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Abstract 
Title 
Military-theoretical levels of war – An economical-administrative perspective 

Summary 
The purpose of this study is to examine whether agency theory can be used to create a 
conceptual understanding of interaction between the military-theoretical levels of war. 
Bacharach’s methodological framework for testing theories (Bacharach, 1989) is used for 
analyzing the agency theory in a military-theoretical context. The Gulf War 1991 
provides the study with necessary empirical evidence. 
The study provides indications that the agency theory has a potential to contribute to a 
developed understanding of interaction between the military-theoretical levels of war. 
The theory’s origin is in the economical-administrative area of research, and it requires 
further development to be useable in the military-theoretical area of research. Theory-
development should focus on developing the contract-metaphor, the assumptions on 
opportunism, information as a purchasable commodity, information asymmetry between 
principal and agent and the theory’s propositions.  In spite of this, the agency theory’s 
explanatory mechanism seems to have a potential within the military-theoretical area of 
research, especially in situations where the market metaphor is relevant. A strong 
organizational culture, a doctrine-based organization, internalized members in the 
organization and special political situations, may moderate the theory’s potential. On the 
other hand, the power of different actors’ own agendas, heterogenic and complex 
organisational structures, the lack of a thorough implementation of doctrines, superior 
directives and regulations and political stability, may increase the theory’s potential.  
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1 Innledning 
1.1 Motivering av problemstillingen 
Militærteorien har tradisjonelt fokusert på to hovedspørsmål, ”Hva er krig?” og ”Hvordan 
skal krig vinnes?”1 Svaret på det første spørsmålet omhandler ”krigens filosofi”, mens det 
neste omhandler ”strategi”. Krigføringen forstås tradisjonelt organisert i fire ulike hoved-
nivåer. Det er det nasjonalstrategiske, det militærstrategiske, det operasjonelle og det 
taktiske krigføringsnivå.2 I enkelte skrifter vil en også finne det stridstekniske nivå som et 
nivå under det taktiske. Det finnes også kilder som deler disse hovednivåene inn i 
subbnivåer.3 Jeg vil fokusere på de fire hovednivåene i denne studien. Hvert av nivåene i 
militærteorien representerer et kommandonivå, det vil si en hierarkisk definert rolle i 
forhold til de øvrige nivåene. De assosieres videre med ulike elementer i krigføringen og 
karakteristiske trekk og hovedaktiviteter er tradisjonelt knyttet til respektive nivå.4 Denne 
beskrivelsen indikerer en rasjonell og logisk sammenheng mellom hvilket nivå som 
ansvarer for hva, og hvordan en aktør organiserer sin krigføring.  
En type krigføring som i vies stor oppmerksomhet er Network-Centric Warfare (NCW), 
eller nettverksbasert krigføring. Et av de sentrale begrepene innen NCW er selv-
synkronisering.5 Ideen som ligger til grunn for en slik type krigføring har sitt opphav i 
klassisk og neoklassisk økonomisk teori. Organisasjoners eksistens forklares ved at 
kostnaden ved å styre økonomiske transaksjoner over markeder, er større enn å styre 
økonomiske transaksjoner innen en organisasjons grenser.6 En tredje form for å organisere 
transaksjoner, er gjennom nettverk. Ideen er at nettverket på en mer effektiv måte enn 
hierarkiet skal kunne organisere transaksjoner. Informasjonsteknologi bidrar til at 
nettverket skaper større output enn hierarkier ved samme input blant annet gjennom 
selvsynkronisering.7 
En av de organisatoriske teoriene som i stor utstrekning har betydning for å forstå hvordan 
en militærmakt fungerer, er teorien som kalles ”rational choice”.8 Utgangspunktet er at 
menneskets kognitive kapasitet er begrenset . Kompleksiteten til problemer overgår ofte 
menneskets kognitive begrensninger, og derved krever beslutningstaking i organisasjoner 
forenklinger. I de fleste militære organisasjoner brukes ”standard operating procedures” 
(SOP), og disse tillegges tradisjonelt betydelig vekt. Når et stimuli gis til organisasjonen, 

                                                 
1 Rekkedal N M (2003) Moderne krigskunst- en presentasjon av moderne militærmakt og militærteori, utgitt 
av Forsvarets Stabsskole, Oslo: A.s Reistad Offset, s 26 
2 Diesen S (2000) Militær strategi, Oslo: J W Cappelens Forlag as, s 164 
3 Se f.eks Vego M (2000) Operational Warfare, upublisert, US: Naval War College, s 17-24 
4 Ibid 
5 Forsvarssjefens militærfaglige utredning (2003) Konsept for nettverksbasert anvendelse av militærmakt, 
Oslo: Forsvarets Overkommando, s 53. Med selvsynkronisering menes en form for stilltiende interaksjon 
mellom to eller flere aktører som forutsetter tilgang til et felles situasjonsbilde og et sett av 
interaksjonsregler, og som skaper synergieffekt av flere aktørers handlinger i forhold til å oppnå et mål 
6 Barney J & Hesterly W (1999) Organizational Economics: Understanding the Relationship between 
Organizations and Economic Analysis i Stewart R & Hardy C (eds) Studying organization – theory and 
method, SAGE Publications, s 110, Opphavet til den klassiske økonomiske teorien er å finne i Adam Smiths 
“Wealth of Nations”. Sammenhengen mellom marked og hierarki slik det er formulert her ble først formulert 
av Ronald Coase (1937) i hans legedariske artikkel ”The Nature of the Firm”. Utfra idealtypene for å 
organisere transaksjoner, dvs marked eller hierarki, har nyere forskning brakt inn tillit som et kompletterende 
begrep for å fange pluralismen i organiseringen av transaksjoner som en kan observere i virkeligheten. Se f 
eks Bradach J L & R G Eccles (1989) Price, authority and trust: from ideal types to plural forms, Annual 
Review of Sociology, 15: s 97-118 
7 Cebrowski A K & Garstka J J (1998) Network-Centric Warfare: It’s Origin and Future, 
http://www.usni.org/Proceedings/Articles 98/PROcebrowski.htm, 2003-12-11, s 4-5 
8 Choo C W (1998) The Knowing Organization – How Organizations Use Information to Construct 
Meaning, Create Knowledge, and Make Decisions, New York: Oxford University Press, s 172-173 
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bidrar SOP til at organisasjonen kan utføre komplekse og organiserte responser på kort tid 
med tilfredsstillende resultat.9  
I de siste årene, og spesielt siden sosiologene startet å interessere seg for militære 
organisasjoner, er det kommet på mote å snakke om likhetene mellom militære 
organisasjoner og forretningslike organisasjoner. Begge blir betraktet som øvelser i 
administrasjon og etablering av strukturer som skal produsere størst mulig effekt med 
minst mulig bruk av innsatsfaktorer.10   
Eksemplene viser at det militærteoretiske forskningsområdet har hentet ideer og tankegods 
fra andre teoretiske områder. Det gir en indikasjon på at teoretisk forståelse av et fenomen, 
aktører eller adferd innen et forskningsområde, kan springe ut av andre forskningsområder.  
En av utfordringene i forhold til analyser av interaksjon mellom organisatoriske nivåer, er 
å finne et teoretisk appliserbart perspektiv. Jeg har vendt med til økonomisk-organisatorisk 
teori.11 Til forskjell fra de fleste økonomer, hvis hovedinteresse er rettet mot struktur, 
funksjon og markedets implikasjoner, er organisasjonsøkonomers interesse rettet mot 
struktur, funksjoner og organisasjonens implikasjoner og indre liv.12 Når det gjelder det 
økonomisk-organisatorisk perspektiv, er det et samlebegrep for en mengde teorier.13 Den 
teorien jeg vil undersøke heter ”agency theory” eller på norsk agentteori. Hovedårsaken til 
dette valget, er at agentteorien er den eneste av disse teoriene som innehar forutsetninger 
om risiko. Det finnes enkelte tidligere studier som har anvendt et agentteoretisk perspektiv 
for å forklare og forstå sivilmilitære relasjoner.14 Dette er studier som har undersøkt 
interaksjonen mellom den politiske representanten og representanten for det militære 
virkemidlet. 
Hensikten med denne studien er å teste om agentteori kan anvendes for å bringe en økt 
teoretisk klarhet og konseptuel forståelse for interaksjonen mellom flere av de militær-
teoretiske krigføringsnivåene. Problemstillingen formulerer jeg som følger: 
 
Kan agentteori anvendes til å skape en konseptuel forståelse av interaksjonen mellom 
de militærteoretiske krigføringsnivåene? Om så er mulig, hvilke muligheter og 
begrensninger har et slikt perspektiv? 
 
Jeg vil innledningsvis redegjøre for studiens forutsetninger, avgrensninger og metodiske 
valg. Deretter vil jeg presentere studiens disposisjon. 

                                                 
9 Ibid 
10 Creveld M van (1982) Fighting Power – German and US Army Performance 1939-1945, Connecticut: 
Greenwood Press, s 169 
11 Toffler A & H Toffler (1993) War and Anti-War; Survival at the Dawn of the 21st Century, London: 
Warner Books, s 69-78: “We make War the way we make Wealth.” Dette er utfra en idé om at vi skaper krig 
på samme måte som vi skaper velstand 
12 Barney J & Hesterly W (1999) Organizational Economics: Understanding the Relationship between 
Organizations and Economic Analysis i Stewart R & Hardy C (eds) Studying organization – theory and 
method, s 109 
13 Ibid, s 110. Dersom en tenker seg økonomisk-organisatorisk teorier inndelt etter hvilke sentrale spørsmål 
de søker å bidra til klarhet om, kan en skille mellom teorier som søker å besvare følgende spørsmål: Hvorfor 
eksisterer bedrifter, er de som arbeider i bedriften enige om hvordan den bør ledes, hvorfor utkonkurrerer 
noen firma andre firma og hvordan kan bedrifter samarbeide? I denne oppgaven har jeg valgt å hente en teori 
fra kategorien ”er de som arbeider i bedriften enige om hvordan den bør ledes”. 
14 Se f. eks Feaver P D (1997) An Agency Theory Explanation of Civil-Military relations during the Cold-
War, http://www.poli.duke.edu/dipe/Feaver1.pdf, 2004-02-09, Dette "Working Paper" ble utviklet ved Duke 
University North Carolina dannet grunnlaget til boken Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-
Military Relations, Cambridge: Harvard University Press, 2003.  
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1.2 Forutsetninger og avgrensninger  
Jeg forutsetter at leseren har kunnskap om hovedtrekkene i Gulf-krigen 1991.  

Kommandostrukturen i koalisjonsstyrkene i Gulf-krigen 1991 fremgår av figuren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 - Kommandostrukturen til koalisjonstyrkene i Gulf-krigen 199115 

Denne studien omfatter den amerikanske kommandokjeden som den fremgår av figur 1. 
Andre deltagende nasjoner vil bli omtalt der jeg finner det nødvendig.  

Teoritesten vil ikke behandle mulige hypoteser. Proposisjoner vil bli behandlet i begrenset 
grad. Behov for ytterligere avgrensninger som følge av funn i studien vil fremgå av 
analysen.16  

Krigens natur er uforanderlig.17 

Menneskets natur er uforanderlig, men dets adferd kan trenes.18 

                                                 
15 Joint Chiefs of Staff (2001) Joint Publication 3-0 – Doctrine for Joint Operations, Washington, s VI-7, 
figur VI-2 
16 Bacharach S B (1989) Organizational theories: Some Criteria for Evaluation, Academy of Management 
Review, Vol 14, No 4, ss 496-515, se spesielt figur 1s 499. 
17 Keegan J (2001) The Face of Battle – A study of Agincourt, Waterloo and the Somme, først trykket 1976, 
London: Pimlico, s 297, “every battle in world history may be different from every other battle, but they must 
have something in common if we can group them under ‘battle’ at all,.........What battles have in common is 
human: the behaviour of men struggling to reconcile their instinct for self-preservation, their sense of 
honour and the achievement of some aim over which other men are ready to kill them.” 
18 Dupuy T N (1984) The Evolution of Weapons and Warfare, US: Da Capo Press Inc, s 287; “There are 
three major constants. [of war] ……Third – and the essential constant in war – is the unchanging nature of 
man.”, jf Garnett J (2002) The Causes of War and the Conditions of Peace, i Baylis J, Wirtz J, Cohen E & C 
S Gray (2002) Strategy in The Contemporary World – An Introduction to Strategic Studies, New York: 
Oxford University Press, s 69, “And while it may not be possible to change human nature, it is certainly 
possible to modify human behaviour – by offering rewards, by making threats, by education programmes, or 
by propaganda.”  
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2 Metode 
2.1 Strategi for gjennomføring og valg av forskningsdesign 
Med strategi for gjennomføring menes det overordnede konsept for å besvare forsknings-
spørsmålet. I teoritestende studier er det i hovedsak to måter å gjøre det på. En teori kan 
testes ved logisk dedusering fra en serie empiriske utsagn. Jo mer troverdig empirien er, jo 
større troverdighet har resultatene av testen. En annen måte er å teste ulike teorier mot 
hverandre. Ved å eliminere den mest sannsynlige alternative teorien, øker troverdigheten 
til teorien som er i fokus for testen.19 Når det overordnede konsept er valgt, vil dette kunne 
utvikles til et eget design, eller en beskrivelse av hvordan forskeren kommer fra spørsmål 
til svar, tilpasset de karakteristiske trekk ved den studien han eller hun gjennomfører.20 
Siden teorien som skal testes er hentet fra det økonomisk-organisatoriske området, velger 
jeg en strategi og et design fra dette området tilpasset studiens teoritestende formål. Det 
verktøyet jeg har valgt, er utviklet og publisert av Samuel B Bacharach i en anerkjent 
artikkel fra 1989 i ”Academy of Management Review”.21 Bruken av verktøyet innebærer 
anvendelsen av kvalitativ metode med ambisjonen å tilfredsstille Webers metodiske ideal 
om en objektiv og nøytral undersøkelse av en teoris appliserbarhet, det vil si det 
positivistiske ideal.22 Det innebærer videre at empiriske utsagn og/eller beskrivelser er 
benyttet for å eksemplifisere resonnementer i teoritesten.23 

For å være i stand til å komme frem til tilfredsstillende konklusjoner innenfor denne 
studiens rammer, og for å oppnå et tilstrekkelig dyp i de analyser jeg foretar, velger jeg i 
denne studien å basere meg på empiri fra en historisk singlecase.24 Det innebærer at jeg 
med bakgrunn i én krig, altså en singlecase, søker å identifisere signifikante situasjoner. 
Disse situasjonene beskrives på et så utfyllende måte at det etableres en helhetsforståelse 
for hvilke aktører som gjorde hva, hvorfor, når og under hvilke forutsetninger.  

2.2 Presentasjon av metodisk rammeverk 
Det primære målet til en teori er å besvare spørsmålene hvordan, når og hvorfor. En teori 
kan sies å være en forklaring av sammenhenger mellom begreper innen et sett av 
forutsetninger og antakelser.25 Anerkjente forskere hevder at hensikten med teori er å 
forhindre en observatør fra å bli blendet av den fullstendige kompleksiteten i en naturlig 
eller konkret hendelse.26 Utfra dette kan en si at teoretiske utsagn tilfredsstiller to behov 
ved at de organiserer og kommuniserer en forenklet utgave av en kompleks helhet. På et 
mer abstrakt nivå vil proposisjonene si noe om sammenhengen mellom begrepene. På det 

                                                 
19 Posen B R (1984) The Sources of Military Doctrine – France, Britain and Germany between the World 
wars, New York: Cornell University, s 37 
20 Yin R K (1994) Case Study Research – Design and Methods, Sage Publications, s 18-19 
21 Bacharach S B (1989) Organizational theories: Some Criteria for Evaluation, Academy of Management 
Review, Vol 14, No 4, s 496-515. Kapittel 2 i denne studien baserer seg i stor grad på denne artikkelen. 
22 Holme I M & Solvang B K (1998) Metodevalg og metodebruk, 2.opplag, Otta: TANO AS, s 300 
23 Posen B R (1984), s 37 
24 Yin R K (1994), s 6, jf 38-39. Når jeg velger å kalle undersøkelsen for en historisk singlecase, er det et 
bevisst valg i forhold til Yins tabellariske oversikt over ulike forskningsstrategier der han skiller mellom 
historie og singlecase. Skillet skapes av om hendelsen er passert eller om hendelser observeres mens de 
pågår. I forhold til Yins oversikt over ulike typer casestudier. Siden teoristestende studier har et iboende krav 
om dybdeforståelse, og fokuset i denne studien kretser rundt testing av en teori, vil denne studien kunne sies 
å ha et holistisk singlecase design, altså type I, for å anvende Yins typologi.    
25 Bacharach S B (1989), s 498. Jf Leonhard  R (1991) The Art of Maneuver – Maneuver-Warfare Theory 
and AirLand Battle, US: Presidio Press, s 78-79, hvor han baserer sin forståelse av begrepet teori på en 
artikkel av Jones S B (1954) A Unified Field Theory of Political Geography, fra Annals of the Asociation of 
American geographers vol 44. Han skriver:”a valid theory, however minor, is at least three things: a 
compact description, a clue to explanation, and a tool for better work.” 
26 Bacharach S B (1989), s 496 
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mer konkrete nivå vil hypotesene som er trukket ut av proposisjonene, spesifisere 
relasjonene mellom variablene. 

Begrep kan defineres som termer som selv om de ikke er observerbare verken direkte eller 
indirekte, kan anvendes eller defineres på basis av observerbare elementer. Begrepene er 
verbale uttrykk som ligger nært opptil virkeligheten, men som til tross for dette ikke lar 
seg observere direkte. Eksempler på begrep er sentralisering, tilfredsstillelse og kultur. 
Begrepene må således operasjonaliseres i variabler, som hver for seg bidrar til å skape 
partiell forståelse for hva som påvirker begrepet. Summen av disse partielle forståelsene 
skal kunne gi en helhetsforståelse av begrepet. En variabel kan således defineres som en 
observerbar enhet som kan anta to eller flere verdier.27 

En teori kan altså sees på som et system av begreper og variabler der begrepene er relatert 
til hverandre ved proposisjoner og variablene er relatert til hverandre ved hypoteser. 
Samuel B Bacharach (1989) identifiserer følgende hovedkomponenter i en teori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2 - Konseptuel oppbygging av en teori28 

Systemet er begrenset av teoretikerens forutsetninger og antakelser som det fremgår av 
figuren. Den angitte grensen i figuren er sentral. Den angir en begrensning i muligheten for 
å generalisere, og således muligheten til å anvende teorien. Teorien passer bare under gitte 
forutsetninger. Under andre forutsetninger passer den ikke. 

For å evaluere teori har Bacharach identifisert to primære kriteria som enhver teori kan 
evalueres i forhold til. Det er falsifisering (falsifiability) og brukbarhet (utility).29 
Falsifisering er bestemmende for hvorvidt en teori er slik konstruert at det kan bevises 
empirisk at den ikke stemmer. Dette utfra at teorier aldri kan bevises å være riktige. Det 
kan bare bevises at de ikke er riktige.30  Brukbarhet kan betraktes som broen som binder 
sammen teori og forskning. En teori er brukbar dersom den både kan forklare og 
predikere.31  

 
                                                 
27 Ibid, s 500 
28 Ibid,  s 499 
29 Ibid 
30 Ibid, s 501. Herunder refererer Bacharach til de klassiske studiene: Popper K (1959) The Logic of 
Scientific Discovery, New York: Harper & Row, Nagel E (1961) The Structure of Science: Problems in the 
Logic of Scientific Explanation, New York: Harcourt, Brace and World. 
31 Bacharach S B (1989), s 501 

Begrep Begrep

Variabel Variabel

Mulighet 
for 
generalise
ring 

Proposisjoner

Hypoteser

Grense = forutsetninger om verdier, tid og rom 



FöRSVARSHöGSKOLAN 
ChP 02-04/Avd 2 
Maj Odd-Harald Hagen 

ENSKILD UPPSATS 
03.06.2004 

FHS 19 100:2048  
Side 10 av 57

 
 
 

            

 
 

 

De kriteria Bacharach setter opp for å evaluere en teori fremgår av tabell 1: 

Tabell 1 - Kriterier for evaluering av teorier32 

 Falsifisering Brukbarhet 

Variabler Definert operasjonelt 

Momenter vedrørende måling: 
- Validitet 
- Ikke-kontinuitet 
- Reliabilitet 

Omfang 

Begreper Klarhet  

Tilstrekkelige 

Validitet 
- Konvergent 
- Divergent 

Omfang 

Sammenhenger Logisk tilfredsstillende  
- Ikke tautologisk 
- Spesifiserte 

 
Empirisk tilfredsstillende  
- Mer enn ett objekt eller en 
tidsramme 

Forklaringspotensial 
- Spesifisering av forutsetninger vedr objekter 
- Spesifisering av forutsetninger vedr sammenhenger
- Omfang og tilstrekkelighet av proposisjonene 

Tilfredsstillende mht prediksjon 
- Sannsynlighetsbasert Vs teorisbasert 

For at en teori skal være mulig å avkrefte, er det en del mer generelle krav som har 
betydning både med hensyn til falsifisering og brukbarhet. Det er kvaliteter som presisjon, 
nøyaktighet og eksakthet i beskrivelse av termer.  

2.3 Betraktninger om validitet og reliabilitet 
Gyldigheten eller validiteten er avhengig av hva som er målt, og om dette er egenskaper en 
ønsker at problemstillingen skal avklare.33  Utfra en antakelse om at ingen eksperimenter 
kan bli perfekt kontrollert og ingen måleinstrument kan bli perfekt kalibrert, faller den 
naturlige konklusjon at alle målinger i en viss grad er suspekte.34 Den teoretiske 
validiteten, eller begrepsvaliditeten, har overordnet betydning i forhold til øvrige 

                                                 
32 Ibid, s 510. Omfanget kan defineres som hvor mye av fenomenet som omfattes av teorien. 
33 Holme I M & Solvang B K (1998), s 153. Jf Leonhard R (1991), s 79. Leonhard har en noe divergerende 
oppfatning av validitetens betydning. Han skriver: ”Because the study of history, military or otherwise, is not 
an exact science, it would be profitless to examine a theoretical analysis of history with a view to judging its 
validity. The uncomfortable fact is that any to students of history can examine an event from the past and 
draw to completely different conclusions. This does not suggest that historical study is a waste of time, or 
that the historian must despair of discerning truth from his studies. But it suggests that when we approach a 
theoretical analysis, it would profit us more to judge it according to it’s utility rather than its validity.” Min 
oppfatning er at den tilsynelatende konkurrerende effekten Leonhard søker å beskrive mellom 
brukbarhetskriterier og validitetskriterier, i større grad er nyttet til å beskrive et ønske om at alle studenter 
skal søke å trekke sine egne konklusjoner i forhold til hva de har bruk for, enn i forhold til et 
forskningsmetodisk positivistisk ideal. Jeg opplever at den oppfatningen Leonhard representerer har fått stort 
gjennomslag, noe som kan forklare den konseptuelle og definisjonsmessige uklarhet som åpenbart synes å 
hvile over det vi i dag kaller militærteori. Se f. eks Waddell R L (1993) Maneuver Warfare and Low Intensity 
Conflicts, i Hooker R D (red), Maneuver Warfare, An anthology, Novato; Presidio Press, s 137. Waddell 
undersøker om manøverkrigføringsteori kan nyttes til å forstå lavintensitetskonflikter (LIC), men finner at 
manglende konseptuel og definisjonsmessig klarhet forhindrer han fra å kunne trekke bastante konklusjoner.    
34 Kirk J & Miller M L (1986) Reliability and validity in Qualitative Research, SAGE Publications Inc, s 21 
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validitetstyper.35  For å oppnå begrepsvaliditet er det et minimumskrav at svar fra 
alternative målinger av det samme begrepet deler varians. I denne studien vil fokuset på 
begrepsvaliditet være avgjørende i forhold til valget av empiriske bevis. Dette innebærer 
videre at de beslutningspunkter eller hendelser som velges må være representative for de 
militærteoretiske nivåenes aktiviteter og interaksjon.   

Påliteligheten eller reliabiliteten blir bestemt av hvordan målingene er gjort, og hvor 
nøyaktig den videre behandlingen av dataene er.36 Forskeren bør videre sikre at 
tilstrekkelig variasjon i målingene oppnås slik at det er mulig å gjøre distinksjoner både 
mellom målepunkter og innholdet i målepunktene, samt at observasjonene er stabile over 
tiden. I denne studien innebærer det å avdekke relevante situasjoner på ulike tidspunkter i 
krigen. Herved understrekes betydningen av forskerens bevissthet om det som i metode-
litteraturen kalles ”syncronic” reliabilitet.37 

Ivaretakelsen av validitet og reliabilitet i kvalitative studier der forskeren er verktøyet, er 
en utfordring. Vurderinger av validitet og reliabilitet er ikke en automatisert maskinell 
prosess. Utfordringen er å unngå at forskerens egne verdier og oppfatninger gir upålitelige 
svar. Framgangsfaktorer for å lykkes er objektivitet, verdinøytralitet og ”sunn fornuft”. 

2.4 Kildekritikk og valg av empiri 
De to primære kildene jeg har benyttet ved beskrivelse av metode og agentteori, er artikler 
publisert i ”Academy of Management Review”. De artiklene som publiseres der har 
gjennomgått en nitidig gransking av den akademiske elite innenfor det økonomisk-
administrative forskningsområdet og representerer således ”state-of-the-art”. De øvrige 
hensvisninger som foretas til metodelitteraturen og litteratur om agentteori, refererer seg til 
anerkjente publikasjoner av respekterte forskere innen fagområdene.   

Jeg har i denne undersøkelsen valgt å støtte teoritestingen på empiri fra Irak-krigen 1991.38 
Bakgrunnen for å velge nettopp denne krigen, er at det er en krig som bærer de 
karakteristiske trekk som i endel sammenhenger anvendes for å beskrive moderne kriger. 
Den var begrenset i omfatning målt i effekt, tid og rom og meget kompleks med hensyn til 
utførelse. For forskningsspørsmålet i denne studien, er dette case spesielt interessant. Den 
store USA-dominansen gir indikasjoner om en sterk grad av homogenitet mellom de ulike 

                                                 
35 Ibid, s 22. I kvalitative studier er det i hovedsak tre typer validitet. Det er overflatevaliditet (”apparent 
validity”), instrumentell validitet (”instrumental validity”) og teoretisk validitet (”theoretical validity”). I den 
beste av verdener er et måleinstrument så nært knyttet til de fenomen det skal måle at det er åpenbart at 
måleinstrumentet leverer valide resultater. Dessverre viser det seg ofte at åpenbaringer kan være illusjoner 
hvilket stiller krav til forskeren å kunne avgjøre om det er en illusjon eller ikke. En måleprosedyre kan sies å 
ha instrumentell validitet dersom det kan vises at de observasjoner som gjøres stemmer overens med 
observasjoner som gjøres med en alternativ målemetode som i seg er anerkjent som valid. Teoretisk validitet 
eller begrepsvaliditet eksisterer dersom det er substansielle bevis for at et teoretisk paradigme korrekt 
korresponderer med observasjoner som forskeren gjør. 
36 Holme I M & Solvang B K (1998), s 153 
37 Kirk J & Miller M L (1986), s 41-42. Det er i hovedsak tre typer reliabilitet som er relevant å være bevisst 
ved gjennomføringen av kvalitative studier. Det er ”quixotic”, ”diachronic” og ”syncronic” reliabilitet. 
”Quixotic” reliabilitet refererer seg til  forhold der bruken av kun en metode for observasjon leder til 
målinger uten varians. ”Diacronic” reliabilitet refererer seg til stabiliteten av en observasjon over tiden, og 
”syncronic” reliabilitet omhandler likheten av observasjoner innen samme tidsperiode. 
38 For en kort oversiktlig fremstilling av Gulf-krigen 1991; Finlan A (2003) The Gulf War 1991 (The 
Essential Histories series), UK: Osprey Publishing; House J M (2001) Combined Arms Warfare in the 
Twentieth Century, US: University Press of Kansas, spesielt s 269-279;  
http://www.onwar.com/aced/nation/ink/iraq/findex.htm (2003-12-15); 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/gulf/ (2003-12-15).  
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nivåene.39 Min tanke er således at de konklusjoner jeg kan trekke, vil være sterkere i et 
slikt atypisk case enn i et mer typisk case, der aktøren er mer heterogent sammensatt, for 
eksempel en NATO- eller EU-koalisjon.  

Et sentralt element i forhold til valg av case, er at det er et antall år siden denne krigen ble 
utkjempet. Det innebærer at det finnes tilstrekkelig med dokumentasjon om hva som ble 
gjort av hvem når. Dessverre er tilgangen til førstehåndskilder begrenset i første rekke på 
grunn av sikkerhetsgraderinger. Det innebærer at jeg i denne studien må basere meg på 
tidligere forskning, samt memoarer og beskrivelser fra individer i relevante posisjoner. 
Ved valget av hovedkilder er utfordringen å finne dem som anses objektive og mest 
troverdige. De kildene som empirien i denne studien i hovedsak er hentet fra, er: “The 
General’s War – The Inside Story of the Conflict in the Gulf “ av Gordon og Trainor, 
“Lucky War” – Third Army in Desert Storm” av Swain og Atkinsons “Crusade – The 
Untold Story of the Persian Gulf War”.40 Andre kilder er også benyttet, men i mindre 
omfang. Om eventuelle bias identifiseres i valgte kilder, må disse balanseres ved bruk av 
supplerende kilder slik at forvrengninger og partsfremstillinger ikke får uheldige og/eller 
metodisk uansvarlige effekter på resultatet.   

2.5 Valg av metode 
Denne studien vil bli gjennomført med Bacharachs analyseverktøy for testing av teorier. 
Gulf-krigen 1991 danner basis for studiens behov for empiri. Studiens disposisjon kan 
fremstilles som følger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Disposisjon av studien 

                                                 
39 Billiere Gen Sir P de la (1994) Looking for trouble – SAS to Gulf Command, The Autobiography, London: 
HarperCollins Publishers, spesielt s 397, “Within the Coalition itself the Americans were dominant from the 
start....”.  
40 Gordon M R & Trainor Gen B E (1995) The General’s War – The Inside Story of the Conflict in the Gulf, 
US: Little, Brown and Company; Atkinson R (1993) Crusade – The Untold Story of the Persian Gulf Wa”, 
US: Houghton Mifflin Company; Swain R M (1991) “Lucky War” – Third Army in Desert Storm, US: US 
Army Command and General Staff College Press 
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3 Det agentteoretiske perspektivet 
3.1 Om agentteori 
Agentteori er spesielt rettet mot den alltid nærværende agentrelasjonen der en part 
(prinsipalen) delegerer arbeid til en annen part (agenten) som utfører arbeidet. Relasjonen 
beskrives ved bruk av metaforen ”kontrakt”.41 Teorien har blitt brukt innenfor en rekke 
disipliner for å forstå relasjonen mellom prinsipal og agent.42 Kjernen i agentteorien og de 
forutsetninger som ligger til grunn for den, fremgår av tabell 2: 
Tabell 2 - Kjernen i agentteori43 

Agent teoriens kjerne og forutsetninger 
Nøkkel idé Prinsipal-agent relasjoner bør reflektere en effektiv organisering av 

kostnader knyttet til informasjon og risiko 
Analyseenhet Kontrakten mellom prinsipal og agent 
Forutsetninger om mennesket Begrenset rasjonalitet 

Opportunisme 
Risikoaversjon 

Forutsetninger om 
organisasjoner 

Delvis målkonflikt mellom medlemmer 
Effektiv dyktighet som kriterium for måling av organisasjonens 
effektivitet 
Informasjonsasymmetri mellom prinsipal og agent 

Forutsetninger om informasjon Informasjon er en enhet som kan kjøpes og selges 
Problemer knyttet til kontrakt ”Moral hazard” – dvs skjulte handlinger 

”Adverse selection” – dvs skjult informasjon 
Risikodeling 

Problemområde Relasjoner mellom prinsipal og agent der partene har delvis ulike mål 
og risikopreferanser 

 
Agentteori er opptatt av å løse to problemer som kan oppstå i agentrelasjoner. Det første er 
agentproblemet som oppstår når prinsipalens ønsker og mål divergerer med agentens, og 
det er vanskelig eller kostbart for principalen å verifisere hva agenten egentlig gjør. 
Prinsipalen kan altså ikke verifisere at agentens adferd er passende i forhold til 
prinsipalens ønsker og mål. Det andre problemet som kan oppstå omhandler risikodeling 
og oppstår når prinsipal og agent har ulik risikopreferanse. Dette medfører at prinsipal og 
agent vil foretrekke ulike handlingsalternativer siden respektive parters ønskede alternativ, 
er det alternativ som korrelerer best med respektive parts risikopreferanse.44 Siden analyse-
enheten er metaforen kontrakt, er fokuset for teorien rettet mot å bestemme den mest 

                                                 
41 Eisenhardt K M (1989) Agency Theory: An Assessment and Review, Academy of Management Review, 
Vol 14, No 1, s 58. Det er dette jeg i det etterfølgende refererer til som den grunnleggende 
forklaringsmekanismen i agentteorien. Kapittel 3 i denne studien baserer seg i stor grad på denne artikkelen. 
42 Eisenhardt K M (1989), s 57, trekker frem eksempler fra regnskap (Demski & Feltham, 1978), økonomi 
(Spence & Zeckhauser, 1971), finans (Fama, 1980), markedsføring (Basu, Lal, Srinivasan & Staelin, 1985), 
politisk vitenskap (Mitnick, 1986), organisatorisk adferd (Eisenhardt 1985, 1988; Kosnik, 1987) og sosiologi 
(Eccles 1985; White, 1985) for å indikere at dette er en teori som er søkt anvendt innen ulike 
forskningsområder. Interessant å merke seg er at det militære forskningsområdet ikke er representert i den 
oversikten hun presenterer. Andre studier som gir indikasjoner om at teorien kan være relevant innenfor 
andre forskningsområder er; Feaver P D (1997); Jih-wen Lin and Szu-chien Hsu (2000) An Agency Theory of 
State-Society Relations in Mainland China and Taiwan, presented at the 2000 Annual Meeting of the 
American Political Science Association, http://www.la.utexas.edu/research/cgots/Papers/33.pdf, 2004-02-09. 
Disse tre henvisningene viser at agentteorien også er anvendt for å forklare og forstå sivilmilitær interaksjon 
og internasjonale relasjoner. Som oversikten med tydelighet viser, er det forskere fra en rekke forsknings-
områder som har sett et potensial i agentteorien som kan være relevant for deres respektive forsknings-
områder. Studiene jeg henviser til har imidlertid valgt å anvende agentteorien utfra en mer eller mindre 
intuitiv tanke om dens relevans, uten å teste teorien i seg.  
43 Eisenhardt K M (1989), s 58 
44 Ibid 
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effektive måten å regulere forholdet mellom prinsipal og agent under gitte forutsetninger. 
Formelle kontrakter representerer lovnader og forpliktelser om å utføre spesielle 
handlinger i fremtiden. Jo mer kompleks en kontrakt er, jo større er spesifikasjonen av 
lovnader, forpliktelser og prosesser for konfliktløsning.45 Dersom en innfører begrepet tillit 
og ser det i relasjon til kontraktsbegrepet, hevder forskere at tillit reduserer 
kontraktskostnader, minsker behovet for monitorering og fasiliterer en tilpasning av 
kontrakten. Tillit motvirker frykt for opportunistisk adferd og vil sannsynligvis begrense 
transaksjonskostnadene knyttet til interaksjonen mellom partene.46 
Med bakgrunn i dette skapes et rasjonale for å forstå at en prinsipal ikke vil delegere 
ansvar og myndighet til en agent hvis de ikke har overbevisende gode grunner til å gjøre 
det. Forskningen viser at i kontekster der kompleksiteten i beslutningssituasjonen med stor 
sannsynlighet til overgå individets kognitive kapasitet, vil delegering av ulike deler av 
beslutningsprosessen til ulike grupper bedre beslutningenes kvalitet. Det kan for eksempel 
være at en gruppe får ansvaret for beslutningsledelse, det vil si initiering og 
implementering. En annen gruppe får ansvaret for beslutningskontroll, det vil si 
ratifisering og monitorering av beslutningen.47 
Jeg vil knytte noen kommentarer til de forutsetningene som teorien bygger på. Når teorien 
forutsetter at mennesket har begrenset rasjonalitet, menes at de som er engasjert i 
transaksjoner er ”intendedly rational, but only limited so”.48 Dersom mennesket hadde 
vært fullstendig rasjonelt, uten kognitive begrensinger, ville alle transaksjoner kunne bli 
planlagt i slik detalj at alle mulige utfall ville vært spesifisert. Med transaksjon menes det 
forholdet som reguleres av kontrakten.  
En annen av de individuelle forutsetningene er at mennesket er opportunistisk og selv-
interesse søkende. Opphavsmannen til denne forutsetningen formulerer det som ”self-
interest seeking with guile”. Dette inkluderer å lyve, stjele og bedra, men er mer generelt 
referert til som en inkomplett eller forvrengt fremstilling av informasjon i den hensikt å 
villede, fordreie, skjule, formørke eller på andre måter forvirre partnere i en relasjon.49  Nå 
er det ikke slik at alle individer alltid opptrer opportunistisk. I agentteorien har 
forutsetningen relevans siden fraværet av den ville medføre at alle transaksjoner mellom 
parter ville kunne bli gjort på basis av lovnader.50 En naturlig følge av forutsetningene om 
begrenset rasjonalitet og opportunisme, er at mennesket betraktes som risikoavers. Dersom 
risiko skal overføres fra prinsipal til agent medfører det at kompensasjon må gis. Denne 
kompensasjonen må stå i et rimelig forhold til risikoen for at agenten med sikkerhet skal 
opptre i tråd med prinsipalens ønsker og mål.  

                                                 
45 Macneil I R (1978) Contracts: adjustments of long-term economic relations under classical, neo-classical 
and relational contract law, North Western University Law Review, 72, s 854-905 
46 Se f. eks Gulati R (1995) Does familiarity breed trust? The implications of repeated ties for contractual 
choice in alliances, Academy of management Journal, 38, s 85-112. Andre forskere kompletterer dette 
standpunktet ved å trekke frem betydningen av årelange personlige relasjoner mellom de kontraktspartene 
slik at den sosiale relasjonens natur determinerer tillitsbegrepets betydning for kontraktsutformingen. Se f. 
eks Poppo L & T Zenger (2002) Do formal contracts and relational governance function as substitutes or 
complements, Strategic Management Journal, 23, s 707-725; Macneil I R (1978), s 854-905. Tillitsbegrepet 
kan problematiseres ytterligere ved å operasjonalisere begrepet i en interpersonell og en interorganisasjonell 
dimensjon. Se f. eks Zaheer A, B McEvily & V Perrone (1998) Does Trust Matter? Exploring the Effects of 
Interorganizational and Interpersonal Trust on Performance, Organization Science, Vol 9, No 2, March-
April  
47 Barney J & Hesterly W (1999) i Stewart R & Hardy C (eds), s 119 
48 Ibid, s 111 
49 Ibid, s 112. Opphavsmannen til denne forutsetningen om menneskets adferd er O E Williamson. Se f eks 
Williamson O E (1979) Transaction-cost economies: The Governance of Contractual Relations, Journal of 
Law and Economics, 22, s 233-261 
50 Barney J & Hesterly W (1999) i Stewart R & Hardy C (eds), s 112 



FöRSVARSHöGSKOLAN 
ChP 02-04/Avd 2 
Maj Odd-Harald Hagen 

ENSKILD UPPSATS 
03.06.2004 

FHS 19 100:2048  
Side 15 av 57

 
 
 

            

 
 

Agentteoriens forutsetninger om organisasjoner, bygger på at alle medlemmer i 
organisasjoner er selvstendig tenkende individer. Derav kan det forutsettes at de av ulike 
årsaker kan være uenige om hvilke mål som skal nås og hvordan dette skal gjøres. 
Organisasjoner måles i forhold til deres effektivitet i forhold til å oppnå mål, og i et 
prinsipal-agent forhold forutsettes det å eksistere informasjonsasymmetri. Denne 
asymmetrien etableres av at ulike organisatoriske nivåer har tilgang til informasjon med 
varierende kvalitet og detaljgrad.  
Et interessant forhold ved informasjon, er at teorien forutsetter at det er en ”gjenstand”  
som kan kjøpes og selges. Et banalt eksempel på kjøp og salg av informasjon, er lille-
broren som nekter å fortelle om hvor sykkelen er før storesøsteren forteller hvor fotballen 
er. Bytt ut søsknene med to større etterretningsorganisasjoner, og lekene med informasjon 
om en tredje parts luft- respektive markstridskrefter, og det er eksakt samme mekanisme 
som virker.   
Dette leder videre til teoriens sentrale utfordringer knyttet til kontrakten. Prinsipalen kan 
ikke kostnadløst monitorere agentens handlinger . Agenten vil kanskje ikke nødvendigvis 
la seg bli monitorert. Derav vil det eksistere skjulte handlinger, eller det som i teoriens 
originalspråk omtales som ”moral hazard”. Likeledes vil ikke prinsipalen kostnadsfritt ha 
tilgang til all informasjon agenten har, og agenten vil kanskje heller ikke slippe denne 
informasjonen til prinsipalen. Det vil altså eksistere skjult informasjon, eller det som i 
teorien omtales som ”adverse selection”.  
Det tredje problemområde som er definert omhandler risikodeling. Problemformuleringer 
som stiller problemet med risikodeling på spissen er: Hvordan kan principalen og agenten 
komme frem til en kontrakt som regulerer risikodelingen mellom dem på en slik måte at 
deres ulike risikopreferanse møtes på en konstruktiv måte? Hva er det som sikrer at 
agenten forvalter sin andel av risikoen på en slik måte som principalen ønsker og vil?  
Det er i hovedsak to strategier som anses effektive og relevante for å møte agentproblemer. 
Monitorering er en effektiv strategi for å observere adferd, utførelse eller konsekvenser av 
dette. Strategien sies blant annet å være effektiv når oppgavene ikke er høyt 
programmerbare, men kan være problematisk å anvende i forhold til teamproduksjon. 
Bruk av uavhengige ledere og styrer vil kunne øke effekten av monitorering.51 En annen 
strategi er ”bonding” eller anvendelse av belønning og straff. Med bakgrunn i teoriens 
økonomisk-organisatoriske bakgrunn synes finansielle eller økonomiske kompensasjoner 
eller fravær av kompensasjon, å være det som umiddelbart assosieres med ”bonding”. I 
organisasjoner der bruk av økonomiske kompensasjoner ikke er en integrert del av 
hvordan virksomheten drives, vil andre belønninger av ikke-økonomisk karakter fylle en 
tilsvarende funksjon. Eksempler på slike kan være avansement, dekorasjoner, anseelse 
eller økt verdi på arbeidsmarkedet internt i organisasjonen eller eksternt i arbeidslivet 
forøvrig. 52  
Når det gjelder kontrakten mellom prinsipal og agent, skiller teorien mellom resultat-
baserte og adferdsbaserte kontrakter. Den adferdsbaserte kontrakten er relevant i de 
sammenhengene prinsipalen har informasjon som kan verifisere agentens adferd. På den 
annen side, vil resultatorienterte kontrakter gjøre det mer sannsynlig at agenten følger 
prinsipalens mål og ønsker om prinsipalen ikke har tilgang til informasjon som kan 
verifisere agentens adferd.53  
3.2 Agentteori og konkurrerende organisatoriske perspektiver 
For å posisjonere agentteorien, har jeg valgt å trekke frem en oversikt over andre 
organisatorisk-økonomiske perspektiver. Sammenligningen av forutsetningene 
                                                 
51 Barney J & Hesterly W (1999) i Stewart R & Hardy C (eds), s 120-121 
52 Ibid, s 121  
53 Eisenhardt K M (1989), s 60 
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agentteorien bygger på, med forutsetningene andre organisatoriske teorier bygger på, kan 
fremstilles slik: 

Tabell 3 - Forutsetninger i økonomiske organisasjonsteorier54 

Forutsetning Pol/øk - 
teori 

Contingencyteori Organisasjons
kontrollteori 

Transaksjons 
kostnadsteori 

Agentteori
 

Selvinteresse X   X X 

Målkonflikt X   X X 

Begrenset rasjonalitet  X X X X 

Informasjonsasymmetri  X  X X 

Vektlegger effektivitet  X X X X 

Risikoaversjon     X 

Info som handelsvare     X 

Som en ser av tabellen, deler politisk-økonomisk teori og agentteori forutsetningen om 
selvinteressesøking på individuelt nivå og målkonflikt på organisatorisk nivå. Ulikheten 
består i at i politiske modeller blir konflikter løst gjennom forhandlinger, kjøpslåing og 
koalisjoner, mens målkonflikter i agentteori bli løst gjennom tilpassning av incentiver. 
Contingencyteorier og agentteori deler forutsetningene om begrenset rasjonalitet og at 
informasjon fordeler seg asymmetrisk i organisasjonen. Begge teoriene bruker kriteriet 
effektiv prosessering av informasjon til å velge mellom ulike organiseringsformer. 
Teoriene skiller seg imidlertid ved deres fokus. I contingencyteorier er forskerne fokusert 
på den optimale struktur når det gjelder organiseringen av forhold vedrørende rapportering 
og beslutningsmyndighet. Agentteori er derimot fokusert på den optimale strukturering av 
forhold vedrørende kontroll, og ut av disse kommer rapporterings- og beslutningsmønstre. 
Den kanskje mest åpenbare knytningen til andre teorier, er knytningen agentteori har til 
organisasjonskontrollteori. Å knytte kjente målmiddel relasjoner og klare mål til adferds - 
versus utfallskontroll har store likhetstrekk med agentteori som knytter oppgave-
programmerbarhet og målbarhet av utfall til kontraktform. De største skilnadene på disse 
to teoriene knytter seg til risikoimplikasjoner for prinsipalen og agenten, samt utfalls-
usikkerhet. Som en ser av tabellen har agentteori store likheter med transaksjonskostnads-
teori (TCE), ved at de deler mange av forutsetningene. Disse to teoriene springer 
imidlertid ut av to ulike tradisjoner. I TCE har de organisatoriske grensene betydning, 
mens det i agentteori er kontrakten mellom de samarbeidende partene som er av betydning. 
I tillegg skiller teoriene seg ved at de har ulike og unike uavhengige variabler.55   

3.3 Forskningsfronten og agentteori 
En kan si kritikerne til agentteori har to hovedargumenter. Det ene er at teorien har et 
urealistisk syn på mennesker og organisasjoner på grunn av et ensidig fokus på ”financial 
gain” som motivasjon.56 Det andre er at teorien kritiseres for å ha et innebygd investor-
fokus.57 

Eisenhardt (1989) anbefaler at forskere bør fokusere på informasjonssystemer, utfalls-
usikkerhet og risiko.58 Etter hennes oppfatning er det fra disse variablene de viktigste 
bidragene til organisatorisk forskning kommer. Hun hevder videre at agentteori er mest 
                                                 
54 Eisenhardt K M (1989), s 63. Tabellen er gjengitt som den fremgår av denne referansen. 
55 Ibid, s 63-64.   
56 Barney J & Hesterly W (1999) i Stewart R & Hardy C (eds), s 122 
57 Ibid, s 123 
58 Eisenhardt K M (1989), s 70. Elaboreringen rundt anbefalingene er basert på ibid s 70-72 
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relevant i situasjoner der kontraktsrelasjoner er vanskelige. Slike situasjoner innebærer 
muligheter for substansielle målkonflikter mellom prinsipal og agent, eksempelvis ved 
agentopportunisme. Andre situasjoner er situasjoner der det er betydelig utfallsusikkerhet 
for å utløse teoriens implikasjoner med hensyn til risiko. Den tredje kategorien situasjoner, 
karakteriseres av at det utføres uprogrammerte eller teamorienterte jobber der evaluering 
av adferd er vanskelig å utføre.  

En av anbefalingene er å ekspandere anvendelsen av teorien til også å omfatte en rikere og 
mer komplekse kontekster. To områder er av spesiell interesse. Det første er å applisere 
agentstrukturen til ”organisatorisk-adferdsemner” som kan relateres til informasjons-
asymmetri i samarbeidssituasjoner. Det andre området omhandler kontraktstypene som så 
langt synes å være digitalt fokusert på enten adferdsbaserte eller resultatorienterte 
kontrakter. Tanken er at det mellom de to ytterpunktene som disse kontraktstypene 
representerer, eksisterer et kontinuum som skaper mulighet for en bredere forståelse av 
kontraktens natur og sammensetning av ulike elementer.59 Hun anbefaler videre å bruke 
agentteori sammen med komplementære teorier for derved å bidra til å skape et mer 
realistisk bilde av organisasjoner. Dersom dette ikke gjøres, er det fare for at ”mainstream” 
forskningsretning innen et forskningsområde låser til et paradigme og derved får 
unødvendig lav forklaringskraft. Et eksempel på dette kan være økonomi som i for stor 
grad synes å være dominert av pristeori og et ensidig syn på mennesket som 
opportunistisk. Andre paradigmer som for eksempel ressursbasert teori60, vil således kunne 
representere komplementære forklaringsvariabler der summen av de to paradigmene gir et 
mer realistisk bilde av virkeligheten.61 Den femte anbefalingen hun gir til 
organisasjonsforskere er å se på andre forskningsområder enn økonomisk litteratur. 
Utviklingen av selve teorien har etter hennes oppfatning nådd sitt kulminasjonspunkt med 
basis i anvendelse av økonomisk litteratur, og det er på høy tid å søke seg inn i andre 
forskningsområder.62 

Agentteorien er i tidligere studier anvendt for å forklare og forstå sivilmilitær 
interaksjon.63 I Feavers studie skiller han mellom de situasjoner der militære representanter 
gjennomfører det de blir pålagt av de politiske myndigheter, og de situasjoner der de 
militære søker å unndra seg å utføre slike politiske pålegg.64 Årsakene til at relasjonene 
mellom prinsipal (politikerne) og agent (den militære sjefen) får slike utfall forklares med 
bakgrunn i agentteorien ved at partene har delvis ulike mål og risikopreferanser. I studien 
behandles konflikter fra tiden 1948-1991 der amerikanske styrker har blitt anvendt. 
Aktørene som er studert, er det amerikanske nasjonalstrategiske nivå og det militær-
/teaterstrategiske nivå. De to forhold forskeren behandler, er om det er enighet eller 
uenighet om anvendelse av militære styrker og om det er enighet eller uenighet om 
hvordan styrkene skal anvendes. Utfra de svar som han får på disse spørsmålene i den 
enkelte konflikt han studerer, kan han trekke konklusjoner om de militære utførte det de 
ble pålagt av politikerne, eller om de søkte å unndra seg dette. Forskerens konklusjon er at 

                                                 
59 Eisenhardt K M (1989), s 71 
60 Se f. eks Barney & Hesterly (1999) i Clegg & Hardy (eds), s 127-129. Ressursbasert teori innebærer at et 
betrakter firmaets ressurser og kapabiliteter som grunnlaget unnfangelsen og implementeringen av strategier 
vokser ut fra. Ressursene kan variere mellom ulike firma og kan være stabile (dvs knyttet til et firma over et 
tidsintervall). Dersom de også er verdifulle (dvs kan utnyttes til å utnytte muligheter eller nøytralisere 
trusler), er sjeldne og vanskelige eller kostbare å imitere, vil de kunne utnyttes til å gi firmaet et 
konkurransefortrinn. 
61 Eisenhardt K M (1989), s 71 
62 Ibid, s 72 
63 Feaver P D (1997), s 4 
64 Ibid 
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det agentteorietiske perspektivet kan benyttes til å undersøke problemstillinger av denne 
typen, siden prinsipal-agent relasjonen mellom politikerne og militære sjefer kan belegges 
empirisk. Det er to spesielt interessante aspekter ved dette. Det ene har sin bakgrunn i 
Clausewitz utsagn om at: ”... kriget inte bara är en politisk akt utan ett verkligt politiskt 
instrument, en fortsättning av den politiska dialogen, ett genomförande av denna med 
andra medel.”65 Dette utsagnet betyr at feltherren anvender det militære virkemidlet for å 
skape en situasjon som politikerne skal overta, der andre virkemidler enn det militære skal 
nyttes. Feavers studie indikerer imidlertid at den iboende forutsetningen i Clausewitz 
utsagn om aktørenes rasjonalitet, fortjener en viss problematisering. Det andre interessante 
aspektet ved Feavers funn, er at en teori fra det økonomisk-organisatorisk forsknings-
område kan gi adekvate forklaringer til hvordan begrepet kontroll har blitt håndtert i ulike 
konflikter.      

Denne studien bygger videre på Feavers funn innen rammen for de anbefalinger 
Eisenhardt gir. Der Feaver anvender det agentteoretiske perspektivet til å studere 
interaksjonen mellom militære og sivile, søker denne studien å utvide Feavers ansats til 
også å omfatte underliggende militærteoretiske krigføringsnivåer. 

3.4 Det agentteoretiske rammeverk 
For å skape et klart grafisk bilde av det agentteoretiske rammeverket, velger jeg å knytte 
sammen agentteorien med Bacharachs konseptuelle rammeverk for en teori.66  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 - Agentteorien fremstilt i Bacharachs rammeverk for teorier 

Relasjonen mellom begrepene prinsipal og agent reguleres av metaforen kontrakt. 
Kontraktens utforming kan forklares utfra forklaringsvariablene risiko, informasjons-
systemer og utfallsusikkerhet. Sammenhengene baseres på forutsetningene agentteorien 
bygger på vedrørende mennesker, organisasjoner og informasjon. 

 

 

 

                                                 
65 Clausewitz, C von (2002) Om kriget, (svensk oversettelse 1991), Finland: Borgå, s 42 
66 Bacharach S B (1989), s 499, jf studiens kapitel 2 
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4 Falsifisering og brukbarhetsanalyse av begreper 
4.1 Presisering av begreper 
På dette analysenivået vil det være de militærteoretiske krigføringsnivåene og kontrakts-
metaforen som underkastes en nøyere granskning. For å gjøre dette, er det behov for å 
undersøke aktivitetene på de ulike militærteoretiske krigføringsnivåene mer inngående. 

4.2 Det nasjonalstrategiske krigføringsnivå 
Det nasjonalstrategiske krigføringsnivå assosieres med overordnede nasjonale mål og 
interesser og representeres av regjeringen og statens øverste politiske ledelse. Hensikten 
med dette krigføringsnivået er å skape eller sikre fred, bevare eller øke velstand og/eller 
fremme politiske eller moralske verdier.67 De militære styrkene er bare ett av de makt-
midler som dette nivået råder over. Andre relevante virkemidler å nevne i denne sammen-
hengen er politiske, psykologiske, subversive, diplomatiske, økonomiske og kulturelle. 
Valg av virkemidler gjøres i forhold til hvilke effekter en ønsker å oppnå i forhold til de 
hensikter og målsettinger en nasjon har.68  

Anvendelsen av de militære virkemidlene bygger på legale beslutninger fattet av nasjonens 
høyeste politiske ledelse. Omfanget av aktivitetene på det nasjonalstrategiske krigførings-
nivå varierer i stor grad fra nasjon til nasjon avhengig av nasjonens størrelse, størrelsen på 
dens militære styrke og om nasjonens vitale interesser er geografisk nærliggende eller 
lokalisert langt bort fra nasjonen. En av de viktigste oppgavene til dette nivået er å utvikle 
og implementere nasjonal strategi og nasjonal militær strategi. Disse strategiene følger 
som oftest av den overordnede politikk og knytter denne og nasjonale strategiske og 
militærstrategiske mål sammen. 69  

Det nasjonalstrategiske krigføringsnivå etablerer det politiske rammeverk for anvendelse 
av militære og ikke-militære maktmidler slik at nasjonale og nasjonalstrategiske mål-
settinger kan oppnås. Dette innebærer i fredstid så vel som i krigstid, ansvar for å bygge og 
vedlikeholde allianser og koalisjoner med andre nasjoner, som ledd i prosessen mot å 
oppnå de ulike målsetningene. Det nasjonalstrategiske krigføringsnivået bærer det totale 
ansvar for kriseforebygging og ledelse av virksomhet som militære styrker utfører i fred, 
krise og krig. Dette innebærer også ansvar for sikkerheten til strategiske styrker og 

                                                 
67 Diesen S (2000), s 164 
68 Gray C S (1999) Modern Strategy, UK: Oxford University Press, s 162. Det finnes et nærmest uendelig 
antall definisjoner av begrepet strategi som hver på sin måte søker å formulere hvordan en aktør anvender 
ressurser for å nå mål. Den tradisjonelle oppfatningen av militær strategi, er at den handler om kunsten å 
anvende seg av militære styrker for å oppnå de resultat som fastsettes av den politiske ledelsen. Jeg oppfatter 
Beaufres definisjon av strategi som en av de bedre ansatser til å definere begrepet. I likhet med Sir B H 
Liddell Hart og Raymond Aron, er han sterkt influert av Clausewitz når han definerer strategi som ”kunsten 
å oppfatte og beherske en vekselvirkning mellom viljer som anvender seg av maktmiddel for å avgjøre en 
innbyrdes konflikt.” Definisjonen kan kritiseres for å være for generell, men opphavsmannen mener at det er 
nødvendig fordi det samsvarer med det plan som strategien må plasseres på. Det er en definisjon som jeg 
anser som god ved at den er tilstrekkelig abstrakt til å inkludere andre virkemidler enn de rent militære og 
samtidig tilstrekkelig konkret ved dens fokus på viljenes motstridende interesser som skaper grobunn for en 
konflikt. Av dette følger at målet for strategien er å oppnå en avgjørelse gjennom å skape og utnytte en 
situasjon som medfører en tilstrekkelig grad av moralsk oppløsning hos motstanderen for å få han til å 
akseptere de vilkår en ønsker å påtvinge han. Jf Beaufre A (2002) Modern Strategi, først trykt 1963, 
Göteborg: Elanders Digitaltryck, ss 21-23. Jf Liddell Hart Sir B H (1991) Strategy 2nd Revised Edition, først 
trykket 1954, New York: Meridian, s 325, der en tilsvarende forklaringsmekanisme er anvendt: “hence his 
true aim is not so much to seek battle as to seek a strategic situation so advantageous that if it does not itself 
produce the decision, its continuation by a battle is sure to achieve this.”    
69 Luttwak E N (2001) The Logic of War and Peace, Revised and enlarged edition, US: The Belknap Press of 
Harvard University Press, s 211 
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ressurser, sivilbefolkningen, nasjonens industrielle kapasitet, samt å unngå eller minimere 
effekter av fiendtlige strategiske aksjoner eller handlinger.  

Det nasjonalstrategiske krigføringsnivå gir strategisk styring for hvordan nasjonale 
sikkerhetsinteresser og mål skal oppnås. I fredstid kan slik styring omhandle valg av 
doktrine, hovedoppgaver, finansiering, materiellsystemer, satsingsområder for forskning 
og utvikling, den høyeste ledelse av militærmakten, samt hvordan, når og med hvor stor 
del militærmakten skal anvendes. For større nasjoner koordinerer det strategiske nivået 
fremskutt tilstedeværelse mellom ulike teatre ved organiseringen av blant annet periodiske 
deployeringer, havnebesøk og militære kontakter. Det betyr videre at det er det nasjonal-
strategiske nivå som ansvarer for etableringen og vedlikeholdet av strategiske etterretning, 
overvåkning og rekognosering i fredstid. Derved kan det gi varsel og prediksjoner om 
mulige utviklinger som har betydning i forhold til nasjonale målsettinger. Det er det 
nasjonalstrategiske krigføringsnivå som ansvarer for strategisk informasjonskrigføring 
både i freds- og krigstid. En avgjørende faktor her, er tilgangen til rombaserte tilganger 
som sambands- , overvåknings- og posisjoneringssystemer. Store stater eier ofte slike 
systemer selv, mens mindre stater er avhengige av bilaterale avtaler med de store statene 
eller å kjøpe tjenester av sivile selskaper. 70  

Det nasjonalstrategiske krigføringsnivåets første og overordnede oppgave å stille den 
riktige ”diagnose” av den krise, konflikt eller krig en står overfor. Dette gjør det med støtte 
av det militærstrategiske krigføringsnivået. Det betyr at den mest avgjørende vurdering 
som statsmannen støttet av feltherren må foreta, er å komme til en korrekt erkjennelse av 
den krig han fører. Det betyr at han ikke definerer den til noe den utfra forholdenes natur, 
ikke kan være.71 Når den mest sannsynlige ”diagnose” er stilt, skal de militære rådgiverne 
være i stand til å anbefale hvilke militære virkemidler og metoder som best kan bidra til å 
oppnå de politiske målene, enten i selvstendige militære innsatser eller i samarbeid med og 
koordinert med, ikke-militære virkemidler.72  Tilsvarende forklaringsmekanisme kan 
anvendes med hensyn til det nasjonalstrategiske krigføringsnivås rolle i fredstid i forhold 
til dimensjonering, utvikling og vedlikehold av militære virkemidler. En av det politiske 
nivåets overordnede oppgaver i fredstid er å bestemme seg for hvordan nasjonens militær-
makt skal konstrueres og utvikles i forhold til hvordan nasjonale sikkerhetsinteresser og 
mål skal oppnås. 

Etter Iraks okkupasjon av Kuwait ble det gjennomført en rekke møter i den amerikanske 
administrasjonen i den hensikt å finne en hensiktmessig løsning på den oppståtte 
situasjonen som kunne anbefales for President Bush. Ved et av møtene der blant annet 
”Chief Joint Chiefs of Staff” (CJCS), General (Gen) Powell, og forsvarsministeren, Dick 
Cheney, deltok, utspant følgende ordveksling seg: 

“Cheney responded that the Pentagon had the responsibility to advise the president; 
they could not take cues from the public opinion. “We are the only ones who can tell the 
president what to do,” he said, “He will look to us. The others can’t do it. So what do we 
do?”  

                                                 
70 Vego M (2000) Operational Warfare, upublisert dokument, US Naval War College, s 18-19 
71 Tjøstheim I (2003) Krigens natur og karakter, i Norsk Militært Tidsskrift, Årgang 173, nr 5, s 18 
72 Ibid, jf Diesen S (2000), s 60 og 62; jf Beaufre A (2002), s 62. De militærstrategiske beslutningsvariablene 
deles inn i fysiske – tid, rom og styrker – og psykologiske, dvs styrkenes vilje eller stridsmoral. Valget av 
strategi vil bestå i å kombinere beslutningsvariablene på den måten som best mulig utnytter egne 
komparative fortrinn. På s 35 omtaler Beaufre denne kombineringen av beslutningsvariablene som 
“manøvreringen” og mener med dette begrepet ordningsfølgen og forholdet mellom de av hverandre 
avløsende situasjonene som ulike kombinasjoner har til hensikt å skape på ulike tidspunkter i prosessen på 
vei mot måloppnåelsen.    
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”We must start with policy and diplomatic overtures,” Powell said. “We can’t make a 
case for losing lives for Kuwait, but Saudi Arabia is different. I am opposed to dramatic 
action without the President having popular support.” As the meeting continued, 
Cheney’s frustration with Powell mounted. Cheney was trying to get Powell to focus on 
the military question and develop options for Bush to consider for using force against 
Iraq.”73 

Denne fremstillingen viser at det nasjonalstrategiske krigføringsnivået råder over et 
marked av ulike maktmidler som kan nyttes i forhold til den strategi nasjonens leder 
beslutter å følge. Sitatet viser også at foretrederne for nasjonale virkemidler kan ha tildels 
meget ulike oppfatninger om ”diagnose” og valg av strategi. Gen Powell var av den 
oppfatning at den beste måten å løse konflikten på, var ”å kvele” Saddam Hussein ved en 
FN blokade og økonomiske sanksjoner. Han formulerte seg for President Bush som at 
konflikten var egnet å løse gjennom en ”isolasjons- og kvelningspolicy”, uten å fremlegge 
sine tvil i forhold til anvendelsen av militære virkemidler. Etter krigen åpnet dette for en 
viss kritikk av Gen Powell, siden enkelte røster hevdet at han hadde unnlatt å fylle sin rolle 
som Presidentens viktigste militære rådgiver.74  

4.3 Det militærstrategiske krigføringsnivå 
Det militærstrategiske krigføringsnivå assosieres med nasjonale sikkerhetsinteresser 
og/eller samlede krigsmål og representeres av nasjonal overkommando eller høyere alliert 
kommando, eksempelvis ”Supreme Headquarters Allied Powers Europe”(SHAPE). 
Hensikten med dette nivået er å vinne eller avskrekke krig og/eller gjenopprette ønsket 
politisk tilstand.75 

For store nasjoner som USA, kan det militærstrategiske krigføringsnivået være inndelt i 
teaterstrategiske nivåer. Et stort land som har interesser i flere deler av verden, kan ha 
inndelt kloden i teatre som hver inneholder flere potensielle strategiske mål. Et land med 
bare et potensielt krigsteater vil normalt ikke etablere teaterstrategiske kommandoer. 
Normalt er slike teatre også etablert i fredstid. Eksempler på dette er det amerikanske 
Europakommandoen (USEUCOM), Stillehavskommandoen (PACOM) og Sentral-
kommandoen (USCENTCOM). I krigstid vil en slik kommando være ansvarlig for 
anvendelsen av alle militære og ikke-militære maktmidler i respektive krigsteater. Den 
høyeste politisk-militære ledelse vil gi hver teaterstrategiske sjef et nasjonalt eller allianse-
/koalisjonsstrategisk mål. Den teaterstrategiske sjefen utvikler dette målet til flere 
teaterstrategiske mål og iverksetter adekvate tiltak for å oppnå disse. Små nasjoner 
opererer normalt med geografisk nærhet mellom nasjonalstrategiske og militærstrategiske 
kommandoer. For store nasjoner som etablerer teaterkommandoer, vil slike være å betrakte 
som distribuerte militærstrategiske kommandoer. Oppgavene som tilligger de teater-
strategiske kommandoene vil i fredstid normalt være tydelig avgrenset i rom. Ressurskamp 
mellom ulike teatre er ikke uvanlig. Ressurskampen er også relevant i krigstid. I krigstid 
vil det teaterstrategiske nivået være ansvarlig for planlegging, forberedelser og utførelse av 
flere kampanjer innen respektive teater som hver er rettet mot å nå teaterstrategiske mål.76 
Det militærstrategiske nivåets overordnede oppgave er å støtte det nasjonalstrategiske nivå 
med å stille riktig ”diagnose” av den krise, konflikt eller krig en står overfor. Når den mest 
sannsynlige diagnose er stillt, skal de militære rådgiverne være i stand til å anbefale hvilke 
                                                 
73 Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 34 
74 Atkinson R (1993), s 122. Dette funnet korresponderer med de funn Feaver P D (1997) rapporterer i tabell 
2. Feaver finner imidlertid at selv om Gen Powell og Gen Schwartzkopf var mindre aggressive enn den 
politiske ledelse så fulgte de lojalt opp det politiske nivås ønske om å anvende militær makt. 
75 Diesen S (1998), s 164 
76 Vego M (2000), s 19-21 
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militære virkemidler og metoder som best kan bidra til å oppnå de politiske målene. Det 
være seg enten i selvstendige militære innsatser eller i samarbeid med og koordinert med 
ikke-militære virkemidler.77  Det er det militærstrategiske krigføringsnivå som skaper det 
militære verktøyet. Det gjøres ved å utvikle og bruke avdelte nasjonale ressurser for å 
skape evne til krigføring. Dette krigføringsnivået omformer og delgir målsettinger og mål 
til operasjonelt krigføringsnivå som direktiv og/eller oppdrag. 
Når Presidenten hadde besluttet å anvende militære virkemidler for å løse den oppståtte 
situasjonen på det Persiske halvøy, fikk Gen Schwarzkopf, sjef for USCENTCOM, i 
oppdrag å fjerne den irakiske okkupasjonen av Kuwait. Han rolle må således forstås både 
utfra et militærstrategisk og et operasjonelt perspektiv. I forhold til det militærstrategiske 
perspektivet innebar dette arbeidsoppgaver som å få tilstrekkelige relevante ressurser til 
disposisjon og få godkjenning av valgt fremgangsmåte. Jeg vil således hevde at de ulike 
systemene forsvarsgrenene eier, representerer et marked av muligheter som ble stillet til 
Gen Schwarzkopf disposisjon. Belønningen som forsvarsgrenene kunne høste av å 
markedsføre egne stridskrefter, få tildelt relevante oppdrag og holde de lovnader som 
komponentsjefene gav, var potensialet for en lys fremtid for forsvarsgrenen etter krigen.78 
Dette var ikke eksplisitte standpunkt som forsvarsgrenene uttalte, men mer forsvars-
grenvise hemmeligheter eller fruktene av konkurrerende forsvarsgreners spekulasjoner og 
antakelser. At individene på ulike nivåer i krigføringsorganisasjonen i tillegg nærmest var 
redde for å bli utsatt for Gen Schwarzkopf  sin vrede, indikerer at fraværet av negativ 
omtale eller direkte trakassering også var en faktor å regne med for de underordnede.79 
Med basis i de direktiver det nasjonalstrategiske nivå gir, utvikler det militærstrategiske 
nivå egne direktiv og retningslinjer som det teaterstrategiske nivået utvikler videre og 
tilpasser for sitt teater.80 Siden Gen Schwarzkopf ble den operative sjefen for koalisjonen 
innebar det i praksis at han med bakgrunn i de føringer han fikk fra Gen Powell, utviklet 
retningslinjer og direktiver til sine komponentsjefer. Disse ble senere utviklet til ordrer 
etter å ha blitt forankret på nasjonalstrategisk og militærstrategisk nivå i Washington. Det 
er således disse ordrene som representerer kontrakten mellom Gen Schwarzkopf og hans 

                                                 
77 Tjøstheim I (2003), s 18. Jf Diesen S (2000), s 73-82 som beskriver de fem hovedtypene av militære 
strategier med bakgrunn i Beaufre A (2002). Disse strategiene er trusler eller utpressing, avgjørende krig, 
suksessive, begrensede kriger, lavintensitetskonflikt og indirekte press. Hver av disse fem strategiene kan 
tenkes applisert offensivt eller defensivt, direkte eller indirekte, i mer eller mindre grad og rendyrket eller i 
kombinasjon med hverandre 
78 Atkinson R (1993), s 76. US Air Force (USAF), USMC og US Navy  er alle eiere av stridsfly, og et 
diskusjonsspørsmål som trakk mye oppmerksomhet, var utnyttelsen av disse. Prosessen handlet i stor grad 
om utnyttelsen av luftstridskreftene og hvor stor andel av krigen de skulle få. Alternativene varierte mellom å 
vinne krigen gjennom strategisk bombing til å vinne krigen med landstridskrefter understøttet av luftstrids-
krefter. Tankene i oberst Wardens initiale forslag til plan for utnyttelse av luftstridskrefter der stikkord som 
”five rings” og strategisk målvalg var sentrale fikk gjennomslag. US Navy hevdet at USAF tilskrev seg selv 
en for stor del av de positive resultatene for å fremme mulighetene nye bombefly gav for å demonstrere 
global maktprojeksjon fra amerikanske baser. 
79 Se f. eks Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 199-202, der Gen Schwarzkopf  adferd under en 
orientering om den planlagte luftkampanjen av luftkrigsplanleggerne i ”The Black Hole planning staff”,  
beskrives som følger: “Who directed the use of A-10s? Red-faced Schwarzkopf issued the ultimate threat: the 
dismissal of the generals who ran the air war. The air campaign, he exploded, was going to go exactly the 
way he wanted it. If Horner and Glosson would not follow his guidance, he would find other generals who 
would and put them I n charge, Schwarzkopf barked. Usually, disputes between the top commanders were 
confined to Schwarzkopf inner office, not acted out in front of a room full of subordinates.” Atkinson R 
(1993), s 105-106 beskrives situasjonen på en tilsvarende  måte. Atkinson skriver videre at situasjonen ble 
løst ved at de tilstedeværende generalene Schwarzkopf, Horner og Glosson gikk til Horners kontor og 
hendelsen rant egentlig ut i sanden ved at Gen Schwarzkopf uttalte at han var under stort press.  
80 Vego M (2000), s 19-21.  
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komponentsjefer. På tilsvarende måte representerer President Bush’ beslutninger og 
retningslinjer en kontrakt mellom Presidenten, forsvarsministeren og CJCS, Gen Powell.81 

Som fremstillingen viser, er det militærstrategiske nivået i det case som er lagt til grunn for 
studien, i realiteten inndelt i et militærstrategisk og et teaterstrategisk nivå. Når en 
situasjon observeres og identifiseres som en konflikt, endrer det teaterstrategiske krig-
føringsnivået rolle til også å være et operasjonelt krigføringsnivå. 

4.4 Det operasjonelle krigføringsnivå 
Det operasjonelle nivå assosieres med felttog, avgjørende operasjoner innenfor en region 
eller et operasjonsteater og representeres av regional forsvarskommando eller en alliert 
fellesoperativ styrke (”Joint Task Force”). Hensikten med dette nivået er å fordrive eller 
fremtvinge overgivelse av større fiendtlige styrker eller fiendtlig overgivelse av front-
avsnitt.82 Dette innebærer for større nasjoner at det operasjonelle kommandonivå normalt 
kun etableres i forbindelse med regionale konflikter. For mindre nasjoner kan være en fast 
etablert kommando. Dette nivået fokuserer på utnyttelsen av militære styrker til å oppnå 
militær- eller teaterstrategiske mål gjennom planlegging, forberedelser og utførelse av den 
enkelte kampanje. Det betyr at den operasjonelle sjefen oversetter gitte militær- eller 
teaterstrategiske mål  til en serie av operasjonelle mål som skal nås gjennom en serie av 
større kombinerte eller felles operasjoner som del av en kampanje. 83 Dette vil kreve 
sekvensert og samordnet innsetting av både militære (land-, sjø-, amfibie- og luft/rom-
stridskrefter) og ikke-militære kilder til nasjonal makt i et gitt operasjonsteater. Det 
optimale er at den nasjonalstrategiske ledelsen og det militær- eller teaterstrategiske 
kommandonivå, etter å ha fattet nødvendige beslutninger, overlater utførelsen til det 
operasjonelle kommandonivå. En rekke erfaringer tyder på at dette blir vanskelig å oppnå. 
Hovedårsaken er utviklingen av informasjonsteknologi som muliggjør at høyere 
kommandonivåer får et mer komplett bilde av hendelser og utfall av aksjoner på lavere 
kommandonivåer.84 

Den operative sjefen gir operasjonelle retningslinjer og planleggingsgrunnlag til lavere 
kommandonivåer. Disse må inneholde adekvate ressurser for at de lavere kommando-
nivåer skal kunne nå identifiserte mål med et akseptabelt risikonivå. Dersom tilstrekkelige 
ressurser ikke er tilgjengelige, kommuniseres det til høyere nivåer. Beslutningen om å 
begrense målsettinger slik at de står i passende forhold til tilgjengelige ressurser, fattes av 
det militær- eller nasjonalstrategiske nivå. I tillegg vil det operasjonelle nivå rapportere 
utviklingen av operasjonene i forhold til gitte mål. Derved kan dette nivået blant annet 
påvirke eventuelle justeringer i målsettinger eller ressurstilgang.  Dette innebærer at det 
operasjonelle nivå i tillegg til å planlegge og lede regulære militære land-, luft, amfibie- og 
luft/rom-ressurser, ansvarer for operasjonell kommando- og kontrollkrigføring, 
overvåkning, rekognosering, etterretning, utnyttelse av operasjonelle ildressurser, 
operasjonell logistikk og utholdenhet. Optimal utnyttelse av ressurser for løsning av de 
oppgaver som ligger innenfor dette spennet, krever koordinering med øvrige nasjonale 

                                                 
81 Dette funnet korresponderer også med Feaver P D (1997), tabell 3. Feaver finner imidlertid at selv om Gen 
Powell var mindre aggressiv enn de politiske myndighetene i å argumentere for et offensivt alternativ. Gen 
Schwartzkopf var mer aggressiv enn den politiske ledelse og Gen Powell i å argumentere for den 
operasjonelle strategien. Dette må forstås med bakgrunn i den energi og kraft Gen Schwartzkopf investerte i 
å få på plass de styrker han mente var nødvendig for å gjennomføre operasjon ”Desert Storm”, herunder 
spesielt ønsket om å gjennomføre et tokorps angrep fremfor et enkorps angrep.  
82 Diesen S (1998), s 164 
83 Vego M (2000), s 19-21 for en ytterligere utvikling av denne sammenhengen. 
84 Ibid, s 21 
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organer og etater, andre nasjoner i organisasjonen med hensyn til tildelte ressurser og 
planlagte oppdrag, samt vertsnasjoner med hensyn til ulike typer støtte. 85  

Det operasjonelle kommandonivå planlegger og utfører beskyttelsestiltak innenfor tildelt 
område for egne styrker, infrastruktur og sivilbefolkningen, både i forhold til fiendtlige 
aksjoner, terroristaksjoner og naturkatastrofer. Dette kommandonivået har ikke noe 
spesielt ansvar i forhold til avsluttingen av konflikten eller krigen utover å nå gitte mål og 
slutt-tilstander. Imidlertid vil de innspill som dette kommandonivået kan gi til høyere 
nivåer være av avgjørende betydning for at postkonflikt eller –krigsfasen skal kunne 
håndteres på en god måte. Som oftest vil det dette nivået være det som skal planlegge 
utnyttelse av tildelte militære styrker også i postkonfliktperioden utfra nye retningslinjer 
fra høyere nivåer.86   

Utfra en tese om at det strategiske nivået er dominerende, men at det operative nivået er 
det dynamiske elementet, vil effektiv interaksjon forutsette en kvalitativt god dialog 
mellom strategisk og operativt krigføringsnivå. 

“The operational commander …must be constantly interacting with the strategic levels 
as he gauges his adversary and determines how to use tactical forces to accomplish 
that sequence of actions. It is this interaction that makes strategy the key to the 
operational level of war.”87   

Det operasjonelle perspektivet i Gulf-krigen 1991, omhandlet blant annet å skape en plan 
for gjennomføringen som utnyttet de ressursene som ble stillt til disposisjon på en optimal 
måte. Ressursbehovet fremkom som resultatet av en dialog med komponentsjefene om 
hvilke behov de hadde for styrker til å løse mulige oppdrag innenfor ulike planalternativer. 
Gen Schwarzkopf har etter krigen blitt kritisert for ikke å harmonisere planene til US 
Marine Corps (USMC) og US Army tilstrekkelig godt. Det hevdes at han lot 
forsvarsgrenene føre sine egne kriger ved at han ikke koordinerte og samordnet krig-
føringsressursene bedre.88 Den amerikanskledede koalisjonen ble ikke utsatt for angrep fra 
Irak under oppbyggingsfasen i Saudi-Arabia slik at innebygde mangler kunne bli utnyttet 
av Irak.89 Et annen samordningsmoment som har tiltrukket seg kritisk oppmerksomhet er 
utnyttelsen av luftstridskreftene og hvilke luftstridkrefter som ble tildelt æren for hvilke 
resultater.90 I denne prosessen synes USAF mer enn de andre stridskreftene, å være 
motivert av å skape gunstige forutsetninger for utviklingen av egne stridskrefter etter 
krigen.  

I Gulf-krigen oppstod en situasjon når det gjaldt utnyttelsen av den britiske 1st Armoured 
Division som viser at Gen Schwarzkopf også fattet beslutninger som berørte operasjonelle 
forhold. Det var flere interessenter som ønsket støtte fra det britiske styrkebidraget. 
Hovedkampen stod mellom VII Corps og USMC. Med bakgrunn i den britiske 
styrkesjefen Gen de la Billiere sine direktiver fra London og hans diskusjon med Gen 
Schwarzkopf, ble hele 1st Armoured Division overført til VII Corps. USMC fikk ”The 
Tiger Brigade” overført som kompensasjon.91 

                                                 
85 Vego M (2000), s 22-23 
86 Ibid 
87 Jablonsky D (1987) Strategy and the Operational Level of War: Part I, Parameters 17 no 1 (Spring 1987), 
s 65 
88 Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 74 
89 Ibid 
90 Se fotnote 77 
91 Atkinson R (1993), s 114. Føringene som Gen de la Billiere fikk fra London innebar at siden England nå 
hadde overført mesteparten av den britiske ildkraften til Saudi-Arabia, så forventet britiske myndigheter seg 
å få god effekt av denne deployeringen. I praksis innebar dette at de foretrakk at den britiske styrken ble 
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4.5 Det taktiske krigføringsnivå 
Taktisk nivå assosieres med slag og trefninger og representeres av armékorps eller 
divisjon. Hensikten med dette nivået er å slå, stanse eller sinke fiendtlige avdelinger 
og/eller ta eller holde viktige områder.92  

Det taktiske kommandonivå etableres for å sikre vellykket innsetting av militære styrker 
for å oppnå tildelte taktiske mål som del av en større operasjon eller kampanje. Det betyr 
at det taktiske kommandonivå nesten eksklusivt er fokusert på militære avdelingers fysiske 
kamp for å nå spesifikke taktiske mål. Av dette følger at perspektivet til det taktiske 
kommandonivå er smalere enn andre kommandonivåer. Fokuset er rettet mot mål som å 
slå eller nøytralisere fiendtlige styrker, eller ta, kontrollere eller forsvare spesifikke fysiske 
objekter eller geografiske arealer. Med unntak av i lavintensitetskonflikter, vil ikke det 
taktiske nivå ha som oppgave å planlegge bruk av ikke-militære ressurser. Oppgavene på 
det taktiske kommandonivået innebærer planlegging, forberedelser, gjennomføring av 
taktisk deployering og redeployering, konsentrering og manøvrering, etterretning, 
kommando og kontroll, langtrekkende ild og beskyttelse. I motsetning til det operasjonelle 
og høyere kommandonivå, rekvirerer og bruker det taktiske kommandonivå logistikk, men 
nivået har ingen kommandomyndighet over logistikkressurser.93    

Når det gjelder det taktiske krigføringsnivået, omhandler dette i stor grad krigførings-
aktiviteter innen respektive forsvarsgren selv om integrasjonen av stridskrefter fra ulike 
forsvarsgrener er under sterk utvikling. På dette krigføringsnivået vil de storhetene som 
foretrederen for nivået arbeider med være manøverforband, taktiske støtte forband og til en 
viss grad støtte fra logistikkforband. Dette er avdelinger som har karakteristika som gjør 
dem egnet til å utføre identifiserbare oppdrag, der flere avdelinger har mulighet til å løse 
samme oppdrag. Hvilke avdelinger som velges til hvilke oppdrag, styres i stor grad av 
føringer fra den operative sjefen, de råd sjefen for den taktiske enheten får fra sine 
underordnede og de preferanser vedkommende sjef har. Et eksempel som viser hva dette 
kan innebære er frigjøringen av Khafji. I CENTCOMs plan skulle USMC kaste de irakiske 
styrkene ut av byen, men de arabiske medlemmene av koalisjonen skulle være frigjørerne. 
I tillegg til å indikere at overordnede krav medfører behov for taktiske omdisponeringer av 
styrker, viser det også på de politiske direktivers betydning ned på taktisk nivå.94 Slike 
direktiver kan medføre at rent militært ønskelige løsninger forkastes til fordel for politisk 
bestemte løsninger.  

4.6 Problemer knyttet til begrepet militærteoretiske krigføringsnivåer 
Macgregor har utviklet modeller for relasjonen mellom de ulike nivåene, og hvordan dette 
er utviklet seg blant annet som følge av den teknologiske utviklingen.95  Han har gjort 
dette ved å sammenligne graden av komprimering av de militærteoretiske 
krigføringsnivåene i 1940 og i 1991. Med dette som basis ekstrapolerer han karakteristiske 
trekk inn i en forventet fremtidig sammenheng.  

Macgregor predikerer at graden av og dybden i simultane angrep fra alle stridsmidler og 
alle nivåer, vil komprimere operasjonene til en kontinuerlig kamp, og at ”…the three 

                                                                                                                                                   
utnyttet sammen med VII Corps i hovedangrepet fra vest og ikke ble avspist med en oppdeling av divisjonen 
der den britiske 7th Armoured Brigade ble avgitt til USMC. 
92 Diesen S (2000), s 164 
93 Vego M (2000), s 23 
94 Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 373. Jf Atkinson R (1993), s 208 “After five months of misery in 
the Saudi desert, many Marines were eager to to vent their frustrations with a quick violent counter-attack to 
recapture Khafji. But there remained the issue of Arab control over this sector of the war zone.” 
95 Macgregor D A (1992) Future battle: The Merging Levels of War, Parameters 22, no 4 (Winter 1992-93), 
s 33-47 
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levels of war, as separate loci of command and functional responsibilities, be spaced and 
timed out of existence.”96  

Grafisk fremstiller han sin forestilling om fremtiden slik: 

 
Figur 5 - En mulig fremtid for militærteoretiske krigføringsnivåer97 

Hans argumenter for en slik utvikling, har sin bakgrunn i den teknologiske utviklingen fra 
1930-tallet og fremover, spesielt innenfor transport-, våpen- og informasjonsteknologi.98  
Nivåene er i denne fremstillingen nesten totalt sammensmeltet, og sonen for integrasjon og 
simultanitet representerer et voksende potensial for simultane angrep i krig. Handlinger på 
hvert nivå har umiddelbar betydning for øvrige nivåer. Aktiviteter på et nivå influerer på et 
annet nivå, men tid og rom faktorene krever en koordinasjonsprosess for å oppnå 
synergieffekter.99 Dette er tanker om en fremtid som har betydning for denne studien ved 
at de indikerer en økende integrasjon og overlapping mellom militærteoretiske 
krigføringsnivåer. Derved skapes også en redundans som er av teoretisk interesse i forhold 
til betraktninger om validitet. 
Denne fremstillingen gir en tydelig indikasjon på at økte rekkevidder, forbedringer i 
utnyttelse av informasjonsteknologi og så videre kan medføre at de tradisjonelt klare og 
tydelige grensesnittene mellom nivåene blir utydeligere. Et annet sentralt element i dette 
bildet er tidens endrede betydning. Ved at de militærteoretiske krigføringsnivåene 
komprimeres, vil de også i større utstrekning enn tidligere operere i realtid. I praksis betyr 
det at det strategiske nivå kan velge å agere på hendelser det observerer i realtid på det 
taktiske nivå. Derved kan det strategiske nivå fatte beslutninger om innsatser som kan 
stride mot det operative nivås planer på grunn av informasjonsassymetri.  
I Gulf-krigen 1991 ble håndteringen av den irakiske SCUD-trusselen en hendelse som med 
tydelighet viste hvordan dette kan arte seg. De irakiske SCUD-missilene representerte en 
mulighet for Irak til å trekke Israel inn i konflikten. Dette kunne ikke Presidenten i USA 
tillate siden det kunne medføre at arabiske koalisjonspartnere ville endre sin tilslutning og 
støtte til koalisjonen. For flystridskreftene på det taktiske nivå opplevdes den strategiske 
flykampanjen viktigere enn å jakte på utskytningsramper for SCUD-missiler.100 Gen 
Powell var observant på det problemet som hadde oppstått, men synes ikke å ha noe ønske 
om å interferere mer enn nødvendig med Gen Schwartzkopf som ledet operasjonene på 
den arabiske halvøy. 

                                                 
96 Ibid, s 42 
97 Ibid, s 41 
98 Ibid, s 36-38 
99 Ibid, s 38 
100 Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 233. De F-15E patruljene som skulle nyttes til å bekjempe 
oppskytningsramper for SCUD-missiler hadde kansellert sine oppdrag siden de ikke greide å holde sine 
tildelte tidspunkter hos tankflyene. Nye patruljer ble ikke sent ut. Det ble klart at den energi CENTCOM 
investerte i å nøytralisere SCUD-trusselen på langt nær tilfredsstilte de forventninger Forsvarsminister 
Cheney hadde. Jf Atkinson R (1993), s 147-148  
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”The question was could it [the SCUD-threat] be straightened out before Cheney 
concluded that the military was not following the guidance from its civilian 
masters.”101 
 

Om det skulle vise seg at det var mål som ikke var blitt truffet av flystridskrefter slik det 
var planlagt, hadde målvalgsprosessen en slik innebygd treghet at det ikke syntes mulig å 
endre denne i løpet av kort tid. Som minimum kunne det være mulig å få inn mål i det som 
kaltes ”Master Attack Plan” og videre inn i en ”Air Tasking Order” (ATO) i løpet av 24 
timer om det var mål som ble oppfattet å ha tilstrekkelig dignitet.102 Eksemplet viser at 
Forsvarsministerens førsteprioritet i denne fasen – å holde Israel ute av krigen, ikke ble 
oppfattet tilstrekkelig tydelig av den militære organisasjonen. Det medførte at den militære 
organisasjonen ikke responderte slik forsvarsministeren forventet noe som avstedkom en 
betydelig irritasjon i Washington.103  
4.7 Militærteoretiske krigføringsnivåer og Gulf-krigen 1991 
En hensiktsmessig modell for å konkretisere den amerikanske organisasjonen kan være 
ved bruk av de såkalte policyringene.104  

 
Figur 6 - Policyringene i den amerikanske administrasjonen105 

                                                 
101 Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 234. Jf Atkinson R (1993), s 174-175 
102 Ibid, s 312, Jf Atkinson R (1993), s 173. “Schwartzkopf, demonstrating the nonchalance that infuriated 
both Israelis and the Pentagon civilians, told an interviewer, ‘Saying that Scuds are a danger to a nation is 
like saying that lightning is a danger to a nation’.” 
103 Ibid. Den løsningen som ble anvendt for å håndtere SCUD-trusselen innebar en kombinasjon av 
anvendelse av Patriotmissiler, dels i operasjonsområdet og dels til nærforsvar av israelsk territorium, 
anvendelse av amerikanske og britiske spesialstyrker og fortsatt anvendelse av luftstridskrefter. Rapporter fra 
Defence Intelligence Agency (DIA) viser imidlertid at effekten var begrenset. Ingen konfirmerte ”kills” kan 
verifiseres, men den tiltagende irregulariteten i irakernes anvendelse av SCUD-missiler gir indikasjoner om 
at innsatsene fra luftsstridskreftene hadde en viss effekt, jf Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 247.  
104 Ginèr M (2002) Clinton-administrasjonen och RMA – En studie av amerikansk strategisk doktrin 1993-
2001; Stockholm: Försvarshögskolan, s 31, jf Jordan A et al (1999) American National Security, 5 oppl, s 
218 
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Denne modellen er ikke statisk, men et rammeverk for å plassere aktørene i forhold til 
hverandre. Når spesielle hendelser inntreffer, vil aktører fra ytre ringer kunne tas inn i de 
indre ringene for å delta i ulike arbeidsgrupper. I andre saker er presidenten avhengig av 
støtte i Kongressen, for å få gjennomført de tiltak han ønsker å gjennomføre. Generelt kan 
en si at policyspørsmål av rutinemessig karakter vil bli behandlet av et større antall sirkler 
enn spørsmål som krever raske beslutninger. I det senere tilfellet vil beslutninger bli fattet 
av presidenten og hans innerste krets av rådgivere. Det er i stor grad opp til presidenten å 
bestemme hvordan strukturen for beslutningsprosessene i hans administrasjon utformes.  

Hver enkelt president har også en egen oppfatning om hvilken vekt utenriks- og 
sikkerhetspolitikk skal gis, hvilke områder som skal prioriteres, samt hvordan politikken 
skal utformes. Rent allment kan en si at mens demokratiske presidenter har prioritert 
innenrikspolitiske spørsmål, så har republikanske presidenter prioritert utenriks- og 
sikkerhetspolitiske spørsmål.106 George Bush Senior (Sr) fra det republikanske partiet var 
president i perioden 1989-1993, og var vel bevandret i internasjonal politikk fra sin tid 
som visepresident og CIA-sjef. I forhold til Irak-krigen 1991 er han blitt klandret for ikke å 
ha vært i stand til å forutse det irakiske angrepet på Kuwait. Etter en noe usikker inn-
ledning etter Kuwaits fall, anses Bush Sr å ha ledet oppladningen for Gulf-krigen og 
formingen av den USA-ledede koalisjonen, på en nærmest eksemplarisk måte.107 
Presidentens evne til å ta imot råd fra daværende sjef for ”Joint Chiefs of Staff” (JCS), Gen 
Powell, trekkes frem som en av fremgangsfaktorene i så henseende.108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 - Den amerikanske administrasjonen og kommandokjeden109 

                                                                                                                                                   
105 Ibid. I figuren er NSC det nasjonale sikkerhetsrådet (National Security Council), NSA den nasjonale 
sikkerhetsrådgiveren (National Security Agency), UD er Utenriksdepartementet og FD er 
Forsvarsdepartementet. 
106 Ginèr M (2002), s 31-32 
107 Björkman T (2003) Ledarskapets fyra faser, kap 3 – Det exekutiva paradexemplet – 
ledarskapsforskningen och USA:s presidenter, preliminär version 2003-09-09, Stockholm: 
Försvarshögskolan, s 35 
108 Ibid. Dette divergerer noe med den kritikken som er blitt reist mot Gen Powell, jf fotnote 73. 
109 Swain R M (1991), kap 2, s 7, Figur 1. Swains figur er omarbeidet til fellesoperasjonsperspektivet. 
METT-T er forkortelse for ”mission, enemy, terrain and weather, and troops and time available”.   
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Det er mot bakgrunnen for hvordan den amerikanske administrasjonen fungerer, en må se 
den organisasjonen som ble etablert for å utkjempe Gulf-krigen. Når jeg konkretiserer 
denne organisasjonen, gjør jeg det med utgangspunkt i en gruppering av ansvarsområder 
knyttet til styrkekomponent, teaterrelaterte og operasjonsrelaterte forhold. Når en studerer 
figur 7, vil en finne at det er strukturelle forhold i oppbyggingen av organisasjonen som 
gjør det vanskelig å fasilitere håndteringen av målkonflikter på effektiv måte. Jeg vil inn-
ledningsvis trekke frem det skillet som er etablert mellom den forsvarsgrenvise og den 
operative kommandokjeden. Her ser en blant annet at CJCS som er Presidentens nærmeste 
rådgiver vedrørende militære operative saker, er underordnet forsvarsministeren i den 
operative kommandokjeden. CJCS rolle i den forsvarsgrenvise kommandokjeden er på 
nivå med de forsvarsgrenvise ”underministrene” i administrasjonen.  

For å forstå sammenhengen mellom figur 6 og figur 7, er det nødvendig å kjenne til ”The 
Goldwater-Nichols Act” fra 1986. Ved denne ble det kollektive ansvaret og myndigheten 
som tidligere var tillagt JCS, overført til CJCS. Denne akten gav også en større rolle for 
sjefen for den forsvarsgrenvise styrkekomponenten til å bestemme innhold og retning i den 
departementale budsjetteringen og forsyninger til de ulike krigsteatrene. Den 
departementale strukturen i Forsvarsdepartementet forble uendret. Akten åpnet imidlertid 
for at eventuelle uenigheter mellom den forsvarsgrenvise komponentsjefen for et teater og 
respektive forsvarsgrenelement i Forsvarsdepartementet, skal fremmes av ”Commander- 
in-Chief” (CINC) gjennom CJCS til Forsvarsministeren for å bli løst.110 CINC vil ha en 
sentral rolle som ledende og samordnende element. Hans rolle befinner seg imidlertid på 
høyre side i figuren, altså i den operative kjeden. I tillegg til den operative kjeden 
eksisterer det en forsvarsgrenvis kjede som har forsvarsgrenvise foretredere på høyt nivå 
helt inn i Forsvarsdepartementet. Disse to figurene er interessante fordi de med all 
tydelighet indikerer at det er mange aktører som enten på operative, forsvarsgrenvise eller 
sågar informelle kanaler har mulighet til å påvirke beslutninger. Dette kan være 
beslutninger innenfor sirkler nærmere presidenten enn det den som ønsker å påvirke, selv 
befinner seg. Dette indikerer at komplekse organisasjonsformer vil kunne virke hemmende 
på organisasjonens effektivitet i situasjoner der aktørene har egne sterke agendaer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Swain R M (1991), kapittel 2, s 8 
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4.8 Agentteoriens begreper og militærteoretiske krigføringsnivåer 
Diskusjonen viser at de militærteoretiske krigføringsnivåene er etablerte og vel inn-
arbeidet, og det er mulig å skille de ulike nivåene fra hverandre både teoretisk og 
empirisk.111  Fremstillingen gir grunnlag for å hevde at krigføringsnivåene tilfredstiller 
krav til konvergent og divergent validitet. Dette til tross for den komprimeringsprosess 
som Macgregor diskuterer, og den kompleksitet som karakteriserer organisasjons-
strukturen i Gulf-krigen. 

Grafisk kan de militærteoretiske krigføringsnivåene med tilliggende hovedoppgaver 
fremstilles slik:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 - Militærteoretiske krigføringsnivåer 

Jeg velger å fremstille figuren som en pyramide med stiplede linjer. En kan hevde at den 
hierarkiske oppbyggingen og reduksjonen av nasjonalstrategiske mål til militærstrategiske 
mål og målsettinger, som igjen omsettes til operative mål og videre til taktiske mål, 
indikerer at beslutninghaveren på et overordnet nivå vil fungere som en prinsipal 
(overordnet) for en agent (underordnet) på et lavere krigføringsnivå. Ansvarsområder 
synes vel definerte og avgrensede i forhold til hverandre. Det indikerer at de begrepene 
som nyttes for å beskrive de ulike krigføringsnivåene er både konvergent og divergent 
valide. Det er mulig å knytte en aktivitet til et krigføringsnivå. Endringer i aktiviteters 
karakter er mulige å følge ettersom ulike nivåer bearbeider overordnede målsettinger, gitte 
direktiver og ordrer til aktiviteter som utføres på eget nivå.  

Når det gjelder interaksjonen mellom nivåene, viser diskusjonen at prinsipal-agent 
relasjoner kan være nyttige for å beskrive de ulike nivåenes roller i forhold til 
hverandre.112 Hvert nivå har flere valgmuligheter i forhold til for eksempel valg av midler, 
og valg av delmål innen rammen av gitte mål. I prosessen med å fastsette mål og delmål og 
komponere virkemidler, har agenter mulighet til å påvirke prinsipalen i forhold til den 

                                                 
111 Bacharach S B (1989), s 501 
112 For interaksjonen mellom nasjonalstrategisk krigføringsnivå og militærstrategisk/teaterstrategisk 
(operativt) krigføringsnivå er funnene i denne studien i samsvar med de funn Feaver P D (1997) gjør i sin 
studie.  

Nasjonalstrategisk krigføringsnivå 
Etablerer nasjonale eller allianse/multinasjonale målsettinger 
Utvikler og bruker nasjonale ressurser for å oppnå målsettinger

Operasjonelt  krigføringsnivå 
Knytter taktisk utnyttelse av militære styrker til strategiske målsettinger 
Fokuserer på ”operasjonskunst” – design, organisering og integrasjon av kampanjer, større operasjoner 
og slag rettet mot å oppnå strategiske målsettinger 
Beslutter sekvensering av handlinger og ressursallokering 

Taktisk  krigføringsnivå 
Fokuserer på den konkrete anvendelse og utnyttelse av avdelinger og kapasiteter i den 
fysiske kampen mot en motstander.

Militærstrategisk krigføringsnivå 
Skaper forutsetninger for å nå nasjonale eller allianse/multinasjonale målsettinger med militære 
virkemidler alene eller oftest integrert med andre strategiske virkemidler 
Utvikler og bruker avdelte nasjonale ressurser for å skape evne til krigføring 
Omformer og delgir målsettinger og mål til operasjonelt krigføringsnivå som direktiv og/eller oppdrag
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enkelte agents egne mål og motiver. Belønningen for å lykkes med en slik påvirkning, er 
komparative fortrinn i forhold til andre agenter, eksempelvis i forhold til oppdrags-, 
ressurs- og budsjettildeling. Dette indikerer også at det er rimelig å forvente at ”skjult 
informasjon” og ”skjulte handlinger” inngår som naturlige deler i prosessen frem mot et 
resultat.   

Dialogen mellom nivåene kan være problematisk. Det som på overflaten ser ut som en 
tradisjonell hierarkisk struktur, kan oppleves som en nærmest organisk virksomhet, som 
utføres av aktører med ulike motiver. Aktørene står i et rangforhold til hverandre. Dette 
endrer ikke ved den tradisjonelle oppfatningen der politikerne er ”the civilian masters” og 
militærmakten ”the obidient servants”. Det gir imidlertid sterke indikasjoner om at 
interaksjonen mellom partene må forstås som en forhandlingsprosess der den overordnedes 
argumenter veier tyngst, men kan påvirkes. Rangordning, altså et system med foresatte og 
underordnede, definerer formell beslutningsmyndighet. Imidlertid vil det også eksistere 
rangsystemer innenfor rangssystemet, der faglige overordnede på hierarkisk underordnede 
nivå eller posisjoner utenfor kommandokjeden, har stor påvirkning på beslutningene som 
fattes på overordende nivåer. Kjennskapen til en slik mekanisme blant øvrige aktører 
skaper muligheter for deres utnyttelse av indirekte påvirkningsmetoder i tillegg til den 
direkte interaksjon, for å oppnå deres vilje. Utenfor denne militærmakten finnes det en 
motstander som ikke vil at militærmakten skal nå sine mål, tredjepersoner i posisjoner med 
divergerende interesser, og en situasjon som kontinuerlig endrer seg. Det medfører at 
sannsynlighetsberegning, tillit og kontroll er nødvendige elementer for å søke å sikre 
måloppnåelse. Disse elementene vil komme til uttrykk i utformingen av kontrakten 
mellom aktørene på et krigføringsnivå og mellom aktørene på ulike krigføringsnivå.  

Kontraktsmetaforen synes å være relevant for interaksjonen mellom de militærteoretiske 
krigføringsnivåene. Imidlertid vil innhold og utforming av kontraktene variere med 
situasjonen kontraktene inngås i, og hvilke nivåer som er kontraktsparter. Eksempler på 
kontrakter er muntlige og skriftlige ordrer, retningslinjer, direktiver og planer. Kontrakten 
representerer således stadfestelsen av hva et overordnet militærteoretisk krigføringsnivå vil 
at et underordnet skal gjennomføre. Slike kontrakter kan ha legale og/eller tillitsmessige 
implikasjoner ved seg.113 Når det gjelder kontrakten mellom prinsipal og agent, skiller 
teorien mellom resultatbaserte og adferdsbaserte kontrakter. Det er etter min oppfatning 
behov for å utvikle kontraktbegrepet til å inkludere flere parametere enn prinsipalens 
mulighet til å verifisere agentens adferd. Dette begrunner jeg med at militære 
organisasjoner inneholder forventninger om lojalitet og tillit som følge av utdanning, øving 
og påfølgende internalisering av gruppemedlemmer.114 I så henseende har agentteoriens 
dualistiske oppfatning av kontraktsmetaforen potensial for utvikling. 

Jeg vil også trekke frem at det er sterke indikasjoner på at prosessen forut for inngåelse av 
kontrakten, har vært preget av forhandlinger mellom aktører innen samme krigføringsnivå 
og mellom representanter for de ulike krigføringsnivåene. I disse forhandlingene synes 
både formelle og informelle kommunikasjonskanaler å være benyttet i den hensikt å 
påvirke beslutningstakeren.  

                                                 
113 Se fotnotene 45 og 46.  
114 Bang H (1988) Organisasjonskultur, 3.opplag 1999, Oslo: TANO A.S., s 23. Internalisering er den 
sterkeste og mest permanente måte å reagere på sosiale påvirkningsprosesser på. Internalisering foreligger 
når et individ aksepterer påvirkning fordi de foreskrevne verdiene, normene og adferden er i 
overensstemmelse med vedkommendes eget verdisystem eller virkelighetsoppfatning. Individet adopterer 
deler av kulturen fordi han eller hun betrakter det som riktig eller ”det eneste naturlige”. 
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5 Falsifisering og brukbarhetsanalyse av variabler 
5.1 Utfallsusikkerhet 
Med variabelen utfallsusikkerhet menes hvor stor usikkerhet som knytter seg til om et 
forhåndsdefinert utfall kan oppnås.115  
Gen Powell var ikke tilhenger av å gå til krig.116 Til det var sannsynligheten for at en krig 
ville medføre en overgang til noe bedre for liten i hans øyne. 
 

 ”Powell was making a case for relying on economic sanctions. War with Iraq, Powell 
argued, would be politically damaging to Western interests in the Middle East. It was 
not clear where it would lead; you could win the victory and loose the peace.”117  
 

I likhet med Gen Powell var også Gen Schwarzkopf tilhenger av å gi sanksjonslinjen en 
sjanse til å virke. Han var ikke fornøyd med haukene i administrasjonen som argumenterte 
med at det var naivt å tro at en flerspråklig koalisjon kunne holde sammen i enda ett år 
eller to.118 I motsetning til Gen Powell, valgte Gen Schwarzkopf å gå åpent ut med sine 
synspunkter i et intervju med ”Atlanta Journal and Constitution”.119 
Gjennomgangen av de militærteoretiske krigføringsnivåene har vist at overordnede mål 
reduseres til underliggende mål, og ulike mål knyttes til ulike krigføringsnivåer. En av 
utfordringene er å balansere mål og ressurser i forhold til hverandre slik at tilstrekkelig 
sannsynlighet oppnås for at utfallet av handlingen blir som planlagt.  
Under gjennomføringen av Operasjon ”Desert Shield”, forsvaret av Saudi-Arabia mot en 
irakisk offensiv fra posisjoner i Kuwait og Irak, fikk Gen Schwartzkopf i oppdrag å 
planlegge en offensiv for å frigjøre Kuwait. Dette skulle i hovedsak planlegges utført med 
de styrker han hadde for å gjennomføre den pågående operasjonen. Han løste sitt oppdrag 
med å legge en plan, men var svært tydelig overfor President Bush og øvrige sentrale 
aktører i Washington med hensyn til hva en slik operasjon egentlig innebar. I forhold til de 
styrkene han rådet over for den pågående operasjonen, ville han ha behov for tilstrekkelige 
styrker og logistikkstøtte til å gjennomføre en operasjon ved bruk av områder så langt vest 
på den Arabiske halvøy at han kunne unngå å møte fienden frontalt mot dens antatt 
sterkeste forsvar.120 Selv om Presidentens sivile rådgivere åpenbart ikke trodde at Gen 
Schwarzkopf i tilstrekkelig stor grad hadde vurdert en ”Inchon-lignende” operasjon121, 
resulterte hans råd og påtrykninger i at Presidenten fattet beslutningen om å gi han de 
ressurser han etterspurte.122 
 
 
 
                                                 
115 Eisenhardt K M (1989), s 58 og 59 
116 Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 130.  
117 Ibid. Sitatet refererer til en fortrolig samtale mellom Gen Powell og en britisk offiser. 
118 Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 149 
119 Ibid 
120 Swain R M (1994), kap 3 - s 8, jf Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 139-141 
121 Med ”Inchon-lignende” operasjon, menes en flankerende operasjon med ambisjon om å skape en 
tilsvarende effekt som Gen MacArthurs landstigning i havnebyen Inchon på Koreas vestkyst 13 september 
1950 hadde på motstanderen.  
122 Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 139-141. Når styrketildelingen for gjennomføringen av 
operasjonen var godkjent av Presidenten, var dette i og for seg endelig. I løpet av Gulf-krigen ble det i viss 
grad tilført ressurser som Patriotssystemer og spesialstyrker, i første rekke for å bekjempe SCUD-trusselen. 
Logistikk ble imidlertid en av de forutsetningsskapende elementene som i sterkest grad ble overvåket av Gen 
Schwarzkopf, og utfordringene knyttet til logistikk var store. For en nærmere gjennomgang av 
logistikkoperasjonen knyttet til Gulf-krigen 1991, henvises det til Pagonis Lt Gen W G (1992) Moving 
Mountains – Lessons i Leadership and Logistics from the Gulf War, US: Harvard Business School Press 
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Koalisjonens operasjonskonsept i Gulf-krigen 1991 var som følger: 
 

“In Operation Desert Storm, the theatre campaign provided for a four-phase operation 
that was to begin with strategic bombardment, the gaining of air superiority, and the 
preparation of the KTO for ground attack (the latter eventually came to mean isolating 
the KTO by destroying the bridges across the Euphrates and reducing Iraqi heavy 
forces by 50%, in the breach sites, even more. Only then would AirLand operations 
commence.”123 
 

En helt sentral operasjonell arbeidsoppgave, var å beregne med hvilken ratio koalisjons-
styrker ville måtte møte irakiske styrker, gitt forutsetningen om 50% degradering av 
irakiske styrker som følge av luftkampanjen.124 For VII Korps var denne ratioen beregnet 
til å være 11,5:1 på gjennombrytningsstedet, 3,8:1 på veien mot den Republikanske garde 
og 2:1 på det avgjørende punkt.125 Disse beregningene ble opplevd som viktige for de 
impliserte, siden forventet ratio mellom VII Korps og fienden i VII Korps operasjons-
område var beregnet til 1,3:1, et forhold som fravek enhver akseptabel teoretisk tommel-
fingerregel.126 
Når de initiale beregninger var utførte, og det var identifisert hvor stor degradering som 
var nødvendig av de irakiske styrker med bruk av luftmakt, oppstod nye utfordringer. Det 
første var å identifisere når forutsatt degraderingsgrad oppnås. Dernest å fastslå med hvor 
stor sikkerhet et slikt estimat kan gis. I den militære terminologien kalles dette ”Battle 
Damage Assessment” (BDA). Dette var en av de store utfordringene under Gulf-krigen 
1991. Swain hevder at det er av sentral betydning at hæren gis myndigheten til å gjennom-
føre BDA på bakken siden det bare er hæren som har ekspertise i hva som er viktig ved 
gjennomføringen av en landkrig . Det er hæren som må leve med konsekvensene av denne 
prosessen.127 Det innebærer at det ikke nødvendigvis bare er rent objektive kriterier som 
legges til grunn ved vurderingene, noe som kan være vanskelig å selge inn i USAF som 
tradisjonelt er interessert i å kunne lese av uttellingen deres innsatser gir.128 Koalisjonens 
SCUD-jakt viser med tydelighet at det den amerikanskledede koalisjonen manglet sensorer 
til å verifisere det konkrete utfall av innsatsene som ble gjennomført.129 Andre eksempler 
finnes i de tilfeller der Gen Schwarzkopf endret sitt fokus fra en divisjon til en annen. 
Mangelen på luft- og rombaserte observasjonsplattformer og tregheten til operasjonelle 

                                                 
123 Swain R M (1994), kap 6 - s 7. KTO betyr “Kuwait Theatre of Operations”. 
124 Ibid, kap 4 – s 3 
125 Ibid. 
126 Ibid, kap 4 – s 3. Bakgrunnen for gjennomføringen av slike beregninger er bl a å finne i Triandafillov V K 
(1929) The Nature of the Operations of Modern Armies, oversatt og trykt 1994, UK: Frank Cass & Co LTD, 
s xxxii. ”Military actions will be conducted not by lyricism and not with declamations, but with specific 
materiel. If the goal will not accord with extant materiel, then the idea, incorporated in our concept, will 
become just phrases and will manifest itself as fruitless shaking of fists………….It is essential to conduct a 
series of successive operations which are appropriately distributed in space and time. By a combination of a 
series of operations it is essential to force the enemy to exhaust its materiel and human resources or to cause 
the enemy to accept battle by its main mass or troops under disadvantageous conditions and eliminate 
them.” Sitatet viser det teoretiske grunnlaget den russiske militærmakten bygde sine resonnementer på. 
Russiske militærteoretikere har hatt en stor påvirkning på utviklingen av amerikanske doktriner. 
127 Swain R M (1994), kap 6 – s 9 
128 Ibid 
129 Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 238-239. “Schwarzkopf also showed a cockpit tape at the news 
briefing that purported to show F-15Es blowing up SCUD-launchers. As the tape rolled, the commander 
hinted that there was some disagreement among intelligence experts on the nature of the targets destroyed.”, 
jf s 247 “The command and communication network supporting Iraqi SRBMs also may have suffered from 
the air campaign; but, the ability to change and retarget missile launch locations up to the end of the war 
suggests that such degradation was minimal, according to the classified DIA report.” 
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bakkebaserte etterretningsressurser, medførte problemer med å validere de riktige målene 
innen innsatsene ble utført.130  
Et sentralt moment vedrørende utfallsusikkerhet, er den mulighet som finnes for at 
eksisterende planer gis en så opphøyd rolle at situasjoner som oppstår ikke utnyttes til å nå 
overordnede målsettinger. Et eksempel på hvordan dette kan arte seg er slaget ved Khafji, 
en liten kystby ca 90 kilometer sør for Kuwait City. Luftkampanjen for operasjon ”Desert 
Storm” startet 17 januar 1991, og bakkestyrkenes angrep startet 24 februar 1991, det vil si 
totalt 40 dager forbekjempning.131 Slaget ved Khafji ble utkjempet i perioden 29 januar til 
1 februar 1991. I dette slaget slo en mindre styrke bestående av avdelinger fra USMC, 
Saudi-Arabia og Qatar støttet av flystridskrefter, tilbake en irakisk styrke av divisjons 
størrelse.132 De påfølgende strider nord om Khafji, viste at irakernes kampvilje og 
stridsevne ikke var stor ved at de valgte å trekke seg tilbake om de møtte motstand.133 
Dette ble utnyttet av koalisjonsstyrkene ved bruk av langtrekkende bakkebaserte missil-
systemer i kombinasjon med flystridskrefter. De irakiske tapene som følge av disse 
stridene er anslått til 2000 drepte og sårede og 300 ødelagte stridskjøretøy.134 Dette slaget 
burde indikert for Gen Schwartzkopf at stridsideen med ”The Left Hook” ikke ville 
resultere i det ønskede mål, - en nærmest total destruksjon av de irakiske landstridskrefter. 
Hans etterretningsoffiser i Riyadh, Brigadegeneral John A Leide, oppsummerte sin 
oppfatning til Gen Schwartzkopf slik dagen etter slaget var over:  
 

”Sir, I hate to say this, but these guys aren’t worth shit. They can’t put it together in a 
cohesive way and they can’t operate coherently above a brigade level.”135 

 
Konsekvensene av å ikke trekke de riktige konklusjoner av dette slaget ville senere lede til 
en ufullstendig seier uker senere for koalisjonsstyrkene.136 Det finnes selvfølgelig flere 
mulig forklaringer til at Gen Schwartzkopf ikke trakk de riktige konsekvensene. En mulig 
forklaring er at planleggingen og forberedelsene for den store bakkekrigen var kommet så 
langt og var så godt forankret, at det ikke var organisatorisk eller ledelsesmessig mulig å 
endre den uten at usikkerheten om utfallet ville bli for stor. En konkurrerende forklaring 
kan være at sjefen for koalisjonens landstridsstyrker i Khafji-området ikke forstod 
Schwarzkopf intensjon tilstrekkelig godt, slik at han gav seg inn i avgjørende strider. En 
tredje mulig forklaring kan være behovet for å la de arabiske koalisjonspartnerne få prøve 
seg i strid for derved å teste deres stridsevne og –vilje.137 Det kan også være at planens 
solide forankring og kompleksitet, ledet organisasjonens høyest rangerte beslutningstakere 

                                                 
130 Swain R M (1994), kap 6 – s 9 
131 Ibid, Appendix H 
132 For en mer omfattende beskrivelse av slaget ved Khafji, se Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 
268-286 og Atkinson R (1993), s 208-213. Styrkene fra Saudi-Arabia og Qatar mistet 10 soldater, fikk 45 
skadet og fikk ødelagt 10 APC’er. Irakerne mistet ca 100 soldater, ca 100 soldater ble tatt til fange og de 
tapte 90 stridsvogner og APC’er, jf Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 286  
133 Atkinson R (1993), s 212 
134 Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 287, jf Atkinson R (1993), s 212. Schwarzkopf estimerte 
senere at 80% av den irakiske 5.Mek.Div var ødelagt som følge av stridene, jf Gordon M R & Gen B E 
Trainor (1995), s 310. Luftkrigsplanleggerne mente at slaget ved Khafji var et bevis på at luftmakt alene 
kunne slå ut resten av Iraks militære styrker. 
135 Atkinson R (1993), s 212 
136 Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 288, jf Atkinson R (1993), s 213 
137 Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 286. “But the stain on the Saudi honour had been removed and 
the Saudis showed their Western allies that they too could fight.” Atkinson R (1993), s 212. “To the immense 
relief of the Americans, Saudi guardsmen had demonstrated that they could fight with zeal and courage – if 
not with tactical prowess.” 
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inn i en tilstand av ubevisst gruppetenking.138 Jeg finner at den første forklaringen har 
størst forklaringspotensial. Dette styrkes av at slaget ble analysert som en isolert 
hendelse.139 Den formidable organisasjonen som Gen Schwarzkopf ledet, den iboende 
kompleksiteten i hele operasjonen, nærheten i tid til når den store bakkekrigen skulle 
iverksettes og ikke minst det presset han var under fra politiske myndigheter, gav ikke tid 
eller rom for større omlegginger.140 Omlegginger som kunne medføre at den antatte 
sikkerheten for at operasjonene skulle lykkes, ville endres ved at en skulle gjennomføre 
noe som ikke var planlagt i detalj.141  
Friksjon er det eneste begrep som mer eller mindre motsvarer de faktorene som skiller den 
virkelige krigen fra krig på papiret.142 De militærteoretiske tradisjonelle kildene til 
friksjon, er:143 

• Utilstrekkelig informasjon om fienden, 
• Rykter (informasjon skaffet av spioner eller observasjon på avstand), 
• Usikkerhet om egen styrke og posisjon, 
• De usikkerheter som får vennlige styrker til å tendere til å overdrive egne 

problemer og vanskeligheter, 
• Ulikheter mellom forventninger og virkelighet, 
• Det faktum at ens egen styrke aldri er så sterk som den beskrives på papiret, 
• Vanskelighetene med å etterforsyne en styrke, 
• Tendensen til å endre eller gå fra vel gjennomtenkte planer når en blir konfrontert 

med levende fysiske bilder og tolkninger fra stridsfeltet. 
Denne oversikten viser at krigføring er en sosial aktivitet som involverer mennesker, der 
moral, fare, usikkerhet, hell og uhell spiller viktige roller. Disse rollene lar seg vanskelig 
kvantifisere. Systemanalyse har sine begrensninger blant annet ved at det er vanskelig å 
kvantifisere egen og fiendens moral.144 Studier viser at menneskets kognitive kapasitet er 
begrenset, og disse begrensningene blir tydeligere jo mer kompleks situasjonen 
oppfattes.145 Det er ikke slik at friksjonen er konstant. Bevissthet om hvilke faktorer som 
bidrar til å skape friksjon, kan medføre valg av handlemåter og gjennomføring av 
forberedende tiltak som minsker friksjonens innvirkning. Enkelhet er et edelt prinsipp ved 
planlegging av militære aktiviteter.146 Det betyr at det ikke er mulig å predikere utfall med 

                                                 
138 Se Allison G & Zelikov P (1999) Essence of Decision – Explaining the Cuban Missile Crisis, Second 
Edition, New York: Addison-Wesley Publishers Inc, s 192 fn 57, 270 og 284-287 for beskrivelse av gruppe-
tenking eller “group-think”. 
139 Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 288 
140 Atkinson R (1993), s 106. I en diskusjon omkring anvendelsen av luftstridskreftene og spesielt B-52, 
kulminerte meningsutvekslingen med at Schwarzkopf uttalte: “I’m under a lot of pressure. You don’t 
understand how much pressure I’m under.” Gen Horner tanker rundt denne uttalelsen i samme referanse var. 
“Those are our pilots who are going to die, and you have the gall to talk to us about pressure?” Denne 
tanken indikerer at presset ikke bare ble følt av Gen Schwarzkopf, men av flere av de ledende i 
planleggingen og gjennomføringen av operasjonen. 
141 Swain R M (1994), kap 3 - s 3. “A most important feature of the planning for Desert Storm ground 
operations was the extent to which commanders themselves were involved in all key decisions. The plan itself 
had a hundred fathers, but no decision of consequence was taken except by the senior commanders.” 
142 Clausewitz C von (1991) Om kriget, til svensk  ved Bonniers Forlag, trykt 2002,  Finland Borgå, s 73 
143 Watts B D (1996) Clausewitzian Friction and the Future War, MacNair Paper 52, Institute for National 
Strategic Studies, National Defence University, s 9 
144 Creveld M van (2003) Ledning i Krig, Stockholm: FHS/KVI, s 187 
145 Ibid, s 188-189 
146 Rekkedal N M (2003), s 491, tabell 12.1 
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100% nøyaktighet. En militær organisasjon vil så langt det er mulig, eliminere flest mulige 
av antatte kilder til friksjon.147  
Som fremstillingen indikerer, virker det rimelig å hevde at betraktninger om utfalls-
usikkerhet har signifikant betydning for interaksjonen mellom aktørene på ulike militær-
teoretiske krigføringsnivåer. Dette er spesielt fra nasjonalstrategisk til og med operasjonelt 
krigføringsnivå, men kan med rimelighet antas å gjelde også lavere krigføringsnivåer.  
5.2 Risiko 
Med risiko menes i agentteorien menes summen av sannsynligheten for å lykkes og 
umuligheten av å forhåndsplanlegge.148 Implikasjonen av denne variabelen er at utfalls-
usikkerhet koblet med ulikheter i risikovilje hos prinsipal og agent vil influere på 
kontraktene mellom de to partene.149 

Gen Powell var tilhenger av den såkalte Weinberger doktrinen fra 1984 som populært 
karakteriseres som en destillasjon av erfaringene fra Vietnam-krigen.150 Styrker skulle bare 
settes inn med en klar intensjon om å vinne, med klart definerte politiske og militære mål, 
med støtte i det amerikanske folk og Kongressen og bare som en siste utvei.151 Om 
amerikanske styrker ble satt inn mot en motstander, så skulle denne motstanderen møte en 
så overveldende styrke at han var dømt til å tape. Til tross for troen på Weinberger 
doktrinen,  var også Gen Powell beredt å ta en viss risiko. Da Cheney, Powell og Bush 
godkjente ”The Left Hook”, var ett av ti operasjonelle imperativer at Schwarzkopf måtte 
akseptere tap på inntil tre kompanier pr brigadeenhet i koalisjonen. Formelen innebar grovt 
oversatt tap av 10.000 egne soldater.152 Umiddelbart synes dette å være et høy tall – 10.000 
døde koalisjonssoldater. Dersom en relaterer dette tallet til det totale antall soldater som 
inngikk i koalisjonens markstyrker 14 januar 1991, det vil si 333.565, finner en at taps-
raten som ble akseptert var 3,0%.153  

På den britiske siden var Gen de la Billiere ikke fornøyd med eventuelt å skulle støtte 
USMC i deres angrep rett mot de irakiske fortifikasjonene. Planleggere i London hadde 
beregnet at dette skulle medføre 10% tap for hver 24 timer styrken var i aksjon. Dette var 
en medvirkende faktor, i tillegg til britenes ønske om at delta i hovedangrepet med VII 
Corps, til at både fra Gen de la Billiere og politikere i England argumenterte for en annen 
utnyttelse av den britiske 1st Armoured Division enn det som opprinnelig var tenkt.154 
                                                 
147 I denne sammenhengen er det interessant å se hvordan en med bakgrunn i den på dette tidspunktet 
eksisterende AirLandBattle-doktrinen tolket oppdragstaktikk og manøverkrigføring i forbindelse med 
planlegging og gjennomføring av Gulf-krigen 1991. Denne fremstillingen gir et bilde av det amerikanske 
synet på krigen som svært likt det synet britene hadde under 2.verdenskrig og som markant skilte det synet 
som tyskerne hadde på begrepet krig, jf Zetterling N (2003) Blixtkrig, Stockholm: FHS/KVI, s 81, som 
henviser til Martin Samuels (1995) Command or Control, London: Frank Cass, s 3 og 284f: ”...den tyska 
filosofin såg strid som något i sig kaotiskt. Nyckeln till framgång ansågs ligga i förmågan att operera 
effektivt i en oklar miljö. Den brittiska synen var att strid i huvudsak var strukturerad. Effektivitet skulle 
uppnås genom upprätthållande av ordning.” Zetterling hevder på s 81 (samme ref) at det tyske syn lå i linje 
med Clausewitz betoning av krigens tåke, usikkerhet, friksjoner, farens og viljens rolle.   
148 Eisenhardt K M (1989), s 65 
149 Ibid 
150 Atkinson R (1993), s 122-123. Om en militær operasjon skulle planlegges og gjennomføres, ville denne 
doktrinen være et brukbart og relevant sett av retningslinjer for å planlegge og gjennomføre en militær 
operasjon som ikke ville bli et nytt Vietnam. 
151 Ibid, s 122 
152 Ibid, s 113, jf s 162 ”We are in no hurry, Powell said. We are not looking to have large numbers of 
casualties.” 
153 Swain R M (1994), Appendix B. Beregningene er foretatt med basis antallet soldater i stridende 
markforband i operasjon “Desert Shield”. 
154 Ibid, s 114, jf Billiere Gen Sir P de la (1992) Storm Command – A Personal Account of the Gulf War, 
4.opplag 1995, London: HarperCollins Publishers, s 100 
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En operasjonell forutsetning for å iverksette landstriden, var forutsetningen om 50% 
degradering av irakiske styrker som følge av luftkampanjen.155 Dette indikerer at sett fra 
teaternivået, var ikke Gulf-krigen 1991 en manøverkrig slik doktrinen omtalte begrepet 
manøverkrigføring, men en utmattelseskrig basert på luftmakt.156 Gen Powell hevder at 
enhver som har muligheten til å generere en overveldende styrke for å gjennomføre en krig 
bør gjøre det for så langt det er mulig, å sikre en hurtig og overveldende seier.157 Dette 
viser den iboende troen på at den som er størst og sterkest har potensial til å påføre sin 
motstander størst mulig skade og derved vinne krigen. Ved en slik styrkeoverlegenhet og 
utviklede muligheter til bekjempning av motstanderen på avstand, synes det oppfattede 
behovet for å ta risiko, å minske.  

I planleggingen av operasjonen ble det lagt vekt på å identifisere tiltak som kunne redusere 
faren for vådebekjempning, eller det som i militær terminologi kalles ”friendly fire” og 
”blue-on-blue”. Erfaringene fra tidligere kriger som USA har utkjempet, hadde hevet 
betydningen av vådebekjempning fra ”industriell ulykke” eller ”the cost of business”, til 
”det verste vi kan gjøre”.158 Bekymringene om vådebekjempning var så store at de hadde 
en direkte og betydningsfull innvirkning på gjennomføringen av operasjonene i sørøstre 
Irak.159  

Det fundamentale problemet i ørkenen var at amerikanske panserbekjempelsessystemer 
kunne drepe på rekkevidder tre ganger lengre enn det målgjenkjenningssystemer kunne 
skiller venner fra fiender på.160  Problemet ble ytterligere forsterket ved at ørkenen i stort 
er flat og at koalisjonspartnere og motstandere til en viss grad anvendte visuelt like 
systemer.161 Dette medførte at stort fokus ble lagt på å etablere identifikasjonssystemer og 
kontroll av stridskjøretøyers og avdelingers bevegelser og ildgivning.162 I koalisjonen ble 
dette ytterligere problematisert ved at ulike nasjoner hadde ulike innsatsregler, eller det 
som i militær terminologi omtales ”Rules of Engagement” (ROE).163 Innen strids-
handlingene startet, tenderte for eksempel de amerikanske ROE til å være friere enn de 
britiske.164 En ytterligere problematiserende faktor når det gjaldt faren for våde-
bekjempning, er integrasjonen av stridsmidler fra landbaserte, sjøbaserte og spesielt 
luftbaserte plattformer. Signifikant for problemene er at det ikke eksisterte noen gjensidig 
akseptert doktrine for koordinering av luft- og bakkebaserte stridskrefter.165  

På lavere taktisk nivå, der nærheten til de faktiske stridigheter er stor, vil betydningen av 
risiko arte seg på en nyansert måte. I en undersøkelse av personell som var blitt tildelt 

                                                 
155 Swain R M (1994), kap 4 – s 3 
156 Ibid, kap3 – s 1 
157 Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 154, jf  Atkinson R (1993), s 122-123, jf Weinberger- 
doktrinen. 
158 Swain R M (1994), kap 6 – s 4 
159 Ibid, jf Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 470. “Concern over holding down casualties – from 
enemy attack and friendly fire – has become a constant in American planning for war.” Dette utsagnet kan 
nok med en viss tyngde hevdes å ikke bare gjelde amerikanske styrker. Billiere Gen Sir P de la (1992), s 195, 
skriver: ”But war was a serious business, involving people’s lives, and therefore security must come first.” 
Min oppfatning er således at bekymringene om egne tap er felles for de langt fleste nasjoner i den vestlige 
sfære. Swain R M (1994), kap 9 – s 14 hevder: “Desert Storm, as Sir Michael [Howard] seems to warn, for 
all its vocal public support, lacked-or was perceived to lack – that depth of public feeling necessary to bear 
heavy losses.” 
160 Swain R M (1994), kap 9 – s 14 
161 Ibid, kap 6 – s 5 
162 Ibid. 
163 Billiere Gen Sir P de la (1992), s 140 
164 Ibid 
165 Swain R M (1994), kap 6 – s 8. Jf Atkinson R (1993) s 338-340 
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”Congressional Medal of Honor”, ble det mulig å isolere to stridsorienteringer, - å vinne 
krigen og å spare soldaters liv. Ikke uventet ble den førstnevnte orienteringen assosiert 
med 70% av offiserene, og 30% av soldatene, mens den prosentvise fordelingen var 
motsatt for den andre typen orientering. 166  Dette indikerer at jo nærmere de faktiske 
krigshandlinger individet kommer, jo større betydning får faktorer som individets rolle i 
organisasjonen, individets persepsjon av hva som er risikofylt og ikke, og ikke minst 
betydningen av hva som står på spill. Utdanning, øving og internalisering i den militære 
organisasjonen er relevante faktorer for å forklare forskjellene mellom offiserer og 
soldater. I slike situasjoner vil det være andre mekanismer enn prinsipal-agent 
mekanismen som bør benyttes til å forklare det en observerer. Det er altså ikke den 
objektive sannsynligheten for utfallet av en hendelse, men den subjektive bedømningen av 
hendelsen som definerer hvordan et individ oppfatter den.167 Dette forholdet blir spesielt 
interessant om en bringer inn ideen om at graden av empati og innlevelse er omvendt 
proporsjonal med avstanden til hendelsen.  

Som fremstillingen indikerer, synes deler av interaksjonen mellom aktørene på ulike 
nivåer, og de beslutninger interaksjonen mellom dem avstedkom med hensyn til 
planlegging og gjennomføring av Gulf-krigen 1991, å kunne forklares utfra betraktninger 
om risiko. Når nærheten til den fysiske kampen mellom individer er stor, det vil i første 
rekke si på taktisk nivå og lavere, vil jeg hevde det er andre mekanismer enn den agent-
teoretiske som forklarer observasjonene bedre.168   

5.3 Informasjonssystemer 
Med variabelen informasjonssystemer menes hvilke muligheter og begrensninger en 
prinsipal har til å monitorere en agent.169  
Når det gjelder informasjon, indikerer litteraturstudiene at hvert militærteoretisk krig-
føringsnivå som minimum hadde tilgang til den informasjon som egne sensorer og 
innhentingsorganer skaffet til veie. Underordnede nivåer har en skyldighet til å informere 
overordende nivåer. Overordnede nivåer informerte om det de ble spurt om fra under-
ordnede nivåer eller stillte informasjon fra deres innhentingskilder til disposisjon for 
underordnet nivå, om det var nødvendig for å gjennomføre en innsats. Sensorer for inn-
henting av informasjon og delvis for prosessering og utnyttelse av informasjonen, som var 
av stor betydning under gjennomføringen av krigshandlingene var J-STARS (Joint 
Surveillance Target Attack Radar System)170,  E-3 AWACS (Airborne Warning and 
Control System) Sentry171,  droner også kalt UAV (Unmanned Aerial Vehicle)172 og 
                                                 
166 Shalit B (1983) Konfliktens och Stridens Psykologi, Malmö: Liber Forlag, s 108. Shalit refererer til 
resultatene fra en studie gjennomført av Blake og Butler 1979.  
167 Shalit B (1983), s 114.  
168 Se f eks Shalit B (1983) og Marshall S L A (2000) “Men Against Fire – The Problem of Battle 
Command”, først trykket 1947, US: University of Oklahoma, s 41-43, 161-165 
169 Eisenhardt K M (1989), s 58 og 59 
170 “J-STARS is to ground targets what AWACS is to airborne targets. J-STARS has the capability to detect, 
precisely locate and track thousands of fixed and mobile targets on the ground over an area larger than 
20,000 square kilometres from a stand-off distance in excess of 250 kilometres. Targets it can detect include: 
fighting vehicles, helicopters, low-speed aircraft, missile launchers, rotating antennas, ships/barges, tanks, 
and trucks/convoys.” White Paper - Air Force Performance in “Desert Storm”, Department of the Air Force, 
April 1991. , http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/gulf/weapons/stars.html, 2004-02-10 
"The Air Force-Army joint Surveillance and Target Attack Radar System (J-STARS) … provided combat 
commanders with near real-time information on various targets, including moving targets, in all weather 
conditions.” From: "Intelligence Successes and Failures in Operations Desert Shield/Storm", Report of the 
Oversight and Investigations Subcommittee of the Committee on Armed Services, House of Representatives, 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/gulf/weapons/stars.html, 2004-02-10 
171 “In Operation Desert Storm, the AWACS planes formed an interlocking, yet non-interfering, network of 
command posts able to manage the hundreds of warplanes that might be conducting attack sorties and 
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Navstar GPS (Global Positioning System)173. Disse systemene representerte en formidabel 
kapasitet, og ønsket om enda større kapasitet fantes. Den store utfordringen synes etter min 
oppfatning, ikke å være mangelen på informasjon. Det som var savnet, var verifiserbar 
informasjon om hva irakernes intensjoner og planer egentlig var, og behandlingskapasitet 
og -evne til å tolke og skape korrekte etterretninger av informasjonen som ble samlet. Jeg 
vil trekke frem et signifikant eksempel der informasjon, etterretninger og sågar ordrer 
eksisterte, men der utfallet mer enn antydet behovet for å justere overordnet nivås konsept 
for gjennomføringen av kampanjen.  
”The Battle of Khafji” er anvendt for å beskrive den agentteoretiske variabelen utfalls-
usikkerhet og er også egnet til å diskutere variabelen informasjonssystemer. Dagen innen 
det irakiske angrepet på Khafji, rapporterte CIA at et irakisk angrep mot Saudiarabisk 
territorium var sannsynlig. CIA hadde indikasjoner på at angrepet kunne være utformet 
som et raid eller bakholdsangrep.174 Til tross for de formidable innhentingsressursene 
koalisjonen hadde til disposisjon, maktet irakiske styrker å flytte sine styrker ubemerket 
frem til posisjoner langs den Saudiarabiske grense.175 Det var ikke mulig for irakerne å 
kamuflere alle sine bevegelser, men uten et rammeverk for å forstå irakerne, ble irakiske 
troppebevegelser i tiden forut for slaget ved Khafji forklart å ha mindre betydning og ingen 
konsekvenser for koalisjonens bakkeoperasjon.176 Irak prøvde også å gjennomføre en 
landsetting med 15 mindre patruljebåter fra kysten og inn mot Khafji. Disse ble detektert 
av britiske Lynx-helikoptre, og de fleste av dem senket av britiske luft- og sjøstridsstyrker. 
Dette irakiske forsøket ble så raskt og effektivt avverget at det var først etter slaget ved 
Khafji at sammenhengen mellom dette irakiske sjøbaserte forsøket og bakkeoperasjonen 
                                                                                                                                                   
combat air patrols at any given moment.” From: Gulf War - A Comprehensive Guide to People, Places & 
Weapons by Col. Walter J. Boyne, U.S. A.F. (RET) Signet, 1991, 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/gulf/weapons/awacs.html, 2004-02-10 
172 "At least one UAV was airborne at all times during Desert Storm." According to a May 1991 Department 
of the Navy report, 
“There were 522 sorties/1641 hours flown -- with the Navy having 100 sorties; the Marine Corps 94; the 
Army 48. RPVs were used extensively in Desert Shield and Desert Storm, not only by the United States but 
also by coalition forces.” From: James Coyne, Air Power in the Gulf, 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/gulf/weapons/drones.html, 2004-02-10 
"The Pioneer unmanned aerial vehicle (UAV) provided substantial imagery support to Marine, Army and 
Navy units during Operation Desert Storm. ..These systems were employed for battlefield damage 
assessment (BDA), targeting (e.g., adjusting the accuracy of the battleships' 16-inch guns, which were used 
extensively against Iraqi fortifications along the Kuwaiti coastline) and surveillance missions, particularly in 
high-threat airspace."  
From: "Intelligence Successes and Failures in Operations Desert Shield/Storm” Report of the Oversight and 
Investigations Subcommittee, Committee on Armed Services, U.S. House of Representatives, August, 1993, 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/gulf/weapons/drones.html, 2004-02-10 
173 "NAVSTAR GPS played a key role and has many applications in all functional war-fighting areas. Land 
navigation was the biggest beneficiary, giving Coalition forces a major advantage over the Iraqis." (Dept. of 
Defence Report to Congress, Conduct of the Persian Gulf War, Vol II, April 1992)  
"GPS was a godsend for ground troops traversing the desert, especially in the frequent sandstorms....Tanks 
crews and drivers of all sorts of vehicles swore by the system. Meal trucks were equipped with GPS receivers 
to enable drivers to find and feed soldiers of frontline units widely dispersed among the dunes." (Air Force 
Magazine, Aug 91, pp. 35),  http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/gulf/weapons/gps.html, 2004-02-10 
"The Kuwait war was the first combat use of the system, and it was hugely successful. It made possible all 
the big night manoeuvres that in the past would have required numerous scouts and guides along the routes 
of advance…. The marines reported that they kept adjusting their breaching point as they received fresh 
intelligence of Iraqi positions, and as the Iraqis moved their forces." From: Desert Victory - The War for 
Kuwait by Norman Friedman Naval Institute Press 1991, 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/gulf/weapons/gps.html, 2004-02-10 
174 Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 267 
175 Ibid, s 268 
176 Ibid, s 271 
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ble avdekket.177 De etterretninger som Reagan administrasjonen hadde forsynt Irak med 
under Iran-Irak krigen, hadde gitt irakerne ideer om hvordan de kunne utnytte satellittenes 
begrensninger til å fremføre styrker uten å bli oppdaget.178 En mulig forklaring til dette 
kan være at koalisjonen i løpet av krigens to første uker hadde initiativet i krigen. Svært få 
indikasjoner tydet på at dette ville endre seg. Når så irakerne prøvde å ta initiativet, kom 
det som en fullstendig overraskelse for Gen Schwarzkopf og hans toppledelse.179 Gen 
Horner oppsummerte hendelsen med en direkte erkjennelse da han sa:  
 

”The Iraqis were able to get forward elements in town before we really knew what was 
happening.”180  

 
Etter slaget ved Khafji hadde koalisjonen en signifikant mengde informasjon som kunne 
bearbeides og nyttes til å justere koalisjonens plan. Den informasjonen koalisjonen hadde 
etter kampene ved Khafji, viste at irakerne ikke var i stand til å gjennomføre samordnede 
operasjoner med flere divisjoner, og at deres kampkraft ikke var i nærheten av det 
koalisjonens styrker kunne oppvise. Dette ledet til at de irakiske styrkene raskt ble slått 
tilbake.181  I koalisjonens hovedkvarter i Riyadh ble ikke den strategiske betydningen av 
dette slaget oppfattet. Gen Schwartzkopf oppsummerte slaget med å si at det viste at de 
irakiske styrkene ikke holdt det høye ferdighetsnivå eller den høye treningsstandard som 
de hadde skapt et bilde av. Hans konklusjon ble at det eneste amerikanske styrker burde 
bekymre seg for i fremtiden var eventuell irakisk bruk av ukonvensjonelle stridsmidler.182  
Jeg har vist at det kan være flere årsaker til at hendelsen ble feiltolket.183 Gen 
Schwartzkopf og hans nærmeste fortsatte med sitt. Luftkrigsplanleggerne betraktet slaget 
som et bevis på at luftmakt alene kunne slå ut resten av Iraks militære styrker. Plan-
leggerne i USMC betraktet slaget som et bevis på irakernes svakheter, mens planleggerne i 
landstyrkene nesten ignorerte slaget fullstendig siden amerikanske hærstyrker ikke var 
med i slaget.184 På taktisk nivå lærte amerikanske styrker at ”blue-on-blue” utgjorde en 
større fare for egne styrker enn den irakiske motstanden, i tillegg til intraorganisatoriske 
lærdommer som etterretningsmessige mangler, uklare kommandoforhold og betydningen 
av å opptre koordinert.  
Gen Powell hadde på en pressekonferanse sent i januar 1991 beskrevet målet med 
amerikanernes kampanje slik:  
 

”Our strategy to go after this army is very, very simple. First we are going to cut it off. 
And then we are going to kill it.”185  
 

Med fasit i hand kan en si at slaget ved Khafji var viktig siden det gav en tydelig 
indikasjon på hva koalisjonsstyrkene kunne vente seg når bakkekrigen for alvor startet; - 
                                                 
177 Ibid, s 279 
178 Ibid, s 271 
179 Ibid, s 268, Schwarzkopf Gen H N (1993) It doesn’t take a hero, Written with P Petre, New York: 
Bantam Books, s 493:”My staff and I were perplexed. There was no evidence that the Iraq was getting ready 
to launch a major offensive, yet to attack Saudi Arabia with a single division defied military logic.” 
180 Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 279 
181 Ibid, s 287, jf 288. “Marines took the measure of the Iraqi fighting man and found that he was not very 
good. “get in the first shot at him and the rest will run away”, in the words of one young Marine. Marines 
who faced them during the Khafji battles had nothing but contempt for them thereafter.” 
182 Schwarzkopf H N (1993), s 496. Jf Atkinson R (1993), s 212 ”Schwartzkopf who had monitored events 
from Riyadh, harrumpted that Khafji was ‚about as significant as a mosquito on an elephant’.“ 
183 Se studiens kapittel 5.1 
184 Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 288 
185 Ibid, s 266 
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en jevn strøm av avdelinger fra den irakiske krigsmakten på retrett til Irak. En kan si de 
irakiske styrkene ble presset ut, istedenfor avskåret og slått slik Gen Powell beskrev målet 
med kampanjen. Selv Gen Powell betraktet USMC angrep fra Khafji mot Kuwait City som 
et sidespor, og alt fokus ble lagt på å skape forutsetninger for at ”The Left Hook” skulle ha 
suksess. Unnlatelsen av å fokusere sterkere på sammenhengen mellom USMC angrep 
videre mot nord og gjennomføringen av ”The Left Hook”, bidro etter min oppfatning til at 
Gen Powells uttalte mål ikke ble nådd.  
Andre eksempler som kan benyttes til å forstå informasjonssystemenes betydning, deres 
muligheter og begrensninger, er prosessen rundt BDA og håndteringen av SCUD-
trusselen.186 Felles for disse eksemplene er at det finnes informasjonssystemer som kan 
skaffe til veie all mulig informasjon. Informasjonen må bearbeides og presenteres på en 
lettforståelig måte for mottakeren for at den skal være anvendbar til monitorering og 
eventuelt endring av de kontrakter han har med sine over- og underordnende. 187   
Som diskusjonen indikerer er det en rekke filtre, både av organisatorisk og personlig art 
som vanskeliggjør målrettet informasjonsinnhenting og tolkning av informasjonen.  
 

”The average senior officer in the US Army is a prisoner of his own experience, which 
is almost entirely tactical – that is focussed on ground battle at division level and 
below.”188 
 

Dette gir indikasjoner om at den erfaringen som offiserer gis i løpet av sin yrkeskarriere, 
kan ha uhensiktsmessige eller negative effekter i forhold det å tolke større og mindre 
hendelser i en strategisk og operativ kontekst. Selv om sitatet beskriver hæroffiserer, må 
det med rimelighet kunne antas å ha gyldighet for øvrige forsvarsgrener. 
Jeg har konstatert koalisjonens totale overlegenhet med hensyn til informasjonssystemer 
og har i diskusjonen spesielt lagt vekt ved den siden av variabelen som omhandler tolking 
av informasjon. Dette er gjort utfra en overbevisning om at informasjon i seg har begrenset 
verdi. Det er først når den tolkes ”riktig” i forhold til et relevant rammeverk, eller settes i 
sin rette kontekst, at den gir grunnlag for å endre innholdet i kontrakten mellom to 
krigføringsnivåer.  
5.4 Agentteoriens variabler og utforming av kontrakter 
Hensikten med variabler er å gi en operasjonell referanse for et fenomen (begrep) som er 
beskrevet på et mer abstrakt nivå.189 I dette kapitlet er variablene utfallsusikkerhet, risiko 
og informasjonssystemer diskutert.  

                                                 
186 Swain R M (1994), kap 6 – s 9 
187 Diesen S (2000), s 83, jf Luttwak E N (2001), s 258-265. Anvendt strategi vil alltid være dominert av 
behovet for en situasjonstilpasset tolkning av doktrinen inn i et unikt sett av omstendigheter, og er derfor i 
sitt vesen en kunst. Dette kompliseres av at strategisk planlegging er underlagt paradokslogikken, altså at det 
å planlegge på en bestemt forutsetning i seg selv reduserer sannsynligheten for at denne forutsetningen slår 
til, jf Gray C S (1999) Modern Strategy, UK: Oxford University Press, s 23, Den strategiske planleggingen 
omhandler sosiologiske, logistiske, operasjonelle og teknologiske dimensjoner. Gray operasjonaliserer disse 
dimensjonene, jf ibid s 26-44, og finner at de inneholder faktorer som: 

• forutsetningsrelaterte forhold som befolkning, samfunn, kultur, politikk, etikk, 
• forberedelsesrelaterte forhold som økonomi, logistikk, organisasjon, militær administrasjon, 

informasjon, etterretning, teknologi, strategisk teori og doktrine, samt 
• gjennomføringsrelaterte forhold som militære operasjoner, kommando, kvalitet på militært og sivilt 

lederskap, geografi, friksjon, risiko, usikkerhet, motstanderen og tiden.  
Det er utfra denne overordnede strategiske konteksten og de dimensjoner som konstituerer den, at den 
operative tolkningen må foretas.  

188 Swain R M (1994), kap 6 - s 6 
189 Bacharach S B (1989), s 500 



FöRSVARSHöGSKOLAN 
ChP 02-04/Avd 2 
Maj Odd-Harald Hagen 

ENSKILD UPPSATS 
03.06.2004 

FHS 19 100:2048  
Side 42 av 57

 
 
 

            

 
 

Gjennomgangen viser indikasjoner på at variablene utfallsusikkerhet og risiko har 
signifikant betydning i forhold til utformingen av kontrakter mellom de militærteoretiske 
krigføringsnivåene. Jeg finner å kunne hevde at den agentteoretiske betydningen av  
variabelen risiko må utvikles for å fange de nyanser som gjør seg gjeldende på taktisk nivå 
og lavere. Der vil det være andre forklaringsfaktorer som har større validitet. 

Når det gjelder variabelen informasjonssystemer, er det ikke mulig å identifisere den som 
en signifikant variabel for å forstå kontraktene mellom ulike krigføringsnivå. At 
informasjonssystemene i seg hadde stor betydning i Gulf-krigen 1991, er hevet over 
enhver tvil. Utfordringen syntes å ha vært å tolke informasjonen i et relevant situasjons-
tilpasset rammeverk som inkluderer de dimensjonene som har betydning for å etablere en 
mest mulig korrekt forståelse. En ytterligere teoretisk problematisk faktor synes å være at 
mengden informasjonssystemer som koalisjonen hadde tilgang til, medførte at slik 
systemer ikke kan hevdes å være en begrenset faktor. Det fremgår ikke av litteraturen at 
utfordringene knyttet til BDA ble løst ved omfordeling av ressurser på en slik måte at det 
fikk signifikant betydning for utformingen av kontrakter mellom ulike militærteoretiske 
krigføringsnivåer. Dersom så hadde vært tilfelle, ville sannsynligvis variabelen 
informasjonssystemer ha fått en lettere identifiserbar betydning for utforming og 
overvåking av kontrakter mellom ulike krigføringsnivåer. Det betyr at variabelen ikke 
tilfredsstiller metodiske krav til varians.190 Derved kan ikke variabelen falsifiseres. 

En ytterligere problematisk faktor knyttet til denne variabelen, er at informasjon som 
informasjonssystemer bidrar med, skal gis mening. Denne meningen skal omsettes i 
reviderte avtaler som resulterer i handlinger. I denne kjeden er det rimelig å hevde at 
andelen alternative forklaringsfaktorer er stor. Det bidrar til å moderere variabelens  
potensial ytterligere. Dette kan være forklaringsfaktorer av individuell og organisatorisk 
karakter.191  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
190 Berry W D (1993) “Understanding Regression Assumptions”, UK: SAGE Publications Ltd, s 12.  
191 Se f eks Choo C W (1998), s 65-104 Chapter 3 “The Management of Ambiguity – Organizations as 
Sense-Making Communities” og s 155-205 Chapter 5 “The Management of Uncertainty – Organizations as 
Decision-Making Systems” 
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6 Falsifisering og brukbarhetsanalyse av sammenhenger 
6.1 Proposisjoner i det agentteoretiske rammeverket 
Proposisjonene slik de er formulerte i agentteorien, fremgår av tabell 4:  

Tabell 4 - Proposisjonene i agentteorien192 

 Sammenhenger (proposisjoner) 
1 Når kontrakten mellom prinsipal og agent er utfallsbasert, er det mer sannsynlig at agenten vil 

handle i prinsipalens interesse. 

2 Når principalen har informasjon som kan verifisere agentens adferd, er det mer sannsynlig at 
agenten vil handle i prinsipalens interesse. 

3 Informasjonssystemer er positiv relatert til adferdsbaserte kontrakter og negativt relatert til 
utfallsbaserte kontrakter. 

4 Utfallsusikkerhet er positivt relatert til adferdsbaserte kontrakter og negativt relatert til 
utfallsbaserte kontrakter. 

5 Risikoaversjon hos agenten er positivt relatert til adferdsbaserte kontrakter og negativt relatert 
til utfallsbaserte kontrakter. 

6 Risikoaversjon hos prinsipal er negativt relatert til adferdbaserte kontrakter og positivt relatert 
til utfallsbaserte kontrakter. 

7 Målkonflikt mellom prinsipal og agent er negativt relatert til adferdsbaserte kontrakter og 
positivt relatert til utfallsbaserte kontrakter. 

8 Oppgaveprogrammerbarhet er positivt relatert til adferdsbaserte kontrakter og negativt relatert 
til utfallsbaserte kontrakter. 

9 Utfallsmålbarhet er negativt relatert til adferdsbaserte kontrakter og positivt relatert til 
utfallsbaserte kontrakter. 

10 Lengden av en agentrelasjon er positivt relatert til adferdsbaserte kontrakter og negativt 
relatert til utfallsbaserte kontrakter. 

De to første sammenhengene kommer fra positivistisk agentteori. Der har forskerne 
fokusert på å identifisere situasjoner der prinsipal og agent mest sannsynlig vil ha ulike 
mål, for så å beskrive de styringsmekanismer som begrenser agentens streben etter å 
oppfylle sine egne behov. De øvrige sammenhengene er hentet fra prinsipal-agent 
forskningen der forskere er fokusert på den generelle teorien for prinsipal-agent relasjoner. 
Der søker en å finne forklaringer på en abstrakt og ofte mer matematisk måte. Disse to 
forskningsretningene oppfattes som komplementære. Positivistisk teori identifiserer ulike 
kontraktsalternativer, og prinsipal-agent teori indikerer hvilken kontrakt som er den mest 
effektive under varierende nivåer av utfallsusikkerhet, risiko og informasjon.193  

I formuleringen av proposisjonene er det referert til to hovedtyper kontrakter. Det er 
utfallsbaserte og adferdsbaserte kontrakter. Jeg har i kapittel 4.8 argumentert for behovet 
for å utvikle operasjonaliseringen av kontraktsmetaforen. Med det som bakgrunn finner jeg 
å kunne hevde at  proposisjonene ikke kan importeres i det militærteoretiske forsknings-
området uten bearbeiding. Forklaringsmekanismene som ligger til grunn for hver enkelt av 
dem bør undersøkes nærmere, relateres til relevante kontraktsformer og formuleres slik at 
substansen i dem fremstår med konseptuel klarhet. Det innebærer at falsifiseringen og 

                                                 
192 Eisenhardt K M (1989), s 60-63. Tabellen er en sammenstilling av de proposisjoner Eisenhardt fremfører 
over de nevnte sider i denne fotnoten. 
193 Ibid, s 59-60 
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brukbarhetsanalysen av sammenhengene ikke vil bli gjennomført.194 For at det skal være 
mulig å utvikle relevante agentteorietiske proposisjoner med gyldighet innen det 
militærteoretiske forskningsområdet, må forutsetningene for agentteoriens proposisjoner 
være appliserbare innenfor det militærteoretiske forskningsområdet. Jeg vil holde analysen 
innen rammen av Bacharachs rammeverk, og fokusere på om potensialet er tilstede for å 
utvikle agentteoretiske proposisjoner innenfor det militærteoretiske forskningsområdet. 
Derved skaper jeg en oppfatning av det metodiske rammeverkets egnethet og klargjør 
kravene som stilles til teoretiske proposisjoner.  

6.2 Om brukbarhetsanalyse av sammenhenger  
Når det gjelder vurderingen av sammenhenger i et teoretisk system, er det i henhold til 
Bacharach to indikatorer på brukbarhet. Det er forklaringspotensial og om teorien er 
tilstrekkelig til å gjennomføre en prediksjon.195 Jeg vil i det etterfølgende gå inn på de 
kriteria som Bacharach fremfører som vesentlige for å oppfylle disse to indikatorene. 

6.2.1 Forklaringspotensial 
Teoriers forklaringspotensial kan forstås med basis i tre kriteria. Det første kriteriet 
omhandler spesifiseringen av forutsetningene som ligger til grunn for analyseobjektene.196 
Teorier kan ikke bli sammenlignet med bakgrunn i innholdet i deres forutsetninger, men en 
teori der disse er uttalte er absolutt å foretrekke fremfor en teori der dette ikke er tilfelle. I 
agentteorien eksisterer det eksplisitte forutsetninger om mennesket, organisasjoner og 
informasjon.197 Innen det militærteoretiske området, er det to sentrale forutsetninger som 
det synes å være almen aksept for. Det er uforanderligheten til krigens natur 198 og 
menneskets natur, men at menneskets adferd kan trenes.199 Når det gjelder agentteoriens 
forutsetning om menneskets begrensede rasjonalitet, synes den å være uproblematisk å 
forstå i en militærteoretisk kontekst. Et tydelig eksempel på dette er militære 
organisasjoners vektlegging av SOP for å håndtere menneskets begrensede kognitive 
kapasitet. Derved tilfredsstilles behovet for å kunne få en stor organisasjon til å agere 
riktig innen rimelige tids- og kvalitetskrav.   

Når det  gjelder forutsetningen om opportunisme, eller det å søke løsninger som dekker 
individets selvinteresse, blir bildet noe mer nyansert. Internalisering av medlemmer i 

                                                 
194 Bacharach S B (1989),  s 505-506. Når en vurderer falsifisering av sammenhenger i et teoretisk system, 
må en analysere om den logikk som legges til grunn er tilfredsstillende og om sammenhengene har kapasitet 
til å kunne bli operasjonalisert. Tilfredsstillende logikk innebærer at den implisitte og eksplisitte logikk som 
ligger i hypoteser og proposisjoner må være mulig å avkrefte. Dette innebærer at proposisjoner og hypoteser 
ikke må være tautologiske. Det innebærer at eksistensen av en tilstand ikke automatisk må medføre at en 
bestemt konsekvens eksisterer. En tautologisk proposisjon eller hypotese vil være selvoppfyllende og derfor 
ikke mulig å tilbakevise. Videre må sammenhengen mellom ”det som skjer” og konsekvensen(e) av det som 
skjer må være spesifisert. Dette innebærer at teoretikeren må inkorporere i sine proposisjoner og hypoteser 
om det som skjer er nødvendig, tilstrekkelig eller nødvendig og tilstrekkelig forutsetning for konsekvensen. 
En slik spesifisering gir klare føringer mht hvilke data som er påskrevet for å teste ut teorien. Empirisk 
tilstrekkelighet er det andre kriteriet Bacharach omtaler i sin artikkel vedrørende falsifisering av 
sammenhenger. En empirisk tilstrekkelig teori er en teori hvis proposisjoner og hypoteser kan bli 
operasjonalisert på en slik måte at teorien kan avkreftes. I denne sammenheng er det spesielt følgende 
kriterium som må tilfredsstilles: Det må enten være mer enn ett analyseobjekt eller analyseobjektet må 
eksistere på mer enn et tidspunkt. Et analyseobjekt kan være en proposisjon eller en hypotese. De 
agentteoretiske proposisjonene som er gjengitt forutsettes å tilfredstille kravene til falsifiserbarhet.   
195 Ibid, s 507 
196 Ibid 
197 Se studiens tabell 2 
198 Se studiens kap 1.2  
199 Ibid 
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organisasjonen gjennom utdanning, trening og øving, samt disiplinære regler modererer 
betydningen selvinteresse kan ha. På den annen side vil individer også representere 
militærteoretiske krigføringsnivåer og deres agendaer. Det gir indikasjoner om at 
forutsetningen om delvis målkonflikt er relevant. Til tross for dette, vil jeg hevde at begge 
forutsetningene er problematiske i forhold til den internaliseringsprosessen som er 
karakteristisk for militære organisasjoner. På nivåene under det taktiske nivå, viser studier 
at det er andre  forhold som er mer relevante. Studier gjennomført i Israel, viser at for 
offiserer og soldater med stridserfaring, er de mest skremmende aspektene i strid å svikte 
underordnede og å svikte kamerater. På tredjeplass kommer invalidisering eller å bli såret 
og på fjerdeplass det å bli drept.200 Dette indikerer at jo nærmere de faktiske 
krigshandlinger individet kommer, desto viktigere blir relasjonene til gruppen individet er 
en del av.  

Når det gjelder agentteoriens grunnleggende forutsetning om at mennesket er  risikoavers, 
vil jeg hevde at det er tydelige indikasjoner på at en slik teoretisk antakelse er relevant. I 
diskusjonene om utfallsusikkerhet og risiko finner jeg argumenter som taler for en slik 
grunnleggende forutsetning.  

“It is that way with any fighting man. He is sustained by his fellows primarily and by 
his weapons secondarily. Having to make a choice in the face of the enemy, he would 
rather be unarmed and with his comrades around him than altogether alone, though 
possessing the most perfect of quick-firing weapons.”201    

Min oppfatning styrkes av den forskningen som er gjort på individer som har opplevd 
krigslignende situasjoner, og den betydningen som gruppen har for det enkelte individ.202 
Gruppedynamikken kan således hevdes å være et redskap for å forebygge uhensikts-
messige konsekvenser av menneskets grunnleggende aversjon mot risiko.   

De forutsetningene som agentteorien har om organisasjoner, lar seg ikke uten videre 
applisere innen det militærteoretiske forskningsområdet. Studien indikerer at målkonflikter 
mellom de ulike krigføringsnivåene eksisterte i Gulf-krigen 1991. Slike målkonflikter kan 
hevdes å være bidragende til at forsvarsgrenene på sett og vis førte sine egne kriger innen 
rammen av Gulf-krigen.  

Forutsetningen om effektiv dyktighet som kriterium for måling av organisasjonens 
effektivitet, synes også å være relevant. Et eksempel på dette er Oberst Wardens første lys-
bilde i orienteringen han holdt for CENTCOMs toppledelse da han prøvde å selge ideen 
om luftkampanjen ”Instant Thunder”:  

”What it is: a focused, intense, air campaign design to incapacitate Iraqi leadership 
and destroy key Iraqi military capability in a short period of time. And it is designed to 
leave basic Iraqi infrastructure intact. What it is not: a graduated, long-term campaign 
designed to provide escalation options to counter Iraqi moves.”203  

Andre eksempler er den utstrakte bruk av kvantitative mål relatert til tid som mål på 
fremgang, tapsrater og degraderingsgrader. 

Informasjonsasymmetri mellom prinsipal og agent, kan derimot oppleves som en noe mer 
problematisk forutsetning. I en hierarkisk organisasjon kan det være rimelig at i en gitt 
isolert situasjon, så vil prinsipalen ha mer informasjon enn agenten. I mer komplekse 
situasjoner, karakterisert av fysisk avstand mellom prinsipal og agent, at de opptrer i ulike 
                                                 
200 Shalit B (1983), s 17 
201 Marshall S L A (2000), s 43 
202 Se f eks Shalit B (1983), s 108-114,  jf Marshall S L A (2000), s 36-43 
203 Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 86. Som teksten mer enn antyder, søkte en å ta et endelig 
oppgjør med erfaringene fra Vietnam-krigen. 
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miljø med ulik oppfatning av fare, risiko og hva som egentlig pågår, vil det kunne være 
den omvendte asymmetri som gjelder. Det vil si at agenten har mer informasjon som er 
relevant for kontrakten enn det prinsipalen har. Jeg vil derfor hevde at den agentteoretiske 
forutsetningen om informasjonsasymmetri bør utvikles. 

Den agentteoretiske forutsetningen om informasjon som en enhet som kan kjøpes og 
selges, er en problematisk forutsetning å forstå i en militærteoretisk kontekst. Er det 
rimelig å anta at lojale offiserer, oppdratt gjennom mange års utdanning og hard trening til 
å inngå i organisasjonen som representerer nasjonens sikkerhetsgaranti, driver med slikt? 
Kan en teori som bygger på en slik forutsetning i det hele tatt tas alvorlig i en militær-
teoretisk kontekst? Isolert sett kan en si at denne forutsetningen rører ved kjerneverdier 
som lojalitet, disiplin og betydningen av å sette organisasjonens behov fremfor individets 
behov. Kildematerialet fra Gulf-krigen viser imidlertid at i enkelte situasjoner ble 
informasjon brukt på en slik måte at det er med en viss sannsynlighet må kunne antas at 
forutsetningen også kan være relevant i en militærteoretisk kontekst. Jeg ser imidlertid at 
det kan være andre perspektiver som kan være nyttige og undersøke, spesielt som følge av 
utviklingen av informasjonsteknologien. På lavere taktisk nivå synes et slikt perspektiv å 
ha vesentlig mindre gyldighet siden de impliserte oftest befinner seg i samme situasjon. 
Der er det andre forutsetninger som har vesentlig større relevans blant annet på grunn av 
nærheten til kamphandlingene og betydningen av fare, mot, moral og friksjon. 

Et eksempel der informasjon ble kjøpt og solgt er prosessen mellom USA og Israel som 
pågikk i den hensikt å ta hånd om SCUD-trusselen.204 Mellom nasjonalstater er denne 
typen kjøp og salg av informasjon ikke ny. Spesielt innenfor etterretningstjenesten er 
denne typen virksomhet en mer eller mindre integrert del av interaksjonen mellom 
nasjonalstater.  

Det andre kriteriet som nyttes for å analysere forklaringspotensial er spesifiseringen av 
forutsetningene vedrørende bestemmende relasjoner mellom ”det som skjer” og 
konsekvensen av det.205 Det tredje kriteriet som er satt for å vurdere teoriers forklarings-
potensial omhandler balansen mellom omfang og økonomisering av proposisjonene.206 
Med bakgrunn i det identifiserte behovet for å utvikle agentteoriens proposisjoner, finner 
jeg intet grunnlag for å diskutere disse kriteriene ytterligere. For forskere som vil utvikle 
proposisjonene i agentteorien, er det av sentral betydning at det tas hensyn til disse 
kriteriene. 

6.2.2 Prediksjon 
Den andre indikatoren Bacharach trekker frem for å kunne evaluere brukbarheten til 
proposisjoner, er om de er tilstrekkelige til å kunne predikere.207 Det er to ulike typer 
prediksjon. Det er prediksjon basert på sannsynlighet og teoribasert prediksjon.208 Når 
                                                 
204 Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 229-237. USA ville strekke seg svært langt for å begrense 
konflikten til kun å omhandle den Persiske Halvøy, mens Israel ville gå svært langt for å straffe en eventuell 
aggressor som kunne lede Israel ut i en mer intensiv eksistensiell krise enn det som allerede eksisterte. 
205 Bacharach S B (1989),  s 506 
206 Ibid, s 509. Omfanget kan defineres som hvor mye av fenomenet som omfattes av teorien, og 
økonomiseringen som andelen hypoteser i forhold til proposisjoner. En teori som kan dekke et stor antall 
analyseobjekter (fra mindre grupper av individer til større organisasjoner) er klart å foretrekke fremfor 
teorier som kun dekker ett analyseobjekt. Tilsvarende vil en teori som har en høy andel hypoteser knyttet til 
hver proposisjon være å foretrekke fremfor en som har en liten andel hypoteser knyttet til hver proposisjon. 
207 Bacharach S B (1989), s 506. Eksempler på forskere som hevder at prediksjonsevne er en nødvendig 
kvalitet ved enhver teori, er:  Kaplan A (1964) The conduct of inquiry, San Fransisco, og Hempel C G & 
Oppenheim P (1948) The Logic of Explanation, Philosophy of Science, 15, s 135-175. 
208 Bacharach S B (1989),  s 510. Sannsynlighetsbasert prediksjon er basert på universelle lover om 
sannsynlighet, mens teoribaserte prediksjoner er basert på proposisjoner og deduserte hypoteser. Det vil si at 
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prediksjonsevne skal vurderes, innebærer det i praksis å ta stilling til med hvor stor sann-
synlighet teoriens proposisjoner kan anvendes til å forutsi hvilken  kontraktsrelasjon 
aktører kan komme til å etablere. I denne studien har jeg pekt på behovet for å utvikle 
kontraktsmetaforen, proposisjonene og enkelte av forutsetningene i agentteorien. Jeg har 
derfor ikke grunnlag til å analysere om proposisjonene er tilstrekkelige til å kunne 
predikere. 

Jeg vil peke på noen elementer som er av betydning for å kunne predikere kontrakts-
utformingen mellom militærteoretiske krigføringsnivåer. Dette vil tydeliggjøre substansen 
i prediksjonskravet. Videre vil det tjene som et grunnlag for utvikling av relevante agent-
teoretiske proposisjoner i en militærteoretisk kontekst.      

Kritikere hevder at mye kraft blir lagt på å definere nasjonale interesser som om de har en 
objektiv eksistens som kan bli identifisert og målt, i stedet for å akseptere at de er 
resultatet av en politisk prosess som ikke har noe med strategisk logikk å gjøre. Når de 
deltagende partiene i en nasjons politiske miljø søker støtte for deres egne spesielle mål 
ved å presentere dem som nasjonale interesser, må de bruke fornuftsbaserte argumenter. 
Slike argumenter er tydelige om hvilket gode som er godt, hvilket onde som er ondt og så 
videre.209 Hensikten med denne forenklingen er i første rekke å kunne kommunisere med 
velgerskaren på en for velgerskaren tilpasset måte, og derved skape mulighet for å bli 
gjenvalgt i den politiske prosessen.210 I interaksjonen mellom den militære og den sivile 
sfære representerer dette en mekanisme som gjør prediksjon problematisk. 

Det neste elementet jeg vil trekke frem, er doktriner. Doktriner kan forstås som formelle 
uttrykk for den kunnskap og de forestillinger som utgjør den viktigste grunnen for 
virksomheten innen det militære forsvaret. De har derved til hensikt å forklare og formidle 
et felles forholdingsett , og en felles nomenklatur for anvendelsen av militære middel og 
metoder. De skal også gi forståelse og veiledning for så vel ledelse og utdanning som 
utvikling og anvendelse av militære styrker.211 Slike læresetninger representerer den 
kunnskap og de forestillinger som utgjør den viktigste grunnen for virksomheten innen det 
militære forsvaret.212 Det innebærer at synet på hva krig er, ledelsesfilosofi med videre er 
sentrale elementer i en doktrine. Dersom en militærmakt i sin doktrine eksplisitt uttaler at 
oppdragstatikk og manøverteori er sentrale faktorer for bruken av militærmakten, må det 
med rimelighet antas at det har betydning for relasjonen mellom overordnede og 
underordnede i den militære organisasjonen.  

Hvilken doktrine var det så som lå til grunn for koalisjonens virksomhet på den Persiske 
halvøy under Gulf-krigen 1991? 

”In its fundamental character, it was a thoroughly American kind of war. Russell 
Weigley, the dean of American military historians, has written of the “American way of 
war,” a national style of warfare, defined by its attritional impulse even in those 

                                                                                                                                                   
de bygger på spesifiseringen av sammenhengen mellom ”ting som skjer” og konsekvensen av disse ”tingene 
som skjer”. Nøkkelen for å kunne oppnå prediksjonsevne er å minimalisere muligheten for at teorien kan bli 
avkreftet. 
209 Luttwak E N (2001), s 211 
210 Ibid 
211 Försvarsmakten (2002) Militärstrategisk Doktrin, Värnamo: Fälth & Hässler, s 9-10, jf Forsvarets 
Overkommando (2000) Forsvarets Fellesoperative Doktrine – Del B Operasjoner, Oslo: Forsvarets 
overkommando, s 233, En doktrine er grunnleggende læresetninger, som er retningsgivende, men krever 
vurderinger når de anvendes, for utvikling og bruk av militære styrker til støtte for nasjonale målsettinger 
212 Försvarsmakten (2002), s 9 
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instances when a more strictly modulated application of violence may have been more 
appropriate.”213 

Dette sitatet viser en viss divergens fra den manøverteoretiske og oppdragstaktiske 
ambisjonen som dagjeldende doktrine foreskrev, og favner etter min oppfatning det 
amerikanske faktiske synet på krig på en beskrivende måte.214 Synet på krig danner en 
vesentlig del av grunnlaget for ledelsesfilosofien. Det er derved også determinerende for 
hvilke karakteristiske trekk som beskriver relasjonene mellom overordnede og under-
ordnede. Erfaringer som koalisjonen gjorde, spesielt etter slaget ved Khafji med  ”blue-on-
blue” problematikk, problemer i kommandostrukturen og vanskeligheter med å inkludere 
nærstøtte til bakkestyrkene, synes å ha akselerert et allerede iboende sug etter detaljerte 
ordrer.215 Dette indikerer at den determinerende kraften doktriner skal representere, ikke 
nødvendigvis vil ha reell betydning. En doktrine implementeres ikke ved utgivelse av 
dokumenter alene. 

Andre forhold som med rimelighet kan antas å ha signifikant betydning er lojalitet, moral, 
ærlighet og disiplin. I militære organisasjoner er dette begreper som tradisjonelt omtales 
som kjerneverdier og/eller etiske grunnleggende forutsetninger for individene i 
organisasjonen. De er derved også fundamentale elementer i militære organisasjoners 
kultur.216 Som gjennomgangen av agentteoriens begreper peker på, har hvert militær-
teoretiske krigføringsnivå mulighet til å velge en ressurs, et system eller en enhet på et 
lavere nivå fremfor andre. Det betyr i praksis at markedsmetaforen kan være relevant, og 
således også ideen om at det kan eksistere en konkurransesituasjon mellom ulike aktører. 
Målet for aktørene er å få den overordnede beslutningstakeren til å fatte beslutninger som 
samstemmer med aktørenes egne agendaer. Indikasjoner på dette er å finne i den omtalte 
planprosessen rundt anvendelse av luftstridskrefter.217 Det handler etter min oppfatning 
ikke nødvendigvis om illojalitet, manglende disiplin eller lignende. Jeg vil heller trekke 
frem manglende kunnskap, ulike oppfatninger, målkonflikter og begrenset organisatorisk 
og individuell evne til å forutse og dekonflikte disse.      

6.3 Forutsetningene til agentteoriens proposisjoner  
Jeg er av den oppfatning at agentteoriens grunnleggende forklaringsmekanisme har 
potensial til å kunne utvikles til å gi en viss grad av forklaringspotensial og prediksjons-
evne. Forutsetningen om opportunisme kan være problematisk som følge av 
internaliseringsprosessen den militære organisasjonens medlemmer gjennomgår. På taktisk 
nivå og lavere, vil forutsetningen også kunne være problematisk på grunn av nærheten til 
kamphandlingene. Andre forutsetninger vil være mer relevante i slike situasjoner.  

Videre må forutsetningene om informasjon som agentteorien bygger på, utvikles. Agent-
teoriens forutsetning om informasjon som en enhet som kan kjøpes og selges, og den 
organisatoriske forutsetningen om informasjonsasymmetri mellom prinsipal og agent, er 
problematiske. Det skyldes komprimeringen av de militærteoretiske krigføringsnivåene, 
den informasjonsteknologiske utviklingen og de personlige kvaliteter som militære 
organisasjoner aktivt dyrker. De agentteoretiske forutsetningene om at mennesket er 

                                                 
213 Swain R M (1994), Introduction, s 4. Forordet er skrevet av Roger J Spiller. 
214 Se Swain R M (1994), kap 3 for en utdypende beskrivelse av planprosessen. Dagjeldende doktrine var 
Field Manual 100-5 Operations datert mai 1986.  
215 Gordon M R & Gen B E Trainor (1995), s 279, og s 287-288 
216 Bang H (1988), s 23. Organisasjonskultur kan forstås som de sett av felles delte normer, verdier og 
virkelighetsoppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler med hverandre og 
omgivelsene. 
217 Se fotnote 78 
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risikoavers og organisasjoners effektive dyktighet, synes med rimelighet å kunne forstås 
også innenfor en militærteoretisk ramme.   

I situasjoner der beslutninghavere skal fatte valg om hvilken av flere underordnede enheter 
eller ressurser som skal settes inn, kan markedsmetaforen være fruktbar. Jeg vil hevde at i 
slike situasjoner synes prediksjonspotensialet i agentteoriens grunnleggende forklarings-
mekanisme å kunne være interessant.  Militære organisasjoner har tradisjonelt en sterk 
organisasjonskultur, er doktrinebasert og består av internaliserte organisasjonsmedlemmer, 
vil potensialet kunne modereres. Tilsvarende vil kunne være tilfelle i spesielle politiske 
situasjoner, eksempelvis i valgår. På den andre side vil styrken i aktørenes egne agendaer, 
organisasjonsformer karakterisert ved stor grad av heterogenitet og kompleksitet, og 
spesielle situasjoner, herunder også stabile politiske forhold, antyde muligheter for et 
prediksjonspotensial.  
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7 Avsluttende diskusjon 
7.1 Metodiske implikasjoner 
I denne studien er Bacharachs rammeverk for evaluering av organisatoriske teorier valgt 
som metode.218 Ambisjonen med å bruke kriteria for å evaluere eller konstruere teori, har 
til hensikt er å:219 

• Identifisere teoriens begrensninger blant annet ved å undersøke de forutsetninger 
teorien bygger på. 

• Sikre et enhetlig vokabular for begreper og variabler over ulike nivå 
• Spesifisere distinksjoner mellom proposisjoner og hypoteser og relasjonene som 

ligger i dem 
• Forbedre teorienes økonomiseringsgrad, det vil si ta bort overflødige elementer 

som ikke bidrar til teoriens ”godhet”. 
Det eksisterer indikasjoner på at det innenfor det militærteoretiske forskningsområdet ikke 
har vært lagt tilstrekkelig vekt på å imøtekomme slike ambisjoner. 220  En slik metodikk 
skaper forutsetninger for en positiv tilnærming til en av de teoretiske utfordringene innen 
militærteorien. Det er å identifisere teoriers grenser, herunder å klargjøre teoretiske 
byggesteiners relasjoner til likelydende begreper med tilsvarende abstraksjonsnivå, samt å 
forstå hvilke forutsetninger relasjonene bygger på. En metodisk tilnærming gjør det mulig 
å klargjøre hvilke teorier som er egnet til å forklare de forhold forskeren vil undersøke.  

Min oppfatning etter å ha anvendt Bacharachs metodiske rammeverk er at det er et solid 
og nyttig verktøy. Jeg vil hevde at de krav som Bacharach stiller til teorier, bidrar til å 
skape et tilfredstillende grunnlag for å analysere teoriers generaliserbarhet. Rammeverket 
gir mulighet til å gjennomføre en fullstendig analyse av teorier. Sentrale elementer i en 
teori som begreper, forutsetninger, proposisjoner, variabler og hypoteser analyseres og 
deres teoretiske muligheter og begrensninger kan identifiseres. Derved blir det mulig å 
etablere en kvalifisert oppfatning om teoriers validitet og reliabilitet. Jeg vil hevde at en på 
denne måten kan en skape et tilfredstillende fundament for teoretisk utvikling. Etter min 
oppfatning vil systematisk analyse av mulige teoretiske bidrag være avgjørende, spesielt 
for utviklingen av forskningsområder som henter impulser fra andre forskningsområder. 
Denne prosessen, der forskere aktivt søker konseptuel og teoretisk klarhet, bør være 
kjennetegnende for ethvert fagområde som ønsker å etablere seg som en akademisk 
disiplin. Jeg vil hevde at diskusjoner som blant andre diskusjonen om det nettverksbaserte 
forsvaret, vil kunne føres med større troverdighet om det teoretiske grunnlaget er analysert, 
helst ved bruk av ulike perspektiver.221   

Et sentralt forhold ved validitetsvurderinger er at det er jeg som avgjør hva som skal måles 
og om det som måles, ligger innenfor det jeg vil problemstillingen skal avklare. Sentrale 
framgangsfaktorer for å lykkes er kunnskap, objektivitet, verdinøytralitet og ”sunn 
fornuft”.  Ambisjonen er å unngå at mine egne verdier og subjektive oppfatninger gir 
upålitelige svar. I denne studien har jeg bevisst søkt empiri som er relevant for 
problemstillingen i studien, men valgene vil påvirkes av mine preferanser og min 
kunnskap. Det betyr i praksis at resultatene fra denne studien representerer et første steg. 
Det vil være opp til senere og lignende studier å avgjøre om dette bidraget er et steg i 
retning av å forstå en litt større del av en kompleks virkelighet.   

                                                 
218 Bacharach S B (1989), s 496-515 
219 Ibid, s 512 
220 Se f. eks Waddell R L (1993) i Hooker R D (red). 
221 Se f eks Leistad J (2003) Det norske konseptet for Nettverksbasert Forsvar – en organisasjonsteoretisk 
mangtydighet, upublisert enskild uppsats, Stockholm: Försvarshögskolan. 
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7.2 Teoretiske implikasjoner 
Agentteorien springer ut av det økonomiske forskningsområdet som er dominert av et 
enkelt paradigme, - pristeori, og et enkelt syn på mennesket som selvinteresseorientert.222 
Som en kontrast til dette er forskningen om organisasjoner preget av en mengde ulike 
teorier som sammen bidrar til å skape et mer realistisk syn på organisasjoner enn det 
agentteorien alene makter.223 Dette innebærer at agentteorien ikke representerer svaret på 
alle utfordringer knyttet til å forstå organisasjoner. Agentteorien representerer et partielt 
syn på organisasjoner, men ignorerer en god del av organisasjoners kompleksitet og bør 
derfor anvendes som en komplementær teori sammen med andre teorier for å fange en 
større part av virkeligheten.224 

Diskusjonen viser at de militærteoretiske krigføringsnivåene er etablerte og vel 
innarbeidet, og det er mulig å skille de ulike nivåene fra hverandre både teoretisk og 
empirisk. Fremstillingen gir grunnlag for å hevde at krigføringsnivåene tilfredstiller krav 
til konvergent og divergent validitet.225 Dette til tross for den komprimeringsprosess 
Macgregor hevder de militærteoretiske krigføringsnivåene gjennomgår, og den komplekse 
organisasjonen som ble etablert for å utkjempe Gulf-krigen 1991. 

Når det gjelder interaksjonen mellom nivåene, viser diskusjonen at prinsipal-agent 
relasjoner kan være nyttige for å beskrive de ulike nivåenes roller i forhold til 
hverandre.226 Hvert nivå har flere valgmuligheter i forhold til for eksempel valg av midler, 
og delvis i forhold til valg av mål. I prosessen med å fastsette mål og komponere 
virkemidler har agenter mulighet til å påvirke prinsipalen i forhold til den enkelte agents 
egne mål og motiver. Belønningen for å lykkes med en slik påvirkning er komparative 
fortrinn i forhold til andre agenter, eksempelvis i forhold til oppdrags-, ressurs- og 
budsjettildeling. Dette indikerer også at det er rimelig å forvente at ”skjult informasjon” og 
”skjulte handlinger” inngår som naturlige deler i prosessen frem mot et resultat.   

Dialogen mellom nivåene kan være problematisk. Det som på overflaten ser ut som en 
tradisjonell hierarkisk organisatorisk struktur, kan oppleves som en nærmest organisk 
virksomhet, som utføres av aktører med ulike motiver. Disse står i et rangforhold til 
hverandre det vil si et system med foresatte og underordnede som definerer formell 
beslutningsmyndighet. Det eksisterer også rangsystemer innenfor rangssystemet, der 
faglige overordnede på hierarkisk underordnede nivå eller posisjoner utenfor kommando-
kjeden, har stor påvirkning på beslutningene som fattes på overordende nivåer innenfor 
den formelle rangorden. Kjennskapen til en slik mekanisme blant øvrige aktører skaper 
muligheter for deres utnyttelse av indirekte påvirkningsmetoder.  

I agentteorien beskrives to hovedtyper kontrakter. Det er utfallsbaserte og adferdsbaserte 
kontrakter. Eksempler på kontrakter i militære organisasjoner er muntlige og skriftlige 
ordrer, retningslinjer, direktiver og planer. I tillegg vil kulturelle forhold som følge av 
internaliseringsprosessen i en militær organisasjon, ha betydning. Det betyr at kontrakts-
metaforen i en militær kontekst vil inneholde både eksplisitt uttalte og implisitt antatte 
elementer. Jeg vil hevde at kontraktsbegrepet bør utvikles til å fange de nyanser som er 
karakteristiske for avtalene som inngås mellom militærteoretiske krigføringsnivåer. I så 

                                                 
222 Eisenhardt K M (1989), s 71. Eisenhardt refererer til studien Hirsch P & Friedman R (1987) “Dirty 
hands” versus “Clean Models”: Is sociology in danger of being seduced by economics, Theory and Society, 
s 317-336, når hun fremfører dette argumentet. 
223 Eisenhardt K M (1989), s 71 
224 Ibid 
225 Yin R K (1994), s 32-36 
226 Se f. eks Feaver P D (1997)  
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henseende vil den teoretiske håndteringen av begrepet tillit være av stor betydning.227 Her-
under er det interessant å observere at en signifikant andel av kontraktene er resultat av en 
forutgående forhandling mellom de aktører på flere krigføringsnivåer.228  

Hensikten med variabler er å gi en operasjonell referanse for et begrep som er beskrevet på 
et mer abstrakt nivå.229 Diskusjonen viser indikasjoner på at variablene utfallsusikkerhet 
og risiko har betydning i forhold til utformingen av kontrakter mellom de militærteoretiske 
krigføringsnivåene. Forklaringskraften synes å ha potensial fra nasjonalstrategisk nivå til 
taktisk nivå. For kontrakter på taktisk krigføringsnivå og lavere, synes det å være rimelig å 
hevde at alternative forklaringsfaktorer kan ha signifikant betydning.   

Når det gjelder variabelen informasjonssystemer, er det ikke mulig å identifisere den som 
en signifikant variabel for å forstå og predikere kontraktene mellom ulike krigføringsnivå. 
Variabelen tilfredsstiller ikke metodiske krav til varians og kan derfor ikke falsifiseres. Det  
er hevet over enhver tvil at informasjonssystemene hadde stor betydning i Gulf-krigen 
1991. Utfordringen syntes å ha vært å tolke informasjonen i et  situasjonstilpasset 
rammeverk som inkluderer relevante dimensjoner. En ytterligere problematisk faktor 
knyttet til denne variabelen, er at observasjonene skal gis mening, og denne meningen skal 
omsettes reviderte avtaler som resulterer i handlinger. I denne kjeden er det rimelig å 
hevde at andelen alternative forklaringsfaktorer er stor, noe som ytterligere bidrar til å 
moderere dens potensial. Dette kan være forklaringsfaktorer av individuell og 
organisatorisk karakter.230  

Agentteoriens forutsetning om opportunisme er problematisk som følge av inter-
naliseringsprosessen i militære organisasjoner. På taktisk nivå og lavere, vil forutsetningen 
være problematisk på grunn av nærheten til kamphandlingene. Agentteoriens forutsetning 
om informasjon som en enhet som kan kjøpes og selges, og den organisatoriske 
forutsetningen om informasjonsasymmetri mellom prinsipal og agent, er problematisk. Det 
skyldes komprimeringen av de militærteoretiske krigføringsnivåene, den informasjons-
teknologiske utviklingen og de personlige kvaliteter som militære organisasjoner aktivt 
dyrker. De agentteoretiske forutsetningene om at mennesket er risikoavers, menneskets 
begrensede rasjonalitet, organisasjoners effektive dyktighet som mål på organisasjonens 
effektivitet, samt delvis målkonflikt mellom medlemmer, synes med rimelighet å kunne 
forstås innenfor en militærteoretisk ramme. Forutsetningen om delvis målkonflikt må 
vurderes fra situasjon til situasjon siden også den kan være problematisk som følge av 
internaliseringsprosessen i militære organisasjoner. 

Spesielt i situasjoner der beslutninghavere skal fatte valg om hvilken av flere under-
ordnede enheter eller ressurser som skal settes inn, kan markedsmetaforen være fruktbar. I 
slike situasjoner synes prediksjonspotensialet i agentteoriens grunnleggende forklarings-
mekanisme å kunne være relevant.  I militære organisasjoner som tradisjonelt har sterk 
organisasjonskultur, er doktrinebasert og består av internaliserte organisasjonsmedlemmer, 
vil potensialet kunne modereres. Tilsvarende kan være tilfelle i spesielle politiske 
situasjoner, eksempelvis i valgår. På den andre side vil styrken i aktørenes egne agendaer, 
organisasjonsformer karakterisert ved stor grad av heterogenitet og kompleksitet, og 
spesielle situasjoner, herunder også stabile politiske forhold, antyde muligheter for et 
prediksjonspotensial. Slike situasjoner kjennetegnes ofte av at ulike kulturer og doktriner 

                                                 
227 Se fotnote 46 
228 Se fotnote 141 
229 Bacharach S B (1989), s 500 
230 Se fotnote 191 
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møtes, at doktriner, retningslinjer og policyer ikke er tilstrekkelig implementerte i 
organisasjonen og at den politiske situasjonen er stabil.  

Dette innebærer at agentteorien slik den er utviklet innenfor det økonomisk-administrative 
forskningsområdet, har for store begrensninger til å kunne anvendes direkte for å skape en 
konseptuel forståelse av interaksjonen mellom de militærteoretiske krigføringsnivåene. 
Analysen har gitt tydelige indikasjoner på at den grunnleggende forklaringsmekanismen i 
teorien har et interessant potensial. Det betyr at dersom ordregivere betraktes som 
prinsipaler, ordremottakere som agenter og ordren som en kontrakt, vil det skape  
perspektiver som kan bidra til å forstå og predikere interaksjonen mellom partene i en 
relasjon. Den trenden som nå kan sees, med økt grad av multinasjonalitet i militære 
organisasjoner og innføring av komplekse organisasjonsformer, understreker perspektivets 
potensielle verdi. Dette krever at de teoretiske forutsetningene for virksomheten som 
drives innen militære organisasjoner, må utvikles. Etter min oppfatning vil den store 
gevinsten ved en slik teoretisk utvikling være at det skapes en teoretisk og konseptuel 
klarhet rundt forutsetningene for en militær organisasjons interne virksomhet. Dette vil 
etter min oppfatning ha betydning for å forstå virksomheten i militære organisasjoner både 
i fred, konflikt og krig. Det betyr er blant annet en utvikling av de grunnleggende 
forutsetningene om mennesker, organisasjoner og informasjon. En slik tydeliggjøring vil 
bidra til å underlette fremtidige analyser av alternative teoretiske perspektiver fra andre 
forskningsområder. Derved vil fremtidige konsepter som ønskes innført i militære 
organisasjoner kunne testes mot militærteoretiske forutsetninger med substans og ikke bare 
innføres fordi ”noen” føler eller ”tycker” konseptene er bra. 

7.3 Praktiske implikasjoner 
Selv om dette er en teoretisk studie med en teoritestende hensikt, vil den analysen som er 
gjort kunne ha praktiske implikasjoner. Jeg vil peke på noen forhold der forklarings-
mekanismen i agentteorien har et potensial til å bidra til å forklare en del av virkeligheten 
innenfor det militærteoretiske forskningsområdet. Det kan være:  

• Å forstå hvorfor operasjonsordrer i multinasjonale militære organisasjoner kan 
oppleves mer komplekse enn ordrer i nasjonale militære organisasjoner,  

• Et sett av forutsetninger om mennesket, organisasjoner og informasjon. Disse kan 
bidra til å videreutvikle eksisterende og utvikle nødvendige forutsetninger om 
tilsvarende begrep innen det militærteoretiske forskningsområdet. Dette vil kunne 
ha betydning for hvordan interaksjonen mellom militærteoretiske krigførings-
nivåer organiseres, 

• Å tydeliggjøre betydningen av å skape organisasjonsformer som ikke er 
unødvendig komplekse siden det vil kunne øke interaksjonsproblematikken, 

• Å tydeliggjøre betydningen av å vektlegge implementering av doktriner, policyer 
og retningslinjer. Det er ikke tilstrekkelig å bare sende dem ut,  

• Et rammeverk for å forstå hvorfor aktører i organisasjoner opptrer som de gjør, og 
spesielt hvorfor nasjonale aktører opptrer som de gjør i multinasjonale 
sammenhenger. 

Det fremgår av studien at det kan eksistere alternative forklaringer til de forhold som en 
agentteoretisk forklaringsmekanisme kan benyttes til. For den som vil bruke et agent-
teoretisk perspektiv, er det avgjørende at dette perspektivet kompletteres med slike 
alternative perspektiver. Jeg vil understreke betydningen av at valget av alternative 
perspektiver gjøres med bakgrunn i disse perspektivenes validitet og reliabilitet. Det krever 
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en klar tanke om alternative perspektivers muligheter og begrensninger, spesielt knyttet til 
de forutsetninger det bygger på.         

7.4 Forslag til videre forskning 
Denne studien er unik ved at den rører ved grunnleggende antakelser innen det militære 
forskningsområdet om interaksjonen mellom militærteoretiske krigføringsnivåer. Den 
militære profesjonens internaliserte forestillinger problematiseres gjennom at de utfordres 
av en forklaringsmekanisme fra et annet forskningsområde. Dette er en ambisiøs og kritisk 
tilnærming. Det er også et konstruktivt forsøk på å bidra til utviklingen av det militær-
teoretiske forskningsområdet. For å validere denne studiens resultater, vil det være 
ønskelig og nødvendig at andre forskere gjør tilsvarende studier.  

Jeg har identifisert behovet for å utvikle kontraktsmetaforen for derved å gjøre den bedre 
egnet til å fange de nyanser som er karakteristiske for de kontrakter som inngås mellom 
aktører i en militærteoretisk kontekst. Videre har jeg pekt på behovet for å utvikle agent-
teoriens proposisjoner. For å gjøre det, vil det være nødvendig å utvikle forutsetningene 
om opportunisme og informasjon som en enhet som kan kjøpes og selges. Videre vil den 
teknologiske utviklingen, spesielt innen informasjonsteknologi, og innføring av nye 
organisasjonsformer og prosedyrer, indikere et behov for å utvikle den organisatoriske 
forutsetningen om informasjonsasymmetri mellom prinsipal og agent. Jeg anser dette for å 
være relevante forskningsspørsmål som også kan ha en ”spillovereffekt” på øvrige deler av 
det militærteoretiske forskningsområdet. I dette arbeidet bør Bacharachs kriterier for falsi-
fisering og brukbarhet vektlegges for å sikre tilfredsstillende kvalitet.  

Andre forskningsspørsmål som kan være relevante å betrakte med utgangspunkt i en 
agentteoretisk forklaringsmekanisme, kan være: 

• Utfordringer knyttet til den praktiske appliseringen av oppdragstaktikk som 
ledelsesfilosofi i en militær organisasjon, 

• Utfordringer knyttet til prosessen for utvikling og implementering av nye konsepter 
og systemer for en militær organisasjon, 

• De begrensninger og muligheter intensjonsbaserte direktiver og ordrer har i gitte 
situasjoner og hva som karakteriserer disse situasjonene, 

• De begrensninger og muligheter et nettverksbasert krigføringskonsept har, spesielt 
relatert til grunnleggende forutsetninger om mennesket, organisasjoner og 
informasjon, 

• Hvorfor det er problematisk å internalisere ”joint-tenkingen” i en militærmakt. 

Jeg vil presisere behovet for å være bevisst de begrensninger det agentteoretiske 
perspektivet er funnet å ha innenfor det militærteoretiske forskningsområdet. 

Til slutt vil jeg hevde at det kan være interessant å undersøke om forhandlingsteori er 
egnet for å forstå hvordan kontrakter oppstår, utvikles, evalueres og avvikles innen det 
militærteoretiske forskningsområdet.231 Dette vil blant annet kunne bidra til å utvikle 
forståelsen av prinsipalers og agenters adferd i forhandlingssituasjoner, samt hvordan en 
kontraktsrelasjon utvikles over tiden i en militær organisasjon.  

 

                                                 
231 Se f. eks Thomas K (1976) Conflict and Conflict Management, i Dunette M D (ed) (1976) Handbook of 
Industrial and Organizational Psychology, Chicago: RAND McNally College Publishing Company, s 889-
931 
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