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Det norske konseptet for Nettverksbasert Forsvar  
- en organisasjonsteoretisk mangtydighet. 

Den norske Forsvarssjefen har i tre tekster presentert den norske tilnærmingen 
til nettverksbasert forsvar (NbF). Tekstene beskriver de funksjonelle 
elementene, operasjonsmetoder, kommando- og arbeidsprosesser og det 
teoretiske grunnlaget for nettverksbasert forsvar.  
Oppgaven har hatt til hensikt å beskrive den underliggende 
organisasjonsstrukturen for det norske NbF konseptet og hvilke sentrale tema 
som gis for lederskapet i NbF. Rammeverket for organisasjonsstrukturanalysen 
har tatt sitt utgangspunkt i Abrahamsson og Anderssens (2000) arbeid om å 
forstå og beskrive organisasjoner. Analysen har strukturert beskrivelser i NbF 
litteraturen etter tre imperativ som begrenser organisasjonsstrukturen (størrelse, 
teknologi og omgivelser) og tre gjensidig avhengige beskrivende dimensjoner 
for strukturen; grad av formalisering, sentralisering og spesialisering. 
Rammeverket for analyse av lederskap, var basert på Bruzelius and Skärvads 
(2000) lederskapsbeskrivelser. 
Resultatet av analysen viste at NbF konseptet ikke gir en entydig beskrivelse av 
organisasjonsstrukturen. Strukturen gis ingen noen begrensninger og har 
karakteristika som medfører flere organisasjonsstrukturer. Lederskapet i et NbF 
konsept må primært bygge på tillit, men det gis ingen helhetlig beskrivelse av 
hvordan dette skal oppnås. Kravene til lederkompetanse og personlige 
egenskaper er komplekse og kan vanskelig oppnås av enkeltindivider.  
Nøkkelord: 
organisasjonsstruktur, nettverksbasert forsvar, lederskap, Norge, 
forsvarskonsept 
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ABSTRACT 
 

Title 
The Norwegian Consept for Networkbased Defence – a splitted organizational 
framework. 

Summary 
The Commander in Chief of the Norwegian Armed Forces has in three texts 
presented the Norwegian approach to Network Centric Warfare (NbF). The 
texts describe the functional elements, modes of operation, command- and 
work processes for the new organization. This thesis has analysed the 
Norwegian concept within the framework of classic organizational theory, in 
order to find the underlying organizational structure and demands for military 
leaders. The theoretical framework used is Abrahamsson and Anderssen’s 
(2000) work on understanding and describing organizations. The analysis has 
structured findings in the NbF concept, with regard to 3 imperatives that limits 
the organizational structure and 3 reciprocally dependently categories that 
describes the organizational structure with regard to degree of centralization, 
formalization and specialization. The theoretical framework used analysing 
leadership and competencies are based on the work of Bruzelius and Skärvad 
(2000). The results indicated that the NbF structure is ambiguous; trust is 
fundamental for the leadership philosophy and that there are unrealistic 
demands for competencies. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 
Innføring av og jobbing i ulike former for nettverk, overgang til 
nettverksbaserte organisasjonsformer og hierarkiets tilsynelatende dødsdom, 
kan synes å være en trend i både militære og sivile organisasjoner i starten av 
det nye århundret. Artikler, forskning og bøker innen lederskap, organisasjons- 
og teknikkutvikling presenterer en flom av nye måter å organisere struktur, 
arbeidsmåte og teknikk på, for å forbedre organisasjonen. De har nesten alle til 
felles at en organisasjon, kommersiell eller ikke kommersiell, må foreta 
transformasjonen til nettverksorganisasjonen, eller den virtuelle 
organisasjonen. Det er ikke lett å holde rede på hva som er best og riktig tenkt 
for ens egen organisasjon. Ulike forskere, ledere og forfattere presenterer alle 
sitt syn på hvorfor og hvordan man skal foreta denne transformeringen.  

Den generelle samfunnsutviklingen med innføring og etter hvert avhengighet 
av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, har også påvirket den militære 
verden. Spesielt USA har stått i spissen for denne utviklingen. Begrepet 
”Revolution in Military Affairs” (RMA) kom fra USA, hvor hovedbudskapet 
var å utnytte teknikk- og vitenskapsutviklingen for å oppnå; ”Dominant 
Battlespace Awareness ”, ”Precision Engagement ”, ”Focused Logistics” og 
”Full-Dimensional Protection”. Den militære organisasjonens overlevelse og 
en vellykket militær operasjon avhenger tilsynelatende av å kunne utnytte de 
muligheter som informasjons- og kommunikasjonsteknologien gir1. Begrepet 
RMA har imidlertid mer eller mindre blitt overført til Network Centric Warfare 
( NWC), hvor man hevder at; 

”Now, fundamental changes are affecting the very character of 
war. Who can make war is changing as a result of weapons 
proliferation and the fact that the tools of war increasingly are 
marketplace commodities. By extension, these affect the where, 
the when, and the how of war. These changes have been 
dominated by the co-evolution of economics, information 
technology, and business processes and organizations, and 
they are linked by three themes2: 

 The shift in focus from the platform to the network  
 The shift from viewing actors as independent to viewing them as 

part of a continuously adapting ecosystem 

 The importance of making strategic choices to adapt or even 
survive in such changing ecosystems 

                                                 
1 Joint Chiefs of Staff. Joint Vision 2020. US Government printing office, Washington June 
2000. 1-9 
2 Cebrowski, A K & Garstka, J J. "Network-Centric Warfare: Its Origin and Future," U.S. 
Naval Institute Proceedings, January 1998 
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Ut fra dette konkluderer jeg med at krigens omgivelser og aktører kan 
karakteriseres til å være i kontinuerlig endring. Nettverkstenkingen har også 
fått høyere prioritet enn utviklingen av den enkelte våpenplattforms kapasiteter. 

NWC eller Nettverksbasert Forsvar (NbF) som det heter på norsk, er også i 
fokus i norske militære og politiske kretser for tiden. Dette hovedsaklig som en 
konsekvens av Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003 (FSJ MFU 03). 
FSJ MU 03 er et ledd i prosessen mot den neste Langtidsplanen for Forsvaret. 
FSJ MFU 03 er Forsvarssjefens (FSJ) anbefaling til Forsvarsdepartementet 
(FD) i Norge, om hvordan Forsvarets skal være organisert, utrustet, lokalisert 
og trent innenfor de politiske gitte rammer. Som en del av totalutredningen har 
det kommet ut to delutredninger innenfor NbF: (1) Konsept for nettverksbasert 
anvendelse av militærmakt og (2) Kommandokonsept i Nettverksbasert 
Forsvar. Bakgrunnen for disse to legges imidlertid i ”Introduksjon til 
nettverksbasert forsvar” 3. 

I ”Introduksjon til nettverksbasert forsvar”4 gis det to strategiske årsaker til at 
Forsvaret i Norge bør gå mot en nettverksorganisasjon. Den ene går på at 
Forsvaret ikke kan isoleres fra den øvrige samfunnsutvikling og må følge med i 
tiden. Dette betyr at den informasjons- og kommunikasjonsteknologi som nå er 
tilgjengelig og som kontinuerlig videreutvikles, må innføres og utnyttes for å 
rasjonalisere og effektivisere Forsvaret. Spesielt innen områdene 
stridseffektivitet og fleksibilitet, ser man for seg at Forsvaret i større grad må 
utnytte den teknologiske utvikling. Forsvaret har her tilsynelatende intet valg, 
men må utvikle og implementere nye teknologiske løsninger. 

Den andre årsaken knyttes til både spekter og art på Forsvarets oppgaver i 
fremtiden. Spektret har blitt utvidet, men det legges sterkt vekt på at det har 
kommet en økende usikkerhet med tanke på motstanderen. Denne usikkerheten 
knyttes til hvem motstanderen kan tenkes å være, hvilke kapasiteter han har og  
den type trussel en motstander kan utgjøre. For å motvirke det utvidete spekter 
og art av krigføring må Forsvaret:  

”utvikle en fleksibel og tilpasningsdyktig organisasjon med 
kapasiteter som på en dynamisk måte må kunne settes sammen 
og operere effektivt mot et stort spekter av utfordringer, både i 
Norge og i utlandet. Nettverksbaserte konsepter vil kunne være 
et redskap for å oppnå nettopp dette.”5 

 
Det gis altså både en samfunnsmessig og en militærstrategisk årsak til at 
Forsvaret i Norge bør gå i en nettverksorientert retning. Det amerikanske NWC 
konseptet kan sies å ha inspirert andre lands forsvar til å utvikle lignende 
konsepter og teorier, så også med det norske NbF konseptet. Begge har som 
beveggrunn at omgivelsene er i kontinuerlig endring og den generelle 
samfunnsutviklingen medfører at også Forsvaret må foreta transformeringen til 

                                                 
3 Forsvarets stabsskole, Militærteoretisk skriftserie – nr 1, Introduksjon til nettverksbasert 
forsvar, Oslo, Forsvarets stabsskole mars 2001 
4 Ibid. 4-5 
5 Ibid. 5 
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et nettverkskonsept. Forsvaret i Norge skal med andre ord transformeres til et 
nettverksbasert forsvar.  

1.2 Problematisering og problemformulering 
Dersom jeg skal forsøke å beskrive hva et nettverksbasert forsvar er, så vil jeg 
trekke fram følgende forklarende perspektiver:  

 Et teknisk perspektiv - Utfordringen ved å innføre elektroniske 
informasjonssystemer og sammenknytning av data fra alle slagfeltets 
komponenter og utviklingen av disse komponenter (materiell).  
 Et organisatorisk og sosialt perspektiv - Et nytt konsept for å endre 

forsvarets organisasjonsstruktur og arbeidsform.  
 Et doktrinelt6 perspektiv - En ny måte å føre strid på. NbF er derved et 

konsept for krigføring som skal gi økt tempo, økt evne til å svare, 
lavere risiko og kostnader med økt stridsevne. 

 
I realiteten utgjør NbF alle tre perspektivene, selv om det tekniske og 
doktrinelle perspektivet kan sies å ha vært det sterkest fokuserte i den generelle 
litteraturen rundt nettverksbasert forsvar. I norsk NbF litteratur understrekes at 
det må være en samordnet utvikling av organisasjon, prosesser og materiell7.  

I den tekniske diskusjonen har det dreid seg mye om hvordan man skal få den 
avgjørende informasjonsflyten til å fungere. Jeg mener at dette er tekniske 
problem som vil løses med tiden. Dog er dette perspektivet grunnleggende for 
å kunne implementere en nettverksorientert eller nettverksbasert organisasjon. 
Teknikkens hovedoppgave er imidlertid å understøtte og muliggjøre konseptet, 
ikke å styre det. 

Hvordan det ”nye” Forsvaret skal fremstå som organisasjonsform (struktur) og 
funksjon, er etter min mening ikke beskrevet så helhetlig og utførlig som 
ønskelig i den norske NbF litteraturen.  

En innledende gjennomgang av den norske NbF litteraturen etterlater hos meg 
et inntrykk av at dette er en funksjonsbeskrivelse av hvordan NbF er tenkt å 
fungere. Å beskrive hvordan funksjonene i et NbF skal være er en viktig del av 
et helhetlig organisasjonskonsept. Jeg savner en imidlertid en klarere 
redegjørelse av den organisasjonsstruktur, eventuelt en krigs- og en 
fredsstruktur, som skal produsere personell, avdelinger og materiell som skal 
være nettverksbasert. Ved å analysere den eksisterende NbF litteraturen 
nærmere, kan det kanskje være mulig å trekke ut viktige element som kan 
utgjøre grunnlaget for en organisasjonsstruktur for NbF. 

På den doktrinelle siden ligger fremdeles den manøverteoretiske doktrinen til 
grunn, med en situasjonsbestemt veksling mellom oppdrags- og ordrestyring 

                                                 
6 ”Grunnleggende læresetninger for utvikling og bruk av militære styrker til støtte for 
nasjonale målsettinger. De er retningsgivende, men krever vurderinger når de anvendes”. 
Forsvarets overkommando, Forsvarets Fellesoperative doktrine, Forsvarets overkommando, 
februar 2000. 13 
7 Forsvarets overkommando , Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, Konsept for 
nettverksbasert anvendelse av militærmakt - Grunnlag, Forsvarets overkommando, februar 
2003. 50 
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som føringsprinsipp8. Et nettverksbasert forsvar skal med 
informasjonsteknikkens hjelp kunne utnytte manøverdoktrinen og 
informasjonsoverlegenhet på en bedre måte. Dette vil kanskje bety at det må 
stilles endrede krav til ledere og ledelsen av et nettverksbasert Forsvar. 
Følgelig blir det interessant å se på hva den norske NbF litteraturen gir av 
retningslinjer og krav til ledere og ledelse av NbF. 

For at man skal kunne få aksept og riktige beslutninger på veien mot et 
nettverksbasert forsvar i Norge, mener jeg det er vesentlig å beskrive en større 
organisatorisk helhet, enn det som foreligger i dag. Det organisatoriske 
skjelettet, med strukturer og beskrivelser av hvilken kompetanse menneskene 
skal ha og under hvilke forutsetninger de skal jobbe, er etter min mening, en 
viktig del av konseptet for et nettverksbasert Forsvar.  

Jeg ønsker derfor å finne det militære skjelettet for ledelse og 
organisasjonsstruktur som skisseres i NbF konseptet. Dette skjelettet kommer 
ikke eksplisitt til uttrykk i den eksisterende norske NbF litteraturen. Skjelettet 
er sentralt for innføringen av en ny organisasjonsform og funksjon som NbF i 
realiteten er. Uten dette på plass, vil debatten rundt utforming, funksjonering 
og innføring av NbF preges av uoverensstemmelser om hva man legger i 
begrepene og hvilken forsvarsstruktur og funksjon som egentlig beskrives.  

Min problemformulering blir da: 

Hvilken beskrivelse av organisasjonsstruktur og lederskap er det eksisterende 
norsk NbF litteratur egentlig gir og kan det tenkes at det er en Ole Brum 
løsning, ”Ja takk, begge deler”, det norske NbF konseptet skisserer? 

1.3 Hensikt og spørsmålsstillinger 
Hensikten med denne oppgaven er å analysere sentrale 
organisasjonsstrukturelle og lederskapstema i det norske NbF konseptet.  

Ved hjelp av en organisasjonsteoretisk innfallsvinkel til tekstanalysen, kan jeg 
få svar på hvordan NbF konseptet i Norge beskriver temaene 
organisasjonsstruktur og krav til ledelse og ledere. Bruken av et 
organisasjonsteoretisk verktøy medfører at jeg kan diskutere 
organisasjonsteoretiske og lederskapsmessige diskurser ved NbF konseptet slik 
det fremstår pr mars 2003. Dette vil da gjøre det mulig for meg  å gi eventuelle 
anbefalinger på sentrale tema innen problemområdet som bør utvikles videre i 
konseptet. 

For å kunne gjøre dette, ønsker jeg å finne svar på følgende spørsmålsstillinger 
ved det norske NbF konseptet: 

1) Hvilke sentrale lederskaps- og organisasjonsstrukturelle tema kan 
utledes fra det norske NbF konseptet? 

                                                 
8 Forsvarets overkommando , Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, Konsept for 
nettverksbasert anvendelse av militærmakt - Grunnlag, Forsvarets overkommando, februar 
2003. 31 
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2) Fins det ut fra den beskrevne organisasjons- og lederskapsteori, 
motsetninger innen eller mellom disse sentrale tema i det norske NbF 
konseptet? 

3) Tar NbF konseptet stilling til eller konsekvensene av eventuelle 
motsetninger eller problemområder innen disse organisasjons- og 
lederskapsteoretiske tema? 

1.4 Avgrensninger og antagelser 

Jeg vil kun behandle det norske nettverksbasert konseptet. I dette ligger at selv 
om Norge er medlem i NATO, så vil jeg ikke belyse et nettverksbasert forsvar 
som en del av en allianse. I og med at jeg ser på det norske konseptet for NbF 
vil jeg ikke isolere meg til å se på bare en forsvarsgren, men velger å se på 
Forsvaret i Norge som en helhet. I tillegg velger jeg å kun behandle materiale 
som ikke er gradert. Dette både for å forenkle håndteringen av oppgaven og for 
å kunne la den primære lesergruppen, mine medelever, kunne ta del i 
oppgaven.  

Oppgaven har ikke til hensikt å diskutere tekniske problemområder i forhold til 
NbF konseptet. Figur 4 Modell av en nettverksbasert virksomhet på side 16, 
viser hvordan NbF konseptet skisserer en nettverksbasert virksomhet. Min 
analyse og diskusjon rettes mot de prosesser og strukturer som beskrives i 
konseptet for å bruke og utnytte situasjonsbevissthet. Jeg tar altså ikke stilling 
til om det er mulig å realisere et sterkt forbedret og delt situasjonsbilde innen 
den militære organisasjonen, med bakgrunn i en ny teknisk 
informasjonsinfrastruktur. Mitt utgangspunkt er at dette er mulig og er en 
sentral inngangsverdi for NbF.  

Jeg kommer ikke til å diskutere hvorvidt det på bakgrunn av innføringen av et 
nettverksbasert Forsvar, er mulig å ta ut de effekter som beskrives i figur 4 og i 
den norske NbF litteraturen. Videre ligger det ikke innenfor denne oppgaves 
ramme å komme frem til alle faktorer som eventuelt kan hindre en vellykket 
implementering av NbF. Økonomiske rammer for Forsvaret, politiske styringer 
mv vil helt klart kunne få store konsekvenser for et norsk NbF. Mitt fokus 
ligger på organisasjonsstrukturen og hvilke krav/egenskaper som stilles til 
primært sjefene i en NbF organisasjon. 

Til tross for disse avgrensningene er problemområdet fremdeles ganske stort. 
Årsaken til at jeg ikke avgrenser meg ytterligere, ligger i at det fremdeles er et 
konsept som jeg velger å analysere. Hvordan det reelle nettverksbaserte 
Forsvaret vil bli i virkeligheten, gjenstår å se. I en pågående utviklingsfase, 
mener jeg da at det blir viktig å se på hvordan det hele skal henge sammen, i 
stedet for å foreta inngående analyser på detaljer. Organisasjonsstruktur og 
ledelse er gjensidig avhengig av hverandre, da strukturen definerer arbeids- og 
autoritetsfordeling og derved fordelingen av posisjoner med tilhørende 
ansvarsområde. 

Leseren av denne oppgaven antas å ha grunnleggende kunnskaper innen 
organisasjonsteori, ledelse, militærfaglige termer og doktriner. Den generelle 
bakgrunnen for et nettverksbasert forsvarskonsept bør også være kjent for 
leseren. 
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1.5 Definisjoner og sentrale begrep 

Spesielle ord og uttrykk som brukes i denne oppgaven vil bli fortløpende bli 
forklart, forøvrig så henvises det til vedlegg 1. Det er imidlertid viktig for 
leseren å ha en vite hva jeg legger i begrepet nettverk. Nettverk kan defineres 
som følger: Nätverk är det totala mönster av relationer inom en grupp av 
organsationer som agerar för att uppnå gemensamma mål9. Jeg vil imidlertid 
presisere at jeg med relasjoner inkluderer både horisontale, vertikale, tekniske 
og sosiale relasjoner, inkludert knutepunkter og forbindelseslinjer. Hvorvidt 
nettverk alltid har felles mål mener jeg det kan stilles spørsmålstegn ved. 
Uformelle sosiale nettverk må for eksempel ikke nødvendigvis ha et felles mål. 
En familie kan betegnes som et nettverk, men har av den grunn ikke 
nødvendigvis et felles mål. Med tanke på intensjonen med denne oppgaven blir 
det viktig å definere at nettverk i en organisasjon ikke nødvendigvis behøver å 
agere for å oppnå felles mål. Her mener jeg både elementene i et eller flere 
nettverk og det totale antallet nettverk som kan oppstå i en organisasjon. 

For en liste over sentrale begrep, som er definert i det norske NbF konseptet 
henvises til ordlisten i vedlegg 1. 

1.6 Disposisjon 

I denne innledningen har jeg redegjort for bakgrunnen for mitt valg av emne, 
problemformulering, hensikt, spørsmålsstillinger og avgrensninger.  

I neste kapittel vil jeg redegjøre for den metode jeg har valgt for å kunne 
besvare mine spørsmålsstillinger innenfor rammen av problemområdet. I 
tillegg følger en kritisk granskning av underlagsmateriale og 
undersøkelsesmetode.  

Kapittel tre gir en beskrivelse av det organisasjonsteoretiske verktøy som jeg 
har funnet nødvendig å bruke, for å kunne foreta en tekstanalyse av det 
empiriske underlaget.  

Det fjerde kapitlet vil gi en kort generell beskrivelse til det norske NbF 
konseptet med vekt på organisasjons-, funksjons-, struktur- og 
ledelsesbeskrivelse ut fra det empiriske grunnlagsmaterialet.  

Deretter følger en tekstanalyse av det norske NbF konseptet ved hjelp av 
teorien. Der vil jeg først strukturere det som skrives i det norske NbF konseptet 
iht de analysemønster som teorien definerer. Resultatet av denne 
struktureringen vil deretter bli behandlet for å finne og belyse struktur og 
lederskapstema i det norske NbF konseptet ut fra mine spørsmålstillinger.  

I diskusjonsdelen vil jeg diskutere temaene i forhold til spørsmålsstillingene og 
komme frem til en status og anbefalinger med tanke på organisasjonsstruktur 
og ledelse. I diskusjonsdelen vil jeg også trekke inn paralleller fra den sivile 
verden for å kunne belyse mitt resultat fra andre perspektiver.  

                                                 
9 Flodhammar et al, Industriell marknadsføring. 1991 
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2 METODE OG KILDEMATERIALE 
2.1 Metode 
For å løse målsetningen med denne oppgaven, må jeg finne de sentrale 
lederskaps- og organisasjonsstrukturelle tema som den norske NbF litteraturen 
gir. Jeg har valgt å foreta en tekstanalyse av norsk NbF litteratur innenfor 
rammen av en generell og deskriptiv organisasjons- og lederskapsteoretisk 
beskrivelse. Dette blir da min analyse med påfølgende resultat. Metoden blir 
derved deduktiv av art med referanse til min problemformulering gitt i pkt 1.2. 
Teoritilknytningen er forsøkt å være mest mulig perspektivfri og deskriptiv for 
ikke å gi en bias ut fra f. eks systemteoretisk, situasjonsbasert eller 
rasjonalistisk teori. Analysen og diskusjonen blir en organisasjonsteoretisk 
tolkning av empirien. Analysedelen har da til hensikt å på en så objektiv måte 
som mulig, besvare mine spørsmålsstillinger ut fra ut fra det teoretiske 
rammeverket. Diskusjonsdelen vil søke å føre analysen videre på et mer 
subjektivt, men belagt grunnlag.  

2.2 Kildekritikk, reliabilitet og validitet 
Mitt empiriske underlag utgjøres av den norske NbF litteraturen som pr medio 
mars 2003 omfatter følgende skrifter: 

 Militærteoretisk skriftserie – nr 1, Introduksjon til Nettverksbasert 
forsvar, Oslo, mars 2001  
 Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, Kommandokonsept i 

Nettverksbasert Forsvar, februar 2003 
 Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, Konsept for 

nettverksbasert anvendelse av militærmakt – Grunnlag, februar 2003. 
 
Materialet består av offentlige tilgjengelige og for tiden de eneste ugraderte 
kilder som fins om det norske nettverksbaserte forsvaret. Det fins etter mitt 
vitende kun en norsk kilde til, men denne er unntatt offentlighet. Den faller 
dessverre ut som empirisk grunnlag, da oppgaven skal være ugradert.  

Materialet har blitt utarbeidet av tverrfaglige prosjektarbeidsgrupper med 
overveiende militær representasjon etter oppdrag fra den norske 
Forsvarssjefen. Materialet vil derved danne et realistisk og samtidig, om enn 
temporært, bilde av NbF konseptet i Norge, slik det foreligger pr mars 2003.  

Det skrives i kildematerialet at konseptet er en tilpassning av det amerikanske 
NWC. Følgelig vil det da kunne være slik at den norske tilpassningen har 
medført at viktige aspekter eller forutsetninger ved det amerikanske konseptet 
har gått tapt. Men siden det er det norske NbF konseptet som skal undersøkes, 
må den empiriske undersøkelsen holde det amerikanske eller andre lands 
konsept utenfor.  

NbF er i kontinuerlig utvikling i Norge og det er etter mitt vitende ikke tatt 
noen formelle beslutninger på hvordan og når NbF skal implementeres i Norge. 
Materialet er ikke uavhengig av hverandre, da de til en viss grad bygger på 
hverandre. ”Introduksjon til Nettverksbasert Forsvar” kom som den første i 
serien og de to øvrige som mer eller mindre parallelt utarbeidede dokumenter. 
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Det empiriske grunnlagsmateriale som jeg bruker i oppgaven, må regnes som 
det skriftlige, konseptuelle militære grunnlag for en realisering av det norske 
NbF. 

Med hensyn til det organisasjonsteoretiske referansegrunnlaget, så finns det et 
vell av litteratur å velge imellom. Jeg har for den empiriske undersøkelsen 
valgt ut to bøker som har vært brukt som pensumlitteratur ved 
Chefsprogrammet på Forsvarshøgskolan i Stockholm.  

Bøkene ”Organisation”10 og ”Integrerad organisationslära”11 gir oversiktlige 
sammendrag over den viktigste forskning og teorier om organisasjoner og 
ledelse. Organisasjonsstrukturen står sentralt i Abrahamssons og Andersons 
forklaringsmodell for organisasjoner og hvordan de ulike delene (strukturen) i 
en organisasjon må henge sammen for å virke som en enhet.  

Organisasjonsteoretikeren Henry Mintzberg brukes i NbF konseptet for å 
utforme kommandostrukturen i NbF12. Å bruke hans ”Structure in fives13”vil 
da bli å vurdere en teoris egnethet ved å bruke samme teori som 
analyseverktøy. ”Structure in fives” faller derved bort, selv om den av 
Bruzelius/Skärvad betegnes som et standardverk og en meget god lærebok i 
valg og utforming av en organisasjon. 

Abrahamssons/Andersens bok gir en modell for karakteristika og beskrivelse 
av organisasjoner. Bruzelius/Skärvad gir en relativt uttømmende beskrivelse av 
klassiske lederskapsteorier og forskning. Det jeg finner i min 
organisasjonsanalyse ved hjelp av Abrahamssons/Andersens’ verktøy og 
karakteristika for lederskap som funnet ved Bruzelius/Skärvads verktøy kan da 
brukes som et startpunkt for å analysere hva det norske NbF konseptet sier om 
organisasjonsstruktur og lederskap. Reliabiliteten i undersøkelsen blir derved 
så god som mulig, gitt at jeg klarer å selektere det NbF konseptet sier på et 
objektivt vis ut fra teoriens sorteringskriteria.  

Med hensyn til validiteten, så kan det hevdes at det teoretiske analyseverktøy 
jeg bruker i min empiriske undersøkelse, kun er egnet for ”klassiske” 
organisasjoner og ikke ”nye” organisasjonsformer som f. eks 
nettverksorganisasjoner. Det kan tenkes at nettverksorganisasjoner fungerer og 
er satt sammen på et helt annet vis enn de klassiske organisasjonene. 
Abrahamsson og Anderssen bygger mye av sin teori på sammenstilling av de 
klassiske bidragene til organisasjonsteori. Min analyse vil, dersom så er tilfelle, 
derved bli som å måle centimeter med en tommestokk. For å være så sikker 
som mulig på at jeg bruker riktig verktøy til min undersøkelse, har jeg før jeg 
bestemte meg for teoritilknytning, søkt og oversiktslest en rekke bøker 
innenfor emnet virtuelle og nettverksorganisasjoner. Denne undersøkelsen har 
ikke gitt meg et bedre generelt deskriptivt verktøy for organisasjoner enn hva 
                                                 
10 Abrahamsson, Bengt; Andersen Aarum, Jon,  Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, Liber Ekonomi, 2000 
11 Bruzelius, L H & Skärvad P-H, Integrerad Organisationslära. Studentlitteratur, Lund 2000. 
8 og fullt reviderte opplag. 
12 Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003. 32 
13 Mintzberg, H, Structure in Fives. Designing effective organizations. Prentice Hall. 
Englewood Cliffs. 1993 
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Abrahamsson/Andersen gir. Jeg må imidlertid i min empiriske undersøkelse, 
analyse og diskusjon være oppmerksom på denne mulige feilkilde. 
Analysemetoden er derimot deskriptiv og relativt perspektiv- og 
teoriuavhengig. I så måte kan analysen gi mulige tilknytninger til de 
forskjellige organisasjons- og ledelsesteorier og deres perspektiv. Eksempelvis 
om perspektivet er rasjonalistisk, systemteoretisk eller situasjonsbetinget 
(contingency theories). 
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3 TEORITILKNYTNING 
3.1 Organisasjonsstruktur 
Abrahamsson og Anderssen14 beskriver følgende fire felles karakteristika for 
organisasjoner: 

 Organisasjoner har blitt opprettet for å oppnå mål. 
 Organisasjoner er sosiale enheter sammensatte av samvirkende 

posisjoner. 
 Organisasjoner er bevisst strukturerte og nøye koordinerte. 
 Organisasjoner eksisterer som en del av en større sosial omgivelse. 

 

Organisasjoner tillegges også visse universelle drag, hvorav de viktigste er: 
mål, mennesker, struktur, aktivitet og kultur. Mitt fokus ligger på struktur og 
mennesker i organisasjonen. Sammenhengen mellom disse og deres gjensidige 
påvirkning kan illustreres som følger: 

MenneskerMennesker StrukturStruktur AktivitetAktivitet

MålMål

KulturKultur

 
Figur 1 Organisasjonskomponenter og innbyrdes 
avhengighet15 

Abrahamsson og Andersen mener at hvordan en organisasjon fungerer, ikke gis 
av organisasjonens struktur (form), men må studeres i hvert enkelt tilfelle16. 

                                                 
14 Abrahamsson, Bengt & Andersen Aarum, Jon,  Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, Liber Ekonomi, 2000. 12 
15 Abrahamsson, Bengt & Andersen Aarum, Jon,  Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, Liber Ekonomi, 2000. 12 
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Dette blir vanskelig da en NbF organisasjon ikke eksisterer enda. Men en 
analyse over den tiltenkte organisasjonsstrukturen i NbF kan gi indikatorer for  
hvordan menneskekomponenten i NbF organisasjonen er tiltenkt å fungere. Et 
meget viktig poeng i forklaringsmodellen er at organisasjonsstrukturen gir 
arbeids- og autoritetsfordelingen i organisasjonen17, dvs hvordan aktører har 
fått fordelt ansvar, oppgaver og myndighet (makt). Kommandokonseptet i NbF 
blir derav viktig å analysere for å finne strukturelle karakteristika. 

Tema eller karakteristika for ledelsesbegrepet kan utledes fra disse ved hjelp av 
det begrepsapparat jeg setter opp i avsnitt 3.2 Lederskap.  

Nettverksorienteringen i forsvarskonseptet gjør det viktig å studere den 
konseptuelle strukturen, da dette er en ny organisasjonsform for et forsvar. De 
øvrige komponentene i modellen over organisasjonskomponentene vil i ulik 
grad bli berørt, men da som en konsekvens av strukturelementet. 

Abrahamsson og Andersen mener at det finns fem konkurrerende forklaringer 
eller imperativ, til hvorfor en organisasjon får en viss struktur. De forenkler 
imidlertid problemstillingen ved å konkludere med at organisasjonsstruktur kan 
velges og at den tar sitt utgangspunkt i den oppgave som skal løses. 
Imperativene; omgivelser, teknologi, størrelse bør ses på som begrensninger 
for utformingen av struktur og at det er ledelsen som i stor grad bestemmer 
utformingen. Ledelsen kontrollerer både maktfordeling og strategi. Jeg 
forholder meg da til følgende logikk; Forsvaret skal nå bestemme en struktur 
og ”fungering” for NbF. Det vil da ubønnhørlig være ledelsen som til syvende 
og sist bestemmer hvordan strukturen skal bli. Ledelsen begrenses i 
utformingen av omgivelsene, teknologien og størrelsen. Den strategi som 
ledelsen velger for å nå sitt mål påvirker også hvordan organisasjonsstrukturen 
vil bli. Dette tilsvarer modellen som Abrahamsson og Andersen gir18: 

                                                                                                                                 
16 Abrahamsson, Bengt & Andersen Aarum, Jon,  Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, Liber Ekonomi, 2000. 80 
17 Abrahamsson, Bengt & Andersen Aarum, Jon,  Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, Liber Ekonomi, 2000. 60 
18 Abrahamsson, Bengt & Andersen Aarum, Jon,  Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, Liber Ekonomi, 2000. 78 
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Ledelsens makt 
og kontroll

Strategi Teknologi Størrelse

Omgivelser

Organisasjons-
struktur

 

 
Figur 2 Faktorer som bestemmer 
organisasjonsstrukturen19 

Jeg må da i analysen beskrive hvordan det norske NbF konseptet forholder seg 
til disse imperativ. Da den tekniske informasjonsstrukturen hevdes å være 
inngangsbilletten til NbF, kan det være nærliggende å tro at teknologi-
imperativet20 vil bestemme organisasjonsstrukturen. Resultatet av den 
empiriske undersøkelsen vil vise hvordan dette imperativet påvirker NbF 
konseptets organisasjonsstruktur. Både en klar påvirkning eller et fravær av 
påvirkning vil kunne være viktig å få med seg for å besvare oppgavens 
problemformulering. Foreløpig er imidlertid den viktigste konklusjonen jeg i 
likhet med Abrahamsson og Andersen, trekker ut av dette imperativet, at 
teknologien og organisasjonsstrukturen må stemme overens.  

Jo større en organisasjon er, jo sterkere tendens til oligarki og byråkratisering 
ser ut til å vokse frem. Med andre ord en indre logisk konsekvens av 
organisasjonen som fenomen21. Størrelse kan derved få en effekt på vertikal 
differensiering og grad av formalisering. En beskrivelse av vertikal 
differensiering og formalisering gis på påfølgende sider. 

Ut fra teorien får jeg da tre begrensende faktorer for organisasjonsstrukturen: 
teknologi, størrelse og omgivelser. Jeg sier meg også enig med Abrahamssons 
og Andersens slutning, om at imperativene strategi og ledelsens makt og 
kontroll er styrende imperativ i utformingen av en organisasjonsstruktur. 

 

 

 
                                                 
19 Abrahamsson, Bengt & Andersen Aarum, Jon,  Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, Liber Ekonomi, 2000. 7 
20 Abrahamsson, Bengt & Andersen Aarum, Jon,  Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, Liber Ekonomi, 2000. 7  
21 Abrahamsson, Bengt & Andersen Aarum, Jon,  Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, Liber Ekonomi, 2000. 49 og 59 
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Abrahamsson og Andersen redegjør også for en del deskriptive dimensjoner 
ved en generisk organisasjonsstruktur – se Figur 3 Deskriptive dimensjoner for 
organisasjonsstruktur22. Spesielt for denne modellen er at den også gir 
grunndimensjonene for arbeids- og autoritetsfordeling. En beskrivelse av 
autoritetsfordelingen vil også fordele koordinerende myndighet i 
organisasjonen. De tre deskriptive dimensjonene er gjensidig avhengig av 
hverandre. 

OrganisasjonsstrukturOrganisasjonsstruktur FormaliseringFormalisering

Horisontal differensieringHorisontal differensieringSpesialiseringSpesialisering

SentraliseringSentralisering

Vertikal differensieringVertikal differensiering

Geografisk spredningGeografisk spredning

 
Figur 3 Deskriptive dimensjoner for 
organisasjonsstruktur23 

Ut fra teorien får jeg da følgende deskriptive og innbyrdes avhengige 
dimensjoner for å analysere NbF konseptets organisasjonsstruktur: 

 Spesialisering (kompleksitet) som deles inn i: 
o Horisontal differensiering; (menneskelig kompetanse) yrke, 

opplæring, departementalisering 
o Vertikal differensiering; antall (leder) nivåer 
o Geografisk utspredning. Hvor befinner strukturens ulike 

elementer seg geografisk? 
 Grad av formalisering 

o I hvor stor grad er arbeidet spesialisert? 
o Regulering av hvem gjør hva, og på hvilken måte? Regler, 

rutiner og prosedyrer. 

                                                 
22 Abrahamsson, Bengt & Andersen Aarum, Jon,  Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, Liber Ekonomi, 2000. 67 
23 Abrahamsson, Bengt & Andersen Aarum, Jon,  Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, Liber Ekonomi, 2000. 67 
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o Grad av kontroll over ansatte i organisasjonen?  
o Er formaliseringen resultat- eller prosessorientert? 
o Høy grad av formalisering skaper forutsigbarhet, orden og 

konsekvens. En sterk organisasjonskultur kan medføre de 
samme resultat, men da stammer de fra individet selv og ikke 
fra et organisasjonspålegg. 

 Sentralisering/desentralisering 
o Hvor fattes avgjørelser mao autoritetsfordeling? 
o Forskjell på reell og organisatorisk autoritet (pga vertikal 

differensiering) 
o Jo sterkere desentralisering, jo mer koordinering behøves. 

3.2 Lederskap 
Med tanke på lederskap og hvordan jeg kan analysere eller trekke fram krav, 
karakteristika eller tema for dette i NbF konseptet, så vil jeg hevde at endel 
indikatorer vil komme frem under undersøkelsen av organisasjonsstruktur. Dog 
kan det være viktig å ha noen bokser å plassere indikatorene inn i.  

I et sammendrag over lederskap og sentrale lederskapsteorier gjennom tidene, 
presenterer Bruzelius og Skärvad24 følgende emner eller tema som berører det 
klassiske lederskapet i en organisasjon: 

 Hvilken rolle lederen fungerer som. Rollebegrepet klassifiseres inn i 
følgende roller: Formell sjef/leder, uformell sjef/leder, reell sjef/leder, 
resultatorientert sjef/leder, administrativ sjef/leder - styring og 
administrasjon, entreprenørsrolle -  formulere mål, innretninger og 
virksomhetsideer og få disse gjennomført, integrasjonsrollen – få 
helheten til å fungere. 
 Hva som motiverer lederen (type) (Maccoby). Motivasjonsbegrepet 

klassifiseres inn som følgende: håndverkeren – få gjort/utført noe, 
jungelkrigeren – maktsøkeren, organisasjonsmedlemmet – tilhøre en 
stor, mektig og beskyttende organisasjon, spilleren – vil vinne, 
risikovillig, søker nye ideer og utfordringer, utvikleren som utvikler nye 
produkter, markeder, teknologier og menneskelige ressurser, veksler 
mellom ulike lederstiler. 
 Forhold til makt, innflytelse og maktbaser. Maktbegrepet deles inn i: 

belønningsmakt (organisatorisk bundet), bestraffingsmakt 
(organisatorisk bundet), posisjonsmakt (organisatorisk bundet), 
ekspertmakt (personrelatert), karismatisk makt (personrelatert) 
 Hvilken lederstil (adferdsmønster) som karakteriserer lederskapet. 

Stilene deles inn i: autoritært lederskap, demokratisk (delegerende) 
lederskap, ”la det gå”-lederskap, lederstil ut fra McGregors teori X 
(mennesket må styres og kontrolleres)og Y (mennesket vil ta ansvar og 
kan velge mål og handle for å oppnå disse), kombinasjoner mellom 
individ eller oppgaverelatert lederskap eventuelt i kombinasjon med de 
lededes modenhet (Situasjonstilpasset lederskap (Hersey og 
Blanchard)), kombinasjoner mellom sak og interaksjonsledere (Blake 

                                                 
24 Bruzelius, L H & Skärvad P-H, Integrerad Organisationslära. Studentlitteratur, Lund 2000. 
8 og fullt reviderte opplag. 330 - 343 
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og Mouton), ”Coachende” lederskap (Whitmore), transaksjonelt 
lederskap (transactional leadership – Bass). 

 
Disse kategoriene kan sies å klassifisere lederskapet ut fra Bruzelius og 
Skärvads bok.  

Men jeg tror det kan være viktig å ta med en kategori til. I og med at de dreier 
seg om en mulig ny organisasjonsform for Forsvaret, som kanskje ikke har et 
rendyrket begrepsapparat, så oppretter jeg en diversepost for andre 
karakteristika/tema som for eksempel personlige egenskaper/kompetanse. 
Dette blir en lite vitenskapelig begrunnet post. Abrahamsson og Andersen25 
mener at termen lederegenskaper bør forsvinne ut av faglitteraturen, da det ikke 
vitenskapelig er ført bevis for hvilke egneskaper dette gjelder eller hvilken 
betydning de har. I analysesammenheng blir det likevel interessant å se om det 
dukker opp tema i NbF, som må plasseres i denne posten.  

Bruzelius og Skärvads bok gir meg derved følgende fire klassifiseringstema for 
lederskap som den norske NbF litteraturen skal granskes opp i mot: 

 Rolle. 
 Ledermotivasjon. 
 Forhold til makt. 
 Lederstil.  

I tillegg har jeg valgt å legge til et tema til; personlige egenskaper/kompetanse.  

                                                 
25 Abrahamsson, Bengt & Andersen Aarum, Jon,  Organisation – att beskriva och förstå 
organisationer, Liber Ekonomi, 2000. 86 
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4 EMPIRI - DET NORSKE NBF KONSEPTET 
4.1 Nettverkssentrisk virksomhet 
I ”Introduksjon til Nettverksbasert Forsvar26” gis det en beskrivelse av en 
nettverksbasert virksomhet. Se Figur 4 Modell av en nettverksbasert 
virksomhet. Det tekniske nettverket (informasjonsinfrastrukturen) er 
inngangsbilletten til et nettverksbasert forsvar. Den muliggjør sammenkobling 
av strukturens ulike komponenter slik at det vil være mulig for de ulike aktører 
å få en så lik felles bevissthet som mulig, om hva som skjer internt og eksternt i 
egen organisasjon. Dette er også forutsetningen for å kunne organisere seg 
struktur- og funksjonsmessig forskjellig fra dagens organisasjonsform og 
funksjon. Figuren beskriver også de viktigste forutsetningene og intensjonene 
med det norske NbF.  

 
Figur 4 Modell av en nettverksbasert virksomhet27 

4.2 Informasjonshåndtering, krigføringens arena og mål 
Informasjon og håndteringen av informasjon står sentralt i de norske 
konseptene om nettverkssentrisk krigføring. For å bidra til å skape forståelse 

                                                 
26 Forsvarets stabsskole, Militærteoretisk skriftserie – nr 1, Introduksjon til nettverksbasert 
forsvar, Oslo, Forsvarets stabsskole mars 2001. 
27 Forsvarets stabsskole, Militærteoretisk skriftserie – nr 1, Introduksjon til nettverksbasert 
forsvar, Oslo, Forsvarets stabsskole mars 2001. 23 
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for hvordan informasjon påvirker evnen til å gjennomføre militære operasjoner 
er det utviklet en modell – domenemodellen, som forklarer informasjonenes 
betydning, rolle og sammenhenger med andre viktige begreper. Modellen som 
beskrives inngående i ”Konsept for nettverksbasert anvendelse av 
militærmakt”28 opererer med tre domener; det fysiske domenet, 
informasjonsdomenet og det kognitive domenet.( Se Figur 5 Prosessmodell for 
et nettverksbasert forsvar, på side 19.) 

NbF konseptene beskriver at det kun finnes en virkelighet, eller ett fysisk 
domene. Tilstander, objekter og handlinger i dette domenet konverteres av 
systemer og/eller mennesker til utvalgte data, informasjon og kunnskap i 
informasjonsdomenet. I informasjonsdomenet utgjør disse data en 
representasjon av virkeligheten. Gjennom utdanning, trening og felles erfaring 
gjøres forsøk på å få militære beslutningstageres kognitive aktiviteter til å bli 
mest mulig ensartet. Disse aktiviteter og individenes bevissthet, eksisterer i det 
kognitive domenet og er utviklet med utgangspunkt i innholdet i det fysiske 
domenet og informasjonsdomenet. Innholdet i det kognitive domenet forblir 
unikt for hvert individ med større variasjoner mellom forsvarsgrener, 
generasjoner og nasjoner enn mellom individer i samme avdeling og 
forsvarsgren. Intensjonen er imidlertid å få det mest mulig likt, slik at størst 
mulig grad av felles situasjonsbevissthet oppnås. 
Det er motstanderens kognitive domene som er målet for de handlinger som 
iverksettes i det fysiske domenet og i informasjonsdomenet. Hensikten med 
slike tiltak er å påvirke motstanderens situasjonsforståelse og -bevissthet slik at 
situasjonen blir ansett som håpløs og at hans mål derfor er uoppnåelige. 
Samtidig er det viktig å være bevisst på at motstanderen forsøker å oppnå det 
samme i forhold til egne styrker. Hensikten med militær makt er å utøve 
påvirkning på en motstander. Se også Figur 5 Prosessmodell for et 
nettverksbasert forsvar på side 19. 
Målet med å innføre en nettverkssentrisk virksomhet i Forsvaret er å generere 
økt stridsevne ved å29: 

 Sette inn flere og riktige stridsmidler mot mål i hele innsatsrommet. 
 Muliggjøre en bedre styrkeøkonomisering. 
 Få til en bedre synkronisering i tid og rom. 
 Øke tempoet i stridsledelse og operasjoner. 

4.3 Kommandokonsept, strukturer og lederskap 
I ”Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar – Grunnlag”30 beskrives det 
hvordan organisasjonen og lederskapet skal fungere i NbF: 

                                                 
28 Forsvarets overkommando , Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, Konsept for 
nettverksbasert anvendelse av militærmakt - Grunnlag, Forsvarets overkommando, februar 
2003. 
29 Forsvarets overkommando , Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, Konsept for 
nettverksbasert anvendelse av militærmakt - Grunnlag, Forsvarets overkommando, februar 
2003. 24 
30 Forsvarets overkommando , Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, Konsept for 
nettverksbasert anvendelse av militærmakt - Grunnlag, Forsvarets overkommando, februar 
2003. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN   ENSKILD UPPSATS 19 100:2045 
ChP 01-03/ Avd 1  2003-07-21 Side 18 
Maj Jon Leistad  
  

 

Konseptet setter kommando som det sentrale begrepet i ledelse av militære 
operasjoner. Å ha en myndighet med tilhørende ansvar fastslås som sentrale 
deler av det å føre kommando. Intensjonsstyring er det bærende konseptet, og 
målet med kommando er en synkronisering av den samlede effekten. 
Kommando defineres i konseptet som følger:  

Kommando er den myndigheten og det tilhørende ansvar en 
militær sjef tildeles til å skape en felles intensjon og å omgjøre 
denne til synkroniserte handlinger med involverte militære 
styrker.31 

Kommando utøves gjennom lederskap og et kommandosystem. I konseptet er 
lederskap definert som : 

Lederskap er den militære sjefs evne til å påvirke en militær 
organisasjon i retning av å løse dens oppdrag.32 

Som en del av kommando fastsetter konseptet videre at lederskap omfatter; 
ledelsesfilosofi, kompetanse; og personlige egenskaper. Oppdragsbasert 
ledelse, videreført fra Forsvarets fellesoperative doktrine står fast som 
ledelsesfilosofi.  

Kompetanse innenfor eget fagfelt skal legge grunnlaget for tillitskapende 
lederskap og Forsvaret benytter her begrepet handlingskompetanse for å 
beskrive lederens totale dyktighet. De viktigste personlige egenskapene 
konseptet beskriver for en leder i NbF er: initiativ; tilpasningsevne, 
risikovillighet og helhetsforståelse. Konseptet sier videre at en overgang til et 
NbF vil kreve at Forsvaret endrer seleksjonskriteria og prosess for 
lederutvelgelse i tillegg til endring av utdanning og trening av avdelinger. 

Den fysiske utøvelse av kommando skal skje via et kommandosystem som 
defineres som følger:  

Kommandosystem er de strukturer og de prosesser som 
etableres for å omgjøre intensjon til handling.33 

Kommandosystemet får i konseptet et sett med egenskaper som karakteriserer 
prosessene og en struktur av komponenter og relasjoner mellom disse. 
Hovedkarakteristika til kommandosystemet listes til å være: 
situasjonsforståelse, beslutningsdyktighet, hurtighet, interoperabilitet, robusthet 
og utholdenhet, og fleksibilitet. I konseptet fremheves kommando som helt 
sentral ift å lede militære operasjoner. Kommandosystem får en understøttende 
funksjon for kommando. 

Prosessene i kommandosystemet tar i konseptet utgangspunkt i 
handlingssløyfen (OODA-loopen). OODA-loopen utvikles imidlertid til en 
kommandoprosess med følgende tre trinn: (1) utvikling av situasjonsbevissthet, 

                                                 
31 Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003 
32 Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003 
33 Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003 
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(2) sensemaking34 og (3) styring av innsatsrommet. Se også Figur 5 
Prosessmodell for et nettverksbasert forsvar, som setter disse prosessene inn i 
domenemodellen. 

Kommandoprosessene skal etableres iht følgende prinsipper: (1) å balansere 
kontrollspenn mot tempo, (2) hvert element må bringe merverdi inn i 
prosessene og strukturen og (3) det må fokuseres på å produsere effekter - ikke 
på effektive prosesser i seg selv.  

 
Figur 5 Prosessmodell for et nettverksbasert forsvar35 

Når det gjelder organisasjonsstrukturen til et NbF, så beskrives denne 
som komponenter og relasjoner mellom disse. Strukturen(e) skal være 
fleksibel og tilpasningsdyktig. Konseptet presenterer videre en 
komponentbasert strukturmodell, som ikke er fokusert på 
kommandokjeden.  
Strukturmodellen består av en informasjonsinfrastruktur og 
komponenter knyttet til denne; beslutningskomponenter, 
beslutningsstøttekomponenter, samhandlingskomponenter, 
sensorkomponenter og effektorkomponenter. Informasjonsflyten i NbF 
konseptet er ikke koblet til kommandostrukturen eller det militære 
hierarkiet36. Oppgavene til aktørene er å: 

                                                 
34 Sensemakingen - dyp forståelse som omfatter ikke bare det å sette informasjonbildet inn i en 
kontekst, men å kunne se sammenhenger og hvordan situasjonen kan utvikle seg, hvordan 
denne utviklingen vil påvirke egen målsetting og hvilke tiltak som må treffes for at denne 
målsettingen skal nås. 
35 Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003. 24 
36 Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003. 40 
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 Skape felles situasjonsbevissthet og – forståelse. 
 Utføre kommando, kontroll og beslutningstaking. 
 Planlegge og ivareta utførelse (effekt). 
 Beslutningsstøttekomponenter. 
 Ivareta forbindelseselementfunksjoner. 

 
Figur 6 Strukturkomponenter i et nettverksbasert 
forsvar37 

 
 
 
 
Innføring av et NbF vil ifølge kommandokonseptet, muliggjøre å øke 
beslutningskomponentenes kontrollspenn, sammenlignet med dagens 
organisasjon. Dette med grunnlag i et vesentlig forbedret 
situasjonsbilde. Kommandostrukturen skal derved kunne bli flatere enn i 
dag. For å få full effekt av NbF, fremheves det at kommandostrukturen 
må være ytterst fleksibel. 

                                                 
37 Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003. 15 
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Figur 7 Prinsipiell strukturmodell38 

                                                 
38 Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003 
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5 ANALYSE  
Leseren vil i punkt 5.1 ha stor hjelp av følgende figurer for å underlette 
forståelsen av analysen; Figur 1 Organisasjonskomponenter og innbyrdes 
avhengighet, på side 10, Figur 2 Faktorer som bestemmer 
organisasjonsstrukturen, på side 12 og Figur 3 Deskriptive dimensjoner for 
organisasjonsstruktur, på side 13. I punkt 5.2 vil leseren ha hjelp av 3.2 
Lederskap på side 14. 

5.1 Organisasjonsstruktur i NbF konseptet 

5.1.1 Strategi og ledelsens makt og kontroll 
Strategien som skal oppnås, kan hevdes å være en tilpassning av 
organisasjonen, med økt utnyttelse av en informasjonsinfrastruktur for å oppnå 
en økning i stridsevne eller effektivitet. Effektivitet regnes som virkende 
våpensystem pr tidsenhet i forhold til hva gammel organisasjon er i stand til39. 
Forsvarets øverste ledelse står selv for utredningen om organisasjonsstruktur 
og virkemåte/funksjon. 

5.1.2 Omgivelser 
Militære operasjoner ses på som et sammenstøt mellom åpne systemer, med 
prosesser som oppfører seg ikke-lineært, komplekst, uforutsigbart og ikke-
kontrollerbare. Krigen har både lineære og ikke lineære karakteristika. 
Omgivelsene som Forsvaret skal virke i, karakteriseres både som maskinelle og 
organiske40. 

5.1.3 Teknologi 
Sensorer, beslutningstagere og våpen skal knyttes sammen i et teknisk 
informasjonsnettverk, hvor informasjonen i prinsipp skal kunne flyte fritt. En 
distribuert nettverksform mellom alle aktører på informasjonsstrukturen, sies å 
være nødvendig for å kunne sette sammen situasjonstilpassede 
organisasjonsformer. Som figuren på neste side viser, vil det i det distribuerte 
nettverket ikke finnes noe sentrum eller periferi. Tilsynelatende dreier det seg 
da om et horisontalt teknisk nettverk. For blant annet å muliggjøre fleksibilitet i 
prosessene og derav oppdragsorganiseringen, skal informasjonsflyten frikobles 
fra det militære hierarkiet. 

                                                 
39 Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003. 49-50 
40 Forsvarets stabsskole, Militærteoretisk skriftserie – nr 1, Introduksjon til nettverksbasert 
forsvar, Oslo, Forsvarets stabsskole mars 2001. Kap 2. 11 – 19, 27 
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Figur 8 Forskjellige former for nettverk41 

5.1.4 Størrelse 
Til tross for omfattende omorganiseringer utgjør Forsvaret, spesielt når 
mobilisert, en middelsstor organisasjon. Dagens freds- og krigsorganisasjon er 
hierarkisk og bærer et oligarkisk og maskinbyråkratisk preg42. I et NbF forsvar 
skal derimot den operativt numerære innsatsorganisasjonen variere, alt fra 
totalt engasjement fra hele styrken til noen få avdelinger/enheter. Hvorvidt 
NbF konseptet skiller mellom en freds- og en krigsstruktur (operativ 
innsatsorganisasjon) sies det intet om. Den operative organisasjonsstrukturen 
skal formes for å håndtere mål (operasjoner) som krever både liten og stor 
(full) numerær sysselsetting. Størrelsen på organisasjonsstrukturen må kunne 
varieres. 

5.1.5 Struktur – Spesialiseringens tre dimensjoner 
Horisontal differensiering. I NbF inndeles aktiviteten opp i tre funksjonelle 
domener, fysisk, informasjons og kognitivt domene. Tre kommandoprosesser 
skal etableres og skal virke i disse domenene; utvikling av situasjonsforståelse, 
sensemaking og styring av innsatsrommet. Prosessene skal også virke 
horisontalt i det gitte nivå og vertikalt mellom et variabelt antall nivåer. Dog 
definerer NbF en primæroppdeling i det fysiske domenet etter sensor, 
beslutningstager, beslutningsstøtte, samhandlings og effektor (våpen). (Se 
vedlegg 1 for en forklaring av begrepene.) Dette kan virke som en form for 
funksjonsdepartementalisering for en operativ innsatsstruktur. Se også Figur 6 
Strukturkomponenter i et nettverksbasert forsvar på side 10. 

Det vil fremdeles også i NbF være mange profesjoner innen forsvaret, 
eksempelvis, artilleri, infanteri, jagerfly i ulike roller, transportfly, overvåkning 
og logistikk mfl. Det skisseres ikke noen form for outsourcing av opplæring i 
NbF, hvilket skulle tilsi at Forsvaret fremdeles vil inneha en meget høy grad av 
intern opplæring.  

NbF litteraturen nevner ikke spesifikt om man vil fjerne seg fra den horisontale 
differensiering som forsvarsgrener og våpenarter utgjør i fredsorganisasjonen i 
dag og over til en felles horisontal differensiering i NbF strukturen. Totalt sett 

                                                 
41 Forsvarets stabsskole, Militærteoretisk skriftserie – nr 1, Introduksjon til nettverksbasert 
forsvar, Oslo, Forsvarets stabsskole mars 2001. 34 
42 Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003. 29-32 
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beskriver NbF konseptet en meget kompleks horisontal differensiering for 
organisasjonsstrukturen. 

Den horisontale differensieringen må ses i sammenheng med de personlige 
kompetanser som kreves i NbF konseptet. Kompetanseprofilen som det 
redegjøres for senere i oppgaven, forsterker bildet av en kompleks horisontal 
differensiering. (Se også punktet Personlige egenskaper og kompetanse på side 
28.) 

Vertikal differensiering. Da NbF legger opp til å kunne situasjonstilpasse 
aktørene ( sensor, beslutning og våpen) til den enkelte operasjon, vil det oppstå 
forskjellige grader av vertikal differensiering. Med tanke på de tidligere nevnte 
kommandosystemprosessene, så er det også tenkt at disse skal virke vertikalt, 
hvor resultatet fra overliggende nivås prosess, skal tjene som inngangsverdi for 
underliggende nivås kommandosystemprosess. Ut fra NbF konseptet kan det 
trekkes et ønske om primært en nesten totalt flat struktur (to nivå) til å 
akseptere at gitte situasjoner krever en spiss pyramide (eksempelvis seks til syv 
nivå). Kontrollspennet til den enkelte sjef (leder) vil derved kunne variere fra 
operasjon til operasjon. NbF konseptet har derved et situasjonsbestemt 
perspektiv på vertikal spesialisering. Overgang til et NbF skal medføre en 
flatere og mer dynamisk ad hoc organisasjonsstruktur43 hvor kommandonivå 
skal fjernes. Hvilke nivå som skal fjernes eller hvordan man skal kunne erstatte 
nivåenes funksjon som treningsnivå for høyere nivå, sies det intet om. 
Størrelsen på kontrollspennet vil begrenses av kravet om underlagte ledds 
forståelse av sjefens intensjon44. Forståelse av sjefens intensjon utgjør 
grunnlaget for oppdragsbasert ledelse. For å få en fullgod forståelse må det 
eksistere et personlig forhold mellom sjef og undergitt. Antall nivåer søkes å 
bli færrest mulige for å få økt tempo i kommandostrukturen, spesielt i 
beslutningsprosessen. Dette for å få et høyere tempo i egne operasjoner i 
forhold til motstanderen. Kommandokonseptet beskriver at antall nivåer i 
organisasjonen vil variere basert på følgende vurderinger45;  

 antall enheter som trengs for å løse den unike oppgaven 
 det personlige forholdet mellom ledere på de ulike nivåer 
 hvilken hurtighet som kreves i den gitte situasjonens 

beslutningsprosesser. Tempo vs kontrollspenn. 
 
Geografisk spredning. Det gis ikke i konseptet noe eksplisitt skille mellom en 
freds- eller krigsorganisasjon. Fredsorganisasjonen samles i dag i større og 
større grad til kompetansesenter divisjonalisert etter profesjon, eksempelvis 
felles luftvernkompetansesenter, Forsvarets logistikkorganisasjon med flere, i 
tillegg til en sterkere sentralisering av forsvarsgrenvise utdanningsavdelinger. 
Disse er imidlertid spredt over hele Norge.  

                                                 
43 Forsvarets overkommando , Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, Konsept for 
nettverksbasert anvendelse av militærmakt - Grunnlag, Forsvarets overkommando, februar 
2003. 41 
44 Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003, 30 
45 Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003, 30 
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Den operative organisasjonen er i stor grad mobil, men i utgangspunktet ikke 
samlokalisert. Den tekniske informasjonsstrukturen, økt rekkevidde på våpen 
og sensorer i NbF, skal muliggjøre at det ikke vil være nødvendig å samle eller 
fysisk konsentrere styrke i samme grad som med et ”ikke nettverksbasert 
forsvar46”.  

Strukturen kjennetegnes derved av stor geografisk spredning, men skal kunne 
fungere som en geografisk samlet enhet representert ved enten en geografisk 
samlet effekt eller en fysisk samlet organisasjon. 

5.1.6 Struktur - Formalisering 
Det gis ikke i konseptet noe eksplisitt skille mellom en freds- eller 
krigsorganisasjon. Dagens fredsstruktur betraktes av konseptet til å være sterkt 
formalisert47. 
Operasjonene forventes å være av ikke standardisert karakter48, men grunnlaget 
for de lokale arbeidsprosessene vil fremdeles være sterkt formalisert; 
eksempelvis betjening av en radarsensor, koordinering av bruk av luftrommet, 
bruk av en kanon i et pansret kjøretøy mv.  Det er da en grunnleggende stor 
formaliseringsgrad i fm innlæring av handlings- og kognisjonsmønster. Når 
innlæringen er ferdig skal disse grunnleggende handlingsmønstre og 
kompetansene settes sammen til nye og unike handlings- og kognisjonsmønster 
ut fra den gitte situasjonen og interaksjonsregler. Standard 
operasjonsprosedyrer må pga mindre forutsigbarhet i operasjonsmiljøet og 
operasjonsarten skiftes ut til fordel for å dynamisk utarbeide planer og 
vedlikeholde planer tilpasset situasjonen49. De tre hovedprosessene for 
kommando i NbF, formaliserer hvordan arbeidet skal utføres, hvem som 
skal utføre dette og hvilket resultat som forventes. Prosessene foregår 
primært i den kognitive dimensjonen, men henter sitt grunnlag fra den 
fysiske dimensjonen og omsettes også til resultat i form av 
instruksjoner, ordrer, direktiver og planer i informasjonsdomenet før de 
synkroniseres og resultatet virkeliggjøres i det fysiske domenet. På 
laveste utførende nivå (taktisk operativ enhet), kan det derved virke 
som graden av formalisering er stor både i form av hvordan effektor og 
sensorkomponenter skal betjenes og hvilket resultat (effekt) som 
forventes. En sterk grad av prosessuell formalisering 
(interaksjonsregler) må gjøres gjeldende for at selvsynkronisering skal 
oppstå50. Internt i beslutningskomponentene kan det derimot virke som 
om formaliseringen skal bli mindre. 

                                                 
46 Forsvarets stabsskole, Militærteoretisk skriftserie – nr 1, Introduksjon til nettverksbasert 
forsvar, Oslo, Forsvarets stabsskole mars 2001. 22 
47 Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003. 31 
48 Forsvarets stabsskole, Militærteoretisk skriftserie – nr 1, Introduksjon til nettverksbasert 
forsvar, Oslo, Forsvarets stabsskole mars 2001.24 
49 Forsvarets overkommando , Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, Konsept for 
nettverksbasert anvendelse av militærmakt - Grunnlag, Forsvarets overkommando, februar 
2003. 41 
50 Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003. 36 
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NbF har den oppdragsbaserte ledelsesfilosofi som grunnlag for 
lederskap. Den skal bygge på det tillitskapende lederskapet med 
intensjonsstyring og intensjonsforståelse som grunn51.  

5.1.7 Struktur - Sentralisering  
Kommando og kontrollmetoden skal baseres på oppdragsbasert ledelse. 
Oppdraget skal gå fra sjefen og ned (kommando), mens kontroll sikres 
gjennom en felles forståelse av sjefens intensjon og informasjon nedenfra og 
opp. Det forventes en betydelig grad av selvorganisering52, noe som skulle bety 
en sterkt desentralisert struktur. Dette tilsier i henhold til teorien, at det må 
gjennomføres en stor grad av koordinering av det som skal skje på lokalt nivå. 
Den oppdragsbaserte ledelsesfilosofien og derved desentralisering av autoritet 
beskrives som avhengig av at involverte aktører (komponenter) har en felles 
forståelse av den felles intensjon som sjefen uttrykker gjennom eksplisitte 
ordrer og direktiver og formidlingen av sjefens intensjon og vilje – implisitt 
intensjon. Implisitt intensjon er den grad av forståelse for, og aksept 
(internalisering) av sjefens mål og vilje som er tilstede i avdelingen53. 
Grunnlaget for implisitt intensjonsstyring skal fås ved å innføre en felles 
doktrine, utdanning og trening, samt felles kultur, holdninger og verdier. 
Tanken er tydeligvis å kunne kontrollere målet med at det er den lokale sjef 
som har de beste forutsetninger for å kunne gjennomføre oppdraget 
vellykket. Konseptet åpner imidlertid for at det skal være en 
situasjonsbestemt balanse mellom ordre- og oppdragstaktikk.54 

I boken ”Introduksjon til NbF” anbefales det at beslutningsterskler settes lavt 
ned i hierarkiet for å gi handlefrihet på bunnen av den militære struktur. NbF 
strukturen skal kunne muliggjøre både detaljert og sentralisert kontroll i tillegg 
til distribuerte og desentraliserte operasjoner55. Den sentraliserte 
kommandometoden skal kun brukes når nødvendig eller mest hensiktsmessig.  

5.2 Ledelse og lederskap i NbF konseptet 

5.2.1 Rolle 
Det defineres en ny lederrolle i NbF, som går ut på at lederen i større grad må 
formulere og fastsette visjoner, verdier og spilleregler. Dette i motsetning til 
dagens lederrolle som kan beskrives i termene formell og administrativ 
leder/sjef. Ser jeg på det som sies i forhold til myndighet og autoritet (se pkt 
om Forhold til makt), så kan rolletypen også være av karakteren reell leder i 
motsetning til typen formell leder.  

                                                 
51 Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003. 10 -14 
52 Forsvarets stabsskole, Militærteoretisk skriftserie – nr 1, Introduksjon til nettverksbasert 
forsvar, Oslo, Forsvarets stabsskole mars 2001.24 
53 Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003. 7 
54 Forsvarets overkommando , Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, Konsept for 
nettverksbasert anvendelse av militærmakt - Grunnlag, Forsvarets overkommando, februar 
2003. 31 
55 Forsvarets stabsskole, Militærteoretisk skriftserie – nr 1, Introduksjon til nettverksbasert 
forsvar, Oslo, Forsvarets stabsskole mars 2001. 69 
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5.2.2 Ledermotivasjon 
Eksplisitt gis det ingen unik motivasjonstype ut fra grunnlagslitteraturen men 
tillit og derav indirekte også selvtillit fremstår som den grunnleggende 
motivasjonsfaktoren. Selvtilliten bygges på en høy personlig kompetanse innen 
eget fagfelt. 

5.2.3 Forhold til makt  
Det legges vekt på at lederen eller sjefen i NbF skal inneha både formell 
myndighet og at det skal foreligge en personlig autoritet som kan motivere 
andre til å følge ordre56. Den første typen myndighet eller makt er en utpreget 
posisjonsmakt som er organisasjonsbundet. Den andre typen kan være av enten 
typen ekspert- eller karismatisk makt som er personbundet. Ser jeg videre på 
den lange listen over kompetansekrav (se pkt om Kompetanse) og kobler dette 
til at kompetanse innen eget fagfelt i NbF er grunnlaget for et tillitsbasert 
lederskap, kan det virke som om det er ekspertmakt NbF konseptet relaterer til. 

I tillegg skrives følgende om forholdet til makt:  

For makt- og autoritetsrelasjonene har dette viktige 
konsekvenser, nemlig at ledere57: 

 aksepterer at fullstendig konsensus og ensartethet er uoppnåelig. At den 
enkelte beslutningstager i organisasjonen altså får bredere rammer til 
å utfolde sin egen autoritet basert på sjefens intensjon, sin egen 
dømmekraft og kompetanse. Det egentlige kunststykke vil imidlertid ofte 
bestå i å bygge tilstrekkelig med selvtillit hos den enkelte medarbeider 
og å få aksept for at det er legitimt å ta beslutninger på egen hånd. 
 omdefinerer sin rolle til å fokusere mest mulig på fastsettelse av 

verdier, visjoner og grunnleggende spilleregler. I en prosess, hvor flere 
kompetanser hos den enkelte medarbeider slippes fri, er det ikke 
meningen at ledelsen skal forsvinne, men snarere at oppmerksomheten 
dreies i en annen retning. 

 skaper tillit hos personellet, i det som sies og i det som formuleres 
skriftlig. Her menes den tillit som de ansatte har til at det man sier eller 
formulerer skriftlig etterfølges i handling. Dette henger ofte sammen 
med en mangel på kommunikasjon internt i Forsvaret og dette anses 
som en vesentlig barriere for utvikling av organisasjonen. 

5.2.4 Lederstil  
Den oppdragsbaserte ledelsen som defineres i NbF58 kan synes å passe med 
den demokratiske eller delegerende lederstilen. Det gis ikke noen konkrete 
eksemplifiseringer eller henvisninger til en bestemt lederstil i den norske NbF 
litteraturen. Det legges imidlertid, stor vekt på tillit og tillitskapende 

                                                 
56 Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003. 7 
57 Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003. 41 
58 Forsvarets stabsskole, Militærteoretisk skriftserie – nr 1, Introduksjon til nettverksbasert 
forsvar, Oslo, Forsvarets stabsskole mars 2001. 48 
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lederskap59. NbF konseptet åpner imidlertid for at det skal være en 
situasjonsbestemt balanse mellom ordre- og oppdragstaktikk.60 

5.2.5 Personlige egenskaper og kompetanse 
På grunn av at krigen har både lineære og ikke-lineære fenomen i seg, mener 
konseptet at en ikke kan stole på at analytiske og logiske tilnærminger vil gi en 
beste måte å utføre operasjoner på. Beslutninger må fattes vha intuisjon, skjønn 
og erfaring61. 

Lederen i NbF beskrives til å ha ferdigheter til å beherske både store og små 
kontrollspenn og ulike nivå i organisasjonen. En god sjef defineres62 til å ha 
blant annet følgende karaktertrekk; inneha et høyt nivå av kognitiv 
kompleksitet og atferdskompleksitet. Innenfor organisasjonen må det etableres 
og vedlikeholdes et uformelt kommunikasjonsnettverk63. Dette i tillegg til det 
formelle kommunikasjonsnettverket som infostrukturen vil fremskaffe. 

Utdanning og trening må tilgodese to definerte former for beslutningsstaging; 
analytisk problemløsning og mønsterbasert beslutningsstaging64. 

”Kommandokonsept for Nettverksbasert Forsvar og ”Konsept for 
nettverksbasert anvendelse av militærmakt” er ikke entydige med tanke på hva 
som regnes som kompetanse og hva som regnes som personlige egenskaper. I 
kommandokonseptet listes følgende egenskaper som kompetanse65: 
kompetanse innen eget fagfelt, helhets- og systemforståelse, kunnskapsrik og 
høy integritet. Konseptet mener videre at grunnlaget for et tillitskapende 
lederskap legges gjennom kunnskap innen eget fagfelt. Kunnskap innen eget 
fagfelt utdypes gjennom bruken av termen handlingskompetanse. Den 
defineres i konseptet som følger: 

 Strategisk kompetanse; helhetsoversikt, ledelsesevne, ansvar 
 Sosial kompetanse; samarbeidsevne, påvirkningsevne, mestringsevne, 

integritet 
 Læringskompetanse; læringsevne, kreativitet, omstillingsevne, 

utviklingsevne 
 Metodekompetanse; analyse, vurderingsevne 
 Faglig dyktighet. 

                                                 
59 Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003. 10-12 
60 Forsvarets overkommando , Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, Konsept for 
nettverksbasert anvendelse av militærmakt - Grunnlag, Forsvarets overkommando, februar 
2003. 31 
61 Forsvarets stabsskole, Militærteoretisk skriftserie – nr 1, Introduksjon til nettverksbasert 
forsvar, Oslo, Forsvarets stabsskole mars 2001. 18-19 
62 Ibid. 38. Kognitiv kompleksitet består av en rekke ferdigheter som integrering av 
informasjon, abstraksjonsevne, uavhengig tenking og anvendelse av vide og komplekse 
referanserammer. 
63 Ibid. 47 
64 Her bygger Introduksjon til NbF på Gary Kleins artikkel ”Strategy of Decision Making” 
Military Review, May 1989. 
65 Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003. 10-14 
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I ”Konsept for nettverksbasert anvendelse av militærmakt”, defineres derimot 
initiativ, tilpasningsevne, risikovillighet og helhetsforståelse som nødvendig 
kompetanse66. Videre beskrives intensjonsforståelse, mønsterbasert 
beslutningstagning, teknisk forståelse, organisatorisk systemtenking, 
menneskelig og organisatorisk adferd også som nødvendig generell 
kompetanse.  

Til NbF spesifikk kompetanse regnes; konsept-, teknologi-, organisasjon-, 
doktrine-, og taktikk kompetanse. Som basiskompetanse regnes; generell 
fellesoperativ kompetanse, grenvise plattformer og systemer, forståelse for 
K2IS systemer og generell taktikk-, doktrine- og ledelseskompetanse. 

Kravene til personlige egenskaper og kompetanse er med andre ord særdeles 
komplekse og dekker et stor fagspenn. 

5.3 Konklusjoner og tema ut fra analysen 

5.3.1 Begrensninger for organisasjonsstrukturen 
Innledningsvis i teorikapitlet fastslås det at det er ledelsen som til syvende og 
sist bestemmer strukturen ut fra strategien. En av målsetningen med NbF 
strategien er å gi oppdrag fra toppledelsen som underliggende sjefer så skal 
definere og løse. Dette betinger som konseptet også sier, at underliggende 
sjefer får tildelte ressurser i tillegg til at en felles situasjonsbevissthet muliggjør 
selvsynkronisering67. NbF konseptet tar ikke stilling til hvordan en skal 
håndtere dette møtet mellom ”top-down” oppdrag og ”bottom-up” 
selvsynkronisering, for å sikre nødvendig samhandling. NbF konseptet gir en 
åpning for en situasjonsbestemt veksling mellom ordre- og oppdragstaktikk. 
Dette gir ingen begrensninger for strukturen, men setter krav som er 
selvmotsigende eller i det minste svært vanskelige å få til å fungere sammen. 

Figur 9 Hva som begrenser organisasjonsstrukturen på side 30, viser på et 
helhetlig vis hvordan NbF konseptet fremstår ift faktorer som i henhold til 
teorien kan bestemme organisasjonsstrukturen. Det er interessant å merke seg 
at NbF konseptet definerer organisasjonsstrukturen ved hjelp av funksjonelle 
beskrivelser på komponenter som skal inngå i strukturen. Hvorvidt dette er en 
ren operativ struktur eller en kombinert operativ- og fredsstruktur beskrives 
ikke. En spørsmålsstilling som da reises, er om dette er en selvproduserende 
organisasjonsstruktur eller om det må en ”produksjonsorganisasjonsstruktur” 
til for å bære den operative strukturen. NbF konseptet sier at det kan finnes 
organisatoriske enheter som kan fylle flere av rollene til komponentene som 
inngår i NbF strukturen, men tar ikke stilling til freds- og/eller 
krigsstrukturproblematikken. 

Strukturen skal håndtere både maskinelle og organiske omgivelser. I teorien 
hevdes det at maskinelle omgivelser best håndteres av en stabil, hierarkisk og i 
positiv mening byråkratisk organisasjon. Faste prosesser og strukturer gir da 

                                                 
66 Forsvarets overkommando , Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, Konsept for 
nettverksbasert anvendelse av militærmakt - Grunnlag, Forsvarets overkommando, februar 
2003. 46 
67 Se ordlisten, vedlegg 1 
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god effektivitet for å utføre repetitive handlinger. Organiske omgivelser 
håndteres derimot best av en dynamisk og fleksibel organisasjon. NbF 
organisasjonen skal imidlertid håndtere begge deler, men beskrivelsen som gis 
av strukturen er en dynamisk og fleksibel organisasjonsstruktur. NbF 
strukturen vil derved ikke være fullgodt egnet til å håndtere og være effektiv i 
stabile omgivelser, hvor prosessuelle funksjoner og faste strukturer er 
overlegne ad-hoc organisasjonen som NbF konseptet beskriver. 

Teknologien skal understøtte og muliggjøre NbF konseptet og ikke være 
styrende for organisasjonsstrukturen. Dette underbygges ved at det sies at 
informasjonsflyten i NbF organisasjonen skal frikobles fra det militære 
hierarkiet. Hvordan dette skal gjøres beskrives ikke i NbF konseptet og det tar 
heller ikke opp om dette kan medføre noen utilsiktede konsekvenser. 

Med hensyn til størrelsen så gis det ingen beskrivelse av denne, foruten at 
strukturen skal være dynamisk og håndtere små og store operasjoner, 
sammensatt av et ulikt antall funksjonselementer, eksempelvis beslutnings-, 
sensor og effektorkomponenter.  

Ledelsens makt 
og kontroll

Strategi Teknologi Størrelse

Omgivelser

Organisasjons-
struktur

Både maskinelle og 
organiske omgivelser

Horisontalt distribuert
teknisk nettverk. Frikoblet hierarkiet.

Intet sentrum eller periferi

Tilpassning av 
org til ny 

informasjons-
struktur.

Top-down og 
bottom-up

Økt 
effektivitet/ 

tempo/ 
påvirkning/ 
paralellitet

Full makt og 
kontroll, da 
dette er et 
konsept

Skal håndtere liten og full 
numerær sysselsetning. Org må 

være ”stor” i utgangspunktet

Dynamisk og funksjonelle 
beskrivelser av elementer
• Sensor
• Beslutning
• Effektor
• Infostruktur
• Samhandling,
• Besluttningsstøtte

 
Figur 9 Hva som begrenser organisasjonsstrukturen 

Konklusjonen jeg drar av dette, er at det ikke skal finnes noen begrensninger 
for NbF organisasjonsstrukturen. Det som teorien beskriver som ”imperativ” 
for hva som begrenser en organisasjonsstruktur, skal ikke begrense NbF 
strukturen.  
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5.3.2 Beskrivelse av organisasjonsstrukturen 
Figur 10 NBF organisasjonsstruktur – karakteristika, på side 32 viser et 
oversiktsbilde av hvilke organisasjonsstrukturelle karakteristika som i henhold 
til analysen, egentlig beskrives i NbF litteraturen. 

Det fremkommer av Figur 6 Strukturkomponenter i et nettverksbasert forsvar 
på side 20, at det skal være en relativt liten grad av horisontal differensiering, 
da basert på de funksjonelle komponentene som inngår i strukturen. Figuren 
kompliseres imidlertid av at det under disse funksjonelle strukturelementene 
ligger en rekke differensieringer som ikke nevnes i konseptet. Forsvaret skal 
selv stå for opplæring av eget personell, hvilket utgjør en ytterligere 
spesialisering. I tillegg er det en rekke prosesser som skal koordineres med 
funksjonskomponentene, for å få virkning i målet. Den horisontale 
differensieringen blir derved høy. Konsekvensen blir i henhold til teorien en 
utstrakt departementalisering. Dette medfører en organisasjonsstruktur som 
fordrer mange ulike kompetanser som vanskelig lar seg forene hos 
enkeltindivider på ledernivå. En slutning som da kan trekkes er at sjefens 
personlige stab blir viktig for å gi de riktige vurderinger til sjefen eller at 
lederansvaret bør deles for å la enkeltindividers kompetanse komplettere 
hverandre. 

Den vertikale differensiering som ønskes i NbF konseptet beskrives til å være 
minst mulig. (Ref Figur 7 Prinsipiell strukturmodell, på side 21.) Dog blir den 
vertikale differensiering i den skisserte organisasjonsstrukturen variabel for at 
oppdragstaktikken og intensjonsstyringen skal fungere. En sjefs kontrollspenn 
vil nemlig variere, avhengig av tillit mellom ledere på ulike nivå, krav til 
tempo i operasjon og kravet til at det skal være et personlig forhold mellom 
sjefene. 

Den geografisk spredningen viser samme tendens om at konseptet søker å få 
fordelene men ikke ulempene av flere organisasjonsformer. I utgangspunktet 
kan det være stor grad av geografisk spredning, men organisasjonen skal kunne 
fungere geografisk samlet fysisk eller i effekt. 

For planlegging og utførelse av operasjonene, som er de primære dimensjonene 
ved NbF, er det liten grad av formalisering. Konseptet fokuserer her på 
oppdrags- og intensjonsstyring basert på tillit. Med andre ord en 
resultatorientert formalisering. På det utførende, lokale og taktiske nivå vil 
aktørene fremdeles være bundet av grunnleggende prosesser og prosedyrer. 
Dette blir da en prosessuell formalisering. Dog kan det her settes et stort 
spørsmålstegn ved hvordan koordinering skal foregå uten en sterk grad av 
prosessuell formalisering på alle nivå. Samhandlingskomponenten blir her 
kritisk. Dette medfører at NbF konseptet vil være forutsigbart og preget av 
orden og konsekvens. Konseptet tar ikke opp muligheten av å kunne bruke en 
organisasjonskultur til å forsterke den form for formalisering som ønskes, for å 
oppnå intensjonen med NbF. Formaliseringsdimensjonen av NbF 
organisasjonsstrukturen er tvetydig, den skal både være prosessuell og 
resultatorientert. 

Konseptet beskriver utstrakt desentralisering under forutsetning av at 
forståelsen av sjefens intensjon er internalisert på alle sjefsnivå i strukturen. 
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Sentralisert kommando skal unntaksvis brukes. Dog skal det være en 
situasjonsbestemt balanse mellom ordre- og oppdragstaktikk. NbF konseptet 
ønsker altså en desentralisering, men forbeholder seg retten til å sentralstyre 
virksomheten. Som det beskrives senere under punktet om personlige 
egenskaper og kompetanse, så virker det som om forutsetningen for en 
desentralisering er tillit mellom og internt i de forskjellige prosesser, 
funksjoner og nivå i organisasjonen. Konseptet tar ikke stilling til om 
organisasjonsstrukturen skal være sentralisert eller desentralisert. 

Utstrakt desentralisering under 
forutsetning at sjefens intensjon er 
internalisert på alle nivåer/ 
strukturelementer. Situasjonsbestemt 
ordre- & oppdragstaktikk medfører 
sentraliserings-
desentraliseringsproblematikk

Sterkt og komplekst 
differensieringsnivå. Dimensjoner: 
kompetanse, intern opplæring, 
funksjon og prosess

Planleggende nivå: Ønske om 
liten grad av formalisering
Utøvende nivå: Bundet av 
grunnleggende prosesser og 
prosedyrer. Totalt; både 
prosessuell og resultatorientert 
formalisering

OrganisasjonsstrukturOrganisasjonsstruktur FormaliseringFormalisering

Horisontal differensieringHorisontal differensieringSpesialiseringSpesialisering

SentraliseringSentralisering

Vertikal differensieringVertikal differensiering

Geografisk spredningGeografisk spredning

Stor spredning, 
men skal kunne 
fungere sammen 
fysisk eller i effekt 

Variabelt 
kontrollspenn. 
Styres av tillit og 
personlig forhold 
mellom sjefer og 
krav på tempo

 
Figur 10 NBF organisasjonsstruktur – karakteristika 

Teorien beskriver at det er en avhengighet mellom disse deskriptive 
dimensjoner for en organisasjonsstruktur. Analysen viser på dette punkt, at 
NbF konseptet på alle tre hovedpunkter; spesialisering, formalisering og 
sentralisering, ikke beskriver en enhetlig løsning. Konseptet vil f. eks ha både 
sentralisering og desentralisering, resultat- og prosessorientert formalisering og 
flere former for spesialisering. Det blir da vanskelig å kunne forestille seg 
hvordan organisasjonsenheter og individer skal forholde seg til hverandre. NbF 
konseptets beskrivelse av organisasjonsstrukturen gir med andre ord ikke en 
generell, implisitt arbeids- og autoritetsfordeling. Denne skal ”oppstå”, 
formidles og aksepteres i hvert enkelt oppdragstilfelle. Analysen viser også at 
NbF konseptet blander begrepene organisasjonsform, dvs struktur og 
organisasjonsfunksjon, dvs hvordan organisasjonen skal fungere. 

I forhold til de deskriptive og innbyrdes avhengige dimensjoner for en 
organisasjonsstruktur, gir ikke NbF konseptet en enkelt organisasjonsstruktur. 
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Konseptet gir en funksjonsbeskrivelse av flere situasjonsbestemte 
organisasjonsstrukturer, hvor innholdet og faktorene i strukturens tre 
hoveddimensjoner endres avhengig av situasjonen. I realiteten beskrives det 
ikke en grunnstruktur som skal produsere de situasjonsbestemte strukturene.  

5.3.3 Lederskap, personlige egenskaper og kompetanse 
NbF konseptet beskriver at det skal etableres en ny lederrolle som skal 
formulere og fastsette visjoner, verdier og spilleregler. Motivasjonen ser ut til å 
skulle komme fra tillit til egen kompetanse, noe som igjen skal føre til at andre 
aktører får tillit til lederen. Beslutninger skal tas ut fra analytisk 
problemløsning og mønsterbasert beslutningsstaging. Lederstilen og –rollen 
skifter derved karakter vekk fra den formelle og autoritære lederen. Lederen 
skal skape tillit og høyere indre motivasjon hos sine medarbeidere. Dog 
beskrives det at ordrebasert ledelse kan brukes alt etter hvilke forhold lederen 
operer under. Igjen ses et mønster av dualisme, hvor konseptet ønsker å skifte 
stil, men reserverer seg ved å åpne for å beholde det ”klassiske” konseptet. 
Tillit blir både ut fra analysen og i henhold til konseptet selv, essensielt for å 
kunne oppnå de målsettinger og forventede effekter av de prosesser som skal 
gjelde i et NbF. 

Forholdet til makt og autoritet kan synes å være ganske klart, med referanse til 
de klare definisjonene av kommando og ledelse. (Se pkt  4.3 
Kommandokonsept, strukturer og lederskap, på side 17.) NbF konseptet 
beskriver imidlertid at det skal finnes ledere i form av formelle ledere, 
eksperter og karismatiske ledere. I tillegg skal sideordnede og underlagte 
ledere slippes ”fri” til å ta egne beslutninger basert på overordnet leders visjon, 
intensjon og en felles tillit. Samtidig skal det eksistere en kommandovei hvor 
oppdrag tildeles. Totalt sett blir dette et ganske uavklart, i beste fall 
situasjonsbestemt, forhold til makt og autoritet. En grunnstein for konseptet, er 
den vekt som det legges på å etablere og vedlikeholde tillit.  

Det norske NbF konseptet stiller vide krav til både personlige egenskaper og 
kompetanse hos sine ledere. Dette gjelder både de enkelte fagområder og 
kombinasjonen av disse. Hvilket nivå som ønskes innen det enkelte fagområde 
eller om det er enkelte posisjoner som kan nøye seg med en mindre kompleks 
sammensetning av kompetanse og personlige egenskaper, blir ikke beskrevet i 
konseptet. Samtidig dukker spørsmålet opp om hvordan en leder i 
organisasjonen skal kunne skaffe seg erfaring fra alle mulige nivå i NbF 
organisasjonen, når antall nivåer i organisasjonen skal variere, med påfølgende 
forskjellige kontrollspenn? Da det også skal være en flatest mulig organisasjon 
forsterkes problemet spesielt i forhold til å skaffe seg mellomlederkompetanse. 
Dette vil stille store krav til karriere- og kompetanseplanlegging. I tillegg må 
det stilles spørsmålstegn ved hvorvidt det er mulig for noe menneske å besitte 
alle disse krav og egenskaper?  

Totalt sett, tar ikke NbF konseptet stilling til hvordan en form for øyeblikkelig 
tillit skal oppnås mellom de ulike aktørene i en situasjonsbestemt 
organisasjonsstruktur. Konseptets krav til lederkompetanse virker noe 
urealistisk i forhold til at det skal være mulig for noe enkeltindivid å innfri 
disse. 
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6 DISKUSJON 
6.1 Resultat og metode 
Hva er det så jeg har gjort og funnet i denne oppgaven? Jeg har søkt, strukturert 
og analysert organisasjonsteoretiske faktorer i det norske NbF konseptet ut fra 
tre samtidige primærkilder. Struktureringen har blir foretatt ut fra en deskriptiv 
organisasjonsteori for å kunne få frem sentrale organisasjonsteoretiske tema, 
mulige ikke beskrevne konsekvenser og derav problemområder for NbF 
konseptet. Resultatet har blitt en mengde tema, strukturelle innkonsekvenser og 
problemområder. I så måte kan det virke som om det norske NbF konseptet, i 
et organisasjonsteoretisk granskende lys, ikke er praktisk gjennomførbart i sin 
nåværende form. Det er rett og slett for mange spørsmål og for få begrunnede 
svar som fremkommer av analysen. Jeg mener at det faktisk er slik, at det 
norske NbF konseptet er uferdig og må kompletteres spesielt på tre punkter; 
definering av organisasjonsstruktur, hvordan skape tilstrekkelig tillit i 
lederskapet og hvordan kompetansekravene skal løses. Jeg velger likevel å 
foreta en gjennomgang av to faktorer som kan ha påvirket utfallet av min 
analyse. 

Den første faktoren tok jeg opp allerede i metodedelen: Er det teorietiske 
verktøyet egnet for studier av et nettverksbasert organisasjonskonsept?  

Verktøyet henter sitt rasjonale fra klassiske bidrag over studier og forsking av 
organisasjoner. Det kan kanskje være slik, at en nettverksbasert organisasjon 
rett og slett har andre mekanismer enn en klassisk organisasjon, som sørger for 
at organisasjonen fungerer og når sitt mål. I min innlesing av faglitteratur rundt 
emnet nettverks-, virtuelle, og imaginære organisasjoner har jeg derimot ikke 
funnet noe analyseverktøy som er spesialisert for nettverksorganisasjoner med 
tanke på form og funksjon. Jeg har derimot funnet en mengde modeller og 
gode råd, for hva som er viktig for å få en nettverksorganisasjon til å fungere. 
Inntil det fremlegges et verktøy eller metode for å konstruere og implementere 
en fungerende nettverksorganisasjon, så ser jeg ikke andre muligheter enn at 
man må vurdere de faktorer som fremkommer av en ”klassisk” 
organisasjonsteoretisk analyse. I hvilken grad man velger å ta hensyn til de, 
står imidlertid konstruktøren fritt, så lenge som man er bevisst i sitt valg. Jeg 
mener her at analysen har vist at det norske NbF konseptet ikke er bevisst sine 
valg på alle punkter.  

Hvis verktøyet ikke er egnet, så bør det utvikles et analyseverktøy for 
nettverksbaserte organisasjoner, som kan ”bevise”, helst på et vitenskapelig 
vis, at NbF konseptet kan fungere i sin nåværende form. Hvorvidt man må 
utvikle et fungerende konsept først, som det kan drives empirisk forskning på, 
eller om det kan utvikles et generelt teoretisk organisasjonsstrukturelt grunnlag, 
tar jeg ikke stilling til. Det norske NbF konseptet har her som utgangspunkt å 
forsøke å finne svaret til et fungerende NbF konsept gjennom praktisk 
utprøving.  

Konklusjonen blir da, at uansett om mitt valg av teoretisk verktøy har vært 
riktig eller ikke, så gjenstår det mye konstruktivt arbeid før det norske NbF 
konseptet kan realiseres.  
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Den andre faktoren kan være at jeg rett og slett har vært for blindt kritisk til 
NbF konseptet. Dette kan ha medført at jeg rett og slett ikke har forstått 
åpenbare sammenhenger og forklaringsmodeller i NbF konseptet og derved 
brukt mitt teoretiske verktøy på en ukorrekt måte. Faren ved å bruke feil 
inngangsverdier til det teoretiske verktøyet er åpenbar, men vil alltid være til 
stede. Jeg har imidlertid forsøkt å være så objektiv og metodisk som mulig i 
min analyse.  

Selv om jeg har funnet tre sentrale organisasjonstema i den  norske NbF 
litteraturen, så er det ikke derved sagt, at ved å løse disse, så er konseptet 
fullendt. Det er flere andre viktige tema og faktorer som dessverre ikke vil bli 
diskutert videre. De mest sentrale vil fremkomme under rubrikken forslag til 
videre studier 

6.2 Diskusjon  av sentrale tema 
Analysen åpner for mange spørsmål og tema i forhold til det norske NbF 
konseptet. Det kan derved være lett å vikle seg inn i mange detaljspørsmål og –
tema. Slik jeg ser det ut fra analysen, er det tre tema som er sentrale for NbF 
konseptet i relasjon til problemområdet, hensikten med oppgaven og dens 
spørsmålsstillinger: (1) (struktur)beskrivelse av den struktur som skal bære den 
funksjonsbeskrevne organisasjonen, (2) tillit og (3) kompetanse. Jeg vil i den 
følgende diskusjonen utdype og gi mulige utviklingsretninger for disse tre 
tema. 

6.2.1 Strukturbeskrivelse 
Hvilken struktur skal bære den funksjonelle beskrivelsen som NbF litteraturen 
egentlig gir? Dette var en del av min problemformulering og analysen viser at 
NbF litteraturen ikke gir en entydig organisasjonsstruktur sett opp mot de 
karakteristika som teorien definerer. Den definerer bare hvordan, i hvilke 
omgivelser og med hvilken type mennesker en eller annen form for struktur 
skal fungere. Analysen viser at det fins motsetninger mellom de beskrevne 
organisasjonsstrukturelle deler i NbF konseptet i forhold til oppgavens 
beskrevne organisasjonsteori. Konseptet tar ikke stilling til hvordan strukturen 
skal kunne være oppbygd av en enkelt organisasjonsstruktur og samtidig kunne 
fremstå i en rekke ulike funksjonelle former. Organisasjonen gis ingen 
strukturelle begrensninger i forhold til størrelse, teknologi og omgivelser. Den 
skal beherske alt. I forhold til dimensjonene spesialisering, formalisering og 
sentralisering så beskrives en organisasjonsstruktur som skal ha 
funksjonaliteten til flere organisasjonsstrukturer. Eksempelvis skal det være 
mulig å ha mange og få nivå, det skal kunne skiftes mellom sentralisering og 
desentralisering. Det skal være en stor frihetsgrad i hva som skal gjøres, 
hvordan det skal gjøres og med hvilke organisatoriske enheter det skal gjøres. 
Den frie informasjonsflyten er sentral i å oppnå dette.  

Men kan denne frie informasjonsflyten i nettverksorganisasjonen ha utilsiktede 
effekter og hvordan skal dette eventuelt reguleres? Eccles og Nohria68 
beskriver at en organisasjon som operer i og som et nettverk, får begrensninger 
                                                 
68 Nohria, N & Eccles, R G (ed) Networks and organizations : structure, form and action: 
Harvard Business School Press. Boston, Mass. 1994. 7 
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(og muligheter) fra nettverket, men blir samtidig også formet av nettverket. En 
aktør i et slikt nettverk er fanget i en dynamikk som medfører en stadig kamp 
om kontroll, eller å nekte andre kontroll og en søken etter konkurransefordeler. 
Dette medfører at det stadig formes nye og endrede relasjoner i nettverket. Et 
nettverk kan derved ses på som en kontinuerlig endringsprosess i tillegg til å 
være en struktur, hvor aktørene begrenses av sin strukturelle posisjon. Videre 
sier Eccles og Nohria at det kan oppstå ulike former for nettverk i en 
organisasjon69. Foreskrevede eller formelle nettverk definerer forholdet mellom 
over- og underordnede og mellom funksjonelt forskjellige lag som må 
samhandle for å nå de(t) organisatoriske mål. Oppdukkende nettverk involverer 
uformelle og egenmektige former for interaksjon, hvor innholdet i forholdet 
kan være jobbrelatert, sosialt eller en kombinasjon av begge. Og det er i 
forholdet til det oppdukkende nettverket og til den evige maktkampen jeg 
mener at det kan oppstå utilsiktede effekter i NbF konseptet. Er Forsvaret 
forberedt på å slippe løs den type nettverk som kan utvikle en form for egen 
vilje og intern maktkamp? 

Et karakteristika for en organisasjon er, i henhold til min teoritilknytning, at 
organisasjoner er bevisst strukturerte og nøye koordinerte.( Ref pkt 3.1 
Organisasjonsstruktur på side 10.) Jeg stiller et spørsmålstegn til om NbF 
konseptets organisasjonsstruktur fyller dette karakteristika fullt ut. NbF 
konseptet følger imidlertid trenden fra det sivile næringsliv, med å erstatte et 
byråkratisk hierarki med en nettverksorganisasjon. Se Figur 11 
Organisasjonsformer og omverdenskrav Desverre kan det virke som om man 
bare har fulgt trenden og ikke analysert konsekvensene godt nok. 

                                                 
69 Nohria, N & Eccles, R G (ed) Networks and organizations : structure, form and action: 
Harvard Business School Press. Boston, Mass. 1994. 170 
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Figur 11 Organisasjonsformer og omverdenskrav 70 

For å komme videre med beskrivelsen av en organisasjonsstruktur i det norske 
NbF konseptet, mener jeg at Forsvaret må ta konsekvensene av hva man helst 
vil oppnå i forhold til imperativene størrelse, teknologi og omgivelser. Dette 
gir da endel begrensinger på strukturen, men forteller også klart hva strukturen 
er skapt for å klare. Kanskje blir løsningen at det må opprettes flere 
understrukturer med ulike karakteristika, under en overordnet 
paraplyorganisasjon. For å bruke Mintzbers begrepsverden, som forøvrig også 
brukes i NbF konseptet, så vil dette bli en divisjonalisert struktur, med ulike 
underorganisasjoner. I forholdet til de deskriptive dimensjoner for en 
organisasjonsstruktur gjelder de same regler. En organisasjon kan ikke være 
både sentralisert og desentralisert på samme tid. Da må det opprettes en 
sentralisert organisasjon med de konsekvenser dette får for spesialisering og 
formalisering  og en annen desentralisert organisasjon med andre karakteristika 
innen spesialisering og formalisering. Med en avansert 
informasjonsinfrastruktur og personell som vet hva det vil si å jobbe under de 
ulike forutsetninger, kan det i teorien foregå en kontinuerlig syklus med 
opprettelse, gjennomføring av virksomhet og nedleggelse av organisasjoner 
med ulike strukturer. Men da må man spille på lag med organisasjonsstrukturen 
og utnytte de fordeler som den enkelte organisasjonsform gir og ikke forsøke å 
putte alt i inn en eneste organisasjon. Jeg vil komme tilbake til de drastiske 
personellmessige konsekvensene av en slik kontinuerlig 
organisasjonsreorganisering under punkt 6.2.3 Kompetanse. 

                                                 
70 Savage, C M.Fifth generation management. Rev. ed. Boston.  
Butterworth-Heinemann 1996. 127 
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I det store og hele mener jeg at NbF konseptet har gjort det for enkelt i sin 
organisasjonsstrukturbeskrivelse. Det er ikke tatt hensyn til sentrale 
organisasjonsteoretiske ”realiteter” og dette medfører at konseptes struktur ved 
første øyekast virker tiltalende og funksjonell. Ved en nærmere gransking er 
konsepets strukturbeskrivelse mildt sagt mangtydig og egentlig ikke realiserbar 
på grunn av manglende rasjonale for hvordan man har tenkt å få det til å 
fungere i praksis. 

6.2.2 Tillit 
Tillit mellom aktører viser seg å være en klar forutsetning for å få NbF 
konseptet til å virke i henhold til forutsetningene. Tillit er ut fra NbF konseptet, 
grunnsteinen i den nye typen lederskap og ligger innbakt i den nye tolkningen 
av kommando. Resultatet av min analyse viser den samme tendens; tillit skal 
virke som en katalysator for å få ”strukturens” ulike element til å fungere 
sammen i de beskrevne prosesser. Uten tillit mellom ledere i strukturen, vil 
konseptet ikke kunne fungere på den oppdragsbaserte og desentraliserte måten 
som konseptet er avhengig av, for å kunne ta ut de nødvendige effekter. 
Hvordan tillit skal kunne oppstå og vedlikeholdes i det dynamiske miljøet, med 
tanke på det varierende antall aktører, nivåer og prosesser, beskrives vagt i NbF 
konseptet. Sjefens intensjon skal forstås på samme vis av alle nivå og en form 
for øyeblikkelig tillit skal kunne oppstå, gjennom at den enkelte leder har 
tilstrekkelig fagkompetanse og at det eksisterer et personlig forhold til sine 
kolleger både side-, over- og underordnede. Dersom NbF konseptets ledere 
ikke klarer å oppnå den grad av tillit slik at oppdragstaktikk kan gjennomføres, 
fremgår det at alternativet er ordretaktikk. Da kan det tempo og den utstrakte 
samhandling som er så nødvendig for å kunne ta ut effektene av et NbF, stå i 
fare. NbF konseptet tar ikke utførlig stilling til, eller beskriver hvordan tillit 
skal oppstå mellom aktørene.  

Min eksemplifisering av den type tillit som må oppstå, er den tillit som man 
kan se i forholdet mellom en lege og hans pasient. Hva er det ved legen som 
gjør at en førstegangspasient, øyeblikkelig, lar sin egen helse ligge i hendene 
på en ukjent person? Det er den type tillit som vil kunne gjøre et NbF konsept 
realiserbart med tanke på lederskap og personlige egenskaper. Kan en slik 
øyeblikkelig tillit skapes? 

Dagens lederskapsdebatt legger stor vekt på tillit som grunnlag for lederskap. I 
så henseende har ikke NbF konseptet oppdaget noe revolusjonerende nytt. Det 
generelle bildet i lederskapsdiskusjoner, er imidlertid at tillit er noe som er 
vanskelig å skape og den kommer ikke av seg selv.  

Christian Maravelias skriver om tillit i sin avhandling ”Managing network 
organizations”71. Tillit kompenserer for mangel på kunnskap og informasjon. 
Ved å ha tillit mellom aktørene i en handling, vil en få gjennomført handlinger 
(actions) som ved mangel på tillit ikke ville ha blitt gjennomført. Ledere som 
tillitsskapere er lederskapets kjerne. Maravelias definerer begrepet tillit til å 
være et flerdimensjonalt begrep. Tillit kommer fra kompetanse (ekspertise), 
distinkt personlighet (personlighetskjemi) og en ærlighet/sosial identitet som 
                                                 
71 Maravelias, C Managing Network Organizations, School of Business Research Reports No. 
2001:1, Stockholm University. Akademitryck AB, Edsbruk. 198 
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viser hvem du er. Tillit har tre hovedfunksjoner; den disiplinerer, forplikter og 
kontrollerer.  

Warren Bennis72 skriver i en artikkel i magasinet Leader to Leader (1999) at en 
leder har fire hovedoppgaver overfor sine omgivelser: gi mening og retning, gi 
tillit, skape håp og optimisme og skape resultater. I forbindelse med tillit 
skriver han at den genereres ut fra kompetanse, iherdighet/trofasthet, omsorg, 
oppriktighet og til sist en helhetlig og ekte karakter i den personlighet som 
presenteres for omgivelsene hver eneste dag.  

Charles Handy skriver i en artikkel i Ledmotiv73, at i praksis kan en maksimalt 
ha ca 50 stykker rundt seg i en organisasjon som en kjenner godt nok til at en 
kan stole på disse i normale situasjoner. For NbF konseptet, som jo skal 
operere i hva som knapt kan kalles normale situasjoner, blir nok dette tallet 
redusert.  

Øyeblikkelig tillit i den form som jeg beskrev mellom lege og pasient, er 
tydeligvis vanskelig å oppnå ut fra denne noe overfladiske gjennomgangen av 
lederskapslitteraturen innen emnet tillit. NbF konseptet har rett i sine 
vurderinger av at tillit blir viktig for lederskapet i NbF. Men spørsmålet er om 
konseptet ikke har tatt litt for lett på tillitsbegrepet og hvordan tillit skal skapes 
og vedlikeholdes.  

Jeg er ikke i tvil om at Forsvaret vil kunne utdanne ledere slik at de har 
tilstrekkelig faglig kompetanse slik at ett av flere viktige grunnlag for tillit kan 
etableres. Men jeg opplever ikke at NbF konseptet vil muliggjøre og fokusere 
på den type personlig forhold både mellom ledere og mot de ledede, som 
lederskapsdebatten fordrer. Hvordan skal dette personlige forholdet skapes og 
ikke minst opprettholdes, dersom en dynamisk organisasjonsstruktur medfører 
at en skifter medarbeidere, over- og undergitte til stadighet?  

En annen måte å se på tillit er at tillit et mykt spørsmål, men at det er en hard 
valuta! I et slikt perspektiv bygger man suksessivt opp tillit og får da en viss 
tillitskapital. Hvor stor den må være og hvor lang tid det tar å bygge opp 
tilstrekkelig kapital vil unektelig variere. Men uten at en har bygd opp 
tillitskapitalen tilstrekkelig, så vil første brudd på tilliten medføre at alt raseres. 
Har man derimot en tilstrekkelig kapital, så vil en kunne bruke kortere tid på å 
bygge opp igjen kapitalen, slik at den nødvendige tillit etterhvert igjen er til 
stede for å sikre et vellykket lederskap. Tillitsbeskrivelsen i NbF må ta stilling 
til hvilken grad av tillit som må være i funksjon for at omgivelsene skal 
akseptere mulighetene for andres og i verste tilfelle ens egen død? 

Slik jeg ser det har debatten rundt lederskap innen NbF kun fått en begynnelse, 
hvor man aner at tillit vil bli et viktig fundament for lederskapet. For å få et 
helhetlig bilde av et tillitsbasert lederskap i et nettverksbasert konsept behøves 
det ytterligere studier og forskning i slike omgivelser. Og det langt utover hva 
jeg har klart å påpeke i denne oppgaven. Hvordan tillit og derved lederskap 
skal bygges og vedlikeholdes i et nettverksbasert forsvar, er noe den videre 
utvikling av NbF konseptet absolutt ikke må forbigå i stillhet og tro vil fungere 
                                                 
72 URL: http://www.pdf.org/leaderbooks/l2l/spring99/bennis.html 
73 Handy, C. Medborgarföretaget tilliten som ledningsprinsipp. Ledmotiv 1/99. Bohlins 
Grafiska, Karlstad. 13 -24 
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automatisk. Jeg har her tildels fokusert på hvor vanskelig det er å få bygd tillit i 
et lederskapsforhold, men det er heller ikke tvil om at tillit, når etablert, kan 
kompensere for endel feil og mangler ved en organisasjon. Da må imidlertid 
tillit tas på alvor og ikke bare nevnes som en forutsetning uten tilstrekkelig 
bakenforliggende rasjonale. 

6.2.3 Kompetanse. 
NbF konseptet gir ut fra min analyse, fem hovedklassifiseringer for 
kompetanse, som er samlet i termen handlingskompetanse. Disse fem 
hovedklassifiseringer har igjen ikke mindre enn 25 mer eller mindre 
forskjellige kompetansefelt under seg, som krav til kompetanse hos en leder i 
et NbF. Dog gis det ikke noe krav til hvilket kompetansenivå lederen skal 
oppnå innen disse kompetansefeltene. Likevel viser analysen at det stilles svært 
mange og brede krav til kompetanse i NbF, for å få konseptet til å fungere. 
NbF konseptet beskriver at det må foretas en omlegging av seleksjon, 
utdanning og trening for å møte de nye kompetanse og lederskapskrav, men 
beskriver ikke hvordan dette skal gjøres.  

Jeg mener det er utopisk å tro at Forsvaret kan få til den kompetanseprofil som 
beskrives for lederen i NbF konseptet. Det er rett og slett for mange ulike 
kompetanser som skal beherskes av ett og samme individ. Eksempelvis vil det 
etter min mening, være vanskelig for en leder å umidelbart skifte fra en 
desentralisert, visjons og tillitsstyrt ledelsesform under ett oppdrag/operasjon 
til i neste operasjon å fungere som sjef for en sentralisert og ordrestyrt 
organisasjon. Dette er organisasjonsformer som krever helt forskjellig 
kompetanseutnyttelse, kontrollformer og struktur for å bli effektive. La gå at 
det kanskje finnes en av tusen individer som har slike egenskaper, men et NbF 
konsept krever mange slike ledere. Og om dette skulle vise seg å være mulig, 
så vil dette personellet være så etterpurt på det sivile marked, nettopp på grunn 
av sin unike kompetanse, at de vil bli vanskelig å beholde uten å ty til drastiske 
personellpolitiske virkemidler. Lønn vil bare være en del av en total pakke som 
må til for å sikre kvalisfisert lederskap i NbF. Dette er forhold som det 
nettverksbaserte forsvarte må forholde seg til om den omfattende 
kompetanseprofilen opprettholdes. 

Dersom det viser seg at enkeltindividet ikke klarer å møte omgivelsenes krav 
til kompetanse, hvordan skal NbF kunne sette sammen grupper av 
enkeltindivider slik at de både møter kompetansekravene og samtidig fungerer 
som en enhet? En vanlig løsning er kjent og eksisterer innen militære 
organisasjoner også i dag – staben, eventuelt sjefens personlige stab. Men dette 
vil bli å videreføre ganske store deler av den eksisterende hierarkiske og 
byråkratiske miltære organisasjonen. Hvordan vil dette innvirke på det øvrige 
virtuelle og nettverksbaserte organisasjonskonseptet? Jeg har ikke noe svar på 
dette, men jeg mener at å beholde sentrale deler av dagens 
organisasjonsstruktur vil utgjøre en risiko for at det nettverksbaserte konseptet 
blir ”overkjørt”, eller at det vil bli minimalisert og styrt etter gammel 
tenkemåte. Da vil man ikke ha oppnådd den økte effektivisering som skal være 
resultatet av overgang til et NbF konsept.  
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En annen løsning kan være å dele på lederansvaret. I det sivile næringsliv er 
delt lederansvar, en relativt vanlig måte å løse denne typen av problem på. Det 
burde derfor være ønskelig å studere og vurdere denne formen for lederskap 
også innen en militær organisasjon. 

I tillegg skal det personell som skal ledes, også mestre det å jobbe under 
forskjellige ledelses- og strukturformer, i verste fall fra operasjon til operasjon. 
Hvordan skal en kunne selektere og utdanne, trene og beholde personell som 
mestrer å være den som blir ledet under slike dynamiske strukturelle og sosiale 
forhold? Hvordan skal dette skje i et forsvar som har sin i base i et 
vernepliktsforsvar? 

Det er mange krav til kompetanse og personlige egenskaper både for ledere og 
implisitt også for undergitte i det beskrevne NbF konseptet. Tendensen i dette, 
er etter min mening ganske klar; det blir komplisert å være både leder og 
undergitt det norske nettverksbaserte forsvaret. Jeg tror de beskrevne 
kompetansekrav er totalt urealistiske å stille, både til den enkelte leder og 
implisitt også til Forsvarets personell generelt. Dette spesielt dersom 
vernepliktsforsvaret opprettholdes. Før det gis en klar og entydig 
organisasjonsstruktur, kan det ikke fordeles makt, ansvar og arbeidsoppgaver. 
Og da kan det heller ikke endelig defineres kompetanseprofiler for de personer 
som skal jobbe i strukturen. Den kompetanseprofilen som beskrives i NbF 
konseptet, er etter min mening et resultat av en divergerende og uklar 
organisasjonsstrukturbeskrivelse. Min konklusjon er at på samme vis som NbF 
konseptet ønsker en organisasjonsstruktur som kan alt, så vil man også ha 
ledere som kan alt. ”Ja takk – begge deler” som Ole Brum sier, kommer til 
syne også her. I den virkelige verden kan man desverre ikke få alt. NbF 
konseptet må gjøre kompromisser også på kompetansesiden for å få til en best 
mulig og helhetlig løsning. Det hele starter imidlertid med en entydig 
organisasjonsstruktur hvor Forsvaret må forholde seg til hvordan de enkelte 
deler skal kunne virke sammen mot et felles mål. 

6.3 Forfatterens avsluttende kommentar 
Jeg tillater meg å avslutte denne diskusjonen av sentrale organisasjonstema i 
det norske NbF konseptet med et sitat. Dette har sin bakgrunn i den 
tilsynelatende kompleksitet som innhyller NbF konseptet. Jeg mener at dette 
blir å gjøre verden vanskeligere enn den er eller bør være. Planer og 
operasjoner bør gjøres enkle i krig og enkelhet er et godt gammelt 
krigsprinsipp74. Sitatet kommer fra C.M Savage i hans bok 5th generation 
management75: 

Network organizations operate by a different set of dynamics. 
They may become elegantly simple organizations.  

                                                 
74 Forsvarets overkommando, Forsvarets Fellesoperative doktrine, Forsvarets overkommando, 
Norge, februar 2000. 69 
75 Savage, C M.Fifth generation management. Rev. ed. Boston. Butterworth-Heinemann 1996. 
107 
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At first blush elegant simplicity sounds like a contradiction. 
”Elegance” implies a good deal of sophistication, while 
”simplicity” seems to be its opposite.  

Yet, when automobiles changed from manual to automatic 
transmissions, they went to an elegantly simple driver interface.  

The automatic transmission is elegant and complex, but the 
interface with the driver is simple. 

6.4 Forslag til videre studier 
Ut fra behandlingen av de tre temaene følger det at organisasjonsstruktur, tillit 
og kompetanse, er emner som bør studeres og utvikles videre for å få et mer 
helhetlig og ikke minst fungerende NbF konsept. 

I tillegg mener jeg at oppgaven har reist følgende emner for videre studier: 

Begrepet selvsynkronisering i NbF og under hvilke forhold dette skal og kan 
være mulig å få til å fungere, vil være et viktig område å få belyst nærmere. I 
min tekstanalyse har dette begrepet, eller kanskje mer riktig fenomenet, dukket 
opp gjentatte ganger. Det har likevel ikke fått en plass i diskusjonen som et 
sentralt tema. Årsaken til dette ligger i at jeg mener at NbF konseptet først bør 
beskrive en fungerende organisasjonsform, før det kan beskrives under hvilke 
forhold det vil være mulig og ikke minst gunstig å få til en selvsynkronisering i 
en NbF struktur. 

Dagens militære hierarkiske organisasjons- og ledelsesform bygger på intern 
rekruttering hvor en leder skal ha erfaring på lavere nivå før et opprykk til 
neste nivå skal skje. For eksempel bør en leder først skaffe seg erfaring fra 
bataljonsnivå før denne blir satt som sjef for en brigade. I NbF konseptet vil 
ikke denne trinnvise erfaringsstigen være praktisk mulig lenger. Alt vil jo være 
situasjonsbestemt. På dag en vil en sjef lede en bataljon, men neste dag, når 
situasjonen har endret seg så vil samme sjef være leder for en oppdragsstyrke 
av brigade- eller divisjonsstørrelse. Hvordan skal et nettverksbasert forsvar løse 
denne problematikken med et tilsynelatende manglende erfaringsgrunnlag? I 
dette ligger også at sjefsansvaret og myndigheten i et NbF konsept ikke følger 
det klassiske grads- og stillingssystemet, men vil være situasjonsbestemt. I 
dette ligger også problemstillingen med seleksjon av personer til de forskjellige 
lederposisjoner i strukturen. Hvordan skal organisasjonen kunne vite hvilken 
person som har de rette egenskapene til det enkelte oppdrag? Skal dette være 
en sak for et styre å vurdere, skal høyere nivås sjef velge blant individer som 
han har tillit til i sin egen sfære eller skal den enkelte person selekteres til en 
lederposisjon basert på poisisjon i strukturen. Dette er en stor utfordring som 
må løses i NbF konseptet. 

Ut fra min teoritilknytning har jeg sett primært på to av fem universelle drag 
ved organisasjoner, struktur og mennesker (ref Figur 1 
Organisasjonskomponenter og innbyrdes avhengighet på side 10). Kulturen i 
en nettverksbasert organisasjon eller forsvar hadde vært særdeles interessant å 
se nærmere på. Hvilken kultur, kan forsterke eller er nødvendig å ha for å 
kunne lykkes med NbF konseptet? Dette spesielt i forhold til 
organisasjonskulturens mulighet til å erstatte formalisering i en organisasjon. 
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Vedlegg 1 
Følgende begreper er sentrale i forbindelse med det norske NbF konseptet76: 

Beslutninger finner sted i det kognitive domenet. De er valg om hva 
som skal gjøres. 
Beslutningskomponent er en komponent som har hovedansvar og myndighet 
for å fatte beslutninger. Sammenholdt med handlingssløyfen har denne 
komponenten hovedansvar for beslutningsprosessen. 

Beslutningsstøttekomponent omfatter i hovedsak den kapabilitet som tilsvarer 
ren informasjonsbehandling og formidling. Typiske felter vil være etterretning, 
militær funksjonell ekspertise innen operasjoner, logistikk (og 
styrkeproduksjon) samt juridisk, politisk og økonomisk ekspertise.  

Bevissthet relaterer seg til en situasjon og er således resultatet av en 
kompleks interaksjon mellom tidligere kunnskap og en aktuell 
persepsjon av virkeligheten. 
Effektorkomponent utgjør hovedtyngden av vår militære struktur og omfatter 
alle som primært er til for å gi ulike effekter i innsatsrommet. Disse effektene 
kan være både direkte og indirekte. 

Forståelse omfatter et kunnskapsnivå som er tilstrekkelig til å kunne 
trekke slutninger om mulige konsekvenser av situasjonen så vel som 
tilstrekkelig oppfatning av situasjonen til å kunne forutsi fremtidige 
mønstre. 
Informasjon får vi når dataelementer settes sammen, avstemmes med 
hverandre og settes i en operativ kontekst. 
Informasjonsinfrastruktur eller infostruktur er forenklet sagt et nettverk 
av informasjonssystemer bestående av datamaskiner og innretninger 
(for eksempel skrivere, scannere, fakser osv) og programvare som gir 
alle sensorer, beslutningstagere og våpen tilgang på 
informasjonstjenester av høy kvalitet. Infostrukturen omfatter også 
informasjon, standarder og mennesker. 
Informasjonsinfrastrukturen (INI) ses på som et organisk hele. Den oppfattes 
som bestående av utstyr, informasjon, applikasjoner og programvare, 
nettverksstandarder og transmisjonskoder samt mennesker som drifter og er 
eksperter på applikasjonene. 

Informasjonsoverlegenhet er en tilstand av ubalanse i egen favør i 
informasjonsdomenet. Dette oppnås ved at en er i stand til å få rett 
informasjon til de rette mennesker til rett tid i riktig form samtidig som vi 
nekter en motpart muligheten til å oppnå det samme. 

                                                 
76 Forsvarets overkommando , Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, Konsept for 
nettverksbasert anvendelse av militærmakt - Grunnlag, Forsvarets overkommando, februar 03. 
53 & Forsvarets overkommando, Forsvarssjefens militærfaglige utredning 2003, 
Kommandokonsept i Nettverksbasert Forsvar, Forsvarets overkommando, februar 2003. 35 
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Informasjonsstyring er planlegging, budsjettering, håndtering og 
kontrollering av informasjon gjennom hele dens livssyklus (for eksempel 
skape og innhente, behandle, fordele, bruke, lagre og tilrettelegge. 
Innsatsrommet er det området som er av interesse for å løse et 
oppdrag. Dekker i prinsippet alle de fysiske dimensjoner – land, sjø, luft, 
verdensrommet, den elektromagnetiske dimensjon og cyberrommet. 
Det er med andre ord både mer omfangsrikt enn et operasjonsområde 
(jf. Forsvarets Fellesoperative Doktrine (FFOD)) og vanskeligere å 
avgrense. 
Kommando er den myndigheten og det tilhørende ansvar en militær sjef 
tildeles til å skape en felles intensjon og å omgjøre denne til 
synkroniserte handlinger med underlagte militære styrker. 
Koordinering er å påse at handlinger og virksomheter til forskjellige, 
egne enheter ikke påvirker hverandre negativt (unngå konflikter). 
Kunnskap omfatter konklusjoner trukket fra mønstre formidlet av 
tilgjengelig informasjon. Kunnskap om situasjonen stammer fra 
konklusjoner som kan trekkes fra informasjon om for eksempel typer og 
lokalisering av enheter på stridsfeltet. 
Samhandling en fellesbetegnelse for former for samarbeid. Samarbeid 
er en prosess som finner sted mellom to eller flere enheter (individer 
eller komponenter). Samarbeid innebærer alltid å jobbe sammen om å 
nå et felles mål. Dette skiller samarbeid fra ren deling av data, 
informasjon, kunnskap og bevissthet. 
Samhandlingskomponenten kan forstås som liaisonelementer i utvidet forstand. 
Modellen legger til grunn at ønsket om en fleksibel komponering av styrker 
fører til økende behov for samhandling, spesielt horisontalt i organisasjonen.  

Selvorganisering er en funksjonell, geografisk eller tidsmessig 
strukturell endring i et system framkommet uten ytre pålegg eller 
begrensinger. Selvorganisering i et NbF tilsier at enheter spontant kan 
organisere seg for å løse et oppdrag uten styring fra overordnet nivå, 
som respons på en plutselig trussel eller for utnytte en tidskritisk 
fordelaktig situasjon.  
Selvsynkronisering er en form for stilltiende interaksjon mellom to eller 
flere aktører. To eller flere aktører som er knyttet til et nettverk og har 
tilgang på et felles situasjonsbilde og et sett interaksjonsregler som skal 
øke stridseffekten er forutsetningene for selvsynkronisering. 
Sensemaking er en dyp forståelse som omfatter ikke bare det å sette bildet inn i 
en kontekst, men å kunne se sammenhenger og hvordan situasjonen kan utvikle 
seg, hvordan denne utviklingen vil påvirke egen målsetting og hvilke tiltak som 
må treffes for at denne målsettingen skal nås. 

Sensorkomponent omfatter alle muligheter for observasjon fra eksterne miljøer 
som fra satellitter, UAV-baserte sensorer, observasjonsposter, stasjonære 
radarer mv. 
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Situasjonsbevissthet Evne til å danne seg et mentalt øyeblikksbilde over en 
situasjon. Framkommer som en syntese av et situasjonsbilde og en persons 
persepsjon av dette bildet. 

 


