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Offensiv [åffaŋsiv] (fr., av lat. offendere, støte mot). 1. 

(subst.). Angrep: være på offensiven, være den 

angripende. – 2. (adj.) Angreps-. – Motsatt: defensiv.  

  

Defensiv [dẹfaŋsiv]. 1. (subst., fr. défensive), forsvar; 

være på defensiven, trekke seg tilbake, stå på vakt. 2. 

(adj., fr. défensif), forsvars-. Defensiv er i begge 

betydninger det motsatte av offensiv.      
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*1* 
INNLEDNING  

 

 

 

 

GAMLE SPØRSMÅL STILT PÅ NYTT. Er krig mer sannsynlig når balansen mellom 

den relative fordelen av offensive og defensive militæroperasjoner favoriserer 

angriper disproporsjonalt mer enn forsvarer? Tilhengere av offensiv/defensiv-balanse 

(ODB) teorien har argumentert for at konflikt og krig er betydelig mer sannsynlig når 

offensive militæroperasjoner har fordelen fremfor defensive operasjoner. Motsatt 

hevder de at samarbeid og fred blir mer sannsynlig når defensiv har fordelen (Evera 

1998, 1999; Jervis 1978). I følge den ortodokse tilnærmingen til ODB vil teknologiske 

innovasjoner som gjør angrep og okkupasjon relativt enklere enn forsvar føre til at 

stater er mer tilbøyelige til å angripe hverandre og derfor mer utsatt for å bli erobret 

(Adams 2003; Evera 1998, 1999; Jervis 1978; Lynn-Jones 2000; Quester 1977).  Til 

tross for ODB-teoriens status som en såkalt growth industry for studie av 

sikkerhetspolitikk, har imidlertid flere kritikere hevdet at ODB er en teori uten empiri 

(Gortzak et al 2005), som er vanskelig eller umulig å operasjonalisere (Davis 1998; 

Finel 1998; Goddard 1998; Levy 1984; Shimshoni 1990), og som i store trekk tar 

skifte fra anekdotiske forstillinger om første verdenskrig eller effekten av enkelte 

våpenteknologier (Fearon 1997; Glaser og Kaufmann 1998). Nødvendigheten av en 

systematisk, kritisk og empirisk analyse av ODB er åpenbar.    

I masteroppgaven fremsetter jeg en stor-n ex post facto multivariat analyse av 

effekten av ODB på internasjonal politikk som pretenderer å gå forbi den anekdotiske 

tilnærming til ODB som i stor grad karakteriserer tidligere empiriske og kvalitative 

analyser. På bakgrunn av en litteraturlesning av de mest sentrale teoretiske og 
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empiriske bidragene i ODB-litteraturen, hevder jeg at sikkerhetsdilemmaet blir 

farligere og internasjonal politikk mer ustabilt når militærteknologi dikterer at 

stormaktenes sikkerhet går gjennom angrep og okkupasjon. Formalisert betrakter jeg 

følgende hypotese: et skifte fra defensiv til offensiv i offensiv/defensiv-balansen (ODB) 

vil øke sannsynligheten for utbrudd av krig mellom stormaktene.  I motsetning til 

tidligere empiriske analyser argumenterer jeg for at en multivariat testdesign langt på 

vei er å foretrekke fremfor en klart bivariat logikk (jfr. fearon 1997; Hopf 1991). Min 

analyse kan «gjøre en forskjell» fordi ODB-litteraturen har, så langt, i svært liten grad 

tatt stilling til eller drøftet effekten av ODB når andre systemiske størrelser som 

polaritet, transformasjon og konsentrasjon av makt kontrolleres for (jfr. Adams 2003: 

80ff; Fearon 1997; Gortzak et al 2005; Hopf 1991). Uten å kontrollere for andre 

viktige faktorer er det vanskelig å hevde at ODB alene utgjør en hovedårsak til 

utbrudd av krig (jfr. Evera 1998. 1999).    

 I masteroppgaven går jeg imidlertid forbi balansen mellom offensiv og defensiv 

og fremsetter nye hypoteser som klargjør når og under hvilke forhold eller betingelser 

ODB kan ha størst innvirkning på utbrud av stormaktskrig. Jeg argumenterer for at en 

offensiv ODB vil ha forskjellig effekt i et bipolart strukturert system enn i et unipolart; 

når makten i systemet er spredd enn når den er konsentrert og hvorvidt fordelingen av 

makt er stabil eller i forandrning. Implikasjonen av min studie er en mer robust 

analyse av ODB hvor jeg i noen grad klargjør grensene for når det er grunn til å 

forvente at en offensiv ODB er mer sannsynlig å lede til utbrudd av stormaktskrig. 

Min analyse kan gi et bedre fundament for videre teoretisering av balansen og 

empiriske analyser av effekten av ODB.     

 

MODUS OPERANDI. For å svare på disse problemstillingene anvender jeg Karen 

Ruth Adams definisjon og operasjonalisering av ODB som balansen mellom offensive 

og defensive militæroperasjoner (jfr Adams 2003). Den viktigste faktoren for å 

bestemme balansen mellom offensiv og defensiv for en gitt historisk periode er 

bestemte egenskaper ved (militær-) teknologien (Levy 1984: 225ff; se også Lieber 

2000; Lynn-Jones 2000). Selv om ODB-litteraturen har identifisert flere viktige 

historiske, teoretiske og policy relevante konsekvenser av ODB, er det likevel 
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spørsmålet om krig og fred som står sentralt for de aller fleste tilnærmingene til ODB 

(Gortzak et al 2005). I denne analysen tar jeg utgangspunkt i stormaktene, de største 

og mest innflytelsesrike aktørene i internasjonal politikk, og utbrudd av krig mellom 

disse. Den avhengige variabelen er utbrudd av stormaktskrig hvor minst en stormakt 

deltok på hver side av konflikten for perioden 1800-2001.  

 

NYE SVAR PÅ GAMLE SPØRSMÅL. Innenfor begrensninger satt av ODB definert 

som balansen mellom offensive og defensive militæroperasjoner, og 

forskningsdesignet mer generelt, antyder resultatene i min analyse at skifter i ODB 

kan bidra til å predikere utbrudd av stormaktskrig. Når faktorer fra andre, og 

konkurrerende teorier, holdes uendret viser resultatene fra den empiriske analysen at 

utbrudd av krig mellom stormaktene blir betydelig mer sannsynlig når ODB 

favoriserer angriper og okkupasjon, fremfor forsvarer. Dette resultatet er av åpenbar 

betydning for ODB-litteraturen. Tideligere analyser har vist at ODB kan forklare 

stormaktsangrep, og hvorvidt militære operasjoner er mer sannsynlig å lede til 

okkupasjon (Jfr. Adams 2003). Min analyse viser robuste resultater for at ODB også 

kan forklare og predikere utbrudd av stormaktskrig.   

Resultatene analysen gir imidlertid også klare indikasjoner om når og under 

hvilke betingelser ODB har størst innvirkning på utsiktene til krig og muligheten for 

fred mellom stormaktene. I korte trekk viser resultatene at effekten av en offensiv 

ODB er betydelig større når makten i systemet er delt mellom to stormakter (såkalt 

bipolaritet), eller når fordelingen av makten i systemet er i forandring (både på kort tid 

og lengre sikt). Det farligste systemet er imidlertid et bipolart system hvor makten 

mellom de dominerende stormaktene er i forandring (spesielt på lang sikt). En 

offensiv ODB i en slik kontekst gjør internasjonal politikk mer usikker fordi det 

foreliger flere insentiver for at selv sikkerhetssøkende, eller status quo, stater kan være 

tjent med å opptre offensivt og revisjonistisk. Motsatt finner jeg at effekten av ODB, 

når en stormakt alene dominerer internasjonal politikk (såkalt unipolaritet) klart 

reduserer sannsynligheten for utbrudd av stormaktskrig.  
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DISPOSISJON. Masteroppgaven er inndelt i seks kapitler. Det første kapittelet etter 

innledningen sammenfatter min forståelse av ODB – fra teoretisering og definisjon, til 

operasjonalisering og koding. Kapittel 2 etablerer derfor det teoretiske fundamentet 

for den videre empiriske analysen. I kapittel 3 oppsumerer jeg først ODB-litteraturen 

ved å formulere det jeg anser for å være den primære hypotesen i ODB-teorien. Dette 

er et nødvendig førstesteg mot oppgavens sentrale spørsmål om når og under hvilke 

betingelser har ODB størst effekt på utbrudd av stormaktskrig. I Kapittel 4 klargjør jeg 

forskningsdesignet og operasjonaliseringen av variablene som inngår i de statistiske 

analysene. I kapittel 5 legger jeg frem resultatene fra de empiriske analysene, med 

noen korte betraktninger. De substansielle drøftningene av de statistiske resultatene 

blir lagt frem i kapittel 6. Jeg avslutter kapittelet og masteroppgaven med å 

oppsumerer konklusjonen(e) og indikerer implikasjonene av resultatene for 

internasjonal politikk generelt og ODB litteraturen spesielt. 
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*2* 
OFFENSIV, DEFENSIV  

OG KRIG  

 

 

 

 

I dette kapittelet presenterer jeg det teoretiske rammeverket for oppgaven. Første 

seksjonen består av en kort oversikt over ODB-litteraturen samt en redegjørelse for 

analysenes begrunnelse. I andre seksjon definerer og drøfter jeg ODB som balansen 

mellom offensive og defensive militæroperasjoner. I tredje seksjon operasjonaliserer 

jeg balansen med utgangspunkt i den såkalte smale teknologiske tilnærmingen til ODB 

på systemnivå.  

 

 

|2.1| 

TEKNOLOGI OG ANARKI I  

INTERNASJONAL POLITIKK 

 

For å få en mer helhetlig forståelse av offensiv/defensiv-balansen (ODB) vil jeg legge 

frem de bidrag som enten teoretisk eller empirisk har undersøkt balansen, og som 

derfor utgjør et hovedsjikt av teoretikere innenfor ODB litteraturen. Jeg inkluderer 

ikke all litteratur som på en eller annen måte omhandler ODB, men fremhever og 

drøfter de klart viktigste. I særlig grad vil litteraturoversikten bli strukturert rundt 

hvordan ODB er blitt definert, operasjonalisert og hvilke empiriske funn som 

foreligger.  
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INTRODUKSJON TIL ODB. Begrepet offensiv/defensiv-balansen (ODB) referer 

som oftest til de studiene av internasjonal politikk som hevder at et skifte i balansen 

mellom offensive og defensive militæroperasjoner vil ha en avgjørende betydning for 

statenes adferd i internasjonal politikk.
1
 Det sentrale argumentet som fremheves i 

ODB litteraturen er at internasjonale konflikter og utbrudd av kriger blir mer 

sannsynlig når offensive militæroperasjoner har fordelen fremfor defensive 

operasjoner (Jfr. Adams 2003: 45ff; Biddle 2001: 745; Jervis 1978:187, 194–196; 

Lieber 2000:75ff; Lynn-Jones 2000:18ff; Levy 1984: 225ff). 

I det som av mange regnes for å være den første systematiske teoretisering av 

ODB for internasjonal politisk teori (Lynn-Jones 2000: 19), fremlegger Robert Jervis 

(1978) grunnlaget for den tradisjonelle tilnærmingen til ODB. Sikkerhetsdilemmaet, 

eller mangelen av en internasjonal suveren, hevder Robert Jervis (1978: 167), ‖[…] 

not only permits war to occur, but also makes i difficult for states that are satisfied 

with the status quo to arrive at goals that they recognize as being in their common 

interest‖. Den første definisjonen av sikkerhetsdilemmaet, av John Herz, beskriver en 

sosial situasjon hvor ―[…] a feeling of insecurity […] compels these [states] to 

compete for ever more power in order to find more security, an effort which proves 

self-defeating because complete security remains ultimately unobtainable" (Herz 

1950: 231, min utheving; jfr. Herz 1962). Effekten av sikkerhetsdilemmaet, kalt 

sikkerhetsparadokset, beskriver derfor en situasjon hvor mange av de metodene 

(means) statene anvender for å øke sin sikkerhet, samtidig redusere andre staters 

sikkerhet (derav sikkerhetsparadokset, se spesielt: Booth og Wheeler 2008; Cerny 

2000; Collins 2004; Glaser 1997; Herz 1950, Jervis 1976, 1978, 2001; Snyder 1984). 

Effekten av sikkerhetsdilemmaet varierer imidlertid. Det er ikke alltid krig og ikke 

alle disputter eskalerer ut av kontroll (Jervis 1978: 170). Jervis (1978) viser til at når 

defensive våpensystemer dominerer (og samtidig er forskjellig fra offensive) er det 

                                                 
1
 I internasjonal politikk har ODB fått en stadig større rolle i å forklare en rekke teoretiske og policyrelevante 

problemstillinger, deriblant staters alliansepolitikk, militære strategier og doktriner, militær samarbeid og 

konkurranse, våpenkappløp, atomvåpenstrategi, våpen- og rustningskontrollregimer og konvensjonell 

våpenkontroll (for en oversikt se Adams 2003: 46; Glaser og Kaufmann 1998: 44ff; Gortzak, Haftel og Sweeny 

2005: 70ff). ODB er også blitt anvendt for å forklare årsakene til første verdenskrig (jfr. Evera 1984; Sagan 

1986; Shimshoni 1991; Snyder 1984; Snyder og sagan 1986).  
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‖[…] possible for a state to make itself more secure without making others less 

secure‖ (Jervis 1978: 187). Sikkerhetsparadokset får redusert realitet. Defensive 

teknologier er ikke egnet for angrep, men for forsvar. En økning av militær kapabilitet 

i en periode hvor defensive våpensystemer dominerer vil derfor være en økning av 

forsvarsevne, ikke angrepsevne.  Effekten av ODB er fundamental. I en periode hvor 

ODB favoriserer defensiv fremfor offensiv kan alle stater i følge Jervis (1978:187) 

”[…] enjoy a high level of security and largely escape from the state of nature." (min 

utheving).      

 

EN BREDERE FORSTÅELSE OG KRITIKK AV ODB. Robert Jervis (1978) 

klassiske tilnærming til ODB har imidlertid ikke stått uprøvd. Både kritikere og 

tilhenger av ODB har argumentert for at Jervis (1978) utgangspunkt i hovedsakelig 

teknologi, og i noen grad geografi, for å bestemme verdien på balansen ikke er en 

tilfredsstillende tilnærming (Biddle 2001: 746; Fearon 1997: 5). Med bakgrunn i 

kritikken av den tradisjonelle tilnærmingen, er det blitt argumentert for en alternativ 

definisjon hvor forholdet mellom kostnad forbundet med angrep og forsvar gir det 

beste uttrykket for den reelle ODB (Fearon 1997:5; Glaser og Kaufmann 1998: 50ff). 

I følge en av de mer interessante bidragene innenfor den breie skoleretningen i ODB 

bør en operasjonalisering av balansen ‖[...] include all material factors that can have a 

sizable impact on this ratio‖ (Glaser og Kaufmann 1998:61, min utheving). For den 

breie tilnærmingen har dette blant annet gjort at teknologi må sees i sammenheng med 

hvor mye makt eller militær kapabilitet hver stormakt potensielt besitter og som kan 

manøvreres og deponere (employ og deploy) i felten (Glaser og Kaufmann 1998: 66-

68). Men også sosiopolitiske faktorer som nasjonalisme som kan få et lands 

innbyggere til å ‖[...] fight harder for territory that they understand to be part of their 

national homeland [....]‖(Ibid). Andre har fremhevet den viktige rollen som 

kumulative resurser (dvs. uttrekning av naturresurser i det okkuperte området) har for 

fremtidige angrep (Glaser og Kaufmann 1998; Gilpin 1981; Evera 1998, 1999). 

Enkelte har også argumentert for at en definisjon og operasjonalisering av ODB må ta 

høyde for hvordan statene anvender og nyttiggjør seg av teknologien på både taktisk 

og strategisk nivå i felten (Evera 1998:18–20; Fearon 1997:8; Biddle 2001; Shimshoni 
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1990). I to mye siterte, men også kritiserte, arbeider fremhever Van Evera (1998:18-

22; 1999:160-166) at politiske eller sosiale og diplomatiske faktorer (i tillegg til de 

militærteknologiske) vil ha en betydning for balansen, dvs.: ‖[t]he net offense-defense 

balance is an aggregate of [...] military, geographic, social and diplomatic factors‖ 

(Evera 1998: 6, min utheving).  

Verken den smale teknologiske skolen (Adams 2003; Jervis 1978, Quester 

1977), eller den breiere tilnærmingen (Evera 1998,1999, Glaser og Kaufmann 1998), 

har vært uten sterke eksterne kritikere. I den første systematiske 

litteraturgjennomgangen av ODB litteraturen fremhevet Jack S. Levy at balansen 

åpenbart er blitt systematisert på mange forskjellige, og ofte motstridende, måter. 

Dette har resultert i at teoretiske proposisjoner som er ‖[…] meaningful or interesting 

for one use of the term may not be very meaningful for another [.…]‖ (Levy 1984: 

222ff). Eksempelvis har Davis (1998) fremhevet at van Everas (1984, men primært 

1998) reformulering av balansen medfører at utfall som teorien før kunne predikere nå 

er blitt en del av forklaringsvariablene, noe som i følge Davis (1998:180) har satt 

ODB tilbake. I følge disse og flere andre kritiske lesninger av ODB litteraturen ligger 

hovedutfordringen for ODB i systematiseringen av bakgrunnsbegrepene som er "[...] 

methodologically flawed and conceptually muddled‖ (Finel 1998:188; se spesielt 

Davis 1998; Goddard 1998). Tilsvarende har både Biddle (2001), Lieber (2000) og 

Glaser og Kaufmann (1998) fremhevet at ODB forblir teoretisk underspesifisert, samt 

at balansens teoretiske forutsetninger (core assumptons) forblir uuttalte og implisitte. 

Det er derfor i følge Finel (1998) tid for å spørre om hvorvidt ODB faktisk flytter 

fagfeltet fremover, eller om ODB er blitt tidsskiftet Security Studies versjon av 

keiserens nye klær.   

 

ODB, EN TEORI UTEN EMPIRI? En kritikk som i den senere tid er blitt rettet mot 

ODB-litteraturen er den klare mangelen av empiriske tester av sentrale sider ved 

ODB. Mangelen på systematiske og empiriske tester har ledet kritikere som Gortzak 

et al (2005) til å hevde at ODB er en teori uten empiri.  I en viss forstand er det sant at 

ODB i liten grad er blitt underlagt en reell empirisk undersøkelse eller vurdering, og 

at en del av de empiriske studiene fortsatt er mer hypotese genererende og anekdotisk 
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enn kritisk evaluerende (Davis 1998, Finell 1998, Glaser og kaufmann 1998; Goodard 

1998: Levy 1984; Lynn-Jones 2000).    

En gjennomgang av litteraturen fra 1980-tallet og fremover til i dag viser 

blandete resultater for ODB teorien. Den første bølgen av litteratur som anvendte 

ODB i en empirisk analyse kom på 1980-tallet. Hovedhensikten med disse analysene 

var å studere årsakene til første verdenskrig, spesielt i forhold til hvordan ODB kunne 

anvendes som innfalsvinkel (jfr. se Evera 1984; Sagan 1986; Shimshoni 1990; Snyder 

1984; Snyder og Sagan 1986).  Flere av disse empiriske analysene var imidlertid 

heftet med en del substansielle problemer. For flere av studiene var første verdenskrig 

både hovedkilden for å generere hypoteser om effekten av en offensiv ODB, og 

samtidig analysenes experimentum crucis (Fearon 1997:2, min utheving). Disse 

analysene er av mer teoretisk og hypotesegenererende nature enn som klinisk 

evalueringer av et forskningsprosjekt. Dette her imidlertid ikke hindret Van Evera 

(1998: 41) i å hevde at ODB er "[i]mportant [...] has wide explanatory range [...] wide 

real world applicability [...] large prescriptive utility [...] and is quite satisfying" 

(Evera 1998: 41).  

I en av de tidligste empiriske og kvantitative evalueringene av ODB fremhever 

Ted Hopf (1991) at ODB, og ikke polaritet, forklarer det generelle nivået av 

krigsutbrudd. Hopf (1991: 490) konkluderer blant annet med at en ‖[…] multipolar 

world is nothing to fear; the defensive advantage conferred by nuclear weapons and 

the lack of cumulating power resources implies a continuation of postwar stability‖ 

(min utheving). I den første stor-n ex post facto analysen finner imidlertid Adams 

(2003: 79) at ODB gir god forklaring av angrep mellom stormakter og mellom 

stormakter og andre stater. Adams (2003) påpeker imidlertid også at utbrudd av krig 

ikke er den beste måten å evaluere balansen. Tilsvarende har James Fearon (1997: 2ff) 

argumentert for at det er to empiriske sammenhenger som støtter ODB; at utviklingen 

av atomvåpen som en defensiv kapabilitet har korrelert med perioder med relativ få 

utbrudd av krig, samtidig som de fleste kriger etter 1648 er utkjempet mellom 

nabostater. 

Stephen Biddle finner imidlertid liten grunn til å beholde den ortodokse eller 

smale teknologiske operasjonaliseringen, snarere hevder Biddle (20001: 768-771) at 
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den breiere operasjonaliseringen hvor særlig force employment inngår har langt større 

empirisk forklaringskraft. En viktig men neglisjert empirisk konsekvens er imidlertid 

at en offensiv dominert ODB ikke medfører variasjon i sannsynlighet for krigsutbrudd, 

men snarere påvirker effekten på krigsutfall: ‖As the offense grows stronger, war is 

more likely to result in either the total victory or total defeat of a state’s army, and less 

likely to yield stalemate or small changes in territorial holdings‖ (Ibid: 3). Heller ikke 

Gortzak, Haftel og Sweeny (2005) finner noen sterk sammenheng mellom ODB og 

krigsutbrudd eller eskalering av mellomstatlige disputter på systemnivå, som er en 

annen avhengig variabel Gortzak et. al. (2005) tester effekten av ODB mot. Gortzak et 

al. (2005) resultater heftes imidlertid med et problematisk forskningsdesign, i 

realiteten slår Gortzak et al (2005) sammen operasjonaliseringer av ODB som ligger 

på forskjellige nivåer (monadisk, dyadisk og systemisk) og som forklarer forskjellige 

fenomener (fra utbrudd av krig og angrepsvillighet til utfall av krig og militære 

operasjoner). Det er derfor vanskelig å vite hva Gortzal et al (2005:) mener å ha 

falsifisert når de hevder at et skifte i ODB fra defensiv til offensiv her en ‖[...] 

statistically questionable and substantively small effect on conflict initiation‖(min 

utheving).   

 

HVA ER UTELATT FRA LITTERATUREN? For store deler av ODB litteraturen har 

det vært et uttalt mål å enten bekrefte eller avkrefte den direkte effekten av ODB på 

utbrudd av krig (Adams 2003:46). Dette er blitt fremstilt som både nødvendig og 

viktig fordi ‖[…] neither proponents nor critics have thus fare tested the theory on its 

own terms‖ (Gortzak et al. 2005:68). Jeg argumenterer for at det er gode teoretiske 

grunner for å anta at effekten av ODB påvirkes av andre faktorer. Mens mange har 

argumentert og testet hvorvidt ODB har en effekt på utbrudd av krig, vil jeg se 

nærmere på når og under hvilke forutsetninger denne sammenhengen er størst. I stor 

grad vil jeg hevde at litteraturen har tatt for gitt at sammenhengen mellom ODB og 

utbrudd av krig er monoton, at ODB er uavhengig av andre forhold i internasjonal 

politikk, og at den egentlige og genuine sammenhengen mellom ODB og utbrudd av 

krig først avsløres dersom man kontrollerer for andre variable. Den snevre lesningen 

av ODB som gjør seg gjeldende i litteraturen, har medført substansielle konsekvenser 
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for balansens empiriske gyldighetsområde, og dermed for de empiriske evalueringene 

av ODB. Jeg vil argumentere for at hypoteser som fanger inn ODBs betingede effekt 

vil kunne avdekke grunnleggende trekk ved hvorfor ODB vil kunne øke 

sannsynligheten for utbrudd av krig. Så langt har ingen av de teoretiske bidragene i 

ODB litteraturen gitt noen eksplisitte grunner for at ODB ikke skal kunne være 

betinget av andre uavhengige variable. Dette er overraskende, ikke minst fordi deler 

av den breiere skoleretningen har hevdet at den teknologisk determinerte ODB (den 

smale tilnærmingen til ODB) må modereres vis-à-vis hvordan våpenteknologien 

anvendes (taktikk og strategi), men også ovenfor forskjellige sosioøkonomiske og 

diplomatiske faktorer (se spesielt Evera 1998, 1999; Glaser og Kaufmann 1998; Betts 

1999). Interaksjonen mellom ODB og andre størrelser har derfor blitt anvendt og 

drøftet i litteraturen, men dette har i stor grad dreid seg om å fastsette den egentlige 

verdien på ODB (dvs. hvorvidt balansen er offensiv eller defensiv), og ikke i forhold 

til hvilken effekt ODB har på utbrudd av krig som sådan. 

Det er flere umiddelbare fordeler med en slik re-orientering av ODB hvor man 

undersøker forutsetningene for balansens intenderte gyldighetsområde. ODB er 

omstridt, å klargjøre innenfor hvilke empirisk gyldighetsområder balansen har sin 

styrke vil kunne gjøre kunnskapen fra ODB mer kumulativ ved at man kan bygge 

videre på et sikrere fundament. Samtidig, ved å innordne ODB i systemteori, vil et 

rikere teoretisk univers utvide mulighetene for å etablere nye testimplikasjoner 

testsituasjoner; men også ved å undersøke sider ved den empiriske virkeligheten hvor 

ceteris ikke er paribus kan gi interessante funn. 

 

 

|2.2| 

OFFENSIV/DEFENSIV-BALANSEN,  

EN NY TILNÆRMING 

 

DEFINISJON AV ODB. Jeg definerer ODB som forholdstallet mellom den relative 

fordelen av angrep versus forsvar på bakgrunn av den dominerende teknologien i 

systemet – under forutsetning av optimale forhold. I operasjonell forstand har offensiv 
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fordelen når det er enklere å ‖[…] destroy the other’s army and take its territory than it 

is to defend one’s own‖ (Jervis 1978: 178). I definisjonen som her foreligger, og i 

andre og lignende definisjoner, av ODB har teknologi en åpenbar og sentral betydning 

for hvorvidt det er enklere for en stat å angripe og holde okkupert territorium enn det 

er å forsvare det samme territoriet (jfr. Adams 2003: 50; Jervis 1978: 187). Andre 

definisjoner av ODB, om enn forskjellig fra den som utledes i denne analyse, har blant 

annet lagt vekt på at ODB er offensiv når innovasjoner i teknologi enten reduserer 

ratioen mellom styrkene som angriper trenger for å overvinne forsvarer (Quester 

1977), eller som reduserer kostnadene forbundet en okkupasjon relativt til forsvar 

(Gilpin 1981: 63). Teknologi har en sentral stilling i litteraturen fordi ODB generelt er 

blitt definert innenfor rammene av den teknologiske dimensjonen av krig. Det vil si at 

mens andre teorier i internasjonal politikk, som f.eks. maktbalanse teorien (Waltz 

1979) eller power transition theory (Organski og Kugler 1980), har fokusert på 

fordelingen eller skiftet av makt mellom hovedaktørene i internasjonal politikk, ser 

ODB litteraturen først og fremst på kvaliteten til de maktressurser eller kapabiliteter 

som statene besitter. Det sentrale spørsmålet som ODB litteraturen tar stilling til er 

derfor hvorvidt statenes kapabilitet er mer egnet til angrep enn til forsvar, visa versa.  

 Hvordan teknologi påvirker balansen mellom angrep og forsvar – offensiv og 

defensiv – er vanskeliggjort av at teknologi åpenbart har betydning for angrep og 

forsvar på alle nivåer av krigføring – dvs. fra det taktiske, til det operasjonelle og 

strategiske nivået (jfr. Luttwak 1980, 1987). Det er liten tvil om at effekten av ODB 

ligger på det strategiske nivået; jeg er derfor enig med teoretikere, som bl.a. Glaser og 

Kaufmann (1998:54), som har hevdet at staters ‖[…] descisions about whether to go 

to war [….]‖ er i stor grad betinget av ‖[…] whether war is likeliy to be successful‖. 

Derimot vil jeg betrakte selve balansen som sådan på et annet nivå av krigføring enn 

det overordnete strategiske nivået. Jeg holder fast ved at en offensiv ODB er analytisk 

distinkt fra en stats offensive policy i det at en offensiv ODB er årsaken til det siste. 

Offensiv teknologi på det operasjonelle nivået av krigføring øker med andre ord 

insentivene for offensiv policy på strategisk nivå. 

I denne analysen er ODB avgrenset til å være balansen mellom offensive og 

defensive militærengasjement på operasjonsnivået av krigføring. I et militær teoretisk 
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perspektiv er dette en fornuftig tilnærming til ODB. I en moderne forstand av krig, 

som vokste frem med Karl von Clausewitz ([1832]1976), består krig fundamentalt sett 

av en rekke militære engasjement på det operasjonelle nivået, som til sammen utgjør 

konfliktens samlede krigsteatre. For Luttwak (1987: 112) innebærer dette at det er 

først på det operasjonelle nivået av krigføring at det gir mening å snakke om to 

motstående viljer, hvor ‖[…] overall methodes of war are applied, as in the deep-

penetration armored offensive or the defense-in-depth […]‖(min utheving). For ODB 

litteraturen er dette en meget viktig erkjennelse. Beslutninger om å starte krig hviler i 

stor grad på forventningene av at et offensivt fortrinn betyr at angripere vil vinne det 

innledende angrepet eller militæroperasjonen med overveldende kraft slik at krigen på 

det strategiske nivået, for alle praktiske formål, er vunnet militært før engasjementet 

utvikles til en langvarig og kostbar stillingskrig (Adams 2003: 50ff; Biddle 2001:748; 

Mearsheimer 1983). Motsatt, når defensive militæroperasoner dominerer og selv 

ressurssterke stormakter vil måtte bære omfattende kostnadder mot en på forhand 

svakere forsvarer, reduserer dette insentivene for å anvende en offensiv militærstrategi    

Av mer praktiske fordeler har både Adams (2003) og Biddle (2000) påpekt at 

det er kun på operasjonelt nivå at andre faktorer er tilnærmet holdt konstant. Det er 

ikke uvanlig at både teknologi, styrkesammensetning eller selv geografi kan gjenomgå 

store forandringer i løpet av et langt krigsengasjement. En annen fordel ved å anvende 

ODB på operasjonelt nivå er at vi dermed tillater for offensive taktiske operasjoner 

innenfor en overordnet defensiv militæroperasjon. I følge Clausewitz ([1932]1976: 

357) kan ‖[…] a defensive campaign […] be fought with offensive battles, and in a 

defensive battle, we can employ our divisions offensively‖ (min utheving). Så selv i 

en defensiv operasjon ‖[…] awaiting the enemy assault, our bullets taket he offensive. 

So the defensive form of war is not a simple shield, but a shield mad up of well-

directed blows‖(Ibid: 357). I en overordnet defensiv militæroperasjon kan derfor deler 

av engasjementet ha en klar taktisk offensiv karakter for å oppnå fordeler på det 

operasjonelle nivået av krigføring (Adams 2003: 50). En analyse hvor ODB betraktes 

som utelukkende på det taktiske nivå vil derfor ikke fange inn denne betydelige 

nyansen. 
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På bakgrunn av denne begrepsavklaringen definerer jeg militære operasjoner i 

forhold til ODB som følger: Offensive operasjoner er militære engasjement hvor en 

stat anvender deler eller hele av sin militære kapabilitet for å angripe en annen stats 

militære eller sivile kapabiliteter for å tvinge statenes vilje inn under sin egen. I krig 

er ‖[…] the subjugation of the enemy […] the end‖ og hvor ‖[…] the destruction of 

his fighting force the means‖(Clausewitz [1832]1976: 526). Offensive operasjoner blir 

da karakterisert ut i fra ‖[…] the outflanking or by-passing of the defender – that is, 

taking the initative‖ (ibid, min utheving). Motsatt vil defensive operasjoner være 

militære engasjement hvor en stat anvender deler eller hele av sin militære kapabilitet 

på å slå tilbake en angripende stats offensiv, for å gjenopprette eller hevde suverenitet 

på eget territorium. I følge Clausewitz ([1832]1976: 357) vil en defensiv militær 

operasjon ta skifte av at ‖[…] we await the advance, the charge of the enemy […] 

await, that is, the appearence of the enemy in front of our lines and within range‖.  

 

FORUTSETNINGER FOR EN OPERASJONALISERING AV ODB. For at ODB 

definert som ballansen mellom offensive og defensive militæroperasjoner skal kunne 

la seg operasjonalisere må visse teoretiske forbehold benyttes.   

 For det første forutsetter jeg at i perioder hvor offensive militæroperasjoner 

dominerer over defensive vil statene velge en mer offensiv strategisk tilnærming. ODB 

teorien hevder ikke at krig alltid lønner seg i absolutt forstand, selv ikke når 

teknologien favoriserer angriper mer enn forsvarer. Mange faktorer, som ikke 

nødvendigvis har noe med ODB å gjøre, går med til å vinne krig. ODB er derfor i 

denne analysen forstått som den relative verdien av å angripe versus å forsvare seg, 

ikke den absolutte verdien av å angripe (Fearon 1997: 6ff).   

For det andre forutsetter jeg at verdien på ODB er gitt objektivt og derfor 

uavhengig av statenes evne til å anvende og nyttiggjøre seg teknologien (se Fearon 

1997: 6; Glaser og Kaufmann 1998: 55; Lieber 2001: 75). Uansett hvilket analysenivå 

ODB er tiltenkt, må en analyse som studerer antatt rasjonelle aktører og som ønsker å 

predikere statenes adferd i internasjonal politikk, på bakgrunn av verdien på ODB, må 

forutsette optimalitet (Glaser og Kaufmann 1998: 55). I min analyse kontrollerer jeg 

til en viss grad for såkalt teknologisk kompetanse ved å fokusere utelukkende på 
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stormakter. Stormakter har tilgang til resurser som gjør disse i stand til å handtere og 

nyttiggjøre seg teknologien. Selv om heller ikke stormakter alltid opptrer optimalt i 

forhold til å anvende militærteknologi, er det disse statene betraktelig bedre 

forutsetninger enn andre aktør i internasjonal politikk (Adams 2003:66ff)    

 For det tredje forutsetter jeg at ODB først og fremst er systemisk, ikke dyadisk. 

ODB, slik den smale teknologiske tilnærmingen hevder, er determinert første og 

fremst av innovasjoner i militærteknologi, eller teknologi som kan få en militær nytte. 

Fordi militærteknologi, i prinsippet, ikke en variabel på enhetsnivå, har ODB generelt 

blitt fremstilt som en systemisk variabel (Levy 1984: 226ff). I følge en tilhenger av 

ODB vil alle stater ha tilgang til teknologiske innovasjoner fordi ny teknologi tenderer 

til "[…] diffuse fairly rapidly internationally, and major powers often emulate one 

another" (Lynn-Jones 2000: 20). Innovasjoner i militærteknologi vil, er det blitt 

hevdet, derfor medføre systemiske incentiver og «constraint» for alle aktørene og 

dermed påvirke sannsynligheten for krig og konflikter for hele det internasjonale 

systemet (Lieber 2001: 77; Lynn-Jones 2000: 20).  

 

 

|2.3| 

EN SMAL TEKNOLOGISK  
OPERASJONALISERING AV ODB 

 

SMAL TEKNOLOGISK ODB: RIGOR ELLER RIGOR MORTIS? I en viktig 

artikkel kalt hva er ODB og kan vi måle den? oppsumerer Glaser og Kaufmann 

(1998:50, 60ff) de to fundamentale debattene i ODB litteraturen: hvordan definere 

ODB og hvilke kausalfaktorer bør inngå i en determinering av balansen. Selv om en 

debatt om hvordan ODB bør defineres er viktig, er det klart at ODB litteraturen ikke 

lenger er like sentrert rundt spørsmål om definisjonen av balansen, men heller om 

hvordan ODB bør operasjonaliseres og om hvordan bygge gode teoretiske modeller 

(Adams 2003: 50ff; Fearon 1997:5; Lieber 2000: 73-77). Sentralt i denne debatten står 

spørsmålet om hvorvidt teknologi som ‖[…] the sole determinant of the balance‖ er en 

rigor og parsimonious tilnærming (Adams 2003:52), eller, som kritikerne hevder, at 
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den teknologisk determinert ODB snarere viser klare tegn på rigor mortis (Shimshoni 

1990). I følge kritikerne av den smale teknologiske tilnærmingen vil andre faktorer 

enn ren militærteknologi ha innflytelse på den relative fordelen av å angripe versus å 

forsvare seg (Lieber 2000; Shimshoni 1990: 189; Van Evera 1998, 1999; Glaser og 

Kaufman 1998). Uten å pretendere å fremføre et fullendt forsvar for den smale 

teknologiske tilnærmingen til ODB vil jeg imidlertid peke på noen vesentlig fordeler 

med å anvende en smal teknologisk tilnærming.   

Det er flere gode grunner for å ta utgangspunkt i en streng teknologisk 

definisjon og operasjonalisering av ODB. For selv om den breie skoleretningen 

innenfor ODB har fremhevet at flere faktorer enn ren teknologi er nødvendig for en 

operasjonalisering, med høy validitet, av balansen, forblir likevel teknologi 

utgangspunktet også for disse teoretikerne (Glaser og Kaufmann 1998: 61). Ikke bare 

inkluderer begge skoleretningene teknologi, de har også stort sett den samme 

forståelsen av når og hvorfor teknologi favoriserer angriper eller forsvarer (jfr. Biddle 

2001: 746; Lieber 2000: 79). Begge skoleretningene er enige om at mobilitet i det 

store og hele favoriserer en offensiv disposisjon, mens høy ildkraft (panserbrytende 

misiler) eller styrkebeskyttelse favoriserer forsvarer mer enn angriper (Levy 1984:  

225). Teknologi er samtidig også den faktoren som av flest teoretikere er blitt 

operasjonalisert (fortrinnsvis på bakgrunn av iboende offensive eller defensive 

egenskaper ved teknologien) men også den faktoren som er blitt mest studert som 

sådan (se spesielt Lieber 2000: 76).  

For det andre, fordi den breie tilnærmingen inkluderer faktorer som er 

avgrenset og spesifikke for det monadiske eller dyadiske nivået, vil den breie 

tilnærmingen til ODB ikke kunne betraktes som systemisk. I følge Lieber (2000: 77) 

er en av hovedfordelene med ODB, i den smale tekniske operasjonaliseringen av 

balansen, at den deler ‖[...] the appeal of other structural theories in international 

relations because it focuses on the war-causing effects of a variable that is essentially 

exogenous to states‖ (min utheving). I motsetning til den breie catch-all tilnærmingen 

som er særlig fremtredende hos Evera (1998, 1999) og Glaser og Kaufmann (1998) er 

den smale teknologiske tilnærming enkel og parsimonious. Som flere kritikere av 

ODB har bemerket er operasjonalisering av ODB forbundet med store utfordrninger 
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(Finel 1998: 187). Disse utfordringene øker eksponentielt med den breie 

tilnærmingen. En operasjonalisering av den breie tilnærming må i ikke bare ta 

åpenbart stilling til hvilke, av flere, faktorer som skal inkluderes i operasjonaliseringen 

av ODB, men må også avklare hvordan de forskjellige faktorene skal veies og 

hvordan skårene skal aggregeres til en ODB verdi (Davis 1998: 180; Finel 1998: 

186ff). En teori som kan forklare mange fenomener med utgangspunkt i få uavhengige 

variable er teoretisk mer interessant enn en teori hvor mange av fenomenene som før 

kunne forklares av ODB nå inngår i å bestemme verdien på balansen (Davis 1998: 

180). Van Everas ekstensive ODB modell, hvor sosiale, politiske og diplomatiske 

faktorer inngår, løper en stor risiko for å inkludere klart endogene variable (Finel 

1998; Stacie 1998). Det vil si at årsaksrekkefølgen er uklar; vil bestemte verdier på 

ODB medfører at statene velger bestemte utenrikspolitiske strategier, eller er det slik 

at bestemte utenrikspolitiske strategier avgrenser og bestemmer (sammen med flere 

andre faktorer) verdien på ODB? I følge Stacie (1998: 192), i en meget treffende 

kritikk, ved å subsumere makt, militær evne og doktrine, sosiopolitiske strukturer 

(som nasjonalisme) eller diplomati i en generell ODB kan ikke Van Evera 

argumentere for at ODB har større forklaringskraft "[…] than any of these variables 

taken separately‖. Selv om den breie tilnærmingen til ODB viser seg å holde vann i 

forhold til empiriske tester, står litteraturen uten noen klar indikasjon på hva som 

egentlig forårsaket det empiriske utfallet blant alle faktorene som inngikk i å 

determinere verdien på ODB. Adams (2003) har argumentert for at en bedre 

fremgangsmåte er å forsøke å avklare effekten av en ren teknologisk ODB, for senere 

å inkludere andre variable dersom det er gode teoretiske grunner for det. Dette er en 

god pragmatisk tilnærming som også denne analysen deler.    

 

ODB OPERASJONALISERT. Den primære uavhengige variabelen i analysen er 

ODB definert som ballansen mellom offensive og defensive militæroperasjoner. I 

denne seksjonen operasjonaliserer jeg ODB på bakgrunn av at bestemte egenskaper 

ved teknologien enten favoriserer en offensiv eller defensiv ODB. Blant de mange 
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operasjonaliseringene av ODB som foreligger, tar jeg utgangspunkt i Karen Ruth 

Adams (2003) operasjonalisering av den såkalte offense/defense/deterrence-balansen.
2
 

Mens nesten alle våpensystemer kan brukes offensivt eller defensivt, er det 

sentrale spørsmålet for denne analysen hvorvidt det er noen våpensystemer som bidrar 

disproporsjonalt mer til angrep enn til forsvar (Levy 1984: 225ff). I følge Adams 

(2003: 53) er det den aggregerte våpenteknologien for en gitt historisk periode som gir 

metodene, evnene og redskapene som muliggjør offensive eller defensive 

militæropperasjoner. For å avgjøre hvorvidt offensive eller defensive 

militæroperasjoner dominerer deduserer Adams (2003: 53ff) våpensystemenes relative 

‖[…] lethality, protection, and mobility‖, for perioden 1800-2001. Generelt er det 

hevdet at høy grad av mobilitet tenderer mot å favorisere angriper relativt mer enn 

forsvarer, mens teknologiske innovasjoner som forbedrer stoppmakt (dvs. som 

konsentrert ildkraft og effektive styrkebeskyttelse eller som reduserer kostnaden av 

sistnevnte) tenderer mot å favorisere mer defensive militæroperasjoner (jfr. Adams 

2003:54–57; Biddle 2001: 745; Glaser og Kaufmann 1998: 62; Jervis 1978: 202ff; 

Levy 1984:225; Lieber 2000: 78–81; Quester 1977:2ff). I konvensjonell krigføring, 

dvs. primært landbasert krigføring hvor styrker på vann og i luft har en sekundær 

støttefunksjon til den landbaserte hæren (Mearsheimer 2001: 110–114), vil høy grad 

av mobilitet favoriserer angriper og offensive militæroperasjoner fordi mobilitet øker 

angripers evne til å transportere og anvende den militære kapabiliteten (Levy 1984: 

225ff); utmanøvrere en defensiv fiende posisjonert i en fiksert posisjon, noe som kan 

gi angriper nok tid til å gruppere eller omgruppere styrkene slik at numerisk 

overlegenhet kan oppnås vis-à-vis forsvarers forsvarslinje (Quester 1977:3).  

Tilsvarende har ildmakt eller konsentrert firepower en rekke defensive 

konsekvenser for militæroperasjoner (Lieber 2000: 80). I krig er angriper potensielt 

mer skadelidende av motkommende ild enn forsvarere fordi angriper – i motseting til 

forsvarer – ofte må rykke frem i åpent terreng. Det gjør det lett for forsvarer å 

                                                 
2
 Det foreligger andre operasjonaliseringer av ODB (jfr. Glaser og Kaufmann 1998; Gortzak et. al. 2005; Jervis 

1978; Quester 1977; Van Evera 1998, 1999). Men disse operasjonaliseringene er uaktuelle av flere grunner: for 

det første foreligger det ingen eller svært begrenset klargjøring av hvordan ODB ble kodet for bestemte 

perioder; for det andre er ODB i disse analysene operasjonalisert for en svært begrenset tidsperiode; for det 

tredje inkluderer de fleste operasjonaliseringene flere faktorer enn ren teknologi, og hvor disse faktorene ofte 

foreligger på et analysenivå som vanskeliggjør en systemisk analyse. 
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oppdage og beskyte angriper (Glaser og Kaufmann 1998: 64; men se også Adams 

2003: 56ff; Biddle 2001). Styrkebeskyttelse kan være fordelaktig for både angriper og 

forsvarer (Levy 1985: 225). I litteraturen tenderer det mot at teknologi som tillater 

høyt mobile enheter med stor grad av styrkebeskyttelse favoriserer offensive 

militæroperasjoner (jfr. den pansrede tanksen under andre verdenskrig og blitzkrieg), 

mens immobilitet og høy styrkebeskyttelse klart favoriserer defensive operasjoner (jfr. 

mitraljøsen under første verdenskrig) (Quester 1977).   

Tabell 2.1 (se under) oppsumerer hvordan Adams (2003) har kodet de 

forskjellige periodene, samt en beskrivelse av de viktigste årsakene til at perioden ble 

kodet som enten offensiv eller defensiv. Den første perioden som strekker seg fra 

inngangen til 1800-tallet og frem til 1849 er av Adams (2003) kodet som offensiv; 

andre periode som går fra midten av 1800-tallet og frem til slutten av 

mellomkrigstiden (1933) er kodet defensiv; perioden umiddelbart før og frem til 

slutten av andre verdenskrig er kodet offensiv. Disse periodene inngår i det som kan 

kalles konvensjonell krigføring, for perioden umiddelbart etter andre verdenskrig og 

frem til vår egen tid blir imidlertid kodingen av ODB ytterligere komplisert ved at 

atomvåpen diskutabelt reduserer verdien av angrep, men at dette ikke skyldes en 

defensiv dominans, men snarere avskrekking (deterrence) (Jervis 1978: 198).   

Atomvåpen avskrekkende eller defensive? For perioden 1946-2001 koder jeg 

ODB som defensiv fordi forsvarer ‖[…] could secure themselves merely by 

maintaining a second-strike capability [….]‖, noe som gave forsvarer en ‖[…] even 

more lopsided advantage than the combination of machine guns, barbed wire, 

entrenchments, and railroads that emerged before 1914‖ (Evera 1999: 178). Selv om 

det analytisk kan gi mening i å skille mellom defensive operasjoner, hvor hovedfokus 

er på å slå en angripende styrke tilbake, og avskrekkende operasjoner som er ment til å 

avskrekke fienden fra å angripe i utgangspunktet. Regner jeg forskjellene for å være så 

små at avskrekking og defensiv kan forenkles ved å slå disse typene av operasjoner 

sammen. Imidlertid siden det er hevdet at atomvåpen vil ha en egen og spesiell 

virkning på internasjonal politikk, inkluderer jeg en egen variabel for å kontrollere for 

den mulige effekten av atomvåpen på utbrudd av stormaktskrig.   
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|TABELL 2.1| 

OVERSIKT OVER KODING AV OFFENSIV/DEFENSIV-BALANSEN (ODB)  

PÅ SYSTEMNIVÅ, 1800-2001. 
 

Periode Beskrivelse Overordnet vurdering 

1800—1849 

 

Kodet offensiv fordi defensiv manglet høy ildmakt, samtidig som 

offensive militæroperasjoner ble stryket gjennom innovasjon av 

mer mobilt artilleri. 

OFFENSIV ODB 

1850—1933 

 

Kodet defensivt fordi innovasjon av telegraf gav tidlig advarsel om 

potensielle angrep fra andre stater, dampdrevet jernbane økte 

muligheten for å mobilisere tropper innad i statene noe som 

favoriserte forsvarer mer enn angriper. Innføringen av pålitelige 

skytevåpen økte ildmakten betydelig, dette økte troppenes 

defensive posisjon. 

DEFENSIV ODB 

1934—1945 

 

Kodet offensiv fordi innføringen av tanks, fly og radio økte 

mobiliteten betraktelig samt at styrkebeskyttelse nå favoriserte 

mobile enheter som tanksen. 

OFFENSIV ODB 

1946—2001 

 

Kodet defensiv fordi atomvåpen reduserer den forventede 

nytteverdien av offensive militæroperasjoner. 

DEFENSIV ODB 
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*3* 
HYPOTESER      

 

 

 

 

Teknologi har betydning for årsakene som leder stormaktene til krig og målsetningene 

som krigene utkjempes om; slaget som innleder militærkampanjene og seieren som 

avslutter kamphandlingene. I dette kapittelet presenterer og drøfter jeg ett sett med 

nye hypoteser. I første seksjon fremsetter og drøfter jeg formulering av den 

tradisjonelle tilnærmingen til ODB og effekten av balansen på utbrudd av 

stormaktskrig. I andre seksjon formulerer jeg nye hypoteser som tester når og under 

hvilke betingelser og forutsetninger ODB påvirker utbrudd av stormaktskrig. Dette 

kan ha betydning for ODB-litteraturen fordi min analyse, som bygger på allerede 

akkumulert kunnskap, forsøker å avklare det empiriske gyldighetsområdet for ODB-

teorien i form av prøvbare hypoteser.    

 

 

|3.1| 

ANARKI, TEKNOLOGI OG KRIG  

 

Selv om flere har hevdet at ODB potensielt kan forklare og predikere en lang rekke 

utfall i internasjonal politikk, er likevel kjernen av teorien sentrert rundt utbrudd av 

kriger mellom stater eller stormakter (Adams 2003: 47; Levy 1984:219; Jervis 1978: 

187–194; Gortzak et al. 2005: 73). I følge ODB-litteraturen er det flere grunner for at 

stormakter velger å gå til krig når ODB favoriserer offensive militæroperasjoner 
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fremfor defensive. Fortrinnsvis blir krig mer attraktivt når strukturer i det 

internasjonale systemet favoriserer angrep samtidig som grunnlegende usikkerhet og 

anarki gjør statene usikre på andre staters motiver (Jervis 1978:187; Glaser og 

Kaufmann 1998: 48). Selv om statene kanskje kan signalisere fredelige intensjoner 

gjennom bestemte handlinger, vil ikke usikkerheten som følge av den anarkisk 

organiseringen av internasjonal politikk reduseres til et trivielt nivå – det er alltid en 

grunnleggende og ufravikelig fare for krig i et system som er ordnet anarkisk (Kydd 

1997: 122–126; Labs 1997: 11–17; Mearsheimer 1990: 12; Mearsheimer 1994: 11ff; 

Mearsheimer 2001: 21ff, 30–36; Waltz 1959a: 203–205; Waltz 1959b).  

I en offensiv dominert ODB vil det i praksis være liten forskjell på såkalte 

status quo eller sikkerhetssøkende stater og revisjonistiske stormakter når det kommer 

til faktisk adferd (Jervis 1978; Evera 1998, 1999). Når angrep er vanskelig vil 

opportunistiske stater avskrekkes fra aggresjon fordi krigsmålene vil være kostbare å 

realisere, eller simpelthen uoppnåelig, gjennom militære virkemidler (Evera 1999).  

Samtidig vil såkalt status quo-stater være tvunget til å starte kriger dersom systemet 

favoriserer angriper og okkupasjon over mer defensiv politikk. Status quo-stater vil 

derfor invadere andre stater for å bevare status quo. Evera (1998:7) oppsumerer denne 

effekten av ODB på en illustrerende måte: ‖ […] even aggresor states are deterred 

from attacking if the defense is strong, and even benign powers are tempted to attack 

if the offense is strong‖ (min utheving, jfr. også Jervis 1978: 187). I følge Robert 

Jervis vil stater som har råd til å bli unndratt (cheated) i en forhandling, eller som ikke 

kan bli erobret eller ødelagt som følge av en overraskende forkjøpskrig, som i en 

defensiv dominert ODB periode, "[...] can more easily trust others and need not act at 

the first, and ambiguous, sign of menace" (Jervis 1978: 172). I perioder hvor defensiv 

dominerer ODB vil status quo-stater være fornøyd med status quo ante bellum fordi 

deres sikkerhetsbehov er tilfredsstilt. Motsatt vil revisjonistiske stater fremdeles ha 

motiver for å kullkaste systemet (f.eks. å oppnå hegemoni, Gilpin 1981; Mearsheimer 

2001), men uten å være i stand til å realisere preferansene fordi ODB favoriserer 

forsvarer.  

Indirekte eller derivert fra disse hovedkonsekvensene finner jeg i litteraturen 

flere vesentlig konsekvenser for statenes utenrikspolitikk, spesielt for villighet for å 
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øke disputtnivået i mellomstatlige konflikter, som følge av en offensiv dominert ODB 

(jfr. Jervis 1978: 172-174, 187-194; Van Evera 1984: 64ff, 1998: 12, 1999: 120). 

Blant de viktigste at: (1) aggressiv diplomati (fait accompli) og opportunistisk adferd 

er mer vanlig enn status quo-adferd når offensiv dominerer balansen. Det vil derfor 

være (2) insentiv for et høyt rustingsnivå, samt at (3) stater og beslutningstagere vil 

anvende en fatalistisk tilnærming (verste tenkelig scenario-psykologi) hvor de vil 

være raske til å tolke uklare signaler som trusler, noe som kan få selv såkalte status-

quo-stater til å anvende forkjøpskrig. Dette vil kunne medføre (4) en sterk og 

besluttsom militærrespons på selv relativt begrensede militære utfordringer eller 

trusler. Tilsvarende vil (5) allianser og forbund måtte inngås på forhånd – noe som 

kan medføre rigide blokkdannelser.
3
 I følge Van Evera (1998, 1999) vil summen av 

disse individuelle konsekvensene av en offensiv dominert ODB - enten alene eller ved 

at de inntreffer parallelt - gjøre utbrudd av krig og eskalering av mellomstatlige 

disputter mer sannsynlig når balansen domineres offensivt. Formalisert betrakter jeg 

derfor følgende hypotese: 

 

H1 Når offensiv/defensiv-balansen (ODB) skifter fra defensiv til offensiv øker 

sannsynligheten for utbrudd av krig, alt annet likt. 

 

Som blir gjort klart i metodekapittelet (kapittel 4 se under) vil krig i kontekst av 

denne analysen bety stormaktskrig mellom de største aktørene i internasjonale 

politikk. Fokuset på stormakter og stormaktskriger er forståelig, for få aktører øver så 

stor innflytelse over internasjonal politikk som stormakter. Som Waltz (1979: 72) 

fremhever at ‖[t]he fates of all the states […] in a system are affected much more by 

the acts and the interactions of the major ones than of the minor ones‖. Gjennom 

historien har stormaktskriger vært med å forandre og forme internasjonal politikk på 

en gjennomgripende og substansiell måte, det er vanskelig å tenke seg andre 

mekanismer som kan kullkaste internasjonal politikk så fundamentalt som såkalte 

hegemoniske kriger eller kriger mellom stormaktene (Gilpin 1981).    

                                                 
3
 Om forløpet til første verdenskrig og ODB se Evera 1984; Sagan 1986; Shimshoni 1991; Snyder 1984; Snyder 

og Sagan 1986. 
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|3.2| 

UTVIDETE HYPOTESER 

 

I denne seksjonen formulerer jeg hypoteser om når og under hvilke betingelser og 

forutsetninger ODB har størst innvirkning på internasjonal politikk og utbrudd av 

stormaktskriger. Under argumenterer jeg for at effekten av ODB på utbrudd av 

stormaktskrig er konfundert med polaritet, konsentrasjon av makt og transformasjon 

av makt.     

 

POLARITET. Et sentralt problemfelt i internasjonal politisk teori, og som ble gjort 

aktuelt med Cuba krisen i 1962 og den kalde krigen, er forholdet mellom antallet 

dominerende stormakter i det internasjonale politiske systemet (dvs. maktpoler) og 

utbrudd av konflikter. Enkelte har hevdet at et internasjonalt politisk system med 

mange stormakter – minst 5 – er mer stabilt, enn systemer med få aktører, fordi et slikt 

system tillater fleksible manøvreringer i alliansepolitikken til de enkelte statene slik at 

ingen enkelt stat ender opp som dominerende (Deutsch og Singer 1964; Morgenthau 

[1948] 2005: 181ff, 193–208; Rosecrance 1966). I ettertiden er det imidlertid Kenneth 

Waltz (1964, 1979) epokegjørende teoretisering av polaritet, og særlig effektene av 

multipolaritet og bipolaritet, som har blitt den dominerende forståelsen av polaritet. I 

all hovedsak er det Kenneth N Waltz formulering av polaritet som ligger tilgrunn for 

min analyse.   

Kenneth N. Waltz, og andre
4
, har fremhevet det bipolare systemets stabilitet

5
, 

særlig sett i forhold til multipolare systemer. I en verden med kun to dominerende 

stormakter vil internasjonal politikk være relativt oversiktlig. I en multipolar verden 

derimot, vil kompleksiteten i statenes interaksjon komplisere og vanskeliggjøre en 

effektiv maktbalanse før krig blir nødvendig for å gjenopprette maktbalansen i 

                                                 
4
 For en oversikt over alle argumentene for hvorfor bipolaritet er stabiliserende for systemet, se: Gilpin 

1982:235-237; George 1988:644; Waltz 1964: 320–323.   
5
 For Waltz (1979:161ff) betyr stabilitet at systemet forblir anarkisk (dvs. ingen stat oppnår globalt hegemoni) 

og at antallet stormakter forblir tilnærmet uendret, dvs.: ‖[...] no consequential variation takes place in the 

number of principale parties that constitute the system‖. 
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systemet. I følge Waltz (1979: 165) vil usikkerhet ‖[…] about who threathens whom, 

about who will oppose whom, and about who will gain or lose from the actions of 

other states accelrate as the number of states increases‖ (min utheving). I multipolare 

systemer må statene ikke bare ta hensyn til alle andre stater, men også hvordan statene 

veves sammen i komplekse alliansesystemer (Little 2008: 200ff). Dette poenget kan 

eksemplifiseres med utgangspunkt i Bismarchs maktbalanse politikk hvor statenes 

maktbalanse ‖[…] maneuvers were becoming too complex to sustain, even for 

[Bismarch]. Overlapping alliances designed ensure resrestraint led to suspicion 

[which] […] redused everyone’s felxibility‖ (Kissinger 1994: 166). 

En av hovedforklaringene for hvorfor bipolare systemer er stabile er at 

gjentagende kriser, ikke kriger, er den vanligste formen for konfrontasjon mellom 

stormaktene (Waltz 1964: 883; 1979:170ff). Som Rosecarnce (1966: 315) elegant 

oppsumerer Waltz' argument: ‖One pushes to the limit, but not beyond‖ dvs.: ‖[i]t 

seems equivalent to saying that the world’s most peaceful place is on the brink of 

war‖ (Ibid: 316). Hvorfor er et system med gjentagende kriser stabiliserende? I følge 

Waltz (1964:321ff) betyr fremvekst av kriser mellom de to dominerende stormaktene i 

bipolare systemer at begge statene er innstilt på å balansere den andre. I et bipolart 

strukturert internasjonalt system har begge de dominerende stormaktene klare 

insentiver for å holde øye med på hva den andre stormakten bedriver. I følge Waltz 

(1964: 322) vil det for de dominerende stormaktene i et bipolart strukturert system 

være vanskelig å ‖[...] move piecemeal and reap gains [….]― for selv i en kaotisk 

internasjonal verden er det en stor konstant, nemlig ‖[…] the knowledge of who will 

oppose whom‖ (min utheving). Kriser er stabiliserende fordi de klart og entydig 

klargjør grensene mellom de dominerende stormaktene. Dette var tilfellet under 

Berlin-krisene, først i 1948 med Berlin-blokaden, senere i perioden 1958-1963 som 

ledet opp til byggingen av Berlin-muren, og Kuba krisen (1963) hvor amerikanerne 

hevdet at ‖[a]t some dramatic moment, these new [Sovjet] leaders would work out 

with us a fair and equitable settlement when they realize that we are too strong to be 

beaten and too determined to be frightened‖ (Kissinger 1994: 451). Et bipolart 

strukturert system hvor fravær av kriser er påtagende, kan indikere at en av 

stormaktene har neglisjert sine egeninteresser som består i å avgrense og «demme 
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opp» for den andre stormakten. En gjenopprettelse av maktbalansen i systemet vil da 

kunne kreve at begrensede, eller større, kriger må utkjempes.  

 Med forbehold om at det er noe empirisk relevans i Waltz (1964, 1979) 

argument, hva skjer med internasjonalt politikk når ODB favoriserer angriper og 

systemet samtidig er krisegenererende? I følge Van Evera (1998: 10ff) vil kriser og 

krisehandtering være betydelig vanskeligere i perioder hvor ODB er dominert 

offensivt. For det første vil stater, når erobring er enklere, inkorporere hva Evera 

(1999: 129) kaller en ‖[...] hair-trigger firste-strike military doctrine‖. Stater vil være 

raske med å eskalere konfliktnivået fra disputt til bruk av militære virkemidler ved det 

minste tegn på at den andre staten har revisjonistiske intensjoner (Jervis 1978: 189; 

Booth og Wheeler 2008: 21-29).
6
 Tilsvarende har Jervis (1978: 189) hevdet at når 

systemet er klart offensivt vil det være insentiver for at statene har ‖[…] high levels of 

arms, and quick and strong reaction to the other’s increases in arms‖, stormakter vil 

derfor ‖[…] be quick to perceive ambiguous evidence as indicating that others are 

aggressive‖ (Ibid: 190). Dette kan resultere i at stater forhandler langt mindre, fordi å 

bryte avtaler kan lønne seg når anger er enklere enn forsvar, i følge Van Evera (1998: 

11) vil ‖[…] bad faith and betrayal become the norm. […] This drives them toward 

back-alley behavior, including deceit and sudden betrayal of all kind – diplomatic faits 

accomplies, military suprise attacks, and breaking of other solemn aggrements‖ (se 

også Fearon 1997: 18). For å teste argumentet om at bipolare systemer generer kriser 

og at en offensiv ODB eskalerer kriser til krig, betrakter jeg følgende hypotese: 

 

H2  at bipolaritet har en interaksjonseffekt med ODB som gjør at utbrudd av 

stormaktskriger blir mer, eller betydelig mer, sannsynlig når ODB skifter fra 

defensiv til offensiv, alt annet likt. 

 

Hva med unipolaritet? Unipolaritet er en struktur hvor en stats kapabilitet er for 

stor til å bli balansert av resten av det internasjonale politiske systemet, men samtidig 

ikke så konsentrert at det oppstår et globalt imperium (Wholforth 1999: 9). I følge 

                                                 
6
 se Fearon 1997:18-21 for en alternativ teori som trekker noen av de samme slutningene når ODB domineres 

offensivt. 
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Waltz (1997: 88ff) er ‖[u]nbalanced power, whoever wields it […] a potential danger 

to others […] In international politics, overwhelming power repels and leads other 

[states] to balance against it‖. For Kenneth N. Waltz og maktbalanseteorien er 

unipolaritet den mest ustabile strukturen fordi et anarkisk ordnet system tenderer alltid 

mot ekvilibrium mellom to, eller flere, stormakter (Waltz 1979: 124). Unipolaritet 

medfører derfor flere mulighet for krig for å gjenopprette en form for maktbalanse 

struktur i systemet (enten multipolar eller bipolar).  

Denne effekten av unipolaritet har imidlertid kommet under kritikk av en annen 

teoriretning, hegemonisk stabilitetsteori (Gilpin 1981), som bl.a. hevder at økonomisk 

og militær stabilitet er konstituert av den dominerende (hegemoniske) stormakten som 

er så ‖[…] powerful it can be a privileged actor providing the collective good of 

international stability‖ (Kugler og Lemke 2000: 155). I følge denne teorien vil 

hegemonen garantere en internasjonal orden som er stabil, inntil forskjellig vekstrate i 

kapabilitet produserer misfornøyde stater med kapabilitet til å utfordre den 

dominerende stormaktens lederskap (Wholforth 1999). Hegemonisk stabilitetsteori 

predikerer derfor at ‖[t]he clearer and larger the concentration of power in the leading 

state, the more peaceful the international order associated with it will be‖ (Ibid: 23). 

 Fordi skifte av ODB fra defensiv til offensiv skjer betinget av unipolaritet vil 

jeg forvente at sannsynligheten for utbrudd av krig er negativt korrelert med et slikt 

skifte. Siden systemet allerede har en dominerende stormakt vil ODB kunne redusere 

mulighetene for andre stormakter å vokse frem. En hovedgrunn for dette er at 

stormakter først kan bli en trussel mot hegemonen etter at de har tilegnet seg en viss 

kapabilitet. Hegemonens maktbase samt at ODB favoriserer angrep over forsvar kan 

være avskrekkende for stater og dermed redusere insentivene for å utfordre 

stormakten gjennom krig. Et annet poeng som leder til samme konklusjon er at 

maktforskjellene mellom hegemonen og de andre stormaktene reduserer effekten av 

ODB når balansen blir betinget av unipolaritet. For å teste denne antagelsen 

formulerer jeg følgende hypotese: 
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H3  at unipolaritet her en interaksjonseffekt med ODB som gjør at sannsynligheten 

for utbrudd av krig blir redusert, eller svært redusert, når ODB skifter fra 

defensiv til offensiv, alt annet likt.   

 

Jeg formulerer ikke noen hypoteser om multipolaritet, da denne strukturen er av 

de fleste regnes for å være internasjonal politikk «as usual». Derimot vil jeg kort gjøre 

noen betraktinger om hvorfor polaritet og konsentrasjon av makt bør, analytisk, holdes 

distinkt. Enkelte, som Mansfield (1992: 8) har eksplisitt hevdet at bestemte former for 

konsentrasjon av makt og Kenneth N. Waltz begrep om polaritet, for alle praktiske 

formål måler det samme fenomenet. Svært høy grad av konsentrasjon av makt vil 

være enslydende med unipolaritet, mens en med spredd konsentrasjon av makt 

tilsvarer en multipolar struktur. Kenneth N. Waltz måler den system vide fordelingen 

av kapabilitet ‖[…] as rneasured by the number of Great Powers, not the relative 

inequalities of power among them‖ (Schweller og Priess 1997:7). Jeg inkluderer 

begge målene i min analyse i kapittel 5.  

         

KONSENTRASJON AV MAKT. En av de viktigste determinantene som er blitt 

fremhevet i litteraturen for å forklare stater og stormakters adferd er fordelingen av 

makt eller kapabilitet (Morgenthau 1948[2005]; Gilpin 1981; Waltz 1979). For å 

undersøke hvorvidt ODB vil ha forskjellig effekt basert på hvilke konsentrasjon av 

maktnivå systemet har, formulerer jeg to konkurrerende hypoteser (H5 og H6) til min 

hypotese som hevder at ODB har størst effekt når makten er konsentrert på et 

mellomliggende nivå (H4).   

Mansfield (1992) har argumentert for at det er grunn til å se nærmere på 

forutsetningen om at relasjonen mellom utbrudd av krig og konsentrasjon av makt er 

lineær. Det er gode grunner for at denne relasjonen alternativt kan betraktes som 

kurvlineær snarere enn lineære. Mansfield (1992: 7) har derfor hevdet at  

 

‖[…] the relationship between concentration and war may have an inverted U-shape: 

in other words, both the highest and lowest levels of concentration may be associated 
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with the lowest incidence of warfare while intermediate levels of concentration may 

be associated with the highest incidence of warfare‖.  

 

Når konsentrasjonen av makt i det internasjonale systemet er lavt, kan de forskjellige 

mulighetene for dannelse av balansekoalisjoner avskrekke aggresjon av en stat (eller 

flere stater i kompaniskap) ved å øke kostnadene forbundet med utbrudd av krig. 

Tilsvarende når makten er konsentrert hos en eller noen få stormakter, kan en av de 

dominerende stormaktene ønske å gå til krig mot en mindre stat, særlig dersom seier 

er så godt som garantert, eller dersom seier medfører at stormakten forbedrer sin 

posisjon vis-à-vis andre stormakter ved å angripe den mindre stormakten. Imidlertid 

når konsentrasjonen av makt er på et mellom liggende nivå vil vi se ‖[…] fewer 

potential blocking coalitions exist. All other things being equal this may weaken 

deterrence by reducing the expected costs of war‖(Mansfield 1992: 8). I følge denne 

logikken vil en offensiv dominert ODB kunne ha større effekt når konsentrasjonen av 

makt innebærer at det finnes en gruppe av sterkere stormakter sammen med flere 

mindre stormakter – dvs. en mellomliggende konsentrasjon av makt. Jeg betrakter 

derfor følgende hypotese:   

 

H4 Effekten av et skifte fra defensiv til offensiv dominert ODB er størst når 

konsentrasjon av makt nærmer seg et mellomliggende nivå. 

 

Alternativt har man i litteraturen følgende konkurrerende hypoteser: 

 

H5 Effekten av et skifte fra defensiv til offensiv dominert ODB er størst når 

konsentrasjonen av makt i systemet er lavt.   

H6 Effekten av et skifte fra defensiv til offensiv dominert ODB i perioder hvor 

makten er konsentrert vil ha liten eller ingen substansiell effekt på utbrudd av 

krig. 

 

Den klassiske maktbalanseteorien, som formulert i hypotese H5, argumenterer for at 

en relativt jevn fordeling av makt mellom stormaktene vil hindre utbrudd av krig 
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(Siverson og Sullivan 1983:477). Den sentrale mekanismen som ligger bak disse 

argumentene tar utgangspunkt i følgende tankerekke: gitt et internasjonal politisk 

system bestående av et stort antall uavhengige stater, hvor hver og en av statene 

forsøker å maksimere sin egen maktbase (og dermed trygge seg selv), vil det være en 

tendens til at systemet er i balanse (Kissinger 1994: 70; Morgenthau [1948]2005, 

Organski og Kugler 1981: 15). Dette skyldes at statene organiserer seg slik at ingen 

enkeltstat (eller gruppe av stater) skal kunne komme i en posisjon hvor den alene eller 

i kompaniskap dominerer systemet; dvs. statene inngår og skifter allianser for å 

opprettholde sin egen suverenitet. Ved at alle statene handler på bakgrunn av samme 

drivkraft, oppstår en egen dynamikk som medfører at, dersom balansen holder, 

systemet er forholdsvis stabilt. Når makten er jevnt fordelt blant de sterkeste statene i 

systemet vil teknologi ha en betydelig virkning på utbrudd av krig – en offensiv ODB 

kan på mange måter bli det utslagsgivende momentet. Derimot når systemet 

karakteriseres av store forskjeller mellom stormaktene, hvor maktkonsentrasjonen er 

konsentrert, vil effekten av en offensiv dominert ODB bli betydelig mindre. Dette 

skyldes at store mengder ressurser overskrider den marginale gevinsten av teknologi.  

En konkurrerende tilnærming, som formulert i hypotese H6, hevder motsatt at 

det først og fremst er de store forskjeller i maktposisjon mellom statene som er den 

egentlige beveggrunnen for stabilitet, dvs. at makten er konsentrert blant et fåtall av 

stormakter (DiCicco og Levy 2003: 110ff). Essensen i power preponderance teorien er 

i følge Mansfield (1992:4) at ‖[…] because a large power disparity between 

[stormakter] enhances deterrence, war between them is least likely to occur under 

these circumstances. war […] is more likely to begin during power transitions and 

when the power disparity between them is at a low level‖. Hovedbegrunnelsen for 

denne teorien er at i situasjoner med konfrontasjoner og konflikt med stater som har 

betydelig ulik maktbase, vil den sterkeste staten ikke trenge å anvende krig for å 

oppnå sine mål. Fordi den svake staten ikke kan stå imot den sterke, er det heller ikke 

nødvendig å anvende krig. Tilhengere av power preponderance teorien vil derimot 

hevde at når statene er noenlunde lik i makt (dvs. lav konsentrasjon av makt) vil hver 

enkelt stat ha større mulighet til å vinne krig, så militære konfrontasjoner vil bli mer 
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sannsynlig (Mansfield 1993; Organski: 1958; Organski og Kugler 1980; Siverson og 

Sullivan 1983). 

 

TRANSFORMASJON AV MAKT. Transformasjon eller skifte i stormaktenes 

maktbase har åpenbare substansielle konsekvenser for systemet og for den enkelte 

stormakt. Thucydides (1972: 49) epistel at det som gjorde at den Peloponnesiske krig 

ble unngåelig, var veksten i Athens makt og den frykten dette skapte hos Sparta. 

Organski og Kugler (1980:61) mener at mekanismen som kan forklare 

stormaktskriger, enkelt kan oppsummeres som forskjellig vekstrate i makt, dvs.: […] 

the differences in rates of growth […] between the dominant nation and the challenger 

that permit the latter to overtake the former in power. It is this leapfrogging that 

destabilizes the system‖(min utheving). Tilsvarende har Doran og Parsson (1980), 

Gilpin (1982) og Schampel (1993) fremhevet at når forandring av makt når et kritisk 

punkt ‖[…] where the linear role perception held by the government and society are 

abruptly changed, the probability that stat will initate extensive war was also greatest‖ 

(Doran og Parsson 1980: 963). Det er forskjellige faktorer som skaper grunnlaget for 

forandring – blant de viktigste er forandring i økonomisk vekst, demografi 

kommunikasjon og teknologi. Jeg ser eksplisitt på forandring av statens militære 

kapabilitet (jfr. Gilpin 1981:57-84 for en oversikt).  

 Fra et systemisk perspektiv er det grunn til å tro at de iboende farene forbundet 

med raske og substansielle skifter i makt eller «leapfrogging», vil være enda farligere i 

perioder hvor teknologien favoriserer angriper over forsvarer. I følge Jervis 

(1978:188ff) er det i perioder med offensive dominerende ODB ‖[…] no way for the 

state to increase its security without menacing, or even attacking, the other‖. Selv små 

skifter i den relative evne til å erobre og holde territorium, som følge av et skifte fra en 

defensiv til offensiv dominert ODB, vil kunne gi økte insentiver for forkjøpskrig. Når 

ODB favoriserer angriper relativt mer enn forsvarer vil angriper ikke bare ha bedre 

utsikter til å vinne de innledende, og avgjørende kamphandlingene (Evera 1984: 63ff; 

Evera 1998: 9), men også å avgrense den andre statens evne til å selv initiere 

forkjøpskrig (Evera 1999: 129). Første beveger, eller den som først anvender 

forkjøpskrig, har også mulighet til å tilegne seg deler av forsvarers territorium og 
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utnytte resurssene fra det okkuperte territoriet til å iverksette nye angrep (jfr. Evera 

1984: 64; Evera 1999: 105-117). I det som av kritikere er blitt fremholdt som et meget 

originalt argument, hevder Evera (1998:8) at ressurser er mer kumulative under en 

offensiv dominert ODB. Dette skyldes i følge Van Evera at siden angrep er relativt 

sett enklere enn forsvar, vil fortjenesten ved angrepet (eksempelvis gjennom kontroll 

av naturressurser i det okkuperte territoriet) medføre fordeler ved neste og kommende 

angrep, og dette øker verdien av forkjøpskrig. Motsatt, når defensiv dominerer ODB 

vil det være få insentiver for forkjøpskrig fordi den marginale fordelen i krig vil ligge 

hos forsvarer og ikke ved angriper. I utgangspunktet vil derfor forsvarer ha den 

teknologiske fordelen over angriper, det er derfor heller ingen åpenbar fortjeneste 

forbundet med å angripe først basert på verdien av ODB. 

For å undersøke hvilken potensiell samspilleffekt transformasjon av makt har 

på effekten av ODB på utbrudd av stormaktskrig, ser jeg på følgende sett av 

hypoteser:   

 

H7a Offensiv dominert ODB har større effekt på utbrudd av krig når kapabiliteten i  

systemet skifter fra ett år til ett annet. 

H7b Offensiv dominert ODB har større effekt på utbrudd av krig når kapabiliteten i  

systemet skifter i løpet av en 5års periode. 

H8a Offensiv ODB vil ha stor effekt på utbrudd av krig i en periode med  

transformasjon av makt fra ett år til ett annet i et bipolart system. 

H8b  Offensiv ODB vil ha stor effekt på utbrudd av krig i en periode med  

transformasjon av mak ti en 5års periode i et bipolart system. 
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*4* 
FORSKNINGSDESIGN  

OG METODELOGI 
 

 

 

 

For at ODB skal kunne måles og testes må flere oppgaver være utført. I første seksjon 

klargjør jeg logikken bak den statistiske tilnærmingen som er anvendt i analysen. Jeg 

avslutter seksjonen med å drøfte hvorfor grep som samspill i modellene og selektering 

av utvalget av enheter er anvendt. I andre seksjon argumenterer jeg for at stormakter 

hovedaktørene i internasjonal politikk, og at kriger mellom er den mest relevante 

uavhengige variabelen for å teste ODB-hypotesene. Jeg avslutter kapittelet med å 

operasjonalisere viktige kontrollvariable for analysen.  

 

 

|4.1| 

STATISTISK METODELOGI 
 

STATISTIKK. For alle praktiske formål er dette en empiristisk oppgave som tar 

verden slik den er og formulerer testbare hypoteser om korrelasjoner mellom variable 

for å teste modeller og teorier om virkeligheten. En sentral side ved statsvitenskap, og 

vitenskap generelt, er å gå forbi det rent deskriptive for å kunne undersøke og si noe 

substansielt utover det direkte observerbare (King, Keohane og Verba 1994:7; Ragin 

1989: 54-56). Det siste, kalt inferential statistikk, trekker konklusjoner basert på 

innsamlede data om det sosiale fenomenet, og ekstrapolerer til uobserverte instanser 

av fenomenet (Bhattacharyya og Johnson 1977). For å teste hypotesene om effekten 



|40| 

 

av en offensiv dominert ODB anvender jeg derfor en såkalt stor-n ex post facto 

analyse av utbrudd av stormaktskriger. Fordi jeg er interessert i å undersøke denne 

relasjonen over tid anvender jeg en longitudinell testdesign for perioden 1800-2001 

(jfr. Campbell og Stanley 1963: 39). I mange sammenhenger kan longitudinelle 

testdesign være å foretrekke fordi kausale hypoteser om årsaksforhold handler om 

endring; Dersom visse begivenheter forventes å frembringe en annen bestemt 

begivenhet, vil data som beskriver endringer over tid bringe oss nærmere en forklaring 

av korrelasjonene mellom den avhengige variabelen og de uavhengige variablene (jfr. 

Skog 2005: 325-328).   

For å estimere verdien a den avhengige variabelen på bakgrunn av de 

uavhengige variablene anvender jeg binomisk logistisk regresjon (jfr. Hosmer og 

Lemenshow 2000; Menard 2001).  Dette er et naturlig valg siden den avhengige 

variabelen bare kan ta en av maksimalt to verdier. Enten bryter det ut stormaktskrig i 

det internasjonale politiske systemet i løpet av et gitt år t, eller så bryter det ikke ut 

stormaktskrig. Den statistiske modellen jeg benytter i den logistiske 

regresjonsanalysen kan formaliseres som ligningen nedenfor.
7
  

 

1
lnL α0t + β1X1t + β2X2t + … + βnXnt + εt   (4.1) 

 

I likningen betegner L logiten, dvs. logaritmen av oddsen for at det skal bryte ut krig 

(dvs. Y=1); α0 er koeffisienten for konstanten, dvs. logiten når alle de uavhengige 

variablene i modellen har verdien 0; X–Xn er de uavhengige variablene og β1–βn er 

koeffisientene for de uavhengige variablene, mens ε står for modellenes feilledd. 

Fortolkningen av koeffisientene i logistisk regresjon er imidlertid ikke like 

intuitivt som i OLS regresjon. Den avhengige variabelen er ikke sannsynligheten for 

utbrudd av stormaktskrig som ved vanlig sannsynlighetsregresjon, men logaritmen av 

oddsen for utbrudd av stormaktskrig – den såkalte logiten. Konstanten α0 viser 

gjennomsnittlig logit når alle uavhengige variablene i modellen er satt til verdien 0.  

                                                 
7
 For en mer grunnleggende gjennomgang av logistisk regresjonsanalyse se Menard (2001), Hosmer og 

Lemenshow (2000), Skog (2005), Strauss (1992).  
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Betakoeffisientene (β1X1– βkXk) viser hvor mye logiten endres når en av de 

uavhengige variablene øker med en enhet i verdi mens de andre uavhengige 

variablene holdes konstant.  

 

MODEL-DATA OG «GOODNES OF FIT». For å forklare utbrudd av krig, eller 

andre sosiale fenomener, er det ønskelig med et mål på hvor god den statistiske 

modellen er. Gode analysemodeller er, ideelt sett, riktige. Det vil si at modellen gir 

uttrykk for de faktiske relasjonene mellom variablene slik det er uttrykt i den 

statistiske modellen (Hosmer og Lemenshow 2000; Menard 1995, 2000; Tufte 2000). 

I en praktisk tilnærming, hvor jeg følgelig ikke har tilgang til den såkalte riktige 

modellen, ser jeg derfor på det nest beste, dvs.: den observerte verdien på den 

avhengige variabelen målt mot de dataene som genereres av de statistiske modellene. 

En god modell har et høyt samsvar mellom de predikert verdiene og observerte 

verdiene.  I presentasjonen av resultatene fra den empiriske undersøkelsen (jfr. 

kapittel 5) vil jeg derfor rapportere flere indikatorer. For det første ser jeg på selv log 

likelihooden (-2LL)
8
, hvor en høy -2LL skåre indikerer at modellen er dårlig til å 

predikere verdien på den avhengige variabelen (Hosmer og Lemenshow 2001; Menard 

1995, 2000). Dernest ser jeg på chi-square testen for differansen mellom –2LL for 

modellen med kun konstantleddet og modellen med alle uavhengige variable som skal 

inngå i analysen (heretter omtalt som GM). GM er en teststatistikk som tester hvorvidt 

forbedrningen av -2LL er statistisk signifikant.  Ett annet mål på hvor godt den 

statistiske modellen passer til dataene er Hosmer og Lemeshow’s goodnes of fit X
2

HL-

observator (Hosmer og Lemenshow 2001).  En høy verdi på X
2

HL indikerer at 

nullhypotesen om at den statistiske modellen ikke kan predikere verdien på den 

uavhengige variabelen må forkastes.  

For å måle såkalt multiple assosiasjoner mellom de uavhengige og den 

avhengige variabelen betrakter jeg to egnede deskriptive mål.
9
 For det første ser jeg på 

likelihood ratioen (heretter R
2

L) som måler proporsjonal reduksjon av -2LL. I følge 

Menard (2000: 20) er R
2

L det nærmeste man i logistisk regresjon kommer ordinary 

                                                 
8
 Dvs. likelihooden multiplisert med –2 for å få positive verdier, forkortet –2LL.  

9
 I motsetning til teststatistikker kan deskriptive mål beskrive tilpassingen mellom modell data (predikater) og 

observerte data, men ikke tester hypoteser om tilpassingen.     
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least square (OLS) regresjonens R
2
, og er derfor et egnet mål på hvor god modellen 

predikerer verdien på den uavhengige variabelen. Jeg inkluderer imidlertid også det 

geometriske kvadrerte forbedringsmålet for hvor observasjon i analysen – her normert 

som Nagelkerkes pusedo-R
2
 (heretter R

2
N). R

2
N omtales ofte bare som pusedo-R

2
 som 

i likhet med R
2

L uttrykker proporsjonal reduksjon av -2LL.  

Jeg er imidlertid ikke bare interessert i modellenes «goodnes of fit», dvs. hvor 

gode modellene er til å predikere utbrudd av krig, men også hvor presis modellene er 

til å klassifiserer observasjoner som tilfeller av krig. Lambda-p verdien (heretter λp), 

måler proporsjonal reduksjon av feilklassifisering av den avhengige variabelen.  

Som Hosmer og Lemnshow (2000:157ff) korrekt påpeker er det visse 

problemer med R
2
 statistikkene i logistisk regresjon, spesielt dersom den binomisk 

fordelte avhengige variabelen egentlig har en underliggende metrisk fordeling. I så fall 

kan kuttpunktene for medlemskap (Y=1, Y=0) i de to kategoriene av den avhengige 

variabelen medføre kunstig feilklassifisering. Når den avhengige variabelen er 

skjevfordelt vil det være, som Tufte (1995:44) illustrerende fremhever, ‖[…] lette å 

predikere riktig selv om modellen er ubrukelig som forklaringsmodell‖. Verdiene på 

R
2

L, R
2

N og λp målene må derfor tas med en viss forsiktighet, og resultatene tolkes 

som tendenser snarere enn som klare indikasjoner på modellenes substansielle 

forklaringsevne. Det er her en god teoretisk forankring vil være meget viktig for å gi 

en riktigere forståelse av hva de statistiske målene indikerer. 

   

SAMSPILL OG SELEKTERING. En sentral del av denne analysen er å se på effekten 

av ODB når den blir betinget av andre variable, eller når utvalget av analyseenheter 

brytes ned i mindre utvalg gjennom selektering. En av de vanligste forenklingene i 

kvantitative analyser er antagelsen om additive effekter – dvs. antagelsen om at 

effekten av den uavhengige variabelen er den samme, uavhengig av verdien på de 

andre variablene i analysen (jfr. Friedrich 1982). For å undersøke betingede effekter 

mellom uavhengige variable på den avhengige variabelen, må analysen tillate for at 

effekten av ODB, på utbrudd av stormaktskrig, kan variere med verdien av andre 

uavhengige variable. Dette oppnås med å inkludere et samspillsledd mellom to eller 

flere variable i modellen.  
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Jeg er imidlertid også interessert i en annen form for betingede effekter som 

oppstår når analysen tar utgangspunkt i et selektert utvalg av enheter. Hensikt med 

selektering er å undersøke sammenhengen mellom en eller flere uavhengige variable 

på den avhengige variabelen for kun enheter som har bestemte karakteristikker. I 

tilegg til samspill og selektering som selvstendige grep, anvender jeg også 

kombinasjon av samspill og selektering for samme modell. Hensikten er å undersøke 

effekten av samspill mellom ODB og andre variable, men bare for teoretiske 

spesifiserte utvalg (eksempelvis, bare for utvalg hvor enheten på polaritetsvariabelen 

er kodet bipolar eller hvor makten i systemet har en høyere konsentrasjon osv.). 

Samspill og selektering har mye til felles, begge grepene betinger effekten av 

en eller flere uavhengige variabelen på den avhengige variabelen. Men det er også 

viktige forskjeller. Mens samspill først og fremst omhandler del-leddene som inngår i 

selve samspillsleddet, vil selektering av utvalget, til et mindre sub-utvalg, omhandle 

alle variablene i modellen.   

 

STATISTISK ROBUSTHET. For å få mer robuste regresjonsresultater kontrollerte jeg 

for at resultatene kan skyldes enkelte svært innflytelsesrike enheter. Å korrigere for 

innflytelsesrike enheter gir mer konservative svar, dvs. resultatene beror ikke på at en 

eller to enheter har så store verdier at dette vil ha overveldende betydning for 

resultatene i analysen. Resultatene blir derfor betydelig mer generaliserbare når 

effekten fra uteliggere og andre ekstremverdier blir korrigert for. For å sjekke effekten 

av uvanlige kombinasjoner av verdier på de uavhengige variablene i modellene som 

presenteres i kapittel 5 (tabell 5.2 se under) bruker jeg hat statistic som er den fremste 

indikatoren for Levrage (Eikemo og Clausen 2007: 134). For å måle effekten av 

regresjonskoeffisienten for hver variabel betrakter jeg DfBetas som forteller hvor 

mange standardfeil regresjonskoeffisienten endres dersom enhet i datasettet forkastes 

(Eikemo og Clausen 2007: 136). Til slutt ser på Cook’s D indikatoren som måler 

enhetens totale innflytelse på modellen som en helhet (Eikemo og Clausen 2007: 

138ff).   
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|4.2| 

FORSKNINGSDESIGN 

 

I det følgende legger jeg frem forskningsdesignet for analysen. Jeg starter med å 

drøfte hovedaktørene i analysen (stormakter) og den avhengige variabelen (utbrudd av 

stormaktskrig). På bakgrunn av hypotesekapittelet (jfr. kapittel 3, se over) 

operasjonaliserer jeg de tre substansielle kontrollvariable for denne analysen (dvs. 

konsentrasjon av makt, transformasjon av makt og polaritet). Siden disse størrelsen 

ble teoretisert i kapittel 3 vil jeg i denne seksjonen gå rett til selve 

operasjonaliseringen av variablene.  

 

STORMAKTER. For å teste hypotesene om at en offensiv dominert ODB vil lede til 

krig, utvikler jeg et datasett med utgangspunkt i populasjonen av stormakter og 

stormaktskriger startet av disse statene for perioden 1800 til 2001. 

Observasjonsenheten for analysen av ODB er såkalte landår (country-years). For hvert 

år en stat ble observert å være en stormakt, for perioden 1800-2001, regnes som ett 

landår eller analyseenhet.
10

   

Det har vært, og pågår, en stor debatt om hva eller hvem som har aktørroller i 

internasjonal politikk (Ashley 1984 Keohane 1986: 16–24). Jeg avgrenser analysen til 

å omhandle en forholdsvis liten del av aktørspekteret i det internasjonale politiske 

systemet, det vil si oligarkiet av de største statene kalt stormakter (jfr. Carr 

[1939]2001; Gilpin 1984: 290; Morgenthau [1948]2005; Waltz 1959, 1979:93-97). En 

slik avgrensning er formålstjenelig fordi det er gode grunner for at stormaktene, i 

vesentlig større grad enn andre stater, er både i besittelse av og kan nyttiggjøre seg den 

mest avanserte teknologien for krigføring (jfr. Adams 2003; Glaser og Kaufmann 

1998; Levy 1984). Glaser og Kaufmann (1998: 56ff) identifiserer en kilde til 

problemer for enhver testing av ODB, spesielt for systemiske analyser, som kan 

handteres ved at kun stormaktene inngår i selve analysen. I følge Glaser og Kaufmann 

(Ibid) vil en ODB som anvendes i en situasjon hvor stater  

                                                 
10

 Correlation of War (CoW) datasettet som her er anvendt foreligger i war-year. For å transformere disse 

dataene over til landår, som er mer egent for å teste hypoteser om utbrudd av krig (jfr. Eck 2005), anvendte jeg 

dataprogrammet EUGene (Bennett og Stam 2000b).   
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|TABELL 4.1| 

STORMAKTER I INTERNASJONAL POLITIKK (1800-2001) 
  

Stormakt Stormakt for perioden 

 

England 

 

1800-2001 

Frankrike 1800-1940, 1945-2001 

Italia 1861-1945 

Japan 1895-1945, 1991-2001 

Prøysserriket/ Tyskland 1800-1918, 1925-1945, 1991-2001 

Russland/ Sovjetunionen 1800-20011 

Spania Spania 1800-1808 

USA 1898-2001 

Østerrike/Østerrike-Ungarn 1800-1918 

(1) Inkluderer Sovjetunionen i årene 1918-1921, dataene for disse observasjonsårene er hentet fra Adams (2003) datasett.   

 

sjeldent har ‖[…] same means for converting resoruces into military capabilities […] 

especially if they have unequal resources‖. Det er åpenbare individuelle forskjeller i 

stormaktenes maktbasis og kapabilitet, men stormaktene utgjør likevel en avsondret 

klasse av stater med kapabiliteter og evner til å mobilisere og anvende militær makt 

over lange avstander og over lang tid. Farene ved såkalte asymmetrisk fordeler på 

bakgrunn av skjev fordeling av makt resurser kan vanskelig reduseres helt, men 

stormakter er en god second best solution. En annen fordel som er blitt fremhevet av 

Adams (2003) er at stormakter har de nødvendige resursene til å starte kriger, det er 

derfor ikke uforventet at stormakter står bak de fleste krigene i perioden 1800-2001. 

Dette kan gi utgangspunktet for en svært kritisk test av ODB. Dersom stormakter er 

mer villig til å angripe og starte kriger med andre stater, må effekten av offensiv 

teknologi være stor før et skifte fra en defensiv til en offensiv ODB vil ha en 

substansiell effekt på internasjonal politikk. Dersom det er et statistisk signifikant 

skille mellom stormaktenes adferd når systemet er offensivt fremfor defensivt vil dette 

være et svært viktig funn for ODB – en teori som så langt har manglet en klart kritisk 

og empirisk test (Gortzak et al. 2005). 

For å avgjøre hvilke stater som er potensielle stormakter operasjonaliserer jeg 

først begrepet stat. En stat er en enhet som tilfredsstiller følgende kriterium (jfr. 

Correlates of War Project 2008): for å regnes som en stat for perioden 1816 til og med 

1919 må enheten ha en populasjon på minst 500 000 og diplomatisk relasjon med 

Frankrike og England på charge d’affaires nivå eller høyere. For å regnes som en stat 
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i perioden fra og med 1920 til 2001 må enheten ha en populasjon på minst 500 000 

samt medlemskap i De forente nasjoner (FN, eller Folkeforbundet frem til 1945). Fra 

dette utvalget av stater er det ingen enkle og objektive kriterier for å bestemme om en 

enkelt stat bør karakteriseres som stormakt. Ifølge Kenneth Waltz (1979: 131) 

foreligger det en viss konsensus blant historikere om hvilke stater som er stormakter, 

og at dette er et empirisk spørsmål ‖[…] and common sense can answer it‖ (se også 

Small og Singer 1982; Levy 1983). Jeg nærmer meg en operasjonalisering av 

stormakter på bakgrunn av hva Organski og Kugler (1981:42) kaller eliten av stater, 

som er få og skiller seg klart ut fra de andre medlemsstatene i systemet basert på 

følgende kritiske dimensjoner: populasjon, økonomi og militær makt (se Wright 1978: 

52ff, Waltz 1979: 131: Morgenthau 2005). Eksplisitt vi jeg anvende Small og Singers 

(1980) operasjonalisering, som fortrinnsvis er basert på composite index of national 

capability, CINC-skåren, men også det mer uklare betingelsen at den potensielle 

stormakten har målsetninger og evne til å opptre som en stormakt. For perioden 1816-

2001 anvender jeg Small og Singer (1980), for perioden 1800-1815 anvender jeg 

Adams (2003) liste over stormakter. For en oversikt over stormaktene for perioden 

1800-2001 se tabell 4.1 (over).  

 

UTBRUDD AV STORMAKTSKRIGER. Fokuset på krig i studiet av internasjonal 

politikk er forståelig - få andre sosiale fenomener kan påvirke så mange mennesker 

over så store avstander. Jeg definerer krig som en væpnet kamp mellom to eller flere 

folkegrupper, organisert som stormakter. For å operasjonalisere responsvariabelen 

krig ser jeg på en indikator som måler ex post facto hvorvidt en gitt stormakt (1) gikk 

til angrep på en annen stat og (1) hvor det omkom minst 1000 stridende som følge av 

ett eller flere angrep. Et egnet datasett for en slik ex post facto analyse er Correlation 

of War studies (CoW versjon 3 se Sarkees 2000; opprinnelig i Small og Singer 1972; 

Singer og Small 1982). På bakgrunn av dette datasettet utleder jeg følgende 

responsvariabel: utbrudd av stormaktskrig kodes som 1 for hvert år en stormakt er 
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med i krig viss, og bare viss, stormakten går til krig, eller ble med i en allerede startet 

krig, mot en annen stat som er stormakt, eller kodet som 0
.11 

CoW datasettet inkluderer imidlertid ikke årene i perioden 1800-1815. For også 

kunne teste ODB mot Napoleonskrigene anvender jeg Quency Wrights (1942) 

krigsdata. Dissaggregert bestod Napoleonskrigene av syv distinkte stormaktkriger 

mellom Frankrike på den ene side og de andre kontinentale stormaktene på den andre 

side. For å avgjøre hvilke stormakter som startet krigen(e) (som kan kategoriseres som 

angriper) og hvilke som ble angrepet, anvendte jeg Karen Ruth Adams (2003) 

krigsdata på operasjonsnivået av krigføring, som registrer retningen på angrepene. Fra 

populasjonen av disse krigene finner jeg 29 kriger som kan betraktes som 

stormaktskriger i perioden 1800-2001. Dette er kriger hvor en eller flere stormakter 

gikk til krig mot en eller flere andre stormakter.  

Den komplette listen over stormaktskriger med navn og årstall for krigen, 

hvilke stat(er) som startet krigen og hvorvidt krigen var en klar stormaktskrig 

foreligger i tabell 4.1 (se under).  

 

NASJONAL KAPABILITET. En utvidet test av ODB, som postuleres i kapittel 3 (se 

over), forutsetter at mål for både konsentrasjon, transformasjon av makt samt 

polaritetvariablene blir fremlagt. Disse variablene vil i all hovedsak være basert på 

utregninger gjort med basis i det som kan kalles nasjonal kapabilitet. For realismen 

har kapabilitet substansiell betydning for å forklare adferd mellom stormakter 

(Morgenthau [1948] 2005: 29). Kenneth N. Waltz (1979: 99) som abstraherer bort 

‖[…] every atribute of states except their capabilities‖, står tilbake med et ‖[…] 

positional picture, a general description of the ordered overall arrangement of a 

society written in terms of the placement of units rather than in terms of their qualites‖ 

(Ibid, min utheving). Det er i denne forstanden jeg vil forstå begrepet kapabilitet eller 

makt, dvs. som statenes posisjon vis-à-vis hverandre basert på en rekke ressurser som 

inngår i rangeringen av statene (for en litteraturgjennomgang se Baldwin 2002, 

Schmidt 2005). Dette er en konturerende tilnærming til Hans J. Morgenthaus ([1948]  

                                                 
11

 Ett alternativ vil være å telle kun det innledende året av konflikten.. Empirisk har analyser som bruker både 

versjoner, med alle år eller bare innledende år, gitt likelydende resultater (se Bennett og Stam 2000b; Oneal og 

Russet 1999; Russet, Oneal og Cox 2000).    
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|TABELL 4.2| 

STORMAKTER I KRIG1: EN LISTE OVER KRIGER STARTET AV STORMAKTER (1800-2001). 
 

 

Navn og årstall på krig. Stormakter som deltok:  
Var krigen en 

stormaktskrig?
2
 

«Napoleonskrigen» (1800-1815)
3
 Frankrike angrep Østerrike, England, Russland og Prøysserriket.   Ja 

– Frankrike angrep Prøysserriket og Russland Ja 

– Frankrike angrep England og Spania. Ja 

– Østerrike angrep Frankrike. Ja 
– Russland og Prøysserriket angrep Frankrike Ja 
– Frankrike angrep Østerrike, Prøysserriket. Ja 
– Østerrike, England og Prøysserriket angrep Frankrike. Ja 

Franko-Spanske krigen (1823) Fransk angrep på Spania Nei 
Russiske-Tyrkiske krig (1828-29) Russisk angrep på Tyrkia Nei 
Østerrike-Sardinia krigen (1848-49) Østerriksks angrep på MOD Nei 
Scleswig-Holstein I (1848-1849) Prøyserriket  angrep Danmark Nei 
Romerske republikk (1849) Frankrike angrep Østerrike Ja 
Krimkrigen (1853-56) Frankrike angrepr Russland Ja 

– England angrep Russland Ja 
Angelo-Persiske krig (1856) England angrep Iran Nei 
Italienske samling (1859) Frankrike angrep Italia Ja 
Italia-Roman (1860) Italia angep Pave-statene. Nei 
Itialia-Scisilia (1860-61) Italia angrep Sicilia Nei 
Franko-Mexico (1862-67) Frankrike angrep Mexico Nei 
Schleswig-Holstein II (1864) Tyskland og Østerrike angrep Danmark Nei 
Syvukers krigen (1866) Prøysserriket angep Østerrike Ja 

– Italia invaderte Østerrike Ja 
Prøysserkrigen (1870-71) Prøysserriket invaderte Frankrike Ja 
Russo-Tyrkiske krig (1877-78) Russland angrep Tyrkia Nei 
Anglo-Egyptiske krig (1882) England angrep Egypt Nei 
Sino-Franske krig (1884-85) Frankrike angrep Kina Nei 
Franco-Thai krigen (1893) Frankrike angrep Thailand Nei 
Sino-Japanske krig (1894-95) Japan angrep Kina Nei 
Spansk-Amerikanske krig (1898) USA angrep Spania Nei 

Boxer Opprøret (1900) 
Russland, Japan, England, USA, Frankrike og Østerrike angrep 
Kina. 

Nei 

Sino-Russiske krig (1900) Russland angrep Kina Nei 
Russo-Japanske krig (1904-5) Russland angrep Japan Ja 
Italo-Tyrkiske krig (1911) Italia angrep Tyrkia Nei 
«Første Verdenskrig» (1914-18) Fransk invasjon av Alsace-Lorraine (Tyskland), 1914 Ja 

–  Russisk invasjon av Tyskland, 1914 Ja 
– Østerrike invaderte Polen (Russland), 1914 Ja 
– England angrep Tyskland, 1914 Ja 
– Italia angep Østerrike, 1915 Ja 

Russo-Poliske krig (1919-20) Russland angrep Polen Nei 
Franco-Ttrkiske krig (1919-21) Frankrike angrep Tur Nei 
Sino-Sovjetiske krig (1929) Sovjetunionen angrep Kina Nei 
Manchuriske krig (1931-33) Japan angrep Kina Nei 
Italo-Etiopisk krig (1935-36) Italia angrep Etiopia Nei 
Sino-Japanske krig (1937-41) Japan angrep Kina Nei 
Changkufeng krigen (1938) Sovjetunionen angrep Japan Ja 
Nomonhan krigen (1939) Japan angrep Sovjetunionen Ja 
Russo-Finnske krig (1939-40) Russland angrep Finland Nei 
«Andre verdenskrig» (1939-45) Tysk invasjon av Frankrike (1940) Ja 

– Britisk invasjon av Etiopia (Italia) (1941) Ja 
– Tysk Invasjon av Sovjetunionen (1941) Ja 
– Japansk angrep på USA (1941) Ja 
– Japansk angrep på Kowloon (England) (1941) Ja 
– USAs invasjon av Italia Ja 
– Sovjetunionens invasjon av Manchuria (Japan) (1941) Ja 

Korea krigen (1950-53) USA, KINA i konflikt over Korea Nei 
Russo-Hungarian krigen (1956) Russland angriper Ungarn Nei 
Assam krigen (1962) Kina angep India Nei 
Vietnam krigen (1965-75) USA angrep Vietnam Nei 
Sino-Vietnamesiske krig (1979) Kina angrep Vietnam Nei 
Falklandskrigen (1982) England angrep falklansøyene Nei 
Sino-Vietnamesisk krig(1987) Kina angrep Vietnam Nei 
Gulf Krig I (1990) USA angrep Irak Nei 

 

Kommentarer: 
(
1
) Listen over stormaktkriger er basert på Correlation of War Studies (CoW) liste over alle kriger mellom 1816 og 2001. For perioden 1800-1815 er tabell basert på 

Quincy Wrights (1942) og Karen Ruth Adams (2003). 
(2) En stormaktskrig er her kodet som 1 dersom det deltok stormakter på begge sidene i krigen, ellers kodet 0 . 
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2005) hvor makt kun eksisterer når en stat eller stormakt anvender eller utøver 

kontroll eller innflytelse.
12

 En avklaring av kapabilitetsmålet forutsetter at vi kaster lys 

over (a) hvilke faktorer som kan inngå som indikator for kapabilitet, dernest (b) 

avklare hvordan de forskjellige faktorene kan aggregeres til ett metrisk mål for 

kapabilitet som kan sammenlignes over tid og mellom stormaktene.   

Det foreligger forskjellige tilnærminger til hvilke faktorer som kan inngå i 

utledningen av nasjonal kapabilitet (for en oversikt jfr. Schmidt 2005). Ett viktig skille 

som i den senere tide er blitt fremhevet av Mearsheimer (2001: 55) er forskjellen 

mellom latent, nødvendig men ikke avgjørende faktorer, og manifeste, faktorer som er 

nødvendig og avgjørende for å kunne betraktes som kapabilitet (j.fr, Baldwin 2002; 

Schmidt 2005).  For Waltz (1979: 131) fremstår tre viktige dimensjoner for å måle 

statenes makt: demografi, industriellbase og militæret. For Mearsheimer (2001: 83, 

min uthevning) er det derimot militærresurser, og da eksplisitt at en stats: ‖[…] power 

is largely embedded in its army […] [t]herefore, measuring the balance of land power 

by itself should provide a rough but sound indicator of the relative might of rival great 

powers‖ (min utheving), som den avgjørende dimensjonen.     

 Fordi ODB allerede uttrykker en spesifikk og svært avgrenset del av statenes 

kapabilitet, er det derfor ønskelig i denne oppgaven å ha et mer inklusivt 

kapabilitetsbegrep som kan kontrollerer for et breiere gyldighetsområde. Jeg tar derfor 

utgangspunkt i Waltz (1979:131, utheving i original) betraktning av at stormaktenes 

kapabilitet beror på: ‖[…] how they score on all of the following items: size of 

population and territory, resource endowment, economic capability, military strength, 

political stability and competence‖. Waltz (1979) gjennomgang av hvordan disse 

faktorene kan operasjonaliseres for en faktisk empirisk analyse står imidlertid noe 

uklart. Som enkelte kritikere har hevdet har Waltz (1979) og Gilpin (1981) feilet i å 

klargjøre ‖[…] the criterion by which to measure them or indicate how they can be 

combined into an aggregate score‖ (Schmidt 2005: 538, min utheving; for en mer 

detaljert gjennomgang se Baldwin 2002: 183).  

                                                 
12

 Morgenthau drøfter også hvilke faktorer som inngår i statenes kapabilitet, men forståelsen av makt og 

kapabilitet er i all hovedsak en relasjonellforståelse ikke en ressursbasert forståelse (jfr. Little 2007 for en 

tolkning av Morgentahu, Mearsheimers og Waltz forståelse av maktbegrepet ).   
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For å operasjonalisere Waltz og det resursbaserte maktbegrepet betrakter jeg 

Singer, Bremer og Stuckeys (1972) mye anvendte Composite Index of National 

Capability indeks (CINC, versjon 3,02). CINC-indeksen eller skåren, baserer seg på 

årlige verdier fra følgende seks, uveide, faktorer: Jern- og stålproduksjon (i tusen 

tonn); Militærutgifter i form av forsvarbudsjett; Militær personell (i tusen); 

Energikonsum (i tusen kull-ekvivalenter); Total populasjon (i tusen); Urban
13

 

populasjon (i tusen).  

For å aggregere de overnevnte faktorene til ett metrisk mål, anvendte Singer, 

Bremer og Stuckey (1972) følgende prosedyre: For det første prosentuering av 

summen av de seks indikatorene for hver stormakt. Stormaktene får derfor kodet en 

viss prosentandel for hver av indikatorene vis-à-vis de andre statene for hver 

observasjon. For det andre ble hver av faktorene dividert på antallet faktorer (dvs. 

seks) og deretter summert, og hvor det foreliggende resultat er statens prosentdel av 

den samlede maktressursen i systemet. Nasjonal kapabilitet, operasjonalisert som 

CINC-skåren, indikerer at en stat med CINC-skår null har ingen del av systemets 

kapabilitet, mens en stat med CINC-skår hundre tilsvarende har all kapabilitet i 

systemet. Med en operasjonalisering av kapabilitet overstått kan størrelser som 

konsentrasjon av makt (KONt) og transformasjon av makt (MOVE1-5) samt polaritet 

(POLt) operasjonaliseres. 

 

KONSENTRASJON AV MAKT. For å måle konsentrasjon av makt bruker jeg 

indikatoren Indeks for konsentrasjon av makt for et gitt år t (KONt) utviklet av Ray og 

Singer (1973: 421ff).  Formalisert kan KONt betraktes som følgende størrelse:     

 

t

i t

it

t

N

N

N
P

t

KON 1
1

1

1

2

      (4.2) 

 

                                                 
13

 Urban befolkning defineres som populasjon i byer på over 100 000 innbyggere 
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hvor P
2

it er den prosentvise delen av kapabilitet i systemet som stat i kontrollerer ved 

begynnelsen av et gitt observasjonsnår, og hvor Nt er antall stormakter i systemet for 

et gitt år t (jfr. Mansfield 1992:10ff; Singer, Bremer og Stuckey 1972:26-29; Siverson 

og Sullivan 1983). Som beskrevet over operasjonaliserer jeg kapabilitet som målt med 

utgangspunkt i CINC-skåren. En av hovedgrunnene for at Ray og Singer (1973:421ff) 

valgte KONt fremfor andre indekser, er for det første at KONt er standardisert, dvs. tar 

en verdi fra 0, hvor kapabiliteten i systemet er helt likt fordelt mellom alle 

stormaktene, til verdien 1, hvor en stormakt har den fulle og hele kontrollen over 

kapabiliteten i systemet. Det er også en fordel at KONt reflekterer alle stormaktene i 

systemet, uavhengig om de er høyt eller lavt rangert (dvs. over eller under 

gjennomsnittet). En annen fordel med KONt er at indikatoren er senestiv for variasjon 

i N (dvs. antall stormakter). (jfr Ray og Singer 1972 for en oversikt over andre mål på 

konsentrasjon av makt). I min analyse anvender jeg en logaritmisk omkodet versjon 

av konsentrasjon av makt, dvs. ln(NONt), hvor koeffisienten er opphøyd med 

grunntallet e(= 2,714…). En hovedgrunn for denne omkodingen er å få et relativt mål 

på hvor konsentrert kapabiliteten er i det internasjonale systemet.  

 

TRANSFORMASJON AV MAKT. For å måle transformasjon av makt er det ønskelig å 

ha en indikator som ikke bare måler retningen, dvs. hvorvidt transformasjon av makt 

går opp eller ned i løpet av en gitt periode, men også styrken på selv forandrningen av 

makt (jfr. Schampel 1993: 396). Med disse kriteriene in mente betrakter jeg Singer, 

Bremer og Stuckey (1972: 27) formalisering av transformasjon av makt som den 

såkalte MOVE indikatoren (j.fr., Singer et. al 1972:27, se også Gilpin 1981; Levy 

1987; Mansfield 1992; Organski og Kugler 1980; Ostrom og Aldrich 1978; Schampel 

1993 gjør samme betraktning på dyadenivå). Formalisering av MOVEt indikatoren kan 

betraktes som følger 
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hvor Pit er stormakt i’s kapabilitet i et gitt landår t, og hvor Pmt er stormakten med den 

minste delen av kapabiliteten i systemet (kapabilitet målt ved CINC-skåren). I min 

analyse betrakter jeg MOVEt på både kort sikt (dvs. transformasjon av makt fra ett år 

til ett annet, dvs. MOVE1t) og på lengre sikt (transformasjon av makt i løpet av en 

femårs periode, dvs. MOVE5t). I likhet med KONt indikatoren er også MOVEt 

standardisert med verdi fra ‖0‖ som indikerer at makten i systemet er stabil, mens 

verdi > 0 indikerer at fordelingen av kapabiliteten i systemet undergår skifter. I likhet 

med KONt er også MOVEt logaritmisk omkodet for å måle den relative 

transformasjonen av makt, dvs. ln(MOVEt) opphøyes koeffisienten med grunntallet e 

(= 2,714…). 

 

POLARITET. For å kode polaritet på bakgrunn av stormaktenes nasjonale kapabilitet, 

målt ved CINC-skåren, anvender jeg en operasjonaliseringsprosedyre som har blitt 

formalisert av Thompson (1986). Thompson (1986) har imidlertid selv tatt skifte fra 

og forbedret tidligere operasjonaliseringer av polaritet (jfr. Mesquita 1975; Rapkin, 

Thompson og Christopherson 1979).  

I følge Thompson (1986) kan unipolaritet, bipolaritet og multipolaritet 

operasjonaliseres som følger: Unipolaritet, i operasjonelle termer, et system hvor en 

stat kontrollerer minst 50% av den samlede kapabiliteten i systemet. Bipolaritet 

betegner et system hvor to stater (a) til sammen kontrollerer minst 50% av 

kapabiliteten i systemet, og samtidig (b) har minst 25% av kapabiliteten i systemet 

hver. Multipolaritet betegner et system hvor tre stater (a) til sammen kontrollerer 

minst 50%, og hvor ingen stat kontrollerer så mye som (b)  50% og (c) hvor to stater 

hver for seg ikke kontrollerer 25% av kapabiliteten i systemet. For en oversikt over 

hvilke perioder som er kodet som hhv. multipolar, bipolar eller unipolar, konferer 

tabell 4.3 (se under).  

 

ANTALL STORMAKTER OG ATOMVÅPEN.  Et system med mange stormakter 

øker antallet mulige interaksjoner og øker derfor muligheten for konflikter fordi 

systemet blir mer komplekst og u-oversiktelig (Waltz 1979: 134–138). For å  
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|TABELL 4.3| 

OPERASJONALISERING AV POLARITET I MODERNE TID (1800-2001) 
    

Periode Form for polaritet  Konstellasjon av stormakter 
 

1800-8 
 

Multipolar 

 

 
England, Frankrike og Spania 

1809-12 Unipolar England 
1813 Bipolar England, Frankrike 

1814-15 Unipolar England 
1816-35 Unipolar England 

1836 Bipolar England, Frankrike 

1837 Unipolar England 
1838-42 Bipolar England, Frankrike 

1843 Unipolar England 
1844-53 Bipolar England, Frankrike 
1854-57 Unipolar England 
1858-60 Bipolar England, Frankrike 

1861 Unipolar England 
1862-67 Bipolar England, Frankrike 

1868-69 Unipolar England 

1870-74 Bipolar England, Frankrike 

1875-79 Multipolar England, Frankrike, Russland 

1880-82 Unipolar England 

1883-87 Bipolar England, Frankrike 

1888-90 Unipolar England 

1891-93 Bipolar England, Frankrike 

1894 Multipolar England, Frankrike, USA, Russland, Tyskland. 

1895-96 Bipolar England, Frankrike. 

1897-1913 Multipolar England, Frankrike, USA, Russland, Tyskland. 

1914-15 Bipolar England, Tyskland 

1916-18 Multipolar England, Tyskland, USA 

1919-43 Bipolar England, USA 

1944-59 Unipolar USA 

1960-62 Bipolar USA, Sovjetunionen 

1963-68 Unipolar USA 

1969-88 Bipolar USA, Sovjetunionen 

1989-2001 
 

Unipolar 
 

USA 
 

 

kontrollere for effekten av systemets størrelse rapporterer jeg antallet stormakter for 

hvert observasjonsår i analysen.  

En annen faktor som er viktig å kontrollere for, er hvorvidt det forekommer 

såkalte totalevåpen i et gitt observasjonsår (Adams 2003). For perioden 1800-2001 er 

det kun atomvåpensystemet som kan regnes for å være et totalt våpen. Jeg koder 

derfor indikatoren ATOMVÅPEN1946 som 1 fra og med 1946 til 2001, ellers som 0.   
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*5* 
RESULTATER 

 

 

 

 

I dette kapittelet presenterer jeg resultatene fra de statistiske analysene. I første 

seksjon gjennomfører jeg en bivariat analyse av effekten av ODB på utbrudd av 

stormaktskrig, og som dernest utvides til en multivariat analyse ved at jeg også 

kontrollerer for effekten av andre systemiske faktorer. I andre seksjon undersøker jeg 

når og under hvilke forutsetninger eller betingelser ODB øver størst innflytelse på 

utbrudd av stormaktskrig. Jeg presenterer et sett med statistiske modeller hvor jeg 

inkluderer samspillsledd mellom ODB og andre variable, samt at utvalget av enheter 

for flere av modellene er selektert for teoretisk viktige verdier. Resultatene som 

presenteres i dette kapittelet (jfr. tabell 5.1 og tabell 5.2) foreligger som log-odds 

(logit). Logiten er imidlertid vanskelig å tolke intuitivt, i kommentarene i teksten vil 

jeg derfor rapportere effekten av variablene ved hjelp av omkoding av logiten til odds 

ratioen (e
β
) som beskriver hvor mange ganger oddsen for utbrudd av stormaktskrig 

øker når en eller flere forklaringsvariable skifter med en enhets størrelse. 

 

 

|5.1| 

UTBRUDD AV STORMAKTSKRIG, 1800-2001 

 

Med utgangspunkt i tidligere empiriske analyser betrakter jeg først en bivariat 

logistisk regresjonsanalyse av effekten av ODB på utbrudd av stormaktskrig 



|56| 

 

(jfr.modell 1). For flere tilhengere eller kritikere av ODB som har forsøk å evaluere 

effekten av offensiv teknologi på utbrudd av krig har dette vært det mest naturlige 

utgangspunktet (se Adams 2003; Fearon 1997; Gortzak et al. 2005). I modellene 2 og 

3 utvider jeg analysen til å inkluderer andre viktige kontrollvariable. Modell 2 

inkluderer kontrollvariablene atomvåpen og det internasjonale politiske systemets 

størrelse (målt som antall stormakter), mens modell 3 inkluderer systemiske variable 

som polaritet, konsentrasjon av makt og transformasjon av makt (jfr, kapittel 3) 

Resultatene for disse analysene foreligger i tabell 5.1 (se under).   

Modell 1 er en bivariat regresjonsanalyse hvor balansen mellom offensive og 

defensive militæroperasjoner (ODB) er den uavhengige variabelen. Den bivariate 

effekten av ODB, slik den her er operasjonalisert, er positiv og statistisk signifikant. I 

operasjonelle termer antyder modellen at et internasjonalt politisk system hvor ODB 

skifter fra defensiv til offensiv, øker den predikerte oddsen for utbrudd av 

stormaktskrig med mer enn seks ganger (e
β
 = 6,55). Enkelte har tolket lignende funn i 

den retning at ODB alene kan opptre som en form for hovedforklaringsfaktor for 

utbrudd av krig mellom stormakter (jfr. Van Evera 1998: 41–43, 1999: 190ff). Jeg 

tolker resultatet noe mer forsiktig og hevder at modell 1, i beste tilfelle, viser en 

tendens som må undersøkes videre. Jeg betrakter derfor flere utvidete modeller – 

såkalt multivariate modeller – hvor effekten av ODB korrigeres av effekten fra andre 

teoretisk viktige variable. Dersom effekten av ODB i slike analyser viser seg fortsatt å 

være statistisk signifikant, vil resultatene ha større robusthet, og langt sikrere 

konklusjoner om effekten av ODB kan fremsettes.  

Modell 2 utvider analysen fra å være bivariat til å bli en multivariat analyse av 

effekten av ODB på utbrudd av krig ved å kontrollere for effekten av atomvåpen og 

antallet stormakter. Å kontrollere for effekten av atomvåpen og antall stater i systemet 

er nødvendig fordi atomvåpen generelt vil redusere farene for utbrudd av 

stormaktskrig (Dyer 1977; Mearsheimer 1984), samt at antallet stormakter er 

bestemmende for hvor komplekst systemet er. I følge Waltz (1979: 163–170) vil 

større og mer komplekse systemer medføre at opprettholdelse av en effektiv 

maktbalanse blir vanskeligere etter som antallet mulige relasjoner, og dermed også 

risikoen for utbrudd  
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|TABELL 5.1| 

LOGISTISK REGRESJONSANALYSE AV EFFEKTEN AV ODB PÅ UTBRUDD 

AV STORMAKTSKRIGER, MED KONTROLLVARIABLE (1800-2001). 

 

  
(1) (2) (3) 

Variable i 
modellene: 

 
Β 

SE(β)  
β 

SE(β) 
β 

SE(β) 
 

ODB  
1,87 

(,18)*** 
2,10 

(,24)*** 
1,72 

(,38)*** 

Multipolaritet
a
  - - |p < ,00| 

Bipolaritet  - - 
1,96 

(,54)*** 

Unipolaritet  - - 
3,04 

(,88)** 

ln, KONt  - - 
26,56 

(3,49)** 

ln, MOVE1t  - - 
1,05 

(,31)** 

ln, MOVE5t  - - 
,89 

(,53) 

Stormakter  - 
,44 

(,10)*** 
2,38 

(,33)*** 

Atomvåpen1945  - 
-1,34 
(,48)** 

-4,96 
(1,39)*** 

Konstantledd (α)  
-2,74 

(,14)*** 
-5,38 

(,73)*** 

15,49 

(2,59)*** 

Modelldata:    

Enheter (N)  1184 1183 1074 

-2LL  795,89 752,656 316,385 

GM  107,90*** 147,018*** 311,652 

Χ
2
 HL, df 
(sig.) 

 
― 

37,999 (7) 
(,00) 

29,416 (8) 
(,00) 

R
2
N  ,16 ,21 ,56 

R
2
L  ,11 ,16 ,49 

Kommentarer:. 
(a) multipolar er referansekategori for bipolaritet og unipolaritet i modell 1. 
 *: p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001. (to halet test for signifikans) Hvor p verdien er den eksakte signifikans verdien og 
α er det a prioriske (statistiske) signifikansnivået. En p-verdi som har egenskapen at den har en verdi som er lavere 
enn α medfører at vi forkaster NULL hypotesen. 

 

av stormaktskrig, mellom stormaktene øker med antallet stormakter. Resultatene fra 

modell 2 viser at den korrigerte oddsen for utbrudd av stormaktskrig øker med åtte 

ganger (e
β
 = 8,21) når ODB skifter fra defensiv til offensiv, når alt annet holdes likt.   

Dette funnet slår tvil under James Fearon (1997: 31) konklusjon at selv om 

standard hypotesen i ODB-litteraturen for så vidt er korrekt og blir bekreftet av 

empirien, er det kun ved ekstremverdier av offensiv og defensiv at ODB har noen 

substansiell effekt. I følge Fearon (Ibid) er det atomvåpen og avstanden mellom 

stormaktene som har medført ‖[…] a sufficiently large advantage on the defense to 

have a noticeable effect on the frequency of war‖, motsatt viser Fearon til at ved det 

‖[…] conventional level [technology] never swing the balance far enough to matter 
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empirically [….]‖.  Resultatet fra analysen i modell 2 viser derimot at når effekten av 

atomvåpen, samt antall stormakter, blir kontrollert for, kan ODB fremdeles bidra til å 

predikere utbrudd av stormaktskrig.     

Resultatene viser også at systemer hvor stormaktene har tilgang til atomvåpen, 

reduserer odds for utbrudd av stormaktskrig (e
β
 = 0,26), mens antallet stormakter er 

positivt korrelert med utbrudd av stormaktskrig. Flere stormakter medfører flere 

konfliktflater, men det indikerer også at noen stormakter har tapt makt relativt til de 

nye stormaktene. Modell 2 viser at når en ny stormakt kommer inn i systemet øker 

oddsen for utbrudd av krig med en og en halv gang (e
β
 = 1,55), alt annet holdt likt.  

Modell 3, som i denne analysen betraktes som grunnmodellen for ODB, legger 

til kontrollvariablene konsentrasjon av makt, transformasjon av makt og polaritet til 

analysen. Å kontrollere for disse variablene er viktig fordi en del av variasjonen i 

utbrudd av stormaktskrig kan tilskrives hvordan makten er fordelt i systemet (polaritet 

og KONt), og hvorvidt systemet er stabilt (MOVEt). Den reduserte effekten av ODB 

på utbrudd av stormaktskrig, når jeg kontrollerer for effekten av disse variablene, 

antyder at dette er tilfellet. ODB er imidlertid fremdeles positivt og statistisk 

signifikant korrelert med utbrudd av stormaktskrig. Den predikerte oddsen for utbrudd 

av stormaktskrig øker med mer enn fem ganger (e
β
 = 5,58) i perioder hvor ODB 

favoriserer angriper over forsvarer, alt annet holdt likt. Ikke uventet er den korrigerte 

effekten av ODB på utbrud av stormaktskrig i modell 3 noe redusert fra modell 1. 

Denne reduksjonen er så liten at den ikke rokker ved den substansielle betydningen av 

effekten av ODB. På systemnivå, for utbrudd av stormaktskrig, er modell 3 den først 

til å vise resultater hvor effekten av ODB korrigeres av andre systemiske variable.   

Resultatet for polaritet viser at unipolaritet er farligere enn bipolaritet, som er 

farligere relativt til multipolaritet. I modell 3 er multipolar referansekategorien for 

polaritet. Dette resultatet er ikke helt ulikt hva tidligere empiriske analyse har funnet. 

For perioden 1494—1983 finner Thompson (1986: 612) at bipolaritet til tider kan 

være like destabiliserende som multipolaritet. Resultatet fra modell 3, at årlige skifter i 

makten mellom stormaktene er forbundet med større sannsynlighet for utbrudd av 

krig, er i overensstemmelse med veletablert teori (Gilpin 1981; Organski og Kugler 

1980) samt empiriske studier i internasjonal politikk (Doran og Parsons 1980; Lebovic 



|59| 

 

1994; Modelski 1978; Schampel 1993; Thompson 1983; Vayrynen 1983). For 

transformasjon av makt målt for 5-årsperioder viser imidlertid analysen at det ikke 

forligger noen statistisk signifikant sammenheng. Resultatet er derfor vanskelig å 

tolke som støttende for hypotesen at transformasjon av makt på lang tid vil øke 

sannsynligheten for utbrudd av stormaktskrig (jfr. Gilpin 1981). 

Kort oppsummert viser resultatene fra tabell 5.1 så langt at når ODB skifter fra 

defensiv til offensiv øker den korrigerte odds-ratioen for utbrudd av stormaktskrig. 

Hovedfokuset i denne analysen har imidlertid ikke vært å formulere den statistiske 

modellen som best predikerer den uavhengige variabelen som sådan, men å avklare 

om ODB kan predikere utbrudd av stormaktskrig. I forhold til dette begrensede 

formålet for analysene viser resultatene optimisme for ODB forklaringskraft.  

 

 

|5.2| 

INTERAKSJONSEFFEKTER 

 

Så langt har analysen omhandlet utvikling og modellering av effekten av ODB når 

effekten fra andre variable har blitt kontrollert for. I denne seksjonen utvider jeg den 

multivariate analysen ved å undersøke når og under hvilke forutsetninger ODB har 

størst effekt på utbrudd av stormaktskrig. Dersom hypotesene som ble formulert i 

kapittel 3 er riktig forventer jeg at effekten fra andre variable vil ha en virking på 

effekten av ODB på utbrudd av stormaktskrig. Modellene i denne seksjonen bygger 

videre på modell 3 ved at jeg tillater for at effekten av ODB kan variere med 

forandring i verdien på polaritet (Modellene 4–6), konsentrasjon av makt (modell 7) 

eller for transformasjon av makt (modellene 8–11). Med andre ord går modellene i 

denne seksjonen fra å være additive til å bli multiplikative ved at jeg inkluderer 

samspilledd eller interaksjonsledd i analysene. Dette kompliserer analysen, men åpner 

også opp muligheten for å betrakte funnene fra modell 3 når effekten av ODB betinges 

av andre faktorer – noe som nyanserer bildet av effekten av ODB som ellers i ODB-

litteraturen fremstilles som en monoton størrelse. Dette grepet gir mening. Rapkin,  
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|TABELL 5.2| 

LOGIT ANALYSE AV EFFEKTEN AV OFFENSIV/DEFENSIV-BALANSEN (ODB)  

PÅ UTBRUDD AV STORMAKTSKRIGER, MED SAMSPILLSLEDD (1800-2001). 
 

  
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Variabler   
β 

SE(β)  
β 

SE(β) 
β 

SE(β) 
β 

SE(β) 
β 

SE(β) 
β 

SE(β) 
β 

SE(β) 
Β 

SE(β) 
 

ODB 
 ,51 

(,65) 
,83 

(,41)* 
4,09 

(,67)*** 
4,15 

(1,21)** 
15,93 

(3,76)*** 
14,07 

(4,32)** 
15,30 

(3,93)*** 
21,81 
(9,10)* 

ODB*Bipolaritet 
 2,12 

(,81)** 
1,80 

(,63)** 
- - - - - - 

ODB*Unipolaritet 
 

- - 
-4,59 

(1,10)*** 
- - - - - 

ODB*MOVE1t 
 

- - - - 
4,52 

(1,18)*** 
3,60 

(1,38)** 
- - 

ODB*MOVE5t 
 

- - - - - - 
4,11 

(1,27)** 
6,24 

(3,13)* 

Multipolaritet
a
  - - - - |p≤ ,05| 

Selektert 
for 

bipolaritet 

|p≤ ,05| 

Selektert 
for 

bipolaritet 

Bipolaritet 
 ,44 

(,45) 
-1,23 
(,41)** 

- - 
1,95 

(,57)** 
-,03 
(,45) 

Unipolaritet 
 

- - 
3,23 

(,79)*** 
- 

2,72 
(,88)** 

1,49 
(,70)* 

ln, KONt  
30,27 

(3,95)** Selektert: 
34,85 

(4,68)*** Selektert: 
37,89 

(5,11)*** 
30,20 

(7,67)*** Selektert: Selektert: 

ln, MOVE1t  
,96 

(,31)*** 
1,23 

(,29)*** 
1,18 

(,34)*** 
- 

,66 
(,33)* 

1,31 
(,68) 

1,22 
(,55)* 

1,81 
(,72)** 

ln, MOVE5t  
,08 

(,53) 
1,63 

(,42)*** 
6,97 
(,61) 

- 
-,90 
(,73) 

-4,42 
(1,34)** 

1,22 
(,32)* 

-2,27 
(,99)* 

Stormakter  
1,60 

(,22)*** 
- 

2,57 
(,35)*** 

- 
2,39 

(,35)*** 
2,18 

(44)*** 
,97 

(,25)*** 
1,26 

(,32)*** 

Atomvåpen1945  
-2,36 

(1,16)* 
1,82 

(,60)** 
-4,22 

(1,46)** 
- 

-5,63 
(4,22) 

NON 
-2,50 

(1,27)* 
NON 

Konstantledd (α)  
23,18 

(3,13)*** 
7,88 

(1,27)*** 
23,56 

(3,26)*** 
-1,38 
(,64)* 

20,74 
(3,25)*** 

6,24 
(4,01) 

-,78 
(1,85) 

-11,93 
(3,35)*** 

 

Modelldata:         

Enheter (N)  1067 721 1063 32 1064 220 717 218 

-2LL  302,711 359,359 248.398 22,618 258,891 112,916 285.764 111,030 

GM  209,71*** 167,63*** 344,07*** 20,611*** 338,89*** 112,69*** 219,98*** 110,97*** 

Χ
2
 HL, df 
(sig.) 

 13,26, df 8 
(,10) 

21,62, df 8 
(,00) 

13,25, df 8 
(,10) 

- 
15,74, df 8 

(,04) 
13,07, df 8 

(,10) 
7,31, df 8 

(,50) 
8,51, df 8 

(,28) 

R
2
N  ,57 ,40 ,64 ,64 ,53 ,52 ,52 ,50 

R
2
L  ,50 ,31 ,58 ,47 ,56 ,43 ,43 ,62 

λp  ,44*** ,16* ,40*** ,78*** ,53*** ,60*** ,33*** ,53*** 

 

Kommentarer:. 
a 
multipolaritet (0) er referansekategori for bipolaritet (1) og unipolaritet (2) i modell 8 og 10. 

Selektering av innflytelsesrike enheter. For modellene 4 til 6 ble følgende enheter fjernet: 280, 681, 707, 711,849, 884, 877, 912; for 
modellene 8 og 9 ble følgende enheter fjernet: 251, 280, 256, 305, 688, 671, 844, 851, 877, 851, 877, 882, 884, 883; for modellene 10 og 11 ble 
følgende enheter fjernet. 280, 284, 290, 877, 843, 707, 256, 711, 884, 283, 712.    
*: p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001. (to halet test for signifikans) Hvor p verdien er den eksakte signifikans verdien og α er det a prioriske 

(statistiske) signifikansnivået. En p-verdi som har egenskapen at den har en verdi som er lavere enn α medfører at vi forkaster NULL hypotesen.        

 

Thompson og Christoperson (1979: 292ff) har advart mot såkalte "[…] monocausal 

explanations‖ og å [...] exaggerating the influence of any single variable-particularly 

when viewed in isolation from the possibly confounding and interactive implications 

of other relevant variables". Den samme logikken er fundamentet for de følgende 

modellene.   



|61| 

 

Modell 4 utvider analysen fra modell 3 ved å inkludere et samspillsledd mellom 

ODB og bipolaritet. Ved å inkludere et samspillsledd i analysen, tillater jeg for at 

effekten av ODB på utbrudd av stormaktskrig kan variere avhengig av om systemet er 

bipolart (jfr. Friedrich 1982: 826ff). Når andre variable holdes likt finner jeg at ODB, 

betinget av at systemet er bipolart, er statistisk signifikant og positivt korrelert med 

utbrudd av stormaktskrig. Odds-ratioen for samspillsleddet mellom ODB og 

bipolaritet viser at den korrigerte oddsen for utbrudd av stormaktskrig øker med mer 

enn åtte ganger (e
β
 = 8,33). I følge Friedrich (1982: 826ff) er dette et relativt risikofritt 

grep som, og dersom det foreligger et reelt samspill i datasettet, kan gi oss en hel del 

tilleggsinformasjon som en additiv modell ikke åpner opp for. Resultatet fra modellen 

antyder at den tradisjonelle effekten av et skifte i ODB fra defensiv til offensiv ikke 

alltid og under alle forhold kan tas for gitt.        

Modell 5 repeterer analysen fra modell 4 for et mindre utvalg av 

analyseenheter. Hovedformålet med modellen er å undersøke om 

regresjonskoeffisienten for bipolaritet, fra modell 4, skifter fortegn når analysen 

avgrenses kun til et utvalg av enheter som skårer høyt på konsentrasjon av makt.
14

 

Odds-ratioen for bipolaritet i modell 5 antyder at den direkte effekten av bipolaritet, 

når alt annet holdes likt, reduserer oddsen for utbrudd av stormaktskrig (e
β
 = 0,29). 

Enkelte har funnet det bevist at bipolaritet kan være like destabiliserende som 

multipolaritet (Thompson 1986: 612). Resultatene fra modell 5 viser derimot at det 

ikke gjelder for utvalg hvor enhetene skårer høyt på KONt. En implikasjon av at 

utvalget av enheter i modell 5 er selektert, er imidlertid at effekten av samspillsleddet 

mellom ODB og bipolaritet blir noe redusert sammenlignet med modell 4 (hhv. en 

reduksjon fra e
β 

= 8,33 til e
β 

= 6,04). Selv om samspillsleddet viser at sannsynligheten 

for utbrudd av stormaktskrig øker når effekten av ODB blir gjort betinget av at det 

internasjonale systemet bipolart, er ikke denne effekten så mye større enn den direkte 

effekten av ODB (og hvor effekten av bipolaritet kun er kontrollert for) som ble 

rapportert i modell 3. Bipolare systemer øker farene forbundet med at offensiv 

militæroperasjoner har fordelen, men ikke så mye.  

                                                 
14

 Som fremgår av tabell 5.2 selekterer jeg ut enheter som har en KONt skåre som er mindre enn 0,31. Som følge 

av selekteringen av datasettet reduseres antall enheter med 346; modell 5 består derfor av 721 enheter.  
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I Modell 6 utvider jeg analysen fra modell 3 ved å inkludere et samspillsledd 

mellom ODB og unipolaritet. Antagelsen i analysen er at effekten av ODB, når en 

stormakt dominerer det internasjonale politiske systemet (såkalt unipolaritet), vil bli 

minimert som følge av den store forskjellen i makt mellom den dominerende 

stormakten og de andre. Resultatene fra modell 6 antyder at en ODB som skifter fra 

defensiv til offensiv, betinget av at det internasjonale politiske systemet er unipolart, 

er statistisk signifikant men negativt korrelert med utbrudd av stormaktskrig (e
β
 = 

,01), når alle andre variable holdes likt.   

Modell 7 er en svært spesifikk analyse av effekten av ODB på utbrudd av 

stormaktskrig, for et utvalg av enheter med svært høy grad av konsentrasjon av makt 

(KONt).
15

 Resultatet fra modell 7 antyder, med noe forbehold, at en offensiv dominert 

ODB øker den predikerte oddsen for utbrudd av stormaktskrig med mer enn seksti 

ganger (e
β
 = 63,43). På bakgrunn av at selektering av enheter reduseres utvalget av 

enheter som modellen er basert på betraktelig. Konklusjonen på bakgrunn av denne 

modellen er derfor på relativt tynn is. Alene sier derfor ikke denne modellen så veldig 

mye, men i kontekst av de andre modellene støtter tendensen i modell 7 opp under det 

inntrykket vi får fra de andre modellene. Som åpenbart fremgår av modellens størrelse 

(n = 32) må resultatene i beste fall sees som en tendens innenfor en meget avgrenset 

populasjon av enheter, og ikke som en klar indikasjon for effekten av ODB generelt.    

  Modell 8 skiller seg fra modell 3 ved at jeg inkluderer et samspillsledd hvor 

effekten av ODB på utbrudd av stormaktskrig blir gjort betinget av at den systemiske 

fordelingen av makt gjennomgår fra ett år til et annet. Når andre variable holdes likt 

finner jeg at effekten av ODB, betinget av transformasjon av makt (1år), er statistisk 

signifikant og positivt korrelert med utbrudd av stormaktskrig. Odds-ratioen for 

samspillsleddet mellom ODB og transformasjon av makt (1år) viser at den korrigerte 

oddsen for utbrudd av stormaktskrig øker med mer enn nitti ganger (e
β
 = 91,83). 

Tendensen fra modell 3 blir videreført og vesentlig forsterket når det internasjonale 

politiske systemet gjennomgår transformasjon av makten mellom stormaktene. 

Modell 9 repeterer analysen fra modell 8, men for et mindre utvalg av enheter. 

Formålet er å se om tendens fra modell 8 er sensitiv for et utvalg kun bestående av 

                                                 
15

 I modell 7 inngår kun enheter som har en konsentrasjon av makt skåre som tilsvarer KON t >= 0,38. 
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enheter som er kodet bipolart. Resultatet fra tabell 5.2 og modell 9 antyder at 

samspillsleddet i noen grad får en redusert effekt på utbrudd av stormaktskrig når 

analysen utelukkende er basert på et utvalg av enheter som er kodet bipolart. Til tross 

for det restriktive utvalget som analysen er basert på, viser resultatene fra modell 9 at 

samspillsleddet mellom ODB og transformasjon av makt (1år) fremdeles er både 

signifikant og positivt korrelert med utbrudd av stormaktskrig. Som fremgår av 

utvalgets størrelse (n = 220) er hovedformålet med modell 9 å undersøke den mer 

generelle tendensen fra modell 8 i en mer restriktiv testsituasjon som vil ha 

substansiell teoretisk betydning. Som en konsekvens av at modell 9 er basert på et 

restriktivt utvalg av enheter, bortfaller variabelen som måler effekten av atomvåpen på 

utbrudd av stormaktskrig.    

Modell 10 utvider analysen fra modell 3 ved å teste for hvorvidt et skifte i ODB 

fra defensiv til offensiv vil ha større effekt på utbrudd av stormaktskriger når 

maktfordelingen i det internasjonale politiske systemet gjennomgår større maktskifter 

på lengre sikt (5år). Modell 10 indikerer at det foreligger samspill mellom ODB og 

transformasjon av makt (5år) som er positivt korrelert med utbrudd av stormaktskrig. 

Når andre variable holdes konstant viser odds-ratioen for samspillsleddet at et skifte i 

ODB fra defensiv til offensiv, betinget av transformasjon av makt (5år) at den 

predikerte oddsen for utbrudd av stormaktskrig øker med rundt seksti ganger (e
β
 = 

60,94). Uheldigvis var det umulig å inkludere konsentrasjon av makt i analysen som 

en egen variabel. Som fremgår av modell 10 er utvalget derfor selektert for 

konsentrasjon av makt (KONt).
16

 Dette medfører at utvalgsstørrelsen blir noe redusert 

(N = 717) i forhold til modell 3. Dette var imidlertid eneste mulighet for å kjøre en 

analyse som tar høyde for konsentrasjon av makt (KONt).   

Modell 11 er en replikasjon av analysen i modell 10, men for et mer spesifisert 

utvalg av analyseenheter. Modell 11 tester om effekten av samspillsleddet mellom 

ODB og transformasjon av makt (5 år), som ble stipulert i modell 10, vil øke 

sannsynligheten for utbrudd av stormaktskrig når jeg begrenser analyseenheten til kun 

enheter som er kodet som bipolar. Resultatet fra modell 11 antyder at tendensen fra 

                                                 
16

 Det samlete utvalget av enheter for modell 10 er derfor selektert for enheter som er kodet bipolart og har en 

konsentrasjon av makt skåre som tilfredsstiller følgende betingelse: KONt ≥ 0,31. 
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modell 10 blir videreført og forsterket. Når alle andre variable holdes likt, øker den 

predikerte oddsen for utbrudd av stormaktskrig, når ODB er gjort betinget av 

transformasjon av makt for et utvalg av enheter som er kodet bipolart, med mer enn 

femhundreganger (e
β
 = 513). Som fremgår av modellens få observasjonsenheter (n = 

218) har modell 8 et svært spesifikt gyldighetsområde. Dette er imidlertid nødvendig 

for å avklare helt eksakt hvor og når teknologi øver størst innflytelse på utbrudd av 

stormaktskrig. som for modell 10 er også denne modellen selektert for høye verdier av 

konsentrasjon av makt (KONt).   

For å oppsummere oversikten over de forskjellige modellene, er det klart at 

resultatene fra modellene i både tabell 5.1 og 5.2 viser en robust sammenheng mellom 

ODB og utbrudd av stormaktskrig. Jeg venter imidlertid med å drøfte de substansielle 

konsekvensene av disse funnene til neste kapittel. Her nøyer jeg meg med å kort 

oppsummere funnene. Analysen fra tabell 5.1 som munnet ut i en formalisering av den 

såkalte standardmodellen for ODB – dvs. hvor effekten av ODB er korrigert for 

effekten av andre systemiske variable – viser at et skifte i ODB fra defensiv til 

offensiv, når alt annet holdes likt, medfører at den korrigerte oddsen for utbrudd av 

stormaktskrig for perioden 1800-2001 øker med mer enn fem gangen.  

Modellene 4-11 har bygget videre på funnene fra modell 3 ved å avklare hvor 

og når ODB øver størst innflytelse på utbrudd av stormaktskrig. Oddsen for utbrudd 

av stormaktskrig som følge av et skifte i ODB fra defensiv til offensiv øker når 

effekten av ODB betinges av bipolaritet og/eller transformasjon; motsatt forventer jeg 

færre stormaktskriger når ODB betinges av unipolaritet. Den direkte effekten av 

unipolaritet øker imidlertid oddsen for utbrudd av stormaktskrig, tilsvarende som den 

direkte effekten av bipolaritet reduserer farene for utbrudd av krig. Avslutningsvis en 

kommentar angående selektering. Analysene i modellene 5, 9, 10 og 11 viser at 

effekten av ODB og andre variable (dvs. bipolaritet) er noe sensitiv for selektering av 

utvalget. Imidlertid, denne sensitiviteten har et klar teoretisk fundament og snarere 

enn å forringe kvalitetene av resultatene vil selektering i noen grad øke den 

substansielle signifikansen av analysene. Eksempelvis ved at effekten av bipolaritet 

trer klarere frem i modell 5 enn i modell 4 som ikke anvender selektering.          
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*6* 
DRØFTNING AV EMPIRISKE  

RESULTATER  
 

 

 

 

I dette kapittelet drøfter jeg resultatene fra den empiriske analysen og de konsekvenser 

resultatene har for hypotesene. I første seksjon drøfter jeg begrensinger av resultatenes 

generaliserbarhet og validitet som følge av forskningsdesignet. Andre seksjon drøfter 

jeg resultatene fra kapittel 5 mer inngående i forhold til substansen og hvorvidt 

hypotesene får støtte. Jeg avslutter kapittelet i tredje seksjon med noen betraktninger 

rundt hva ODB-litteraturen nå vet om ODB basert på mine og andres resultater, samt 

hvilke implikasjoner dette kan ha for videre studier av ODB og internasjonal politikk 

mer generelt.      
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BEGRENSNINGER 

 

Forskningsdesignet som er valgt for denne analysen har konsekvenser for hvordan 

resultatene i dette kapittelet vil bli tolket. Under drøfter jeg valg av stormakter og 

stormaktskriger, samt drøfter hvorfor jeg ikke inkluderer en egen variabel for 

geografiske faktorer.   

  

STORMAKTER, STORMAKTSKRIGER OG GEOGRAFI. Selv om ikke alle 

internasjonale relasjoner kan forklares med utgangspunkt i stormakter, er det 
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vanskelig – om ikke umulig – å forstå historiske hendelser eller nåværende globale 

prosesser uten å ta stilling til de aller største aktørene i internasjonal politikk. Valget 

av stormakter og stormaktskrig som analysenivå vil imidlertid begrense det intenderte 

gyldighetsområdet for analysen og har derfor åpenbare implikasjoner for resultatenes 

generaliserbarhet. Stormakter skiller seg fra andre aktører i internasjonal politikk ved 

at disse har tilgang til resurser og kan nyttiggjøre seg militære kapabiliteter som andre 

aktører ikke har tilgang til; stormakter øver av den grunn også større innflytelse på 

hvordan forhold i internasjonal politikk fortoner seg. Thucydides (1972) postulat om 

at stormakter gjør hva de vil, og små stater gjør hva de må, bevitner om svært 

forskjellige tilnærminger til internasjonal politikk. Heller ikke selve utvalget av 

stormakter er helt uproblematisk. For perioden 1800-1897 var det kun europeiske 

stormakter, mens det etter andre verdenskrig eksisterte tre stormakter utenfor Europa 

(dvs. USA, Japan og Kina).
17

 Av disse grunner er derfor vanskelig å argumentere for 

at alle stater vil ha en adferd som tilsvarer stormaktenes, dette er derfor en reell 

innskrenkning av resultatenes generaliserbarhet.     

 Det analysen taper på generaliserbarhet kan vinnes igjen i økt (målings-) 

validitet. Det er vanskelig å tenke seg andre aktører som i like stor grad som 

stormakter har tilgang til og kan nyttiggjøre seg de mest avanserte våpensystemene. 

Dette er et viktig punkt fordi en del av kritikken mot ODB har nettopp gått på at stater 

enten ikke har teknologien eller de anvender den ikke-optimalt (jfr. Biddle 2001; 

Davis 1998; Finel 1998; Gddard 1998; Lynn-Jones 2000; Shimoshoni 1990). Ved å 

avgrense analysen til kun å inkludere stormakter vil derfor målefeilen som følge av 

ikke-optimalitet i praksis reduseres betraktelig (for lignende betraktninger jfr. Adams 

2003; Lynn-Jones 2000). I motsetning til Glaser og Kaufmann (1998) unngår jeg 

derfor i mitt forskningsdesign å inkludere en egen variabel som korrigere for statenes 

evne til å anvende og nyttiggjøre seg teknologien.     

 Problematikken med stormakter bringer oss over til den avhengige variabelen 

som er utbrudd av stormaktskriger for perioden 1800-2001. Det er noen strukturelle 

                                                 
17

 I noen grad motvirkes dette ved at stormaktene Japan og Kina blir inkludert i analysen – men hovedtendensen 

er likevel at stormaktene i perioden 1800-2001 har vært europeiske. I fremtidige studier vil dette problemet 

imidlertid reduseres etter hvert som stormakter fra andre regioner vokser frem (for eksempel de potensielle 

stormaktene India, Pakistan og Brasil). 
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problemer ved å anvende stormaktskrig. For det første er det opplagt at frekvensen av 

ubrudd av kriger siden 1400-tallet og frem til 1900-tallet er redusert betydelig (Levy 

1982a; 1982b). Selv en liten oppsving av krig i første halvdel av 1900-tallet rokker 

ikke ved denne tendensen. Dette har ledet John Mueller til å hevde at krig, i alle fall 

mellom stormakter, er blitt så sjeldent at ‖[…] war is in the process of, well, 

disappearing altogehter‖ (Mueller 2007: 1). Krigføring som sådan har imidlertid ikke 

opphørt, men videreført i såkalte nye kriger, som bl.a. borgerkrig, etniske konflikter 

eller «clashes of civilizations». For analysen av ODB kan dette medføre en fare for 

overrapportering av effekten av ODB på utbrudd av stormaktskrig.   

Dernest har jeg i min analyse ikke inkludert kriger hvor stormaktene indirekte, 

ved hjelp av stedfortredere, har konfrontert hverandre. Jfr. for eksempel kolonikrigene 

på 1880 og 1890-tallet i sørøst Asia eller på det afrikanske kontinentet, Korea krigen 

og Vietnam krigen. I min analyse ser jeg kun på direkte konfrontasjoner mellom 

stormakter, hvor det ikke er noen tvil om at det er minst en stormakt på begge sider. 

Konsekvensen av dette valget er at antallet potensielle kriger er redusert. Det er flere 

gode grunner for å styre unna slike kriger. Det er ikke sikkert at disse krigene er egnet 

for å teste effekten av ODB. I min analyse forutsetter jeg at stormakter opptrer som 

om de kan nyttiggjøre seg den dominerende teknologien – dvs. handler optimalt. Det 

er ikke opplagt at proxy statene eller stedfortrederne verken har tilgang til eller kan 

nyttiggjøre seg den nyeste og mest avanserte teknologien. Noe som blir vanskeligere 

etter som våpensystemene blir mer komplekse og know how viktigere for å operere 

systemene tilnærmet optimalt.         

Geografi har en åpenbar betydning for å forstå mellomstatlige konflikter og 

utbrudd av stormaktskrig. Forskere som Colaresi, Rasler og Thompson (2007) har 

funnet empirisk belegg for at de aller fleste krigene skjer mellom stater som deler 

territorielle grenser. Flere har pekt på at avstand mellom statene, terreng og klimatiske 

forhold, alle har betydning for hvor enkelt eller hvor vanskelig det er å projisere makt 

og dermed for effekten av militær teknologi (Jervis 1978; Glaser og Kaufmann 1998). 

Det er liten tvil om at effekten av militærteknologi påvirkes av forhold på bakken hvor 

ressursene og kapabiliteten blir satt inn. Av flere grunner vurderer jeg geografi 

dimensjonen for å være mindre viktig for ODB – slik den her er blitt definert og 
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operasjonalisert. For det første vil inkludering av geografiske faktorer medføre at en 

systemisk innfalsvinkel til ODB ikke kan anvendes. Dernest kan inkluderingen av 

geografi medføre at den såkalte effekten av ODB enten blir overvurdert – fordi 

geografi har åpenbar stor innvirkning – eller så blir ODB trivialisert ved at 

forklaringskraften til teorien først og fremst beror på at ‖[…] distance between states 

confer a sufficiently large advantage on the defense to have a noticeable effect on the 

frequency of war‖ (Fearron 1997: 31, min utheving).    

 

 

|6.2| 

HVA VET VI NÅ OM EFFEKTEN AV ODB? 

 

Historiske trender i utbrudd av kriger hvor stormakter deltar på begge sider i perioden 

1800 til 2001 gir støttet til mitt argument om at et skifte i ODB, fra defensiv til 

offensiv, øker sannsynligheten for utbrudd av stormaktskrig. Tilhengere av ODB har 

lenge argumentert for at teknologi som gjør det enklere for en stat å ‖[…] destroy the 

other’s army and take its territory than it is to defend one’s own‖ vil langt oftere lede 

til krig enn når den dominerende teknologien gjør det "[…] easier to protect and hold 

than it is to move forward, destroy and take [territory]" (Jervis 1978: 187; men se også 

Quester 1977; Van Evera 1984, 1998, 1999). I kapittel 3 oppsummerte jeg logikken 

bak ODB i formaliseringen av hypotese H1. Resultatene fra analysen av den såkalte 

tradisjonelle tilnærmingen til ODB som er presentert i tabell 5.1 viser at korrelasjonen 

mellom en offensiv dominert ODB og utbrudd av stormaktskrig er høy og statistisk 

signifikant på tvers av de forskjellige statistiske modellene (jfr. modell 1-3 i tabell 

5.1). Når jeg kontrollerer for polaritet, konsentrasjon av makt, transformasjon av 

makt, antall stormakter i systemet og atomvåpen, finner jeg at den predikerte oddsen 

for utbrudd av krig øker med mer enn fem ganger når ODB skifter fra defensiv til 

offensiv, alt annet likt (jfr. modell 3 i tabell 5.1).  I substansiell forstand betyr 

resultatene at i internasjonal politiske systemer hvor angriper og offensive 

militæroperasjoner favoriseres, vil stormaktenes sikkerhet først og fremst gå gjennom 

angrep og erobring (jfr. Adams 2003). Grunnhypotesen i ODB-litteraturen, som i 



|69| 

 

denne analysen er formalisert som hypotese H1, får derfor støtte av de empiriske 

dataene – tatt min operasjonalisering av ODB og utbrudd av stormaktskrig i 

betraktning.   

Resultatene fra modellene i tabell 5.1 bekrefter tendensen i tidligere 

kvantitative analyser av ODB og effekten av offensiv teknologi på utbrudd av 

stormaktskrig (Fearon 1997; Hopf 1990) eller angrep og erobring av stater og 

stormakter (Adams 2003). I motsetning til Gortzak et. al. (2005) finner jeg derfor 

belegg for å hevde at ODB kan predikere og forklare utbrudd av stormaktskrig, slik 

dette er spesifisert i forskningsdesignet for denne analysen (jfr. kapittel 2 og 4). 

Derimot, og i motsetning til en del tilhengere av ODB, finner jeg ingen klare 

støttepunkter for at en såkalt brei operasjonalisering av balansen er mer egnet enn den 

smale teknologiske balansen til å predikere krig. Karen Ruth Adams (2003) kan derfor 

ha rett da hun hevdet at forsøk på å evaluere ODB empirisk, bør først og fremst 

etablere effekten av teknologi per se før andre såkalte modifiserende faktorer 

inkluderes i analysen og determineringen av verdien på ODB.   

Resultatene i kapittel 5 gir ikke bare et svar på det grunnleggende spørsmål om 

hvorvidt ODB kan predikere utbrudd av stormaktskrig. Resultatene gir også gode 

indikasjoner av når og under hvilke forhold effekten av ODB på utbrudd av 

stormaktskrig varierer. I opperasjonelle termer viser resultatene i tabell 5.2 at et skifte 

i ODB fra defensiv til offensiv, betinget av at makten mellom stormaktene er i 

forandring eller når systemet er bipolart, øker oddsen for utbrudd av stormaktskrig. I 

noen grad finner jeg også grunn til å vente at et tilsvarende skifte i ODB, betinget av 

høy konsentrasjon av makt, øker oddsen for utbrudd av stormaktskrig. Derimot ser det 

ut til at ODB betinget av et unipolart strukturert system merkbart reduserer oddsen for 

utbrudd av stormaktskrig. Dette indikerer at resultatene fra tabell 5.1 og den såkalte 

tradisjonelle modellen (jfr. modell 3) ikke gir det hele og fulle bildet av ODB når jeg 

tar hensyn til at effekten kan være konfundert med andre variable.  Under drøfter jeg 

disse resultatene i nærmere detalj. 

 

ODB BETINGET AV BIPOLARITET. I hypotese H2 hevdet jeg at effekten av et 

skifte i ODB, fra defensiv til offensiv, dersom det internasjonale politiske systemet 
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domineres av to stormakter (såkalt bipolaritet), vil gjøre utbrudd av stormaktskrig mer 

sannsynlig, alt annet likt (jfr. kapittel 3). I korte trekk viser resultatet fra tabell 5.2 at 

teknologi som favoriserer angriper marginalt mer enn forsvarer, når effekten av ODB 

er gjort betinget av bipolaritet, øker oddsen for utbrudd av stormaktskrig betydelig. 

Dette resultatet bekrefter antagelsen i hypotese H2. Når andre variable som 

konsentrasjon og transformasjon av makt (1år, 5år), antall stormakter og atomvåpen 

kontrolleres for, viser modellene 4 og 5 i tabell 5.2 at samspillsleddet mellom ODB og 

bipolaritet øker oddsen for utbrudd av stormaktskrig med hhv. åtte og seks ganger når 

ODB skifter fra defensiv til offensiv. Jeg finner derfor grunn til å hevde at hypotese 

H2 langt på vei får støtte. For det første er effekten av ODB i modellene i tabell 5.2 

kontrollert for andre teoretisk viktige variable. I følge Gortzak et. al. (2005) vil dette 

medføre en langt tøffere testsituasjon, fordi jeg ikke bare kontrollerer for, men også i 

noen grad kan sammenligne effekten av ODB med andre variable. Jeg ivaretar også 

den statistiske robustheten ved at effekten av enheter som er særlig innflytelsesrike 

blir korrigert for. Dette reduserer effekten av de mest ekstreme uteliggerenhetene på 

de individuelle effektene av variablene samt for modellene sett under ett.  

 Imidlertid, som fremgår av modell 4, finner ikke jeg den såkalte stabiliserende 

effekten av bipolaritet på internasjonal politikk som Waltz (1964, 1979) forfekter. 

Snarere enn å redusere oddsen for utbrudd av krig, viser den direkte effekten av 

bipolaritet økt sannsynlighet for at krig mellom stormaktene skal bryte ut. Det viser 

seg at bipolaritet først får den teoretiske forventete effekten, dvs. å redusere 

sannsynligheten for krig, når utvalget av enheter i den statistiske modellen er selektert 

for høy konsentrasjon av makt.
18

 Modell 5, som tar høyde for dette, er derfor en 

teoretisk forbedret statistisk modell som, i langt større grad enn modell 4, fanger den 

egentlige effekten av bipolaritet.
19

 Selv om effekten i modell 5 av samspillsleddet 

mellom ODB og bipolaritet har en lavere effekt på oddsen for utbrudd av 

stormaktskrig enn i modell 4, viser resultatene at hypotese H2 får betydelig støtte fra 

begge modeller. Dette styrker troen på at ODB betinget av bipolaritet vil ha den 

effekten som fremgår av hypotese H2, dvs. en økt sannsynlighet for utbrudd av 

                                                 
18

 Dvs. utvalg selektert for verdier på konsentrasjon av makt tilsvarende KONt > ,31 
19

 I følge Kenneth N. Waltz vil den såkalte egentlige verdien av bipolaritet redusere sannsynligheten for utbrudd 

av stormaktskrig (som beskrevet i kapittel 3; jfr. også Waltz 1964, 1979).  
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stormaktskrig. Waltz (1964: 100ff) argument om at konflikter i bipolare strukturerte 

systemer først og fremst vil utvikle seg som handterbare kriser og ikke som utbrudd av 

stormaktskriger får liten støtte av i denne analysen. På bakgrunn av resultatene fra 

modellene 4 og 5 kan det se ut til at effekten av samspillsleddet mellom ODB og 

bipolaritet medfører et internasjonalt politisk system som er mer utsatt for militære 

konfrontasjoner. Når den dominerende teknologien favoriserer angrep og okkupasjon 

kan insentivet fra en bipolar struktur om å ‖[…] fight small wars in the precent [….]‖ 

for å ‖[…] avoid large wars later‖ (Waltz 1964:101) ha den uintenderte konsekvensen 

at stormaktskriger blir betydelig mer sannsynlig.  

I sammenheng med polaritet har jeg også formulert hypoteser om mulig 

interaksjonseffekt av at makten i systemet er konsentrert med ODB på oddsen for 

utbrudd av stormaktskrig. Resultatet fra modell 6 viser at et skifte i ODB når utvalget 

av enheter er selektert for relativ høy verdi av konsentrasjon av makt øker oddsen for 

utbrudd av stormaktskrig med mer enn seksti ganger. I noen grad finner, jeg på 

bakgrunn av resultatene fra modell 6 (tabell 5.2), at enkelte kausale argumenter har 

større troverdighet enn andre. Jeg finner liten støtte for den tradisjonelle tilnærming 

kalt maktbalanseteorien (H5). derimot finner jeg dels støtte for både power transition-

teorien (H6) og Mansfields (1992) argument om at konsentrasjon av makt først øker 

oddsen for utbrudd av stormaktskrig når makten, minst, er på et mellomliggende nivå 

(H4). I en av de tidligste og mest gjennomgående analysene viser Singer, Bremer, and 

Stuckey (1972) til et uheldig problem: at høy konsentrasjon av makt økte oddsen for 

utbrudd av krig, men bare for observasjoner fra kriger på 1800-tallet. For kriger utover 

1900-tallet var trenden det motsatte (ibid). Når jeg, i denne analysen, ser på hele 

perioden i studien (dvs. 1800-2001) finner jeg imidlertid mer tiltro til power transition 

teorien og Mansfields (1992) kurvlineære modell. Så lenge empirisk materiale for 

høyere grad av konsentrasjon av makt ikke foreligger kan den kausale logikken 

vanskelig avklares nærmere.    

 

ODB BETINGET AV UNIPOLARITET. I hypotese H3 hevdet jeg at teknologi som 

favoriserer angriper fremfor forsvarer, betinget av at det internasjonale politiske 

systemet er dominert av en stormakt (dvs. et unipolart system), ikke vil ha den vanlige 
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konsekvensen som tilskrives den klassiske ODB. I operasjonelle termer viser det seg 

at selv om en offensiv ODB og unipolaritet hver for seg øker faren for utbrudd av 

stormaktskrig, bekrefter den statistiske modellen at samspillsleddet mellom ODB og 

unipolaritet klart reduserer oddsen for at stormaktskrig skal bryte ut, alt annet likt (jfr. 

modell 3 i tabell 5.2, se over). Hypotese H3 får støtte fordi effekten av samspillsleddet 

er sett i forhold til, og kontrollert for, andre teoretisk viktige variable, samt at den 

statistiske robustheten er ivaretatt ved å korrigere for særlig innflytelsesrike enheter. 

De forskjellige indikatorene for modellens samlede statistiske forklaringskraft tilsier 

det samme. Ved å inkludere og teste for effekten av at ODB kan være konfundert med 

unipolaritet forbedres den statistiske modellen betraktelig vis-à-vis de tradisjonelle 

modellene.   

Funnene i tabell 5.2 for effekten av forandring i polaritet (dvs. skifte til 

unipolart system) for relasjonen mellom ODB og utbrudd av stormaktskrig viser at en 

offensiv dominert ODB ikke ubetinget medfører større risiko for utbrudd av 

stormaktskrig. Dette er et viktig funn som bygger opp under Van Everas (1999: 152–

160) tese om at en offensiv ODB ikke alltid leder til krig. Derimot og i motsetning til 

Van Evera (1999) lokaliserer jeg disse effektene i interaksjonen mellom teknologi og 

andre systemiske variable, og ikke i såkalte 2
nd

–image variable som hvorvidt statene 

er status quo eller revisjonistisk tilbøyelige (jfr. Evera 1999: 152).  

 

ODB BETINGET AV TRANSFORMASJON AV MAKT. Effekten av et skifte i ODB, 

fra defensiv til offensiv, kan heller ikke sees helt uavhengig av hvorvidt det er 

forandrning i fordelingen av makt mellom stormaktene (såkalt transformasjon av 

makt). I hypotesekapittelet fremsatte jeg en hypotese om at et skifte i ODB, fra 

defensiv til offensiv, når fordelingen av makt i systemet er i forandrning på kort tid 

(hypotese H7a) og på lengre sikt (H8a), øker oddsen for utbrudd av stormaktskrig. 

Resultatene fra modellene 7 og 8 (tabell 5.2) viser at det er høy, og statistisk 

signifikant, korrelasjon mellom ODB, betinget av at fordelingen av makt er i 

forandrning og utbrudd av stormaktskrig. I mer substansiell forstand indikerer 

resultatene at en forandring eller transformasjon av makt medfører at effekten av en 
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smal teknologisk operasjonalisert ODB, gjør sikkerhetsdilemmaet og internasjonal 

politikk betydelig farligere.   

Konsekvensen av transformasjon av makt for utbrudd av stormaktskrig er ikke 

overraskende. For realistene har dette forholdet på den ene eller andre måte spilt en 

helt sentral rolle siden Thucydides (1972: 49) tese om at den virkelige årsaken bak 

Peloponneserkrigen var veksten i Athensk makt og den frykten dette skapte hos Sparta 

(jfr. Doyle 1997). I følge realistene vil makt i et anarkisk ordnet system, som det 

internasjonale samfunnet av stater, være det fremste midlete for sikkerhet (se Grieco 

1988; Mearsheimer 1990, 1994, 2001; Powell 1994). Når internasjonal politikk 

gjennomgår substansielle skifter i fordelingen av makten i systemet betyr dette at 

mens enkelte stater øker sin maktbase reduseres andres – og dermed oppstår det et 

behov for å gjenopprette balansen mellom stormaktene. For tradisjonell realisme vil 

dette blant annet innebære aktiv maktbalanse politikk blant statene og stormaktene 

som ‖[...] a direct contest between the dominant power or powers in an international 

system and the rising challenger or challengers" (Gilpin 1981: 199ff). For ODB-

litteraturen har enkelte utvidet resonnementet. Robert Jervis har bl.a. hevdet at selv 

om et stats økte materielle kapabilitet og sikkerhet medfører en tilsvarende reduksjon 

av andre staters sikkerhet, vil en defensiv dominert ODB gjør at balansen mellom 

stormaktene hurtig kan gjenopprettes til det tidligere ekvilibrium (Jervis 1978: 188). 

Motsatt vil bare et lite skifte i makten når systemet favoriserer angriper fremfor 

forsvarer, sette balansen ut av spill. Krig vil da være en aktuell strategi for å 

gjenopprette balansen. Som Van Evera (1984: 64ff) har vist i en empirisk studie av 

første verdenskrig at: ‖When the offense is strong, smaller shifts in ratios of forces 

between states create greater shifts in their relative capacity to conquer territory‖. Den 

kombinerte effekten av transformasjon av makt og offensiv teknologi, indikerer at en 

offensiv ODB betinget av transformasjon av makt gjør internasjonal politikk betydelig 

farligere en hva ellers ville ha vært tilfellet.  

Ikke overraskende finner jeg også at de deriverte hypotesene som tester den 

kombinerte effekten av at fordelingen av makt mellom stormaktene er i endrning, mot 

et utvalg hvor enheten er utelukkende kodet bipolart, øker effekten av at ODB på 

utbrudd av stormaktskrig (jfr. hypotese H7a og H8b). Som fremgår av resultatene fra 
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tabell 5.2 ser det ut til at hypotesen holder for transformasjon av makt på både kort 

(jfr. modell 9) og på lengre sikt (jfr. modell 11). Substansielt betyr dette at en bipolar 

periode, som i og for seg kan være modererende for utbrudd av stormaktskrig, hvor 

makten mellom de to dominerende stormaktene, eller vis-à-vis andre stormakter, er i 

forandring, vil i samspill med ODB medføre ett internasjonalt system som er særlig 

utsatt for internasjonale kriser og som langt oftere kan lede til stormaktskriger.   

I oppsummering av drøftingen av resultatene fra kapittel 5 finner jeg at 

hypotesene om effekten av ODB, som er formulert i kapittel 3, får støtte. Som fremgår 

av den innledende seksjonen er det visse begrensinger på analysenes 

generaliserbarhet, validitet og robusthet. I særlig grad gjelder dette valget av 

stormakter som de primære aktørene i internasjonal politikk, og utbrudd av 

stormaktskrig som den avhengige variabelen. Med unntak av et substansielt skille 

mellom den breie og smale operasjonaliseringen av ODB finner jeg ingen alvorlige 

svekkelser av resultatenes mulighet til å kaste lys over hypotesene som følge av 

forskningsdesignet. Imidlertid noen forbehold: bipolaritet bør sees i sammenheng med 

selektering av enheter på bakgrunn av konsentrasjon av makt. Som vist i modell 5 

reduserer dette effekten av samspillsleddet mellom ODB og bipolaritet noe, imidlertid 

ligger effekten av bipolaritet nærmere det jeg teoretisk ville forvente når jeg selekterer 

for høyere verdier på konsentrasjon av makt. Derimot, og i motsetning til de fleste 

andre analysene, tar jeg stilling til at effekten av ODB både kan være konfundert med 

effekten fra andre variable, samt at ved å kontrollere for effekten av andre variable får 

jeg en mer presis forståelse av ODB og sannsynligheten for utbrudd av stormaktskrig. 

Min analyse slår derfor fast at ODB har en ikke ubetydelig effekt på utbrudd av 

stormaktskrig, men at denne effekt varierer med hvordan makten i systemet er fordelt, 

hvor mange dominerende stormakter som eksisterer og hvorvidt fordelingen av 

makten mellom stormaktene er stabil eller i forandrning.   
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|6.3| 

KONKLUSJON OG 

IMPLIKASJONER 

 

KONKLUSJON OG SYNTETISERING AV RESULTATER. I denne seksjonen 

presenterer jeg en oversikt over empirisk kunnskap det er meningsfylt å sammenligne 

med resultatene i denne analysen.  Hva sitter ODB-litteraturen igjen med av empiriske 

kunnskap om ODB? I korte trekk viser hovedtendensen fra ODB-litteraturen at 

balansen til en viss grad kan si noe om krigshyppighet (Fearon 1997; Hopf 1991) samt 

angrep og okkupasjon mellom stormakter, atomstater og vanlige stater (Adams 2003). 

Enkelte, som Gortzal et al. (2005), finner derimot liten støtte for at ODB skal ha noen 

substansiell effekt for utbrudd av krig mellom vanlige stater (for perioden 1815–

2001).
20

 Den smale teknologiske operasjonaliseringen av ODB får derfor i noen grad 

støtte av de analysene som til nå er gjennomført, spesielt når analysen begrenses til å 

omhandle stormakter. Dette kan antyde at statenes tilgang til den fremste teknologien 

har substansiell betydning for effekten av ODB, samt at det er først på stormaktsnivå 

at statene har den nødvendige kompetansen til å nyttiggjøre seg av militærteknologien. 

Resultatene fra min studie underbygger denne antagelsen. 

I en av de første kvantitative analysene av ODB finner Fearon (1997: 31) at 

‖[…] defense dominance did depress the amount of warfare between 1648 and 1789, 

and relative offense dominance (or the perception of it) did raise the amount of war in 

the 19th century‖ (utheving i original). Perioden 1648-1789 ligger utenfor den 

perioden jeg har analysert, men resultatene er til en viss grad kompatible, samt at 

tendensen er den samme i min analyse (men da eksplisitt for utbrudd av 

stormaktskrig).
21

 Adams (2003: 76) finner tilsvarende at stormakter hadde syv ganger 

større sannsynlighet for å bli erobret hvert år i offensiv dominert periode en i perioder 

                                                 
20

 Gortzak et al (2005) analyse svekkes av det uklare forskningsdesignet hvor ODB operasjonaliseres som veid 

gjennomsnitt av forskjellig, og ofte motstridende operasjonaliseringer (f.eks. Adams og Everas 

operasjonalisering blir slått sammen) hvor ‖[…] the greater the score, the greater the advantage of the offense‖ 

(Gortzak et al. 2005: 74). 
21

 Fearon (1997) tar i bruk et datasett utviklet av Levy (1983) som identifiserer de samme stormaktene og 

stormaktskrigene som foreligger i Correlation of War studies datasett (jfr. Sarkees 2000) eller i Wrights (1942) 

konfliktdatasett.   
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hvor defensiv dominerte. Resultatene fra Adams (Ibid) analyse viser også at 

stormaktene var betydelig mer tilbøyelig til å angripe andre stormakter og stater i 

offensive perioder enn i defensive. I følge Adams (Ibid: 76) var stormaktsangrep ‖[…] 

twelve times more likely when offense was dominant (probability 0.156) than when 

defense was dominant (probability 0.013)‖ (Sic.). Stormaktsangrep mot andre stater 

og atommakter enn stormakter viser den samme trenden, men noe svakere (jfr. Adams 

2003: 76ff). For å konkludere denne seksjonen hevder jeg at ODB er blitt testet 

kritisk, systematisk og empirisk, og har til dels et koherent empirisk fundament å 

bygge på. Det er fremdeles reell debatt om prosedyrene for hvordan kode enkelte 

perioder som offensiv eller defensiv. Så langt er det Adams (2003) som har gått lengst 

i å gjennomføre en adekvat operasjonalisering av ODB som balansen mellom 

offensive og defensive militæroperasjoner, og hvor operasjonaliseringen av ODB har 

inngått i en kritisk kvantitativ analyse. 

 

IMPLIKASJONER FOR ODB. Hva innebærer resultatene fra den empiriske 

analysen for ODB? Under viser jeg til tre konkrete implikasjoner for ODB-litteraturen 

som følger av resultatene fra den empiriske analysen presentert i forgående kapittel 

(kapittel 5). For det første viser min analyse at utbrudd av stormaktskrig kan 

predikeres på bakgrunn av balansen mellom offensive og defensive 

militæroperasjoner. Mens andre studier har sett på antallet av krigsutbrudd (Fearon 

1997; Hopf 1991) eller angrep og erobring (Adams 2003) er dette den første analysen 

som eksplisitt ser på effekten av ODB for utbrudd av stormaktskrig. I motsetning til 

Gortzak et al. (2005) analyse av utbrudd av krig mellom alle statene i internasjonal 

politikk i perioden 1800-2001, viser min analyse at oddsen for utbrudd av 

stormaktskrig øker betydelig når ODB skifter fra defensiv til offensiv, alt annet holdt 

likt. Dette impliserer to ting: at fremtidige analyser av ODB bør ta utgangspunkt i 

stormakter som hovedaktørene i internasjonal politikk; og at utbrudd av stormaktskrig, 

og ikke bare angrep og erobring, er egnet som uavhengig variabel for å måle effekten 

av ODB på internasjonal politikk.  

For det andre støtter funnene som er presentert i denne analysen tideligere 

forskning som hevder at balansen mellom offensive og defensive militæroperasjoner 
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kan operasjonaliseres med utgangspunkt i egenskaper ved den dominerende 

militærteknologien (jfr. Adams 2003:79). Andre faktorer kan følgelig påvirke 

balansen mellom offensiv og defensiv. Denne analysen viser imidlertid at en enkel 

teknologisk operasjonalisering av ODB har stor nok effekt til alene å påvirke adferd i 

internasjonal politikk uten å komplisere analysen ved å inkludere sosioøkonomiske, 

geografiske eller utenrikspolitiske faktorer (jfr. Biddle 2001; Evera 1998, 1999; Glaser 

og Kaufmann 1998; Shimshoni 1990).   

For det tredje, og av mer interesse for ODB-litteraturen, viser resultatene også 

at effekten av en teknologisk ODB vanskelig kan sees som uavhengig av effekten fra 

andre systemiske faktorer. Dette indikerer at selv om teknologi for så vidt bestemmer 

verdien på ODB, er effekten av ODB i noen grad også bestemt av forhold utenfor 

balansen. For ODB-litteraturen innebærer dette at hypoteser om effekten av ODB i 

fremtiden bør ta stilling til flere faktorer på systemnivå i internasjonal politikk. Dette 

vil gi en tilnærming til ODB som er mer teoretisk tilfredsstillende. Fortrinnsvis vil 

ODB kunne knyttes opp til generelle teorier om internasjonal politikk. ODB 

presenterer ikke selv noen overordnet ontologi for hva slaks stoff internasjonal 

politikk er laget av, å teoretisere ODB inn i en rikere teoretisk ramme kan styrke 

fundamentet for ODB. Robert Jervis er den som til nå har gått lengst i å knytte ODB 

til en bestemt teoretisk tilnærming. Andre har nøyd seg med å hinte om at ODB kan 

betraktes innenfor den såkalte defensive realismen (Glaser 1995; Walt 1985, 1987;). 

For disse teoretikerne kan ODB potensielt opptre som en missing link i 

strukturrealismen for å forklare når og hvordan makt blir omgjort til trusler (Lynn-

Jones 2000:13ff). Dernest åpner en slik teoretisering av ODB opp for et utvidet sett 

med hypoteser om effekten av ODB. Flere slike analyser vil øke vår forståelse av 

hvilken rolle teknologi spiller og hvilke dynamikk i internasjonal politikk som er med 

på å forårsake utbrudd av krig (jfr. Adams 2003: 80 for et lignende argument).    

 Resultatene fra den empiriske analysen har imidlertid også implikasjoner for 

internasjonal politikk mer generelt. Resultatene fra min analyse viser at Lynn-Jones 

(2000: 13) tese om at ODB vil påvirke effekten av polaritet på utbrudd av krig kan ha 

noe for seg. Jeg finner at bipolaritet kan øke sannsynligheten for utbrudd av krig, 

mens unipolaritet kan redusere sannsynligheten for krig når både ODB og de 



|78| 

 

respektive formene for polaritet inngår i et samspillsledd. Dette kan åpne opp for flere 

debatter rundt polaritet; ikke minst effekten av unipolaritet som i Waltz (1964, 1979) 

bidrag er betydelig mindre teoretisert enn bipolaritet og multipolaritet. Analysen viser 

også at selv om polaritet og konsentrasjon av makt kan holdes analytisk adskilt som to 

forskjellig tilnærminger til fordeling av makt (jfr. Schweller og Priess 1997:7), viser 

min analyse at den kontrollerte effekten av bipolaritet ligger nærmere det vi skulle 

forvente på bakgrunn av Waltz (1964; 1979) teoretisering av bipolaritet når makten i 

systemet er konsentrert fremfor spredd. Fremtidige studier av ODB betinget av 

bipolaritet bør ta stilling til dette forholdet. 
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