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Innledning	
I	tillegg	til	å	basere	seg	på	et	bredt	nasjonalt	og	internasjonalt	kildetilfang,	har	prosjektet	«Hæren	
mot	2040»	gjort	egen	forskning	og	utvikling	i	samarbeid	med	FFI	knyttet	til	metode.	Det	har	vært	
benyttet	en	form	for	strukturert	systemmodellering,	som	på	en	effektiv	måte	viser	logisk	
sammenheng	fra	overordnet	oppgave	til	faktisk	evne/kapabilitet.	Prosjektet	mener	dette	er	
nyskapende	som	analyseverktøy,	og	tilfører	merverdi	til	forsvarsplanlegging	generelt.		

Analyseverktøyet	er	også	preget	av	oppdragstaktikk	som	begrep	og	filosofi	da	det	gjennomgående	
vektlegger	HVA	og	HVORFOR	vi	må	ha	ulike	evner	-	ikke	HVORDAN	de	skal	realiseres.	Således	er	det	
hensiktsmessig	å	beskrive	dette	i	et	eget	vedlegg.	

Analysen	har	en	fullstendig	tilnærming,	uavhengig	av	domene,	og	favner	dermed	bredt.	Den	tar	
utgangspunkt	i	Forsvarets	oppgaver	på	nasjonalt	sikkerhetspolitisk	nivå	for	å	kunne	utlede	evner	for	
landmakten	og	Hæren.	Evnene	er	beskrevet	i	et	logisk	diagram,	slik	at	sammenhenger	mellom	ulike	
evner	på	ulike	nivå	fremkommer.	I	det	videre	omtales	dette	diagrammet	som	“logikk-treet”.	Dette	
leder	frem	til	at	vi	kan	beskrive	konkret	hvilke	kapabiliteter/evner	som	må	til	for	å	løse	Forsvarets	
oppgaver.	

Metoden	er	inspirert	av	metoder	nyttet	i	design	eller	analyse	av	komplekse	systemer	slik	som	System	
Engineering,	feiltreanalyse	og	strukturelle	analyser.	På	denne	måten	mener	vi	å	ha	ivaretatt	behovet	
for	å	synliggjøre	sammenhenger	og	påvirkninger	i	analysen	av	hva	som	må	til	for	å	løse	Forsvarets	
oppgaver.		

Metoden	har	potensiale	for	videreutvikling,	helt	ned	til	
diskusjon	om	teknologivalg	for	realisering	av	evne.	
Dette	er	tidkrevende	å	utvikle,	og	faller	utenfor	
målsettingen	til	denne	leveransen.	

Boolsk	algebra	
Boolsk	algebra	er	en	matematisk	modell	for	logikk	som	
blir	nyttet	innen	symbolsk	logikk,	sannsynlighetsregning	
og	digitalteknikk.		

I	vår	analyse	har	det	vært	hensiktsmessig	å	beskrive	
sammenhengene	mellom	ulike	evner	ved	hjelp	av	
logiske	operasjoner	eller	logiske	porter.		

For	utvikling	av	logikktreet	har	det	holdt	å	forholde	seg	
til	en	begrenset	del	av	boolsk	algebra,	i	hovedsak	
beskrevet	i	faktaboksen	til	høyre.	 	

Boolsk algebra 

- er algebra med variabler som 
kun kan ha to tilstander, enten 
sann (1) eller usann (0).  

Operasjonene OG og ELLER 
definerer følgende: 

0 OG 0 = 0 
0 OG 1 = 0 
1 OG 0 = 0 
1 OG 1 = 1 

 
0 ELLER 0 = 0 
0 ELLER 1 = 1 
1 ELLER 0 = 1 
1 ELLER 1 = 1 
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Beskrivelse	av	metoden	og	eksempel	på	oppbygging	av	logikktre	
Hensikten	med	analysen	er	å	belyse	hvilke	evner	som	må	til	for	å	løse	Forsvarets	oppgaver.		

Metoden	består	i	en	logisk	analyse	og	nedbrytning	av	Forsvarets	oppgaver	for	å	kunne	synliggjøre	
evner	på	ulike	nivå	og	sammenhengene	mellom	disse.	Dette	er	satt	inn	i	et	logisk	diagram	–	logikktre	
-	for	å	kunne	visualisere	nivåer	og	avhengigheter.	Oppbygningen	av	diagrammet	er	inspirert	av	
feiltreanalyse	(se	figur	1).		

Hver	evne	underbygges	av	mer	detaljerte	evner	på	neste	nivå,	noe	som	skaper	en	trestruktur	med	
forgreininger.		Dersom	alle	evnene	på	neste	nivå	er	påkrevet	for	å	realisere	en	evne,	uttrykker	vi	
avhengigheten	ved	hjelp	av	en	logisk	OG-operasjon.	Alternative	måter	å	løse	en	evne	på	uttrykkes	
ved	hjelp	av	ELLER-operasjoner.	Således	peker	OG-operasjoner	i	retning	av	kritiske	avhengigheter,	
mens	ELLER-operasjoner	representerer	redundans.		

Logikktreet	legger	med	dette	til	rette	for	en	kvalitativ	analyse,	eksempelvis	rundt	hvilke	evner	som	er	
nødvendige	for	å	løse	ulike	oppgaver,	eller	effekter	av	manglende	evner.	Dette	gir	en	
domeneuavhengig	kapabilitetsbeskrivelse	som	gir	grunnlag	for	vurderinger	om	sammenhenger	
mellom	disse.		

	

Figur	1	Feiltreanalyse,	en	logisk	modell	og	systembeskrivelse.	

Videre tar logikktreet ikke stilling til hvem1 som skal inneha en evne/kapabilitet, ei heller hvordan eller 
med hvilken styrke/volum en evne skal realiseres. Den stadfester kun at evnen må til, sammen med 
andre evner, og synliggjør således helheten i hva som må til for å løse Forsvarets oppgaver.  
Dette gjøres uavhengig av trusler og tid, noe som er nyttig når fokuset rettes mot tidshorisonter 
bortenfor det som enkelt kan konkretiseres.  
Logikktreet er grunnlaget for diskusjon om fremtidens strukturer og kapasiteter – altså hvordan evner 
skal realiseres mot en konkretisert trussel i et gitt scenario angitt i tid– fordi den systematiserer 

																																																													
1 Hvilken aktør i samfunnet eller totalforsvaret. 
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oversikten over hvilke evner som er de riktige å realisere, med sporbarhet fra evner til hvordan de 
bygger opp under Forsvarets oppgaver. 

Tilnærming	til	forsvarsutvikling	
Utvikling	av	militær	struktur	og	evne	generelt	synes	å	legge	til	grunn	to	hovedperspektiver,	enten	
trussel-uavhengig	utvikling	eller	trussel-avhengig	utvikling.	

Forsvarets	hensikt	er	å	hevde	norsk	suverenitet	og	norske	suverene	rettigheter,	og	å	forsvare	Norge	
når	statssikkerheten	er	truet.	Forsvaret	er	gitt	9	oppgaver	for	å	oppnå	denne	hensikten.	

	Ekspertgruppen	for	Forsvaret	fra	2015	drøftet	Forsvarets	
forutsetninger	for	å	kunne	løse	sine	mest	krevende	utfordringer	
knyttet	til	sikkerhetspolitisk	krise	og	krig,	og	ga	i	rapporten	«Et	
felles	løft»	råd	og	innspill	i	forhold	til	dette.	Hensikten	med	
forsvaret	utdypes	her	videre,	se	faktaboks.	Sagt	på	en	annen	måte	
er	hensikten	å	opprettholde	norsk	politisk	handlefrihet	gjennom	
hele	konfliktskalaen	slik	at	væpnet	konflikt	kan	unngås	gjennom	
klokskap,	diplomati	og	troverdig	avskrekking.	Således	er	
Forsvarets	oppgave	nr.	1	den	viktigste,	og	det	er	vår	analyses	
utgangspunkt.	

En	tilnærming	som	legger	til	grunn	at	avskrekkingen	allerede	har	
feilet,	vil	tape	av	syne	det	som	faktisk	leder	til	vellykket	avskrekking	
–	og	dermed	unngå	en	konflikt.	Evner	som	faktisk	bidrar	til	å	
håndtere	den	kritiske	fasen	mellom	fred	og	væpnet	konflikt	står	
dermed	i	fare	for	å	bli	utelatt.	

Identifisering	av	«mest	krevende	scenarioklasse»,	for	deretter	å	
legge	dette	til	grunn	i	diskusjon	om	Forsvarets	innretting	har	
således	noen	svakheter;		

• En	ulempe	med	scenariobasert	tilnærming	er	
avgrensningen	som	ligger	i	beskrivelsen,	hvor	terreng/operasjonsområde	og	fiendtlig	
handlemåte	er	valgt	og	at	våre	evner/kapabiliteter	utvikles	tilpasset	dette.	

• En	annen	er	at	scenarioet	har	inntruffet	–	altså	at	stridshandlinger/krigen	er	i	gang.	Man	ser	
da	bort	ifra	at	Forsvarets	viktigste	oppgave	sammen	med	andre	samfunnsinstitusjoner	er	å	
sørge	for	at	scenariet	ikke	inntreffer.		

• En	tredje	er	at	scenariobasert	tilnærming	ofte	er	hensiktsmessig	for	å	synliggjøre	behovet	for	
enkeltkapasiteter,	men	ofte	utelater	nødvendige	helhetlige	behov	man	vil	finne	ved	fokus	på	
pre-	og	postscenario.			

Der	en	scenariobasert	tilnærming	er	hensiktsmessig	for	å	synliggjøre	behovene	for	enkeltkapasiteter,	
har	vi	valgt	en	metodikk	som	tar	innover	seg	helheten	og	ser	på	hele	spennet	av	kapabiliteter	
nødvendig	for	å	løse	nasjonens	behov.	Nasjonens	behov	er	i	denne	sammenheng	synliggjort	gjennom	
Forsvarets	oppgaver.	

Modellen	som	presenteres	her	legger	til	grunn	perspektivet	«hva	må	til	for	å	løse	pålagte	oppgaver»	
-	altså	en	trussel-uavhengig	tilnærming.		

Et	felles	løft	–	
Ekspertgruppen	for	Forsvaret	
av	Norge,	2015,	s.62	
	
«Ekspertgruppen	ser	det	
som	spesielt	viktig	å	
iverksette	tiltak	for	å	møte	
den	kritiske	fasen	mellom	
fred	og	væpnet	konflikt,	
mens	det	ennå	kan	være	
mulig	å	unngå	bruk	av	
militær	makt	gjennom	
diplomati	og	troverdig	
avskrekking.		
	
…..Konsekvensene	kan	bli	
katastrofale	hvis	væpnet	
konflikt	ikke	blir	avverget	i	
tide».	
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Videre	anvendelse	av	modellen	vil	da	for	eksempel	være	i	scenarier	mot	konkretiserte	trusler	for	på	
denne	måten	å	avklare	«hvordan	evnen	må/kan	realiseres».		

Således	er	modellen	anvendbar	i	dag	–	fordi	dagens	kapabilitetsløsninger	kan	plasseres	inn	i	
modellen,	men	den	er	også	relevant	for	fremtiden	da	nye	måter	å	realisere	kapabilitetene	på	kan	
diskuteres.		

Metodikken	bak	modellen	knytter	potensielt	sikkerhetspolitikk	sammen	med	struktur-	og	
plattformvalg	da	den	gir	en	logisk	sammenheng	mellom	oppgaver	Forsvaret	er	tildelt	og	hvilke	evner	
som	trengs	for	å	løse	disse.	Således	kan	man	på	politisk	nivå	diskutere	hvilke	oppgaver	man	ønsker	å	
tillegge	totalforsvaret,	og	derigjennom	avklare	innretting	på	kapabilitetsnivå.	Den	fysiske	realisering	
av	kapabiliteter/evner	kan	videre	overlates	til	fagmilitær	kompetanse.	På	denne	måten	blir	det	synlig	
hva	man	skal	bruke	ulike	strukturkomponenter/plattformer	til,	samtidig	som	konsekvenser	av	
mangler	i	forhold	til	løsning	av	Forsvarets	oppgaver	blir	tydeligere.			

	

Figur	2	Norsk	politisk	handlefrihet	avhenger	av	militær	evne,	evne	til	alliert	mottak,	politisk	vilje	og	ivaretagelse	av	
befolkningen.	Denne	modellen	er	kun	et	utkast	og	er	ikke	komplett,	men	gir	en	indikasjon	på	grunnlaget	for	politisk	
handlefrihet.	Trekantene	indikerer	avhengigheter.	For	eksempel	er	«Evne	til	alliert	mottak»	avhengig	av	«Norsk	militær	
evne»,	markert	ved	hjelp	av	trekant	A.	

Politisk	handlefrihet	er	identifisert	som	en	målsetting.	Figur	2	indikerer	at	politisk	handlefrihet	krever	
både	en	nasjonal	militær	evne	og	en	evne	til	militært	mottak	samtidig	som	det	krever	politisk	vilje	og	
ivaretagelse	av	befolkningen.	Vi	ser	også	at	den	politiske	viljen	avhenger	av	de	samme	forhold,	noe	
som	synes	logisk	da	evne	og	vilje	normalt	henger	sammen.	Videre	synliggjøres	behov	for	militære	
funksjoner	og	evner,	slik	det	også	gjør	på	sivil	side.			

Styrker	og	svakheter	med	modellen		
I	analysen	av	Forsvarets	oppgaver	blir	en	kompleks	problemstilling	brutt	ned	i	enklere	
problemstillinger	på	lavere	nivåer.	Dette	er	en	forenkling	som	synliggjør	de	antatt	viktigste	
oppgavene	og	visualiserer	sammenhenger,	men	samtidig	fjerner	nyanser.	Videre	nyttes	en	algebra	
basert	på	at	tilstander/evner	eksisterer	eller	ikke.	I	vår	virkelige	verden	vil	vi	ha	grader	av	en	evne.	
Modellen	bør	således	anvendes	forsiktig,	da	den	ikke	er	designet	for	å	gi	absolutte	svar.		



	

	
	

6	

En	overordnet	evne	kan	realiseres	gjennom	to	eller	flere	underliggende	evner.	Dette	vurderes	å	være	
en	styrke,	i	og	med	at	komplekse	evner	kan	diskuteres	i	form	av	enklere	underliggende	evner.	En	
tilsvarende	metodikk	nyttes	i	militær	sammenheng	for	å	finne	Centre	of	Gravity	(CoG),	hvor	en	
strukturell	analyse	hjelper	til	å	identifisere	hvor	påvirkningsmidler	skal	rettes	for	å	oppnå	en	ønsket	
effekt.	Dette	er	prinsipielt	vist	i	figur	1,	som	viser	at	både	strømnettet	må	kuttes	og	drivstoff	fjernes	
eller	mekanisk	svikt	må	introduseres	for	at	svikt	i	strømforsyningen	skal	inntreffe.		

På	samme	måte	som	for	annen	type	strukturelle	analyse	kan	en	svakhet	være	at	man	overser	evner	
som	påvirker	utfall	–	altså	at	forgreninger	mangler	i	modellen.	Det	er	videre	mulig	å	koble	evner	på	
feil	nivå,	noe	som	vil	innebære	at	en	evne	får	en	unaturlig	høy	eller	lav	relevans.	Dette	er	forsøkt	
eliminert	gjennom	flere	iterasjoner	med	kvalitetssikring.			

Modellen	synes	å	være	robust	for	bruk	til	alternative	fremtider	da	den	fokuserer	på	hva	som	skal	
løses,	ikke	hvordan	det	løses.	

Forsvarets	ni	oppgaver	
Med	hjelp	fra	de	samlede	ressursene	i	forsvarsektoren	og	innenfor	rammen	av	NATOs	kollektive	
forsvar,	skal	Forsvaret	kunne	løse	de	oppgaver	som	norske	myndigheter	har	vedtatt.	Disse	ni	
oppgavene	er	et	resultat	av	politikernes	prioriteringer	og	sikkerhets-	og	forsvarspolitiske	mål.		

• Oppgave	1.	Sikre	troverdig	avskrekking	med	basis	i	NATOs	kollektive	forsvar.	
• Oppgave	2.	Forsvare	Norge	og	allierte	mot	alvorlige	trusler,	anslag	og	angrep,	innenfor																		

rammen	av	NATOs	kollektive	forsvar.	
• Oppgave	3.	Avverge	og	håndtere	episoder	og	sikkerhetspolitiske	kriser	med	nasjonale	

ressurser,	herunder	legge	til	rette	for	alliert	engasjement.	
• Oppgave	4.	Sikre	et	nasjonalt	beslutningsgrunnlag	gjennom	overvåking	og	etterretning.		
• Oppgave	5.	Hevde	norsk	suverenitet	og	suverene	rettigheter.			
• Oppgave	6.	Ivareta	myndighetsutøvelse	på	avgrensede	områder.	
• Oppgave	7.	Delta	i	flernasjonal	krisehåndtering,	herunder	fredsoperasjoner.			
• Oppgave	8.	Bidra	til	internasjonalt	samarbeid	på	det	sikkerhets-	og	forsvarspolitiske	området.		
• Oppgave	9.	Bidra	til	ivaretakelse	av	samfunnssikkerhet	og	andre	sentrale	samfunnsoppgaver.		

I	analysen	av	Forsvarets	oppgaver	er	det	forsøkt	på	en	objektiv	måte	å	beskrive	hvilke	evner	som	må	
til.	Legger	man	hensikten	med	oppgavene	til	grunn,	synes	det	som	at	noen	evner	bør	vektlegges	mer	
enn	andre	–	fordi	de	sikrer	Norges	suverenitet	og	norske	rettigheter	samtidig	som	de	synes	å	gi	våre	
politikere	handlefrihet	mot	militært	og	annet	press.	Dette	er	bakgrunnen	for	at	modellen	synliggjør	at	
noen	evner	på	samme	nivå	er	foretrukket	–	eller	preferert.	Preferanser	med	hensyn	til	nasjonal	
handlefrihet	er	i	det	videre	inkludert	i	modellpresentasjonen	av	Forsvarets	oppgaver.	Imidlertid	er	
utformingen	av	den	grunnleggende	logiske	modellen	(de	ulike	evnene	og	deres	logiske	sammenheng)	
i	prinsippet	uavhengig	av	preferansene	-		preferansene	kan	betraktes	som	analyseresultatet	av	den	
grunnleggende	logiske	modellen	med	tanke	på	nasjonal	handlefrihet.	

Videre	så	synes	det	som	at	oppgave	1	er	Forsvarets	primæroppgave.	Lykkes	man	med	denne,	
opprettholdes	Norges	suverenitet	og	norske	rettigheter,	og	norsk	handlefrihet	er	sikret	mot	militært	
og	annet	press.	Hvis	avskrekking	feiler,	må	oppgave	2	løses,	for	nasjonen	Norge	eller	for	en	eller	flere	
av	våre	allierte.	Dette	synliggjør	at	vi	må	ha	evne	til	troverdig	avskrekking	nasjonalt,	men	også	at	
denne	evnen	må	kunne	bidra	til	alliansens	troverdige	kollektive	forsvar.			
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Som	ekspertgruppen	for	Forsvaret	indikerer,	må	væpnet	konflikt	unngås	da	«….(k)onsekvensene	kan	
bli	katastrofale	hvis	væpnet	konflikt	ikke	blir	avverget	i	tide».	

	

Figur	3	Strukturering	av	Forsvarets	oppgaver	

En	strukturering	av	Forsvarets	oppgaver	kan	være	slik	som	vist	på	figur	3.		Dette	kan	leses	slik	at	
oppgave	nr.	1	og	2	er	kjerneoppgavene.		Oppgavene	3-9	understøtter	troverdigheten	i	oppgave	nr.	1,	
samtidig	som	de	selvfølgelig	må	utføres	hvis	oppgave	nr.	2	må	løses.		

Det	er	en	sterk	avhengighet	mellom	oppgave	1	og	2,	basert	på	at	hvis	oppgave	1	feiler,	så	må	
oppgave	2	løses.	Videre	synes	det	åpenbart	at	innrettingen	bør	være	slik	at	vi	bør	lykkes	med	
oppgave	1.	En	væpnet	konflikt	mot	en	stormakt	som	Russland	vil	potensialt	ha	enorme	konsekvenser	
for	en	småstat	som	Norge.	

Troverdighet	handler	om	persepsjon,	hvordan	vårt	forsvar	i	rammen	av	NATOs	kollektive	forsvar	
oppfattes	av	en	eventuell	motstander.	Således	synes	vår	troverdige	avskrekking	å	avhenge	av	hvor	
godt	en	motstander	oppfatter	at	vi	vil	være	i	stand	til	å	løse	vår	oppgave	2.	

Videre	vil	måten	oppgavene	3-9	løses	på	i	det	daglige	bidra	til	å	underbygge	denne	oppfattelsen.	
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Analyse	av	Forsvarets	oppgave	nr.	1	
Sikre	troverdig	avskrekking	med	basis	i	NATOs	kollektive	forsvar	

	

Figur	4	Forsvarets	oppgave	nr	1:	Sikre	troverdig	avskrekking	med	basis	i	NATOs	kollektive	forsvar	

Vi	identifiserer	tre	aspekter	som	er	nødvendige	for	Forsvarets	oppgave	nr.	1:	«Troverdig	avskrekking	
med	basis	i	NATOs	kollektive	forsvar»	avhenger	av	«evne	til	troverdig	nektelse»	OG	«evne	til	
proporsjonal	avstraffing»	OG	«evne	til	å	møte	allianseforpliktelser».		

I	og	med	at	vi	beskriver	en	trussel-uavhengig	modell,	identifiserer	vi	det	som	nødvendig	med	både	
nektelse	og	avstraffing	for	å	sikre	avskrekking.	Man	kan	imidlertid	tenke	seg	konkrete	
situasjoner/scenarier	som	kan	løses	med	kun	nektelse	eller	avstraffing.			

Vellykket	avskrekking	i	denne	sammenheng	handler	
om	å	forebygge	krig	og	væpnet	konflikt,	og	består	av	
gjensidig	avhengige	komponenter	–	avskrekking	ved	
nektelse	og	avskrekking	ved	avstraffing.		Videre	
indikeres	at	man	ikke	har	troverdig	nektelse	uten	
samtidig	å	ha	evne	til	avstraffing.		

Norge	som	småstat	er	avhengig	av	alliansen	for	å	
kunne	ha	evne	til	avstraffing,	men	samtidig	vil	en	
avstraffing	da	også	skje	i	regi	av	alliansen	–	eller	de	
dominerende	aktører	i	alliansen.	Således	
opprettholdes	best	nasjonal	handlefrihet	ved	å	
vektlegge	å	fremstå	troverdig	innenfor	nektelse	
istedenfor	å	basere	seg	på	alliansens	evne	til	
avstraffing.	Dette	er	indikert	i	figur	4	ved	å	gi	
preferanse	for	«evne	til	troverdig	nektelse».	

Den	nederste	greinen	«evne	til	å	møte	
allianseforpliktelser»	synes	å	avhenge	at	vi	har	«evne	

Videre	til	Fig	5	

Videre	til	Fig	8	

Videre	til	Fig	9	

Tegnforklaringer og logiske 
operatorer. 

A – OG, betyr at alle greiner må være 
oppfylt for at høyere nivå til venstre skal 
være sann. 

O – ELLER, betyr at minst en av 
greinene må være oppfylt for at høyere 
nivå (til venstre i figurene) skal være 
sann.  

Tall indikerer preferanse, altså hvilken 
evne som synes å gi best politisk 
handlefrihet hvis man kan velge. Tall i 
kombinasjon med OG indikerer at 
enkelte greiner er å foretrekke med 
tanke på nasjonal handlefrihet. 
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til	å	oppfylle	NATOs	styrkemål»	OG	«evne	til	bidrag	i	NATOs	styrkebidrag».	Vår	avhengighet	av	og	
knytning	til	NATOs	kollektive	forsvar	tilsier	at	det	er	i	vår	egeninteresse	å	bidra	til	en	troverdig	
allianse.	Denne	greinen	er	ikke	utviklet	videre	i	modellen	da	NATO	selv	utvikler	Capability	
Requirements	basert	på	alliansens	balanserte	kapabilitetsbehov.	

Videre	ser	vi	at	«evne	til	troverdig	nektelse»	avhenger	av	«evne	til	å	nekte	gjennom	å	fremtvinge	
bruk	av	større	styrker	enn	det	RØD	kan	tillate	seg	å	bruke	mot	oss»	OG	«evne	til	å	nekte	RØD	å	lykkes	
med	begrenset	innsats».		

På	samme	tilsvarende	måte	kan	«evne	til	proporsjonal	avstraffing»	kan	løses	gjennom	evne	til	å	nytte	
«ikke-militære	virkemidler»	OG	«militære	virkemidler».	Bruk	av	OG	tilsier	at	begge	er	strengt	
nødvendig	fordi	den	ene	har	liten	verdi	uten	den	andre.	På	den	annen	side	er	det	åpenbart	at	bruk	av	
ikke-militære	virkemidler	gir	størst	politisk	handlefrihet	–	både	i	forhold	til	muligheter	for	ytterligere	
eskalering	og	deeskalering.	

	

Figur	5	Evne	til	å	nekte	gjennom	å	fremtvinge	bruk	av	større	stryker	enn	det	RØD	kan	tillate	seg	å	bruke	mot	oss	

Figur	5	viser	at	«evne	til	å	nekte	gjennom	å	fremtvinge	bruk	av	større	styrker	enn	det	RØD	kan	tillate	
seg	å	bruke	mot	oss»	kan	løses	med	«kun	nasjonale	ressurser»	ELLER	«med	allierte».		

Hvis	målsettingen	er	å	sikre	størst	mulig	nasjonal	handlefrihet,	synes	det	igjen	foretrukket	å	kunne	
gjøre	dette	med	egne	ressurser,	indikert	med	«1-tall»	ved	«Kun	nasjonale	ressurser».	Dette	vil	igjen	
kreve	at	vi	har	evne	til	«alene	kunne	forsvare	truede	deler	av	norsk	territorium»	ELLER	«alene	kunne	
drive	betydelig	geriljakrigføring	i	besatte	områder».	Denne	greinen	er	ikke	utredet	videre,	da	Norge	
som	småstat	har	valgt	et	forsvarskonsept	«..	med	basis	i	NATOs	kollektive	forsvar»	.		

Den	andre	muligheten	er	som	vist	å	realisere	hoved-evnen	i	figur	5	sammen	«med	allierte».	Her	
synes	det	å	holde	med	(i	preferert	rekkefølge)	«alliert	forsterkning	(Art	V)	etter	beslutning	i	
NAC/tilsvarende»	ELLER	«dedikert	alliert	styrke	med	svært	kort	reaksjonstid	i	stort	nok	volum	og	

Videre	til	Fig	6	

Videre	til	Fig	7	
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systembredde»	ELLER	«alliert	tilstedeværelse	på	norsk	territorium	med	full	systembredde	i	stort	
volum	kontinuerlig».	

Preferanse	2	og	3	fremstår	usannsynlige	og	utredes	ikke	videre	i	modellen.	Det	synes	lite	sannsynlig	
at	andre	allierte	nasjoner	skal	sette	av	styrker	med	svært	kort	reaksjonstid	i	stort	nok	volum	og	
systembredde,	eller	at	norske	politikere	skal	tillate	«alliert	tilstedeværelse	på	norsk	territorium	med	
full	systembredde	i	stort	volum	kontinuerlig».	

Preferanse	1	(altså	Alliert	forsterkning	(Art	V)	etter	beslutning	i	NAC/tilsvarende)	synes	å	forutsette	
at	vi	har	både	«evne	til	å	nekte	med	nasjonale	midler	inntil	alliert	forsterkning	er	effektive	i	striden»	
OG	«evne	til	å	bidra	som	del	av	alliert	nektelsesoperasjon»	OG	«evne	til	mottak	av	allierte	styrker»	
OG	«evne	til	å	opprettholde	kritiske	samfunnsfunksjoner».	De	to	sistnevnte	evnene	må	kunne	utøves	
både	før	og	etter	at	allierte	er	på	plass,	og	utredes	ikke	nærmere.	I	denne	sammenheng	holder	det	å	
stadfeste	at	evne	til	mottak	av	allierte	styrker	er	nødvendig,	og	som	indikasjon	på	hva	«evne	til	å	
opprettholde	kritiske	samfunnsfunksjoner»	handler	om	vises	til	dokumentet	«Støtte	og	samarbeid	-		
en	beskrivelse	av	totalforsvaret	i	dag»	utgitt	av	Forsvarsdepartementet	og	Justisdepartementet	i	mai	
2018.		

De	to	første	greinene	utvikles	videre	i	figur	6	og	7.	

	

Figur	6	Evne	til	å	nekte	med	nasjonale	midler	inntil	alliert	forsterkning	er	effektive	i	striden	

Figur	6	viser	at	«evne	til	å	nekte	med	nasjonale	midler	inntil	alliert	forsterkning	er	effektive	i	striden»	
er	delt	inn	i	ulike	tidsperspektiver.	Evnen	til	nektelse	må	man	ha	både	«inntil	allierte	sjø/luftstyrker	
settes	inn»	OG	«etter	allierte	sjø/luftstyrker	kan	medvirke	i	striden	men	før	allierte	landstyrker	
kommer	på	plass».		

Videre	synes	«evne	til	nektelse	inntil	allierte	sjø/luftstyrker	settes	inn»	å	kreve	både	«evne	til	å	nekte	
RØD	tilgang	til	prioriterte	områder»	OG	«evne	til	å	kontrollere	(andre)	prioriterte	områder».	
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«Evne	til	å	nekte	RØD	tilgang	til	prioriterte	områder»	kan	løses	
ved	«å	nekte	RØD	adkomst	i	alle	domener,	mot	alle	typer	
styrker,	i	alle	handlemåter»	ELLER	«å	nekte	RØD	kontroll	på	
prioriterte	målområder	i	alle	domener,	mot	alle	typer	styrker,	i	
alle	handlemåter».	

Vi	legger	til	grunn	at	nasjonal	handlefrihet	er	best	bevart	
gjennom	å	nekte	RØD	adkomst	fremfor	å	nekte	RØD	kontroll,	
indikert	med	et	ett-	(1)	og	to-	(2)	tall.	

Skal	vi	lykkes	med	nektelse	inntil	allierte	sjø/luftstyrker	settes	
inn,	trenger	vi	samtidig	«evne	til	å	kontrollere	prioriterte	
områder».	Med	prioriterte	områder	menes	i	denne	
sammenheng	områder	vi	skal	operere	i,	områder	for	mottak	
av	allierte,	baseområder	for	luft-	og	sjøstyrker,	
logistikkområder	og	fremførings-/logistikkakser.	Dette	synes	å	
kreve	at	vi	har	«evne	til	å	holde	landområder»	OG	«evne	til	å	bekjempe	RØD	i	prioriterte	områder»	
OG	«evne	til	å	ta	eller	gjenerobre	landområder».			

Den	andre	delen	av	tidsperspektivet	var	«evne	til	nektelse	etter	allierte	sjø/luftstyrker	er	satt	inn,	
men	før	allierte	landstyrker».	Logikken	her	er	den	samme	som	over,	men	nå	skal	evnene	utøves	
sammen	med	allierte	i	en	alliert	fellesoperasjon,	hvor	Norge	stiller	landkomponenten	inntil	allierte	
landstyrker	kommer.		I	tillegg	til	at	vi	sammen	med	allierte	sjø-	og	luftstyrker	må	ha	«evne	til	å	nekte	
RØD	tilgang	til	prioriterte	områder»	OG	«evne	til	å	kontrollere	prioriterte	områder»	må	vi	OG	
sammen	med	allierte	ha	«evne	til	å	forberede	offensive	operasjoner».		

Etter	at	allierte	landstyrker	er	på	plass	må	vi	ha	evne	til	å	bidra	som	del	av	alliert	nektelsesoperasjon	
(figur	7).	

Begreper  

Med å kontrollere 
prioriterte områder menes 
at vi kan anvende områdene 
slik vi ønsker. 

Å nekte motstanderen 
tilgang til områder gjøres 
enten ved å nekte adkomst 
(på en eller annen måte 
sperre ham ute), eller ved å 
nekte ham kontroll (altså 
nekte ham å anvende 
området slik han ønsker). 
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Figur	7	Evne	til	å	bidra	som	del	av	alliert	nektelsesoperasjon	

Vi	starter	med	å	fastslå	at	«evne	til	å	bidra	som	del	av	alliert	nektelsesoperasjon»	krever	at	vi	både	
har	«evne	til	å	nekte	RØD	tilgang	til	prioriterte	områder»	OG	«evne	til	å	kontrollere	prioriterte	
områder».	

Figur	7	har	mange	fellestrekk	med	figur	6,	men	i	motsetning	til	resonnementet	i	figur	6	er	nå	allierte	
komponenter	(Luft,	Sjø	og	Land)	på	plass	og	våre	nasjonale	styrker	må	kunne	integreres	og	samvirke	
tett	med	disse.	Derfor	må	vi	i	tillegg	til	ovenstående	også	ha	«evne	til	nasjonale	sikkerhets-	og	
understøttelsesoperasjoner»	OG	«evne	til	å	delta	som	alliert	styrke	i	alliert	operasjon».		

Med	nasjonale	sikkerhetsoperasjoner	menes	alle	operasjoner	som	foregår	utenfor	kampområdet.	
Dette	kan	være	formende	aktiviteter	(shaping	funksjoner),	sikring	av	infrastruktur,	høyere	linje	
logistikk-	og	sanitetsoperasjoner.	Dette	krever	evne	til	å	samvirke	med	totalforsvarsressurser.	

«Evne	til	å	delta	som	alliert	styrke	i	alliert	operasjon»	krever	at	vi	har	«evne	til	å	planlegge	og	
gjennomføre	offensive	operasjoner»	OG	«evne	til	å	planlegge	og	gjennomføre	defensive	
operasjoner».		

Tilbake	i	figur	4	så	vi	at	troverdig	nektelse	avhenger	av	«evne	til	å	nekte	gjennom	å	fremtvinge	bruk	
av	større	styrker	enn	det	RØD	kan	tillate	seg	å	bruke	mot	oss»	OG	«evne	til	å	nekte	RØD	å	lykkes	med	
begrenset	innsats».	

Frem	til	og	med	figur	7	har	vi	fulgt	greinen	«evne	til	å	nekte	gjennom	å	fremtvinge	bruk	av	større	
styrke	en	det	RØD	kan	tillate	seg	å	bruke	mot	oss».	I	figur	8	følges	«evne	til	å	å	nekte	RØD	å	lykkes	
med	begrenset	innsats».	
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Figur	8	Evne	til	å	nekte	RØD	å	lykkes	med	begrenset	innsats	

Våre	analyser	viser	at	«Evne	til	å	nekte	RØD	å	lykkes	med	begrenset	innsats»	krever	både	«evne	til	å	
unngå	fait	accompli»	OG	«evne	til	å	nekte	RØD	å	komme	unna	med	en	bilateral	militær	konflikt».		

For	å	unngå	«fait	accompli»	trenger	man	«evne	til	å	nekte	RØD	tilgang	til	sitt	mål»	ELLER	«evne	til	
umiddelbart	å	gjenerobre	områder».	Igjen	så	legger	vi	til	grunn	at	det	er	enklere	å	gjøre	det	første,	
både	i	et	kosteffektivitetsperspektiv	og	i	forhold	til	å	beholde	politiske	handlefrihet.	«Evne	til	å	nekte	
RØD	tilgang	til	sitt	mål»	synes	igjen	å	kreve	evne	til	å	«nekte	RØD	adkomst	i	alle	domener,	mot	alle	
typer	styrker,	i	alle	handlemåter»	ELLER	å	«nekte	RØD	kontroll	på	prioriterte	målområder		i	alle	
domener,	mot	alle	typer	styrker,	i	alle	handlemåter».	Vi	legger	til	grunn	at	det	gir	større	handlefrihet	
å	nekte	adkomst	enn	å	nekte	kontroll.		

Evnen	til	å	«nekte	RØD	å	komme	unna	med	en	bilateral	militær	konflikt»	synes	å	kreve	«nasjonal	
forsvarsevne	til	å	møte	utfordringer	på	alle	konfliktnivå»	ELLER	«alliert	evne	til	å	møte	norske	
utfordringer	på	alle	konfliktnivå».	

Nasjonal	politisk	handlefrihet	synes	best	ivaretatt	ved	å	følge	det	første	alternativet,	fremfor	å	satse	
på	«de	alliertes	evne	til	å	møte	Norske	utfordringer	på	alle	konfliktnivå»	siden	sistnevnte	vil	kreve	
«allierte	styrker	er	tilstede	i	utsatte	områder	i	Norge»	OG	«forsikring	fra	allierte	om	at	de	kommer	til	
å	være	tilstede	kontinuerlig»	OG	«avgivelse	av	nasjonal	kontroll	over	konflikthåndtering»	OG	
«forsikring	om	at	de	kommer	til	å	gripe	inn	når	Norge	ber	om	det».	Hvis	vi	baserer	oss	på	at	allierte	
skal	møte	norske	utfordringer	på	alle	konfliktnivåer,	følgelig	ledet	utenfra	Norge,	antas	at	på	den	ene	
siden	at	norsk	politisk	handlefrihet	er	tapt	og	på	den	annen	side	er	det	usannsynlig	at	alliansen	skal	
være	villig	til	å	ta	en	slik	rolle.	

«Nasjonal	forsvarsevne	til	å	møte	utfordringer	på	alle	konfliktnivå»	gir	politikere	evne	til	å	eskalere	
eller	deeskalere	situasjoner	avhengig	av	hva	som	er	i	nasjonens	interesse.	Tilnærmingen	forutsetter	
utnyttelse	av	totalforsvaret,	med	justisdepartementet	og	øvrige	sektorer	i	tett	samarbeid	med	
forsvarssektoren.		Dette	krever	evner	som	må	være	tilstede	samtidig	for	å	være	troverdige,	altså	
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«evne	til	møte	terror/destabiliseringsaktiviteter	sammen	med	totalforsvaret»	OG	«evne	til	å	møte	
RØD	udefinerbare	avdelinger/operasjoner»	OG	«evne	til	å	møte	RØD	lettere	avdelinger	i	direkte	
kamp»	OG	«evne	til	å	møte	RØD	robuste	avdelinger	i	direkte	kamp».	

«Nasjonal	forsvarsevne	til	å	møte	utfordringer	på	alle	konfliktnivå»	fremstår	som	en	kjerneevne.	
Isolert	sett	synes	den	kanskje	urealistisk,	men	vurdert	ut	ifra	hvor	evnen	står	i	modellen	–	altså	hva	er	
den	til	for	–	er	ikke	evnen	urealistisk	i	og	med	at	hensikten	er	å	sikre	at	RØD	ikke	kommer	unna	med	
bilateral	konflikt.	For	å	oppnå	evnen	er	det	dermed	viktig	med	systembredde	og	-dybde	som	gir	
mulighet	for	kombinerte	effekter	slik	at	utmanøvrering	unngås2.	

Evne	til	proporsjonal	avstraffing	

Som	tidligere	fastslått	baseres	avskrekking	på	to	ulike,	men	gjensidig	avhengige	tilnærminger;	
avskrekking	gjennom	nektelse	OG	avskrekking	gjennom	avstraffelse.		Avstraffelse	er	et	forsterkende	
element	til	nektelse,	og	som	småstat	har	Norge	valgt	en	tilnærming	med	"Extended	deterrence"	
gjennom	alliansetilknytning.	Norsk	avstraffingsevne	er	altså	knyttet	til	alliansens	avstraffingsevne,	og	
i	praksis	finnes	løsninger	som	kan	nyttes	i	slik	sammenheng	hos	alliansens	store	aktører	(USA)3.	

Figur	9	viser	at	«evne	til	proporsjonal	avstraffing»	er	avhengig	av	«ikke-militære	virkemidler»	OG	
«militære	virkemidler».		Politisk	handlefrihet	synes	å	beholdes	best	med	utnyttelse	av	«ikke-militære	
virkemidler»	så	langt	dette	er	mulig.	Bruk	av	OG	synliggjør	erkjennelsen	av	at	det	er	kombinasjonen	
av	militære	og	ikke-militære	virkemidler	som	i	gitte	situasjoner	gir	best	effekt.	Prioritetsindikeringen	
synliggjør	at	ikke-militære	virkemidler	best	bevarer	nasjonal	politisk	handlefrihet.	

Under	«Ikke-militære	virkemidler»	indikerer	vi	at	evnen	eksempelvis	kan	oppfylles	gjennom	evne	til	
tiltak	innenfor	informasjonsdomenet,	på	diplomatisiden	eller	på	økonomisiden.	Videre	legger	vi	til	
grunn	at	disse	også	er	gjensidig	avhengige	og	gir	best	effekt	i	kombinasjon.	Disse	evnene	utvikles	ikke	
videre	i	modellen.	

Å	avstraffe	handler	om	å	ramme	og	treffe	riktig.	Dette	er	noe	annet	enn	bekjemping	av	taktiske	og	
operasjonelle	mål.	Med	avstraffelse	i	denne	sammenheng	menes	at	beslutningstagere	på	toppen	må	
rammes,	direkte	eller	indirekte.	Modellen	viser	at	Norge	-	alene	eller	gjennom	alliansen	-	må	ha	
«evne	til	å	ramme	RØD	strategisk	ledelse»	ELLER	«evne	til	å	ramme	RØD	kritiske	samfunnsfunksjoner	
og	økonomi»	ELLER	«evne	til	å	ramme	RØD	militære	strategiske	kapasiteter».		

I	modellen	legges	til	grunn	prinsipielt	tilsvarende/like	evner	for	å	etablere	evne	til	å	ramme,	
uavhengig	av	om	målet	er	ledelse,	kritiske	samfunnsfunksjoner,	sentrale	økonomiske	interesser	eller	
militære	strategiske	kapasiteter.	Disse	er	«evne	til	strategisk	massiv	respons	med	konvensjonelle 

 

																																																													
2	Forsvarets	doktrine	for	landoperasjoner,	pkt	2.1.5	Kombinerte	effekter:	
«En	motstander	vil	søke	å	omgå	våre	styrker	og	utnytte	våre	svakheter.	Han	vil	søke	å	utnytte	forskyvning	for	å	
gjøre	våre	styrker	irrelevante	for	utfallet.	Som	oss	søker	han	å	oppnå	sin	ambisjon	med	så	liten	innsats	og	så	
lave	tap	som	mulig.	Det	som	virker	i	dag,	vil	med	stor	sannsynlighet	ikke	virke	i	morgen,	fordi	det	virket	i	dag.	
Konflikter	følger	altså	en	form	for	“paradoksal”	logikk.	Historisk	har	denne	utfordringen	alltid	vært	håndtert	
best	ved	å	utvikle	kamporganisasjoner	med	en	balansert	evne	til	å	rette	kombinerte	effekter	mot	motstanderen	
og	ikke	ved	å	basere	seg	på	såkalte	“supervåpen”».	
3	Alliansens	art	V	«en	for	alle,	alle	for	en»	gir	prinsipielt	tilgang	til	alliansens	totalt	våpenarsenal.	Avstraffelse	
var,	og	er,	således	knyttet	til	alliansens	kjernevåpenkapasitet.	
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	Figur	9	Evne	til	proporsjonal	avstraffing		

våpen»	OG	«evne	til	strategisk	kjernefysisk	gjengjeldelse».	Den	siste	kan	oppfattes	som	det	store	
riset	bak	speilet.	Grunnen	til	at	man	må	ha	begge	evner	(altså	OG)	er	at	reaksjonen	på	den	første	kan	
kreve	at	man	bruker	den	andre.	

«Evne	til	strategisk	massiv	respons	med	konvensjonelle	våpen»	kan	løses	gjennom	«evne	til	
strategisk	massiv	respons	med	nasjonale	konvensjonelle	våpen»	ELLER	«evne	til	strategisk	massiv	
respons	fra	alliansen».	Den	siste	er	en	utøvelse	gjennom	allierte,	noe	som	følgelig	synes	å	redusere	
norsk	politisk	handlefrihet	da	eskalering	eller	deeskalering	vil	være	utenfor	norsk	politisk	styring.		

Å	gjøre	dette	med	kun	nasjonale	ressurser	synes	lite	realistisk,	og	vurderes	å	kreve	en	særlig	stor	
økning	i	nasjonal	offensiv	strategisk	evne.	

«Evne	til	strategisk	kjernefysisk	gjengjeldelse»	kan	også,	prinsipielt,	realiseres	gjennom	«evne	til	
strategisk	kjernefysisk	gjengjeldelse	med	nasjonale	ressurser»	ELLER	«evne	til	strategisk	(kjernefysisk)	
gjengjeldelse	fra	alliansen».	Siden	vi	snakker	om	kjernefysisk	evne,	er	nasjonal	evne	helt	utelukket,	
da	det	er	politisk	besluttet	at	det	ikke	skal	være	atomvåpen	på	norsk	jord	i	fredstid.		

Det	som	er	verdt	å	forfølge	videre	er	altså	«evne	til	strategisk	massiv	respons	med	konvensjonelle	
våpen»,	både	med	nasjonale	ressurser	og	som	del	av	alliansen	(figur	10).	Disse	er	identisk	like	i	de	tre	
greinene	indikert	i	figur	9.	

«Evne	til	strategisk	massiv	respons	med	konvensjonelle	våpen»	kan	enten	løses	gjennom	«evne	til	
strategisk	massiv	respons	med	nasjonale	konvensjonelle	våpen»	ELLER	«evne	til	strategisk	massiv	
respons	fra	alliansen».	Videre	er	det	slik	at	«evne	til	strategisk	massiv	respons	med	nasjonale	
konvensjonelle	våpen»	krever	«evne	til	beskyttelse	av	strategiske	kapabiliteter»	OG	«evne	til	offensiv	
målfatning»	OG	«evne	til	offensiv	påvirkning».	

		Videre	til	Fig	10	
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Figur	10	Evne	til	strategisk	respons	med	konvensjonelle	våpen	

Det	er	rimelig	å	anta	at	Norge	må	ha	aksept	fra	alliansen	for	å	gjøre	en	
«strategisk	massiv	respons».	Dette	har	sammenheng	med	mulige	
reaksjoner	på	en	slik	handling,	som	kan	kreve	kjernefysisk	gjengjeldelse	
(se	figur	9).	Således	er	dette	noe	norske	politikere	sannsynligvis	ikke	
kan	iverksette	på	egen	hånd,	og	følgelig	er	man	allerede	bundet	i	
forhold	til	politisk	handlefrihet.		

«Evne	til	strategisk	massiv	respons	fra	alliansen»	krever	også	de	samme	
evnene:		
«Evne	til	beskyttelse	av	strategiske	kapabiliteter»	OG	«evne	til	offensiv	
målfatning»	OG	«evne	til	offensiv	påvirkning».	Her	er	det	rimelig	å	anta	
at	alliansens	aktører	selv	har	realisert	evnene,	og	detaljering	av	evnene	
er	derfor	ikke	utredet	i	modellen.			

	 	

Begreper (2) 

Med målfatning menes 
evne til å lokalisere og 
oversende data om et mål 
(person, objekt tilsvarende) 
slik at effektorer kan 
anvendes. Offensiv i denne 
sammenheng indikerer at 
målet er av strategisk 
betydning. 
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Analyse	av	forsvarets	oppgave	nr.	2	
Forsvare	Norge	og	allierte	mot	alvorlige	trusler,	anslag	og	angrep,	innenfor	rammen	av	NATOs	
kollektive	forsvar

	

Figur	11	Forsvarets	oppgave	nr.	2	"Forsvare	Norge	og	allierte	mot	allierte	trusler,	anslag	og	angrep,	innenfor	rammen	av	
NATOs	kollektive	forsvar"	

I	motsetning	til	Forsvarets	oppgave	nr.	1,	som	handler	om	
hvordan	en	eventuell	motstander	oppfatter	vår	militære	
evne,	så	innebærer	Forsvarets	oppgave	nr.	2	at	vi	faktisk	
skal	respondere	og	forsvare	Norge	og	allierte	mot	alvorlig	
trusler,	anslag	og	angrep.	Dette	skal	vi	gjør	sammen	med	
våre	allierte,	og	NATO	er	rammen	for	det	kollektive	
forsvaret	av	Norge	og	våre	allierte.	Samtidig	er	en	
troverdig	evne	til	å	løse	oppgave	nr.	2	vesentlig	for	at	en	
eventuell	motstander	med	rimelighet	kan	oppfatte	
Forsvaret	som	avskrekkende.			

Vi	skal	i	rammen	av	NATO	hindre	at	fiendtlige	aktører	tar	
seg	til	rette	på	norsk	eller	alliertes	territorium	eller	
utfordrer	Norges	suverenitet.	Dette	omfatter	både	
statlige	og	ikke-statlige	aktører	som	skaper	eller	truer	
med	å	skape	så	omfattende	skade	at	det	er	aktuelt	for	
NATO	å	iverksette	kollektive	forsvarstiltak.	Implisitt	i	dette	
ligger	også	en	egen	nasjonal	evne	til	å	møte	utfordringer	
på	alle	konfliktnivå	(trusler,	anslag	eller	angrep)	på	en	slik	måte	at	alliansen	vil	respondere	med	
kollektive	forsvarstiltak.		

Denne	evnen	må	ses	i	rammen	av	totalforsvaret,	og	representerer	det	nasjonen	i	et	helhetlig	og	
bredt	perspektiv	kan	respondere	med.	Dette	spenner	fra	gråsoneaktiviteter	som	ligner	på	kriminelle	
handlinger,	via	terror,	destabiliseringsaktiviteter	og	udefinerbare	avdelinger/operasjoner	til	mer	
konvensjonelle	militære	strukturer	og	avdelinger.	Dette	er	sammenfallende	med	hva	NATO	Art	III	
pålegger	oss.		

Disse	truslene	kan	komme	i	ulike	former	og	domener,	men	i	og	med	at	det	er	på	landjorden	hvor	
folket	bor	og	samfunnet	eksisterer,	er	det	rimelig	å	legge	dette	til	grunn	i	utviklingen	av	evne	til	
forsvar.		

Figur	11	viser	at	oppgave	nr.	2	krever	en	«evne	til	deltagelse	i	rammen	av	NATOs	kollektive	forsvar	
utenfor	Norge»	samtidig	som	vi	må	ha	«evne	til	forsvar	innenfor	Norges	grenser	i	rammen	av	NATOs	

NATO Article 3 - Resilience and 
Article 3 
(NATO topic, www.nato.int) 

Each NATO member country needs to 
be resilient to resist and recover from a 
major shock such as a natural disaster, 
failure of critical infrastructure or an 
armed attack. 
Resilience is a society’s ability to resist 
and recover easily and quickly from 
such shocks and combines both civil 
preparedness and military capacity.  
Robust resilience and civil 
preparedness in Allied countries are 
essential to NATO’s collective security 
and defence.  
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kollektive	forsvar».		Dette	indikerer	at	man	faktisk	må	være	så	robust	at	man	har	evne	til	å	bidra	i	
alliansen	utenfor	Norges	grenser,	samtidig	som	man	må	kunne	ha	evne	til	å	løse	utfordringer	
hjemme.	

	

Figur	12	Evne	til	deltagelse	i	rammen	av	NATOs	kollektive	forsvar	utenfor	Norge	

Som	tidligere	poengtert	under	oppgave	nr.	1	er	vår	deltakelse	og	bidrag	i	NATO	en	forutsetning	for	at	
vi	på	den	ene	siden	kan	regne	med	hjelp	når	vi	trenger	det,	og	på	den	andre	siden	evner	å	samvirke	
og	nyttiggjøre	oss	den	hjelp	som	kommer.	Derfor	bygger	«evne	til	deltakelse	i	rammen	av	NATOs	
kollektive	forsvar	utenfor	Norge»	både	på	«evne	til	å	anvende	avdelinger	iht	NATOs	styrkemål»	og	
«evne	til	bidrag	i	NATOs	styrkebidrag»	(figur	12).		

Den	første	indikerer	krav	i	form	av	kompetanse	og	teknologisk	interoperabilitet	slik	at	«evne	til	å	
anvende	avdelinger	iht.	NATOs	styrkemål»	etableres,	og	den	andre	indikerer	krav	til	et	volum	slik	at	
vi	kan	understøtte	alliansen	i	form	av	beredskapsstyrker	og	styrkebidrag	der	hvor	alliansen	beslutter	
å	anvende	styrker.		

For	at	alliansen	skal	ha	en	reell	militær	evne	må	dette	kunne	gjøres	samtidig	som	vi	beholder	evne	til	
forsvar	innenfor	Norges	grenser	i	rammen	av	NATOs	kollektive	forsvar	(figur	13).	

	

Figur	13	Evne	til	forsvar	innenfor	Norges	grenser	i	rammen	av	NATOs	kollektive	forsvar	
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«Evne	til	forsvar	innenfor	Norges	grenser	i	rammen	av	NATOs	kollektive	forsvar»	er	avhengig	av	at	vi	
samtidig	har	«evne	til	å	nekte	gjennom	å	fremtvinge	bruk	av	større	styrker	enn	det	RØD	kan	tillate	
seg	å	bruke	mot	oss»	OG	«evne	til	å	nekte	RØD	å	lykkes	med	begrenset	innsats	(bilateral	innretting)».	

Disse	to	evnene	kjenner	vi	igjen	fra	analysen	av	oppgave	nr.	1,	og	de	bygger	opp	under	
troverdigheten	til	den	militære	evnen.		

Når	vi	faktisk	er	nødt	til	å	forsvare	Norge	mot	trusler,	anslag	eller	angrep,	og	landet	er	satt	på	krigsfot	
må	vi	samtidig	ha	«evne	til	å	opprettholde	kritiske	samfunnsfunksjoner».	Dette	er	nødvendig	fordi	vi	
ikke	må	ha	noen	åpenbare	sårbarheter	som	RØD	kan	utnytte	for	å	påvirke	vår	vilje	og	evne	til	å	
fortsette	striden.	Dette	er	ikke	analysert	videre	i	denne	sammenheng,	men	som	indikasjon	på	hva	
dette	handler	om	vises	til	dokumentet	«Støtte	og	samarbeid	-	En	beskrivelse	av	totalforsvaret	i	dag»	
utgitt	av	Forsvarsdepartementet	og	Justisdepartementet	i	mai	2018.	

Den	videre	analysen	av	henholdsvis	«evne	til	å	nekte	gjennom	å	fremtvinge	bruk	av	større	styrker	
enn	det	RØD	kan	tillate	seg	å	bruke	mot	oss»	og	«evne	til	å	nekte	RØD	å	lykkes	med	begrenset	
innsats	(bilateral	innretting)»	er	identisk	med	analysen	gjort	under	oppgave	nr.	1	(se	figur	5	og	figur	
8).	

Slutningene	av	analysen	fra	oppgave	nr.	1	synes	fortsatt	å	være	gyldige,	og	følgelig	er	det	slik	at	
evnene	sirklet	inn	i	rødt	ikke	eksisterer	og	er	irrelevante	når	landet	må	forsvares.	Således	kommer	
det	enda	tydeligere	frem	at	egen	nasjonal	evne	til	å	møte	utfordringer	på	alle	konfliktnivå	er	
avgjørende	for	at	Norge	skal	ha	nytte	av	alliansetilknytningen.	Videre	kommer	det	frem	at	vår	evne	til	
å	nyttiggjøre	oss	alliert	forsterkning	(Art	V)	etter	beslutning	i	NAC/tilsvarende	avhenger	av	at	vi	har	
på	plass	en	landstyrke	som	kan	samvirke	med	NATO	luft-	og	sjøstyrker	som	er	de	komponenter	som	
kan	komme	tidligst	til	støtte.	En	landstyrke	i	kamp	mot	en	motstander,	for	å	forsvare	norsk	
territorium,	etablerer	også	en	udiskutabel	Art	V	situasjon	i	motsetning	til	en	situasjon	hvor	areal	gis	
opp	og	kampen	i	realiteten	står	om	«sannheten	om	hva	som	skjer	i	området».	
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Kort	omtale	av	Forsvarets	oppgave	nr.	3-9	
Som	nevnt	tidligere	er	fokuset	i	analysen	lagt	på	Forsvarets	oppgaver	1	og	2.	Forsvarets	oppgaver	3-9	
oppfattes	å	understøtte	begge	de	to	første,	både	i	form	av	å	bidra	til	troverdighet	da	oppgavene	
løses	hver	dag,	men	også	som	nødvendige	aktiviteter	hvis	landet	må	forsvares.	Derfor	gjengis	
oppgavene	3	til	9	kun	med	en	kort	forklaring	på	hva	de	innebærer4.		

Forsvarets	oppgave	nr.	3	-	Avverge	og	håndtere	episoder	og	sikkerhetspolitiske	kriser	med	
nasjonale	ressurser,	herunder	legge	til	rette	for	alliert	engasjement	

Forsvaret	skal	kunne	håndtere	sikkerhetspolitiske	kriser	og	anslag	av	et	visst	omfang.	Episoder	og	
kriser	som	blir	håndtert	nasjonalt,	skal	bringes	under	kontroll,	eventuelt	samtidig	med	at	norske	
myndigheter	involverer	alliansen.	Selv	om	større	militære	utfordringer	må	håndteres	med	allierte	
forsterkninger,	skal	Forsvaret	kunne	møte	trusler	på	en	troverdig	og	relevant	måte,	også	før	allierte	
involveres.	Krisehåndteringsoperasjoner	må	sømløst	kunne	gå	over	til	kollektivt	forsvar	i	regi	av	
NATO.	

	 	

																																																													
4	Hentet	fra	Prop.	151	S	(2015–2016)	hvor	det	er	redegjort	for	Forsvarets	ni	overordnede	oppgaver.	
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Forsvarets	oppgave	nr.	4	-	Sikre	et	
nasjonalt	beslutningsgrunnlag	
gjennom	overvåking	og	etterretning	

Forsvaret	må	ha	selvstendig	evne	til	å	
drive	etterretning	for	å	etablere	og	
vedlikeholde	situasjonsforståelse	i	
norske	nær-	og	interesseområder.	
Forsvarets	overvåkings-	og	
etterretningsvirksomhet	skal	
opprettholde	en	god	
situasjonsforståelse.	Dette	gir	et	
grunnlag	for	beslutninger	av	politiske	
myndigheter	og	Forsvarets	ledelse	til	
rett	tid.	Oppgaven	forutsetter	derfor	
en	enhetlig	etterretningskapasitet	i	
Forsvaret	fra	strategisk	til	taktisk	nivå.	
Norge	må	gjennom	sin	overvåkings-	og	
etterretningsvirksomhet	være	i	stand	
til	å	gi	rettidig	varsling	om	situasjoner	
og	utviklingstrekk	som	er	av	betydning	
for	norsk	suverenitet	og	norske	
interesser.	Norge	skal	ha	en	
selvstendig	evne	til	å	drive	etterretning	
i	egne	nærområder	i	land-,	sjø-,	luft-	og	
cyberdomenet.	Hele	Forsvarets	
operative	struktur	skal	kunne	bidra	
med	å	innhente,	sammenfatte,	
analysere	og	videreformidle	
informasjon.	Den	nasjonale	
etterretningskapasiteten	skal	også	
støtte	operasjoner	hjemme	og	ute	på	
operasjonelt	og	taktisk	nivå. 	

Forsvarets	oppgave	nr.	5	-	Hevde	
norsk	suverenitet	og	suverene	
rettigheter			

Forsvaret	skal	hevde	norsk	suverenitet	
og	verne	om	Norges	interesser.	Det	
innebærer	blant	annet	å	hindre	
urettmessige	inngrep	fra	stater	og	ikke-statlige	aktører	som	direkte	eller	indirekte	utfordrer	norsk	
suverenitet	eller	norske	suverene	rettigheter.	Forsvaret	skal	kunne	håndtere	begrensede	episoder,	
hindre	at	uvedkommende	aktører	får	adgang	til	norsk	territorium,	og	avverge	at	vitale	
samfunnsinteresser	settes	i	fare.	Oppgaven	omfatter	også	sikring	av	norske	utenriksstasjoner	og	
norsk	skipsfart	ved	behov.		

Komponering av militær evne 

Militære styrker i land-, sjø- og luftdomenet er med sine 
ulike egenskaper satt sammen komplementært slik at de 
utfyller hverandre.  

Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD 2014) 
beskriver det slik: 

«Landstyrker har en sentral og ofte kritisk rolle for utfallet av en 
fellesoperasjon. Det er normalt bare landstyrker som kan slå en 
motstanders landstyrker samt sikre landområder og kritiske 
landbaserte objekter. Landstyrker har stor påvirkning på 
sivilbefolkningen, de muliggjør effektiv interaksjon med viktige 
aktører, og de kan tilrettelegge for at andre deler av 
myndighetsapparatet og ikke-statlige organisasjoner kan operere 
i samme operasjonsområde. Bruken av landstyrker 
representerer dermed et sterkt signal om politisk 
forpliktelse, og utgjør en betydelig faktor i 
avskrekkingseffekten til en fellesoperativ styrke. 

Maritime styrker karakteriseres på et overordnet nivå av at 
løftekapasitet og ildkraft kan kombineres med stor grad av 
organisk utholdenhet, mobilitet og deployeringsevne. Maritime 
styrker har kort responstid og kan raskt deployeres til fremskutte 
posisjoner, om nødvendig uten at man krenker en annen stats 
territorielle integritet. Dette gjør maritime styrker til et fleksibelt 
og effektivt verktøy for å øve innflytelse og balansere makt i 
hele konfliktspektret. 

Luftstyrkenes grunnleggende fortrinn er høyde, hastighet og 
rekkevidde. Høyde kombinert med avanserte sensorsystemer gir 
et unikt overblikk. Hastighet og rekkevidde gir evne til å bevege 
seg over store avstander, til et nærmest hvilket som helst sted, i 
løpet av minutter eller timer. Luftstyrker kan være effektive over 
store avstander på kort tid, eller hurtig være til stede for å 
observere i et bestemt område. Luftstyrker har relativt begrenset 
utholdenhet i operasjonsområdet og krever en velutviklet base 
og logistikkstruktur i bakre områder.» 

Som for luftstyrkene genereres logistikk og understøttelse for 
maritime styrker og landstyrker på landjorden. Kontroll på eget 
territorium synes altså nødvendig for anvendelse av alle typer 
styrker.  Dette forsterker behovet for å kunne sikre prioriterte 
landområder og landbaserte objekter.   
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Forsvaret	må	på	kort	varsel	kunne	håndtere	ulike	typer	krenkelser	av	norsk	suverenitet,	også	når	
flere	slike	situasjoner	oppstår	samtidig.	Forsvaret	må	ha	tilstrekkelige	ressurser	til	å	overvåke	
aktiviteten	i	norske	nærområder.	Dessuten	må	Forsvaret	på	kort	varsel	være	til	stede	med	egnede	
enheter	til	lands,	til	havs	og	i	luften	og	være	
forberedt	på	å	utøve	tvangsmakt.	

Forsvarets	oppgave	nr.	6	-	Ivareta	
myndighetsutøvelse	på	avgrensede	områder		

Myndighetsutøvelse	er	håndheving	av	rettslige	
påbud,	forbud	og	vilkår	rettet	mot	
enkeltpersoner	eller	andre	private	aktører.	Dette	
er	en	nasjonal	oppgave	som	normalt	ivaretas	av	
politiet	og	andre	sivile	myndigheter.	På	to	
hovedområder	er	Forsvaret	tildelt	særlig	
myndighet	og	ansvar;	ressurskontroll	og	annen	
myndighetsutøvelse	til	havs	og	grenseoppsyn	
langs	den	norsk-russiske	grensen.	Dette	omfatter	
også	forebyggende	tiltak.	Forsvaret	ivaretar	sin	
rolle	på	disse	feltene	i	nært	samarbeid	med	
andre	offentlige	etater.	

Forsvarets	oppgave	nr.	7	-	Delta	i	flernasjonal	
krisehåndtering,	herunder	fredsoperasjoner			

Utfordringene	internasjonalt	tilsier	at	det	vil	
være	behov	for	internasjonal	innsats	for	fred,	
sikkerhet	og	stabilitet	også	i	årene	fremover.	
Forsvaret	må	ha	evne	til	å	bidra	med	relevante	
kapasiteter	internasjonalt.	Dette	inkluderer	
flernasjonale	øvelser,	beroligelsestiltak,	
kapasitetsbygging,	forebyggende	
stabiliseringsoperasjoner,	mer	tradisjonelle	
fredsbevarende	operasjoner	og	fredsopprettende	operasjoner.	Slike	bidrag	er	del	av	det	felles	
ansvaret	Norge	må	være	med	og	bære	for	fred	og	sikkerhet.	Omfanget	av	internasjonal	innsats	må	
vurderes	mot	tilgjengelighet	og	behovet	for	nasjonal	beredskap.	

Forsvarets	oppgave	nr.	8	-	Bidra	til	internasjonalt	samarbeid	på	det	sikkerhets-	og	forsvarspolitiske	
området		

Forsvaret	skal	bidra	til	internasjonalt	samarbeid	når	det	gjelder	forsvars-	og	sikkerhetspolitiske	
områder.	Den	viktigste	oppgaven	er	å	skape	fred	og	stabilitet	gjennom	å	støtte	internasjonalt	
militært	samarbeid.	Forsvaret	skal	også	hindre	at	masseødeleggelsesvåpen	blir	tilgjengelig	for	aktører	
som	kan	true	Norge	og	internasjonal	sikkerhet.	Oppgaven	innebærer	rustningskontroll	og	opplæring.	
I	tillegg	skal	Forsvaret	bidra	til	å	bygge	opp	sikkerhetssektoren	hos	utvalgte	samarbeidspartnere.	

Hva	kommer	når	fra	NATO?	

Hva	som	kjennetegner	ulike	typer	
styrker	er	omtalt	i	forrige	faktaboks.	

Hvis	man	legger	til	grunn	at	
forsterkninger	vil	komme	utenfra,	og	
ikke	står	klare	på	norsk	territorium,	
synes	det	åpenbart	at	luftstyrker	vil	
kunne	anvendes	i	striden	først.	Deretter	
vil	sjøstridskrefter	ankomme,	og	til	slutt	
landstyrker.	

Et	mer	nyansert	bilde	kan	være	at	fly	
med	lang	rekkevidde	kan	opereres	fra	
baser	utenfor	norsk	territorium	og	at	fly	
med	kortere	rekkevidde	kan	operere	fra	
flytende	baser	(hangarskip).	Således	vil	
tempoet	til	maritime	styrker	påvirke	
når	flystyrker	kan	anvendes.		

Det	samme	vil	være	tilfelle	for	
landstyrker	som	i	hovedsak	vil	måtte	
fraktes	på	kjøl	før	de	kan	settes	i	land	og	
anvendes.	Unntakene	kan	være	lettere	
oppsatte	styrker	som	kan	flys	inn,	og	
være	hurtig	på	plass.	
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Forsvarets	oppgave	nr.	9	-	Bidra	til	ivaretakelse	av	samfunnssikkerhet	og	andre	sentrale	
samfunnsoppgaver	

Forsvaret	bidrar	til	samfunnssikkerhet	på	en	rekke	områder	basert	på	totalforsvarskonseptet.	
Konseptet	bygger	på	prinsippet	om	gjensidig	sivil-militær	støtte	og	samarbeid	i	hele	krisespektret	fra	
fred,	via	sikkerhetspolitisk	krise,	til	væpnet	konflikt.	Totalforsvarskonseptet	omfatter	derfor	både	
militær	støtte	til	det	sivile	samfunnet	og	sivil	støtte	til	Forsvaret.	Konseptet	virker	ved	utfordringer	
mot	samfunnssikkerheten	så	vel	som	mot	statssikkerheten.	Forsvaret	skal,	som	en	del	av	
totalforsvarsordningen,	kunne	støtte	det	sivile	samfunnet	med	forebygging,	utarbeide	
beredskapsplaner,	håndtere	kriser	og	håndtere	konsekvenser	av	terrorangrep	og	annen	alvorlig	
kriminalitet,	ulykker	og	naturkatastrofer.	
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Slutninger	fra	logikktreet	
En	fungerende	avskrekking	baseres	på	at	en	eventuell	motstander	oppfatter	den	som	troverdig.	Av	
denne	grunn	er	det	altså	viktig	å	vite	hvem	troverdigheten	skal	bygges	mot.		Videre	bygges	
troverdighet	på	konsistens	mellom	det	som	kommuniseres	og	det	som	gjøres,	i	denne	sammenheng	
handler	dette	om	synliggjøring	av	vilje	til	å	nytte	militære	kapabiliteter	der	man	har	sagt	at	det	skal	
nyttes.	

• Troverdig	avskrekking	avhenger	både	av	evne	til	troverdig	nektelse	og	evne	til	proporsjonal	
avstraffelse.	En	tilnærming	ved	bruk	av	nektelse	gir	større	politisk	handlefrihet	enn	bruk	av	
avstraffelse.	Både	troverdigheten	i	nektelse	og	i	avstraffelse	synes	å	være	meget	avhengig	av	
alliansen.	Alliansens	troverdighet	og	samhold	er	således	viktig,	og	denne	bygges	av	
alliansepartnernes	evne	til	å	møte	allianseforpliktelser.	Vår	evne	til	å	møte	
allianseforpliktelser	bygger	i	tillegg	nasjonal	troverdighet	både	for	nektelse	og	avstraffing.	

• Troverdig	nektelse	handler	om	evne	til	å	tvinge	en	eventuell	aggressor	til	å	bruke	mer	styrker	
enn	han	har	tilgjengelig5	og	samtidig	ha	evne	til	å	nekte	en	aggressor	å	komme	unna	med	en	
bilateral	innretting.		Enda	mer	presist	handler	det	om	at	en	eventuell	aggressor	oppfatter	at	
vi	har	en	slik	evne.	I	vårt	åpne	og	transparente	samfunn	er	det	rimelig	å	anta	at	de	som	har	
interesse	av	det,	har	dannet	seg	et	godt	bilde	av	hvilken	evne	Norge	faktisk	har.	
Alliansetilknytningen	(NATO)	er	valgt,	da	ressursgrunnlaget	i	Norge	ikke	muliggjør	en	evne	til	
å	realisere	dette	med	nasjonale	ressurser.	Hvis	Norge	vil	tvinge	en	aggressor	til	å	bruke	mer	
styrker	enn	han	har	tilgjengelig,	tilsier	dette	at	Norge	som	del	av	alliansen	kan	bygge	en	
nasjonal	evne	med	styrkebredde	og	-dybde	tilpasset	NATOs	kollektive	forsvar	som:	

o Evner	å	nekte	med	nasjonale	midler	inntil	alliert	forsterkning	er	effektive	i	striden	
o Evner	å	bidra	som	del	av	alliert	nektelsesoperasjon	
o Evner	mottak	av	allierte	styrker	
o Evner	å	opprettholde	kritiske	samfunnsfunksjoner	

• Den	videre	analysen	tilsier	at	komposisjon	av	styrkebredde	og	-dybde	bør	ta	hensyn	til	hva	
alliansen	kommer	med	når,	slik	at	alliansens	kampkraft	er	så	balansert	som	mulig	i	
operasjonsområdet.	For	nasjonal	landmakt	spesielt,	må	denne	ta	rollen	som	alliansens	
landstyrke	da	modellen	synliggjør	at	disse	ankommer	etter	luft-	og	sjøstridskrefter	er	på	
plass.	Videre	synes	det	viktig	«å	stå	riktig»	for	å	kunne	nekte	en	aggressor	ankomst	eller	
kontroll	i	de	områder	vi	prioriterer.		

• Troverdig	nektelse	bygger	videre	på	evnen	til	å	nekte	en	aggressor	å	komme	unna	med	en	
bilateral	konflikt.	Dette	igjen	synes	å	bygge	på	evnen	til	hele	tiden	å	kunne	møte	
utfordringer/aggresjon	på	alle	konfliktnivå,	helt	frem	til	det	er	åpenbart	at	alliansen	må	tre	
inn.	Dette	gir	samtidig	evnen	til	å	kunne	eskalere/deeskalere	avhengig	hva	som	er	i	
nasjonens	interesse6.	Modellen	synliggjør	også	at	teoretisk	kan	dette	overlates	til	alliansen,	
men	argumenterer	videre	for	hvorfor	dette	ikke	er	en	sannsynlig	eller	ønsket	løsning.	

• Evnen	til	å	kunne	møte	utfordringer/aggresjon	på	alle	konfliktnivå	innebærer	en	helhetlig	
tilnærming			sammen	med	justissektoren	og	øvrige	sektorer.		I	tillegg	til	evnen	til	å	forstå	hva	
som	er	i	ferd	med	å	skje	krever	dette	sannsynligvis	evner	som	må	være	tilstede	samtidig	for	å	
være	troverdige,	altså:		

																																																													
5	Mer	enn	han	kan	tillate	seg	eller	ønsker	å	bruke	ut	i	fra	et	kost/nytte	perspektiv.	
6	På	lavere	konfliktnivåer	synes	dette	også	å	legge	grunnlag	for	en	mer	langsiktig	løsning	på	eventuelle	
geopolitiske	problem	(IFS	nr.	9/2018).		
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o Evne	til	møte	terror/destabiliseringsaktiviteter	sammen	med	totalforsvaret		
o Evne	til	å	møte	udefinerbare	avdelinger/operasjoner		
o Evne	til	å	møte	lettere	avdelinger	i	direkte	kamp				
o Evne	til	å	møte	robuste	avdelinger	i	direkte	kamp	

Grunnet	vår	alliansetilknytning	må	vi	kunne	gjøre	ovenstående	samtidig	med	at	vi	har	bidrag	
utenfor	Norges	grenser	som	del	av	NATOs	kollektive	forsvar.	

• Evne	til	proporsjonal	avstraffing	synes	å	være	en	nødvendig	komplementær	komponent	til	
troverdig	nektelse	i	en	troverdig	avskrekking.	Således	forklarer	modellen	hvorfor	Norge	som	
småstat	har	valgt	innretting	av	forsvarskonsept	
med	«…	basis	i	NATOs	kollektive	forsvar».	Den	
videre	analysen	synliggjør	også	hvor	lite	
handlingsrom	en	vektlegging	av	avstraffelse	gir	
mht.	å	beholde	nasjonalt	politisk	handlingsrom.	
Med	bakgrunn	i	at	avstraffelse	ikke	handler	om	
hvilken	handling	vi	gjør,	men	hvordan	det	
oppfattes	hos	motstanderen,	kommer	man	
veldig	fort	til	et	punkt	hvor	nasjonen	Norge	ikke	
kan	opptre	på	egen	hånd.	Dette	vil	inntreffe	
allerede	i	diskusjonen	om	tiltaket7,	og	følgelig	har	
nasjonen	allerede	initialt	mistet	handlefrihet.	Det	
bemerkes	også	hvor	lite	fleksibelt	og	
tilpasningsvennlig	avstraffelse	er	som	tiltak	
generelt	for	å	møte	utfordringer	på	alle	
konfliktnivå,	men	at	den	nasjonal	politiske	
handlefrihet	er	borte	før	man	rekker	å	begynne	
er	kanskje	mer	overraskende.	
Således	gir	det	liten	mening	i	å	snakke	om	
fremskaffelse	av	strategiske	kapasiteter	for	nasjonen,	i	betydningen	evne	til	å	ramme	
strategisk,	er	en	styrking	av	forsvaret,	da	disse	kun	kan	anvendes	i	en	slik	rolle8	i	regi	av	
alliansen.	Videre	synes	det	å	være	overraskende	kort	vei	fra	en	avstraffelsestilnærming	til	
avhengighet	av	kjernefysiske	kapabiliteter.	Derimot	vil	samme	kapasiteter	brukt	som	del	av	
en	balansert	struktur	i	en	nektelsesrolle	være	meget	anvendelig.		

• Med	bakgrunn	i	NATOs	relevans	for	forsvaret	av	Norge,	synes	det	åpenbart	at	evne	til	å	møte	
allianseforpliktelser	er	helt	avgjørende,	både	for	å	vedlikeholde	og	styrke	samhold	i	alliansen,	
men	også	for	å	komponere	styrkesammensetninger	som	alliansen	kan	anvende.	Det	er	
tidligere	belyst	hvilke	konsekvenser	dette	har	for	sammensetning	av	luft-,	sjø-	og	landstyrker	
nasjonalt,	men	vi	må	legge	til	grunn	at	vårt	bidrag	også	skal	kunne	anvendes	som	del	av	
NATOs	kollektive	forsvar,	også	utenfor	Norge.	

• Kravet	til	interoperabilitet	synliggjøres	både	i	analysen	av	oppgave	nr.	1	og	2.	Spesielt	for	en	
landstyrke	må	dette	vektlegges,	da	det	er	belyst	at	i	alliansens	forsvar	av	Norge	vil	vår	

																																																													
7			Implisitt	i	dette	ligger	at	man	må	ramme	en	motstander	i	eller	nærme	hans	«centre	of	gravity».	Det	er	
åpenbart	at	dette	ikke	finnes	på	det	territorium	vi	er	satt	til	å	forsvare,	følgelig	snakker	vi	om	operasjoner	som	
alliansen	må	ta	konsekvensen	av.	
8	Er	de	derimot	en	del	av	evnen	til	nektelse	er	plattformene	mer	anvendelig,	under	forutsetning	av	at	
styrkestrukturen	er	innrettet	mot	«Nasjonal	forsvarsevne	til	å	møte	utfordringer	på	alle	konfliktnivå».	

Behov for god sivil beredskap 
mot hybride trusler 

«Jeg ønsker at vi bygger opp en 
enda mer motstandsdyktig 
totalberedskap, som kan stå imot 
uklare og udefinerte hendelser i 
fredstid. Med fylkesmann og DSB 
i spissen kan politi og andre 
relevante samfunnsaktører over 
hele landet bidra til et oppdatert 
og helhetlig situasjonsbilde i det 
daglige, og gi god 
beslutningsstøtte til regjeringen i 
en krisesituasjon.» 

Artikkel i Politiforum 30 jan 2019, 
Ellen Katrine Hætta, politimester i 
Finnmark. 
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nasjonale	landstyrke	innledningsvis	være	alliansens	eneste	landkomponent	i	
operasjonsområdet.	For	å	kunne	anvende	luft-	og	sjøkomponentens	bidrag	i	en	
fellesoperasjon,	vil	derfor	dette	være	avgjørende	viktig.	

• I	perspektivet	å	bidra	i	NATOs	kollektive	forsvar	innenfor	NATOs	operasjonsområde	bør	
NATOs	egne	capability	requirements	basert	på	NATOs	balanserte	kapabilitetsbehov	legges	til	
grunn	for	utviklingen.	

• Videre	er	samtidighetsproblematikk	synliggjort,	ikke	i	form	av	hvilket	volum	som	kreves,	men	
hvorfor	man	logisk	sett	må	ha	evne	til	å	bidra	ute	samtidig	som	«resilience»	beholdes	
hjemme.				
	

Andre	relevante	forhold	

NATOs	kapabiliteter9		
NATO	som	allianse	besitter	i	utgangspunktet	et	meget	begrenset	antall	kapabiliteter	i	fredstid.	
NATOs	avskrekkende	evne	ligger	i	de	samlede	kapabiliteter	nasjonene	kan	stille	inn	i	alliansen.	
Alliansens	evne	er	derfor	summen	av	medlemslandenes	evne	til	å	stille	relevante	kapabiliteter.	For	
Norge	er	det	derfor	avgjørende	at	alliansen	besitter	kapabiliteter	som	gir	en	troverdig	avskrekking,	og	
skulle	denne	avskrekkingen	likevel	feile,	må	alliansen	ha	relevante	kapabiliteter	som	kan	benyttes	på	
norsk	jord	eller	i	våre	nærområder.	Samtidig	er	det	viktig	at	Norge,	som	smånasjon	som	er	helt	
avhengig	av	alliansen,	leverer	de	kapabilitetene	NATO	etterspør.	Hvis	en	rik	nasjon	som	er	helt	
avhengig	av	NATO,	ikke	bidrar	som	lovet,	undergraver	vi	selve	fundamentet	alliansen	er	tuftet	på.	

NATOs	samlede	evne	er	basert	på	kombinasjonen	av	to	primære	søyler;	moderne	våpensystemer	og	
plattformer	på	den	ene	siden,	og	styrker	som	er	trent	for	å	operere	sømløst10	sammen	på	den	andre.	
Å	investere	i	de	riktige	kapabilitetene	er	derfor	avgjørende	for	NATOs	samlede	evne.	NATO	som	
organisasjon	spiller	en	avgjørende	rolle	i	å	vurdere	hvilke	kapabiliteter	alliansen	har	behov	for,	
herunder	sette	mål	for	det	enkelte	medlemsland	og	kollektive	tiltak	for	å	bygge	troverdighet.		

NATOs	strategiske	konsept	identifiserer	kollektivt	forsvar,	krisehåndtering	og	sikkerhetssamarbeid	
som	NATOs	kjerneoppgaver.	Avskrekking	basert	på	en	kombinasjon	av	bl.a.	kjernefysiske	og	
konvensjonelle	kapabiliteter	står	sentralt	i	den	overordnede	strategien.	

Alliansens	medlemsland	har	samtykket	i	å	utvikle	og	opprettholde	en	full	bredde	av	kapabiliteter	som	
er	nødvendig	for	å	avskrekke	og	forsvare	medlemslandene	mot	mulige	trusler.	NATO	Defence	
Planning	Process	(NDPP)	er	alliansens	primære	verktøy	for	å	identifisere	og	prioritere	de	kapabiliteter	
som	er	nødvendig	for	gjennomføre	operasjoner	i	hele	konfliktspekteret,	herunder	høyintensitet	strid.	
NDPP	benyttes	for	å	fremme	medlemslandenes	utvikling	og	leveranse	av	NATOs	kapabiliteter.	

Som	småstat	synes	det	hensiktsmessig	å	være	alliansetilknyttet,	men	det	forplikter.		

Rollefordelingen	er	klar;	vi	har	nasjonal	militær	evne	til	å	møte	utfordringer	og	bringe	dem	til	et	nivå	
hvor	alliansen	udiskutabelt	trer	støttende	til.	Alternativt	deeskalerer	vi	situasjonen	hvis	det	er	i	
nasjonens	interesse.	Dette	er	grunnlaget	for	nasjonal	politisk	handlefrihet.	
																																																													
9	Hentet	fra	NATO.int.	https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49137.htm.	Lastet	30.	mars	2019.	
10	Begrepet	interoperabilitet	benyttes	ofte	om	dette.	
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Samtidig	har	vi	evne	til	bidrag	i	alliansen	utenfor	nasjonens	grenser,	nettopp	for	å	sikre	at	alliansen	
forblir	troverdig.	På	denne	måten	følges	teorien	om	«extended	deterrence»	som	er	beskrevet	som	
en	småstats	anbefalte	tilnærming	til	avskrekking.	

Våre	militære	kapabiliteter	må	stå	lokalisert	slik	at	de	kan	anvendes	etter	hensikten.	Og	hensikten	er	
altså	å	sikre	en	troverdig	avskrekking,	noe	som	gir	utgangspunkt	for	dimensjonering	av	militære	og	
sivile	funksjoner.	Det	essensielle	er	å	synliggjøre	en	vilje,	i	tillegg	til	evne,	til	å	forsvare	landet.	Denne	
viljen	og	evnen	synliggjøres	også	i	bidrag	til	NATO,	hvor	spesielt	landstyrken	innrettes	og	øves	som	
alliansens	landkomponent	i	fellesoperasjoner.	

For	å	indikere	hva	dette	innebærer	for	forsvarets	innretting	henvises	til	gjeldende	fellesoperative	
doktrine11:	

Landstyrker	har	en	sentral	og	ofte	kritisk	rolle	for	utfallet	av	en	fellesoperasjon.	Det	er	
normalt	bare	landstyrker	som	kan	slå	en	motstanders	landstyrker	samt	sikre	landområder	og	
kritiske	landbaserte	objekter.	Landstyrker	har	stor	påvirkning	på	sivilbefolkningen,	de	
muliggjør	effektiv	interaksjon	med	viktige	aktører,	og	de	kan	tilrettelegge	for	at	andre	deler	
av	myndighetsapparatet	og	ikke-statlige	organisasjoner	kan	operere	i	samme	
operasjonsområde.	Bruken	av	landstyrker	representerer	dermed	et	sterkt	signal	om	politisk	
forpliktelse,	og	utgjør	en	betydelig	faktor	i	avskrekkingseffekten	til	en	fellesoperativ	styrke.	

Tidsuavhengige	rammefaktorer	for	landmakt	
Norges	sikkerhet	bygger	på	NATOs	kollektive	forsvar,	som	slår	fast	at	et	væpnet	angrep	på	mot	en	
eller	flere	allierte	skal	betraktes	som	et	væpnet	angrep	på	alle12.	Samtidig	slås	det	ettertrykkelig	fast	
at	medlemslandene	skal	opprettholde	og	utvikle	sin	individuelle	og	felles	evne	til	å	motstå	et	væpnet	
angrep13.	Norge	må	derfor	være	forberedt	på	å	kunne	håndtere	episoder,	kriser	og	militære	angrep	
inntil	alliert	støtte	eventuelt	kommer.	Dette	stiller	store	krav	til	Forsvaret,	spesielt	på	landsiden	hvor	
det	vil	ta	måneder	å	få	på	plass	robuste	styrker.	
Landstyrker	er	et	viktig	element	i	den	fellesoperative	innsatsen,	både	for	å	kunne	slå	en	motstanders	
landstyrker	og	trygge	befolkningen.	Tilstedeværelse	av	landstyrker	gir	et	sterkt	signal	om	politisk	vilje	
og	forpliktelse,	og	landstyrker	utgjør	derfor	en	betydelig	del	av	den	avskrekkende	effekten	av	i	en	
fellesoperativ	styrke.	Landstyrker	er	også	nødvendig	for	å	kunne	samarbeide	effektivt	med	sivile	
aktører	i	et	operasjonsområde14.	
Et	effektivt	forsvar	må	være	domene-balansert.	I	dette	ligger	det	en	erkjennelse	av	at	motstanderen	
både	er	tenkende,	har	en	fri	vilje	og	har	en	stor	bredde	av	kapabiliteter.	En	slik	tenkende	motstander	
vil	analysere	våre	styrker	og	svakheter,	slik	at	han	unngår	våre	fortrinn,	men	utnytter	våre	svakheter.		

Norge	er	i	ferd	med	å	innføre	F-35,	og	gjennom	dette	et	såkalt	femtegenerasjons	luftforsvar.	Dette	
gir	oss	et	betydelig	fortrinn	i	dette	domenet,	noe	en	potensiell	motstanderen	må	forvente	å	unngå	at	
vi	utnytter.	Krigen	i	Afghanistan,	Irak	og	Syria	er	eksempler	på	hvordan	motstandere	innretter	sin	
krigføring	for	å	nekte	Vesten	å	utnytte	teknologiske	fortrinn.	Domene-balanse	handler	derfor	om	å	
utruste	Forsvaret	med	en	bredde	i	kapabiliteter	som	setter	en	motstander	i	betydelige	dilemmaer,	

																																																													
11	Forsvarets	fellesoperative	doktrine	(FFOD),	2014	
12	NATO	Art	5	
13	NATO	Art	3	
14	Forsvarets	fellesoperative	doktrine	(FFOD),	2014	
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samtidig	som	ingen	åpenbare	svakheter	kan	utnyttes.	Dette	krever	både	bredde	og	en	viss	dybde	i	de	
ulike	kapasiteter,	på	land,	i	luften,	til	sjøs	og	i	Cyber	og	Space.	

Landmaktens	utledede	evnebehov		
En	helhetlig	tilnærming	for	å	møte	utfordringer	på	alle	konfliktnivå	er	nødvendig.	Dette	krever	
innsats	på	tvers	av	samfunnssektorer,	og	spesielt	samvirke	med	politi	må	være	godt	utviklet.	
Samarbeid	med	andre	aktører	stiller	store	krav	til	interoperabilitet,	og	fleksibel	kommando	og	
kontroll.			

Landstridskreftene	skal	i	hele	konfliktspekteret	kunne	virke	i	god	interaksjon	med	de	sivile	
funksjoner,	en	fellesoperativ	og	flernasjonal	ramme.	På	denne	måten	sikres	en	nasjonal	forsvarsevne	
til	å	møte	utfordringer	på	alle	konfliktnivåer.	Norske	ledelseselementer	må	kunne	inngå	til	støtte	for	
det	sivile	samfunn,	i	flernasjonale	rammeverk	og	selv	også	kunne	lede	flernasjonale	styrker.	Bredden	
i	utfordringer	og	mulige	trusler	fordrer	omstillingsevne	og	tilpasningsevne.			

Fleksibilitet	og	tilpasningsevne	innebærer	evne	til	oppdragsorganisering	og	høy	kvalitet.	Det	betyr	en	
slagkraftig	struktur,	med	relevant	reaksjonsevne,	deployeringsevne,	høy	mobilitet	og	
interoperabilitet.	Analyse	av	scenarier	tilsier	at	landstridskreftene	tildeles	oppdrag	som	ikke	kan	løses	
av	andre.		

Analyse	av	kapabilitetsbehovene	viser	at	landstridskreftenes	struktur	bør	være	komplett,	balansert	
og	bestå	av	komplementære	bestanddeler.	Videre	er	landstridskreftene	balansert	og	
komplementære	med	andre	stridskrefter	i	fellesoperasjonen.	

Den	nasjonale	dimensjonen	er	grunnlaget	for	utviklingen.	Samtidig	er	tellende	bidrag	som	del	av	
NATOs	kollektive	forsvar	viktig	for	utviklingen	av	landstridskreftene.	Landstridskreftene	trenes	derfor	
som	landkomponent	i	NATOs	fellesoperasjoner.	Dette	gir	kompetanseheving,	bidrar	til	troverdighet	
og	er	relevant	for	nasjonale	oppgaver.	Strukturlikhet	hjemme	og	ute	bør	tilstrebes.			

Landstridskreftene	må	bestå	av	mennesker	som	er	organisert,	utrustet	og	trent	for	å	løse	et	bredt	
oppgavespektrum.	Menneskene	er	innovative	av	natur	og	opererer	i	organisasjoner	med	en	
balansert	evne	til	å	rette	kombinerte	effekter	mot	motstanderen	og	som	anvender	ny	teknologi	der	
den	er	operativ	nyttig.	Konfliktens	karakter	er	omskiftelig,	men	krigens	natur	består	og	stiller	
spesielle	krav	til	personellets	evner	og	kompetanse.	Komplekse	miljøer,	usikker	fremtid,	høyt	
teknologisk	nivå	og	behovet	for	reaksjonsevne	fordrer	høy	kompetanse,	gripbarhet	og	fleksibilitet	
hos	personellet.		

En	robust	evne	til	strid	nasjonalt,	med	samordnet	innsats	fra	alle	våpen-	og	troppearter	som	del	av	
fellesoperasjoner,	gir	god	troverdighet	som	bidrar	til	avskrekking	og	forebygging	av	væpnet	konflikt.		
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Kapabilitetsbehovene	for	de	mobile	landstridskreftene	nasjonalt	er:		

• Evne	til	å	lede	taktiske	samvirkeoperasjoner	i	en	fellesoperativ	ramme.		
• Evne	til	å	innhente,	analysere	og	distribuere	informasjon	på	taktisk	nivå.		
• Evne	til	å	påvirke	fienden	med	direkte	og	indirekte	ild,	samt	lede	ild	fra	andre	forsvarsgrener.	
• Evne	til	å	beskytte	deler	av	manøverstyrken	mot	tyngre	ild,	mens	deler	av	manøverstyrken	og	

taktisk	støtte-	og	logistikkavdelinger	må	ha	evne	til	å	beskytte	seg	mot	splinter	og	lett	ild.	
Manøverstyrkene	må	også	ha	evne	til	å	beskytte	seg	mot	en	lufttrussel	og	mot	CBRN-våpen.		

• Evne	til	lendemobilitet	for	storparten	av	manøverstyrken.	En	mindre	andel	lettere	styrker	
(lavere	beskyttelse	og	ildkraft)	må	ha	stor	evne	til	å	nytte	taktisk	lufttransport	og	ha	høy	
mobilitet	i	komplekst	terreng.	

• Evne	til	anti-mobilitet	og	evne	til	å	åpne	veiakser	for	eget	bruk.		
• Evne	til	logistisk	understøttelse	på	taktisk	nivå.		

Landstridskreftene	har	også	oppgaver	der	behovet	for	mobilitet,	beskyttelse	og	ildkraft	er	relativt	
lavt,	men	hvor	tilstedeværelse	og	reaksjonsevne	vil	være	viktigere.	Oppgavene	består	i	å	sikre	
objekter	og	infrastruktur	av	betydning	for	gjennomføringen	av	større	militære	operasjoner	nasjonalt,	
men	også	evne	til	å	respondere	raskt	på	oppdukkende	trusler	av	mer	lokal	karakter:	

• Evne	til	situasjonsbestemt	sikring	av	aktiviteter	og	infrastruktur.		
• Evne	til	sivilt-militært	samarbeid	og	oppdragsløsning.		

Landstridskreftene	vil	ha	behov	for	de	samme	evner	i	operasjoner	utenlands	som	i	nasjonale	
operasjoner.	For	å	unngå	en	forvitring	av	kompetansen	til	å	gjennomføre	samvirkeoperasjoner,	
forutsettes	det	at	de	elementer	som	deployeres	utenlands,	er	de	samme	som	brukes	nasjonalt.	De	
evner	som	kommer	i	tillegg	eller	som	har	et	noe	endret	innhold	i	forhold	til	de	som	utledes	av	
nasjonale	behov	er:		

• Evne	til	å	operere	i,	og	ha	liaison	med,	flernasjonale	forband	på	lavere	taktisk	nivå.		
• Evne	til	interaksjon	med	lokale	befolkninger	og	lokale	partnerstyrker.			
• Evne	til	CIMIC	og	taktisk	PSYOPS.		
• Evne	til	å	kontrollere	menneskemengder.			
• Evne	til	å	beskytte	seg	mot	Improvised	Explosive	Devices	(IED)	og	miner.		
• Evne	til	å	bevege	seg	langs	veiakser	for	storparten	av	manøverstyrken,	mens	en	mindre	del	

av	styrken	(avhengig	av	oppdrag)	må	ha	lendemobilitet.		
• Evne	til	å	beskytte	seg	mot	splinter	og	lett	ild.	Kun	unntaksvis	evne	til	å	beskytte	seg	mot	

tung	ild.		
• Evne	til	tungt,	middels	og	lett	vedlikehold.		
• Evne	til	å	bidra	i	Theatre	Enabling	Forces	(TEF).			

Gjensidige	kapabilitetsbidrag		
Kapabiliteter	vil	i	fellesoperasjoner	virke	på	tvers	av	forsvarsgrenene,	det	vil	si	komponentene	i	
fellesoperasjonen.	I	konseptet	er	ikke	de	øvrige	komponenters,	spesialstyrkenes	eller	
fellesressursenes	kapabiliteter	utdypet	nærmere.	Disse	kan	imidlertid	virke	i	landdomenet,	påvirkes	
av	landdomenet	og	bidra	i	landoperasjoner.	En	del	av	kapabilitetene	vil	være	helt	avgjørende	for	



	

	
	

30	

landstridskreftenes	oppdragsutførelse	både	nasjonalt	og	i	utenlands-operasjoner.	Dette	kommer	
spesielt	til	uttrykk	gjennom	evnen	til	lokal	luftoverlegenhet	og	luft-til-bakke	presisjonsengasjement.		

Landkomponentens	bidrag	til	fellesoperasjoner	og	til	øvrige	komponenters	oppdragsutførelse:	

• Kontroll	over	landterritorium	og	befolkning	over	tid		
• Informasjonsinnhenting	og	etterretningsproduksjon		
• Påvirkning	av	motstanderens	vilje	og	evne		
• Sikring	av	infrastruktur,	baser,	forsyningslinjer	mv		
• Logistikk	for	egne	og	andre	stridskrefter.		

Sjøkomponentens	bidrag	til	landkomponenten:	

• Sjøkontroll	eller	sjønektelse	i	havområdet	utenfor	landoperasjonsområdet		
• Sjøtransport	og	logistikk	på	kjøl,	eksempelvis;	styrkeinnsetting	og	evakuering		
• Innsats	i	kystsonen;	herunder	landmålsbeskytning		
• Etterretning	og	overvåkning	i	kystsonen		
• Luftvern.		

Luftkomponentens	bidrag	til	landkomponenten:		

• Etterretning	og	overvåkning		
• Lokal	luftoverlegenhet	
• Luft-til-bakke	målutvelgelse	og	presisjonslevert	ild		
• Lufttransport	og	innsetting	med	helikopter	og	fly.		

Fellesressursenes	bidrag	til	landkomponenten:	

• Landbasert	logistikk	for	deployerte	og	mobile	styrker		
• Strategisk	etterretning		
• Informasjonsinfrastruktur		
• Sanitet;	behandling	og	evakuering.	


