aktører i landet bør opptre ovenfor 
lokalbefolkningen og det lokale maktapparatet. Den kulturelle dimensjonen bør også 
inkluderes i all øvingsplanlegging for at treningen skal gjennomføres i rett kontekst. 
Utdanningen bør også inneholde opplæring i eget oppdrag, eget operasjonsmønster, 
samarbeidspartnere og lokale forhold (SOPer).108 Soldatene må også gis opplæring i krigens 
folkerett, ROE og Code of conduct,109 siden dette er en vesentlig del av tillitsoperasjoner.  

I tillitsoperasjoner bør soldatene også beherske noen grunnleggende politioppgaver. Dette 
gjelder spesielt arrestasjoner/anholdelse av kriminelle, sikring av åsteder, bevishåndtering og 
                                                 
107 Dette ble også presisert av Major Otto Løvland, tidligere operasjonsoffiser (S-3), NO BG-3 Afghanistan, i en 

e-mail til undertegnede 25. januar 2008. Han poengterer også at kravene til enkeltmanns- og lagsutdanning for 
de styrkene som deployerer til Afghanistan i dag er mye høyere enn det som har vært normen for 
soldatutdanningen de siste 5 årene. 

108 SOP - Standard operating procedures – beskrivelse av operasjonsrutinene i egen avdeling. 
109 ROE – Rules of Engagement. Code of Conduct er avdelingens adferdsregler basert på nasjonale lover og 

krigens folkerett.  
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kjennskap til lokale lover og regler. Hvis ikke avdelingen har nødvendig kompetanse på dette 
i egen avdeling bør man søke utdanningsstøtte fra eksterne ressurser (for eksempel sivile 
politimyndigheter eller militærpolitiet).  

Det neste utdanningsprinsippet som soldatene bør beherske er etterretningstjeneste. Siden 
etterretningsbildet i tillitsoperasjoner er avhengig av at alle soldater bidrar med informasjon, 
bør soldatene gis opplæring i grunnleggende HUMINT110 operasjoner, samt hvordan egen 
etterretningsorganisasjon opererer for å skape en forståelse for hvor viktig det er at alle 
hendelser rapporteres. HUMINT begrepet dekker et relativt stort spenn av metoder for 
innhenting av informasjon. Soldatene bør derfor gis opplæring i de delene som er vesentlig 
for å løse sitt oppdrag. Dette kan innebære at utdanningen bør differensieres avhengig av 
hvilket oppdrag de ulike lagene eller personene har. I tillegg bør soldatene ha kjennskap til 
hvordan motstandernes etterretningsorganisasjoner opererer slik at egen operasjonssikkerhet 
ivaretaes.  

Det siste utdanningsprinsippet for tillitsoperasjoner er fleksibel opptreden. Tillitsoperasjoner 
krever normalt en ”soft approach” i forhold til lokalbefolkningen der soldatene opptrer i 
upansrede kjøretøy sammen med innbyggerne for derigjennom å skape trygghet og tillit hos 
lokalbefolkningen. Samtidig må soldatene være i stand til å eskalere maktbruken og 
sikkerhetsnivået fra en ”soft approach” til rene stridsoperasjoner når situasjonen krever dette. 
Dette stiller store utdanningsmessige krav til soldatene. For det første må soldatene kunne 
operere de ulike materiellsettene på en tilfredsstillende måte. Dernest må soldatene være 
utdannet og trenet for å gjennomføre de ulike operasjonstypene på en profesjonell måte. Men 
viktigst av alt, soldatene må være i stand til å tolke den aktuelle situasjonen slik at de kan 
tilpasse maktbruken og bidra til at situasjonen ikke bringes ut av kontroll. Dette krever godt 
samtrente soldater, helst med erfaring fra lignende operasjoner, som er i stand til å jobbe som 
et team der alles øyne og ører fungerer som sensorer. Fleksibel opptreden stiller derfor, som 
FFOD presiserer, ekstreme krav på den enkelte soldat.111 

I voldsmaktsoperasjoner er enkeltmannsferdighetene og samtreningen viktig. Utdanning av 
basisferdighetene til soldatene er selvsagt sentralt i alle operasjoner uavhengig av om det er 
tillitsoperasjoner eller voldsmaktsoperasjoner. Nivået på disse ferdighetene bør være så høyt 
at soldatene er i stand til å gjennomføre dette i svært stressede situasjoner. Overlæring og drill 
blir således viktig. Operasjonsmønsteret for voldsmaktsoperasjoner innebærer ofte at 
soldatene inngår i noe større enheter enn lag. Soldatene må derfor utdannes og trenes for å 
operere som en del av alle aktuelle nivået i avdelingen. Hvis for eksempel den primære 
operasjonsenheten er bataljon må soldatenes samtrenes i alle nivåene fra lag og opp til 
bataljon (lag, gruppe, tropp, kompani og bataljon). Nå er det selvsagt slik at dette kan 
kombineres. Når hele bataljonen samtrenes vil også lagsenhetene samtrenes selv om effekten 
for lagstreningen avtar når fokuset ligger på for eksempel kompani- eller bataljonsnivået. 
Siden operasjonen inngår i en multinasjonal ramme bør også dette trenes. Dette gjelder alt fra 
stridsplanlegging, prosedyrer, kommandospråk og gjennomføringen av operasjonene.  

Prinsippet mobilitet og samvirke er innrettet på muligheten for å operere i hele 
operasjonsområdet med et effektivt samvirkesystem. Dette innebærer at operasjonsenhetene 
(kompani/bataljon eller tilsvarende) må være trenet og utrustet for å gjennomføre kombinerte 
innsatser med for eksempel artilleri/bombekastere (BK), skarpskyttere, ingeniører og 
flystøtte.112 Avdelingene må også være mobile slik at de kan operere over hele 
                                                 
110 HUMINT – Human intelligence. (Forsvaret, 2007, s.145-149) 
111 Forsvaret, 2007, s.58 
112 Kombinerte innsatser omhandler prinsippet om kombinasjon av ulike systemer (dødelige/ikke-dødelige) for 

derigjennom å skape synergieffekter. Prinsippet ligger til grunn for fellesoperasjoner. (Forsvaret, 2007, s.170) 
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operasjonsområdet. I tillegg må avdelingen være forberedt på å gjennomføre kombinerte 
innsatser sammen med internasjonale og lokale styrker siden operasjonen er i en internasjonal 
ramme. Avdelingene bør også være i stand til å sette sammen operasjonsstridsgrupper (task 
forces) som skreddersyes for hvert enkelt oppdrag. Dette krever god forståelse for det taktiske 
samvirkesystemet hos den enkelte soldat. 

Det siste prinsippet for voldsmaktsoperasjoner er mental forberedelse. På samme måte som at 
enkeltmannsferdighetene gjelder for alle soldater uavhengig av operasjon, er også mental 
forberedelse viktig for alle operasjoner. I voldsmaktsoperasjoner er likevel sannsynligheten 
for å delta i kamphandlinger større enn i tillitsoperasjoner noe som gjør dette 
utdanningsprinsippet ekstra viktig. Utdanningen av soldatene må således innrettes mot en 
bevisstgjøring omkring det å ta liv, samt muligheten for å miste kamerater og i verste fall selv 
bøte med eget liv. Avdelingen bør derfor prioritere denne utdanningen på lik linje med ren 
ferdighetstrening slik at soldatene er best mulig forberedt når situasjonen oppstår. I denne 
utdanningen kan det være nyttig å bruke veteraner som har opplevd ekstreme situasjoner 
siden effekten av en den personlige formidlingen er mye mer kraftfull enn å lese om samme 
hendelsen i aviser eller bøker. En annen dimensjon rundt mental forberedelse er ønsket om å 
prestere og det å jobbe for hverandre i et team (ikke svikte sine kamerater).113 Soldatene bør 
også gis en innføring i debrifingsrutinene i forkant av operasjonen. 

2.4 Sammendrag 

Opprørsbekjempning stiller andre krav til avdelingene som deltar enn de kravene som normalt 
inngår i konvensjonell krigføring. Dette omfatter alt fra operasjonsplanlegging til soldatenes 
utdanning og trening i forkant av operasjonene.114 De amerikanske soldatene som bekjempet 
den irakiske hæren i 2003 var for eksempel ikke utrustet og trent for opprørsbekjempning, og 
var derfor dårlig forberedt for de kommende utfordringene.115   

Dette kapitlet har derfor inneholdt en kort beskrivelse av de mest sentrale kjennetegnene for 
opprørskrig, samt en diskusjon av hvilke utdanningsmessige krav opprørsbekjempning stiller 
til regulære soldater. For å belyse hele spekteret av utdanningskrav tok jeg utgangspunkt i de 
to ytterpunktene for opprørsbekjempning, nemlig tillitsoperasjoner og voldsmaktsoperasjoner. 
Basert på denne diskusjonen har jeg kommet fram til 8 utdanningsprinsipper som bør ligge til 
grunn for utdanningen av mannskaper til opprørsbekjempning, men med hovedvekt i en av 
retningene avhengig av oppdragets art. Jeg har i tillegg operasjonalisert disse 
utdanningsprinsippene i et antall indikatorer som vil bli brukt i diskusjonen opp mot den 
norske utdanningsmodellen i kapittel 4. Det er også verdt å merke seg at prinsippene har ulik 
vekting. Prinsippet mobilitet og samvirke er for eksempel langt mer omfattende enn 
grunnleggende politioppgaver. Det er derfor ingen direkte sammenheng mellom antall 
prinsipper og vekting. Dette kommer jeg tilbake til i kapittel 4. 
                                                 
113 Dette ble også fremhevet av Major Løvland. (Løvland, 2008) 
114 Foreign Policy Research Institute, 2006, s.i  
115 Arreguín-Toft, 2005, s.20 
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3 Norsk utdanningsmodell 

For å kunne diskutere den norske utdanningsmodellen opp mot de utledede 
utdanningsprinsippene vil dette kapitlet inneholde en kort beskrivelse av de overordnede 
prinsippene for den norske utdanningsmodellen, samt en noe mer detaljert gjennomgang av 
den operasjonsspesifikke utdanningen for PRT- og QRF kontingentene.  

3.1 Generelt 

Norge har et vernepliktsforsvar som danner grunnlaget for all rekruttering til internasjonale 
operasjoner. Vernepliktsutdanningen i Hæren er basert på Hærens Utdannings- og 
Treningsreglement (HUT).116 Dette er et overordnet dokument som regulerer all 
grunnleggende mannskapsutdanning, utdanning av vervede, befalsutdanning og 
operasjonsspesifikk utdanning. Utdanningen er oppbygd etter et ”bottom up” prinsipp.117 
Dette innebærer at alle soldatene skal ha en lik grunnutdanning før fagutdanningen starter, 
samt at fagutdanningen er oppbygd i moduler der man starter med lagsnivået og avslutter med 
samtrening av hele bataljonen (eller brigaden). Utdanningen skal også innrettes etter 
prinsippet om ”train as you fight” siden motreaksjonen i en presset situasjon ofte faller 
tilbake på et kjent og trenet handlingsmønster. Krav i strid gjelder for trening i fred.  

 
Figur 1: Prinsippskisse for Hærens utdannings- og treningsmodell 

Figur 1 er en prinsippmodell som viser oppbygningen av den 12 måneders lange 
førstegangstjenesten.118 Utdanningen er inndelt i fire faser som starter med 
enkeltmannsutdanning og avsluttes med samtrening av bataljonsenheten og/eller 
oppdragsspesifikk utdanning for de soldatene som skal deployeres.119 
                                                 
116 Hæren. 2007. Hærens utdannings- og treningsreglement. Oslo: Hæren. 
117 ibid, vedlegg B  
118 Prinsippskissen er satt opp på bakgrunn av utdannings- og treningsreglementets figur 1 i vedlegg D og figur 1 

i vedlegg H. (Hæren, 2007, vedlegg D,H)  
119 Samtreningen av bataljonsenheten (fase fire) foregår innenfor rammen av brigade. Fase fire erstattes med 

oppdragsspesifikk utdanning for de enhetene som skal deployeres etter fullført førstegangstjeneste. 
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Hærens styrker (HSTY) har det primære ansvaret for rekruttering og oppsetting av de ulike 
styrkebidragene til internasjonale operasjoner fra Hæren.120 HSTY gir normalt 
utdanningsoppdraget for en gitt kontingent til en av utdanningsbataljonene som danner 
stammen for det spesifikke oppdraget. De øvrige bataljonene rekrutterer de ulike støtte- og 
spesialistenhetene som overføres til den oppsettende enheten senest når den 
oppdragsspesifikke utdanningen starter.121   

Dette utdanningskonseptet innebærer at de mannskapene som søker internasjonal tjeneste 
selekteres og utdannes til denne tjenesten i løpet av førstegangstjenesten og deployeres 
normalt direkte til misjonsområdet etter fullført førstegangstjeneste. Avdelingssjefen og 
befalsstillingene til styrkebidraget rekrutteres også hovedsakelig fra avdelingene i HSTY. 
Befalsoppsettet forsøker man å ha klart så tidlig som mulig, slik at mannskapene kjenner 
befalet før de signerer misjonskontrakten. Stabsstillingene har en egen rekrutterings- og 
oppsettingsplan som ikke omfattes av denne oppgaven. 

Vernepliktsperioden er som nevnt normalt 12 måneder, inkludert permisjoner og 
førtidsdimisjon som til sammen utgjør ca tre måneder. Dette innebærer at reell utdanningstid 
er på ca 9 måneder før soldatene deployeres.122 Det er derfor viktig å rekruttere soldatene 
tidlig i førstegangstjenesten slik at samtreningen kan starte så raskt som mulig, samt at 
utdanningen kan optimaliseres i forhold til den aktuelle operasjonen. Erfaringsmessig 
rekrutteres soldatene i løpet av de 4-5 første månedene, noe som innebærer en relativt lang 
samtreningsperiode før soldatene deployeres.   

De siste 2-3 månedene av vernpliktsperioden gjennomføres den operasjonsspesifikke 
utdanningen. Dette er en utdanning som er innrettet direkte mot det oppdraget soldatene skal 
løse i misjonsområdet. Utdanningsmålet for denne perioden utarbeides på bakgrunn av de 
operative krav som gjelder for misjonen og de erfaringene som tidligere kontingenter har 
bidratt med.123 I denne perioden er hele styrkebidraget samlet. 

3.2 Selekteringskrav og kontraktsforhold 

Det stilles ingen krav til sivil utdanningskompetanse for å kunne selekteres til internasjonal 
tjeneste. De aller fleste soldatene har likevel gjennomført en treårig videregående utdanning i 
forkant av førstegangstjenesten. Det er derimot et krav at soldatene må minst være 18 år, ha 
god helse og god vandel slik at sikkerhetsklarering kan gis.124 Selekteringen inneholder ingen 
spesielle tester, men avdelingssjefen og hans befal gis en god mulighet til å vurdere 
soldatenes egnethet i løpet av førstegangstjenesten.   

Mannskapene som rekrutteres signerer normalt kun en misjonsspesifikk kontrakt for den gitte 
kontingenten. Enkelte utdanningsbataljoner i HSTY har i tillegg ulike beredskapsavdelinger 
som blant annet består av soldater på beredskapskontrakt.125 Noen soldater gis derfor 
mulighet til å signere en beredskapskontrakt i tillegg til den misjonsspesifikke kontrakten. 
                                                 
120 Hæren, 2007, vedlegg F 
121 Den utdanningsbataljonen som har hovedansvaret for kontingenten betegnes som oppsettende avdeling. 
122 En gjennomgang av Sambandsbataljonens (Sbbn) utdanningsplan viser at reell utdanningstid i løpet av 

førstegangstjenesten er ca 37-38 uker. (Sambandsbataljonen, HSTY. 2008. Utdanningsplan Sbbn 2007-2008 – 
”flaket”, Utdanningsprogrammet ble formidlet undertegnede 18. februar 2008 fra S-3 Sbbn) Soldatene som 
rekrutteres til internasjonal tjeneste har noe mindre permisjoner siden antall permisjonsdager i den 
operasjonsspesifikke utdanningen er mindre enn i siste kvartal av førstegangstjenesten. 

123 Hæren, 2007, vedlegg F 
124 Forsvarsnett. 2007. Krav til søkere til internasjonale operasjoner. 

http://www.mil.no/felles/vpv/start/fullforttjeneste/vpv_int/krav/. Kilde benyttet 14. november 2007 
125 Soldater på beredskapskontrakt er sivile personer som har fullført sin førstegangstjeneste og signert en 

beredskapskontrakt med en gitt avdeling. Disse soldatene samtrenes med avdelingen inntil 6 uker pr år. 
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Beredskapskontraktene har normalt 2-3 års varighet. Beredskapsavdelingene er primært 
tiltenkt å brukes i forbindelse med hurtige innsatser (for eksempel NRF126) og ikke ved 
normal kontingentrotasjon. Det er likevel vanlig at enkelte beredskapssoldater gis mulighet til 
å delta i ”vanlige” rotasjonsstyrker (for eksempel PRT og QRF kontingentene i Afghanistan). 
Disse soldatene deltar da i den operasjonsspesifikke utdanningen. Noen soldater verves også 
til tjeneste i en bataljon, der misjonene inngår som en integrert del av den totale 
kontraktsperioden. 

3.3 Grunnutdanning  
Grunnutdanningen127 av mannskapene gjennomføres primært ved utdanningsbataljonene i 
HSTY, og følger i all hovedsak prinsippskissen som er beskrevet i figur 1, dog men en relativt 
flytende overgang mellom de ulike fasene. For å beskrive tidsfordelingen mellom 
grunnleggende soldatutdanning, fagtjeneste, permisjoner, materiellvedlikehold og 
administrasjon, har jeg tatt utgangspunkt i utdanningsplanen for Sambandsbataljonen (Sbbn) 
HSTY.128 Utdanningsmønsteret varierer selvsagt noe mellom de ulike bataljonene i Indre-
Troms, men grunnprinsippene og tidsfordelingen er i all hovedsak den samme.129  

For utdanningsåret 2007-2008 er det planlagt med 46 ukers utdanning for de vernepliktige 
mannskapene i Sbbn. Av denne tiden er i underkant av 9 uker avsatt til permisjoner. Dette 
innebærer at reell utdanningstid er i overkant av 37 uker. Hvis vi forutsetter at den 
oppdragsspesifikke utdanningen er på ca 3 mnd (12 uker), er grunnutdanningen på til sammen 
34 uker. Av denne tiden er 6-7 uker permisjoner, noe som utgjør ca 20 % av utdanningstiden. 
I tillegg brukes ca 10 % av tiden til administrasjon (troppens time, voksenopplæringsuker 
o.l.). Dette innebærer at det gjenstår ca 70 % av tiden (ca 24 uker) til grunnleggende 
soldatutdanning, fagtjeneste og vedlikehold før overføring til den operasjonsspesifikke 
utdanningen.130 I Sbbn var denne tiden fordelt med ca 8 uker til grunnleggende 
soldatutdanning, ca 12 uker til fagutdanning (lag, tropp og kompani), mens ca 4 uker ble brukt 
til vedlikeholdstjeneste.131  

Soldatene og troppene som skal deployeres til internasjonale operasjoner etter fullført 
førstegangstjeneste gis normalt noe ekstra misjonsspesifikk utdanning allerede i 
grunnutdanningsperioden. Siden utdanningstiden er relativt presset utgjør dette likevel kun 
mindre justeringer i utdanningsplanene, men den viktigste gevinsten ligger i at soldatene blir 
samtrente og lærer hverandre å kjenne allerede før den operasjonsspesifikke 
utdanningsperioden starter.  

3.4 Operasjonsspesifikk utdanning QRF 
QRFen var organisert som en bataljonsstridsgruppe med 3 kompanistridsgrupper (TU – Task 
unit) og ett Støtte/logistikk kompani underlagt, på til sammen ca 230 personer. Styrkens 
hovedoppdrag var å være RC(N)s utrykningsstyrke i Nord-Afghanistan,132 samt støtte de fem 
                                                 
126 NRF – NATO Response Force 
127 Med grunnutdanning mener jeg den utdanningen som er gjennomført før den operasjonsspesifikke 

utdanningen starter.  
128 Sambandsbataljonen, HSTY, 2008 
129 Sambandsbataljonen leverer også enheter til Afghanistan. Disse soldatene utdannes i Sbbn og overføres til 

den oppsettende enheten (bataljonen) ved oppstarten av den oppdragsspesifikke utdanningen.  
130 Vedlikeholdstjeneste er en viktig del av fagutdannelsen, og kan således sees på som en del av fagutdanningen. 
131 Dette er ikke sammenhengende utdanningstid, men summen av tiden avsatt for dette formålet. 
132 RC(N) - Regional Command North. 
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PRTene i området.133 Denne gjennomgangen tar utgangspunkt i oppsettingsplanen til QRF 4 
som deployerte til Afghanistan sommeren 2007. 

Den oppdragsspesifikke utdanningen for QRF 4 var på vel 12 uker, hvorav de første 5 ukene 
var avsatt til en fagspesifikk kursperiode inkludert initialperioden på en uke, de neste 5 ukene 
hadde fokus på samtrening av hele QRF enheten, mens de 2-3 siste ukene var avsatt til 
mønstring og vedlikehold av materiellet, samt rekondisjonering av personellet.134 

Under de første 5 ukene var hovedfokuset rettet mot gjennomføring av kurs, 
enkeltmannsutdanning og lags/tropps utdanning. Avdelingssjefen hadde satt opp klare 
ferdighetsmål for denne perioden. Blant annet skulle avdelingene beherske skyting av 
personlig- og avdelingsvåpen, samt at lagene skulle beherske ulike stridsdriller.135 Det ble 
også gjennomført et 2 ukers etterretningskurs for utvalgte deler av avdelingen. I den første 
perioden var ikke de ulike styrkekomponentene samlokalisert i en leir og sjef QRF hadde kun 
koordinerende myndighet ovenfor de ulike enhetene. I de neste 5 ukene var hele 
styrkebidraget samlokalisert og utdanningen hadde fokus på samtrening av hele 
styrkebidraget hvor samvirketrening og misjonsspesifikk trening stod sentralt. De siste 2 
ukene var avsatt til vedlikehold og klargjøring for rotasjon. Totalt bruktes ca 60 % av tiden til 
enkeltmanns- og avdelingsutdannelse.   

Øvelse MAZAR-e-SHARIF IV var den avsluttende samtreningsøvelsen for hele 
styrkebidraget. Hensikten med øvelsen var å samtrene hele styrkebidraget med fokus på 
misjonsspesifikk oppdragsløsing under så realistiske omgivelser som mulig. Øvelsen skulle 
også bidra til at personell fikk kjennskap til scenario, stedsnavn og aktører for det reelle 
oppdraget i Afghanistan. Øvingsmålene inneholdt også taktisk og stridsteknisk trening for 
kompaniene, herunder trening på framrykning, eskortering, ildstøtte (lede CAS/BK) og 
insidenthåndteringer (for eksempel IED hendelse). Øvelsen ble gjennomført over 5 dager 
(mandag-fredag) inkludert kveld og natt.136 

Den operasjonsspesifikke utdanningen fikk støtte fra et trainer team med erfaring fra 
Afghanistan.137 

3.5 Operasjonsspesifikk utdanning PRT 
PRTen bestod av militært og sivilt personell som skulle understøtte sentralstyret i Kabul, 
ANA og ANP med utvikling av provinsene. Det sivile elementet i den norsklede PRTen 
bestod av politiske rådgivere, politi og utviklingsrådgivere. Det militære hovedbidraget er 
Military Observation Teams (MOT), som opererer over lange perioder på egen hånd ute i felt. 
Oppgaven er å være et bindeledd ut til forskjellige delene av befolkningen på distriktsnivå. De 
har blant annet kontakt med landsbyråd, lokalpolitikere og politi. Totalt var styrken på ca 180 
personer, hvorav 80 latviske soldater.138 Denne beskrivelsen har tatt utgangspunkt i 
oppsettingsplanen for PRT X som deployerte til Afghanistan i desember 2007.139  
                                                 
133 Forsvarsnett. 2008. Om styrkene/QRF. http://www.mil.no/fol/afg/start/styrken/#2. Kilde benyttet 5. februar 

2008 
134 2. bataljon, HSTY. 2007. Ukeprogrammer 2bn/QRF. Utdanningsprogrammet ble formidlet undertegnede 6. 

februar 2008 fra G-7 kontoret Stab HSTY 
135 2. bataljon, HSTY. 2007. Kontroll av standpunkt ved start samtreningsperioden.. Kravspesifikasjonen ble 

formidlet undertegnede 6. februar 2008 fra G-7 kontoret Stab HSTY 
136 2. bataljon, HSTY. 2007. QRF øvingsmål øvelse MES. Oversendt fra G-7 kontoret HSTY 5. desember 2007 
137 Dette var befal i gradsnivået Sjt-Lt som hadde deltatt i QRF 2 (returnert fra Afghanistan mindre enn et halvt 

år før oppsettingsperioden). (Solberg, Rune. 2008. Intervju i forbindelse med denne oppgaven. Besvarelse 
sendt undertegnede 26. februar 2008) 

138 Forsvarsnett. 2008. Om styrkene/PRT. http://www.mil.no/fol/afg/start/styrken/#3. Kilde benyttet 5. februar 
2008 

139 Utdanningsplanene til PRT IX og X er i all hovedsak like slik at beskrivelsen er også relevant for PRT IX. 
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Den oppdragsspesifikke utdanningsperioden for PRT X var på 6 uker.140  En relativt stor del 
av utdanningen var rettet mot enkeltmanns- og avdelingsutdannelse, hvorav øvelse Faryab var 
en sentral del.141 Totalt ble opp mot halvparten av utdanningsperioden brukt til enkeltmanns- 
og avdelingsutdannelse. Det ble også brukt mye tid på sanitetsutdannelse (15 %), med en 
ekstra utdanningsfordypning til role-1 personellet (avdelingens sanitetspersonell). Det ble 
derimot ikke brukt mye tid som fokuserte direkte på kulturforståelse. Total ble det avsatt i 
underkant av 10 % til operasjonsinformasjon (Afghanistanseminar o.l.) og kulturforståelse. 
Men dette ble også gjennomført som en integrert del av avdelingsutdannelsen og øvelse 
Faryab. Tar vi med øvelse Faryab ble ca 25 % av utdanningstiden brukt til dette. Det ble også 
gjennomført undervisning i bruk av tolk for at liaisonteamene skal fungere best mulig i 
Afghanistan.  

Det er også verdt å merke seg at en stor del av PRTen var oppsatt med vervede soldater. Kun 
en liten del av styrken kom direkte fra førstegangstjeneste.142 Dette innebærer at 
oppsettingsperioden har en annen utforming for PRT enheten enn for QRF styrken. 

Siste dag av denne utdanningsperioden ble brukt til en familiedag hvor alle pårørende ble 
invitert til oppsettingsstedet (Setermoen, Indre-Troms) slik at de kunne knytte kontakter med 
støttepersonellet, samt danne seg et inntrykk av hva soldatene skulle gjennomføre. 

3.6 Sammendrag 
Den norske utdanningsmodellen er basert på et ”bottom up” prinsipp der den grunnleggende 
byggesteinen er soldatenes enkeltmannsferdigheter. Utdanningen er i tillegg inndelt i fire 
faser hvor de 2 siste månedene er avsatt til utdanning av bataljonssystemet. En gjennomgang 
av utdanningsplanen til Sbbn viser at utdanningsmodulene flyter sammen og at det kan være 
vanskelig å definere klare skillelinjer mellom de ulike fasene. Det er også verdt å merke seg at 
den reelle utdanningstiden totalt sett utgjør ca 9 måneder, til tross for at førstegangstjenesten 
er på 12 måneder.  

Den operasjonsspesifikke utdanningen varierer i tid. Mens QRF 4 hadde en 12 ukers 
oppsettingsperiode hadde PRT X kun 6 uker. I tillegg er innholdet ulikt som en følge av at 
disse to enhetene har ulik rekrutteringsbakgrunn og ulike oppdrag i Afghanistan. 

                                                 
140 Etterretningsbataljonen, HSTY. 2007. Utdanningsprogram PRT X, Utdanningsprogrammet ble formidlet 

undertegnede via e-mail 9. november 2007 
141 Forsvarsnett. 2007. Forberedt for Afghanistan. http://www.mil.no/haren/start/article.jhtml?articleID=147776. 

Sist oppdatert 16. november 2007. Kilde benyttet 20. november 2007 
142 For PRT IX var det kun 10 soldater som var rekruttert direkte fra førstegangstjenesten. (Berntsen, 2008) 
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4 Diskusjon av norsk utdanningsmodell 
Hvordan er utdanningen av PRTen og QRFen tilpasset utdanningsprinsippene som ble utledet 
i kapittel 2? For å besvare dette vil jeg diskutere utdanningen av PRTen og QRFen opp mot 
henholdsvis tillitsoperasjoner og voldsmaktsoperasjoner. Deretter vil jeg vurdere om noen 
prinsipper bør vektes tyngre enn andre, og om noen er felles for alle soldater som skal delta i 
opprørsbekjempning uavhengig av avdelingens oppdrag. Jeg vil også belyse de to konkrete 
avdelingenes tendenser (tillitsoperasjoner versus voldsmaktsoperasjoner), og til slutt diskutere 
den norske utdanningsmodellen på bakgrunn av det som fremkommer i denne oppgaven.  

4.1 Tillitsoperasjoner 
Som tidligere nevnt har tillitsoperasjoner til hensikt å sørge for at opprørerne ikke får fotfeste 
hos lokalbefolkningen. I kapittel 2 utledet jeg 5 ulike prinsipper som bør ligge til grunn for 
utdanningen av de avdelingene som gjennomførerer denne type operasjoner. I dette avsnittet 
vil jeg derfor diskutere PRTens og QRFens utdanning opp mot alle disse prinsippene. 

4.1.1 Fokus på lagsnivå 
I tillitsoperasjoner er lagsnivået sentralt. Utdanningen bør derfor fokuseres mot dette nivået. I 
tillegg bør det innarbeides en organisasjonskultur der lagsenhetene står i fokus. 

Den norske utdanningsmodellen er basert på et ”bottom-up” prinsipp der utdanningen av 
lagsenhetene er en av kjerneaktivitetene. Som det fremgår av grunnutdanningsplanen er 70 % 
av tiden (ca 24 uker) avsatt til grunnleggende soldatutdanning, fagtjeneste og vedlikehold. I 
store deler av disse ukene opptrer soldatene i lagsforband.143 Utdanningstiden burde derfor 
være tilstrekkelig for å opparbeide seg nødvendig kompetanse på stridsdriller og bruk av 
primærmateriellet forutsatt at tiden utnyttes effektivt.144 Samtreningen av lagene fortsatte også 
i den operasjonsspesifikke utdanningen for både QRFen og PRTen.  

Sjef QRF 4 hadde i tillegg uarbeidet konkrete ferdighetskrav til alle lagsenhetene i forkant av 
samtreningsperioden for hele styrkebidraget.145 Fokuset i den operasjonsspesifikke 
utdanningsperioden var derimot innrettet mot kompani- og bataljonsnivået siden majoriteten 
av oppdragene løses i kompaniforband (TUene). Dette burde tilsi at utdanningseffekten for 
lagsenhetene i denne perioden ble noe redusert, men den totale samtreningstiden burde likevel 
være lang nok for å oppnå et akseptabelt nivå på lagsutdanningen. Dette ble også bekreftet av 
Oblt. Rune Solberg, sjef QRF 4, som fremhevet utdanningsnivået på lagsenhetene som 
særdeles god ved deployering.146  

I PRTen var utfordringene noe annerledes. Her var utdanningen hovedsakelig innrettet mot 
MOT-lagene som danner grunnstammen i PRTen. Kompetansen hos MOT-lagene ble i tillegg 
vurdert som så viktige at de var oppsatt med vervede soldater i stedet for soldater som kom 
direkte fra førstegangstjenesten. Dette skyldtes at lagene måtte være utdannet og trenet for å 
operere selvstendig i mange døgn. I følge avdelingssjefen hadde ikke soldatene som var 
rekruttert direkte fra førstegangstjenesten den nødvendige erfaringen og modenheten som 
dette oppdraget krevde.147  

                                                 
143 Lagsutdanningen er for øvrig gjennomgående for hele utdanningsperioden jfr. figur 1. 
144 Her er det verdt å merke seg Løvlands kommentar om at kravene innenfor dette er høyere enn det som har 

vært normen for utdanningen de siste fem årene.(Løvland, 2008) 
145 Del 2 av den operasjonsspesifikke utdanningen med oppstart 14. mai 2007. 
146 Solberg, 2008 
147 Oblt Berntsen merket stor forskjell på unge urutinerte soldater og de mer erfarne vervede soldatene, spesielt i 

tilspissede situasjoner.(Berntsen, 2008) 
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Laget og den enkelte soldat må også være utdannet og trenet til å fatte beslutninger uten 
tilgang på veiledning fra nærmeste sjef. Dette krever en innarbeidet organisasjonskultur der 
tilliten mellom lagene og ledelsen er stor. For norske soldater burde ikke dette være en 
utfordring siden denne gjensidige tilliten er en sentral del av oppdragsbasert ledelse som 
danner grunnlaget for Forsvarets ledelsesfilosofi.148 Men som FFOD også poengterer, krever 
dette en organisasjonskultur med kontinuerlig trening hvor ansvaret og dømmekraften kan 
utvikles. Tillitsforholdet må med andre ord bygges opp over tid slik at man er trygg på 
hverandres evne til å vurdere situasjonen og fatte de nødvendige beslutningene når dette er 
påkrevd. Denne kulturen og tilliten var nok innarbeidet i PRTen siden MOT-lagene var 
oppsatt med vervede soldater fra Etterretningsbataljonen hvor denne treningen var integrert i 
operasjonsmønsteret. Det er derimot mer usikkert om samtreningsperioden for QRFen var 
lang nok til å innarbeide oppdragsbasert ledelse i deres organisasjonskultur helt ned til 
lagsnivået. Operasjonsmønsteret til QRFen er også av en slik karakter at beslutningene i 
mindre grad fattes på lagsnivå siden laget normalt inngår i en større enhet der sjefer på høyere 
nivå fører direkte kommando. Det kan derfor argumenteres for at lagsenhetene i QRFen ikke 
er like avhengig av å ha den samme tilliten innarbeidet i organisasjonskulturen. På den annen 
side kan dette være ekstra utfordrende siden sjefer på alle nivåer må trenes til både å ta 
initiativ og fatte beslutninger på eget nivå, og samtidig være forberedt på å følge direkte ordre 
når situasjonen krever dette.149 Det kan således stilles spørsmålstegn ved om QRFen hadde 
denne beslutningsfleksibiliteten innarbeidet i organisasjonskulturen?   
Utdanningstiden fra innrykk til deployering har stort fokus på utdanning av lagsnivået. Det 
bør derfor være rom for en tilfredsstillende lagsutdanning med tanke på samtrening, 
stridsdriller og bruk av primærmateriellet for begge avdelingene. Utdanningstiden på ett år 
kan derimot virke noe kort for å utdanne enheter som har den nødvendige tryggheten til å 
operere selvstendig i en lengre periode, noe som er årsaken til at MOT lagene er oppsatt med 
vervede mannskaper. Det kan også stilles spørsmålstegn ved om samtreningsperioden for 
QRFen er lang nok til å innarbeide den gjensidige tilliten som er sentral i oppdragstaktikken.  

4.1.2 Kulturforståelse og kjennskap til forholdene i området 
Kulturforståelsen og kjennskap til egen operasjon og forholdene i operasjonsområdet er 
vesentlig for alle soldater, og som tidligere nevnt spesielt viktig i tillitsoperasjoner. Små 
feilvurderinger og mindre gjennomtenkte handlinger kan i verste fall redusere avdelingens 
mulighet til å gjennomføre operasjonen.  

Kulturforståelsen framheves derfor som viktig av alle personer jeg har vært i kontakt med i 
forbindelse med denne oppgaven. Siden forholdene i Afghanistan er så fundamentalt 
forskjellig fra Norge er dette ekstra viktig. Det er derimot ikke avsatt spesielt mye tid til dette 
i den operasjonsspesifikke utdanningen. Kun ca 10 % og 7 % av tiden var direkte dedikert 
operasjonsinformasjon og kulturforståelse for henholdsvis PRTen og QRFen. På den annen 
side var denne utdanningen også integrert i den øvrige avdelingsutdannelsen, slik at den reelle 
tiden er nok vesentlig lengre. Både PRTen og QRFen burde således ha gode muligheter for å 
opparbeide seg tilfredsstillende basiskunnskaper om egen operasjon, Afghanistan og de ulike 
aktørene i området.  

Men for å øke effekten av denne utdanning bør den starte tidlig i utdanningsåret. Siden 
Afghanistan tross alt er Forsvarets viktigste innsatsområde, kan denne utdanningen 
gjennomføres selv om seleksjonen ikke er fullført. Informasjon om operasjonen og de 
kulturelle og operasjonelle utfordringene der, burde være aktuell for alle vernepliktige 
mannskaper. Kanskje vil dette også bidra til en mer troverdig seleksjon siden soldatene har en 
                                                 
148 Forsvaret, 2007, s.163 
149 Denne utfordringen belyses under kapitlet Fleksibelt beslutningsnivå i FFOD. (Forsvaret, 2007, s.57) 
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noe større forståelse for konflikten og dets utfordringer, før de velger å verve seg til styrken. 
Hvorvidt dette gjennomføres i dag fremkommer ikke av utdanningsplanene, men her finnes et 
utdanningsvindu som kan utnyttes.    

Det bør også vurderes om tilgjengelige ressurser under førstegangstjenesten utnyttes godt nok 
til opplæring i kulturforståelse.150 Siden den totale utdanningstiden er såpass kort blir dette 
spesielt viktig. Kanskje kunne voksenopplæringen tilby historiekurs (gjerne med studiepoeng) 
som soldatene kunne gjennomføre i løpet av førstegangstjenesten for å få en noe dypere 
forståelse for konfliktens bakgrunn og historie. Det burde også være mulig å tilby en rekke 
foredrag fra kompetansepersoner i og utenfor Forsvaret i løpet av utdanningsåret. Dette gjøres 
nok allerede i dag, hvor blant annet Hans Wilhelm Steinfelt har holdt noen foredrag om 
Afghanistan basert på sine journalistiske erfaringer, men det er nok rom for forbedringer også 
innenfor dette området.  

Kulturforståelsen og kunnskapen om de lokale forholdene i Afghanistan vil også bedres jo 
lengre Forsvaret opererer i området. Dette skyldes delvis at utdanningsorganisasjonen i Indre-
Troms får større erfaring fra Afghanistan og kan sette opp såkalte ”trainer teams”, men også 
siden det blir flere og flere personer i den aktuelle avdelingen som har tjenestegjort i området 
tidligere. Dette må likevel ikke bli en sovepute for organisasjonen siden læringskurven er like 
bratt for de soldatene som reiser til Afghanistan for første gang.  

Det er også positivt at sentrale personer gis anledning til å reise ned på rekognosering i 
forkant av den operasjonsspesifikke utdanningen.151 Avdelingen gis således en bedre mulighet 
til å gjennomføre en operasjonsspesifikk utdanningsperiode med fokus på de forholdene som 
venter i Afghanistan. Det er i tillegg vanlig at enkelte offiserer fra den pågående operasjonen 
deltar på den avsluttende øvelsen for å bidra til at treningen blir så realistisk som mulig.  

Soldatene må også gis en grundig opplæring i krigens folkerett, ROE og Code of conduct. 
Denne utdanningen er viktig siden soldatene må kjenne til hvilke konkrete muligheter og 
begrensninger disse dokumentene gir. Både QRFen og PRTen gjennomførte opplæring og 
trening i bruk av disse bestemmelsene under den operasjonsspesifikke treningen. Til tross for 
dette oppstod det situasjoner under operasjonen der forståelsen av ROE skapte problemer. 
Blant annet oppstod det usikkerhet om ANP kunne tolkes som andre egne eller ikke,152 noe 
som understreker viktigheten av at opplæringen må fokuseres mot forståelsen av 
bestemmelsenes innhold, og ikke en ren teoretisk gjennomgang av dokumentene.    

Fokuset på kulturforståelse og forholdene i operasjonsområdet er bra for begge avdelingene. 
For å ytterligere forbedre denne utdanningen bør det vurderes om grunnutdanningsperioden 
og de ressursene som er tilgjengelig der kan utnyttes enda bedre.   

4.1.3 Grunnleggende politiarbeid 
Politifunksjoner er normalt ikke et ansvar som påligger militære styrker. Men når det 
internasjonale samfunnet velger å engasjere seg i en konflikt som den i Afghanistan, bør de 
militære styrkene være forberedt på å støtte de lokale politistyrkenes arbeid i å opprettholde 
lov og orden. I tillitsoperasjoner er dette ekstra viktig siden lokalbefolkningen forventer at de 
internasjonale styrkene bidrar i dette arbeidet. Det er derfor ønskelig at styrkene kjenner til 
landets lover og regler samt behersker noen grunnleggende politifunksjoner.  

                                                 
150 Oblt Berntsen sendte blant annet ut bøker om Afghanistan i forkant av den operasjonsspesifikke 

utdanningsperioden for at soldatene skulle sette seg inn i kulturen og konfliktens historie før deployeringen. 
151 Sjef QRF og sentrale personer i hans organisasjon gjennomførte rekognosering allerede i slutten av februar 

2007 (uke 8 og 9), 4 måneder før deployering. I tillegg ble det gjennomført en ny periode for ytterligere noen 
kompetansepersoner i begynnelsen av mai.  

152 Solberg, 2008 
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Ved en gjennomgang av utdanningsprogrammene for QRFen og PRTen fremkommer det lite 
som har en direkte kopling til politiarbeid. Kun indirekte er denne utdanningen integrert, blant 
annet gjennom sikring av åsted (i forbindelse med mine og IED hendelser),153 eskortetjeneste 
og VCP tjeneste.154 Jeg kan heller ikke se at avdelingene har støttet seg på militærpolitiet eller 
sivilt politi i dette arbeidet, noe som kan vært nyttig siden soldatene tross alt skal opptre som 
myndighetspersoner i et fremmed land.  

Politioppgaver er på den annen side ikke en oppgave som ISAF styrkene er satt til å håndtere, 
siden dette ansvaret påligger de sivile politimyndighetene i landet (ANP/NDS),155 støttet av 
EUs politistyrke. Dette blir også bekreftet av Oblt Solberg som poengterer at ISAF styrkene i 
liten grad gjennomfører politilignende oppgaver i Afghanistan.156 Utdanning innenfor 
politioppgaver ble derfor ikke prioritert av QRFen før deployering.  

Når det gjelder opplæring i lover og regler for Afghanistan kan jeg heller ikke se at dette er 
blitt gjennomført som egne undervisningsblokker. Det er derimot sannsynlig at dette ble 
gjennomført som en del av operasjonsinformasjonen eller øvrig utdanning.  

Hva så med pågripelser og bevishåndtering? I følge Oblt Jørn Erik Berntsen ønsket ikke 
PRTen å gjennomføre pågripelser, men at det var nødvendig i enkelte tilfeller. Følgelig burde 
soldatene vært utdannet for å kunne gjennomføre dette. Oblt Berntsen forklarte at dette ble 
gjennomført som en integrert del av den øvrige utdannelsen, blant annet i forbindelse med 
IED hendelser. I tillegg var som kjent MOT lagene oppsatt med vervede mannskaper og befal 
som hadde gjennomført en betydelig lengre utdanning enn den som er beskrevet i den ettårige 
grunnopplæringen. Oblt Berntsen mente derfor at lagene hadde en tilfredsstillende 
kompetanse innenfor dette emnet ved deployering.157 

Ut fra de operasjonsspesifikke utdanningsprogrammene kan det synes som om utdanning i 
grunnleggende politiferdigheter var nedprioritert både i PRTen og QRFen. Til tross for dette 
mente Oblt Berntsen at PRTen hadde en tilfredsstillende kompetanse på dette siden deler av 
denne utdanningen var integrert i annen utdanning, samt at MOT lagene hadde en lengre 
grunnutdanning enn de øvrige soldatene som var rekruttert direkte fra førstegangstjenesten. 
QRFen hadde ingen eller liten kompetanse på dette.158  

4.1.4 Etterretningstjeneste 
Etterretningstjeneste og informasjonsinnhenting er viktig i alle operasjoner. I opprørskrig der 
motstanderne/aktørene er integrert i lokalsamfunnene er informasjonsinnhentingen fra 
”ordinære soldater” spesielt viktig siden de teknologiske sensorsystemene ikke fungerer i 
slike miljøer. Soldatene bør derfor gis nødvendig opplæring slik at deres bidrag blir best 
mulig.  

For PRTen var hele rekrutteringsprosessen basert på at etterretningsinnhenting var en sentral 
oppgave. MOT-lagene ble derfor rekruttert og utdannet i Etterretningsbataljonen med støtte 
                                                 
153 IED – Improvised Explosive Devise – IED tjeneste var for øvrig høyt prioritert i PRT X utdanningen. Dette er 

kanskje naturlig siden PRT IX opplevde flere IED hendelser, blant annet med dødelig utfall 8.november 2007. 
(Aftenposten. 2007. En norsk soldat drept og en skadet. 
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2092321.ece. Kilde benyttet 8. november 2007) 

154 VCP – Vehicle check point – vegkontrollpost 
155 NDS – National Directorate of Security – Afghanistans sikkerhetstjeneste (etterretningspoliti) 
156 Solberg, 2008 
157 Berntsen, 2008 
158 Den utdanningsmessige forskjellen mellom QRFen og PRTen er for øvrig interessant. Årsaken til dette kan 

henge sammen med at mens PRTen hadde ansvaret for et gitt område (Faryab provinsen), var QRFen tiltenkt 
en rolle over hele det nordlige Afghanistan. PRTen hadde således et større ansvar ovenfor befolkningen i sitt 
område og var derfor ”tvunget” til å håndtere kriminaliteten i de tilfellene hvor de lokale politimyndighetene 
ikke var tilgjengelige. 
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fra resterende del av ISTAR miljøet. Soldatene hadde således god kunnskap og forståelse for 
etterretningsarbeid og var godt trenet i HUMINT operasjoner allerede før oppstart på den 
operasjonsspesifikke utdanningen. Utdanningsprogrammet for oppsettingsperioden inneholder 
derfor lite etterretningstjeneste.   

Også QRF hadde fokus på denne utdanningen. To uker var blant annet avsatt til grunnkurs 
etterretning i regi av Forsvarets skole i etterretning og sikkerhetstjeneste (FSES). Nå deltok 
nok ikke alle på dette kurset, noe som selvsagt hadde vært ønskelig, men dette burde likevel 
gi avdelingen tilstrekkelig kompetanse i forkant av deployeringen.159 Etterretningstjeneste ble 
også vektlagt på øvelsene, hvor blant annet samvirketrening med andre ISR avdelinger ble 
gjennomført.160 Begge avdelingene gjennomførte også OPSEC161 brifinger i forkant av 
deployeringen. 

Utdanning i etterretningstjenesten synes godt ivaretatt både for PRTen og QRFen. For PRTen 
var denne kompetansen tillagt ekstra oppmerksomhet siden dette var en av primæroppgavene 
til MOT-lagene.  

4.1.5 Fleksibel opptreden 

Fleksibel opptrenden er som FFOD presiserer, vitalt i tillitsoperasjoner og stiller ekstreme 
krav til soldatene.162 Det er derfor mulig å stille spørsmålstegn ved om soldater med kun 9-10 
måneders utdanning er i stand til å oppnå et akseptabelt nivå på dette.  

Fleksibilitet til å eskalere maktbruken fra ”soft approach” til rene stridsoperasjoner med 
pansrede enheter krever at soldatene har opplæring i ulike operasjonsmønstre og 
materielltyper. Soldatene må med andre ord ha evnen til å skifte mindset fra den ene 
stridsmessige ytterligheten til den andre. Den norskledede PRTen i Meymaneh hadde kun 
upansrede kjøretøy og pansrede feltvogner. Oblt Berntsen påpeker at han gjerne skulle hatt de 
nye IVECOene i stedet for de pansrede feltvognene siden disse er bedre tilpasset 
utfordringene i Afghanistan, blant annet med en bedre sikring mot miner. Ideelt sett burde 
avdelingen hatt tilgang til stridvogner eller stormpanservogner (CV90), men dette ville i så 
fall kreve en lengre utdanning i forkant av operasjonen. PRTen var derfor ikke utrustet eller 
utdannet for en full fleksibel opptreden. Dette gjenspeiles også i utdanningsplanen som har en 
dreining mot ”soft approach” siden dette er primærfunksjonen til avdelingen.  

PRTen vil sannsynligvis få tilført en egen QRF fra sommeren 2008.163 Dette øker derimot 
ikke fleksibiliteten hos den enkelte soldat, men tilførselen av ekstra mannskaper øker 
fleksibiliteten til avdelingen.  

Heller ikke QRFen hadde kapasitet til en full fleksibel opptreden,164 siden utdanningen og 
deres mindset hadde en klar dreining mot offensive- og defensive stridsoperasjoner.165 På den 
annen side var soldatene i stand til å variere operasjonsmønsteret fra stridsoperasjoner til 
tillitskapende operasjoner, noe som også ble gjort i Afghanistan. Blant annet brukte QRFen 
                                                 
159 Både innenfor grunnleggende HUMINT ferdigheter og rapportering. 
160 ISR – Intelligence, Surveillance and Reconnaissance 
161 OPSEC – Operations Security - Metode og mindset for å forhindre motstanderen tilgang på kritisk 

informasjon vedrørende egen operasjon. 
162 Forsvaret, 2007, s.58 
163 Forsvarsnett. 2007. Sender flere soldater. http://www.mil.no/start/article.jhtml?articleID=147437. Kilde 

benyttet 6. november 2007 
164 QRFen var oppsatt med stormpanservogner (CV 90), men var ikke oppsatt med stridsvogner. Dette begrenset 

likevel ikke deres stridsevne nevneverdig siden motstanderen heller ikke benyttet stridvogner.  
165 Oblt Solberg framhever at avdelingen ikke kunne bruke dyrebar tid på å trene på teknikker som er forbundet 

med peacekeeping, siden de måtte fokusere på de vanskeligste operasjonene (angrepsoperasjoner i en 
multinasjonal ramme). 
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mye tid på tillitskapende operasjoner når de opererte i et gitt område.166 Men som vi allerede 
har diskutert hadde QRFen begrensninger i utdanningsgrunnlaget relatert til tillitsoperasjoner, 
spesielt i forhold til lagenes kapasitet til å operere selvstendig.    

Hva så med evnen til å tolke situasjonen? Utfordringen for dette er todelt. For det første må 
lagsenhetene være godt samtrente. Dernest må de ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter 
for å gjennomføre den aktuelle operasjonen, aller helst med erfaring fra lignende operasjoner 
tidligere, noe som genererer en trygghetsfølelse og selvtillitt som gjør det mulig for laget å 
beholde roen selv i stressede situasjoner.  

For PRTen var dette ivaretatt siden hoveddelen av mannskapene var vervet. Dette ble også 
forsterket ved at operarasjonskonseptet i ISTAR miljøet er oppbygd rundt lagsenhetene og 
deres evne til å operere selvstendig.  For QRFen og de delene av PRTen som er rekruttert 
direkte fra førstegangstjenesten, er dette noe mer usikkert siden de ikke har det samme 
utdannings- og erfaringsnivå som MOT-lagene.  

Samtreningen er for øvrig betydelig forbedret i dagens utdanningsmodell siden lagsenheten 
og resten av avdelingsstrukturen ideelt sett kan samtrenes hele utdanningsåret før deployering, 
noe som således er forbedret i forhold til den gamle ”JAR modellen”.167 Dette ble også 
understreket av Oblt Berntsen som presiserte at JAR modellen fungerer bra som et 
rekrutteringssupplement av enkeltpersoner, men lagsenhetene må settes opp med basis i 
utdanningsbataljonene eller de stående styrkene.   

Hvis samtreningsnivået skal forbedres ytterligere bør det vurderes en økning i 
utdanningstiden.  Her finnes det ulike modeller, blant annet en tre-termins ordning (12 + 6 
mnd) som er etablert i Sverige, som kan være aktuell for norske soldater. 

Fleksibel opptreden er vanskelig å oppnå siden soldatene må ha en utdanning og et mindset 
som gjør det mulig å veksle fra den ene operasjonsmessige ytterligheten til den andre. Verken 
PRTen eller QRFen kan sies å være i stand til dette fullt ut. Begge avdelingene er utdannet og 
utrustet med hovedfokus i en av retningene basert på avdelingens hovedoppdrag.  

4.1.6 Oppsummering 
Følger utdanningen av PRTen og QRFen prinsippene for tillitsoperasjoner? Den foregående 
diskusjonen gir et tvetydig svar på dette. Mens utdanningen av PRTen tilfredsstiller mange av 
prinsippene, inneholder utdanningen av QRFen kun et begrenset innslag fra prinsippene for 
tillitsoperasjoner. Enkelte av utdanningsmomentene for PRTen ble for øvrig vurdert som så 
viktige at MOT-lagene var oppsatt med vervede mannskaper siden den ettårige 
utdanningstiden var for kort i forhold til samtreningskravet for lagsenhetene. PRTen kan 
således sies å følge hovedlinjene i alle utdanningsprinsippene unntatt kravet til fleksibel 
opptreden hvor avdelingen ikke var utdannet og utrustet for annet enn begrensede offensive 
operasjoner.  

                                                 
166 Deres bidrag ble opplevd som positivt blant lokalbefolkningen siden de norske soldatene hadde en annen 

tilnærming til dette enn enkelte andre nasjoner. I følge Oblt Solberg stanset de ofte opp i landsbyene, hang 
våpenet på ryggen, tok av hjelm og solbriller og brukte tolkene aktivt for å snakke med befolkningen. 
Tyskerne hadde for eksempel en holdning der de ikke tillot soldatene å ta kontakt med lokalbefolkningen. 
(Solberg, 2008) 

167 JAR modellen har fått navnet etter oppsettingsstedet, og var basert på at soldatene ble rekruttert direkte fra det 
sivile samfunn og gitt en kort opptreningsperiode før de deployerte til misjonsområdet. Soldatene måtte ha 
gjennomført førstegangstjenesten for å kunne søke. 
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QRFen hadde derimot en helt annen utdanningsplattform som i langt mindre grad var innrettet 
mot tillitsoperasjoner. Kun prinsippene for kulturforståelse og etterretningstjeneste kan sies å 
være innarbeidet i utdanningsplanen fullt ut.  

4.2 Voldsmaktsoperasjoner 
Hva så med utdanningsprinsippene for voldsmaktsoperasjoner? Voldsmaktsoperasjoner 
inneholder som tidligere nevnt den andre ytterligheten for opprørsbekjempningen der 
utdanningskravene er innrettet mot soldatenes evne til å gjennomføre rene stridsoperasjoner. I 
dette avsnittet vil jeg derfor diskutere utdanningen av PRTen og QRFen opp mot prinsippene 
for voldsmaktsoperasjoner. 

4.2.1 Enkeltmannsutdanning og samtrening 
Enkeltmannsutdanning og samtrening av avdelingene er på mange måter grunnstammen i all 
soldatutdanning. Uansett hvilket oppdrag eller hvilken operasjon avdelingen er satt til å løse 
må soldatene beherske basiskunnskapene som for eksempel stridsdriller og våpenferdigheter. 
I voldsmaktsoperasjoner er dette ekstra viktig siden avdelingens formål er å nedkjempe 
opprørsstyrkene med voldsmakt. Dette krever også at grunnstrukturene168 i de stridende 
enhetene er godt samtrent med et felles handlingsmønster. 

Soldatutopplæringen bør derfor ha stort fokus på denne utdanningen. I grunnperioden var ca 
23 % (ca 8 uker) av tiden avsatt til utdanning i enkeltmannsferdigheter, mens det i den 
operasjonsspesifikke utdanningen var avsatt ca 18 % til dette formålet (både for PRTen og 
QRFen). I tillegg var ca 34 % (ca 12 uker) av grunnutdanningstiden og ca 40 % av den 
operasjonsspesifikke utdanningstiden avsatt til avdelingsutdannelse. Dette innebærer at over 
halvparten av utdanningstiden var innrettet mot enkeltmanns- og avdelingsutdannelse. 

Men er dette nok? Det er vanskelig å svare entydig på dette basert på en teoretisk 
gjennomgang av utdanningsprogrammene. Det ble heller ikke gjennomført en sertifisering 
som kan bekrefte eller avkrefte om nivået var tilfredsstillende. Men tiden som er avsatt til 
enkeltmanns- og avdelingsutdannelse burde være tilrekkelig for en akseptabel opplæring av 
soldatenes basisferdigheter, noe som også bekreftes av avdelingssjefene. Det samme er tilfelle 
for lagsutdanningen som ble diskutert i kapittel 4.1.1.169 Samtreningen av troppene i QRFen 
burde også oppnå et tilfredsstillende nivå siden store deler av avdelingsutdannelsen (ca 74 % 
∼ 9 uker) i grunnutdannelsen ble gjennomført i troppsforband. I tillegg fortsatte samtreningen 
av troppene i den operasjonsspesifikke utdanningsperioden.  

Men hva med samtreningen av kompani- og bataljonsnivået? For QRFen er denne 
samtreningen helt sentral siden operasjonsmønsteret til avdelingen forutsetter at disse 
enhetene er godt samtrente. Samtidig var det avsatt kun 5 uker for denne samtreningen.170 Det 
kan derfor stilles spørsmålstegn ved om utdanningstiden er lang nok for å samtrene kompani- 
og bataljonsnivået (QRFen) for de krevende operasjonene som ventet i Afghanistan.171  

På den annen side fungerte avdelingen meget godt i de operasjonene som ble gjennomført. 
Utdanningsnivået ble sågar fremhevet som meget god av Generalmajor Roar Sundseth, 
nestkommanderende ved Fellesoperativt hovedkvarter, etter at avdelingen hadde gjennomført 
en krevende operasjon i Afghanistan.172 Men avdelingen hadde på dette tidspunktet hatt 
                                                 
168 Lag, tropp, kompani og bataljon 
169 Supra, s.30-31 
170 Periode 2 - (uke 20-24) 
171 Dette bekreftes av Oblt Solberg som mener dagens modell ikke gir en tilfredsstillende samtrening av 

avdelingen. (Solberg, 2008)  
172 Forsvarsnett. 2007. Harde kamper i Afghanistan. http://www.mil.no/start/article.jhtml?articleID=147374. 

Kilde benyttet 5. november 2007 
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ytterligere 3-4 måneders trening i operasjonsområdet som selvsagt hadde forbedret 
avdelingens treningsstandard.      

For PRTen er denne problemstillingen noe enklere siden operasjonsmønsteret er fokusert på 
lagsnivået og i liten grad innrettet på kombinerte operasjoner med hele avdelingen samlet.  
Men også for PRTen var det viktig å samtrene hele organisasjonen, slik at de kunne 
gjennomføre kamphandlinger og møte uforutsette hendelser hvis dette ble nødvendig (for 
eksempel IED anslag). Utdanningstiden på 6 uker kunne derfor med fordel ha vært noe lengre 
også for PRTen, spesielt siden de skulle samtrenes med en internasjonal styrke.  

Det er også verdt å reflektere over at utdanningstiden til operasjonsspesifikk utdanning var 
såpass ulik mellom de to avdelingene. Mens QRFen hadde hele 12 ukers samtreningsperiode 
hadde PRTen kun 6. Dette til tross for at PRTen skulle samtrenes med et internasjonalt 
element. Men kanskje er ikke forskjellen så stor som første øyekast skulle tilsi. Dette skyldes 
at oppsettingsperioden til QRFen var på 3 deler, men alle soldatene var samlet i kun 2 av 
periodene. Hvis en sammenligner antall uker hvor sjef PRT og sjef QRF hadde kommando 
ovenfor sine soldater er periodene omtrent like lange. 

Utdanning av enkeltmannsferdigheter krever også stort fokus på fysisk trening. Når vi skal 
gjennomføre stridsdriller med full utrustning (opp mot 30 Kg) i sterk varme krever dette at 
den fysiske kapasiteten hos den enkelte soldat er god. Prinsippet som HUT bygger på, nemlig 
”train as you fight”, skulle derfor tilsi at ferdighetstreningen gjennomføres med samme 
utrustning som forholdene i Afghanistan krever. Dette er selvsagt utfordrende når 
gradestokken i Indre-Troms viser minus 30°C i stedet for pluss 30°C, men treningen må 
uansett gjøres så realistisk som mulig for at soldatene skal være forberedt på de utfordringene 
som møter dem i operasjonsområdet. En annen utfordring er at den fysiske kapasiteten ved 
innrykk på de vernepliktige mannskapene blir stadig dårligere, noe som gjør behovet for 
fysikk trening enda viktigere. Utdanningsplanene for PRTen og QRFen gir ikke klare svar på 
hvor stort fokus fysisk trening hadde i utdanningsåret. Utdanningsplanene og avdelingssjefene 
fremhever likevel realistisk trening som sentralt i utdanningen, noe som burde tilsi at 
opptreningen av soldatenes fysiske kapasitet ble ivaretatt i oppsettingsperioden.173 

Ut fra tilgjengelig informasjon kan det synes som at enkeltmannsutdannelsen og samtreningen 
av lags- og troppsenhetene ble godt ivaretatt for PRTen og QRFen. Utdanningstiden som er 
avsatt for samtrening av hele styrkebidraget, spesielt for QRFen, virker derimot noe marginal. 
Det bør derfor vurderes om denne utdanningstiden kan økes for kommende kontingenter.   

4.2.2 Mobilitet og samvirke 
Mobilitet og samvirke er en forutsetning for at avdelingen skal være i stand til å nedkjempe 
opprørstyrkene i voldsmaktsoperasjoner. Avdelingen må derfor ha kapasitet til å operere i 
hele ansvarsområdet med et velfungerende samvirkesystem. Dette er en meget høy ambisjon 
som krever omfattende utdanning og trening. 

Samvirkesystemet kan betraktes som et orkester der de ulike avdelingene inngår som 
instrumenter. Skal orkesteret fungere godt må alle musikerne kunne spille sitt instrument, 
samtidig som samspillet mellom musikerne fungerer godt under ledelse av dirigenten. Dette 
krever normalt en omfattende øving både av hver enkelt musiker, men også av hele orkesteret 
samlet. Det samme er tilfeller for militære avdelinger i et samvirkesystem. Vi har tidligere 
omtalt viktigheten av at enkeltmannsutdanning og samtrening av de enkelte avdelingene. I 
tillegg må disse avdelingene samtrenes med resten av orkesteret. Dette omfatter for eksempel 
flystyrker, helikoptre, artilleri, ingeniørressurser osv. Skal avdelingen opptre i en internasjonal 
                                                 
173 QRFen hadde i tillegg daglige treningsøkter for stabspersonellet under den operasjonsspesifikke utdanningen 

slik at også de fikk opparbeidet seg den nødvendige fysiske kapasiteten før deployering.  
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ramme må også dette trenes på slik at avdelingene har et felles ”noteapparat” i form av språk 
og prosedyrer. Samvirkesystemet må også kunne skreddersyes for hvert oppdrag (task-
organisering) for å kunne optimalisere organisasjonen ut fra oppdragets karakter.174    

Avdelingene må også være i stand til å operere på rett sted til rett tid, noe som krever en høy 
mobilitet over hele operasjonsområdet. I Afghanistan er dette utfordrende siden det er et 
begrenset veisystem, samt store fjellområder som begrenser avdelingenes framkommelighet 
både langs bakken og med helikopter.   

Hvordan ble samvirke- og mobilitetstreningen ivaretatt av QRFen og PRTen? Jeg har allerede 
omtalt at samtreningstiden for avdelingene synes marginal. Dette påvirker selvsagt effekten 
av samvirketreningen også. Men på den annen side hadde QRFen integrert mange av 
samvirkekomponentene i egen organisasjon, slik at store deler av samtreningsperioden ble 
også brukt til samvirketrening med ingeniør, artilleri (BK), samband, skarpskyttere, FAC osv. 
Det ble også trenet samvirke med helikopter, jagerfly, PRTene og ANA (markørstyrker) i 
oppsettingsperioden. Avdelingens organisering (TUer, med modulbaserte samvirkeelementer) 
forenklet også muligheten for task-organisering og kryssunderleggelser.175 Men, selv om 
oppsettingsperioden ble utnyttet bra for samvirketreningen, virker den totale 
samtreningsperioden noe kort. Dette bekreftes også av avdelingssjefen som fremhever 
samvirketreningen som mest mangelfull ved deployering.176 

Utdanningsmiljøet i Indre Troms er for øvrig en meget bra arena for oppsetting av styrkene, 
siden store deler av samvirkesystemet, inkludert helikoptre, er samlokalisert. Dette underletter 
samvirketreningen, samtidig som det øker den enkelte soldats forståelse for sin rolle i 
samvirkestrukturen.  

Mobiliteten var også en prioritert utdanning for QRFen. Blant annet skulle avdelingen være i 
stand til å forflyttes med stormpanservogner (CV 90), upansrede feltvogner og helikoptre. 
Avdelingen skulle også være i stand til å gjennomføre operasjoner i så vel bymiljø som i 
fjellområdene. Denne utdanningen hadde derfor stort fokus i hele oppsettingsperioden. I 
tillegg var manøverelementet i avdelingen rekruttert med utgangspunkt i infanteriet (2.bn), 
slik at de fleste soldatene burde ha et godt treningsgrunnlag for denne type operasjoner 
allerede ved oppstart på den operasjonsspesifikke utdanningen.  

Mobilitets- og samvirketrening inngikk også i forberedesene til PRTen. Blant annet skulle 
MOT lagene samtrenes med FAC- og Psyopslagene, som for øvrig var integrert i egen 
organisasjon. Denne treningen var derimot betydelig mindre dominerende i PRTens 
utdanningsplan enn i QRFens siden planen var tilpasset avdelingens oppdrag, og i mindre 
grad fokusert mot rene stridsoppdrag.    

Begge avdelingene inngikk i en multinasjonal styrke (ISAF). Soldatene burde derfor være 
trenet til å gjennomføre operasjoner med engelsk som kommandospråk og bruk av tolk i 
samarbeidet med de lokale avdelingene/myndighetene, noe som også var tilfelle for begge 
avdelingene. Avdelingene burde således ha tilfredsstillende utdanning for å inngå i ISAF 
styrken. 
Mobilitets- og samvirketrening hadde stort fokus for QRFen. Rekrutteringsgrunnlaget (2.bn), 
organiseringen og oppsettingsstedet var også tilpasset dette utdanningsbehovet. Men til tross 
for dette kan utdanningstiden for denne treningen, på samme måte som samtreningstiden, 
                                                 
174 Enkelte oppdrag krever for eksempel flystøtte og indirekte ild, mens andre oppdrag er mer avhengig av 

ingeniørressurser og skarpskyttere. Avdelingene må derfor kunne settes opp med de ressursene som er 
nødvendig for det konkrete oppdraget. 

175 Kryssunderleggelse – flytte underenheter mellom avdelinger, for eksempel flytte en tropp fra et kompani til et 
annet.  

176 Solberg, 2008 
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virke marginal. For PRTen var samvirketreningen mindre dominerende siden rene 
stridsoperasjoner ikke inngikk i avdelingens primæroppdrag. 

4.2.3 Mental forberedelse 
Mental forberedelse er også en sentral del av utdanningen som ikke må undervurderes. 
Historisk sett har Forsvaret fått mye kritikk for mangelfull mental utdanning og oppfølging, 
blant annet fra de innledende operasjonene i Libanon på slutten av 1970-tallet. En amerikansk 
undersøkelse viser i tillegg at psykiske senskader øker i takt med voldsbruken i Afghanistan, 
og at sannsynligheten for senskader øker med antall kontingenter i området.177 Undersøkelsen 
viser også at ”battlemind training” reduserte sannsynligheten for senskader, noe som 
ytterligere understreker viktigheten av mental forberedelse, også for norske soldater. 

Soldatene må først og fremst reflektere over utfordringene ved det å ta andres liv. I tillegg må 
de bevisstgjøres risikoen for at eget, eller kameratens liv, kan gå tapt i denne type operasjoner. 
Det må derfor avsettes tid til denne utdanningen slik at soldatene er mentalt forberedt på disse 
utfordringene når de deployeres til operasjonsområdet. Både QRFen og PRTen hadde 
innarbeidet denne bevisstgjøringen i sine utdanningsplaner, hvor blant annet 
stressmestringsteamene i Forsvaret ble benyttet. QRFen gjennomførte i tillegg foredrag med 
Kommandørkaptein Kristian Rubach som nylig hadde vært utsatt for et angrep der blant annet 
en finsk sersjant mistet livet.178 Denne type personlig kunnskapsoverføring gir en ekstra 
dimensjon i opplæringen som er vanskelig å erstatte med andre pedagogiske hjelpemidler. 
Kanskje burde avdelingene bli enda flinkere til dette i framtiden. 

Soldatene må også gis et realistisk bilde av virkeligheten og de oppgavene som venter i 
operasjonsområdet. Dette var en utfordring for QRFen siden enkelte mannskaper (og befal) 
ikke var forberedt på at avdelingen skulle gjennomføre offensive operasjoner direkte innrettet 
mot å bekjempe Talibanstyrkene.179 Avdelingssjefen ble derfor konfrontert med 
problemstillingen: ”Hvorfor skal vi ofre livet i Afghanistan for noe vi ikke helt forstår 
hensikten med?”180 Denne type refleksjoner bør være avklart før soldatene deployeres til 
operasjonsområdet.  

Et annet aspekt i den mentale forberedelsen er ønsket om å prestere og ikke svikte sine 
kamerater. Siden avdelingene er avhengig av at alle gjør sitt ytterste må hver enkelt soldat ha 
et genuint ønske om å prestere. Operasjonene er i høysete grad teamarbeid, og avdelingen er 
ikke sterkere enn det svakeste leddet. Ønsket om å prestere må selvsagt balanseres mot 
soldatenes kunnskaper og ferdigheter slik at de faktisk er i stand til å gjennomføre det som er 
forventet av den enkelte. Dette er spesielt viktig for PRTen hvor det er stor utdanningsmessig 
forskjell på mannskapene som er rekruttert direkte fra førstegangstjenesten og de som er 
rekruttert fra vervede avdelinger.    

Mental forberedelse henger også tett sammen med erfaring. For som Oblt Berntsen 
poengterer; uerfarne soldater blir lettere redd og kan således misoppfatte situasjonen. 
Utdanningen bør derfor tilstrebe så virkelighetsnære treninger som mulig slik at soldatene 
opplever den usikkerheten som et friksjonsfylt operasjonsmiljø vil inneholde. Dette har både 
PRTen og QRFen tilstrebet under de operasjonsspesifikke utdanningene. Men som 
Clausewitz så korrekt poengterer, øvelser blir aldri mer en dårlige erstatninger for reell 
                                                 
177 Associated press. 2008. Troop Depression Rising in Afghanistan. 

http://www.military.com/NewsContent/0,13319,163432,00.html?ESRC=iraq.RSS. Sist oppdatert 6. mars 
2008. Kilde benyttet 9. mars 2008 

178 Forsvarsnett. 2007. Delte eksplosive erfaringer. 
http://www.mil.no/haren/start/article.jhtml?articleID=141951. Sist oppdatert 16. juni 2007. Kilde benyttet 25. 
februar 2008 

179 De hadde i stedet forventet at avdelingen skulle delta i offensive operasjoner for å støtte allierte avdelinger. 
180 Solberg, 2008 
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krigserfaring.181 Det vil derfor alltid være en viss usikkerhet rundt hvordan den enkelte soldat 
takler de mentale utfordringene, noe som krever en tett oppfølging både under og etter 
operasjonene. Det bør derfor utarbeides gode debrifingsrutiner slik at Forsvaret kan følge opp 
alle som har vært utsatt for tøffe opplevelser.182 Det er også verdt å merke seg at den beste 
oppfølgingen etter tøffe påkjenninger gjennomføres sammen med de som har deltatt i 
operasjonen. En mulighet kan derfor være å samle kontingentene en tid etter at misjonen er 
avsluttet slik at soldatene kan snakke med kollegaer som kjenner og forstår påkjenningene 
den enkelte har vært igjennom. Dette gir også Forsvaret en mulighet til å fange opp de 
personene som har psykiske senskader etter operasjonene.    

Begge avdelingene ble for øvrig utsatt for ekstreme mentale påkjenninger i 
operasjonsområdet. Både de offensive operasjonene der soldater fra QRFen deltok i 
kamphandlinger og sannsynligvis tok liv, og IED hendelsene mot PRTen i Meymaneh der 
blant annet en norsk soldat ble drept, og en annen alvorlig skadet, er ekstreme situasjoner som 
krever god mental forberedelse og god bearbeidelse i etterkant.    

Det er vanskelig å fastslå om alle soldatene var mentalt forberedt på de utfordringene som 
ventet i Afghanistan, siden reaksjonene kan komme mange år etter at tjenestegjøringen er 
avsluttet. De operasjonene som ble gjennomført og tilbakemeldingene fra avdelingssjefene, 
tyder likevel på at soldatene hadde en tilfredsstillende utdanning på dette i forkant av 
operasjonen, til tross for enkelte mangler hos QRFen. Så gjenstår det å se om noen soldater 
får senskader etter de tøffe påkjenningene de var utsatt for i Afghanistan.     

4.2.4 Oppsummering  
Utdanningsprinsippene relatert til voldsmaktsoperasjoner er innrettet mot soldatenes kapasitet 
til rene stridsoperasjoner. Det er derfor ikke overraskende at utdanningsplanen til QRFen 
ligger nærmere voldsmaktsoperasjoner enn hva PRTen gjør. Til tross for dette er 
utdanningstiden såpass presset at samtreningstiden for kompani og bataljonsnivået, samt 
samvirketreningen med de øvrige styrkekomponentene, synes marginal. Det bør derfor 
vurderes om utdanningstiden kan økes for å forbedre denne treningen. Tilbakemeldingen fra 
avdelingssjefen antyder også at denne utdanningstiden bør økes. 

PRTen hadde derimot en annen innretning på sin utdannelse. Enkeltmannsutdanningen, den 
mentale forberedelsen og til dels samtreningen av styrkebidraget ble godt ivaretatt av PRTen. 
Mobilitets- og samvirketreningen var derimot mindre dominerende i utdanningsplanen til 
PRTen siden rene stridsoperasjoner ikke inngikk i avdelingens primæroppdrag. 

Begge avdelingene hadde fokus på mental forberedelse. Men siden det er svært vanskelig å 
gardere seg 100 % mot psykiske senskader bør Forsvaret etablere et godt oppfølgingsprogram 
for soldatene etter fullført oppdrag. Her kan kontingentvise samlinger være en mulig løsning 
for å følge opp den enkelte soldat etter at operasjonen er avsluttet.   

4.3 Grunnplattform og norsk utdanningsmodell 
Som det fremgår av kapittel 3 og diskusjonen ovenfor har QRFen og PRTen helt ulike 
oppdrag. Det fremkommer også tydelig at PRTens utdanning ligger nærmere prinsippene for 
tillitsoperasjoner, mens QRFens utdanning ligger nærmere voldsmaktsoperasjoner, noe som 
for øvrig samsvarer godt med de to avdelingenes oppdrag. Men finnes det noen 
utdanningsmessig grunnplattform som er felles for alle styrkes som deltar i 
opprørsbekjempning, og i så fall hvilke prinsipper er dette?  

                                                 
181 Clausewitz, 1991, s.82 
182 Det er svært individuelt hvordan ulike personer opplever og takler stridsreaksjoner. Det er derfor nødvendig å 

ha gode rutiner for dette slik at alle blir ivaretatt på en profesjonell og god måte. 
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For å svare på dette kan det være nyttig å gå tilbake til Hærens to overordnede målsettinger 
for utdanning og trening som er: 

1. Utdanning av befal og enkeltsoldater som er i stand til å løse oppdrag i henhold til 
gitte krav. 

2. Utdanne samtrente og stridsdyktige avdelinger, enheter og staber for nasjonal 
beredskap og krisehåndtering, og internasjonal innsats. 

Målet og kravet til utdannings- og treningsvirksomheten er å utdanne faglig dyktig personell 
med høy fysisk og psykisk utholdenhet som effektivt utnytter sine våpen og sitt materiell. 
Mannskapene skal også gis reflekterte holdninger til Forsvaret, NATO og FN operasjoner, 
styrke forsvarsviljen og støtte til det internasjonale samfunnet. 183 

Soldatene vi sender til Afghanistan må med andre ord først og fremst være soldater som i 
tillegg gis en spesialisering opp mot det oppdraget de skal løse i operasjonsområdet. 
Enkeltmannsutdanningen, inkludert fagspesialiseringen, er således den grunnleggende 
byggesteinen i all soldatutdanning. Dette omfatter også utvikling av soldatenes fysiske 
kapasitet jfr. utdanningsplanens mål og krav. I tillegg skal soldatene inngå i samtrente og 
stridsdyktig avdelinger. Samtreningsnivået for alle nivåene i avdelingen må således være 
god. Prinsippet enkeltmannsutdanning og samtrening kan derfor betraktes som en av 
byggesteinene i grunnplattformen for alle soldater som skal gjennomføre 
opprørsbekjempning. 

Kravet til utdannings- og treningsvirksomheten trekker også fram psykisk utholdenhet som 
sentralt i soldatopplæringen, noe som samsvarer godt med slutningen fra den foregående 
diskusjonen. Mental forberedelse kan derfor betraktes som den neste byggesteinen i 
soldatenes utdanningsmessige grunnplattform.   

Den siste byggeklossen i grunnplattformen er forståelse for konteksten operasjonen skal 
gjennomføres i. Tradisjonelt har dette vært enkelt siden utdanningen har vært fokusert mot 
operasjoner i Norge. Deltagelse i opprørsbekjempning på andre siden av jordkloden stiller 
nye og grunnleggende krav til utdanningen for at våre soldater skal ha reflekterte holdninger 
ovenfor operasjonen og befolkningen i det aktuelle området jfr. de overordnede kravene til 
utdannings- og treningsvirksomheten. Kulturforståelse og kjennskap fil forholdene i området 
kan derfor betraktes som den siste grunnleggende byggesteinen i soldatutdanningen.  

Disse 3 prinsippene bør derfor vektes ekstra tungt i utdanningen av alle soldater som skal 
gjennomføre opprørsbekjempning, og kan derfor betraktes som en grunnutdanning. De 
øvrige prinsippene som fremkommer i kapittel 2 kan betraktes som oppdragsbaserte 
utdanningskrav som også er viktige, men da i relasjon til avdelingens overordnede oppdrag 
(spesialisering). Disse prinsippene er derimot vanskelig å vekte opp mot hverandre siden de 
er relatert til det konkrete oppdraget.   

Figur 2 beskriver utdanningsmodellen med grunnutdanningsprinsippene og den 
oppdragsbaserte spesialiseringen.184  

 

 

                                                 
183 Hæren, 2007, s.4 
184 Det er ingen intern vekting av spesialiseringsprinsippene, og størrelsen på de to søylene (tillitsoperasjoner og 

voldsmaktsoperasjoner) har ingen betydning i denne sammenheng.   
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Figur 2: Utdanningsmodell med grunnutdanningsprinsippene og spesialiseringen. 

4.3.1 Norsk utdanningsmodell 

Tyngdepunktet i denne oppgaven har vært å besvare spørsmålet: Hvordan er den norske 
hærens utdanningsmodell tilpasset opprørbekjempningen i Afghanistan?  
Begge avdelingene bør først og fremst ha en tilfredsstillende grunnutdanning for å 
gjennomføre opprørsbekjempning jfr. utledningen ovenfor. I tillegg bør avdelingene gis en 
oppdragsbasert tilleggsutdanning innrettet mot avdelingens konkrete oppdrag i 
operasjonsområdet. Dette innebærer at utdanningsmodellen bør være modulbasert der alle 
soldatene gis en grunnutdanning innefor prinsippene; enkeltmannsutdanning og samtrening, 
mental forberedelse og kulturforståelse. Deretter bør den operasjonsspesifikke utdanningen 
innrettes mot de øvrige utdanningsmomentene som er viktig for den aktuelle avdelingen.  

Utdanningsplanene og tilbakemeldingen fra avdelingssjefene tyder på at begge avdelingene 
gis en tilfredsstillende utdannelse innenfor kulturforståelse og kjennskap til forholdende i 
området og mental forberedelse. Utdanningstiden er derimot såpass presset at samtreningen 
av hele styrkebidraget blir marginal. Dette gjelder spesielt for QRFen, men også PRTens 
samtreningsperiode kan med fordel forlenges.  

Som vi allerede har diskutert ligger PRTens oppdrag nært opp mot tillitsoperasjoner, mens 
QRFens oppdrag ligger nært opp mot voldsmaktsoperasjoner. Dette gir også en indikasjon på 
hvordan den utdanningsmessige spissingen for de to avdelingene bør være. 

Utdanningen av PRTen tilfredsstiller i all hovedsak alle prinsippene for tillitsoperasjoner 
unntatt fleksibel opptreden. Siden fleksibel opptreden stiller såpass store utdanningskrav til 
den enkelte soldat vil PRTen bli tilført ekstra mannskaper som skal ivareta avdelingens 
fleksibilitet. PRTen utdanningsmessige spissing innebærer også at avdelingen ikke er utrustet 
eller utdannet for å gjennomføre rene stridsoperasjoner jfr. utdanningsprinsippet mobilitet og 
samvirke.  

For QRFen er situasjonen annerledes. Utdanningsplanen bygger i hovedsak på prinsippene for 
voldsmaktsoperasjoner. Men den begrensede utdanningstiden innebærer at samvirketreningen 
hadde visse mangler. QRFens oppdrag innebar at de også skulle bidra i det tillitskapende 
arbeidet opp mot lokalbefolkningen. Det var likevel begrensede innsalg av dette i deres 
utdanningsplan. For som Oblt Solberg presiserer måtte de prioritere utdanningen mot de 
vanskeligste operasjonene, som for QRFen var offensive operasjoner i en multinasjonal 
ramme. På den annen side bør det vurderes om avdelingen skal ha opplæring i noen flere 
utdanningsfaktorer relatert til tillitsoperasjoner hvis utdanningstiden forlenges. 

PRTens og QRFens utdanning harmoniserer med andre ord relativt godt med de utledede 
prinsippene for opprørsbekjempning. Dette viser at utdanningen som gjennomføres er 
relevant i forhold til opprørsbekjempning, noe som også de gjennomførte operasjonene tyder 
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på. På den annen side viser denne undersøkelsen på den ettårige utdannelsen også har klare 
begrensninger, spesielt i forhold til lagenes evne til å operere alene, men også i forhold til 
samtreningen av hele styrkebidraget. Det kan i så måte være verdt å reflektere over 
utdanningsbakgrunnen for QRFen og PRTen. For mens QRFen nesten utelukkende var 
oppsatt med soldater rekruttert direkte fra førstegangstjenesten, var hoveddelen av soldatene i 
PRTen oppsatt med vervede mannskaper. Hva skyldes egentlig dette? I følge Oblt Berntsen 
var årsaken til dette at kravet til erfaring og modenhet innebar at 9-10 måneders utdanning i 
forkant av operasjonen ikke er nok. Dette er forståelig med tanke på de krevende oppdragene 
som disse lagene gjennomfører i Afghanistan. Men er 9-10 måneders utdanning godt nok for 
QRFen?  

Denne oppgaven gir ikke et klart svar på dette, men det kan synes som utdanningstiden er 
svært presset. Dette tvinger avdelingene til å gjøre tøffe prioriteringer på hva soldatene må 
mestre ved deployering. Tilgjengelig utdanningstid for avdelingene har for øvrig krympet de 
siste årene siden det stadig innføres mer obligatorisk utdanning, spesielt i forbindelse med 
bruk av kjøretøy. Dette er i utgangspunktet positivt siden det øker sikkerheten for soldatene, 
men det stjeler også dyrebar utdanningstid fra avdelingene.  

Det bør derfor vurderes nærmere om utdanningstiden er tilstrekkelig i forhold til den 
utdanningen som bør gjennomføres. En økning i utdanningstiden på 3 eller 6 måneder ville 
ikke bare gitt avdelingene en bedre samtrening og samvirketrening, men det ville også gitt 
avdelingen mulighet til å høyne utdanningsnivået innenfor de øvrige utdanningsprinsippene 
som for eksempel kulturforståelse og kjennskap til forholdene i området (eks ROE). Samtidig 
ville QRFen hatt mulighet til å bredde utdannelsen sin noe mer i retning av tillitsoperasjoner 
enn hva som er tilfelle i dag.  

4.3.2 Andre forhold relatert til utdanningen 
HUT er et nytt dokument som blant annet regulerer soldatutdanningen i Hæren. Selv om 
reglementet virker noe overordnet, og kanskje litt lite konkret, er retningslinjene for utdanning 
meget bra. Spesielt ”bottom up” og ”train as you fight” prinsippene virker meget relevante i 
forhold til opprørsbekjempning som er denne oppgavens tema. Utdanningsmiljøet i Indre-
Troms framstår også som meget positivt siden dette gir avdelingene mulighet til god 
samvirketrening hele året.  

Det er derimot betenkelig at begge avdelingssjefene som har vært intervjuet i forbindelse med 
denne oppgaven manglet en konkret utdanningsplan for sin operasjonsspesifikke 
utdanningsperiode. Avdelingene arvet selvsagt de utdanningsdokumentene som forrige 
kontingent hadde brukt, men det er vanskelig å utlede prioriteringer, kursplaner (obligatoriske 
og ønskelige) og hvilke nivå utdanningen skal inneha ut fra disse dokumentene, samtidig som 
dette gir et dårlig bilde av helheten i utdanningen. Avdelingssjefene måtte derfor selv definere 
hva som skulle være dimensjonerende for utdanningen.185 Dette er urovekkende siden 
konsekvensen kan bli at de ulike kontingentene gis ulik opplæring basert på avdelingssjefens 
erfaringer og synspunkter. I denne sammenheng er det også viktig å minne om at 
avdelingssjefen og hans stab også er under utdanning.  

Det bør derfor utarbeides en helhetlig utdanningsplan som regulerer den operasjonsspesifikke 
utdanningsperioden. Denne planen må selvsagt gjennomgå en løpende oppdatering basert på 
tilbakemeldingene fra tidligere kontingenter og eventuelt endrede krav, noe som innebærer at 
dette ansvaret bør være institusjonalisert. I tillegg bør det vurderes om avdelingen skal 
gjennomgå en sertifisering i forkant av deployeringen slik at utdanningsnivået er 
kvalitetssikret opp mot de konkrete kravene i utdanningsplanen. 

                                                 
185 Solberg, 2008 
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5 Avslutning 
Hensikten med denne oppgaven har vært å vurdere hvordan norske soldater utdannes til å 
møte opprørsstyrkene i Afghanistan. For å finne svar på dette har oppgaven fokusert på 
følgende spørsmålsformuleringer:  

1) Hva kjennetegner opprørskrig 

2) Hvilke utdanningsmessige prinsipper bør ligge til grunn for utdanningen av regulære 
styrker for å møte opprørsstyrker? 

3) Hvordan er den norske hærens utdanningsmodell tilpasset dette? 
Oppgavens innledende teoridel inneholdt derfor en beskrivelse av opprørskrig, og utledning 
av 8 utdanningsprisnipper relatert til opprørsbekjempning jfr. spørsmål 1 og 2. Disse 
prinsippene var knyttet opp til de utdanningsmessige ytterpunktene, voldsmaktsoperasjoner 
og tillitsoperasjoner. Prinsippene ble i tillegg operasjonalisert i et antall indikatorer som ble 
brukt i den påfølgende diskusjonen omkring utdanningen av QRFen og PRTen. Oppgavens 
innledende del inneholder også en kort gjennomgang av den norske utdanningsmodellen 
generelt, og den operasjonsspesifikke utdanningen for PRT X og QRF 4 spesielt.   

For å besvare oppgavens spørsmål 3 ble utdanningsplanen for PRTen og QRFen diskutert opp 
mot prinsippene for henholdsvis tillitsoperasjoner og voldsmaktsoperasjoner. Det ble også 
utledet hvilke tre prinsipper som danner en utdanningsmessig grunnplattform for 
opprørsbekjempning. Diskusjonen viste for øvrig at PRTens utdanning lå nært opp 
prinsippene for tillitsoperasjoner, mens QRFens utdanning lå nært opp til 
voldsmaktsoperasjoner, noe som harmoniserte godt med de to avdelingenes oppdrag. 
Diskusjonen viste også at utdanningen som gjennomføres er relevant i forhold til 
opprørsbekjempning, men også at utdanningen har klare begrensinger som en følge av den 
korte utdanningstiden. Blant annet er den ettårige utdannelsen for kort for de operasjonene 
som MOT lagene gjennomfører i Afghanistan, samt at utdanningstiden i samtrenings- og 
samvirkeperioden for QRFen er svært presset. Gjennomgangen av den norske 
utdanningsmodellen viser også at det er visse mangler i utdanningsplanene. Blant annet 
manglet det konkrete utdanningsplaner for den operasjonsspesifikke utdanningsperioden for 
både QRFen og PRTen.   

Det er også verdt å reflektere over de operasjonene som gjennomføres i Afghanistan. QRFen 
og PRTen har den siste tiden gjennomført operasjoner som er langt tøffere enn hva som har 
vært vanlig de siste årene. Blant annet har de gjennomført offensive operasjoner direkte mot 
Talibanstyrkene for å forhindre at de får rotfeste i regionen, en strategi som for øvrig 
fremheves av Galula som sentral i opprørsbekjempningen. I tillegg til å skape en nasjonal 
debatt om Norges rolle i Afghanistan, viser disse operasjonene at norske soldater holder et 
høyt nivå i denne type operasjoner. Men dette stiller også store krav til Forsvaret som 
organisasjon siden soldatene som deployeres må gis gode forutsetninger for å lykkes. Dette 
gjelder alt fra logistikksystem, sanitetsoppfølging, materiell og utdanning. De tøffe 
påkjenningene som soldatene utsettes for stiller også krav til at Forsvaret, støttet av det sivile 
helsevesenet, har et velfungerende støtteapparat for de soldatene som returnerer fra 
operasjonsområdet. Kanskje kan kontingentvise samlinger etter operasjonene være et godt 
hjelpemiddel i denne sammenheng?  

Oppgaven har vært avgrenset til kun å omhandle Hærens utdanningsmodell for PRTen og 
QRFen i Afghanistan. Resultatet fra diskusjonen er likevel såpass generelle at de med høy 
sannsynlighet er relevante for andre opprørsbekjempningsoperasjoner. For eksempel vil en 
opprørsbekjempning i Afrika trolig inneholde de samme utdanningsprinsippene som ble 
utledet i denne oppgaven, men innholdet i utdanningen, herunder kulturforståelse og 
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topografiske forhold, vil derimot variere. I tillegg vil oppdragets art bestemme hvilken 
utdanningsmessig spesialisering avdelingen bør ha (tillits- versus voldsmaktsoperasjoner). 

Tyngdepunktet i denne oppgaven har vært spørsmålet: Hvordan er den norske hærens 
utdanningsmodell tilpasset opprørbekjempningen i Afghanistan? Ut fra resultatene i denne 
oppgaven er vel svaret: Ja, men… Ja fordi hovedinnrettningen i HUT og utdanningsplanene 
for PRTen og QRFen i all hovedsak følger utdanningsprinsippene for opprørsbekjempning, og 
men fordi det fortsatt finnes rom for forbedringer. Spesielt gjelder dette vurdering av den 
totale utdanningstiden og behovet for en utdanningsplan for den operasjonsspesifikke 
utdanningsperioden 

5.1 Forslag til fremtidig arbeid 
Utdanningstiden for soldatene som rekrutteres direkte fra førstegangstjenenesten fremstår som 
marginal i forhold til samtrening av hele styrkebidraget og samvirketreningen med de øvrige 
styrkekomponentene. Samtreningstiden er likevel forbedret i dagens utdanningsmodell i 
forhold til den gamle ”JAR modellen” siden lagsenhetene ideelt sett samtrenes et helt år (reelt 
sett noe mindre grunnet selekteringen). På den annen side fikk soldatene i den gamle 
modellen en noe lengre total utdanningstid siden den operasjonsspesifikke utdanningen kom i 
tillegg til fullført førstegangstjeneste (dog ikke sammenhengende). Den reelle utdanningstiden 
til avdelingsutdannelse er også redusert som en følge av at det er innført mer obligatorisk 
utdanning til for eksempel kjøretøyopplæring. Det bør derfor utredes om utdanningstiden er 
tilstrekkelig i forhold til den ønskede kompetansen hos soldatene. 

Framtidens modell kan kanskje være en kombinasjon av ”JAR modellen” og dagens 
utdanningsmodell, der utdanningen følger dagens utdanningsløp men at den 
operasjonsspesifikke utdanningen fortsetter ytterligere 3-6 måneder etter fullført 
førstegangstjeneste.186 En økt utdanningstid gir for øvrig avdelingen mulighet til å forbedre 
utdanningsnivået innenfor de øvrige utdanningsprinsippene også. Dette gir selvsagt en økt 
kostnad i forhold til i dag, men ikke mer enn det ”JAR modellen” kostet. Samtidig står 
kanskje denne kostnaden i relasjon til de krevende oppgavene som våre soldater møter i 
operasjonsområdet? 

For å danne et bedre beslutningsgrunnlag kan det med fordel forskes videre på oppgavens 
relevans i tid og rom. Her kan en for eksempel undersøke hvordan den norske 
utdanningsmodellen fungerer i forhold til andre nasjoner (eksempelvis Sverige), og om 
utdanningsprsinsippene er relevante i forhold til andre operasjoner.  

Dagens modell der styrkesjefen har hovedansvaret for å utarbeide utdanningsplanen for 
oppsettingsperioden er bekymringsfull. Riktignok regulerer HUT at dette arbeidet skal foregå 
i samarbeid med Forsvarets operative hovedkvarter og Hærens kampsenter,187 men 
tilbakemeldingene fra avdelingssjefene er at utdanningsplanen ble utarbeidet av avdelingene 
selv med utgangspunkt i nedarvet materiale fra forrige kontingent. Denne modellen er 
foruroligende sett i relasjon til denne oppgavens utdanningsprinsipper siden det ikke 
foreligger en enhetlig prioritering over utdanningsmålene. Det kan i verste fall innebære at 
viktige utdanningsmomenter som for eksempel mental forberedelse nedprioriteres med de 
følgene dette kan få.  

Det bør derfor utarbeides en helhetlig utdanningsmodell samt utredes hvordan denne skal 
institusjonaliseres. Det bør også vurderes om avdelingene skal gjennomgå en sertifisering i 
forkant av deployeringen.  

                                                 
186 Her kan det være nyttig å utveksle erfaringer med Sverige siden de har innført en 3-termin ordning (totalt 18 

måneder) for de soldatene som deployeres til internasjonal tjeneste.  
187 Hæren, 2007, vedlegg F 
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Definisjon av begreper 

Geriljakrig og geriljataktikk 

Ordet gerilja stammer fra det spanske ordet guerra som betyr liten krig. Termen ble brukt om 
spanske og portugisiske irregulære styrker som kjempet mot franskmennene i begynnelsen av 
det 19. århundre. Geriljakrigføring utføres normalt av andre enn regulære styrker og føres 
normalt mot regulære soldater. Geriljakrig har historisk sett vært en effektiv metode for 
”underdogs” å organisere opprør på, hvor blant annet terror har vært et av instrumentene i 
deres metode-verktøykasse.  Geriljakrig er sannsynligvis det vanligste begrepet for å beskrive 
en borgerkrigslignende situasjon, der en eller flere opprørsstyrker forsøker å overta makten fra 
det sittende regimet. Geriljakrig er således et annet ord for folkekrig, revolusjonære krig, 
nasjonale folkekrig og opprørskrig.1 Geriljakrig ble også omtalt av Mao Tse-Tung som en 
sentral del i hans protracted war.2 

Geriljataktikk beskriver et gitt operasjonskonsept som irregulære styrker ofte utnytter mot 
regulære soldater. Professor Rekkedal definerer geriljataktikk på følgende måte:  

Geriljataktikk er ofte en kampmetode som anvendes av mennesker som lever i et område som enten 
er okkupert av, eller omgitt av, styrker man ser på som sine motstandere. (...) Geriljataktikken er ofte 
indirekte, dvs. at geriljaen slår til der motstanderen er svak. Siden trekker kampgruppen seg tilbake 
og stikker seg vekk, slik at den selv ikke blir et mål for motstanderen.3 

Konvensjonell krigføring og konvensjonelle styrker 

Konvensjonell krigføring er et begrep som benyttes ofte i militærteoretiske publikasjoner, 
men som sjeldent er klart definert. Ofte beskrives konvensjonell krigføring som motsatsen til 
geriljakrigføring og opprørskrig.4 Ordet konvensjonell defineres som: ”… som stemmer med 
vanlig oppfatning, skikk og bruk; tradisjonsbundet; ordinær”.5 Ut fra dette kan konvensjonell 
krigføring defineres som den vanlige formen for krigføring. Jeg har derfor valgt å definere 
konvensjonell krigføring som den tradisjonelle krigføringsmetoden nedarvet fra Clausewitz 
og Jomeni, og som var toneangivende under den kalde krigen. Dette beskrives ofte som 3. 
generasjons krigføring hvor manøverteorien og oppdragstaktikk er sentrale elementer. 6 
Konvensjonelle styrker er således tradisjonelt hierarkisk oppbygde militære enheter som 
primært er trenet og utrustet for kamp mot andre konvensjonelle styrker.  

Kombinerte operasjoner og kombinerte innsatser 

Kombinerte operasjoner (Combined Arms operations) omhandler bakkeoperasjoner hvor man 
kombinerer ulike våpensystemer fra alle forsvarsgrener for å øke slagkraften. (må ikke 
forveksles med begrepet combined operations) 7  

                                                 
1 Rekkedal, 2005, s.35,103-104 
2 Tse-Tung, 1967, s.36 
3 Rekkedal, 2005, s.105 
4 Rekkedal, Nils Marius. 2004. Moderen krigskonst. Stockholm: Försvarshögskolan, 3.upplag, s.5 
5 Ordnett.no. Oppslag av ordet konvensjonell. 

http://www.ordnett.no/ordbok.html?search=konvensjonell&publications=23&art_id=20283619&search_type=
fulltext. Kilde benyttet 10. desember 2007  

6 Hammes, 2004, s.23-31 
7 Forsvaret, 2007, s.73 
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Kombinerte innsatser omhandler prinsippet om kombinasjon av ulike systemer (dødelige og 
ikke-dødelige) for derigjennom å skape synergieffekter. Prinsippet ligger til grunn for 
fellesoperasjoner.8  

Lavintensitetskonflikter 

Begrepene høy- middels- og lavintensitetskonflikter oppstod på 1970-tallet og beskriver 
konfliktens omfang og betydningen av denne for statene. FFOD definerer 
lavintensitetskonflikter som: 

… politisk-militære kamper med hensikt å nå politiske, militære, sosiale, økonomiske eller 
psykologiske mål. De er ofte langvarige og spenner over alt fra diplomatiske, økonomiske og 
psykologisk press til terrorsime og opprørsbevegelser. Lavintensitetskonflikter er generelt begrenset 
til et spesifikt geografisk område, og er ofte karakterisert av begrensninger på våpen, taktikk og 
voldsnivå.9   

Denne inndelingen i høy, middel og lav beskriver ikke dagens konflikter spesielt bra siden 
den gir inntrykk av at voldsnivået er lavt i lavintensitetskonflikter, noe som ikke nødvendigvis 
er tilfelle. Lavintensitetskonflikter er mer et paraplybegrep som blant annet omfatter 
opprørskrig og stabiliseringsoperasjoner. Begrepet brukes også for å beskrive en bevisst 
strategi hvor hensikten er å påføre motstanderen tap ved bruk av begrensede ressurser.10 

Opprørskrig, opprørsstyrker og opprørsbekjempning  

Opprørskrig (insurgency) er et samlebegrep for den interne krigen i en stat hvor kampen om 
makten mellom opprørssgrupper og sittende regime står sentralt. Grunnlaget for den kampen 
er gjerne basert på en kombinasjon av følgende faktorer: ideologi, religion, etnisitet, 
opplevelse av urett og en lokal utvikling av nasjonale følelser.11 Opprørsstyrker er således 
grupperinger som har tatt i bruk voldsmakt i en politisk kamp mot det sittende regimet. De er i 
tillegg den type irregulære styrker som ofte er best organisert og er den største utfordringen 
for opprørsbekjemperne. 12  Opprørsstyrker bruker ofte utradisjonelle metoder som 
geriljataktikk og terror for å nå sine målsettinger. 

Professor Rekkedal definerer videre et opprør rettet mot utenlandsk innflytelse eller en 
okkupasjonsmakt, som en motstandsbevegelse.13 Jeg har ikke valgt å bruke dette begrepet i 
denne oppgaven siden de fleste pågående konflikter har en eller annen form for utenlandsk 
innflytelse.14 Jeg har derfor valgt å bruke begrepene opprørskrig og opprørsstyrker også i de 
tilfeller hvor internasjonale styrker er involvert i konflikten.  

Opprørsbekjempningsoperasjoner (Counter insurgency operations) inneholder militære, 
diplomatiske og økonomiske virkemidler som er innrettet mot å bekjempe en 
opprørsbevegelse.15 I denne oppgaven har jeg valgt å definere opprørsbekjempere som den 
militære delen av disse operasjonene, hvor den nasjonale militærmakten samt de 
internasjonale styrkene inngår. 

                                                 
8 Forsvaret, 2007, s.170 
9 ibid, s.27 
10 ibid, 2007, s.27 
11 Rekkedal, 2005, s.21, 31 
12 Forsvaret, 2007, s.42 
13 Rekkedal, 2005, s.35 
14 I følge David Galula kan ingen revolusjonær krig [opprørskrig] forbli en ren intern affære. (Galula. 1964. s.3) 
15 Forsvaret, 2007, s.42 
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Regulære og irregulære styrker  

Definisjonen av regulære- og irregulære styrker baserer seg på de definisjonene som er gitt i 
FFOD. FFOD definerer regulære styrker slik:  

Regulære styrker er i utgangspunktet under statlig kontroll, inngår eventuelt i en allianse, og kan 
bestå av tradisjonelle land-, sjø- og luftstyrker. Ledelsesstrukturen er ofte tradisjonell og hierarkisk. 
En slik motstander [styrke] vil ha kompetanse til å gjennomføre koordinert bruk av sine 
komponenter.”16  

FFOD, definerer irregulære styrker på følgende måte: 

Irregulære styrker kan omfatte et spekter fra velorganiserte opprørsbevegelser, lokale krigsherrer og 
deres følge til kriminelle grupper. Felles for irregulære styrker er at de ønsker makt og innflytelse i 
konfliktsområdet. De er sjelden uniformerte, og dermed er det vanskelig å skille dem fra 
lokalbefolkningen. De er ofte basert på cellestruktur og nettverksorganisering med desentralisert 
ledelse. De utnytter gjerne sivil infrastruktur som mobiltelefoni og internett til kommunikasjon. De 
bruker ofte ukonvensjonelle metoder og utgjør en alvorlig trussel mot en stabiliseringsstyrke.17 

Dette er en svært vid definisjon som stemmer godt med Professor Nils Marius Rekkedals 
definisjon av samme begrep. Professor Rekkedal presiserer forøvrig at: ”De uniformerte og 
konvensjonelle statlige armeer som forsvarer en stats uavhengighet mot eksterne fiender, kan 
man ikke kalles irregulære styrker.”18  

Stabiliseringsoperasjoner 

Stabiliseringsoperasjoner er den mest fremtredende operasjonsformen for norske 
utenlandsmisjoner. FFOD definerer stabiliseringsoperasjon slik: ”En stabiliseringsoperasjon 
har til hensikt å senke konfliktnivået mellom to eller flere parter for å bevare eller 
gjenopprette fred. En slik operasjon handler ofte om å sikre at inngåtte avtaler overholdes og å 
skape sikkerhet for andre virkemidler enn de militære.”19 

  

 

 

                                                 
16 Forsvaret, 2007, s.41 
17 ibid, 2007, s.170 
18 Rekkedal. 2005, s. 34 
19 Forsvaret, 2007, s.175 
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Forkortelser 

2. BN 2. bataljon 

ANA Afghan National Army 

ANP Afghan National Police 

BK Bombekaster 

CAT Combined Arms Team 

CIMIC Civil-Military Co-operation 

EBN Etterretningsbataljonen 

FFOD Forsvarets fellesoperative doktrine 

FOHK Forsvarets operative hovedkvarter 

FSES Forsvarets Skole i Etterretning og Sikkerhetstjeneste 

HUMINT Human intelligence  

IED Improvised Explosive Device  

HKS Hærens kampsenter 

HSTY Hærens styrker 

HUT Hærens utdannings- og treningsreglemente 

ISR Intelligence, Surveillance and Reconnaissance 

ISTAR Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance 

MES Mazar-e-Sharif 

MOT Military observer team 

NGO Non-Governmental Organisation 

OPSEC Operations Security 

PRT Provincial Reconstruction team 

QRF Quick Reaction Force 

RC(N) Regional Command North 

ROE Rules of Engagement 

SBBN Sambandsbataljonen 

SOP Standard Operating Procedures 

TU Task Unit 

 

 

 

 


