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Fremtidskrigen – en kamp på tre fronter
av Tormod Heier

Resume

How will Nordic states wage future wars? assuming that forthcoming operations will 
proceed outside the tranquil High North region, wars will most likely be a continuous three-
front battle: (i) On the domestic arena, against sceptical politicians; (ii) in the operational 
theatre, against elusive enemies; and (iii) inside the alliance or coalition, where larger allies 
expect more effective force from one of the most wealthiest regions in the world. Nordic 
politicians and their military servants are therefore likely to become world champions in the 
art balancing – particularly so between incompatible groups that strive for mutually exclusive 
objectives on the three arenas. Future wars may be characterized by two trends: (i) ambiguous 
and self-contradictory strategies, neatly tailored towards the various groups dominating the 
different fronts; and (ii) a broad variety of low-profile but offensive operations against 
targets that are extremely risky – but where the political pay-off for small Nordic states is 
significantly higher. 

hvordan vil fremtidens kriger og væp-
nede konflikter utspille seg? Hvor lig-
ger den største trusselen? Hva er i så fall 
det beste forsvar i møtet med morgenda-
gens utfordringer? Slike spørsmål har vært 
en gjenganger i staters forsvarsdebatt og 
forsvarsplanlegging, også i Norden. Slike 
problemstillinger har – i hvert fall tidvis – 
også ført krigsplanleggingen inn i trange 
spor, ofte med kortsiktighet og snever sek-
tortilhørighet som konsekvens. Dette skyl-
des først og fremst at tenkningen rundt 
fremtidens kriger og væpnede konflikter 
har vært dominert av militære hensyn – 
og da først og fremst i operasjonsområdet, 
som i denne artikkelen kalles «innsatsare-
naen». Dette har tidvis også bidratt til at 
vestlig militær deltakelse utover på 2000-
tallet, som for eksempel i afghanistan eller 
irak, har blitt sett på som fragmentert og 
ineffektiv, politisk og strategisk.1 Årsaken 
er at de andre premissleverandørene – slik 
som oppslutningen fra egen befolkning på 
«hjemmearenaen», og solidariteten med 

allierte stormakter på «institusjonsarena-
en», har blitt mer løsrevet.2

i denne artikkelen argumenteres det for 
at mangel på helhet og sammenheng mel-
lom de tre arenaene kan bli den største akil-
leshælen for demokratiske stater i fremtidi-
ge kriger. Dette er en trend vi allerede ser 
konturene av i dag men som kan bli mer 
synlig i fremtiden. utgangspunktet for på-
standen bygger på fire forutsetninger: de 
nordiske landenes fremtidige krigsinnsats 
vil finne sted utenfor Nord-Europa og der-
med ha et begrenset politisk mål for øyet; 
motstanderne opererer asymmetrisk slik at 
en rask militær seier ikke er mulig å oppnå; 
de nordiske statene er preget av et asym-
metrisk maktforhold til russland, noe som 
øker militær avhengighet til vestlige allier-
te; og operasjonene i utlandet vil derfor all-
tid være del av en større koalisjon under le-
delse av en vestlig stormakt.

Mot dette bakteppet kan vi stille følgen-
de spørsmål: hvordan vil fremtidens kri-
ger og væpnede konflikter arte seg for små 
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nordiske stater? Hvilke spenninger og di-
lemmaer vil politiske myndigheter stå over-
for når striden må føres på tre fronter sam-
tidig: ovenfor en asymmetrisk motstander 
som gjerne vil trekke krigen ut i langdrag 
på «innsatsarenaen», overfor en tidvis 
skeptisk og mediedrevet opinion på «hjem-
mearenaen, og overfor forventningsfulle 
allierte som på «institusjonsarenaen» for-
venter større risiko- og byrdefordeling fra 
rike småstater i nord? To forhold er verdt å 
fremheve: sprikende strategier og hemmeli-
ge operasjoner.

Sprikende strategier
De nordiske landene tilhører en av verdens 
fredeligste, mest avanserte og høyest ut-
dannede regioner. Det er derfor nærliggen-
de å anta at deltakelse i fremtidige ikke-ek-
sistensielle kriger vil bli oppfattet som kon-
troversielt, og tidvis også som unødvendig 
på «hjemmearenaen». Dette gjelder særlig 
dersom operasjonene finner sted på en mer 
kombattant NATO- eller USA-ledet «insti-
tusjonsarena»; på denne arenaen forven-
ter stormakter som uSa, Storbritannia og 
Frankrike deltakelse i den spisse og mest ri-
sikable enden. alternativet som ligger i mer 
tradisjonelle former for klassisk fredsbeva-
ring i FN-regi, som speiler det fredsbyggen-
de og humanitære selvbildet som nordiske 
myndigheter møysommelig har bygget opp 
i etterkrigstiden, har gradvis forsvunnet si-
den midten av 1990-tallet. Myndighetenes 
fremtidige forsvarsstrategier vil derfor måt-
te håndtere en stadig vanskeligere spen-
ning, mellom allierte forventninger i «den 
spisse enden», og befolkningens (og det in-
nenrikspolitiske landskapets) skepsis til en 
ekspedisjonær krigerkultur de ikke identi-
fiserer seg med.3

Strategien som ligger til grunn for frem-
tidens kriger og væpnede konflikter vil der-

for bli mer tvetydig, ambivalent og selvmot-
sigende enn det vi ser i dag. på den ene si-
den vil det presenteres en offentlig og åpen 
strategi.4 Formålet med denne vil være å 
imøtekomme befolkningens forventninger 
på «hjemmearenaen». Her legges det større 
vekt på politiske mål fremfor militære mid-
ler; målene vil være «mykere» og ha en mer 
normativ og idealistisk vinkling; operasjo-
nenes harde realiteter og interessebaserte 
realpolitikk skyves under teppet.5 på den 
annen side vil det også utvikles en uoffisiell 
og lukket strategi; en strategi som først og 
fremst brukes innad i regjeringen og i mø-
ter med allierte stormakter som har leder-
ansvar for krigen på «institusjonsarenaen». 
Den lukkede strategien vil i større grad vur-
dere realpolitiske kostnader, innenrikspoli-
tiske begrensninger og hemmeligstemplede 
operative hensyn. Mens den åpne strategi-
en «frames» med følelsesladde ord og inn-
øvde fraser i media («beskyttelse av sivi-
le», «skape fred og utvikling» og «interna-
sjonal solidaritet»), kommer den lukkede 
stra tegien bare til syne gjennom skarpe og 
risikable operasjoner på «innsatsarenaen». 
Dette bringer oss over på det andre kjenne-
tegnet, som er en dramatisk økning i hem-
melige operasjoner.

Hemmelige operasjoner
Dersom de nordiske statene skal oppnå en 
sikkerhetspolitisk gevinst hos nære allierte 
på «institusjonsarenaen» må styrkebidra-
gene på «innsatsarenaen» være etterspurte 
og av særlig stor betydning. Styrker det al-
lerede finnes mer enn nok av og som ikke 
utgjør en forskjell for allierte styrkesjefer 
vil ikke gi de nordiske statene innflytelse el-
ler gjennomslag på «institusjonsarenaen».6 
Dette er et viktig men ofte underkommuni-
sert mål, spesielt for små nordiske land som 
gjennom sine internasjonale operasjoner 
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alltid vil søke å forsterke de uformelle 
båndene til USA, Storbritannia og NATO. 
på den måten balanseres det asymmetris-
ke maktforholdet til russland på hjem-
mebane.7 Fremtidige kriger vil være pre-
get av styrkebidrag som nordiske land 
har særlig gode forutsetninger for å bidra 
med. Med dette menes at Nordens kom-
parative fortrinn blir brukt på en smarte-
re måte sammenlignet med uSa og resten 
av Europa. Fortrinnet ligger først og fremst 
i de militære styrkenes tilgang på en høyt 
utdannet befolkning i det sivile samfunnet, 
«state-of-the-art» teknologi fra det priva-
te næringslivet, samt statlige institusjoner 
og ansatte med et endringsvillig og tilpas-
ningsdyktig «mindset».8

Det praktiske uttrykket av dette er blant 
annet kombinasjonen av spesialstyrker, sig-
naletterretning fra etterretningstjenesten og 
presisjonsstyrte våpen fra jagerfly og dro-
ner. på «institusjonsarenaen», og i en bre-
dere NATO- eller USA-ledet koalisjonso-
perasjon på «innsatsarenaen», vil denne 
kombinasjon være en etterspurt og stra-
tegisk viktig ressurs. Først og fremst for-
di slike styrkebidrag kan gjennomføre av-
anserte og svært risikable angrep mot stra-
tegiske mål uten at faren for utilsiktet ska-
de eller drepte sivile svekker operasjonens 
(og dermed heller ikke stormaktenes) legi-
timitet. Men også fordi operasjonskonsep-
tet vil være i tråd en global arbeidsdeling 
som gradvis tvinger seg frem: stater med 
størst befolkning stiller med «boots on the 
ground» for å ta de «enkleste» oppdrage-
ne, mens mindre stater med høyere «ut-
danningsnivå» stiller med «force multipli-
ers» på operasjonelt og strategisk nivå for 
å løse de mer krevende oppdragene.9 på 
«hjemmearenaen» vil spesialstyrkene, et-
terretningstjenestens og jagerflyenes lave 
signatur og beskjedne fotavtrykk på «inn-
satsarenaen» skape mindre innenrikspoli-

tisk «støy», og dermed bli en mindre poli-
tisk belastning. Spesielt dersom vi sammen-
ligner innsatsen med store konvensjonelle 
hæravdelinger som i år etter år utsettes for 
små men smertefulle tap i nærkontakt med 
en fiende de aldri får ut.

Avslutning
Hvilke slutninger kan utledes fra de to fak-
torene «sprikende strategier» og «hemme-
lige operasjoner»? Hva kan vi si mer all-
ment om fremtidens kriger og væpnede 
konflikter? Ett prinsipielt forhold er sær-
lig verdt å fremheve. i årene som kommer 
må vi anta at det blir en større avstand 
mellom strategier som fremlegges offentlig 
på «hjemmearenaen», det som presenteres 
til nære allierte på «institusjonsarenaen», 
og det som reelt sett gjøres av operasjoner 
på «innsatsarenaen».

Dersom antakelsen er riktig – om at nor-
diske styrkebidrag i fremtiden vil legge mer 
vekt på ukonvensjonelle men mer relevan-
te og etterspurte nisjebidrag, som for ek-
sempel spesialstyrker og etterretning – vil 
avviket øke ytterligere. Denne antagelsen 
styrkes ved at det de senere år har skjedd 
en dramatisk økning i antall pr-rådgivere i 
statsforvaltningen:10 Fra departementer og 
regjeringskontorer øker den såkalte «fram-
ingen» og «narrativbyggingen» ovenfor 
befolkningen, der formålet er å sikre støt-
te til internasjonale operasjoner.11 Samtidig 
som det på «institusjonsarenaen» – innad 
i NATO og i USA-ledede koalisjonsopera-
sjoner – har funnet sted en sterkere drei-
ning fra formelle og transparente konsulta-
sjonsprosesser, til mer uformelle, skjulte og 
ad hoc-pregede beslutninger.12

Denne utviklingen kan bli et demokra-
tisk problem. Folkevalgte politikere, ny-
hetsmedier og befolkningen på «hjemmea-
renaen» kan risikere å få mindre innsyn og 
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kunnskap om hva egne statsråder tenker, og 
hvordan småstatenes styrkebidrag faktisk 
brukes av stormaktene på «innsatsarena-
en». Dette demokratiske underskuddet kan 
øke ytterligere ved at moderne operasjoner 
i fremtiden blir mer dominert av stormak-
tenes kommando- og kontrollfunksjoner; 
bare forsterket av at småstatene selv vil få 
stadig større problemer med å oppretthol-
de militær kompetanse og innflytelse over 
taktisk nivå.13 Etterretningsmonopolet til 
uSa, som for eksempel under libya-krigen 

i 2011, forsterker dette inntrykket: det har 
allerede i dag blitt mer krevende å opprett-
holde nasjonal kontroll over egne taktiske 
styrkebidrag, både på «hjemmearenaen» 
og på «institusjonsarenaen».14 Vil de nor-
diske småstatene i fremtiden bli stormakte-
nes nyttige idioter på «innsatsarenaen»?

Författaren är överstelöjtnant och tjänst-
gör vid Forsvarets stabsskole/Forsvarets 
høgskole, i Oslo samt är doktor i Stats ve-
ten skap. 
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