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Den indirekte metode under operasjon ”Iraqi Freedom” 
En klassisk tilnærming eller i en ny form? 

 
Den indirekte metode er et sentralt begrep innenfor manøverteorien. Begrepets innhold er 
sannsynligvis like gammelt som krigføring i seg selv. Allikevel var det Basil Henry Liddell Hart 
som etablerte begrepet som sådan og fylte det med et innhold. Mange andre militærteoretikere før 
og etter Liddell Hart har også beskrevet en indirekte tilnærming til krigføring. 
USA har i perioden etter den kalde krigens slutt manifestert sin posisjon som verdens ledende 
militærmakt. Operasjon ”Desert Storm” i 1991 er av mange kategorisert som et eksempel på USA 
sin metodiske tilnærming til krigføring hvor krigen skal vinnes gjennom en massiv 
styrkeoverlegenhet som nøye orkestreres mot en motstander. Operasjon ”Iraqi Freedom”  viste 
verden en noe annerledes tilnærming enn det man var vant med fra USA sin side. 
 
Hensikten med studien er å komme frem til en sammenfatning av begrepet den indirekte metode. 
Videre er hensikten å vurdere hvorvidt koalisjonen med USA i spissen brukte metoden i operasjon 
”Iraqi Freedom”. Til slutt er hensikten å vurdere om sammenfatningen av begrepet har blitt 
endret med bakgrunn i studien av operasjon "Iraqi Freedom".  
 
Studien besvares ved å granske følgende spørsmål: Hva er essensen av begrepet den indirekte 
metode ? I hvilken grad ble den indirekte metode brukt av koalisjonsstyrkene under operasjon 
”Iraqi Freedom” ? Har operasjon ”Iraqi Freedom” gitt grunnlag for å beskrive den indirekte 
metode på en annen måte ? 
 
Vedlegg 1 – Kart over Irak, Vedlegg 2 – Abstract 
 
 Nøkkelord:  Liddell Hart, operasjon ”Iraqi Freedom”, indirekte metode, manøverteori. 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
I den doktrinelle og militærteoretiske utvikling i Vesten har det vokst frem et 
begrepsapparat og nomenklatur for å beskrive fenomener og elementer i 
militære operasjoner. Mange av begrepene er hentet fra flere av militærteoriens 
store tenkere opp gjennom historien. Begrepenes betydning og innhold har 
gjerne blitt endret eller videreutviklet fra sin opprinnelse, slik at forskjellige 
begreper fra ulike teoretikere kan fungere sammen i en helhet. Guidelines for 
Operational Planning (GOP)1 er et eksempel på at slike begreper er satt i en 
sammenheng. Den indirekte metode er et av disse begrepene. Selv om 
begrepets grunnleggende ide sannsynligvis har eksistert like lenge som det har 
eksistert kriger er det rimelig å hevde at den moderne beskrivelsen av begrepet 
må dediseres Basil Henry Liddell Hart.  Liddell Hart introduserte begrepet og 
fylte det med et innhold i løpet sitt livslange virke hvor han jobbet med 
militærteori og studier av militære operasjoner.2  
I manøverteorien er den indirekte metoden et sentralt begrep som handler om å 
unngå å møte motstanderen hvor han er sterk og utnytte hans svakheter for 
derigjennom å få han til å nå sitt kulminasjonspunkt slik at han oppgir videre 
motstand. Manøverkrigføringen legger til grunn at det er mulig å omgå 
motstanderen på en slik måte at han kan angripes fra en mest mulig fordelaktig 
posisjon3. Historien etter 1. Verdenskrig har vist flere eksempler på at nasjoner 
har hatt en manøverorientert tilnærming. Klassiske eksempler på dette er den 
tyske krigsmaktens operasjoner på Vestfronten i mai og juni 1940 og den 
israelske krigsmaktens operasjoner i krigene 1967 og 1973.  
Etter Vietnam-krigen begynte en prosess i USA for å lære av de feil som ble 
gjort og gjøre de væpnede styrkene bedre i stand til å møte fremtidens 
konflikter. US Army utviklet AirLand Battle doktrinen på slutten av 1970 og 
begynnelsen av 1980 tallet. Den var et brudd med den tradisjonelle industrielle 
og utmattelsesorienterte krigføringen USA hadde stått for tidligere. I de nye 
doktriner ble manøverkrigføring løsningen for USA og NATO4 mot et 
tallmessig overlegent Sovjetunionen i en eventuell konvensjonell krig på det 
Europeiske kontinentet. Utviklingen på dette området baserte seg blant annet 
på å studere vellykkede operasjoner og suksessrike militære tradisjoner. Det er 
opponenter som hevder at AirLand Battle ikke representerte manøverkrigføring 
selv om den var et viktig utviklingstrekk på veien mot manøverorientert 

                                                 
1 North Atlantic Treaty Organisation, Guidelines for operational planning, SHAPE, Belgium 1999. 
2 Rekkedal, Nils Marius, Moderne Krigskunst:En presentasjon av moderne militærmakt og 
militærteori, Forsvarets stabsskole, Oslo 2003, s 472. 
3 Forsvarets overkommando, Forsvarets fellesoperative Doktrine Del A, Forsvarets stabsskole, Oslo 
Februar 2000, s 48. 
4 Follow on Forces Attack doktrinen ble utviklet som NATO sin variant av den manøverorienterte 
tenkningen. Rekkedal, N. M., Moderne Krigskunst, 2003, s 23 og 426. Dette var et NATO initiativ 
for å skape et konseptuelt rammeverk for hvordan NATO skulle utvikle kapasiteter og handlemåter i 
en krig på det europeiske fastlandet. Denne var av mange sett på som det samme som AirLand 
Battle, men det bør påpekes at denne fokuserte på teaternivå mens AirLand Battle fokuserte på 
korpsnivå. Berg, Per, On the threshold?:Nuclear fears,  Conventional Options, and doctrinal 
Compatibility – A strategic study of the AirLand Battle Doctrine, Hovedoppgave, Universitetet i 
Oslo 1988, s 191-196. 
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tenkning5. Som nevnt er den indirekte metode sterkt knyttet til 
manøverorientert tenkning og er således et interessant begrep å studere. 
USA fremstår i dag som verdens suverent ledende krigsmakt og det har vært 
brukt mye ressurser i Vesten på å studere blant annet operasjon ”Desert Storm” 
i 1991. Operasjon "Iraqi Freedom"  vil også være interessant å studere for å 
trekke lærdommer for fremtiden. USA har videreutviklet sine doktriner fra 
AirLand Battle doktrinen på 1980-tallet, men doktrinene bærer fortsatt preg av 
at man vektlegger manøverkrigføring. Det bør selvsagt nevnes at man med 
erfaringene fra operasjon ”Desert Storm” i 1991 og operasjon ”Enduring 
Freedom” i Afghanistan har begynt å jobbe med nye begreper og målsetninger 
i sine visjoner for fremtiden6. Samtidig er USA sin krigsmakt i dag så 
overlegen at den sannsynligvis har kapasitet til ved hjelp av rå kraft å utmatte 
en potensiell konvensjonell motstander gjennom en metodisk krigføring slik 
mange vil hevde man gjorde i 1991. Med bakgrunn i dette er det interessant å 
studere hvorvidt man brukte den indirekte metode i operasjon "Iraqi Freedom" 
og om denne operasjonen har lært oss noe nytt om den indirekte metoden. 
 
1.2 Hensikt og spørsmålsstillinger 
Hensikten med studien er tredelt. Først ønsker jeg å foreta en beskrivelse og 
analyse av den indirekte metode for å komme frem til en sammenfatning av 
begrepets innhold. Dette mener jeg er av generell interesse da begrepet brukes 
med den største selvfølgelighet uten at man nødvendigvis har analysert dets 
innhold, dybde og bredde. Videre ønsker jeg å vurdere i hvilken grad den 
indirekte metode ble brukt av koalisjonsstyrkene under operasjon ”Iraqi 
Freedom”. Til slutt vil jeg vurdere om begrepets innhold kan forstås og 
sammenfattes på en annen måte med bakgrunn i analysen av operasjon "Iraqi 
Freedom".  
For å kunne oppnå hensikten med studien vil jeg besvare følgende spørsmål: 
 
 Hva er essensen av begrepet den indirekte metode ? 

 
Svaret på dette spørsmålet operasjonaliseres i et antall nøkkelelementer som 
brukes som indikatorer for å svare på neste spørsmål som er: 
 
 I hvilken grad ble den indirekte metode brukt av koalisjonsstyrkene 

under operasjon ”Iraqi Freedom” ? 
 

Analysen av operasjon ”Iraqi Freedom” brukes til å besvare det siste 
spørsmålet som er: 
 
 Har operasjon ”Iraqi Freedom” gitt grunnlag for å sammenfatte den 

indirekte metode på en annen måte ? 
 

                                                 
5 Robert Leonhard tar dette opp i sin bok The Art of Maneuver:Maneuver Warfare Theory and 
AirLand Battle, Presidio Press, Novato 1991. Han tar et oppgjør med utviklingen av doktrinen selv 
om han gir kreditt for at man faktisk vågde å ta et oppgjør med tidligere tradisjoner. 
6 Med dette menes fremst konsepter som Effect Based Operations, Rapid Decisive Operations og 
Objective Force som peker på mulighetene som ny teknologi og overlegen treningsstandard gir til å 
operere globalt med ekspedisjonskorpsstyrker. 
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1.3 Avgrensninger og antakelser 
I teoridelen legges det hovedvekt på Liddell Hart og hans tanker omkring den 
indirekte metode. I dette ligger antakelsen om at hans ideer har vært sentrale i 
utformingen av begrepet indirekte metode og at man således kan hevde at 
Liddell Hart har påvirket utviklingen av moderne manøverorienterte doktriner. 
For å skape en håndgripelig studie er det nødvendig å avgrense operasjonene i 
Irak i tid og omfang. Operasjonene avgrenses til perioden med regulær 
krigføring som varte fra 18 mars 2003 når større deler av Special Operating 
Forces (SOF) ble infiltrert, til den irakiske organiserte motstanden kollapset 14 
april ved at Tikrit falt på koalisjonshender. Det ville selvsagt vært interessant å 
se på både styrkeoppbyggingen og den etterfølgende lavintensitetskonflikten, 
men det er urealistisk innen rammen for denne studien å dekke mer enn den 
beskrevne tidsperioden. For å skape en helhet i studien vil dog oppløpet til 
konflikten kort beskrives. Videre vil studien avgrenses til å fokusere på fem 
utvalgte deler av operasjonen for å få en håndgripelig størrelse på fallstudien.  
Fallstudien vil fokusere på den indirekte metode på et operativt nivå, men det 
vil være nødvendig å gjøre dykk ned på det taktiske nivået da operasjonen som 
sådan var svært integrert både hva gjelder krigføringsnivåer og dimensjoner7. 
Med bakgrunn i at det er lite tilgjengelig informasjon om hvordan 
informasjonsoperasjonene, spesialoperasjonene og luftkampanjen ble planlagt 
og gjennomført vil beskrivelsen av operasjonen ha et sterkt fokus på 
manøveren på bakken. Luftstridskreftenes innsats, spesialoperasjonene og 
informasjonsoperasjonene er et essensielt element for å analysere operasjonen 
som helhet og er selvsagt en del av studien og vil kommenteres der det finnes 
informasjon om disse. Beskrivningene av operasjon ”Iraqi Freedom” tar ikke 
høyde for å gi en komplett beskrivelse, men har til hensikt å fokusere på det 
som er relevant for å få frem bruken av den indirekte metode. 
Det forutsettes at leseren er normalt innsatt i militære termer og nomenklatur 
som brukes ved militære høyskoler slik at disse ikke vil bli definert i et eget 
kapittel. Begreper som antas å ha behov for forklaring fotnotes og forklares 
spesifikt der dette synes nødvendig. 
Det er ikke utarbeidet et eget disposisjonskapittel da dette synes 
uhensiktsmessig fordi kapittel 2 gir en detaljert beskrivelse av metode, 
arbeidsmetodikk og disposisjon av de enkelte delene av studien samt hvordan 
delene er utarbeidet. Forøvrig henvises det til innholdsfortegnelsen hva gjelder 
kapitlenes hovedtema.  
Metodekapitlet kommer før teorikapitlet da dette er med på å besvare et av 
spørsmålene i studien og dermed også bør forklares metodemessig. 

2 Metode og arbeidsmetodikk 
I dette kapittelet vil innledningsvis den vitenskaplige metoden for studien 
beskrives. Deretter følger en beskrivelse av de enkelte deler av studien og 
hvordan de ble utarbeidet. Til slutt gjennomføres en kritikk av metode og 
kildemateriale. 

2.1 Vitenskaplig metode 
Studien er i hovedsak kvalitativ og tar utgangspunkt i en abduktiv 
analysemetode (abduktiv slutledningsmetod på svensk).  
                                                 
7 Med dimensjoner menes de forskjellige arenaene land, sjø, luft, informasjon og rom. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – UPPSATS 19100:2052 
Major Torgeir Byrløkken/CHP 02-04 2004-06-04 7 (59) 

En hypotetisk-deduktiv metode tar utgangspunkt i en overgripende teori og 
stiller hypoteser som prøves. En abduktiv metode skiller seg fra den deduktive 
metoden ved at den enten bygger på forutsetninger der den ene er sann og den 
andre er sannsynlig, eller den fører frem til nye uventede konklusjoner som 
ikke kan utledes rent logisk av premissene.8  Dette betyr i praksis at man 
utformer en hypotese som videre prøves hvor resultatet analyseres for å 
omprøve hypotesen og derigjennom skape en ny hypotese.  
En kvalitativ studie tar utgangspunkt i å undersøke ulike foreteelser og 
hendelsers beskaffenhet, deres sammenheng eller hva den innbyrdes forskjellen 
innebærer9. Studien er kvalitativ nettopp fordi den baserer seg på studier av 
litteratur med en påfølgende analyse og diskusjon av den. Teorikapitlet er 
deskriptivt gjennom å beskrive og analysere Liddell Hart og andre aktuelle 
kilder i forhold til begrepet den indirekte metode. Resultatet av teoridelen er en 
operasjonalisering av den indirekte metode i et antall nøkkelelementer som 
brukes som indikatorer i fallstudien. Fallstudien av operasjon ”Iraqi 
Freedom”, hvor bruken av den indirekte metode analyseres, har innslag av 
kvantitativ metode i den avsluttende oppsummeringen. Bakgrunnen for dette er 
at oppsummeringen tar utgangspunkt i å klassifisere bruken av den indirekte 
metode i tre kategorier for hvert nøkkelelement. Diskusjonen av den indirekte 
metode i  operasjon "Iraqi Freedom" er i sin helhet kvalitativ ved at den 
baserer seg på en analyse av teorikapittelet og fallstudien. Den avsluttende 
diskusjonen tar høyde for å finne ut om koalisjonen brukte en indirekte metode 
i en ny form. Dette gjør metoden abduktiv da den søker å prøve hypotesen som 
ble tatt frem i form av nøkkelelementene for å se om denne må revideres. 
Metoden søker å ta frem ny viten om den indirekte metode og den kan 
fremstilles slik:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I studiens første del utarbeides en forklarende hypotese ved å operasjonalisere 
begrepet den indirekte metode i et antall nøkkelelementer som vil brukes som 
indikatorer i studiens neste del. I den andre delen beskrives operasjon ”Iraqi 
Freedom” og det gjøres en empirisk undersøkelse av bruken av den indirekte 
metode ved hjelp av den forklarende hypotesen (indikatorene). I den siste delen 
gjøres en prøvning av den forklarende hypotesen ved hjelp av en diskusjon av 
den indirekte metode i operasjon ”Iraqi Freedom” for å se om den bør endres 
eller kompletteres. Deretter gjøres en omprøvning gjennom en sammenfatning 
av diskusjonen og en ny operasjonalisering av den indirekte metoden. 
Omprøvningen resulterer i et nytt sett av nøkkelementer. 
                                                 
8Egidius, Henry, Termlexikon i psykologi, pedagogikk och psykoterapi, 6:e opplag, Studentlitteratur, 
Lund 2000, s 7 og 95. 
9 Ibid, s 133. 
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Figur 1- Abduktiv analysemetode 
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2.2 Arbeidsmetodikk og disposisjon av de enkelte deler av studien 

2.2.1 Teoridelen 
I utarbeidelsen av teoridelen er det tatt utgangspunkt i seks av Liddell Hart sine 
bøker samt bøker av Carl von Clausewitz, Sun Tsu, John Frederick Charles 
Fuller,  Robert Leonhard , William S. Lind, Joe Strange, Martin Van Creveld 
og John A. Warden10. Dette har i praksis foregått ved at bøkene er lest med 
fokus på å finne momenter som har med den indirekte metoden å gjøre. 
Sammendrag for hver bok er skrevet for å få en oversikt over hvordan de 
beskriver den indirekte metode som hjelp for diskusjonen av metoden. 
Sammendragene av Liddell Hart sine bøker er brukt til å beskrive bakgrunnen 
for metoden, de overordnete elementene som ligger til grunn for den og den 
praktiske tillempningen av metoden. For å få frem et mer nyansert bilde på 
Liddell Hart sin tilnærming til den indirekte metode presenteres et sammendrag 
av Azar Gat og John Mearsheimer sin kritikk av Liddell Hart. 
For å sammenfatte metoden har de ideer, prinsipper og tillempninger av nye 
krigføringsmetoder som Liddell Hart legger til grunn for den indirekte metode 
blitt diskutert. I diskusjonen er det søkt støtte i sammendragene av Clausewitz, 
Sun Tsu, Fuller,  Leonhard , Lind og Strange.  Til slutt er den indirekte metode 
sammenfattet og operasjonalisert i åtte nøkkelelementer. Disse 
nøkkelelementene har blitt utarbeidet på selvstendig grunnlag med bakgrunn i 
den sammenfatningen som er tatt frem. De baserer seg på å trekke ut det som 
fremstår som de viktigste elementer og forutsetninger for metoden.  

2.2.2 Beskrivelsen av operasjonen 
I arbeidet med å ta frem beskrivelsen av operasjon Iraqi Freedom er tre bøker 
brukt som hovedgrunnlag og de redegjøres for i kapittel 2.3. Disse har blitt 
behandlet parallelt for å kunne sammenligne opplysningene som kommer frem 
og sette disse sammen til en helhet. I tillegg er det brukt enkeltartikler og 
rapporter for å understøtte beskrivelsen. Det har vært brukt noen hjelpemidler 
for å få omvandlet informasjonen i bøkene til en beskrivelse av operasjonen. 
For det første har det vært brukt 1:500 000 kart over Irak slik at det har mulig å 
samtidig se både detaljene og helheten i operasjonen. For det andre har et 
organisasjonskart for koalisjonsstyrkene med navn på avdelinger og sjefer ned 
til divisjons/brigadenivå blitt utviklet. For det tredje har et koordinatssystem 
med en tidslinjal på den ene aksen og avdelinger/operasjonslinjer på den andre 
blitt etablert for å fylle inn avdelingers aktivitet for å kunne se disse i forhold 
til hverandre. Totalt sett har dette gitt mulighet til å vurdere kildene opp mot 
hverandre og beskrivelser av enkelthendelser har vært mulig å sette inn i en 
større sammenheng. I noen sammenhenger har det vært divergens i 
kildelitteraturen og dette har blitt kommentert i fotnoter. 

2.2.3 Analysen av operasjonen 
I analysen av operasjonen har det blitt gjort en sammenlignende kvalitativ 
analyse av de åtte nøkkelelementene i forhold til beskrivelsen av de 5 delene av 
operasjonen. Hensikten med dette har vært å avgjøre i hvilken grad man finner 
nøkkelementene igjen i operasjonen. I sammenfatningen av analysen har dette 

                                                 
10 Dette er kilder som hver på sin måte i stor grad har bidratt til den militærteori som ligger til grunn 
for dagens manøverorienterte doktriner og som følgelig påvirker synet på den indirekte metode. 
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resultatet blitt kvantifisert i en tabell for å skape et helhetsbilde over i hvilken 
grad man kan påstå at de enkelte nøkkelelementer var tilstede i  operasjon 
"Iraqi Freedom". Denne kvantifiseringen har basert seg på en vurdering av i 
hvilken grad de respektive nøkkelementene har vært mulig å spore i 
beskrivelsen av gjennomføringen av operasjonen. Kvantifiseringen har vært 
delt inn i liten, noen og stor grad ut i fra en subjektiv vurdering. Til slutt 
konkluderes det med i hvilken grad  operasjon "Iraqi Freedom" representerer 
et eksempel på bruk av den indirekte metode. 

2.2.4 Diskusjon av den indirekte metode i  operasjon "Iraqi Freedom"  
I dette kapittelet er det med bakgrunn i beskrivelsen og analysen av  operasjon 
"Iraqi Freedom" prøvd om det er andre elementer som har påvist bruken av en 
indirekte metode enn de åtte som går frem av teoridelen. Det er også prøvd å 
påvise om det er noen av de åtte som bør revideres eller tas vekk etter å ha 
studert  operasjon "Iraqi Freedom". Dette er gjort ved å diskutere på et fritt 
grunnlag områder og elementer som synes aktuelle for så å konkludere med 
hvorvidt de tilfører den indirekte metode noe nytt. Til slutt oppsummeres 
diskusjonen og en revidert liste på 11 nøkkelementer for den indirekte metode 
presenteres. 

2.2.5 Oppsummerende  tanker og forslag til fremtidig forskning 
I dette avsluttende kapittelet diskuteres den indirekte metode i forhold til 
moderne operasjoner i fremtiden. Dette er gjort på et fritt grunnlag med 
bakgrunn i studiens resultater. Dette er sett i forhold til noen av de visjoner 
som er utarbeidet for fremtiden innen amerikansk tenkning samtidig som det 
kobles tilbake til de grunnleggende ideer Liddell Hart stod for. Hensikten med 
dette kapittelet er å føre en diskusjon på bakgrunn av studiens resultater for å 
sette den indirekte metoden inn i en større sammenheng og peke på 
konsekvenser for nasjoner som Norge og Sverige. Forslagene til fremtidig 
forskning baserer seg på hva som intuitivt synes å være interessant å studere 
innen militærteorien sett i forhold til  operasjon "Iraqi Freedom". 
 
2.3 Kritikk av kildemateriale og metode 
Styrken med denne metoden er at den har en innebygd validerings- og 
falsifiseringsprosess i det den i kapittel 5 kritiserer det teorigrunnlag som er tatt 
frem i kapittel 3. På den måten blir operasjonaliseringen av den indirekte 
metode kvalitetssikret gjennom at den prøves på en operasjon og den revideres. 
En annen styrke med studien er at den i hovedsak baserer seg på studier av 
primærkilder i form av Liddell Hart og de øvrige kilders litteratur og i liten 
grad tolkninger av disse kildene. Studien går altså til grunnlaget for begrepet 
den indirekte metode og ikke senere tolkninger av begrepet.  
En svakhet med studien kan være at teorigrunnlaget fokuserer i stor grad på 
Liddell Hart og hans beskrivelser av metoden. På den måten kan studien 
fremstå som noe ukritisk til Liddell Hart og hans teorier. Dette er 
forhåpentligvis akseptabelt ut i fra det faktum at disse teoriene styrkes av andre 
uavhengige kilders tanker omkring dette temaet og det faktum at to av de større 
kritiske bøkene om Liddell Hart er analysert. I tillegg er det også akseptabelt ut 
i fra det faktum at denne studien ikke har til hensikt å ”renvaske” Liddell Hart 
sitt ettermæle for historien, men fokuserer på å analysere innholdet i hans 
teorier. 
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Den største svakheten med det valgte kildematerialet er knyttet til 
beskrivelsene av operasjon "Iraqi Freedom". I øyeblikket er mange av kildene 
av en slik karakter at det er vanskelig å vurdere kildenes reliabilitet. Selv om 
den konvensjonelle krigen er over fortsetter den lavintensive konflikten11 og 
det er rimelig å tro at mye viktig materiale ikke vil bli offentliggjort før dette er 
akseptabelt ut fra et operasjonssikkerhetsperspektiv. Kildene har sterk 
tilknytning til USA og dette gjør at man selvsagt kan stille spørsmål ved deres 
tendens. Noe av det stoffet som er tilgjengelig er av typen First Impression 
Reports (FIR), men det er vanskelig å fastslå om dette er justert i lys av de 
pågående operasjonene i Irak. Center for Strategic and International Studies 
(CSIS) har siden krigen startet utarbeidet mange rapporter og dette har resultert 
i en bok som heter The Iraq War av Anthony  Cordesman. Denne boken er 
forøvrig lagt opp som pensumlitteratur ved US Army School of Advanced 
Military Studies og bør således være rimelig valid ut i fra et faglig perspektiv. 
Videre er boken The Iraq War av Robert Scales og Williamson Murray brukt 
for å beskrive operasjonen. Scales er pensjonert Generalmajor og var leder for 
US Army sine historikere som analyserte operasjon ”Desert Storm” i 1991 og 
var redaktør for den offisielle analysen US Army gjorde av  denne krigen. 
Williamson Murray var en av forfatterne til Gulf War Airpower Survey fra 
samme krig. Boken A time of our choosing av Todd Purdum fra New York 
Times er også sentral i beskrivelsen av operasjonen. Boken er skrevet med 
bakgrunn i alt materiale New York Times har samlet om krigen. Denne er noe 
mer journalistisk i sin form, men er et godt bidrag til den totale beskrivelsen. 
En svakhet med kildene er at de som er tilgjengelige for denne studien er 
ugraderte slik at det kan være vesentlige elementer i beskrivelsen av 
operasjonen som ikke kommer frem. Det som taler for at det allikevel er 
akseptabelt å benytte seg av disse kildene er at det er flere forskjellige kilder 
som peker i samme retning. Et annet aspekt er at hensikten med bruken av 
disse kildene først og fremst er å beskrive den kronologiske gjennomføringen 
av operasjonene og trekke de store linjene for derigjennom å kunne detektere 
bruk av den indirekte metode. Det må også tas med i betraktning at de kilder 
som her benyttes fokuserer på koalisjonssiden og mindre på den irakiske siden. 
Årsaken til dette er at det ikke har vært mulig å få tilgang på noe slikt stoff. 
Sannsynligvis er det vanskelig å få tak i dette i og med at det irakiske regimet 
falt sammen som en konsekvens av koalisjonens okkupasjon. På tross av dette 
har det kommet frem en del i det behandlete materialet som peker på at de 
irakiske styrkene ikke var i stand til å etablere skikkelig motstand mot 
koalisjonen. En svakhet med studien kan altså være å konkludere med om ting 
gikk som det gikk på grunn av koalisjonens krigføring eller om det først og 
fremst var på grunn av Irakernes manglende evne til å føre krig12. Dette er et 
dilemma som vil være gjenstand for vurdering i tiden fremover. 
Liddell Harts publikasjoner er sentrale i teoridelen og det er i den sammenheng 
verdt å nevne at det er over 40 år mellom hans første militærteoretiske 
publikasjoner og siste utgave av hans siste, og kanskje mest kjente, verk 
Strategy. Dette innebærer at Liddell Hart anno 1921, 1935 og 1967 ikke 
nødvendigvis står for det samme og følgelig er det nødvendig å gjøre valg i 
                                                 
11 Amerikanerne kaller dette selv Military Operations Other Than War (MOOTW). 
12 Dr. Stephen Biddle, Associate Professor ved US Army War College behandler dette spesifikt i en 
tale til Committee on Armed Services i The United States House of representatives 21 oktober 2003, 
(http://www.iwar.org.uk/news-archive/iraq/lessons-learned/03-10-21-biddle.htm [28 april 2004]). 
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forhold til hva man vil legge mest vekt på. Et annet moment hva gjelder 
Liddell Hart er at det er kjent at han hentet mange ideer fra andre 
militærteoretikere uten å oppgi kilden slik at noe av det som dedikeres Liddell 
Hart kanskje heller burde vært dedikert andre. Som det vil fremgå ble ikke 
Liddell Hart i særlig grad ”profet i eget land”, men det er ikke tvil om at han 
har kommet med viktige bidrag til utviklingen av militærteorien13. I denne 
studien er det naturlig å legge vekt på boken Strategy. Det er rimelig å tro at av 
Liddell Hart sine publikasjoner er det denne som har påvirket senere 
militærteoretikere og doktrineutviklere mest. I denne boken fremstiller han sine 
tanker omkring den indirekte metode slik de blir gjengitt i de fleste 
sammenhenger i dag. Denne boken var et slags oppgjør med sin 
militærteoretiske historie og frembrakte det han mente han egentlig stod for. 
Denne boken ble utgitt første gang i 1954 og i en revidert utgave i 1967. 
Kapitlene 19-22 er i realiteten en oppsummering av hans tanker omkring det 
han kaller strategy og grand strategy. I og med at det er en oppsummering 
gjentas mye av det han tidligere har hevdet her og det er ikke vanskelig å se 
koblinger til hans tidlige verk. Det som spesielt skiller Strategy fra hans 
tidligere arbeide er at han her har kunnet bruke 2.Verdenskrig som fallstudie 
for å bekrefte mange av sine tanker omkring den nye krigføringen14.  
For å få et helhetlig bilde har Thoughts on War blitt behandlet. Det er naturlig å 
starte med denne boken når man skal beskrive Liddell Hart sine tanker om den 
indirekte metode. Dette er et samleverk som ble utgitt i 1943 som tar for seg 
hans tanker om krigføring basert på tekster fra perioden 1919 til 1939. For å 
forstå Liddell Hart er det nødvendig å gå gjennom hans tanker i en videre 
forstand da disse har vært med på å utvikle hans indirekte metode slik vi i dag 
tolker Liddell Hart. For å få et enda bredere bilde av hans ideer blir to bøker til 
fra 1920 tallet, en bok fra 1941 samt hans memoarer fra 1965 brukt som 
støttelitteratur. Liddell Hart gjentar seg selv i mange av bøkene og en rekke av 
de fotnoter som er satt kunne vært hentet fra flere av de behandlete bøkene. 
Dette forsterker inntrykket av at dette var ideer som han trodde på gjennom sitt 
lange virke som forfatter og militærteoretiker. 
Det hersker ingen tvil om at Liddell Hart var omstridt i sin samtid, men han har 
også blitt omdiskutert i ettertiden. Det er naturlig å analysere innsigelsene til to 
av hans opponenter John J. Mearsheimer og Azar Gat som i sine respektive 
bøker tok et oppgjør med noe av det Liddell Hart stod for.  
Det ville være svært overfladisk å skulle søke å skape en essens av den 
indirekte metode uten å kaste et blikk til andre militære tenkere som har 
påvirket utviklingen av dagens doktriner. I denne studien hentes også ideer fra 
Sun Tsu, Clausewitz, John Frederick Charles Fuller, William Lind, Joe Strange 
Robert Leonhard, Martin Van Creveld og John Warden for å skape en dybde i 
studien. De brukes først og fremst i diskusjonen av den indirekte metode i 
avslutningen av teoridelen for å skape en bredere beskrivelse av metoden. 
I diskusjonene i kapittel 5 og 6 fremheves noen av de rapporter som beskriver 
visjonene for utviklingen av den fremtidige amerikanske forsvarsmakten. 

                                                 
13 Bond, Brian & Alexander, Martin, “Liddell Hart and De Gaulle:The doctrines of Limited Liability 
and Mobile Defense”, Paret, Peter (ed), Makers of Modern Strategy:From Machiavelli to the 
Nuclear Age, Princeton University Press, Princeton New Jersey 1986, s 600. 
14 Med den nye krigføringen menes krigføring i flere dimensjoner preget av mekanisering, 
motorisering og luftstridkrefter. 2.Verdenskrig står i den sammenheng som et klart skille i 
krigshistorien da det på ble tilgjengelig kapasiteter i tre dimensjoner som kunne utfylle hverandre. 
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3 Teori 
Hva er essensen av begrepet den indirekte metode ? 

Hensikten med dette kapittelet er å ta frem essensen av hva man i dag legger i 
begrepet den indirekte metode. Dette vil brukes som en forklarende hypotese 
for den senere fallstudien av operasjon ”Iraqi Freedom”. 
Innledningsvis behandles Liddell Hart sin beskrivelse av den indirekte 
metoden. Denne beskrivelsen omfatter en gjennomgang av bakgrunnen for 
metoden, de sentrale elementene i hans idégrunnlag og praktiske tillempninger 
av metoden. Deretter vil to av Liddell Hart sine opponenter behandles for å 
peke på svakheter med hans ideer. Videre vil Liddell Hart sine ideer diskuteres 
for å komme frem til en oppsummering av den indirekte metoden. I denne 
diskusjonen vil både klassiske og moderne kilder som har lagt vekt på behovet 
av en indirekte tilnærming trekkes frem. Dette er kilder som således har vært 
med på å utvikle innholdet i den indirekte metode. Til slutt vil den indirekte 
metode sammenfattes for deretter å operasjonaliseres i en rekke 
nøkkelelementer som brukes som indikatorer i fallstudien senere i studien.  

3.1 Liddell Hart og bakgrunnen for den indirekte metode 
 

The perfection of strategy would be to produce a decision without any serious 
fighting 15 
 

Liddell Hart diskuterer gjentatte ganger hva forskjellen på grand strategy16, 
strategy og tactics er. I norsk språkdrakt er det rimelig å sammenligne disse 
med nasjonalstrategi, operasjonskunst17 og taktikk. 18 
Liddell Hart var deltager i 1.Verdenskrig og ble etter hvert, i likhet med mange 
andre i sin samtid, opprørt over de enorme tap av mennesker som denne krigen 
resulterte i. Selv om han under krigen fremstod som en sann patriot og 
støttespiller for det britiske militære lederskapet utviklet han etter krigen en 
sterk kritikk mot det samme og så behovet for en ny måte å føre krig på. Han 
ønsket å ta et oppgjør med datidens viktigste prinsipp, at motstanderens styrker 
skulle utryddes.19 Liddell Hart utviklet sine første ideer i 1920 om 
infanteritaktikk på bakgrunn av tyskernes taktikk mot slutten av 1.Verdenskrig. 
Denne baserte seg på kjerneelementene bind fienden – manøver – penetrasjon. 
Han etablerte så sitt lange forhold til J.F.C Fuller, som han så på som en stor 
intellektuell storhet innen militærteori. Etter hvert var det Fullers ideer om 
mekanisert krigføring og avvisning av total krig som påvirket hans arbeide.20 
Liddell Hart påpekte at industrialiseringen gjorde nasjoner mer avhengige av 
kommersiell handel med transport over havene noe som økte motstanderens 

                                                 
15 Liddell Hart, Basil Henry, Strategy (2nd revised edition), Meridian, London 1991, s 324. 
16 Liddell Hart’s definisjon: Koordinere og dirigere en nasjons eller allianses samlede ressurser for å 
nå krigens politiske mål. Liddell Hart, B.H., Strategy, Meridian, London 1991, s 322. 
17 Operasjonskunst er å nå strategiske målsettinger gjennom en enhetlig samordning av de totale 
tilgjengelige militære midler med koordinert planlegging og utførelse av en operasjon eller en 
kampanje. Byrløkken, T., Operasjonskunsten - arenaene og fremtidige konflikters påvirkning, 
eksamensessay ved kurs C11,  Försvarshögskolan 22 januar 2004. 
18 Rekkedal, Nils Marius, Forelesningen ”Operationskonst del 2”, FHS, Stockholm 8 des 2003. 
19 Liddell Hart, Basil Henry, Paris or The Future of War, Kegan Paul, Trench, Trubner & CO Ltd, 
London 1925, s 10 og 14. 
20 Gat, Azar, A History of Military Thought:From the enlightenment to the cold war, Oxford 
University Press,  Oxford 2001, s 660-667. 
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muligheter til å påvirke indirekte ved hjelp av ubåter. Utviklingen gjorde at 
nasjonene ble mer avhengige av hverandre og mer sårbare på grunn av denne 
avhengigheten.21  Han påpekte at i moderne krig måtte man ha som mål å 
skape minst mulig tap på mennesker og infrastruktur, også hos motstanderen. 
Dette begrunnet han med at krigførende nasjoner skulle kunne samarbeide i 
ettertid og at økonomisk utvikling baserte seg på nasjoners interaksjon22. Han 
mente at nasjoner skulle gå til krig for å skape en bedre situasjon enn om man 
ikke hadde gått til krig og han etterlyste en nasjonalstrategi før man går til krig. 
Som liberalist la han vekt på at en slik nasjonalstrategi snarere må legge vekt 
på at krigen skal oppnå en bedre fred enn det å utslette motstanderen. 23  
Liddell Hart var svært kritisk til ideen om massearmeer og mente at dette var 
en tanke Clausewitz hadde sådd hos 1800-tallets militære ledere gjennom sine 
etterlatte papirer som ble gitt ut i 1832 i form av boken Om Kriget. Han hevdet 
at disse lederne kun evnet å se Clausewitz sin teoretiske og abstrakte 
beskrivelse av krigen og ikke den reelle krigen24. Liddell Hart var svært kritisk 
til det han oppfattet som Clausewitz’ syn på den totale krigen hvor 
motstanderen skulle utryddes. Det er rimelig å hevde at Liddell Hart misforstod 
hva Clausewitz mente og at de egentlig stod på samme linje i mange 
sammenhenger.25 På sine eldre dager gikk Liddell Hart langt i å erkjenne at det 
var omverdenens tolkning av Clausewitz det var noe feil med og ikke 
nødvendigvis innholdet. Han ga blant annet Clausewitz kreditt for å ha fått 
frem de psykologiske faktorene i krigen. Dog mente han at Clausewitz nærmest 
inviterte til å bli misforstått ved at han ikke klarte å få frem en balansert 
fremtilling av forskjellen på abstrakt krig og krig i virkeligheten for samtidens 
lesere.26 
I sammenligningen mellom direkte og indirekte strategier understreket han at 
valg av en direkte metode krever en enorm styrkeoverlegenhet og enda kan 
man ikke regne med at det blir avgjørende. Man risikerer ved bruk av en 
direkte metode å slite ut seg selv. Derimot hevder han, med utgangspunkt i sine 
studier av 240 slag i historien, at store seire har kommet som resultat av at man 
har brukt en indirekte metode. Han påpekte at den lange veien rundt ofte er den 
korteste for å nå frem og at det er motstanderens vilje man vil søke å nå. 27  
Den teknologiske utviklingen med mekanisering og mobilisering av 
stridskreftene gjorde, i følge Liddell Hart, krigen mindre mekanisk fordi man 
skapte en mobilitet og flyt i operasjonene som ville få krigen opp av 
skyttergravene og ut i terrenget og større rom28. Den teknologiske utviklingen 
førte også til at man burde fokusere på mål som kommando og kontroll 
fasiliteter29.  
Liddell Hart etterlyste en klarere samordning av de grenvise doktriner for å få 
et felles standpunkt i forhold til dette med valg av mål for operasjonen. Han 

                                                 
21 Liddell Hart, Basil Henry, Thoughts on War, Faber & Faber, London 1943, s 25. 
22 Liddell Hart, B. H., Paris or The Future of War, 1925, s 50. 
23 Liddell Hart, B. H., Thoughts on War, 1943, s 42-44. 
24 Ibid, s 33 og 44. 
25 I følge Azar Gat kom Liddell Hart i sitt senere arbeide frem til at han oppfattet Clausewitz på en 
litt annen måte, men han ble aldri noen tilhenger av Clausewitz idéer. Liddell Hart var ikke alene 
om å feiltolke Clausewitz og han har blitt tolket forskjellig i ulike tidsperioder. 
26 Liddell Hart, B.H., Strategy, 1991,s 339-342. 
27 Liddell Hart, B. H., Thoughts on War, 1943, s 238-239. 
28 Ibid, s 105. 
29 Liddell Hart, Basil Henry, Paris or The Future of War, 1925, s 79. 
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snakket om ”combined service”  og ”strategic operation” fremfor ”battles”.30 I 
dette ligger et fokus på at man må tenke nivåuavhengig og i alle dimensjoner. 
Dette er viktig bidrag for å forstå bredden i den indirekte metode. Som en 
avslutning på denne innledningen er det på sin plass verdt å nevne at Liddell 
Hart etter hvert så på den indirekte metode like mye som en leveregel som 
passet alle livets problemer som en strikt metode for krigføring31. 

3.2 De sentrale elementene i Liddell Hart’s idégrunnlag 
Her vil de mest sentrale elementene i Liddell Hart sitt idégrunnlag for den 
indirekte metoden behandles. Mange av disse elementene henger sammen og et 
element er i stor grad en forutsetning for et annet og bygger gjerne på samme 
grunnleggende argumenter. 

3.2.1 Overraskelse, avledning og minste motstands vei 
Liddell Hart tok opp dualiteten i krigføringen både i forhold til bruken av makt 
og i valg av mål. Han sammenlignet krigføring med bokseren som bruker den 
ene neven til å finte med og den andre til å slå med. I dette la han at bokseren 
søker å villede sin motstander for så å kraftsamle der den andre bokseren er 
svak. 32 I den sammenheng er det verdt å nevne at han la vekt på at man skal slå 
tidlig mot et avgjørende punkt for å unngå en utmattelseskamp33. 
Overraskelsen er i følge Liddell Hart den viktigste nøkkelen til suksess da den 
kan åpne opp låser som ikke kan åpnes med ren styrke34. Da er det også viktig 
å merke seg at et angrep aldri skal gjentas langs en linje hvor man tidligere har 
feilet.35 
Liddell Hart poengterer at en indirekte manøver krever en form for  avledning 
for at man i tillegg til å velge minste motstands vei skal kunne komme langs 
den minst forventede vei. Avledningen kan få effekter både i den fysiske og 
mentale sfære. I den fysiske ved at motstanderen må spre sine styrker slik at 
han ikke har styrke til å håndtere det avgjørende slaget. I den mentale ved at 
motstanderens oppfatning av situasjonen blir uklar og han blir rådvill.36 Minste 
motstands vei og den minst forventede vei er to sider av samme sak som må 
sees i sammenheng ellers så vil motstanderen se til at den ikke lenger er minste 
motstands vei.37 For å kunne velge den minst forventede vei må man sette seg 
inn i motstanderens situasjon38. Man må altså gjøre en analyse av hva som er 
hans styrker og svakheter.  Liddell Hart’s sammenligning av en armés 
fremrykning med vannets utbredelse i terrenget har blitt klassisk for å beskrive 
infiltrasjonstaktikken som metode. Man detekterer motstanderens svakheter og 
velger å kraftsamle langs minste motstands vei, eller teorien om the expanding 
torrent som den også kalles39.  

                                                 
30 Liddell Hart, B.H., Strategy, 1991, s 352. 
31 Liddell Hart, Basil Henry, The Strategy of Indirect Approach, Faber & Faber, London 1941, s x. 
32 Liddell Hart, B. H., Thoughts on War, 1943, s 21.  
33 Ibid, s 52. 
34 Ibid, s 105. 
35 Ibid, s 308. 
36 Liddell Hart, B.H., Strategy, 1991, s 328. 
37 Liddell Hart, Basil Henry, The memoirs of captain Liddell Hart Volume I, Cassell & Company 
Ltd, London 1965, s 164. 
38 Liddell Hart, Basil Henry, Thoughts on War, 1943, s 206. 
39 Leonhard, Robert R., The Art of Maneuver:Maneuver Warfare Theory and AirLand Battle, 
Presidio Press, Novato 1991, s 50. 
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3.2.2 Forskyvning og påvirkning av viljen 
Det egentlige målet i krig er, i følge Liddell Hart, motstanderens ledelse og 
ikke hans tropper.  
 

The true military objective is a mental rather than a physical objective - the 
paralysis of the opposing command, not the bodies of the actual soldiers. For an 
army without orders, without coordination, without supplies, easily becomes a 
panic-stricken and famine-stricken mob, incapable of effective action.40 

 
Skal man angripe troppene så skal målet være å påvirke sjefens vilje. Liddell 
Hart hevder at historien viser at man har en tendens til å gi opp når man ikke 
lenger ser at man har noe håp om å lykkes.41 Han kaller dette fenomenet 
dislocation, eller forskyvning som det oversettes til på norsk. 
 

His true aim is not so much to seek battle, as to seek a strategic situation so 
advantageous that if it does not of itself produce the decision, its continuation by 
a battle is sure to achieve this.42 

 
Forskyvning oppstår både i den fysiske og psykiske sfæren. Fysisk skjer det 
ved at motstanderens styrker enten blir gjort irrelevante eller avskåret. Den 
psykiske forskyvningen oppstår når den fiendtlige sjefen ser konsekvensene av 
den fysiske forskyvningen.43 Den fiendtlige sjefen vil i et slikt tilfelle føle seg 
fanget i en felle44. Det er ikke tilstrekkelig bare å angripe motstanderen 
indirekte for at strategien skal kunne være en indirekte tilnærming. Kun å rette 
sitt angrep mot motstanderens bakre områder vil medføre at motstanderen snart 
vil se denne retningen som den nye fronten. Motstanderen vil tilpasse seg dette 
og selv fokusere i den nye retningen. Det er først når motstanderen angripes på 
flere steder, og blir bundet til å reagere i flere retninger, at det er mulig å oppnå 
full effekt av forskyvningen. Liddell Hart hevder at man kan få motstanderen 
ut av balanse ved å gjøre ett eller flere av følgende:45 
 
 Skape en plutselig frontendring 
 Dele motstanderens styrker 
 True hans forsyningslinjer 
 Avskjære hans kommunikasjonslinjer for en retrett 

 
Han påpeker at effekten på motstanderen avhenger også i hvilken grad han er 
avhengig av forsyningslinjer og hvilken størrelse det er på avdelingen.  

3.2.3 Kraftsamling, spredning og motstanderens styrker og svakheter 
Liddell Hart hevder at krigens prinsipper kan kondenseres ned til ett ord - 
”concentration”, eller kraftsamling. Han understreker at det faktisk ikke bare er 
”concentration”, men ”concentration of strengths against weakness”. Poenget 
er altså at man ikke kan eller bør gå direkte mot motstanderens tyngdepunkt da 

                                                 
40 Liddell Hart, B. H., Thoughts on War, 1943, s 52-53. 
41 Ibid, s 48. 
42 Ibid, s 236. 
43 Liddell Hart, B.H., Strategy, 1991, s 326. 
44 Liddell Hart, B. H., Thoughts on War, 1943, s 237. 
45 Liddell Hart, Basil Henry, The decisive wars of history:a study in strategy, Bell & Sons, London 
1929, s 154-155. 
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dette normalt vil være godt forsvart og følgelig vil være vanskelig og kostbart å 
nå. For å oppnå denne typen kraftsamling må motstanderen være spredt ut slik 
at man kan samle nok kampkraft til å være overlegen der man ønsker et 
gjennombrudd. For å få motstanderen spredd ut må man selv spre sine styrker. 
Kraftsamling blir altså en vekselvirkning mellom å spre sine styrker for å få 
motstanderen til å spre sine styrker for så å kraftsamle styrkene mot det punkt 
man ser man kan få til en avgjørelse. 46 Det oppstår altså et slags paradoks hvor 
man for å få til kraftsamling må spre sine styrker. Balansegangen mellom å 
kraftsamle og å spre styrkene beskriver Liddell Hart slik: 
 

...the maximum possible concentration of force at one place, while the minimum 
force necessary is used elsewhere to prepare the success of the concentration 47 
 

Liddell Hart sier altså at man ikke kan kraftsamle alt. Med en realistisk 
tilnærming så vil man ofte måtte spre flere styrker sett i forhold til det antall 
man klarer å kraftsamle. Han mener sågar at det kan være slik at jo mer styrker 
du bruker for å avlede og spre motstanderen jo større sjanse har du for å lykkes 
der du kraftsamler.48 Liddell Hart har også som ett av sine prinsipper at man 
skal tilpasse målene etter de tilgjengelige ressurser49, noe som kan oppfattes 
som at man ikke kan kraftsamle med mer enn det som realistisk sett er 
tilgjengelig. I denne sammenheng er det også verdt å nevne at Liddell Hart 
legger som en forutsetning for at kraftsamlingen mot et avgjørende punkt skal 
lykkes at motstanderen ikke kan forsterke i tide mot det avgjørende punkt hvor 
kraftsamlingen foretas.50  Manøver er i realiteten å kunne konsentrere styrke 
mot svakhet og at dette er en mer styrkeøkonomisk måte å møte en motstander 
på da man får han ut av balanse for så å kunne sette inn et avgjørende slag51.  
Liddell Hart var også opptatt av lederskapsmessige utfordringer for å kunne 
opptre indirekte og han understreker at soldaten må lære å tenke, ikke bare 
handle i henhold til boken52.  
 

Today we are slaves of the obvious instead of being masters of surprise.53 
 

Risktagning kombinert med dyktighet legger grunnlaget for suksess i krig og 
middelmådighet og ”trygt lederskap” leder sjelden til suksess54. Som eksempel 
på dette fremhever han at man må utnytte mørke, tåke, dårlig vær og andre 
faktorer til å få fremgang55.  Han ønsker å organisere mindre styrker som med 
stor utholdenhet ”flyter” over stridsfeltet, men som samtidig har evnen til å 
tenke strategisk.56 Man aner altså elementer av oppdragsbasert ledelse, 
risktagning, stridgruppeorganisering og en klar overordnet intensjon som 
viktige forutsetninger for  å opptre indirekte. 

                                                 
46 Liddell Hart, B.H., Strategy, 1991, s 334. 
47 Ibid, s 328. 
48 Liddell Hart, B.H, The Strategy of Indirect Approach, 1941, s 196. 
49 Liddell Hart, B.H., Strategy, 1991, s 335. 
50 Ibid, s 329. 
51 Liddell Hart, B. H., Thoughts on War, 1943, s 278. 
52 Ibid, s 117. 
53 Ibid, s 290. 
54 Ibid, s 218. 
55 Ibid, s 290. 
56 Ibid, s 278. 
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3.2.4 Operasjonslinjer og alternative mål 
Liddell Hart sin beskrivelse av behovet for villedning, overraskelse, 
kraftsamling og spredning oppsummeres i hans beskrivelse i hvordan 
operasjonslinjer skal legges opp. Liddell Hart la vekt på at valget av 
operasjonslinjer skal skape muligheter for å ramme alternative vitale punkter 
slik at man har handlefrihet samtidig som man avleder motstanderens 
oppfatning av hvor man kommer57. Han la også vekt på at man skal velge den 
minst forventede operasjonslinje hvor man søker å skape overraskelse og 
tvinge motstanderen til å spre sine styrker slik at man kan kraftsamle sine 
styrker. Han beskriver dette med General Sherman’s ord: 
 

... put your opponent on the horns of a dilemma…58.  
 
Dette skulle blant annet gjøres med avledningsmanøvrer. Han påpekte 
viktigheten av mobilitet for å kunne manøvrere seg i en slik posisjon at man 
kan konsentrere sine styrker når man velger et mål for å oppnå overlegenhet.59 
Liddell Hart hevder at det ikke er like lett å applisere en slik tankegang på det 
taktiske nivået da dette er mer terrengavhengig. Han fokuserer dog på at man 
hele tiden må velge en operasjonslinje slik at man kan utnytte motstanderens 
svakheter når de dukker opp.60 Fleksibilitet og valg av operasjonslinjer som gir 
alternative mål skaper grunnlag for å ha en dynamisk tilnærming til striden. 
Man må akseptere både suksess og nederlag som utgang på striden for å kunne 
ha en realistisk tilnærming til operasjonene. Ellers vil man risikere å holde seg 
til den forhåndslagde planen.61 

3.2.5 Krigens prinsipper i følge Liddell Hart 
Liddell Hart gjør et poeng av at man opp gjennom historien har forsøkt å skape 
prinsipper for krigføringen som kan beskrives i ett ord. Han mener at 
problemet med dette er at man risikerer at prinsippene blir så abstrakte at de 
kan tolkes ulikt av det enkelte individ og dermed ikke bli nyttige til noe annet 
enn intellektuelle eksperimenter.62 Med bakgrunn i dette søker han å trekke ut 
noen aksiomer som kan være til hjelp på taktisk og operativt nivå. Han hevder 
at krigføringens prinsipper kan kondenseres ned til ett ord, kraftsamling. Man 
skal kraftsamle sin styrke mot motstanderens svakheter ved å selv spre sine 
styrker slik at motstanderen sprer sine for så å kraftsamle dem mot hans 
svakheter. Han mener allikevel at dette kan misforstås og han forklarer dette 
ved hjelp av åtte såkalte maxims, seks positive og to negative63:  
 
1. Tilpass dine mål til dine tilgjengelige midler 
2. Fokuser på det overordnete målet 
3. Velg den minst forventede vei 
4. Velg minste motstands vei 
5. Velg en operasjonslinje som gir alternative mål 

                                                 
57 Liddell Hart, B.H., Strategy, 1991, s 330. 
58 Ibid, s 335. 
59 Liddell Hart, B. H., Thoughts on War, 1943, s 242-244. 
60 Liddell Hart, B.H., Strategy, 1991, s 330. 
61 Liddell Hart, B. H., Thoughts on War, 1943, s 59. 
62 Liddell Hart, B.H., Strategy, 1991, s 334. 
63 Ibid, s 335-336. 
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6. Se til at både planen og disponeringen av styrkene er fleksibel 
7. Ikke kraftsamle dine styrker mot en motstander som er i balanse 
8. Ikke gjenta et angrep langs en operasjonslinje hvor man tidligere har feilet  
 
Grunnleggende for disse maxims er at man må løse to problemer, 
motstanderens forskyvning og utnytte egen fremgang. Man må være mer 
opptatt av å få motstanderen til å gjøre noe feil enn å være opptatt av selv å 
gjøre alt riktig.64 Operasjoners hensikt er å minske muligheten for motstand 
gjennom å utnytte elementene bevegelse og overraskelse. Bevegelsen er i den 
fysiske sfæren og baserer seg på kalkuleringer av tid, topografi og kapasitet. 
Overraskelsen ligger i den mentale sfæren og baserer seg på mye mer 
innviklede kalkuleringer som vil variere i ulike situasjoner. Den perfekte 
strategien er i Liddell Hart sine øyne å kunne skape en avgjørelse uten tunge 
stridshandlinger.65 

3.3 Liddell Hart’s tillempning av metoden 
Liddell Hart sin beskrivelse av den indirekte metode er i hovedsak 
overgripende, visjonær og er ikke en oppskriftsbok for hvordan man 
gjennomfører en operasjon. Metoden må ses på mer som et sett av holdninger 
som danner grunnlag for tenkningen rundt krigføring.66 Allikevel består hans 
arbeider av en del konkrete elementer som kan beskrives som en praktisk 
tillempning av metoden. Selvsagt må dette sees i lys av samtidens teknologiske 
muligheter. Liddell Hart sine fremtidsvisjoner og vurderinger av den 
teknologiske utviklingen ga en del ideer til tillempning av den indirekte 
metode. 

3.3.1 Utvikling av troppeslagene 
Det er verdt å merke seg at mange av Liddell Hart sine visjoner ble fremsatt 
allerede tidlig på 1920 tallet. Han påpekte behovet av selvdrevet artilleri, at 
pansrede styrker skulle ta over for det tradisjonelle kavaleriet til hest og at 
ingeniørtroppene måtte økes for å bedre mobiliteten for de mekaniserte 
styrkene. Videre så han at infanteriets rolle måtte defineres klarere til å fylle 
gapet etter de mekaniserte styrkene. Infanteriets mobilitet måtte økes ved blant 
annet å bli motorisert og at styrkene burde bli lettere utrustet. Han beskriver 
blant annet at man bør etablere stridsgrupper som manøvrerer med ild og 
bevegelse i mindre enheter istedenfor å kaste infanteriet inn i masseslag. Han 
understrekte også at våpenutviklingen med maskingevær og lengre rekkevidder 
gjorde det nødvendig å tenke i slike baner.67  

3.3.2 Kombinasjon av panser, flystridskrefter og oppklaring 
Han understrekte den moralske effekt som pansrede styrker har. Han hevdet at 
styrkene må få frihet til å velge angrepsretning slik at de unngår direkte 
konfrontasjon med motstanderens sterke panservernvåpen, men kan gå mot de 
mykere deler av motstanderens formasjoner for å rive disse opp. Han vektla 
også panserstyrkenes evne til å manøvrere hurtig med et overlegent tempo slik 
                                                 
64 Liddell Hart, B.H., Strategy, 1991, s 337. 
65 Ibid, s 323-324. 
66 Rekkedal, Nils Marius, Moderne Krigskunst. Militærmakt under omforming, Försvarshögskolan, 
Krigsvetenskapliga institutionen, Stockholm 2001, s 301. 
67 Liddell Hart, B. H., Thoughts on War, 1943, s 249-263. 
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at man kan komme fra en uventet retning og at panser ikke skal ”kastes bort” 
med å bekjempe panser, men infiltrere og gå mot mykere mål som har større 
moralsk effekt.68 Han beskrev også en mulig fremtidsvisjon hvor flystridskrefter 
kan forbekjempe en motstander før bakkestyrkene settes inn.69 Han var opptatt 
av kombinasjonen av mekaniserte avdelinger og flystridskrefter. Dette skapte 
mulighet for fleksibilitet i forhold til kraftsamling, overraskelse, høyt tempo og 
dyp penetrasjon.70 Liddell Hart hevdet at motoriseringen og mekaniseringen 
samt innføringen av flystridskrefter ville føre til at man kunne ha en 
kombinasjon av strategisk offensiv kombinert med en taktisk defensiv hvor 
offensiven førtes med en indirekte tilnærming mot motstanderens flanker og 
forsyningslinjer.71 Denne kombinasjonen skulle tvinge frem et 
motstanderangrep for å slite han ut for deretter selv å gjøre et motangrep. På den 
måten skulle man slippe å angripe en motstander i forberedte stillinger.72 Han 
påpekte at mekaniseringen muliggjør avskjæring av kommunikasjonslinjer slik 
at motstanderen må reversere sine operasjoner og således miste tempo. Dog må 
dette gjøres med tilstrekkelige styrker ellers blir det kun raidforetak hvor man 
risikerer å miste det momentum som må opprettholdes for å komme inn på 
dypet for å skape avgjørelser. Dette gjøres ved å kutte kommunikasjonslinjer, 
slå ut hovedkvarter, sambandsnoder og forsyningslinjer.73  Liddell Hart så for 
seg å bruke fly for å forflytte styrker som settes ned med fallskjerm og gir 
muligheter for å skape overraskelse og gjennomføre langt utgående operasjoner. 
Det er viktig å sette dette inn i den sammenhengen at det var skrevet i 1921 og 
at flyet således var noe nytt i krigføringssammenheng. Han sier videre: 
 

Any instrument of surprise starts with a big advantage in war – audacity pays, 
especially when allied with mobility.74 

 
Han poengterte viktigheten av langt utgående oppklaring som skal hindre at 
man blir overrasket og som skal finne åpninger hvor man kan få fremgang og 
således ta fra motstanderen initiativet. Han la vekt på å bruke oppklaring fra 
luften og var generelt opptatt av å ha informasjonsoverlegenhet i forhold til 
motstanderen hva gjelder etterretninger. Han påpekte at stridsfeltet er 
asymmetrisk og at motstanderen kan påvirke oss fra 360 grader.75 

3.3.3 Målvalg 
Liddell Hart beskrev økonomiske mål, psykologiske mål, kontrollmål og 
påvirkning av opinionen som noe man kan slå mot for å få effekter på 
slagmarken. Økonomiske mål var i følge Liddell Hart  typiske indirekte mål og 
flystridskrefter ga nye muligheter for å kunne slå mot disse målene.76 Liddell 
Hart tok i Strategy et lite oppgjør med noen av sine egne tidligere ideer rundt 
den indirekte metode. Han påpekte at han hadde lagt for stor vekt på 
luftkampanjer mot industrielle mål. Han mener at luftstridskrefter har større 

                                                 
68 Liddell Hart, B. H., Thoughts on War, 1943, s 263-269. 
69 Ibid, s 308. 
70 Liddell Hart, B. H., The memoirs of captain Liddell Hart Volume I, 1965, s 164-165. 
71 Liddell Hart, B. H., Thoughts on War, 1943, s 29-30. 
72 Ibid, s 241. 
73 Ibid, s 53-55. 
74 Ibid, s 247. 
75 Ibid, s 274-277. 
76 Ibid, s 56-58 og 240-241. 
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effekt brukt mot militære mål som en del av en fellesoperasjon enn mot mer 
separate sivile mål.77  
Han understrekte at den kumulative effekten mot flere mål blir større enn 
effekten av suksess mot ett mål i moderne krigføring. Liddell Hart analyserte 
effekten av hvor man mest effektivt kutter motstanderens 
kommunikasjonslinjer. Han mente at desto nærmere fronten motstanderens 
kommunikasjonslinjer brytes, desto raskere oppstår en umiddelbar effekt hos 
styrkene, men desto dypere og nærmere basen kommunikasjonslinjene brytes 
desto større vil effekten bli hos sjefen.78 

3.3.4 Fremrykning 
Han beskrev en ny forbedret offensiv taktikk som baserer seg på79: 
 
1. Fremrykning på bred front med så mange samtidige fremrykningslinjer 

som mulig 
2. Infiltrasjonstaktikk for å finne huller i motstanderens forsvar som kan 

utvides 
3. Velge operasjonslinjer som truer alternative mål for å få motstanderen til å 

spre sine styrker og distrahere hans vilje 
4. Sette opportunisme i system ved å ha reserver tilgjengelig langs minste 

motstands vei i troen på at risken med å gå frem er mindre enn å vente. 
 

Fremrykningen skal taktisk være spredd så mye som mulig uten at avdelingen 
faller fra hverandre, men kraftsamlet på operativt nivå. Hensikten med dette er 
at man skal øke beskyttelsen av sine styrker og man skal avlede motstanderen. 
Han beskrev tre typer fremrykninger80: 
 
1. Spredd fremrykning kraftsamlet mot ett mål 
2. Spredd fremrykning kraftsamlet mot flere suksessive mål 
3. Spredd fremrykning kraftsamlet mot flere samtidige mål 

3.4 Opponenter av Liddell Hart 
Liddell Hart har hatt mange opponenter til sine teorier og publikasjoner opp 
gjennom historien. Det er naturlig å ta for seg et par av disse for å få frem 
svakheter med hans resonnementer, men også for å få et bredere bilde av hva 
den indirekte metode er. John J. Mearsheimer og Azar Gat er valgt som 
opponerende kilder. Som det fremgår av drøftingen er ikke disse to forfatterne 
enige med hverandre i alt og Mearsheimer er noe mer kategorisk i sin kritikk. 
Allikevel er det likhetstrekk i kritikken som det er verdt å merke seg. 
Undertegnede ser det ikke som sin oppgave i denne studien å fokusere på den 
kontroversielle personen Liddell Hart og den rolle han spilte politisk, men 
heller gå inn i hvordan han formulerte den indirekte metode. Med bakgrunn i 
dette fokuserer studien på den opposisjon som kommer frem i forhold til 
metoden og dens beskrivelse. Dette skal ikke forstås dit hen at den øvrige 
kritikken ikke er berettiget. 

                                                 
77 Liddell Hart, B.H., Strategy, 1991, s 351. 
78 Ibid, s 331 og 333. 
79 Liddell Hart, B. H., Thoughts on War, 1943, s 294. 
80 Liddell Hart, B.H, The Strategy of Indirect Approach, 1941, s 201. 
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3.4.1 John J. Mearsheimer sin kritikk av Liddell Hart 81 
John Mearsheimer tar i boken Liddell Hart and the Weight of History mål av 
seg å avklare hvilke deler av Liddell Hart sine tanker og ideer som er tidløse og 
hva som må sees på som feilgrep. Han har brukt mye tid på å studere Liddell 
Hart og har etter hvert kommet frem til at Liddell Hart har ”skylden” for en del 
feiloppfatninger som eksisterer omkring krigføring med mekaniserte styrker. 
Liddell Hart ble skjøvet ut i kulden under 2.Verdenskrig etter han som militær 
rådgiver til forsvarsministeren ikke kunne forutsi tyskernes inntog på 
Vestfronten og han gjentatte ganger tilrådde at man burde komme til en enighet 
med Hitler. Han påpeker at Liddell Hart brukte mye tid etter 2.Verdenskrig på 
å gjenopprette sitt gode rykte, men at det ikke kan feies under teppet at han 
påvirket spesielt Britisk politisk militær planlegging på en ufordelaktig måte. 
Han er samtidig nøye med å understreke at Liddell Hart er en av det 20. 
århundrets store militære tenkere og at han skal ha kreditt for mye av det han 
kom frem til.  
Mearsheimer gir Liddell Hart kreditt for sammen med Fuller på 1920 tallet å ha 
utviklet en variant av det som senere kom til å kalles Blitzkrieg konseptet. 
Liddell Hart sine tidlige ideer om infanteri taktikk kombinert med Fullers 
arbeid med utvikling av panservåpenet dannet grunnlaget for dette. Han 
fremhever også Liddell Hart sin vektlegging av nærstøtte fra flystridskrefter for 
å kunne opprettholde tempoet uten å bli sinket av artilleriet. Deres samarbeid 
utfylte hverandre og kommer til uttrykk i mange skrifter fra denne tiden. 
Mearsheimer anklager dog Liddell Hart for ikke å ha forstått den dype 
penetrasjonens viktighet i Blitzkrieg taktikken. Mearsheimer påpeker også at 
Liddell Hart ikke gikk særlig langt i å beskrive hvordan denne taktikken skulle 
komme til uttrykk i praktiske håndgrep på slagfeltet.  
Mearsheimer hevder videre at Liddell Hart mot slutten av 1920 tallet og utover 
1930 tallet begynte å bevege seg vekk fra sine tidlige ideer om den indirekte 
metode som en metode å gjennomføre operasjoner på. Han begynte å se på en 
indirekte metode på nasjonalstrategisk nivå der Storbritannia skulle holde seg 
utenfor en kontinental krig med landstyrker og heller gå mot økonomiske og 
diplomatiske mål. Han ville finne nasjonens akilleshæl – dens kritiske svakhet 
og at denne gjerne var økonomiske mål eller befolkningen i seg selv. Han 
påpeker at Liddell Hart går langt i å nærme seg luftteoretikere som Giulio 
Douhet, Billy Mitchell og Hugh Trenchard82. I forbindelse med dette mener 
Mearsheimer at Liddell Hart fokuserte mindre på taktikk og operasjoner og 
mer på et strategisk nivå. Han poengterer at hans beskrivelse av den indirekte 
metode er så vag at den ble en selvfølgelighet og at det ikke var vanskelig å 
hevde at den var brukt i alle operasjoner som hadde vært suksessrike. 
Mearsheimer mener at Liddell Hart tvilte på sine ideer om en blitzkrieg med 
dype operative penetrasjoner fordi han ikke trodde at britiske generaler ville 
gjennomføre en slik krig for å få en hurtig avgjørelse. Perioden på 1930 tallet 
fremstår hos Mearsheimer som en slags parentes i Liddell Hart sitt arbeide med 
den indirekte metoden og at det er først etter 2.Verdenskrig at han virkelig så 
effektene av det han beskrev på 1920 tallet gjennom de operasjonene tyskerne 
gjennomførte i første delen av krigen. 

                                                 
81 Dette kapitlet er skrevet med bakgrunn i Mearsheimer, John J., Liddell Hart and the Weight of 
history, Brassey’s Defence Publishers, New York 1988, kap 2 og 4. 
82 Dette var luftmaksteoretikere som sterkt fremhevet den strategiske bombingens effektivitet. 
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3.4.2 Azar Gat sin kritikk av Liddell Hart  
Azar Gat gjør i sin bok A History of Military Thought en re-evaluering av 
Liddell Hart samtidig som han gjør en vurdering av de nye tanker om 
krigføring som kom frem etter 1.Verdenskrig som fortsatt er gjeldende i dag. 
Gat er i likhet med Mearsheimer kritisk til Liddell Hart og hans arbeide. Han er 
enig i at mye av det han kom frem til og at en del av hans metoder kan 
kritiseres. Han mener også at han kan kritiseres for måten han prøvde å bygge 
opp igjen sitt rykte etter 2.Verdenskrig. Dog er Gat også kritisk til 
Mearsheimer sitt arbeide og han mener at Mearsheimer faktisk har gjort en del 
feilvurderinger av Liddell Hart. Blant annet er han kritisk til det ettermæle 
Mearsheimer gir Liddell Hart i forbindelse med de internasjonale kriser som 
foranlediget 2.Verdenskrig. Han poengterer at Liddell Hart faktisk legger mye 
kraft i å kritisere britiske myndigheters mangel på handling og at i den grad han 
kan kritiseres for manglende entusiasme så bør alle kritiseres for det83. Gat 
hevder at Liddell Hart faktisk har hatt en atskillig større innvirkning på 
moderne krigføring enn det den samlede kritikken burde tilsi.84 
Gat understreker, som tidligere nevnt, at Liddell Hart utviklet et langvarig 
forhold til Fuller og at han var sterkt påvirket av hans ideer om mekanisert 
krigføring. Fuller la vekt på at kriger i fremtiden skulle gjennomføres for å 
skape en bedre fred og ikke slik 1.Verdenskrig hadde blitt gjennomført. Gat går 
langt i å hevde at Liddell Hart sine ideer på 1920 tallet om bruk av 
flystridskrefter kombinert med mekaniserte styrker som opererte mot myke mål 
på dypet var en kopi av Fullers arbeide. Han gjør også klart at Liddell Hart mot 
slutten av 1920 tallet ikke lenger ga Fuller kreditt for det han hadde ”lånt” hos 
han.85 Liddell Hart hentet også mye tankegods fra Julian Corbett, T.E. 
Lawrence og en rekke franske militærhistorikere og Gat hevder at dette 
gjenspeiler seg i mye av hans arbeide uten at han gir de kreditt for det. Dette 
gir seg uttrykk i synet på at det avgjørende slaget med utslettelse av 
motstanderen som mål ikke lenger var relevant. Selv om mye av Liddell Hart 
sitt tankegods var hentet fra andre så poengterer Gat at Liddell Hart tross alt 
klarte å samle dette og presentere det på en slik måte at publikum fant det 
stimulerende og at han således skapte seg et navn internasjonalt.86 
Azar Gat tar frem Liddell Hart sin mistro til Clausewitz sitt arbeide og 
poengterer at Liddell Hart langt på vei misforstod hva Clausewitz egentlig stod 
for. Han trekker frem paradokset at Liddell Hart hentet mye fra Corbett som i 
sin tur var influert av Clausewitz.87  
På 1930 tallet fokuserer Liddell Hart på at forsvar er den sterkeste stridsformen 
og at det er på denne måten Storbritannia kan komme seg ut av en konflikt med 
Tyskland på. Han legger vekt på at Storbritannia må alliere seg med andre 
nasjoner for å håndtere en krig med Tyskland. Han går mot mange av sine 
argumenter fra 1920 tallet om mekaniserte styrker da han mener at det er viktig 
å senke spenningen ved å redusere antallet av denne type våpen. Han blir som 
alle andre like overrasket over Tysklands angrep på Vestfronten i mai og juni 
1940 hvor de britiske og franske styrkene ikke kunne stå i mot tysk blitzkrieg.88 

                                                 
83 Gat, A., A History of Military Thought, 2001, s 718-720. 
84 Ibid, s 645-647. 
85 Ibid, s 660-661og 662-667. 
86 Ibid, s 671-677 og 680-681. 
87 Ibid, s 694. 
88 Ibid, s 767-769. 
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Gat understreker at Liddell Hart ikke var motstander av mekaniserte styrker i 
forsvarsstriden. Han ville etablere forsvar i dybden med mobile mekaniserte 
styrker som utførte motangrep støttet av flystridskrefter. Selv om Liddell Hart  
midt på 1930 tallet hadde beskrevet panseroffensiven slik tyskerne utførte den,  
mente han at den hadde slike begrensninger at den kunne stoppes med et 
mobilt mekanisert forsvar i dybden. Selv om tyskerne ville få fremgang med 
sine hurtig fremrykkende panserelementer ville de ikke ha kapasitet til å 
okkupere landet for å fylle det vakuum som ville oppstå etter dem. Med 
bakgrunn i dette så han på Vestfrontens fall som mer en ulykke enn at det var 
noe feil med hans teori. Ser man tyskernes mislykkede operasjoner senere 
under krigen i denne kontekst så var, i følge Gat, muligens ikke Liddell Hart 
sine vurderinger så feil allikevel. Det Gat poengterer er at Liddell Hart hadde 
en tendens i sin samtid til å beskrive kriger slik de kunne gjennomføres i 
fremtiden og at han ikke tok hensyn til at den teknologiske utviklingen ikke 
hadde kommet langt nok til å oppfylle hans visjoner.89 
Liddell Hart var kritisk til måten Churchill ville kjempe mot tyskerne på. Han 
mente at den var bygd på illusjoner og at det kun ville lede til en 
utmattelseskrig Storbritannia ikke kunne vinne. Han så for seg en indirekte 
metode på nasjonalstrategisk nivå hvor Storbritannia og USA skulle kjempe en 
kald krig mot Tyskland ved å skape økonomisk fremgang som et mønster for 
andre land og vente på at det tyske riket skulle løse seg opp innenfra. Gat 
hevder at dette var en fremsynt tanke som skapte modell for vesten under den 
kalde krigen etter 2.Verdenskrig. Han påpeker at George Kennan, en av den 
kalde krigens store intellektuelle kapasiteter, var påvirket av Liddell Hart sitt 
tidlige arbeide og at Liddell Hart således påvirket den strategiske tenkingen i 
Vesten på 1950 og -60 tallet.90  
Azar Gat fremhever at Liddell Hart i etterkrigstiden holdt fast ved at man 
trengte konvensjonelle styrker basert på profesjonalitet og mekanisering støttet 
av flystridkrefter og luftbårne styrker. Videre at løsningen ikke var den totale 
krigen, men at man måtte søke andre utveier for å skape en bedre fred. Han 
mener at Liddell Hart påvirket strategisk teori med mye mer en kun den 
indirekte metoden.91 Gat oppsummerer at Liddell Hart sin tilnærming til bruk 
av stridskrefter fokuserer på økonomiske mål, støtte til motstandsbevegelser, 
blokkader, sjø- og luftoperasjoner og begrensede kirurgiske operasjoner med 
mobile og høyteknologiske styrkepakker. Han ville unngå direkte operasjoner 
som risikerte store tap samt være bevisst på krigens klare kobling mot politiske 
konsekvenser. Han poengterer dog at det er noe illusorisk over måten Liddell 
Hart beskriver dette på.92 

3.5 Diskusjon av den indirekte metode 
I det etterfølgende vil de sentrale elementene i idégrunnlaget og den 
tillempning Liddell Hart legger til grunn for den indirekte metode diskuteres. 
Hensikten med dette er å komme frem til et samlet bilde av hva den indirekte 
metoden er. I denne diskusjonen søkes det støtte i både klassiske og moderne 
kilder som har beskrevet elementer i den indirekte metoden. I tillegg søkes det 
støtte i opponentenes kritikk av Liddell Hart. 
                                                 
89 Gat, A., A History of Military Thought,  2001, s 772-773 og 781-782. 
90 Ibid, s 794-797 og 809-813. 
91 Ibid, s 824. 
92 Ibid, s 828. 
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3.5.1 De sentrale elementene i Liddell Hart’s idégrunnlag 

3.5.1.1 Overraskelse, avledning, minst forventede og minste motstands vei 
For å opptre indirekte er det grunnleggende å møte motstanderen der han er 
minst forberedt. Å velge den minst forventede og minste motstands vei er 
nødvendigvis to sider av samme sak da motstanderen normalt vil søke å 
forsterke der han forventer at man kommer. Man kan fastslå at å forsøke å 
opptre overraskende er vesentlig hvis man skal kunne komme langs den minst 
forventede vei. Dette finner man  f.eks. igjen hos Sun Tsu: 
 

Anfall där han är minst beredd. Framträd der han minst anar.93  
För att anfalla med garanterad framgång, anfall där ingen försvarar.94 

 
For å kunne opptre overraskende vil det ofte være nødvendig å gjennomføre en 
eller annen form for avledningsmanøver. Dette er også et element som vi finner 
igjen hos Sun Tsu hvor han hevdet at to armeer som møtes gjerne som helhet 
opptrer forutsigbart. Den som klarer å skape uforutsigbare elementer i sin 
krigføring vil seire95. 
En annen måte å finne minste motstands vei på, som Liddell Hart legger vekt 
på, er å gjøre en analyse av motstanderens situasjon og komme frem til hans 
styrker og svakheter. Dette er en tilnærming som blant annet Joe Strange har 
utviklet i den såkalte CG-CC-CR-CV modellen. Hensikten med denne 
modellen er å avklare hvilke svakheter man bør slå hos motstanderen for å nå 
hans tyngdepunkt. Han poengterer at man skal ta utgangspunkt i Clausewitz’ 
sin tilnærming til tyngdepunktet hvor dette beskrives som den primære fysiske 
eller moralske kilden hvor motstanderen henter sin styrke, makt og motstand 
fra96. Kort forklart tenker Strange seg at et tyngdepunkt (Centre of Gravity) 
består av en rekke kritiske kapasiteter, såkalte Critical Capabilities. Disse 
kapasitetene er avhengige av å få dekket en del kritiske behov, såkalte Critical 
Requirements. Disse behovene kan være skadet eller sårbare på en slik måte at 
de kan påvirkes og er da såkalte Critical Vulnerabilities.97 Dette må ses på som 
en abstrakt modell som søker å fremstille sammenhengen mellom de kritiske 
sårbarheter og tyngdepunktet for derigjennom å kunne analysere hvordan man 
praktisk skal kunne nå tyngdepunktet. Videre innfører modellen begrepene 
kritiske kapasiteter og kritiske behov for å fylle gapet mellom tyngdepunktet 
og de kritiske sårbarheter98. Han gir eksempler på hvordan man kan se på noe 
som et tygdepunkt og samtidig gjennom en analyse av kritiske kapasiteter og 
behov komme frem til at det er elementer knyttet til tyngdepunktet som kan 
være en kritisk svakhet99. Det er denne kritiske svakheten man skal søke å 
ramme da dette vil gi størst effekt i forhold til innsatsen. Definisjonen av en 
kritisk sårbarhet er som følger: 

                                                 
93 Sun Tsu, Sun Zis Krigskonst, Kee Beng, Ooi, og Pettersson, Bengt (ed), Försvarshögskolan, 
Stockholm 1997, s 11. 
94 Ibid, s 59. 
95 Ibid, s 45-46 og 67. 
96 Strange, Joe, Perspectives on Warfighting:Number four Second edition: Centers of Gravity & 
Critical Vulnerabilities, Marine Corps Assocation, s 43. 
97 Rekkedal, Nils Marius, Begrepet tyngdepunkt, Kungliga Krigsvetenskapsakademin, Stockholm 
2001, s 68-69. 
98 Strange, J, Perspectives on Warfighting, s v. 
99 Ibid, s 74-75. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – UPPSATS 19100:2052 
Major Torgeir Byrløkken/CHP 02-04 2004-06-04 25 (59) 

 
Critical requirements or COMPONENTS THEREOF which are deficient, or 
vulneralble to neutralization, interdiction or attack (moral/physical harm) in a 
manner achieving decisive results – the smaller the risk and cost, the better.100 
 

Dette skaper en klar sammenheng mellom CG-CC-CR-CV analysen og den 
indirekte metode. Gjennom å analysere seg frem til de kritiske svakheter skaper 
man grunnlag for  bruk av en indirekte metode. 

3.5.1.2 Forskyvning og påvirkning av viljen 
Liddell Hart sin vektlegging av å påvirke motstanderens vilje er på mange 
måter en slags selvmotsigelse i og med at han var en uttalt motstander av 
Clausewitz. Ikke desto mindre kan man fastslå at i den sammenheng var 
Liddell Hart på linje med Clausewitz. Clausewitz fokuserte på at 
motstanderens vilje må brytes for at man skal oppnå en avgjørelse101. Liddell 
Hart innførte begrepet forskyvning for å forklare denne påvirkningen av viljen, 
hvor tanken er at man skal få motstanderen i ubalanse slik at han enten velger å 
gi opp eller at kampen hurtig blir avgjort til egen fordel. Dette er en tilnærming 
som også Robert Leonhard trekker frem i sin beskrivelse av 
manøverkrigføring: 
 

...the commander’s job is not necessarily to attack the enemy, but rather to 
defeat the enemy102. 

 
I dette legger han at målet er ikke å utslette motstanderen, men å gjøre han 
irrelevant. Han påpeker at følelsen av å være nedkjempet er knyttet til et 
mentalt fenomen mye mer enn antallet døde motstandere. Med bakgrunn i dette 
er det altså motstanderens vilje man skal søke å nå og en vesentlig faktor for å 
oppnå dette er villedning.103 Leonhard understreker mulighetene som 
Psykologiske Operasjoner (PSYOPS) gir til å være med på å degradere 
motstanderens vilje og som i mange sammenhenger kan være vel så effektivt 
som den fysiske bekjempelsen104.  
Fuller poengterer det samme behovet for i fremtiden å måtte fokusere på å søke 
å bryte motstanderens vilje fremfor å utslette han fysisk105. 
For å oppnå forskyvningen er det, i følge Liddell Hart, ikke nok å angripe 
motstanderen direkte, men han må altså angripes på flere steder samtidig slik at 
han opplever et multidilemma. Det er vel dette man i dag kaller Combined 
Arms Effect, altså at man tvinger motstanderen til å forholde seg til trusler som 
må møtes på forskjellige måter og som muliggjør at han legger en av sine 
svakheter åpne. Liddell Hart gir en ”oppskrift” på hvordan man kan få 
motstanderen i ubalanse ved frontendring, dele motstanderen og avskjære 
kommunikasjonslinjer. Han påpeker dog at effekten er avhengig av 
motstanderens avhengighet av disse kommunikasjonslinjene og størrelsen på 
hans avdelinger. Altså kan man tenke seg at det i en operasjon mot en 

                                                 
100 Strange, J., Perspectives on Warfighting, s 43. 
101 Clausewitz, Carl Von, Om kriget, Mårtenson, Hjalmar, Böhme, Klaus-Richard, Johansson, Alf 
W.(ed), Bonnier, Stockholm 2002, s 45. 
102 Leonhard, R. R., The Art of Maneuver, 1991, s 29. 
103 Ibid, s 30. 
104 Ibid, s 111-112. 
105 Fuller, John Frederick Charles, Lectures on FSR III, Sifton Praed & CO, London 1932, s 7. 
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motstander med mindre spredde autonome enheter ikke er like klart hvordan 
man skal oppnå en indirekte effekt. Det er rimelig å gjøre en kobling til det 
Leonhard kaller Combined Arms Theory der man ved å utsette motstanderen 
for forskjellige effekter setter han i et dilemma hvor man kan velge å 
nedkjempe han der motstanderen ikke velger å kraftsamle106. 
Liddell Hart påpeker at for å unngå at forskyvningen ikke skal være 
forbigående må motstanderen også bindes slik at han ikke kan reagere i flere 
retninger. Dette er også et poeng Leonhard fremhever når han sammenligner 
Sun Tsu’s to typer styrker hvor den ene binder og den andre gjør en omfatning, 
med tankene i AirLand Battle om Close Combat FLOT (Forward Line Of Own 
Troops) og Close Combat Forward. Poenget med dette er å få frem at styrkene 
som brukes til å binde motstanderen og de som skal gå inn på det operative 
dypet kan ha forskjellig karakter. De styrkene som går inn på det operative 
dypet kan være lettere utrustet fordi de skal operere mer indirekte mot mykere 
mål og de trenger større manøvreringsevne.107 Man kan altså se for seg at 
styrker som skal operere indirekte bør ha en høy mobilitet, evne til autonomi 
og med mulighet for fleksible våpenvalg. Styrken som skal binde kan gjerne 
bruke en mer direkte metode, mens styrken som går inn på dypet opererer 
indirekte. Operasjonen som helhet vil da med rimelighet kunne kalles indirekte. 
Liddell Harts  beskrivelse av den strategiske offensiven koblet med taktisk 
defensiv gir en god forståelse for hvordan man kan tenke seg at en operasjon er 
indirekte selv om den på taktisk nivå kan oppleves som direkte. 
Clausewitz var også opptatt av at en indirekte operasjon på ett nivå gjerne 
kunne virke direkte på et annet nivå.108 Dette er et viktig poeng hvis man skal 
vurdere hvorvidt en operasjon preges av direkte eller indirekte tilnærming.  

3.5.1.3 Kraftsamling, spredning, risktagning og motstanderens styrker og 
svakheter 

Liddell Hart sin vektlegging av kraftsamling og spredning er sterkt koblet til 
den indirekte metoden ved at der man velger å angripe skal man satse så mye at 
man får en hurtig avgjørelse. Samtidig er spredningen essensiell for at man 
skulle tvinge motstanderen til å spre sine styrker slik at han avdekker sine 
svakheter. En forutsetning for å operere på denne måten er viljen til å ta risiko. 
For å få motstanderen til å spre sine styrker skal man altså selv spre sine 
styrker for deretter å kraftsamle mot det man definerer som motstanderens 
svakhet(er).  
Robert Leonhard legger også vekt på at risktagning er en forutsetning for å 
kunne kraftsamle i en uventet retning109. I likhet med Liddell Hart ser han altså 
en klar kobling mellom risktagning og en indirekte tilnærming. 
Liddell Hart hevder at for å få til denne vekselvirkningen mellom kraftsamling 
og spredning så må man søke å utnytte alle muligheter som dukker opp for 
hurtig å skape en avgjørelse. I dette ligger det en klar kobling mot 
oppdragsbasert ledelse og behovet av å tenke på høyere sjefs intensjon flere 
nivåer opp slik at man ikke ender opp med å kjempe mange små trefninger, 
men bidrar til det overordnete målet. Fuller poengterte også behovet for en 
annen type lederskap enn man hadde opplevd under 1.Verdenskrig. Man måtte 

                                                 
106 Leonhard, R. R., The Art of Maneuver, 1991, s 94-95. 
107 Ibid, s 31-32. 
108 Clausewitz, C.Von, Om kriget, 2002, s 536. 
109 Leonhard, R. R., The Art of Maneuver, 1991, s 121-122. 
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få frem igjen lederen som ledet sine styrker fra front og overlate administrasjon 
til stabene. Dette var en nødvendighet for å kunne lede høymobile mekaniserte 
styrker og burde være realistisk med tanke på at styrkene ville bli mindre.110 

3.5.1.4 Operasjonslinjer og alternative mål 
I Liddell Hart sin beskrivelse av operasjonslinjer og alternative mål så 
sammenfatter han de foregående ideene gjennom en kombinasjon av 
overraskelse, villedning, kraftsamling og spredning. Han setter det inn i en 
operativ sammenheng ved å trekke inn begrepet operasjonslinjer. Det kommer 
for så vidt ikke frem noe nytt som ikke er nevnt tidligere, men han understreker 
dynamikken i forhold til dette å kunne ha alternative mål slik at man hele tiden 
kan opptre overraskende mot motstanderens svakheter. Fuller beskrev også 
denne sammenhengen. Han var opptatt av at planer måtte være enkle og at 
utførelsen måtte overlates til underordnete sjefers initiativ. Han understrekte at 
man måtte ha alternative planer, mål og manøvrer. For å kunne omgå 
motstanderen og angripe der han er svak må man enten binde motstanderen der 
han er, eller i det minste ha kontroll på han slik at man kan legge om sitt 
målvalg hvis motstanderen forsterker det opprinnelig valgte målet. 111 

3.5.1.5 Krigens prinsipper i følge Liddell Hart 
De prinsipper Liddell Hart legger til grunn for krigføring gjenspeiler seg i hans 
åtte aksiomer. Han gjør et poeng av at det ikke er hensiktsmessig å prøve å 
summere opp krigens prinsipper i ett ord da det lett kan tolkes ulikt av 
forskjellige mennesker. Man kan stille spørsmål om det er hensiktsmessig å 
stille opp krigens prinsipper i åtte korte setninger også. Uansett er hans 
aksiomer uangripelige og de oppsummerer på mange måter den indirekte 
metoden. Det er ingen grunn til å diskutere disse da deres innhold er berørt 
tidligere som en del av diskusjonen av hans sentrale idéelementer. 

3.5.2 Tillempning av metoden 

3.5.2.1 Utvikling av troppeslagene 
Den indirekte metode har en teknologi- og utviklingsside ved seg. 
Mekaniseringen og motoriseringen gjorde stridsfeltet mer dynamisk og tid/rom 
begreper blir annerledes når man ser det i samtidens lys på 1920 tallet. Det er 
ingen grunn til å tro at dette er spesielt for denne tidsperioden. Den 
kontinuerlige teknologiutviklingen og utnyttelsen av denne vil skape 
muligheter for å opptre indirekte hvis man er i stand til å identifisere 
mulighetene og begrensningene med teknologien. Dette er en tilnærming som 
også bekreftes av Martin Van Creveld når han påpeker at teknologiske 
fremskritt kan utnyttes til å skape nye operative kapasiteter, men at man må 
være i stand til å se begrensningene for å kunne utnytte mulighetene. Han er 
også opptatt av at teknologiske nyvinninger som regel har en midlertidig effekt 
av overlegenhet i seg 112.  
Liddell Hart sine visjoner og ideer om utvikling av de forskjellige 
troppeslagene er interessante å studere i ettertid når man vet hvordan historien 
utviklet seg. Når man ser på Europas armeer på denne tiden Liddell Hart 
                                                 
110 Fuller, J. F.C., Lectures on FSR III, 1932,  s 8-9. 
111 Ibid,  s 9. 
112 Creveld, Martin van, Command in War, Harvard University Press, London 1985, kap 4 og 8. 
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beskrev dette kan man trygt si at han lå forut for sin tid i å beskrive nye 
kapasiteter på slagmarken. Man kan, som Azar Gat gjorde, selvsagt stille 
spørsmål om han ikke var vel visjonær i den betydning at han beskrev 
fremtidens krig og ikke samtidens muligheter til krigføring. Allikevel er det 
vesentlig å tenke i de baner Liddell Hart gjorde når man skal vurdere 
teknologiutviklingens muligheter til å skape ny taktikk og nye kapasiteter. 
Det som synes spesielt relevant for dagens forståelse av den indirekte metode 
er hans vektlegging av å etablere høymobile stridsgrupper som kan manøvrere 
med ild og bevegelse samt bruken av ingeniøravdelinger for å øke mobiliteten. 
Fuller var også opptatt av at ingeniøravdelinger må kobles tettere til de 
mekaniserte enhetene for å øke mobiliteten113. 

3.5.2.2 Kombinasjon av panser, fly og langt utgående oppklaring 
Liddell Hart sin beskrivelse av hvordan man skal utnytte kombinasjonen av 
pansrede og mekaniserte avdelinger kombinert med flystridskrefter og langt 
utgående oppklaring er svært relevante for forståelsen av den indirekte 
metoden i moderne krigføring. Hans fokus på tempo og dype penetrasjoner 
med mekaniserte avdelinger støttet av flystridskrefter er i dag svært relevante 
når man diskuterer fellesoperasjoner med land- og luftstridskrefter. Han går 
også langt i å beskrive mulighetene til å bruke fly til luftlandsetting av 
landstridskrefter som en del av fellesoperasjonene. De samme ideene finner 
man igjen i Fullers tanker om nye krigføringsmetoder. Han så potensialet i 
luftstridskreftene for understøttelse av den mekaniserte landstriden, både for 
oppklaring og bekjempning av mål på bakken.114 
Liddell Hart var opptatt av at den langt utgående oppklaringen skal hjelpe til å 
finne åpninger hvor man skal kraftsamle og at små mekaniserte avdelinger og 
flystridskrefter er godt egnet til dette. Han beskrev i realiteten det man på 
engelsk i dag benevner recon-pull, altså en offensiv oppklaring som ”drar” 
hovedstyrkene med seg i et gjennombrudd. 
William Lind har blitt kjent for sin praktiske beskrivelse av manøverkrigføring. 
Ideene Liddell Hart beskriver finner man igjen hos Lind, selv om det ikke var 
Liddell Hart som påvirket Lind. Selv hevder Lind at han er påvirket av 
tyskernes operasjoner under 2.Verdenskrig, noe som synes rimelig. Han er 
opptatt av at for å forstå manøverkrigføring må man fokusere på tre 
referansepunkter, eller bruke tre filtre som han kaller det. Disse er 
oppdragstaktikk, kraftsamling og søkende etter motstanderens styrker og 
svakheter.115 Kraftsamling kombinert med søkende etter motstanderens styrker 
og svakheter er også elementer i den indirekte metode. William Lind er opptatt 
av at kraftsamlingen skal sees i sammenheng med motstanderens svakheter. 
For å finne svakhetene skal aktiv bruk av oppklaring nyttes for å finne luker 
som kan utnyttes for å komme inn på dypet – såkalt infiltrasjonstaktikk.116  
Lind kommer ofte tilbake til tysk flächen und lücken taktikk som eksempel på 

                                                 
113 Fuller, J. F.C., Lectures on FSR III, 1932, s 23. 
114 Ibid, s 23-25. 
115 Lind, William S., Håndbok Manöverkrigföring, Rekkedal Nils Marius, (ed), Elanders, Stockholm 
2002, s 19. 
116 Ibid, s 25-26. 
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hvordan man utnytter motstanderens svakheter for å skape en penetrasjon som 
videre kan utnyttes117. 

3.5.2.3 Målvalg 
Liddell Hart ser på valg av mål på dypet som en essensiell del av den indirekte 
metoden. Han beskriver økonomiske mål, psykologiske mål samt påvirkning 
av opinionen som viktige områder å engasjere. Dette er ikke helt ulikt det vi 
dag kaller Informasjonsoperasjoner med et fokus på PSYOPS, selv om det ikke 
må forstås dit hen at Liddell Hart hadde informasjonsoperasjoners komplekse 
sammensetning i tankene når han utformet dette.  
Det er rimelig å hevde at Liddell Hart i hans tidlige arbeider ikke skilte på 
sivile og militære mål. Man kan i den sammenheng anklage Liddell Hart for 
ikke å poengtere at valg av sivile mål også er i strid med folkeretten og således 
ikke kan angripes uten stor risk for skade på uskyldig tredjepart. Dette kan i sin 
tur ha en negativ effekt i forhold til folkeopinionen hjemme og hos 
motstanderen. Media sin rolle i dagens krigføring gjør denne problemstillingen 
ennå mer aktuell. Liddell Hart tok opp de etiske problemene rundt denne form 
for bruk av luftmakt ganske tidlig118, men var mer ukritisk utover på 1920 og 
1930 tallet.  
Hva gjelder målvalg poengterer Liddell Hart igjen den kumulative effekten av 
å bekjempe mange mål samtidig. Dette er ikke helt ulikt de ideer vi finner igjen 
hos John Warden når han snakker om å slå mot flere tyngdepunkter samtidig i 
luftkrigen119. Når Liddell Hart snakker om målvalg er også hans ide om at det 
har større effekt å angripe kommunikasjonslinjene nærmere basen enn troppene 
noe vi finner igjen i Wardens 5-rings modell hvor han påpeker at effekten er 
størst av å slå mot ledelsen.120 Basen Liddell Hart beskriver kan i den 
sammenheng ses på som den politiske og militære ledelse Warden henviser til.  
Forskjellen mellom effektene av en kort og en dyp penetrasjon er sentral i 
Liddell Harts ideer. Dette har en klar kobling til dette med å påvirke sjefens 
vilje. Det vil altså ha en større effekt over tid å lamme sjefens vilje kontra den 
kortsiktige effekten som påvirkningen av troppene har. Denne distinksjonen er 
viktig å ta med seg når man ser taktiske slag som del av en operasjon og en 
operasjon som del av en militær kampanje. 

3.5.2.4 Fremrykning 
Liddell Hart beskriver en del praktiske tillempninger på hvordan man skal 
fremrykke på stridsfeltet. Han gjør her i realiteten en slags oppsummering av 
de tidligere nevnte tillempninger med spredt fremrykning, flere 
fremrykningslinjer med alternative mål, infiltrasjonstaktikk, reserver 
tilgjengelige for kraftsamling der mulighetene dukker opp og kraftsamling mot 
ett eller flere samtidige mål. Det er ingen grunn til å ytterligere kommentere 
disse da de er kommentert tidligere i dette kapittelet. Dog kan det være på sin 
plass å påpeke at faren med det Liddell Hart gjør er å prøve å samle så mange 

                                                 
117 Lind, William S., “The Theory and Practice of Maneuver Warfare”, Hooker, Richard D. (ed), 
Maneuver Warfare:An Anthology, Novato, CA:Presidio 1993, s 10. 
118 Liddell Hart, B.H., Paris or The Future of War, 1925, s 49. 
119 Warden III, John A., The Air Campaign, toExcel Press, Lincoln 2000, s 7 og 147. 
120 Fadok, D.,S., “John Boyd and John Warden:Airpower’s Quest for a Strategic Paralysis” , 
Meilinger, Philip, S.(ed), The Paths of heaven:The evolution of Airpower Theory, School of 
Advanced Airpower Studies, Alabama 1997, s 373. 
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”lure” tiltak på en gang at de nuller hverandre ut. Det savnes en noe grundigere 
diskusjon av kraftsamling i tid, rom og tid/rom og konsekvensene av dette. 

3.6 Oppsummering av den indirekte metode 
I dette kapittelet vil essensen av det som kom frem i den forutgående 
diskusjonen i kapittel 3.5 sammenfattes. Sammenfatningen er en 
oppsummering av de sentrale kjennetegn ved metoden. Denne 
sammenfatningen vil så operasjonaliseres i et antall nøkkelelementer som vil 
brukes som indikatorer for den senere fallstudien. 

3.6.1 Sammenfatning av den indirekte metode 
Sentralt i den indirekte metode står det å skape en forskyvning hos 
motstanderen slik at han kommer i ubalanse. Forskyvningen kan skapes ved å 
komme langs den minst forventede vei. En like viktig del er å kunne utnytte 
ubalansen og egen fremgang til å skape en avgjørelse. Det som er viktig i så 
måte er at forskyvningen kan oppstå både i den fysiske og den psykiske sfære. 
Fysisk kan dette skje ved at motstanderens styrker kan gjøres irrelevante ved at 
egen manøvrering gjør at motstanderens gruppering ikke lenger er 
hensiktsmessig for å håndtere egne trekk. Psykisk kan det skapes ved at man 
påvirker motstanderens vilje slik at han ikke ser hvordan han skal kunne 
håndtere våre trekk eller at han føler seg fanget i en felle. Dette er ikke to 
atskilte effekter, men effekter som vekselvirker da den fysiske forskyvningen 
gjerne skaper følelsen av å være fanget i en felle. Forskyvningen kan også 
oppnås gjennom å skape frontendringer i forhold til motstanderen, dele hans 
styrker eller kutte kommunikasjonslinjer og retrettveier. For at forskyvningen 
skal kunne vedvare slik at den kan utnyttes er man nødt til å binde elementer 
hos motstanderen slik at han ikke kan motvirke vår manøver effektivt og at 
flere mål angripes samtidig for å gjøre dilemmaet større for motstanderen. 
Å utnytte motstanderens ubalanse og egen fremgang til å skape en avgjørelse 
gjør man gjennom å kraftsamle sine ressurser langs minste motstands vei, altså 
mot motstanderens svakheter. Denne kraftsamlingen kan skje mot ett mål, mot 
suksessive mål eller gjerne mot en gruppe av mål parallelt for å skape en 
kumulativ effekt. Den kumulative effekten skaper enda mer ubalanse hos 
motstanderen og således kommer han inn i en negativ spiral hvor hans tiltak 
etter hvert blir irrelevante. Fellesoperasjoner med stridskrefter i flere 
dimensjoner kombinert med operasjoner på dypet kan skape slike kumulative 
effekter. I den forbindelse er det viktig å merke seg at en indirekte operasjon 
kan forutsette at det må gjennomføres direkte taktiske slag for enten å binde 
motstanderen eller for å avlede han. Direkte taktiske slag kombineres gjerne 
med indirekte manøvrer mot flanker, kommunikasjonslinjer, hovedkvarter, 
forsyningsinstallasjoner og kommunikasjonsnoder for å skape kollaps hos 
motstanderen. 
For å kunne oppnå tilstrekkelig kraftsamling er man avhengig av selv å samle 
tilstrekkelig kampkraft mot det mål man vil angripe samtidig som man sikrer at 
motstanderen er tilstrekkelig svak på samme sted. Dette sikrer man gjennom å 
spre sine styrker for å tvinge motstanderen til å spre sine for deretter å samle 
sine styrker for angrepet. For å finne det riktige målet å kraftsamle mot er man 
avhengig av å analysere motstanderens styrker og svakheter. For å kunne 
kraftsamle vil man måtte nedprioritere andre områder noe som gjerne krever 
risktagning.  
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Det kreves også at man i større grad setter sammen avdelinger med fleksibilitet 
hva gjelder utholdenhet og kapasiteter. Disse bør ledes med stor grad av 
intensjonsstyring og oppdragstaktikk for hurtig å kunne utnytte muligheter som 
oppstår. Dette krever at man har fleksibilitet og handlefrihet i forhold til planen 
og alternative mål. Operasjonene må preges av tempo og vilje til penetrasjoner 
inn på dypet for hurtig å skape avgjørelser. Den dype penetrasjonen vil kunne 
påvirke sjefens vilje. Dette krever en viss grad av risikovilje. 
Avledningsmanøvrer og fokus på overraskelse er viktige momenter som må 
ligge til grunn for både planlegging og gjennomføring av striden for å få frem 
svakheter hos motstanderen. Informasjonsoperasjoner er i så måte en moderne 
variant på en tillempning av den indirekte metoden. Et bevisst forhold til 
målvalg er et vesentlig element ved metoden. Målvalgsprosessen (targeting) er 
en viktig del av den indirekte metoden der man søker å slå ut mål av operativ 
og strategisk betydning.  
Teknologisk overlegenhet kan utnyttes til å opptre indirekte selv om det ikke er 
en forutsetning. Det å kunne utnytte ny teknologi til å få et overtak kan gi en 
indirekte effekt fordi man kan påvirke motstanderen i en dimensjon eller på en 
måte han ikke i særlig grad er i stand til å motvirke.  

3.6.2 Operasjonalisering av metodens nøkkelelementer 
Oppsummeringen av den indirekte metode tar for seg en rekke elementer hvor 
flere av disse henger tett sammen og er delvis overlappende. 
Operasjonaliseringen av metoden skal få frem et antall indikatorer som kan 
brukes for å påvise den indirekte metode. For å oppnå dette trekkes de viktige 
elementene i sammenfatningen ut og settes sammen i naturlig 
sammenhengende punkter. Med dette som bakgrunn operasjonaliseres den 
indirekte metode i følgende åtte nøkkelelementer:  
 
1. Kraftsamle mot motstanderens svakheter (for lettere å nå tyngdepunktet). 
2. Fokus på overraskelse (for å få motstanderen i ubalanse). 
3. Operasjoner på dypet (med spesialstyrker og langtrekkende våpensystemer 

mot mål av operativ og strategisk betydning). 
4. Angrep mot flanker og kommunikasjonslinjer (for å skape ubalanse og 

påvirke viljen). 
5. Informasjonsoperasjoner (herunder villedning for å påvirke viljen). 
6. Fleksible målvalg (for hurtig å kunne bekjempe alternative mål som 

detekteres og for å skape kumulative effekter). 
7. Utnytte teknologiske forsprang (for å påvirke motstanderen på områder og 

arenaer som han ikke effektivt kan motvirke). 
8. Sammensatte stridsgrupper som opererer med høyt tempo, risikovilje, dype 

penetrasjoner, alternative mål som ledes med intensjonsfokusert 
oppdragsbasert ledelse121.  

 
Disse åtte nøkkelelementene er altså typiske trekk ved en operasjon som preges 
av en indirekte metode. Det betyr ikke at alle må oppfylles for å hevde at 
operasjonen er indirekte, men graden av sporbarhet av hver enkelt av disse sier 
noe om graden av indirekte tilnærming. Nøkkelelementene vil i det 
                                                 
121 En slik handlingsmåte trenger ikke bety at det er en indirekte tilnærming, men med bakgrunn i 
sammenfatningen av den indirekte metode  synes dette som en fremgangsmåte som er en svært god 
forutsetning for å opptre indirekte og tas derfor med som en indikator. 
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etterfølgende brukes som indikatorer for å studere bruken av metoden i 
operasjon ”Iraqi Freedom”. 
 
4 Beskrivelse og analyse av operasjon ”Iraqi Freedom” 122 

I hvilken grad ble den indirekte metode brukt av koalisjonsstyrkene i 
operasjonene under Irak krigen ? 

Innledningsvis i dette kapitlet vil det gis en kort introduksjon til operasjon 
”Iraqi Freedom”. Hensikten med dette er å sette operasjonene inn i en større 
sammenheng. Deretter vil den overgripende gjennomføringen av operasjonen 
presenteres for å få et helhetsbilde. Til slutt vil fem deler av operasjonen 
beskrives og analyseres ved hjelp av de åtte indikatorene for den indirekte 
metode. Resultatet av denne analysen sammenfattes i en konklusjon og 
fremstilles i en tabell for å visualisere i hvilken grad de fem beskrevne delene  
av operasjon ”Iraqi Freedom” var preget av en indirekte tilnærming.  

4.1 Introduksjon til operasjon  ”Iraqi Freedom” 
For å analysere operasjon ”Iraqi Freedom” må man starte der operasjon 
”Desert Storm” avsluttet i 1991. Koalisjonen, som hadde hatt et FN mandat, 
presset de irakiske styrkene ut av Kuwait etter en luftkampanje som varte i 5 ½ 
uke og en operasjon på bakken som ble avsluttet etter 100 timer. Man hadde 
totalt sett en styrke på omlag 550 000 mann for å gjennomføre denne 
operasjonen. Da man valgte å avslutte operasjonen så hadde et opprør blant 
Sjiamuslimene i sør startet og man valgte fra koalisjonssiden å ikke støtte dette, 
men tillot det irakiske regimet å slå ned på det med brutale midler. Saddam 
Hussein klarte å preservere sin makt og fortsatte å være ”en torn i øyet” på 
amerikanske og britiske styresmakter. I perioden fra 1991 til operasjon ”Iraqi 
Freedom” håndhevet man en No-Fly Zone med et FN mandat over Nord og 
Sør-Irak123 og hadde gjennom disse årene redusert irakiske luftstridskrefters 
kapasitet direkte gjennom bekjempninger og indirekte gjennom at de ikke fikk 
øvd sine flystridskrefter. I de siste ukene frem mot krigen intensiverte man 
håndhevelsen av disse sonene og man slo ut både C2 infrastruktur og 
våpenplattformer. I tillegg hadde man skaffet seg et godt bilde av irakisk 
infrastruktur og styrker man ville møte ved det kommende angrepet. 
Bakgrunnen for krigen var i hovedsak amerikansk og britisk frykt for at det 
irakiske regimet hadde masseødeleggelsesvåpen samtidig som at man ønsket å 
kaste det sittende regimet til Saddam Hussein og hans indre krets. Samtidig var 
det svært liten støtte til en krig i verdenssamfunnet med land som Frankrike, 
Russland og Tyskland i spissen. Med bakgrunn i blant annet dette var man fra 
koalisjonens side av den oppfatning at en krig måtte avgjøres hurtig og med 
minst mulig tap av sivile og infrastruktur. Dette var også nødvendig for at 
normaliseringen av det irakiske samfunnet skulle skje mest mulig smertefritt. 

                                                 
122 Introduksjonen til og beskrivelsen av operasjonen er skrevet med bakgrunn i Murray, 
Willimason, Scales, Robert H., The Iraq War:A military history, Belknap, Harvard 2003, 
Cordesman, Anthony, The Iraq War:Strategy, Tactics and Military Lessons, Praeger, Washington 
D.C. 2003 og Purdum, Todd S., A time of our choosing:America’s war in Iraq, Times Books, New 
York 2003. Øvrig litteratur er notesatt spesifikt. 
123 Operasjon ”Southern Watch” og ”Northern Watch” pågikk helt frem til krigsutbruddet. I de siste 
ukene slo man ut blant annet ut deler av de nedgravde optiske fiberkablene for kommando og 
kontroll i Sør-Irak samt  våpensystemer  som Ababil missilsystem, Astros 2 MLRS og FROG 
plattformer i Nord-Irak. Systemene som ble slått ut i sør kunne i følge koalisjonen nå Kuwait. 
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Administrasjonen i Washington, med Forsvarsminister Rumsfeld som den store 
advokaten for dette synet, gjorde det klart at man i denne krigen skulle klare 
seg med færre styrker. Færre styrker skulle kompenseres av en sterkere 
integrering av land- og luftstridskrefter basert på utnyttelsen av ny og avansert 
informasjonsteknologi. I tillegg skulle SOF brukes mer enn i 1991 med 
bakgrunn i positive erfaringer fra operasjon ”Enduring Freedom” i 
Afghanistan. Et annet argument for en mindre styrke var antagelsen om at de 
irakiske styrkene ikke hadde i nærheten av den kampkraften de hadde i 1991 
blant annet på grunn av mangelen på reservedeler og lite øving. Forøvrig var 
oppfatningen at man ville møte liten motstand i de Sjia dominerte områdene i 
sør og at man snarere ville få støtte etter hvert som man rykket frem. 
Man var klar over at det i realiteten var Spesial Republikanergardens 14 
bataljoner og den Republikanske gardes seks divisjoner som utgjorde den reelle 
kampkraften. Disse styrkene var sentralisert rundt og sør for Bagdad og i 
områdene i nord langs grenselinjen mot kurdisk kontrollert område. Det som 
var uklart var i hvilken grad irakiske myndigheter ville ta i bruk 
masseødeleggelsesvåpen og iverksette en storstilt ødeleggelse av infrastruktur 
som oljefelt, broer og dammer for å sinke koalisjonens fremrykning. Man var 
også redd for å vikle seg inn i langvarige kamper i byer og media snakket 
eksempelvis om Bagdad som en mulig gjentagelse av Stalingrad under 
2.Verdenskrig. 
Med dette som bakgrunn utarbeidet man en plan der fokuset var å tidlig sikre 
vital infrastruktur, gjennomføre en tidsbegrenset luftkrig for å etablere luft- og 
informasjons overlegenhet og samtidig starte en hurtig fremrykning med 
landstridskrefter støttet av flystridskrefter mot Bagdad for å få en hurtig 
avgjørelse. De fremste elementene skulle søke å omgå motstandslommer, 
isolere disse for å holde tempoet oppe mot Bagdad. Det ble altså en helt annen 
tilnærming til kombinasjon av stridskrefter og krigens prinsipper124 enn det 
man opplevde under operasjon ”Desert Storm”. 
 
4.2 Operasjon ”Iraqi Freedom” - gjennomføringen i grovt 
Operasjon ”Iraqi Freedom” ble innledet tidlig om morgenen den 20 mars med 
et angrep mot Saddam Husseins ledningsbunker i Bagdad. Dette angrepet 
baserte seg på etterretninger fra CIA man hadde fått på kort varsel125. Dette 
anslaget mot det Irakske regimet markerte starten på en intens fase med 
flyinnsatser med presisjonsvåpen og kryssermissiler for å skape 
luftoverlegenhet og ekstrem relativ informasjonsoverlegenhet. Flykampanjen 
gikk under begrepet shock and awe. Man slo til mot ledningsstruktur, 
luftvernsystemer, C2 noder, mistenkte installasjoner for masseødeleggelses-
våpen og annen infrastruktur for å lamme Iraks evne til krigføring. Den mest 
intense delen av flyinnsatsen foregikk den 21 mars og den ble nedtonet fra 22 
mars, men man fortsatte gjennom hele operasjonen å bekjempe denne type mål 
                                                 
124 Her tenkes det spesielt på vektlegging av tempo, kraftsamling og risikotagning. 
125 Denne type hurtig bekjempning med luftstridskrefter, også kalt Time Sensitive Targeting, var 
svært vanlig under hele operasjonen og er en prosedyre som ble utviklet med bakgrunn i de dårlige 
erfaringer man hadde med lange planleggingstider for flyinnsatser fra kampanjene i Gulfkrigen 
1991 og Kosovo 1999. Dette ble praktisk gjennomført ved at man hadde fly i luften som var 
bevæpnet for å kunne gå inn og løse forskjellige oppdrag på kort varsel. En forutsetning  for at dette 
skulle fungere var at man hadde overlegne flyressurser samt tilhjengelige sensorer som kunne gi 
måldata til flyene. Eksempler på dette er AWACS (Airborne Warning and Control System) for 
luftmål, JSTAR (Joint Surveilance Target Attack Radar) for bakke og sjømål samt evt UAV’er. 
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selv om fokuset skiftet til å støtte de fremrykkende landstridskreftene gjennom 
Close Air Support (CAS) og Air Interdiction126. 
Forut for dette hadde  man fra 18 mars gruppert SOF fra 5th Special Forces 
Group i de vestre delene av Irak for å sikre flanken, for å kontrollere 
bevegelser ut og inn av Syria og sikre knutepunkter for de fremrykkende 
landstridskreftene. I tillegg søkte de etter SCUD missiler, masseødeleggelses-
våpen, pekte ut bombemål og sikret vital infrastruktur.  
Parallelt med det innledende flyangrepet på irakisk ledningsstruktur startet 
landstridskreftene fremmarsjen med to korpsekvivalenter127; V Corps 128 og 
1.Marine Expeditionary Force (MEF)129. Hensikten med å starte 
bakkeoperasjonen parallelt med luftkampanjen var at man fikk en 
overraskelseseffekt og man satte den irakiske ledelsen i et multidilemma hvor 
den måtte forholde seg til koalisjonsstyrker i alle dimensjoner. I øst rykket 
britisk og amerikansk marineinfanteri samt SOF under britisk kommando inn 
på Al Faw halvøyen for å sikre oljeinstallasjonene og mot havnebyen Um Qasr 
for å sikre den eneste innskipningshavnen til Irak. Opprenskingen og sikringen 
av disse områdene tok en uke. Parallelt rykket de øvrige delene av de britiske 
styrkene mot Basra for å ta kontroll på byen og hovedvei 6 mellom Bagdad og 
Basra nord for Basra. Britenes operasjon skulle sikre koalisjonens fremrykning 
mot Bagdad fra sørøst og de skulle ta kontroll på Basra som er Iraks tredje 
største by. 
1.MEF (minus Britene) rykket frem med hovedstyrkene organisert i såkalte 
Regimental Combat Teams (RCT) i hovedsak langs hovedvei 1 og 7 i området 
mellom Euphrat og Tigris og sikret bl.a. V. Corps sin fremrykning vest for 
Euphrat. Etter hvert brukte man 1.MEF sin fremrykning mot Bagdad for å 
villede Irakerne til å tro at kraftsamlingen kom fra sør for således å binde opp 
mest mulig irakiske styrker i den retningen. 1.MEF rykket inn i Bagdad fra 
sørøst etter å ha gjennomført en villedningsoperasjon ved Al Kut hvor de fikk 
de irakiske styrkene til å binde opp store styrker for å hindre en overgang over 
Tigris for så å rykke nordover og krysse Tigris relativt uhindret lenger nord ved 
An Numaniyah. Etter hvert som forsyningslinjene ble utstrekt for de fremste 
elementene i 1.MEF ble Task Force Tarawa satt inn for å sikre disse, renske 
opp motstandslommer og håndtere okkupert territorium. 
Vest av Euphrat rykket V. Corps med 3.Infantry Division nordover frem mot 
Karbala området for så å fortsette mot nordøst og ta Bagdad lufthavn og 
deretter Bagdad fra vest. Innledningsvis gikk fremrykningen hurtig, men etter 

                                                 
126 CAS brukes som nærstøtte til styrker på bakken som anmoder om ild. Air Interdict er 
bekjempning av operative mål på dypet. 
127 I Cordesman sin bok oppgis det at 1.MEF var en del av V.Corps. I den øvrige litteraturen er disse 
to angitt som to forskjellige korps. Med tanke på styrkesammensetning og operasjonsmønster synes 
det siste som klart mest sannsynlig. 
128 V. Corps bestod av 3rd Infantry Division (Mechanised) (18-20000 mann), 101.Airborne Division 
(20000 mann) (hele divisjonen ble klar først fra den 23-24 mars), 2nd Brigade Combat 
Team/82.Airborne Division (4000 mann) og 4th Infantry Divison (Mechanised)  (som ikke ble 
tilgjengelig før hovedstridshandlingene mot Bagdad var over fordi de var tiltenkt å rykke frem 
gjennom Tyrkia, men dette ble som kjent ikke noe av og de ble innsatt via Kuwait) 
129 1.MEF (60000 mann) bestod av 1.Marine Division, Task Force Tarawa, British 1st Armoured 
Division (26000 mann) og 3.rd Maritime Aircraft Wing (MAW). Task force Tarawa var en styrke 
sammensatt av 2 regimenter, 15th Marine Expeditionary Unit (MEU) og 24th MEU, i kampkraft en 
mellomting mellom en brigade og en divisjon (En MEU tilsvarer en bataljonsstridsgruppe). British 
1st Armoured Division bestod av 7th Armored Brigade, 16th Air Assault Brigade og 3rd Commando 
Brigade (Royal Marines). 
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hvert ble divisjonen svært utstrekt ved at de ble knyttet opp i sikringen av egne 
forsyningslinjer og opprensking av motstandslommer. Med bakgrunn i dette 
ble deler av 101.Airborne Division og 2nd Brigade Combat Team/82.Airborne 
Division innsatt i stridsgrupper for å håndtere dette slik at den mekaniserte 
divisjonen kunne samle kampkraft mot gjennombruddet i Karbala området og 
frem mot Bagdad. 
I nord hadde man tenkt å sette inn 4th Infantry Division gjennom Tyrkia, men 
da dette ikke ble sanksjonert valgte man å sette inn SOF støttet av 
173.Airborne Brigade og 26th MEU sammen med kurdiske Pershmerga 
styrker. De startet opprenskingen av motstandslommer av blant annet Ansar Al 
Islam for deretter å rykke frem mot de irakiske styrkene langs grenselinjen for 
å ta byene Kirkuk og Mosul. Avgjørelsen om at man ikke fikk føre 4th Infantry 
Division gjennom Tyrkia kom så sent at man ikke rakk å føre den på plass i 
Kuwait i tide til krigen. Dette utnyttet man som et villedningstiltak for å skape 
tvil om man ville komme gjennom Tyrkia allikevel. Dette bidro til at Irakerne 
bandt opp tre armekorps med totalt 13 divisjoner som forsvarte mot nord langs 
grenselinjen mot kurdisk kontrollert område.  
Underveis i fremrykningen mot Bagdad ved kampene om An Najaf inntraff en 
2-3 dager lang sandstorm (Shamal) hvor de irakiske styrkene feilaktig vurderte 
at trusselen fra luften var eliminert og startet en fremrykning sørover fra 
Bagdad for å møte de fremrykkende koalisjonsstyrkene. I denne perioden 
gjennomførte koalisjonsstyrkenes luftstridskrefter en storstilt forbekjempning 
av Republikanergardens divisjoner ved hjelp av måldata fra JSTARS og Global 
Hawk dronen kombinert med avstandsleverte våpen som ikke var avhengige av 
været. Dette medførte en enorm redusering av Republikanerdivisjonenes 
kampkraft før koalisjonens landstridskrefter kunne fortsette sin fremrykning 
mot Bagdad. 
Når Bagdad hadde falt ble en brigadestridsgruppe (Task Force Tripoli) fra 
1.MEF satt sammen for å rykke frem og ta den siste store motstandslommen 
Tikrit. Når Tikrit falt den 14 april var hovedstridshandlingene over og 
operasjonen gikk over til neste fase som skulle håndtere sikkerheten i Irak og 
starte gjenoppbyggingen av landet. Denne fasen foregår fortsatt når dette 
skrives (mai 2004) og vil ikke bli behandlet i denne studien. 
Det er på sin plass å nevne at det gjennom hele perioden foregikk 
informasjonsoperasjoner rettet mot irakisk ledelse, mot befolkningen og mot de 
irakiske styrkene. Luftstridskreftene gjennomførte kontinuerlig en 
luftkampanje for å opprettholde luftoverlegenhet, bekjempe strategiske og 
operative mål og støtte landstridskreftene. Det må også nevnes at man fra 
koalisjonssiden hadde et detaljert etterretningsbilde på operativt nivå basert på 
både tekniske innhentingssystemer og menneskelig innhenting ut over det som 
de taktiske avdelingene hadde av organisatoriske ressurser.130  

4.3 Kampen om Basra – Britenes kamp om ”hearts & minds” 

4.3.1 Beskrivelse av operasjonen 
Hensikten med å ta Basra tok utgangspunkt i at man forventet at den 
Sjiamuslimske befolkningen ville ønske koalisjonen velkommen som befriere. 
                                                 
130 Av tekniske systemer kan nevnes JSTARS, UAV’er av forskjeligge typer og informasjon fra 
satelitter. Av menneskelige ressurser kan nevnes et stort antall SOF som ble innsattover hele 
operasjonsområdet og agenter som hadde oppholdt seg i Irak fra før krigen startet. 
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Ved å få pasifisert Basra hurtig forventet man at det ville sende et signal til 
resten av landet som ville lette motstanden. En annen vesentlig hensikt med å 
ta dette området var å sikre den østlige flanken for styrkene som gikk mot 
Bagdad. Britene hadde en historie som okkupasjonsmakt i denne delen av Irak 
fra 1.Verdenskrig til på 1930 tallet og det var derfor naturlig for General 
Franks å gi Britene dette oppdraget. Den irakiske divisjonen som hadde 
forsvart området inn mot byen hadde gått i oppløsning etter omfattende 
PSYOPS og angrep fra koalisjonens luftstridskrefter. De britiske styrkene, 
organisert i stridsgrupper, rykket derfor fort frem og stod i utkanten av Basra 
21 mars. Allikevel ble det ikke noe av den forventede ”overgivelsen” og 
britene måtte omringe byen for å binde de irakiske styrkene. Under ledelse av 
Ali Hassan al Majid, også kjent som Kjemiske Ali, ble irakiske regulære 
soldater tvunget til å delta i væpnede aksjoner mot koalisjonsstyrkene. Den 
sivile befolkningen ble holdt i et jerngrep slik at man ikke turte å gjøre opprør 
mot regimet. I tillegg hadde han regimetro styrker som lojalt ofret seg fremfor 
å bli utsatt for hevnangrep fra Sjiamuslimene. Irakerne ønsket at de britiske 
styrkene skulle kjøre seg fast i byen og således få store tap som ville påvirke 
opinionen i Vesten spesielt og i verden forøvrig.  
I dagene som kom drev irakiske regulære og irregulære styrker raid ut av byen 
mot de britiske styrkene som hadde problemer med å besvare ilden på grunn av 
faren for å skade uskyldige sivile. De irakiske styrkene gjorde også utstrakt 
bruk av irregulære metoder som ”hvitt flagg taktikk” og kombattanter i sivile 
klær for å komme i posisjon for å ramme Britene. Man var redd for at en hurtig 
inntagning av byen kunne resultere i en voldsom kamp gate for gate. Dette 
kunne i neste omgang føre til at motstanden i Bagdad ville bli sterkere og at 
irakerne ville få tid til å tilpasse forsvaret av byen til det operasjonsmønstret 
Britene hadde i Basra. I tillegg ville man ikke binde 7th Armoured Brigade i 
tilfelle det ble behov for de for å støtte fremrykningen mot Bagdad lengre nord. 
De britiske styrkene valgte å opptre tålmodig ved å fortsatt holde en ”løs” ring 
rundt byen, samarbeide med sivile myndigheter, gjennomføre mindre raid inn i 
byen og søke å isolere og slå ut ledende Baath parti medlemmer. Man brukte 
informasjon fra MI 6 agenter samt andre elementer i et informatørnettverk som 
hadde blitt kraftig utviklet frem til starten av krigen for å få oversikt over 
hvilke mål de skulle gå mot. I tillegg brukte man den relativt lette kontrollen 
rundt byen til å få infiltrert SOF, skarpskyttere og agenter som begynte å ta ut 
enkeltpersoner fra ledelsen i Baath partiet. Hensikten med disse aksjonene var 
å vise Baath parti lederne at de ikke kunne gjemme seg for koalisjonsstyrkene, 
men at de når som helst kunne bli nedkjempet. Det var også et poeng med 
denne opptrappingen å vise Sjiamuslimene at byen etter hvert ville bli frigjort. 
Man benyttet også luftstridskrefter til å bekjempe utvalgte mål som 
partihovedkvarter, baser til de irregulære Fedayeen styrkene og 
ammunisjonsdepoter.  
Inne i byen utviklet en humanitær katastrofe seg for hver dag som gikk og 
Britene prøvde å få inn noe hjelp, men lyktes ikke med de mengder som det var 
behov for. Det ble gjort flere forsøk fra de irakiske styrkene på å bryte seg ut 
av byen med stridsvogner, men dette ble slått tilbake da de britiske Challenger 
stridsvognene bekjempet de irakiske før de kunne besvare ilden. Etter en ukes 
beleiring av byen begynte man å gjennomføre større raid inn i byen  for å teste 
de irakiske forsvarsforberedelsene og man la igjen skarpskytterlag og 
fremskutte observasjonsposter inne i byen som kunne lede indirekte ild og 
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bekjempe oppdukkende mål. Den 30 mars gjennomførte man den største 
britiske operasjonen under kampanjen hvor man påførte de irakiske styrkene 
store tap og den ble et slags vendepunkt. Utover i begynnelsen av april 
intensiverte man raidene inn i byen med pansrete stridsgrupper som slo til mot 
spesifikke Baath parti mål. Alle disse raidene må sees i sammenheng med de 
kontinuerlige PSYOPS som foregikk hvor man gjorde det klart at koalisjonen 
ikke ville svikte Sjiamuslimene denne gangen og at Baath parti medlemmene 
ville bli drept eller tatt til fange. Etter hvert begynte enkelte Sjiamuslimer å 
hjelpe koalisjonen og man fikk et stemningsskifte. Den 5 april bombet man 
”Kjemiske Ali” sitt gjemmested og en stund trodde man at han var drept. 
Ryktet om at han var drept spredde seg og svekket posisjonen til regimet enda 
mer i Basra. 
Den 6 april gjennomførte man et større angrep med mekaniserte styrker inn i 
byen hvor planen var å trekke seg ut om natten. Da man kom inn i byen 
oppdaget man at motstanden var i ferd med å kollapse og man valgte å befeste 
stillingen inne i byen. Et koordinert angrep med støtte fra luftstridskrefter mot 
et sterkt befestet fabrikkanlegg var suksessfullt og man fortsatte med 
opprensking av den siste Fedayeen skansen som var Universitetet. Etter dette 
løste motstanden seg opp og man rensket opp små enkeltelementer rundt i byen 
det neste døgnet med lettere styrker fra 16th Air Assault Brigade. Når dette var 
over trakk ”the Paras” seg ut av byen noe som førte til at Sjiaene startet å 
kaste steiner på noen av de gjenværende pansrete elementene. Sjefen for en av 
stridsgruppene forstod situasjonen og beordret sitt personell til å stige av 
vognene, ta av hjelm og stridsutrustning og bevege seg ut i den opprørske 
folkemengden. Da forstod Sjiamuslimene at Britene hadde tenkt å bli i Basra. 

4.3.2 Analyse av Kampen om Basra 
Det overordnete målet om å pasifisere Basra for derigjennom å svekke 
motstanden på de andre frontene må sees på som en indirekte tilnærming for 
kampanjen som helhet. Hadde man lykkes med en hurtig pasifisering av byen 
er det rimelig å tro at dette ville vært et viktig element i å påvirke befolkningen. 
Når man så oppdaget at det ikke var mulig å innta byen uten risiko for større 
tap av egne og sivile så valgte man å gruppere rundt byen og gå over til 
tålmodig å bearbeide motstanderen inne i byen.  
Tiden ble brukt til å skape seg et best mulig bilde av motstanderen gjennom å 
benytte allerede infiltrert personell samt å infiltrere nye. Med grunnlag i de 
etterretninger man fikk fra patruljene og agentene startet man å bekjempe mål 
som var identifisert som avgjørende for den irakiske motstanden i form av 
Baath parti medlemmer. Gjennom denne tilnærmingen fokuserte man på å 
skape en svakhet ved at man svekket mulighetene for regimet til å kontrollere 
befolkningen. Koalisjonsstyrkene fikk redusert motstanden fra befolkningen og 
etter hvert fikk de støtte fra deler av dem. I denne tilnærmingen lå det et stort 
fokus på å påvirke regimets og befolkningens vilje og kan betraktes som en 
utstrakt bruk av PSYOPS. Man søkte å skape en følelse hos regimets 
representanter av at de ikke var trygge når de organiserte motstanden samtidig 
som man skapte en følelse hos befolkningen av at regimet mistet grepet.  
Et av midlene man brukte for å bekjempe disse målene var en form for 
operasjoner på dypet. Man brukte patruljer på bakken for å lede indirekte ild i 
form av flyleverte og andre avstandsleverte presisjonsvåpen eller bekjempe 
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enkeltpersoner med skarpskyttere.131 Man hadde altså skaffet seg en fleksibel 
evne til å bekjempe oppdukkende mål på kort varsel enten gjennom bruk av 
skarpskyttere eller indirekte ild. 
Man utnyttet koalisjonens teknologiske fortrinn til den nevnte bekjempningen 
både i form av sensor-  og våpensystemer. Bekjempningen av irakiske 
stridsvogner utenfor deres rekkevidde med de overlegne Challenger 
stridsvognene var også et eksempel på at man utnyttet en teknologisk 
overlegenhet. 
Når man så valgte å gå inn i byen med større styrker gjorde man dette ved å 
sette sammen stridsgrupper som med høyt tempo gikk mot de siste 
motstandsreder for å skape en avgjørelse. De sammensatte styrkene bestod av 
både pansrede styrker for å  møte kraftig ild og lettere styrker som hurtig kunne 
ta seg frem i den uoversiktlige bebyggelsen. 
Totalt sett valgte man altså å avvente bruk av større direkte konfrontasjoner og 
heller fokusere på å bruke tiden som et våpen for skaffe seg 
informasjonsoverlegenhet, samtidig som man drev punktmålsbekjempning inne 
i byen for å gjøre motstanderen svak og skaffe befolkningens støtte før en 
avgjørende innsats. 

4.4 Operasjonene i nord – SOF, luftbårne styrker og kurdisk millits 

4.4.1 Beskrivelse av operasjonen 
For å åpne en front i nord begynte man å infiltrere en stridsgruppe kalt Task 
Force Viking fra 10th Special Forces Group fra Romania til Bashur flyplassen 
20 mars. De skulle i utgangspunktet hatt med seg lettpansrede Humvee 
hjulkjøretøy med avansert sambandsutrustning og diverse våpensystemer både 
mot bakke og luftmål. Med bakgrunn i lite strategisk lufttransportkapasitet 
måtte de klare seg med lokalt anskaffede kjøretøyer frem mot slutten av mars. 
Disse styrkene hadde selvsagt også kapasitet til å belyse mål for 
presisjonsbekjempning fra fly. Forut for dette hadde mindre SOF elementer 
infiltrert en måned tidligere for å etablere kontakt med lokale styrker og 
innhente informasjon om motstanderen i området.  
For å underlette samarbeidet med luftstridskreftene hadde man med en oberst 
fra Air Force med SOF operasjoner som spesialfelt slik at støtten fra både Air 
Force, Navy og AC-130 kunne utnyttes best mulig. Oppdraget til Task Force 
Viking var innledningsvis å skape en sammensatt styrke av sine egne styrker 
og omlag 65000 soldater fra to kurdiske militser som sammensatt ble kalt 
Peshmerga. Man fikk tre oppdrag som skulle samordnes med denne 
sammensatte styrken. For det første skulle man bekjempe trusselen fra Ansar 
Al Islam geriljaen som drev desstabiliserende virksomhet og terrorisme fra sine 
gjemmesteder i fjellområdene mot Iran.  For det andre skulle man angripe og 
binde de omlag 90000 irakiske styrkene132 som var gruppert langs grensen mot 
det kurdisk kontrollerte området slik at de ikke kunne forsterke forsvaret av 
Bagdad. For det tredje skulle man sikre oljefeltene samt sikre og stabilisere 
Kirkuk og Mosul. Kjernen i dette området var den oljerike byen Kirkuk som 
alle de etniske gruppene ønsket kontroll over. Hele tiden skulle man sikre at 
Tyrkia ikke blandet seg inn i konflikten med bakgrunn i at tyrkiske 
                                                 
131 Det er rimelig å betegne dette som operasjoner på dypet da de sentrale deler av byen ikke kunne 
nås med direkterettet våpenvirkning fra regulære styrker uten å gå inn i byen. 
132 Ett Republikanergardekorps og tre regulære armekorps. 
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myndigheter fryktet at Kurderne skulle få styrket sin kontroll i området. Av 
potensielle motstandere var det flere styrker som delvis var støttet av det 
irakiske regimet og Iran. Foruten styrkene som var gruppert langs grenselinjen 
hadde det irakiske regimet sikkerhetsstyrker som opererte inne i området med 
oppdrag å likvidere desertører. På et senere tidspunkt ville flere 
koalisjonsstyrker bli enten underlagt Task Force Viking eller operere i det 
samme området slik at totalen var på omlag 80000 soldater.133 For å skape tillit 
hos de kurdiske styrkene startet man 27 mars med å bekjempe Ansar Al Islam i 
fjellområdene i øst. Dette gjorde man ved å dele Peshmerga inn i seks grupper 
støttet av SOF med avansert utrustning for å peke ut mål for koalisjonens 
luftstridskrefter. Metodisk utnyttet man den overlegne teknologiske kapasiteten 
og den enorme effekten av våpenlaster fra fly og ødela de sterke befestningene 
og drev motstanderen på flukt. Deretter startet man fremrykningen mot 
grenselinjen med Peshmerga styrkene støttet av en enorm våpenvirkning fra 
flyleverte presisjonsvåpen og AC 130. 173. Airborne Brigade ble satt inn 26 
mars med fallskjerm i området rundt Harir flyplass for å forsterke koalisjonens 
konvensjonelle kapasitet i området. Etter å ha reparert flystripen ble det i de 
kommende dagene flydd inn forsterkningsavdelinger både lette og pansrete.134  
Angrepet mot de irakiske styrkene fortsatte og sammensatte operasjoner av 
SOF, konvensjonelle koalisjonsstyrker og Peshmerga støttet av luftstridskrefter 
ble gjennomført. Det er verdt å nevne at SOF baserte mye av sitt 
operasjonsmønster på støtten fra luftstridskreftene og de gikk i praksis ikke inn 
i tyngre strider uten å ha tilgjengelig slik støtte innen få minutter. Etter hvert 
trakk de irakiske styrkene seg tilbake og til slutt kollapset grenselinjen og veien 
lå etter hvert åpen til Mosul og Kirkuk. Den 12 april rykket styrkene inn i 
Mosul og det irakiske regimet hadde mistet kontrollen over den nordlige 
fronten. Dette betydde ikke at koalisjonen hadde kontroll over området, men 
den regulære krigføringen var over. 

4.4.2 Analyse av Operasjonene i nord 
Som helhet er det på sin plass å nevne at operasjonen i nord skulle binde 
irakiske styrker som ellers ville kunne bli satt inn for å forsterke forsvaret av 
Bagdad. Dette må sees i sammenheng med at General Franks søkte å villede 
det irakiske regimet ved å skape usikkerhet hvorvidt 4th 4.Infantry 
Divisionanised Division ville bli satt inn i nord selv etter at man hadde fått 
underhånden signaler om at Tyrkia ikke ville tillate koalisjonsstyrker gjennom 
landet. Man ønsket å få de irakiske styrkene til å være spredt slik at man kunne 
skape svakheter i forsvaret av Bagdad. Dette må kunne betegnes som en 
indirekte tilnærming i forhold til operasjon ”Iraqi Freedom” sitt mål om å ta 
kontroll på Bagdad.  
For å nå målsetningen skulle man tidlig skape tillit hos den lokale militsen 
gjennom nedkjemping av motstandsbevegelser som Ansar Al Islam slik at 
                                                 
133 173 Airborne Brigade, 26th MEU, 1-14 Infantry battallion fra 10th Mountain Division, Task 
Force 7 (en britisk spesialstyrke) og 2 Civil Affairs grupper forsterket koaliusjonen etter hvert. 
134 Det råder uenighet mellom Purdum og Scales/Murray om hvorfor 173. Airborne Brigade ble satt 
inn med skjerm. Purdum hevder de kunne landet med fly, men hoppet for at General Franks ønsket 
å vise irakerne at koalisjonen kunne sette inn styrker hvor som helst. Scales/Murray forklarer det 
med at rullebanen rett og slett var ødelagt og at derfor hoppet det 20 såkalte rapid runway repair 
spesialister med for å reparere banen. Med utgangspunkt i erfaringene fra Afghanistan og relativt 
store hopprelaterte skader synes det ikke sannsylig at man ville satt de inn med skjerm hvis det var 
et alternativ å sette de på bakken med fly. 
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denne kunne delta i den overordnete operasjonen med å binde og nedkjempe de 
irakiske regulære styrkene. På denne måten kunne man utnytte den store 
mengden lokal milits for å slippe å bruke koalisjonsstyrker i for mye direkte 
konfrontasjon, men for å lede og understøtte militsens fremrykning mot de 
regulære irakiske styrkene. Underveis var det viktig å ta ut motstandslommer 
for å holde Peshmerga militsen sin motivasjon oppe gjennom å bekjempe 
irakiske posisjoner som hadde stor politisk betydning for dem. 
Det faktum at man lot operasjonen i Nord ledes av SOF og lot de være et 
kjerneelement i utførelsen indikerer at man la vekt på å bruke et 
operasjonsmønster som baserer seg på hemmelighold og overraskelse. Det 
ligger i SOF operasjoners natur å ta i bruk slike elementer.  Det er også på sin 
plass å påpeke at det i SOF operasjoners natur ligger at man med små enheter 
søker å slå mot svakheter og avgjørende punkter for å skape avgjørelse fremfor 
å gå i direkte konfrontasjon med motstanderens styrke.135 Det er også rimelig at 
en så komplisert oppgave hadde behov for det høye kompetansenivået slike 
styrker har. 
Operasjonene baserte seg på at SOF ledet inn og ga målanvisninger til 
luftstridskrefter for å bekjempe både motstandslommer med Ansar Al Islam og 
regulære irakiske styrker. Selv om det er vanskelig å påvise at de opererte på 
dypet er det muligens slik at det i dette scenarioet ikke er relevant å snakke om 
et dyp tatt i betraktning det fragmenterte stridsfeltet man opererte i.  
Bekjempningen som SOF foresto baserte seg på å utnytte overlegen teknologi 
hva gjelder sensorer, samband, målanvisning, mørkerforsterkningsutstyr og 
avstandsleverte våpen.  
Operasjonsmønstret baserte seg også på fleksible målvalg sterkt knyttet til både 
bruken av avstandsleverte våpen og bekjempning av motstandslommer. 
Oppdraget som SOF hadde i nord var svært oppdrags- og stridsgruppeorientert. 
Man hadde en stor grad av frihet til å løse oppdraget i henhold til sjefens 
intensjon og man satte sammen hensiktsmessige styrker av SOF, regulære 
styrker og lokal milits for å best mulig utnytte de tilgjengelige ressurser. 

4.5 Kryssningen av Karbala og sikringen Bagdad Lufthavn 

4.5.1 Beskrivelse av operasjonen 
De fremste elementene av 3.Infantry Division hadde nådd An Najaf den 23 
mars og hadde blitt værende der med en stor del av styrken på grunn av 
sandstormen, irakisk motstand og etter hvert en stor utspredning på sine styrker 
langs hele fremrykningsaksen. Byen var et viktig punkt for å få kontroll på 
Karbala området og måtte sikres for å unngå å få avskåret forsyningslinjene i 
det videre fremstøtet mot Bagdad. Karbala området er et smalt stykke ørken 
mellom Euphrat og innsjøen Al-Razzazah som er nøkkelen for å nå Bagdad fra 
sørvest. I forbindelse med overgangene over Euphrat var det gjort store 
antimobilitetsforberedelser av Irakerne. 
Kampen om An Najaf varte fra 24-27 mars hvor man hadde kontroll på inn- og 
utfart av byen, men det var fortsatt motstandslommer inne i byen. Den 28 mars 
opplevde man det første selvmordsangrepet under operasjonen ved en av 
                                                 
135 Dette er en antagelse med utgangspunkt i operasjonsmønsteret til SOF da det ikke er tilgjengelig 
detaljerte beskrivelser av hva SOF gjorde. Årsaken til dette er delvis at SOF operasjoner foregikk i 
Irak lenge etter at de regulære kamphandlingene var over og delvis at man rent generelt ikke ønsker 
å frigi slike detaljer. 
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kontrollpostene inn til An Najaf. På dette tidspunktet ble det en diskusjon 
hvorvidt man skulle konsolidere stillingen og vente på forsterkninger fra 4th 
Infantry Division som var på vei inn i Kuwait før man fortsatte mot Bagdad. 
Faren med en slik ”pause” var at man mistet initiativet og overraskelses-
elementet som lå i det tempoet man hadde holdt frem til nå. I en 
videokonferanse mellom Administrasjonen i Washington og General Franks 
den 29 mars gjorde Presidenten det klart at Franks fikk full støtte for å fortsette 
fremrykningen. Samtidig ble deler av 101. Airborne Division og 2nd BCT/82 
Airborne Division satt inn for å støtte og etter hvert avløse 3.Infantry 
Divisionrundt An Najaf og andre knutepunkter langs fremrykningsaksen til 
V.Corps slik at de kunne kraftsamle sine styrker for den videre 
fremrykningen.136 Et annet vesentlig moment var at rapportene fra 
luftstridskreftenes bekjempning av Republikanergardedivisjonene sør for 
Bagdad under sandstormen viste seg å være svært positive. Man hadde f. eks 
redusert Medina-divisjonens kampkraft til omlag 25 prosent. 
Den 1 april var de irakiske styrkene engasjert langs linjen Karbala i vest til Al 
Kut i øst av V.Corps og 1.MEF. For å skape et gjennombrudd opprettholdt man 
dette presset for å binde de irakiske styrkene som forsvarte Bagdad og tvinge 
de ut av sine dekninger slik at luftstridskreftene kunne drive bekjempning. Man 
ønsket også å skape inntrykk av at V.Corps og 1.MEF vil linke sammen sine 
styrker for et angrep mot Bagdad fra sør. I tillegg valgte man innom V.Corps å 
finte et direkte angrep mot Medina-divisjonen utenfor Karbala med mindre 
deler av 3.3.Infantry Division Inf Div. På denne måten klarte man å skape en 
luke slik at man fikk hoveddelen av divisjonen gjennom Karbalaområdet. Etter 
intense kamper klarte man i løpet av 2 april å få de første elementene over 
Euphrat og etablere kontroll ved overgangene samt etablere provisoriske 
overganger. På dette tidspunktet bestemte man seg for å presse frem mot 
Bagdad og 3 april stod man med en kompanistridsgruppe og sikret 
knutepunktene vest av Saddam International Airport. Denne styrken var 
engasjert i intense strider den 3-4 april med enorm støtte fra luftstridskrefter. 
De irakiske styrkene i området, både regulære og Fedayeen, tok store tap. 
Koalisjonen tok dette som en indikasjon på at det irakiske forsvaret av 
vestsiden av byen vaklet og man førte frem en brigadestridsgruppe for å 
forsterke sikringen rundt Bagdads vestside og man inntok lufthavnen med en 
annen. Mindre elementer av 101.Airborne Division ble også satt inn i 
forbindelse med inntagningen av lufthavnen. Den 5 april hadde de amerikanske 
styrkene lufthavnen på sine hender.  
Under hele fremrykningen opererte SOF på dypet og ga etterretninger til de 
fremrykkende styrkene, sikret vitale knutepunkter samtidig som de også 
bekjempet høyverdige mål.  

                                                 
136 Opprenskingen av An Najaf fortsatte til man hadde kontroll på byen 1 april. Denne perioden før 
man fortsatte fremrykningen mot Bagdad ble av mange beskrevet som en operativ pause. Det synes 
uviktig å komme til en konklusjon på det spørmålet. Man brukte tiden til å få kontroll på området og 
samle styrker for en videre kraftsamling samtidig som sandstormen gjorde en videre fremrykning 
vanskelig. Det som kan brukes som argument for at det var en operativ pause er at man hadde behov 
for etterforsyninger til V.Corps fremste avdelinger. På den annen side hadde ikke 1.MEF et 
tilsvarende behov. Det man kunne diskutere var om denne ”pausen” var et villedningsforsøk hvor 
man forsøkte å få de irakiske styrkene til å rykke frem ut av Bagdad for lettere å kunne bli 
bekjempet i terreng som var mer gunstig for koalisjonen og for at luftstridskreftene kunne drive 
bekjempning på dypet. Et riktigere begrep vil kanskje være å kalle dette for en ”branch” på 
operasjonsplanen for å kunne fortsette fremrykningen. 
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4.5.2 Analyse av Karbala kryssningen og sikringen Bagdad Lufthavn 
Da man bestemte seg for å fortsette å presse på fremrykningen mot Bagdad så 
gjorde man dette samordnet med 1 MEF sin fremrykning i sørøst for å binde 
opp de irakiske styrkene på bred front og skape et inntrykk av man ville innta 
Bagdad fra sør. I dette lå det et forsøk på å villede irakerne til å kraftsamle om 
forsvar av Bagdad mot sør. I tillegg ønsket man med dette presset å tvinge 
irakerne til å manøvrere og gi slipp på sine forberedte forsvarsstillinger slik at 
de kunne bekjempes med luftstridskrefter. 
På taktisk nivå i 3.Infantry Divisionutnyttet man dette til å finte et angrep mot 
Karbala fra sør slik at man skapte en åpning for at hoveddelen av tet 
avdelingene kunne omgå Karbala og rykke frem mot Bagdad. Man brukte altså 
villedning for å kunne skape en åpning eller en svakhet i forsvaret av Bagdad. 
Forut for offensiven hadde man utnyttet den teknologiske overlegenheten i 
form av luftbårne sensorer og presisjonsvåpen til å bekjempe store irakiske 
formasjoner fra luften under sandstormen Shamal uten at Irakerne kunne 
motvirke det. Dette kan til en viss grad også hevdes å ha vært angrep mot 
motstanderens kommunikasjonslinjer slik at forsterkninger ikke kunne 
fremføres for å møte koalisjonsstyrkene som en del av forsvaret av Bagdad. 
Etter at åpningen ved Karbala var et faktum presset man på med stridsgrupper 
som med høyt tempo rykket frem med det overordnete målet å sikre Bagdad fra 
vest. Man opptrådte med risikovilje ved å fremføre små stridsgruppeorganiserte 
kompanier som utnyttet sitt tempo og sin evne til å benytte støtte fra 
luftstridskrefter for å rulle opp forsvaret av Bagdad fra vest. Ved gjentatte 
anledninger viste man evne til fleksibelt å detektere og velge mål som man 
bekjempet. Dette ble gjort ved å bruke de antallsmessig underlegne 
kompanistridsgruppene til å engasjere motstanderformasjoner som stod i skjul 
for så å bekjempe de fra luften. I duellsituasjoner mellom amerikanske og 
irakiske stridsvogner viste man gang på gang den teknologiske overlegenheten 
man hadde i form av moderne stridsvogner og panservernvåpen.  
Under hele fremrykningen la man vekt på man operasjoner på dypet for 
informasjonsinnhenting og bekjempning av oppdukkende mål. 

4.6 Inn i Bagdad fra vest – Thunder Runs 

4.6.1 Beskrivelse av operasjonen 
Man hadde hele tiden vært bekymret for at inntagningen av Bagdad ville bli en 
kamp gate for gate med enorme tap på begge sider. Allikevel opplevde man at 
tempo og risktagning hadde gitt bra uttelling så langt, så man ønsket å utnytte 
at man hadde initiativet. Den 5 april etablerte man en bataljonsstridsgruppe 
støttet av flystridskrefter som gjennomførte en tre timers stridsoppklaring, et 
såkalt Thunder Run, inn gjennom Bagdads forsteder mot sentrum for så å 
svinge ut igjen til lufthavnen. Hensikten var å teste forsvaret av byen og vise at 
koalisjonsstyrkene kunne bevege seg inne i Bagdad uten å ta tap. Dette var på 
mange måter en maktdemonstrasjon for å vise at det irakiske regimet ikke 
lenger kunne forsvare byen og at det var et tidsspørsmål før byen falt.  
Den 6 april hadde man indikasjoner på at den styrende eliten var på flukt ut av 
byen på nordsiden for å ta seg til Syria og man satte av en brigadestridsgruppe 
for å stanse fluktruten. Forut for dette hadde SOF begynt å etablere vei- 
sperringer nord for byen for å hindre flukt i retning av Tikrit, som var  Saddam 
Husseins siste sterke skanse.  
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Samtidig som Amerikanerne stod ute i forstedene og fluktrutene hadde blitt 
avstengt stod den irakiske Informasjonsministeren  på direktesendt TV og sa at 
Amerikanerne tok store tap og at de ikke var i byen. Koalisjonen opplevde at 
Irakernes kulminasjonspunkt var nær, men man klarte ikke å få de til å innse 
det på grunn av regimets kontroll på folket. Man besluttet da et nytt Thunder 
Run  inn i byen hvor man skulle søke å bli der for å få Irakerne til å innse 
situasjonen137. Den 7 april angrep to bataljonsstridsgrupper inn i Bagdad. De 
kjempet seg gjennom intens fiendtlig ild, men klarte etter relativt kort tid å 
komme seg inn i Bagdad City med en stridsgruppe og med en annen til to av 
Saddam Husseins palasser ved bredden av Tigris. Det ble en intens kamp for å 
få inn etterforsyninger inn til stridsgruppene i byen slik at de kunne bli der og 
beholde det psykologiske overtaket man hadde skaffet seg. Kampen foregikk 
den 7 og natten til den 8 april til den irakiske motstanden brøt sammen. Fra 
dette tidspunktet mistet Informasjonsministeren all troverdighet som han hadde 
hatt i Arabisk media og fra og med den 9 april så eller hørte man ikke mer fra 
verken han eller regimet forøvrig. Det som skjedde var att man begynte å 
renske opp motstandslommer i Bagdad og linke opp med 1.MEF som hadde 
rykket inn i Bagdad fra øst. Fra nå gikk operasjonen over i en ny fase som ikke 
vil bli behandlet i denne studien. 

4.6.2 Analyse av inntagningen av Bagdad fra vest 
Når man hadde etablert kontroll over Bagdad Lufthavn og innfartsårene til 
Bagdad fra vest og nord så var man i en situasjon hvor man kunne valgt å 
konsolidere stillingen og bygge opp en styrkemessig overlegenhet før man 
startet kampen om selve byen. Man valgte isteden å fortsatt utnytte tempo og 
overraskelse for å skape en avgjørelse før irakerne kunne organisere et forsvar 
av byen. Frem til dette tidspunktet hadde man klart å hele tiden operere med et 
slikt tempo at de irakiske styrker ikke var i stand til å finne effektive mottiltak 
og således kontinuerlig opplevde overraskelser. Denne overraskelsen ville man 
utnytte videre og verden ble også overrasket når man i løpet av et døgn så 
stridsvogner inne i Bagdad.  
Man innså også fra koalisjonens side at man var kommet til et tidspunkt hvor 
man måtte få det irakiske folk og regime samt de irakiske styrkene til å forstå 
at det irakiske regimet var nær et kulminasjonspunkt. Sett i lys av dette kan 
man hevde at hele inntagningen av Bagdad gjennom de to ”Thunder Runs” var 
en informasjonsoperasjon for å vinne mediekrigen både i forhold til regimet og 
befolkningen. Måten man valgte å organisere disse to innsatsene på var som 
tidligere basert på stridsgruppeorganisering med sterk støtte av luftstridskrefter 
som opererte med høyt tempo, risikovilje og med et fritt oppdrag innenfor 
rammen av en intensjon. Denne måten å organisere innsatsene på bygget også 
på en kontinuerlig fleksibilitet i forhold til målvalg hvor man umiddelbart fikk 
effekt av den flystøtte som var tilgjengelig. Inne i byen (på dypet) opererte 
SOF som ga verdifulle etterretninger til de fremrykkende styrkene samtidig 
som de også bekjempet høyverdige mål. Kombinasjonen av stridsgrupper, 
SOF, teknologisk overlegenhet i form av sensorer og presisjonsvåpen ga 
umiddelbare effekter når man valgte å gå inn i Bagdad.  

                                                 
137 Denne beslutningen kom etter et VTC møte mellom Gen Franks, CLCC Gen McKiernan, Sjef 
V.Corps Gen Wallace og Sjef 3.Infantry Division General Blount. 
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4.7 Omgåelsen av Al Kut og inn i Bagdad fra Sørøst 

4.7.1 Beskrivelse av operasjonen 
1.MEF hadde rykket frem i det Mesopotamiske dalføret mellom Euphrat og 
Tigris langs hovedvei 1 og 7 og stod opp mot Al Kut i øst og Ad Diwaniyah i 
Vest. De hadde siden den 20 mars vært gjennom harde kamper for å sikre 
overgangene over Euphrat ved An Nasiriyah og etter hvert hadde 101.Airborne 
Division blitt satt inn for å sikre en del av knutepunktene i tilknytning til 
Euphrat slik at 1.Marine Division kunne samle kampkraft fremover i dalføret. 
Task Force Tarawa ble satt inn for å renske opp i An Nasiriyah, sikre de etter 
hvert utstrekte forsyningslinjene til 1.MEF og for å sikre viktige knutepunkter 
på veien frem. Underveis hadde 1.MEF sine egne flyressurser i form av 
3.Maritime Aircraft Wing (MAW) som understøttet de fremrykkende 
avdelingene med både nærstøtte og bekjempning på dypet. Hensikten med 
1.MEF sin fremrykning hadde vært å engasjere irakiske styrker slik at trykket 
og trusselen mot V.Corps skulle reduseres og deres fremrykning i vest skulle 
kunne skje hurtigst mulig med minst mulig opposisjon138. Dette ble spesielt 
viktig rundt den 27-30 mars når de fremste elementene i V.Corps skulle bryte 
gjennom Karbala området. Med bakgrunn i dette var 1.MEF sin fremrykning 
på to akser en måte å skape en luke i vest for V.Corps ved at Irakerne fikk 
inntrykk av at det samordnete angrepet mot Bagdad kom fra sør. I tillegg skulle 
1.MEF komme i en slik posisjon at de kunne angripe Bagdad fra sørøst slik at 
byen skulle bli tatt i en knipetangsmanøver. Slik situasjonen var nå ble 
utfordringen å komme seg over Tigris for da ville veien ligge åpen mot 
Bagdad. For å få til dette valgte man 31 mars å rykke frem til Al Kut langs 
hovedvei 7 i øst med 1.Regimental Combat Team for å skape et inntrykk av at 
man ville krysse Tigris der. Dette førte til at de irakiske styrkene forsterket 
forsvaret av overgangene ved Al Kut slik at de ble skapt en luke ved 
overgangene lenger nord ved An Numaniyah. Styrken ved Al Kut ble bundet 
og hovedstyrken av 1.Marine Division rykket frem fra Ad Diwaniyah på 
hovedvei 27 og nådde An Numaniyah den 2 april. Etter å ha sikret overgangen 
og etablert alternative overganger gikk de over Tigris 3 april for så å fortsette 
mot Bagdad. Regimentstridsgruppen som hadde villedet Irakerne ved Al Kut la 
igjen en sikringsstyrke og linket opp med hovedstyrken i An Numaniyah ved å 
gå nordover på vestsiden av Tigris. Man hadde gjennomført en vellykket 
villedning og den irakiske styrken var omringet. 
Regimentstridsgruppene forsatte fremrykningen og møtte motstand av både 
regulære styrker og Fedayeen, men hadde relativt små egne tap. Man nådde 
Diyalah elven som renner gjennom de østre forstedene av Bagdad 6 april. For å 
kunne rykke inn i Bagdad gjennomførte man den 7 april krysning av elven med 
alle tre regimentstridgruppene i 1.Marine Division mot irakiske styrker som lå 
på andre siden.139 Etter å ha etablert et brohode og fått stridsgruppene over 
fortsatte den siste stridsgruppen inn i Bagdad frem mot Tigris og linket opp 
med de elementer fra V.Corps som hadde gjennomført det andre Thunder Run 
fra vest. Det var fortsatt lommer med motstand inne i Bagdad og man vurderte 
å sende inn en variant av Thunder Runs inn i Bagdad den 9 april, men det viste 

                                                 
138 Bing West, F.J., Maneuver Warfare:It worked in Iraq, Navali Institute Proceedings, February 
2004, s 37, (http://www.navalinstitute.org [8 mars 2004]). 
139 Det var første gang siden Korea krigen at USMC gjennomførte ”an opposed river crossing”. 
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seg at hele Baath parti strukturen hadde kollapset og man var i praksis kommet 
over i den neste fasen som ikke blir behandlet i denne studien.  

4.7.2 Analyse av Al Kut  og inntagningen av Bagdad fra sørøst 
1.MEF sin fremrykning mot Bagdad må ses i sammenheng med valget man 
gjorde om å presse de irakiske styrkene på bred front fra sør både i vest med 
V.Corps og i øst med 1.MEF. Som tidligere nevnt var det et overordnet mål å 
villede Irakerne til å tro at inntagningen av Bagdad skulle skje fra sør. På denne 
måten ble 1.MEF sin strid en forutsetningsskaper for å lette trykket på V.Corps 
sine tetavdelinger i vest for at de skulle kunne trenge gjennom Karbala 
åpningen. I neste steg inntok man Bagdad i en knipetangsmanøver fra både 
vest og øst og gjennomførte en koordinert inntagning av byen samtidig som de 
irakiske styrkene var bundet opp med store styrker i et forsvar mot sør. Man 
hadde altså formet de irakiske styrkene og skapt åpninger i deres forsvar av 
byen ved å bruke 1.MEF på en slik måte at V.Corps kunne opptre indirekte. 
På taktisk nivå valgte man å finte et angrep mot Al Kut for å villede Irakerne til 
å tro at man ville krysse Tigris der. Dette førte til at man klarte å gjøre 
motstanden svakere i overgangsområdet lenger nord ved An Numaniyah og 
således skape en åpning i det irakiske forsvaret. Dette synes å ha vært en av de 
mer vellykkede forsøkene på å opptre indirekte under hele  operasjon "Iraqi 
Freedom" ved å gjøre motstanderen svak der man ville skape et gjennombrudd. 
Under hele fremrykningen mot Bagdad opererte 1.MEF stridsgruppeorganisert 
med sine Regimental Combat Teams. De baserte sitt lederskap på 
oppdragstaktikk og sjefen for 1.MEF var opptatt av at alle forstod den 
overordnete intensjonen og 1.MEF sin rolle i  operasjon "Iraqi Freedom"140. 
Underveis gjorde 1.MEF utstrakt bruk av sine egne flyressurser i form av 
3.Maritime Aircraft Wing og bekjempet mål på dypet og ga CAS til de 
fremrykkende styrkene. Som i hele operasjonen forøvrig utnyttet man den 
overlegne teknologien i form av sensorer og presisjonsvåpen til hurtig å 
detektere og bekjempe oppdukkende mål. På samme vis som med 
fremrykningen i vest opererte SOF på dypet og ga etterretninger til de 
fremrykkende styrkene samtidig som de også bekjempet høyverdige mål. 

4.8 Sammenfatning av bruken av den indirekte metode i operasjon 
”Iraqi Freedom” 

Denne sammenfatningen baserer seg på den analysen som er gjort av de fem 
delene av operasjon "Iraqi Freedom". Den baserer seg på en subjektiv 
vurdering av i hvilken grad de åtte nøkkelelementene var fremtredende i de 
respektive delene. Vurderingen graderes i henholdsvis stor grad, noen grad og 
liten grad og presenteres i en tabell. Når man fremstiller resultatet av en 
analyse i en tabell kan det være en fare for at man generaliserer resultatet, men 
det gir et grovt helhetsbilde. Resultatet  som fremstilles i tabellen kommenteres 
i en avsluttende konklusjon. Konklusjonen baserer seg på en grunnleggende 
antagelse om at de fem delene av operasjonen til sammen skaper et 
representativt bilde av operasjon ”Iraqi Freedom” som helhet.  
 
 

                                                 
140 Bing West, F.J., Maneuver Warfare:It worked in Iraq, Navali Institute Proceedings, February 
2004, s 37, (http://www.navalinstitute.org [8 mars 2004]). 
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Nøkkelelementer/Deloperasjoner Basra Spesops i 

Nord-Irak 
Karbala/Bagdad 
lufthavn 

Bagdad 
vest 

Bagdad 
sørøst 

Kraftsamle mot motstanderens svakheter Stor grad Noen grad Stor grad Noen grad Stor grad 
Overraskelse Liten grad Noen grad Stor grad Stor grad Stor grad 
Operasjoner på dypet Stor grad Stor grad Stor grad Stor grad Stor grad 
Angrep mot flanker/ kommunikasjonslinjer. Liten grad Liten grad Noen grad Liten grad Noen grad
Informasjonsoperasjoner Stor grad Noen grad Noen grad Stor grad Noen grad
Fleksible målvalg Stor grad Stor grad Stor grad Stor grad Stor grad 
Utnytte teknologiske forsprang Stor grad Stor grad Stor grad Stor grad Stor grad 
Stridsgrupper med høyt tempo, risikovilje, 
dype penetrasjoner, alternative mål og 
intensjonsfokusert oppdragsbasert ledelse 

Noen grad Stor grad Stor grad Stor grad Stor grad 

Tabell 1 - Anvendelsen av den indirekte metode i operasjon "Iraqi Freedom" 

Som det fremgår av både analysen og tabellen er det rimelig å hevde at man i 
all hovedsak gjennomførte operasjon ”Iraqi Freedom” med et fokus på en 
indirekte tilnærming. Det må selvsagt trekkes frem at det på taktisk nivå 
selvsagt var mange direkte konfrontasjoner. Dette er allikevel ikke noe hinder 
for en indirekte metode for som tidligere nevnt så er det slik at en indirekte 
operasjon gjerne forutsetter at det må gjennomføres direkte taktiske slag. 
Det som først og fremst får operasjonen til å fremstå som indirekte er det 
fokuset man kontinuerlig hadde på å gjennomføre operasjoner på dypet, 
fleksible målvalg og utnyttelsen av den teknologiske overlegenheten man 
hadde fra koalisjonens side. 
Gjennom alle faser av operasjon ”Iraqi Freedom” hadde man styrker som 
opererte på dypet som et ledd i informasjonsinnhentning samt bekjempning av 
irakiske styrker. En stor grad av de bakkestyrkene koalisjonen møtte var sterkt 
desimert av koalisjonens luftstridskrefter på forhånd gjennom operasjonene på 
dypet. Operasjonene på dypet muliggjorde dermed lettere fremgang på bakken. 
Videre hadde man hele tiden tilgjengelig sensorer og bekjempningsmidler som 
medgav at man hurtig kunne detektere og bekjempe oppdukkende mål. På den 
måten klarte man å opprettholde tempoet samtidig som vitale mål ble 
bekjempet. Dette baserte seg i stor grad på at man valgte å utnytte sin enorme 
teknologiske overlegenhet og utnytte denne til å opptre indirekte.  
Overraskelse kombinert med villedning var elementer som gikk igjen i relativt 
stor grad gjennom hele operasjonen. Man brukte villedning for å forme 
motstanderen slik at man lettere kunne finne åpninger og tempoet ble i stor 
grad brukt for hele tiden å kunne opptre overraskende. På denne måten fikk de 
irakiske styrkene aldri tid til å agere, men måtte reagere på de innsatser 
koalisjonsstyrkene gjennomførte. Hvorvidt villedningen var en del av det man 
kan kalle en bevisst informasjonsoperasjon eller om det var en integrert del av 
de kontinuerlige forsøkene på å skape svakheter er kanskje et retorisk spørsmål 
som vil behandles i neste kapittel.  
Stridsgruppeorganisering og sammensetning av avdelinger som opererte med 
høyt tempo og med en oppdragsbasert ledelse var også fremtredende i 
operasjonen. Man satte sammen de kapasiteter som man hadde behov for i den 
hensikt å skape de effekter man ville påvirke motstanderen med. 
Alt i alt så er konklusjonen at koalisjonsstyrkene opptrådte i stor grad indirekte 
sett i forhold til de nøkkelementer som oppsummerer den indirekte metode.  
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – UPPSATS 19100:2052 
Major Torgeir Byrløkken/CHP 02-04 2004-06-04 47 (59) 

5 Diskusjon av den indirekte metode i operasjon ”Iraqi 
Freedom” 

Har operasjon ”Iraqi freedom” gitt grunnlag for å beskrive den indirekte 
metode på en annen måte ? 

Etter å ha studert operasjonen og analysert den i forhold til nøkkelelementene i 
den indirekte metode i kapittel 4 synes det klart at man hadde en indirekte 
tilnærming fra koalisjonens side. Samtidig så sitter man igjen med en følelse av 
at koalisjonsstyrkene gjorde noe mer en det som fremgår av nøkkelementene 
som skapte indirekte effekter. Det synes som om at operasjonen har gitt 
grunnlag for å poengtere andre elementer som kan ha vært med på å bidra til at 
man oppnådde indirekte effekter. Hvorvidt dette er elementer som er 
eksklusive for denne operasjonen eller om det er mer tidløse elementer som 
kan bidra til å revurdere den indirekte metodes nøkkelementer vil diskusjonen 
søke å gi svar på. 
I dette kapitlet vil det på et fritt grunnlag diskuteres hvordan den indirekte 
tilnærming tok form i operasjon ”Iraqi Freedom” for å se om det gir innspill til 
å revurdere sammenfatningen av metoden slik den er fremstilt i kapittel 3. 
Hensikten med dette er å søke å skape en bedre beskrivelse av hva den 
indirekte metode handler om og dermed validere og falsifisere teoridelen i 
studien. Denne diskusjonen tar utgangspunkt i beskrivelsen og analysen av 
operasjonen i kapittel 4 og nøkkelelementene i kapittel 3. Kapittelet tar for seg 
noen hovedområder som synes å fremtre som vesentlige å diskutere. 

5.1 Treningsstandard, kvalitet og lederskap 
Når man analyserer  operasjon "Iraqi Freedom" synes det klart at man møtte en 
motstander som var svært dårlig øvd og forberedt på krig. På tross av at man så 
en viss taktikktilpasning ved at man gikk over til irregulære metoder, så synes 
det ikke som om dette var særlig effektivt i den delen av krigen som studeres i 
denne studien. Denne asymmetrien i treningsstandard blir av Dr Stephen 
Biddle ved US Army War College trukket frem som en årsak til hvorfor 
koalisjonsstyrkene så effektivt klarte å nedkjempe regimet141.  Man kan snu på 
denne argumentasjonen og se det slik at det er av avgjørende betydning å 
opprettholde en høy treningsstandard på soldater og befal for å kunne opptre 
indirekte overfor en motstander uansett motstanderens nivå. Det bør selvsagt 
også påpekes at det er en fordel å ha en velfungerende organisering av sine 
styrker, ha et godt doktrinegrunnlag og en bra materiellstandard fremfor det 
motsatte når man skal opptre indirekte. Det bør være en mer relevant 
tilnærming å fokusere på hva man selv bør gjøre for å opptre indirekte enn å 
fokusere på hva motstanderen bør være. Som et eksempel på hvordan en høy 
treningsstandard kan påvirke evnen til  å opptre indirekte var det faktum at 
SOF personellet var svært godt utdannet og trent for å kunne håndtere deres 
vanskelige oppdrag.  Anthony Cordesman beskriver SOF personellet som 
”Snake Eaters with Master’s Degrees”142. Han fokuserer på utfordringene med 
hensyn på språk, kunnskap om området, et bredere innblikk i konfliktene i 
området og det å kunne operere svært avansert materiell for å kunne utnytte 
tilgjengelige våpensystemer og plattformer. Uten en slik kvalitet på styrkene er 

                                                 
141 Dr. Stephen Biddle, tale til Committee on Armed Services i The United States House of 
Representatives 21 oktober 2003. 
142 Cordesman, A., The Iraq War:Strategy, Tactics and Militayry Lessons, 2003, s 364. 
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det vanskelig å se for seg at man kunne løse den oppgaven man faktisk gjorde i 
Nord-Irak. Treningsstandard handler altså om noe mer enn kun å ha personell 
som løser sin primæroppgave på en best mulig måte. Kunnskap handler ikke 
bare om utdanning, men også om å selektere personell som har kapasitet til å 
håndtere komplekse situasjoner. 
Det påstås at man  for å kunne opptre manøverorientert med oppdragstaktikk så 
må man ha en godt utdannet styrke143. Det synes både som en riktig og viktig 
påstand. Manøverkrigføringen stiller større krav til den enkelte offiser og 
soldat til å utnytte de muligheter som situasjonen gir. Med utgangspunkt i at 
den indirekte metode er en viktig del av manøverkrigføringen synes det rimelig 
å hevde at utdanningsnivået er et viktig element for å kunne opptre indirekte 
også. Å hevde at det er en forutsetning for å opptre indirekte vil muligens være 
å ta for hardt i, men det er en sterk indikator på at man lettere vil kunne skape 
og utnytte svakheter hos en motstander. 

5.2 Tiden som våpen 
Tiden ble en signifikant faktor i  operasjon "Iraqi Freedom". Det som er 
interessant er at man får eksemplifisert to forskjellige varianter i bruken av 
tiden som begge på hver sin måte synes å ha underbygd en indirekte 
tilnærming. Gjennom hele operasjonen opererte man i stor grad 
stridsgruppeorientert med fokus på høyt tempo hele veien frem til Bagdad falt. 
Dette ble gjort for å holde motstanderen utenfor mulighet til å agere og  snarere 
få han til å reagere. Denne reaksjonen kom gjerne for sent og de regulære 
styrkene sin motstand kulminerte ettersom man omgikk de på vei til Bagdad. 
Det synes som om man brukte tiden som et våpen for å få motstanderen til å gi 
opp fremfor å ta opp motstanden. Det er naturlig å gjøre koblingen til John 
Boyd’s OODA loop144 ved at man hele tiden søkte å komme innenfor 
motstanderens beslutningssirkel. Tiden ble altså et våpen for å kunne møte 
motstanderen der han ikke var forberedt.  
På den annen side opplevde man i kampene om Basra en annen tilnærming. 
Her valgte Britene en tålmodighetslinje hvor det etter hvert ble avgjørende for 
motstanderen å ”lokke” Britene til å ta opp avgjørende strid. Britene lot seg 
ikke lokke til dette, men fortsatte tålmodig å søke å bryte ned motstanden 
innenfra gjennom nålestikk og presisjonsbekjempning av vitale mål. Tiden ble 
altså et våpen hvor tiden var på koalisjonens side145, men med et motsatt 
fortegn enn det den amerikanske fremrykningen mot Bagdad var preget av. 
Denne tilnærmingen til bruk av tiden er på ingen måte et nytt fenomen, men 
noe man har sett eksempler på tidligere fra Britenes side146.  
                                                 
143 Lind, W. S., Håndbok Manöverkrigföring, 2002, s 33 og 51. 
144 Ibid, s 14. 
145 Dette kan synes som en en annen virkelighetsbeskrivelse enn det man fikk inntrykk av gjennom 
media hvor fokuset var at man hadde problemer i Basra fordi man ikke fikk kontroll på byen 
umiddelbart. Sett i forhold til den opprinnelige planen har et slikt syn gyldighet, men man endret 
planen når forutsetningene for den ikke lenger var tilstede og med utgangspunkt i endrete 
forutsetninger valgte man en ny tilnærming som var vellykket.  
146 Det er relevant å vise til Storbritannia sin metode å slå ned opprørerne i Malaysia på 1950 tallet 
på. De integrerte med sivile myndigheter, hadde minst mulig maktanvendelse og brukte politi 
istedenfor militære styrker der dette var mulig. Man hadde gode lokale etterretninger og de militære 
styrkene trente opp de lokale styrkene. Ressurser ble satt inn på å forbedre leveforholdene og man 
hadde ikke minst tålmodighet til å fortsette sin operasjon i mer enn ett tiår. Shy John og Collier 
Thomas W., Revolutionary War, Paret, Peter (ed)., Makers of Modern Strategy:From Machiavelli to 
the Nuclear Age, Princeton University Press, Princeton New Jersey 1986, s 854. 
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Begge tilnærmingene handler om å fylle tiden med effekter som påvirker 
motstanderen for å skape en avgjørelse. Det blir altså en relativ vurdering av 
tiden hvor fokuset er på hva man fyller tiden med av effekter i forhold til 
motstanderen snarere enn en vurdering av den absolutte tiden. 

5.3 Finne svakheter kontra å skape svakheter 
Den indirekte metode fokuserer på å finne svakheter hos motstanderen som 
man skal utnytte for å kunne opptre indirekte og derigjennom skape 
avgjørelser. Det kan synes som om man i  operasjon "Iraqi Freedom" i større 
grad fokuserte på å skape svakheter. I dette ligger det selvsagt en analyse av 
hvor det er man kan skape svakheter, altså et fokus på å finne potensielle 
svakheter. Allikevel er det en mer aktiv tilnærming hvor man erkjenner at 
svakhetene gjerne oppstår i konfrontasjonen mellom to motstående parter. Den 
som kan skape svakheter eller forsterke potensielle svakheter hos motstanderen 
vil kunne utnytte disse til å kunne skape fremgang. Fordelen med en slik 
tilnærming er at man ved å skape svakheter i større grad kan tilpasse hvor man 
selv ønsker å skape avgjørelse. Man kan altså fokusere på å skape svakheter 
hos motstanderen der man selv er sterk og således skape mulighet for 
avgjørelse. På den måten kan man få enda større styrkeoverlegenhet. Dette kan 
kanskje beskrives som den overlegnes mulighet til å bli enda mer overlegen. 
Den som i utgangspunktet er underlegen må i større grad utnytte svakheter der 
de oppstår, mens den overlegne kan velge hvor han ønsker å skape svakheter. 
På den måten blir asymmetrien større og mulighetene for å finne svakheter 
større. Dette er også i linje med de nye tanker som ligger til grunn for 
amerikanernes konsepter som Effect Based Operations (EBO), Objective Force 
(OF)147, Rapid Decisive Operations (RDO)148 og de overgripende ideer i 
rapporten Joint Vision 2020149. Ideen er å utnytte overlegen manøverevne, 
overlegen teknologi, presisjonsbekjempning og kombinerte innsatser til å sette 
motstanderen i en situasjon hvor han ikke kan agere, men blir reaktiv og til 
slutt gir opp. I engelsk språkdrakt snakker man om shaping the battlefield. 
Et verktøy som synes svært aktuelt i  operasjon "Iraqi Freedom"  er bruken av 
villedning og utnyttelse av egen teknologisk overlegenhet for å detektere og 
skape svakheter hos de irakiske styrkene.  

5.4 Parallelle effekter – kombinerte effekter 
I beskrivelsene av  operasjon "Iraqi Freedom" i kildelitteraturen kommer 
parallelliteten og kombinasjonen i innsatsene på operativt og taktisk nivå i liten 
grad frem. Tar man et helhetsoverblikk på operasjonen over de tre ukene den 
foregikk så får man et klart bilde av at de irakiske styrkene var kontinuerlig 
utsatt for bekjempning fra bakken, luften og sågar sjøen. Den innledende 
luftstriden som skulle forme de irakiske styrkene og skape en relativ 
informasjonsoverlegenhet150 foregikk parallelt med at landstridskreftene startet 
                                                 
147 TRADOC Pamphlet 525-3-90. (2002) Military Operations. Objective Force Maneuver Units of 
Action. Fort Monroe, Department of the Army Headquarters United States Army, Training and 
Doctrine Command, chapter 2-1. 
148 U.S. Joint Forces Command:J9 Joint Futures Lab, A Concept For Rapid decisive 
Operations:RDO Whitepaper Version 2.0 (Coordinating Draft), August 9 2001, chapter 3. 
149 U.S. Joint Chiefs Staff. Joint Vision 2020: America's Military:Preparing for Tomorrow. US 
Government Printing Office, Washington DC June 2000. 
150 Med dette menes den bekjempning man hadde av irakisk C2 struktur kombinert med at man selv 
hadde et overlegent innhentingssystem. 
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sin fremrykning. Samtidig foregikk operasjoner på dypet som delvis 
underbygget informasjonsoverlegenheten og som formet de irakiske styrkene 
som støtte for de fremrykkende landstridskreftenes strid. Koalisjonens 
landstyrker tvang de irakiske formasjonene til å manøvrere ved å engasjere de 
direkte eller å søke å omgå de. Dette ga gjentatte muligheter til bekjempning 
med indirekte levert våpenvirkning fra luftstridskrefter og til en viss grad 
sjøstridkrefter. Denne parallelle og kombinerte effekten gjorde at Irakerne ikke 
kunne operere fritt, men måtte forholde seg til den eksisterende trusselen fra å 
bli bekjempet. Denne tilnærmingen til å føre operasjoner på henger tydelig 
sammen med den nye tilnærmingen USA har til å skape parallelle effekter 
innen rammen for Objective Force: 
 

Units of Action will see first, understand first, act first, and finish decisively on the 
tactical battlefield. This leap-ahead operational capability, enabled by advanced 
technologies, is a completely new paradigm of how tactical units will fight and 
win; and how they will train to fight and win across the spectrum of military 
operations. Close tactical combat will be revolutionary by the synergy of 
maneuver, firepower, protection and leadership, empowered by dominant 
situational understanding resident in a vibrant information network.151 
 

Den parallelle krigføringen i alle dimensjoner skapte en forskyvning hos 
motstanderen slik at han la åpen flere muligheter for koalisjonsstyrkene til å 
skape lokale avgjørelser som igjen førte til at regimet falt i løpet av tre uker. 
Dette synes å være et viktig element som underbygger en indirekte tilnærming. 
Kobler man denne tilnærmingen tilbake til Liddell Hart sine lånte ord fra 
General Sherman, 
 

  ... put your opponent on the horns of a dilemma…152  
 
blir det åpenbart at de irakiske styrkene opplevde kontinuerlig å være i et 
dilemma uten mulighet til å føre striden slik de ønsket det. 

5.5 Presisjonsvåpen og collateral damage (skade på uskyldige sivile) 
I  operasjon "Iraqi Freedom" var det en dramatisk økning i kapasiteten til 
presisjonsbekjempning sammenlignet med tidligere kriger153. Dette ga 
koalisjonen mulighet til å bekjempe høyverdige mål samtidig som man 
tilkjennega overfor motstanderen at man hadde kapasitet til å bekjempe de 
nærmest når som helst og hvor som helst. I tillegg hadde det den effekten at 
man signaliserte overfor befolkningen at man hadde til hensikt å unngå å skade 
de. Dette betyr ikke at man ikke hadde skader på uskyldige sivile og man  
trengte ikke mange slike hendelser for å skape store effekter i media fra irakisk 
side. Uansett ga presisjonsvåpnene en enorm mulighet til å påvirke viljen hos 
motstanderen ved at man kunne skape effekter der man ville samtidig som man 
til en viss grad kunne begrense skadene på uskyldige sivile. Det synes dog 
urimelig å hevde at bruk av presisjonsvåpen er en forutsetning og et 
nøkkelelement i den indirekte metode selv om det underlettet det man gjorde i  
                                                 
151 TRADOC Pamphlet 525-3-90. (2002) Military Operations. Objective Force Maneuver Units of 
Action, chapter 2-1. 
152 Liddell Hart, B.H., Strategy, 1991, s 335. 
153 I operasjon ”Desert Storm” var 15 % av flyene utstyrt med presisjonsvåpen mens tilsvarende tall 
i  operasjon "Iraqi Freedom" var 100 %. Cordesman, A., The Iraq War:Strategy, Tactics and 
Military Lessons, 2003, s 218. 
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operasjon "Iraqi Freedom". Det som synes rimelig er å søke å skape minst 
mulig skade på uskyldige sivile da dette vil underlette egne operasjoner i 
forhold til befolkningen. 

5.6 Etterretninger og informasjonsoverlegenhet 
Det er vanskelig å komme utenom den relative informasjonsoverlegenhet 
koalisjonen hadde når man diskuterer bruken av den indirekte metode i  
operasjon "Iraqi Freedom". Den var relativ i den mening at man i initialfasen 
av operasjonen satte inn store ressurser på å degradere det irakiske regimets og 
de irakiske styrkers evne til kommando og kontroll. Samtidig hadde man fra 
koalisjonen selv en teknologisk overlegenhet hva gjelder sensorer, båndbredde 
til overføring av informasjon, kapasitet til bearbeiding og anvendelse av denne 
informasjonen. Denne asymmetrien ga koalisjonen en mulighet til å opptre 
indirekte og således ble den en forutsetningsskaper for en indirekte metode. 
Informasjonsoverlegenheten ble til tider enorm i  operasjon "Iraqi Freedom" 
og man kan således hevde at det ikke er rimelig å forvente at man kan oppnå 
tilsvarende i senere operasjoner. Allikevel bør man kunne anta at et fokus på å 
skaffe seg relativ informasjonsoverlegenhet vil være en svært viktig 
forutsetning for å opptre indirekte rent generelt. 

5.7 Angrep mot flanker og kommunikasjonslinjer 
I beskrivelsen og analysen av  operasjon "Iraqi Freedom" synes det vanskelig å 
detektere denne klassiske tilnærmingen til den indirekte metoden som særlig 
fremtredende. Det kan kanskje være fordi det er en selvfølgelighet at man 
søker å omgå motstanderen og falle inn i hans flanker og kutte hans 
kommunikasjonslinjer og mulighet for forsterkninger. En annen forklaring kan 
være at det er vanskelig å fastslå klare flanker på et fragmentert slagfelt. Dette 
betyr ikke at man ikke opptrer med begreper som flanker og 
kommunikasjonslinjer. Eksempelvis var bekjempningen av de irakiske 
forsøkene på forsterkninger til forsvaret av Bagdad en form for angrep mot 
kommunikasjonslinjer. Allikevel kan det være rimelig å hevde at når man 
snakker om angrep mot flanker så snakker man mer i en overført betydning av 
å søke mot motstanderens svakheter. Med bakgrunn i dette så er det rimelig å 
hevde at man i den indirekte metode skal tone ned fokuset på flanker og heller 
erkjenne at slagfeltet er fragmentert og at det i bunn og grunn er motstanderens 
svakheter man fokuserer mot. 

5.8 Villedning – en del av informasjonsoperasjoner ? 
I henhold til den amerikanske doktrinen for informasjonsoperasjoner er 
villedning en del av disse154. Som det fremgår av beskrivelsen var villedning et 
viktig element for koalisjonsstyrkene for å skape overraskelse og forme 
motstanderen for derigjennom å skape svakheter. Informasjonsoperasjoner er 
ikke et produkt i seg, men en koordinering av aktiviteter på de andre 
arenaene155. Det er heller ikke lett å skille ut informasjonsoperasjoner i forhold 
til nivåer da en informasjonsoperasjon gjerne kan iverksettes på 
militærstrategisk nivå og virke ned gjennom alle nivåer156. I beskrivelsen og 
                                                 
154 Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 3-13:Joint Doctrine for Information Operations,  9 okt 
1998, s I-9. 
155 Tschauder, Uli, Brief om Informasjonsoperasjoner, AFNORTH, Brunssum 14 januar 2004. 
156 Samulesson, Per, Forelesningen ”Informationsoperationer”, FHS, Stockholm 8 august 2003. 
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analysen av  operasjon "Iraqi Freedom" er det ikke umiddelbart gitt at 
forsøkene på villedning kan ses på som en del av en større 
informasjonsoperasjon, men må kanskje like mye sees i sammenheng med 
forsøket på å skape overraskelse for derigjennom å skape svakheter og 
åpninger hos motstanderen. Dette er muligens mer et retorisk spørsmål enn et 
praktisk problem. Poenget er at villedning er en vesentlig del av det å forme 
motstanderen samt skape overraskelser og svakheter. Villedning må ikke ses på 
som noe som pr definisjon kun er en del av en større informasjonsoperasjon 
som ”noen andre” skal ta hånd om. Det synes som om man i  operasjon "Iraqi 
Freedom" brukte villedning på alle nivåer for å gi seg selv mulighet til å møte 
motstanderen indirekte. Med bakgrunn i dette er det rimelig å hevde at 
villedning er en så viktig del av en indirekte metode at det bør fremheves og 
knyttes til overraskelsen fremfor kun å definere den som en del av 
informasjonsoperasjoner. Fokuset på informasjonsarenaen bør tydeliggjøres 
som en mer integrert del fremfor å fokusere strikt på informasjonsoperasjoner 
som en separat operasjonslinje. Dette gjøres for å tydeliggjøre behovet av å 
påvirke motstanderens vilje på alle arenaer og i alle dimensjoner. 

5.9 Oppsummering og et revidert syn på den indirekte metode 
Etter å ha analysert  operasjon "Iraqi Freedom" synes det klart at det er grunn 
til å revidere operasjonaliseringen av den indirekte metode slik den er 
beskrevet i kapittel 3. Først og fremst handler det om å tydeliggjøre metodens 
fokus på å påvirke motstanderens vilje, utnyttelsen av egne sterke sider, 
kombinerte effekter og anslag mot motstanderens svakheter og skape sådanne.  
Det er også vesentlig å får frem viktigheten av å ha en høy treningsstandard 
som en forutsetning for å kunne opptre indirekte. Videre synes det som om at 
fokus på etterretninger og informasjonsoverlegenhet også er gode 
forutsetningsskapere for en indirekte tilnærming. Tiden er en viktig faktor i 
krigføring og kan brukes på forkjellige måter for å skape indirekte effekter ved 
å la tiden jobbe i motstanderens disfavør og gjennom å fylle tiden med de 
riktige effekter. Parallelle innsatser er et svært effektivt middel for å sette 
motstanderen i en situasjon hvor han må reagere fremfor å agere og 
kontinuerlig være utsatt for trusselen om bekjempning og påvirkning i alle 
dimensjoner. Fokus på å påføre uskyldige sivile minst mulig skade vil 
underlette muligheten til å opptre indirekte da man får mindre motstand i 
befolkningen. Informasjonsoperasjoner som sådan er ikke nødvendigvis en 
garantist for at man opptrer indirekte, men fokuset på informasjonsarenaen er 
vesentlig da det er motstanderens vilje man vil nå i en indirekte metode. 
Fokuset på å konkret gå mot flanker og kommunikasjonslinjer bør tones ned til 
fordel for i mer overført betydning å fokusere på motstanderens svakheter. 
En revidert oppsummering av nøkkelelementene i den indirekte metode vil 
med bakgrunn i dette være: 
 
1. Fokusere på egne styrker og detektere/skape svakheter hos motstanderen. 
2. Villedning og overraskelse på alle nivåer for derigjennom å forme 

motstanderen og skape muligheter for gjennombrudd og avgjørelse.  
3. Operasjoner på dypet med spesialstyrker og langtrekkende våpensystemer 

for å degradere motstanderens kampkraft og vilje til videre strid.  
4. Fokusere på informasjonsarenaen integrert langs alle operasjonslinjer for å 

påvirke motstanderens vilje. 
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5. Fokusere på å skape kombinerte effekter for å skape multidilemma for 
motstanderen og dermed påvirke viljen. 

6. Fleksible målvalg for hurtig å engasjere mål som detekteres og for å skape 
kumulative effekter og dermed påvirke motstanderens vilje og kampkraft. 

7. Utnytte teknologisk overlegenhet for å påvirke motstanderen på områder og 
arenaer som han ikke effektivt kan motvirke  

8. Bruke tiden som våpen ved å fylle den med effekter som reduserer 
motstanderens forutsetninger for å yte motstand. 

9. Søke å skaffe seg relativ informasjonsoverlegenhet for å kunne etablere et 
relativt høyere tempo i beslutningssyklusen enn motstanderen for 
derigjennom å sette motstanderen i en følelse av å ikke kunne agere. 

10. Fokus på å skape minst mulig skade på uskyldige sivile for derigjennom å 
møte mindre motstand i befolkningen. 

11. Sammensatte styrker med høy treningsstandard som opererer med høyt 
tempo, risikovilje, dype penetrasjoner, alternative mål som ledes med 
intensjonsfokusert oppdragsbasert ledelse157. 
  

Disse 11 punktene må ses på som indikatorer på og gode forutsetninger for å 
kunne oppnå indirekte effekter mot en motstander.  
 
6 Oppsummering og forslag til fremtidig forskning 
Av analysen i kapittel 4 er det altså rimelig å hevde at operasjon ”Iraqi 
Freedom” hadde en indirekte tilnærming sett i forhold til de nøkkelelementer 
som ble tatt frem i kapittel 3. Videre kan man ut i fra diskusjonen og 
oppsummeringen i kapittel 5 hevde at operasjonen har klargjort og tilført 
metoden nye elementer som gir et revidert og justert bilde av hva den indirekte 
metode kan handle om. Hva kan man så bruke resultatet av denne studien til ? 
Som norsk offiser og student ved en svensk militær høyskole er det naturlig å 
vurdere konsekvensene av studiens resultater for små militærmakter som står i 
en omvandlingssituasjon fra et tradisjonelt invasjonsforsvar til noe annet. I 
dette kapittelet vil det innledningsvis resoneres rundt noen av  resultatene av 
denne studien, konsekvenser for fremtiden samtidig som det kobles tilbake til 
Liddell Hart sine grunnleggende ideer. Dette kapittelet har ikke til hensikt å gi 
noen svar, men heller peke på noen viktige utfordringer som resultatene av 
denne studien kan ha. Til slutt vil forslag til fremtidig forskning skisseres. 

6.1 Oppsummerende tanker om den indirekte metode  
En koalisjon mellom USA, Storbritannia og andre moderne vestlige nasjoner 
har en militær overlegenhet som vankelig kan motstås i en konvensjonell krig. 
Med en slik overlegenhet burde det kanskje ikke være nødvendig å tenke 
indirekte. Allikevel ser man at en indirekte tilnærming gjennom utnyttelsen av 
ny teknologi, høy treningsstandard, skape kombinerte effekter gjennom 
parallelle operasjoner, informasjonsoverlegenhet og fokus på å skape svakheter 
hos motstanderen var sentrale elementer i  operasjon "Iraqi Freedom".  
Den nye teknologien blir av mange beskrevet som en revolusjon og begrepet 
Revolution in Military Affairs (RMA) er en gjenganger i mange fora.  

                                                 
157 Som tidligere nevnt trenger ikke en slik handlingsmåte bety at det er en indirekte tilnærming, 
men det  synes som om dette er en fremgangsmåte som er en svært god forutsetning for å opptre 
indirekte og tas derfor med også i den reviderte listen. 
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Operasjon "Iraqi Freedom" har gitt et klart bilde av at den nye teknologien 
ikke har en egenverdi hvis den ikke brukes for å bli mer effektiv. Den nye 
teknologien skaper grunnlag for å bruke allerede eksisterende plattformer på en 
slik måte at det skaper mest mulig effekt på motstanderen. Liddell Hart sine 
visjoner for fremtiden pekte nettopp på at man skulle bruke den nye 
teknologien til å gjennomføre operasjoner klokere, ikke bare at man skulle føre 
striden med større kraft og tempo. Dette er et viktig moment å ta med i den 
debatt som foregår i f. eks Sverige og Norge omkring Nettverksbasert forsvar 
(NBF). Vi må ha et bevisst forhold til hvorfor vi skal bruke store ressurser på å 
kople sammen våpenplattformer, sensorer og beslutningstakere. Et viktig 
moment i den sammenheng bør vel være å få mer effekt ut av våre kapasiteter 
fremfor at alle skal kunne kommunisere med alle ? 
Operasjon "Iraqi Freedom" har gitt et klart bilde av kompleksiteten på alle 
nivåer i det å gjennomføre operasjoner. Dette krever styrker med høy 
treningsstandard og kunnskapsnivå. Operasjonene i Basra og Nord-Irak viser at 
det ikke er nok å være stridsteknisk dyktig og ha det beste materiellet, men at 
man må ha kunnskap om konflikten, partene, befolkningen, språket og egne 
målsetninger for å være suksessrik. Dette er et særdeles viktig moment i den 
diskusjonen som i dag føres omkring kunnskapsbasert gjennomføring av 
operasjoner innenfor rammen av RDO. Dette er en diskusjon som også er svært 
viktig å ta for nasjoner med vernepliktsbaserte forsvar. Vil vi i fremtiden klare 
å møte disse behov uten å ha et større innslag av vervede styrker ? 
Viktigheten av å skape kombinerte effekter gjennom parallelle operasjoner og 
påvirke motstanderen i alle dimensjoner har blitt demonstrert som en svært 
effektiv måte å få motstanderen ut av balanse på. Dette baserer seg selvsagt 
delvis på at man har denne kapasiteten, men også på at man velger en slik 
tilnærming. General Franks kunne ha valgt en løsning i retning av det man 
gjorde under operasjon ”Desert Storm” med en metodisk tilnærming med klart 
definerte faser for luftkampanje og bakkekampanje, men han tenkte annerledes. 
Ved å engasjere de irakiske styrkene i alle dimensjoner parallelt, 
stridsgruppeorganisere avdelinger og sterkt koordinere luftstridskrefter med 
fremrykningen på bakken oppnådde man indirekte effekter. Denne 
tilnærmingen henger tydelig sammen med de ideer som ligger i EBO, som 
nettopp vektlegger at man skal bruke alle tilgjengelige midler parallelt og 
gjerne nivåuavhengig for å skape avgjørelse. Det synes som om den røde 
tråden tilbake til Liddell Hart sine ideer om å kombinere effekten av 
forskjellige stridsmidler for å skape kumulative effekter er tydelig. Hvis man 
skal ta en slik erfaring på alvor vil det bety en hel del for utdanning av militære 
avdelinger i fremtiden. Det betyr at man i større grad bør øve i en fellesoperativ 
ramme slik at man får utviklet samarbeidsformer og prosedyrer for 
derigjennom å skape effekt av å sette sammen styrker fra forskjellige 
forsvarsgrener. Det betyr at mindre nasjoner med relativt små ressurser på et 
lavere organisatorisk nivå må sette sammen avdelinger basert på de operative 
og taktiske behov fremfor hva organisasjonskartet legger opp til. Hvis man 
legger opp til å styrkeprodusere moduler til en helhet istedenfor å produsere 
sammensatte avdelinger med redundans og utholdenhet hva gjelder 
krigføringskapasiteter og logistikk så risikerer man å miste blikket for helheten. 
Operasjon "Iraqi Freedom" har påvist at det handler like mye om å skape 
svakheter hos motstanderen som å finne svakheter. Amerikanerne snakker om 
shaping the battlefield og dette gjøres ved hjelp av etterretninger, villedning, 
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formingsoperasjoner og innsatser der man utsetter  motstanderen for en rekke 
dilemmaer både i det nære stridsfelt og på dypet. Det handler om å analysere 
styrker og svakheter og potensielle sådanne både hos seg selv og motstanderen. 
Det handler om å kunne påvirke stridsfeltet og motstanderen på en slik måte at 
man kan velge tid og sted for kraftsamling og gjennombrudd. Dette krever 
sjefer som både har en analytisk evne og en intuisjon i forhold til å forstå 
situasjonen man er i og intensjonen med det oppdrag man har. Dette betyr også 
at man må ha ISTAR158 kapasiteter som kan svare på sjefers kritiske 
informasjonsbehov og for å kunne gjøre analyser. Liddell Hart sin 
grunnleggende ide om ”concentration of strength against weaknesses” er 
åpenbart høyst levende. 
Det bildet man fikk i  operasjon "Iraqi Freedom" av en indirekte tilnærming 
viser at den indirekte metode ikke bare er den underlegnes mulighet til å føre 
fremgangsrik krig mot en overlegen motstander. Det er en metode som gir den 
overlegne mulighet til å bli enda mer overlegen enn det han ville vært ved å 
gjennomføre en direkterettet operasjon. Den indirekte metode handler om å 
utnytte og optimere sine ressurser på en slik måte at man får mest mulig effekt 
samtidig som man søker å begrense egne tap i størst mulig grad. Dette er et 
viktig bidrag i moderne krigføring hvor teknologien gir flere og flere 
muligheter samtidig som moderne stater i større grad møter motstand mot å 
risikere egne soldaters og uskyldige siviles liv. Krig er en økonomisk 
påkjenning for alle nasjoner og nasjonaløkonomiske betraktninger vil påvirke 
nasjoners krigsengasjement. Fremtiden vil med stor sannsynlighet kreve at man 
må søke å føre krig med færre styrker som med større kapasitet gjennomfører 
operasjoner hvor man skaper avgjørelse med minst mulige kostnader. Det vil 
muligens kreves at et begrep som operasjonsøkonomi må defineres. Forskning 
viser at viljen til å akseptere tap av egne soldater og uskyldige sivile har falt 
siden 1.Verdenskrig i vestlige demokratier med et naturlig avbrudd i 
2.Verdenskrig. Selv om det eksisterer uenighet blant forskere om årsakene, ser 
man at viljen til å ofre seg for fellesskapet og verden for øvrig har blitt 
mindre.159 Dette peker på behovet av å føre operasjoner med en indirekte 
tilnærming hvor målet er å påvirke motstanderens vilje og hvor den fysiske 
bekjempningen er ett av midlene. Liddell Hart sine tanker fra 1920 tallet 
baserer seg nettopp på denne holdningen han observerte i den krigstrøtte 
befolkningen når han prøvde å beskrive en ny måte å føre krig på. Dette vil 
måtte påvirke hvordan vi bygger opp våre styrker i fremtiden og kreve et klart 
bilde av hvilke oppdrag vi skal dimensjonere militærmakten for. 
Militærmaktens rasjonale må være klart definert for å få til dette. 
De doktriner som i dag er gjeldende i USA160 baserer seg i stor grad på den arv 
som finnes fra doktrineutviklingen på 1980 tallet med US Army sin AirLand 
Battle doktrine og NATO sin Follow on Forces Attack som ledende eksempler. 
Dette konseptet lå i stor grad til grunn for det handlemønster man så i 
operasjon ”Desert Storm” i 1991. Denne studien konkluderer med at operasjon 
"Iraqi Freedom" ble gjennomført med en indirekte tilnærming og operasjonen 

                                                 
158 Intelligence, Surveillance, Target-Acquisition and Reconnaissance. 
159 Beckett, Ian F.W., Modern insurgencies and counter-insurgencies, Routledge, London 2001, s 
217 og Gat, Azar og Maoz, Zeev, Global Change and the Transformation of War. Gat, Azar og  
Maoz, Zeev (ed), War in a Changing World, The University of Michigan Press, Michigan 2001, s 6, 
10, 53-57 og 68. 
160 Det tenkes da primært på Joint Publication 3-0:Doctrine for Joint Operations 1 feb 1995. 
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har gitt et vesentlig bidrag til å videreutvikle hva vi i dag kan legge i begrepet 
den indirekte metode. De ideer som ligger i skissene til nye 
operasjonskonsepter og visjoner for fremtiden161 bør sammen med erfaringene 
fra  operasjon "Iraqi Freedom" danne et godt grunnlag for å revidere de 
doktriner som i dag er gjeldende. Man har erfart at implementering av nye 
doktriner i en forsvarsmakt gjerne tar 10 år162. Med utgangspunkt i dette bør  
operasjon "Iraqi Freedom" være en viktig erfaring å bruke i utviklingen av nye 
doktriner. Dette er lærdommer man også i mindre nasjoner må ta med seg 
sammen erfaringer fra andre typer operasjoner når doktriner skal 
videreutvikles. Doktrineutviklingen må være en levende prosess i så måte. 
Til slutt er det på sin plass å hevde at Liddell Hart sine ideer om en ny og mer 
effektiv måte å føre krig på som han beskrev på 1920 tallet fortsatt er relevante 
og lever videre tilpasset en ny tid med nye kapasiteter og muligheter. De 
utfordringer Liddell Hart og hans likesinnede stod overfor i utfordringen med å 
komme opp med ideer til å omforme militærmakten gir lærdom for den 
omforming man i dag står overfor. På veien mot en ny form for militærmakt 
skal man vokte seg vel for å skyve visjonærene ut i kulden. Klarer vi i dag å ta 
vare på våre visjonærer ? 

6.2 Forslag til fremtidig forskning 
Et problem med denne studien på dette tidspunktet er selvsagt tilgangen til 
kilder i beskrivelsen av  operasjon "Iraqi Freedom". Fra operasjon ”Desert 
Storm” 1991 kjenner man til at den første litteraturen som presenterte kritiske 
vurderinger først noen år etter krigen163. Selv om mediehåndteringen var 
annerledes i  operasjon "Iraqi Freedom" og at det burde være mer tilgjengelig 
informasjon er det rimelig å anta at det vil ta noe tid før virkelig kritiske bøker 
kommer ut. Det faktum at de regulære krigshandlingene ble avløst av en 
lavintensiv konflikt som fortsatt pågår kan medføre at det i lang tid fremover 
vil være materiale som ikke offentliggjøres da dette kan gå ut over 
operasjonssikkerheten. Med bakgrunn i dette er det rimelig å hevde at en ny 
gjennomgang av det som denne studien har berørt vil være hensiktsmessig når 
mer kvalifiserte kilder er tilgjengelig. Videre kan det være interessant å ta for 
seg andre sentrale militærteoretiske begreper som vestlige doktriner baserer seg 
på, og se i hvilken grad de ble tillempet i denne krigen. I den sammenheng kan 
det være interessant å studere i hvilken grad man tok i bruk de nye konseptene 
som er beskrevet for fremtiden som Objective Force, Effect Based Operations, 
Rapid Decisive Operations osv. Sist og ikke minst vil det være interessant å 
studere hvordan koalisjonsstyrken håndterte overgangen til gjenoppbyggings-
fasen og hvordan de har håndtert den lavintensive konflikten som har pågått 
etter at det irakiske regimet falt. I den grad man kan si at koalisjonsstyrken 
gjennomførte en suksessrik operasjon for å få det irakiske regimet til å falle er 
det vel også rimelig å hevde at gjennoppbyggingsfasen har møtt atskillig større 
motstand og problemer som fortjener å bli studert grundig. 
                                                 
161 Med nye visjoner og operasjonskonsepter tenkes det på det som omfattes av Joint Vision 2020 
prosessen og de underliggende konseptene for RDO, EBO og OF. 
162 Cedergren, Anders, Koncept, Kompetens och Vapen i Kombination:En betraktelse över 
Irakkriget, Anderberg, Bengt,  Cedergren, Anders, Ring, Stefan, Ångström, Jan, (ed), 
Irakkriget:Perspektiv på Politik och Krigföring, Försvarshögskolan, Stockholm 2004, s 246. 
163 Boken The Generals War av Michael Gordon og Bernard Trainor  utgitt i 1995 er et eksempel på 
slik litteratur hvor man tok opp sentrale problemstillinger på politisk, strategisk og ikke minst 
operativt nivå i forhold til hvordan man planla og gjennomførte kampanjen. 
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Abstract 
 

The indirect approach in operation “Iraqi freedom" 
According to a classical or a new approach? 

 
The indirect approach is an important part of manoeuvre warfare. Although the
idea of the concept probably is as old as war itself, it was Basil Henry Liddell 
Hart who established the notion and described its contents. Several other
military theorists have also described the idea of an indirect approach as a way
to achieve success on the battlefield. 
After the cold war USA has confirmed its position as the worlds number one 
military power. Many categorize Operation “Desert Storm” in 1991 as an 
example of the US methodical way of warfare with a focus on superior forces
being orchestrated towards an opposing force. Operation “Iraqi Freedom”
demonstrated to the world another approach from the US side. 
The purpose of this study is to sum up what the indirect approach is.
Furthermore it is to assess to what extent the coalition, with USA as the leading
nation, used the indirect approach. Finally it is to determine whether the 
content of the indirect approach should be altered after studying operation
“Iraqi Freedom”. 
The study investigates three questions; (1) What is the essence of the concept
of the indirect approach?  (2) To what extent was the indirect approach used by 
the coalition during operation “Iraqi Freedom”? (3) Should the essence of the 
indirect approach be altered after studying operation “Iraqi Freedom”? 
 
The method used in this study is a scientific hypothetic – deductive conclusion 
method. 
 
The study’s first question resulted in a list of eight indicators to identify the
indirect approach. The result of the second question confirms that the coalition
did use an indirect approach in operation “Iraqi freedom”. The most distinctive 
areas identified was; the use of deep operations, the flexible targeting process,
the exploitation of their superior technology and the focus on deception and
surprise. 
The study also confirms that the essence of the indirect approach to some
extent should be altered after studying operation “Iraqi Freedom”. The most 
important adjustments are; to focus on creating weaknesses on the opponent, to
create combined arms effects, to focus on time as a weapon, to establish
information superiority, to focus on reducing collateral damage and finally the 
importance of having forces with a high level of proficiency and competency. 
The final part of the study discusses some of its consequences for small nations
as Sweden and Norway related to the use of an indirect approach. Important
questions raised are: What should the NCW process focus on?  How should
exercises be conducted? Can the armed forces in the future be based on
conscription? What kind of forces does the future demand? How do we take
care of the visionaries of our time? 
 
Keywords: Liddell Hart, operation “Iraqi freedom”, the indirect approach, 
manoeuvre theory.  


