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ABSTRACT: 

The modern doctrines of today are becoming more and more ambiguous about what their true 

message really is. Modern authors try to balance between writing doctrines who forces its readers 

to follow the doctrine as slaves, or writing it in such a way that it is completely impossible to com-

prehend by the soldiers and officers to which it was meant to help in the first place. On top of this 

modern doctrine seem to aim towards addressing far more audiences than the traditional foot sol-

dier.  

 

The introduction of the latest Swedish strategic doctrine clearly states that the doctrine aims to 

serve more than one purpose, which is fine. However, the doctrine fails to mention what its main 

purpose is. The aim of this thesis is to examine which of the aforementioned purposes is the doc-

trines main purpose.  

 

Research findings indicate that the doctrine is using authoritative and theoretic elements over cul-

tural ones throughout its content. Because of this reason this thesis finds the doctrines main pur-

pose to be used as a tool of command.   

 

The main conclusion of the thesis is that the doctrine does not join its brethren in being as abstract 

and unclear as some of the military theorists claim modern doctrine to be. However, additional re-

search needs to be conducted to further validate the results. 
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Namn: Emil Persson  2017-06-11 

  

Kurs: OP14-17 

 

Sida 2 av 42 

 

 

Innehållsförteckning 

 

1. INLEDNING ...................................................................................................................................... 4 
1.1 BAKGRUND .................................................................................................................................... 4 
1.2 PROBLEMFORMULERING ............................................................................................................... 4 
1.3 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING .......................................................................................................... 5 
1.4 TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................... 6 

1.4.1 Tidigare forsknings relevans för undersökningen ................................................................. 8 

2. TEORI .............................................................................................................................................. 10 
2.1 HØIBACKS TRIANGEL .................................................................................................................. 10 

2.1.1 Hörnsten Teori ..................................................................................................................... 10 
2.1.2 Hörnsten Kultur ................................................................................................................... 11 
2.1.3 Hörnsten Auktoritet ............................................................................................................. 12 

2.2 DOKTRINER SOM VERKTYG ......................................................................................................... 12 
2.2.1 Doktrin som verktyg för utbildning ...................................................................................... 14 
2.2.2 Doktrin som verktyg för ledning .......................................................................................... 14 
2.2.3 Doktrin som verktyg för förändring ..................................................................................... 16 

2.3 FJÄRDE GENERATIONENS DOKTRINER ......................................................................................... 16 
2.4 KRITIK MOT VALD TEORI ............................................................................................................. 17 
2.5 TEORETISK DISKUSSION .............................................................................................................. 18 

3. METOD ............................................................................................................................................ 19 
3.1 EN KVALITATIV FORSKNINGSDESIGN .......................................................................................... 19 

3.1.1 Metodologiskt tillvägagångssätt .......................................................................................... 20 
3.1.2 Dimensioner som analysverktyg .......................................................................................... 21 

3.2 OPERATIONALISERING ................................................................................................................ 21 
3.2.1 Hörnstenen Teori ................................................................................................................. 22 
3.2.2 Hörnstenen Kultur ............................................................................................................... 22 
3.2.3 Hörnstenen Auktoritet .......................................................................................................... 23 

3.3 SAMMANFATTNING AV ANALYSVERKTYG .................................................................................. 23 
3.4 VAL AV, KRITIK MOT OCH DISKUSSION OM MATERIAL ............................................................... 24 

4. ANALYS .......................................................................................................................................... 26 
4.1 DIMENSIONEN TEORI ................................................................................................................... 27 
4.2 DIMENSIONEN KULTUR ............................................................................................................... 30 
4.3 DIMENSIONEN AUKTORITET........................................................................................................ 33 
4.4 SAMMANFATTNING OCH RESULTAT AV ANALYS ......................................................................... 36 

5. AVSLUTNING ................................................................................................................................ 38 
5.1 SAMMANFATTNING OCH ÅTERKOPPLING .................................................................................... 38 
5.2 SJÄLVKRITIK ............................................................................................................................... 39 
5.3 RESULTATENS BETYDELSE FÖR PROFESSIONEN .......................................................................... 39 
5.4 VIDARE FORSKNING .................................................................................................................... 39 

LITTERATUR- OCH REFERENSFÖRTECKNING ..................................................................... 41 
 

 

 

 

  



Namn: Emil Persson  2017-06-11 

  

Kurs: OP14-17 

 

Sida 3 av 42 

 

Tabell- och figurförteckning 

 
Figur 1. Illustration av Høibacks triangel .................................................................................... 10 
Figur 2. Kultur i relation till doktrin ............................................................................................ 12 
Figur 3. Doktrin som verktyg........................................................................................................ 13 
Figur 4. Kvalitativa subkategorier ............................................................................................... 20 
Figur 5. Sammanfatting av analysverktyg .................................................................................... 23 
Figur 6. Sammanfattning av resultattabell ................................................................................... 24 
Figur 7. Färdigställd resultattabell .............................................................................................. 37 

  



Namn: Emil Persson  2017-06-11 

  

Kurs: OP14-17 

 

Sida 4 av 42 

 

1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Doktriner i dess nedtecknade form, som vi känner till dem idag, har i en eller annan form fun-

nits sedan människor lärde sig att trycka böcker. Men bara för att en nation har en doktrin be-

tyder det inte att segern kan tas ut i förskott, snarare tvärt om. Med doktriner har det kommit 

ett antal utmaningar som militärteoretiker, författare och politiker måste ta hänsyn till. Hur 

ska ett land på ett tillfredställande sätt kunna ta fram en doktrin som talar om hur man har 

tänkt att slåss om man inte vet vilken den kommande motståndaren är, eller var man för den 

delen kommer att slåss?  

Det brittiska imperiet har genom historien haft det särskilt svårt att formulera doktriner av an-

ledningen att imperiet är spritt över en mycket stor geografisk yta. Den tänkta motståndaren 

och miljön i vilken denne är tänkt att slåss har betytt betydande variationer. Vidare har debat-

ten angående detta problem huvudsakligen varit indelad i två läger. Ett läger som argumente-

rade för att ingen doktrin alls är lösningen på problemet, och det andra lägret som framhöll att 

doktrin var tvungen för seger.  

Debatten resulterade till slut i att någon form av doktrin var nödvändig, men ett dilemma hade 

tagit form. För hur ska en doktrin på bästa sätt formuleras? Om den är för vag och abstrakt 

kommer den inte att ge någon ordentlig innebörd till sina ord, och kommer därför att förkastas 

av de den är tänkt att vända sig till. Om den är för specifik kommer den att kunna användas av 

motståndaren i syfte att förutse hur vi tänker slåss, och vi kommer att bli alltför beroende av 

doktrinen för att veta hur vi ska agera.1  

1.2 Problemformulering 

2016 publicerades Försvarsmaktens senaste militärstrategiska doktrin, MSD16. Doktrinen är 

speciell eftersom den publiceras med fokus på det nationella försvaret, vilket inte har varit fal-

let med de tidigare militärstrategiska doktrinerna.  

 

I förordet till MSD16 står det: 

                                                 
1 Høiback, Harald. "The Anatomy of Doctrine and Ways to Keep It Fit." Journal of Strategic Studies, 2015, 1–

14. S. 190–191 
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"Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin (MSD) inriktar hur militära maktmedel ska 

användas för att uppnå de säkerhetspolitiska målsättningar som regering och riksdag beslu-

tar. MSD är förklarande och inriktande och ska främst ses som en kompass som i kombi-

nation med gott omdöme ska ge vägledning för Försvarsmaktens personal i försvaret av 

Sverige."2  

 

Ovanstående citat nämner ordagrant att doktrinen har som målsättning att vara av inriktande 

karaktär. Lite längre ner i samma förord står det enligt följande: 

 

"Det militära maktmedlet i samverkan med övriga maktmedel syftar i första hand till att 

verka krigsavhållande, det vill säga att skapa tröskeleffekt."3 

 

Med stöd av de två citaten ovan går det att dra några enkla slutsatser: 

• Doktrinen har som målsättning att vara inriktande. 

• Doktrinen avser att samordna det militära maktmedlet till att vara avskräckande för en 

motståndare. 

• Doktrinen anger först att syftet är att vara inriktande, för att i nästa stycke säga att den 

i första hand syftar till att vara krigsavhållande. 

 

Detta innebär att det finns minst två tänkta målgrupper för doktrinen. Dels vänder den sig till 

den egna personalen, där doktrinen är tänkt att fungera som en vägledare i olika situationer. 

Med stöd av det andra citatet går det även att se att doktrinen vänder sig till en potentiell mot-

ståndare genom att tala om att vi eftersträvar att uppnå en tröskeleffekt. Så till vem vänder sig 

egentligen doktrinen, som tidigare har beskrivits finns det en fara med att publicera doktriner 

som har fler än en tänkt mottagare då de tenderar att bli intetsägande och istället kollapsa un-

der sin egen målsättning att vara allomfattande.  

1.3 Syfte & Frågeställning   

Syftet med den här undersökningen är att undersöka vilket syfte MSD16 förmedlar utifrån in-

nehållet i dess egna text. Som nämnts ovan finns det ett dilemma i hur doktriner ska utformas; 

                                                 
2 Militärstrategisk doktrin 2016, Försvarsmakten, Förord. 

3 MSD 16, Förord. 



Namn: Emil Persson  2017-06-11 

  

Kurs: OP14-17 

 

Sida 6 av 42 

 

ska de utformas så vaga att den enskilde kan göra fria tolkningar av innebörden, eller ska de 

istället vara så konkreta att de blir ett verktyg som inte går att leva utan? 

I förordet till MSD16 antyds det att doktrinen har flera syften, vilket betyder att doktrinen an-

spelar på att vända sig till mer än en målgrupp. Uppsatsen kommer genom att undersöka 

MSD16 visa vilket syfte den främst har, enligt dess egna innehåll, och inte vad som står i för-

ordet. 

Forskningsfrågan som undersökningen kommer att försöka besvara lyder: 

• Vilket är det huvudsakliga syftet med Militärstrategisk doktrin 2016? 

1.4 Tidigare Forskning 

 

Jan Ångström och Jerker Widén skriver i en artikel från 2015 om hur man ska mäta kvaliteten 

på doktrin. Ångström och Widén menar att vi inte längre borde förstå doktriner utifrån det rat-

ionalistiska synsättet där de förstås som en ”force multiplier”. En doktrin kan tyckas hålla en 

hög kvalité, men när kriget kommer kan den ändå visa sig vara bristfällig, just för att det inte 

finns ett fastställt sätt att mäta doktriner kvalité på. Ångström och Widén menar att man istäl-

let borde närma sig doktriner genom att se dem som ett religiöst dokument. De tror att det går 

att se dem i ett annat ljus om man ser doktrinen som ett sätt att förstå våra militära normer och 

identiteter. 4 

 

Det anses ofta vara supermakternas ansvar att utforma nya doktriner och nya sätt att tänka i 

militära termer. Detta beror på att det oftast är supermakterna som använder sig mest av sina 

militära resurser i världens konfliktzoner. Följaktligen kan de små nationerna (läs Sverige) 

inte bygga sina doktriner på egen erfarenhet, utan tvingas bygga sina doktriner på andra nat-

ioners erfarenheter. Jan Willem Honig menar istället att små stater snarare har en ännu inte 

upptäckt möjlighet att kunna skriva sina egna doktriner och dra sina egna erfarenheter. Han 

hävdar att de små staterna kan dra sina egna erfarenheter ur militära insatser och intervention-

er utan att själv ha investerat politiskt i dem – precis som att både äta kakan och ha den kvar.  

Honig menar också att stora (och små) stater fortfarande bygger sina idéer om krig på föråld-

rade antaganden. Det finns idag en mycket större möjlighet för mindre stater att skriva egna 

doktriner och utveckla sin egen strategi. Detta skulle enligt Honig vara möjligt på grund av att 

                                                 
4 Ångstrom, Jan, and J.J. Widen. "Religion or Reason? Exploring Alternative Ways to Measure the Quality of 

Doctrine." Journal of Strategic Studies, 2015, 1-16., S. 202 
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våldet har blivit ”demokratiserat”, alltså att militärt mellanstatligt våld idag sker i en mycket 

mindre skala än det har gjort förr i tiden (VKI och VKII). Även om möjligheterna att skriva 

sin egen doktrin finns där så sker det inte, hävdar Honig, eftersom doktrinförfattarna är fast i 

ett föråldrat paradigm om hur krig ska föras. 5 

 

Olof Kronvall och Magnus Petersson har tidigare analyserat relationen mellan försvarsut-

veckling och doktriner i Journal of Strategic Studies. De har utgått från Harald Høibacks teori 

om vad doktriner bör innehålla. Deras tes är att de båda ländernas doktriner har blivit påver-

kade av både NATO och deras eget deltagande i internationella insatser, främst ISAF i Af-

ghanistan. De drar slutsatsen att deltagandet i de internationella insatserna och större nationers 

doktriner har spelat en roll för försvarsutvecklingen. Dock kan utvecklingen inte enbart för-

klaras utifrån större nationers doktriner och deltagande utomlands, utan även den uppfattade 

hotbilden och den totala försvarsbudgeten visade sig spela stor roll. 6 

 

Barry R. Posen skriver i en artikel om doktriner och osäkerhet. När man tänker på militära or-

ganisationer och osäkerhet kanske det är den Clausewitzska krigets dimma som man först 

kommer att tänka på. Posen menar att det fler osäkerheter som militära organisationer behöver 

lära sig att hantera, osäkerheten kan komma från politikerna, som plötsligt bestämmer sig för 

att intervenera i verksamheten av olika skäl. Eller från högt uppsatta personer inom organisat-

ionen som visar sig ha dolda personliga motiv.7 Kanske främst osäkerheten här handlar om 

den som först nämndes, politisk intervention i verksamheten. Fler skribenter än Posen talar 

om just detta;  

 

“[…] the civil-military dialogue may collapse into a monologue where politicians talk to 

themselves through the pens of the theorists and the mouths of the generals.”8 

 

                                                 
5 Willem Honig, Jan. "The Tyranny of Doctrine and Modern Strategy: Small (and Large) States in a Double 

Bind." Journal of Strategic Studies, 2016, 1-19. S. 261-262 

6 Kronvall, Olof, and Magnus Petersson. "Doctrine and Defence Transformation in Norway and Sweden." Jour-

nal of Strategic Studies, 2015, 1-18. S. 292-293 

7 Posen, Barry R. "Foreword: Military Doctrine and the Management of Uncertainty." Journal of Strategic Stud-

ies, 2015, 1-16. S. 162 

8 Høiback, 2015, S. 193 
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Posen skriver också om en doktrins olika funktioner, han hävdar att en doktrin kan sägas ha 

fyra primära funktioner. Först och främst har doktriner till uppgift att förmedla strategiska in-

riktningar, de strategiska inriktningarna i sin tur kommer från nationens utrikespolitiska mål. 

Doktrinen sänder också ett budskap om organisationens välmående, den vill projicera en bild 

av att det är en effektiv, rationell och välmående organisation som står som avsändare, detta 

på grund av att den vill fortsätta vara attraktiv i makthavarnas ögon. Som det tredje budskapet 

talar doktrinen om för den specifika chefen hur denne ska agera i en given situation. Doktri-

nen ska fungera som något av ett allmänt ramverk som cheferna kan vända sig till så att de 

kan agera snabbt och effektivt. En positiv sidoeffekt av detta blir även att doktrinen inriktar 

cheferna att fatta beslut som leder i någorlunda samma riktning. Det fjärde budskapet vänder 

sig till organisationens egna medlemmar, det talar om för dem varför de ska fortsätta arbeta 

för organisationens syften.9 

 

En norsk forskare vid namn Harald Høiback har publicerat en teori som belyser syftet med 

doktriner. Han menar att syftet med doktriner är något som inte är helt självklart utifrån de 

senaste årtiondenas utveckling inom doktrinförfattandet. Han menar att en doktrin utifrån tre 

olika ”byggstenar” kan vara ett syfte för tre olika saker; Ledning, utbildning och förändring.10 

Mer om Høiback i kapitel 2. 

1.4.1 Tidigare forsknings relevans för undersökningen 

Det den tidigare forskningen har gemensamt är att den på något sätt avhandlar en problematik 

kring hur doktriner ska förstås. Forskningen avhandlar små länders beroende av större nation-

er när det gäller författandet av doktriner. Influenserna som lånas från de större nationernas 

doktriner sker på gott och ont, och enligt Honig de mindre staterna (Sverige inbegripet) en 

ännu inte utnyttjad möjlighet att skriva sina egna doktriner, fria från vad Honig kallar ett 

föråldrat paradigm inom krigföring. Inom ramen för slutsatserna som kan dras genom under-

sökningen borde det gå att finna tendenser på om paradigmet håller på att skifta inom doktrin-

skrivandet eller inte. Kronvall & Peterssons artikel bevisar ytterligare det Honig skriver ge-

nom att påvisa att mindre stater påverkas av större stater, i alla fall när det gäller deltagande i 

multinationella insatser utomlands. 

 

                                                 
9 Posen, 2016, S. 160 

10 Høiback, Harald. "What Is Doctrine?" Journal of Strategic Studies 34, no. 6 (2011). S. 883-884  
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Ångström & Widén kommer med ett alternativ gällande hur vi ska förstå doktriner och i läng-

den bedöma deras kvalité. Artikeln är medtagen för att belysa den pågående debatt som för 

närvarande råder inom den krigsvetenskapliga arenan. Undersökningen som tar plats i den här 

uppsatsen bedömer indirekt kvalitén på MSD 16 utifrån hur väl dess egna text överensstäm-

mer med hur doktrinen själv säger att den ska förstås.   

 

Posens artikel är medtagen för att belysa faktumet att det finns andra teoretiker som också 

skriver om doktriners syfte och mening. Valet att använda den teori som används i undersök-

ningen är inte utan argument, mer om teorin som valdes och argumentation för varför den 

valdes finns under kapitel 2.5. 
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2. Teori 

Kapitlet inleds med att beskriva teorin som har använts i undersökningen av MSD16. Därefter 

kritiseras teorin genom att både för- och nackdelar med belyses. Vidare belyser kapitlet andra 

teorier som finns, och argumenterar varför just den valda teorin används. Kapitlets avslutande 

del innehåller det analytiska instrumentet som använts för att genomföra undersökningen.  

2.1 Høibacks triangel 

Harald Høiback presenterar i en artikel ”What is Doctrine?” från 2011 en teori om hur doktri-

ner bör vara uppbyggda för att nå maximal potential. Høiback menar att en doktrin måste be-

stå av tre olika delar för att kvalificera sig som en doktrin; Teori, Kultur och Auktoritet. Ne-

dan kommer de tre olika delarna att beskrivas, för att senare förklara hur de tre delarna kan 

användas för att bilda doktriner som syftar till olika saker. Doktriner kan utifrån de tre 

ovanstående beståndsdelarna användas som verktyg för ledning, förändring eller utbildning.11 

Figur 1 nedan illustrerar vad som nämnts ovan. 

 

 

Figur 1. Illustration av Høibacks triangel12 

 

2.1.1 Hörnsten Teori 

Det är skillnad på att veta att något fungerar och att veta varför det fungerar. I något som en 

sådan komplext försök att beskriva hur man vinner ett eventuellt krig krävs det att man har 

motiverat varför det står som det gör. Alltså, doktrinen måste fortlöpande förklara varför det 

står som det gör, och varför det som står är det bästa möjliga alternativet. Det hela kan sam-

                                                 
11 Høiback, 2011, S. 888. 

12 Ibid, S. 884 
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manfattas med” the best available thought that can be defended by reason.”.13 Vidare är det 

svårt att bestämma exakt vad det är som gör ett argument övertygande. Det varierar i olika 

doktriner från att hänvisa till vetenskaper som fysik och matematik eller till ideologier som 

till exempel marxism eller kommunism.14 

 

2.1.2 Hörnsten Kultur 

Kultur är komplext och inte särskilt lätt att definiera. Høiback definierar i sin teori kultur som 

” all that in human society which is socially rather than biologically transmitted”,15 och som 

dessutom är ”a-rational”16. Høiback förklarar ”a-rational” genom ett exempel; Man kan ange 

ett antal olika anledningar till varför en viss typ av musik är bra eller varför en viss typ av mat 

är godast. Dock är anledningarna för ovanstående argument annorlunda än om man ska för-

klara varför en sten sjunker när man kastar den i vatten; Anledningarna till varför maten är 

godast och musiken bäst är a-rationella.17 

 

Slutligen menar Høiback att två krav måste uppfyllas för att kultur överhuvudtaget ska ha en 

kraft att kunna påverka någon i en doktrin: Kultur måste ha en kausal kraft. Alltså, kultur 

måste ha en sådan roll att den kan få människor att agera och få saker att hända. Till sists 

måste kulturen vara manipulativ i den meningen att författarna till doktriner inte är slavar un-

der sin egen kultur, utan är kulturmedvetna och förstår vad den innebär ur ett bredare perspek-

tiv. De måste kunna vända kulturen till sin fördel, och spela på dess fördelar snarare än dess 

nackdelar.18 

 

                                                 
13 US Army Regulation 320-5,” Dictionary of Army Terms”, Washington DC, 1965, citerad i Høiback, 2011, S. 

885 

14 Høiback, 2011, S. 885 

15 Eagleton, Terry, The idea of culture, Blackwell, Malden, MA, 2000, S. 57, Citerad i Høiback, 2011, S. 885. 

16 En svensk översättning för begreppet har inte gått att finna. Jag kommer därför att fortsätta använda den eng-

elska termen för begreppet hädanefter i uppsatsen. Den närmaste jämförelsen som framkommit är att begreppet 

försöker synliggöra skillnaden mellan vad som är subjektivt eller objektivt. 

17 Høiback, 2011, S. 885 

18 Ibid, S. 886 
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Figur 2. Kultur i relation till doktrin19 

2.1.3 Hörnsten Auktoritet 

Krig är komplext, och kräver ofta att tuffa beslut fattas. Militära operationer är tillika de kom-

plexa, och kräver att beslut fattas i rätt tid så att tillräcklig samordning och förberedelse kan 

ske. Samma sak gäller för doktriner, då militära konflikter är så pass komplexa som de är 

krävs det att ett inriktande dokument finns för att kunna styra alla delar i en och samma rikt-

ning. Høiback citerar i sin teori Geoffrey Till där Till beskriver auktoritet på ett tillfrestäl-

lande sätt; 

 

” […] doctrine is the application of maritime theory in a particular time and place. If mari-

time theories are about the art of cookery, doctrine is concerned with today’s menus. Both 

are essential.”20 

 

Doktrin är alltså inte en beskrivning av hur experter gör saker och ting, en doktrin ska istället 

säga hur saker och ting ska göras.  

2.2 Doktriner som verktyg 
Beroende på hur de ovan nämnda olika delarna sätts samman kan en doktrin vara ett verktyg 

Ledning, Utbildning eller Förändring. Beroende på hur mycket av de tre beståndsdelarna som 

återfinns i doktrinen kan den sägas vara det ena eller det andra. En doktrin som är avsedd att 

användas i ett utbildande syfte har inte en likadan sammansättning av de tre delarna som en 

                                                 
19 Høiback, 2011, S. 886 

20 Till, Geoffrey. Sea power: A Guide for the Twenty-first Century. Cass Series: Naval Policy and History, 23. 

London: Frank Cass, 2004. S. 33 
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doktrin i förändrande syfte har. Däremot återfinns alla tre delar i olika utsträckning i de båda 

doktrinerna.21  

 

 

 

Figur 3. Doktrin som verktyg22 

 

Enligt figuren på föregående sida går det att se de tre olika syftena med doktrin och vilka in-

nehållsdelar i respektive doktrin som väger tyngst.  

 

• Doktrin som verktyg för utbildning: teori och kultur 

• Doktrin som verktyg för ledning: teori och auktoritet 

• Doktrin som verktyg för förändring: auktoritet och kultur 

 

Traditionellt sett har länder med en gemensam geografisk topografi haft doktriner som verk-

tyg för ledning. Ett exempel på detta är Tyskland, då landet i sin helhet har en liknande topo-

grafi. Tyskland har inte heller haft som målsättning att föra krig i andra klimatzoner, vilket yt-

terligare har underlättat arbete med att ta fram doktriner. Storbritannien och USA, för att 

nämna ett annat exempel, har med sina heterogena strategiska utmaningar främst använt dokt-

riner som verktyg för utbildning. Andra faktorer som har påverkat länder att byta inriktning 

på sina doktriner genom tiderna har varit om man oväntat har gått segrande eller förlorande ur 

ett krig eller en konflikt.23  

 

Høiback sammanfattar hur man kan förstå de tre olika verktygen som följer; 

                                                 
21 Høiback, 2011, S. 888 

22 Ibid, S. 888 

23 Ibid, S. 888 
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“As a tool of command, doctrine says authoritatively what to do; as a tool of change, it 

says authoritatively what to be, and, as a tool of education, it says and explains why we do 

what we do and are for the time being.”24  

2.2.1 Doktrin som verktyg för utbildning 

Doktriner som verktyg för utbildning lägger tyngden i innehållet kring kunskap. En stridspilot 

förväntas veta hur mekanikernas uppgift ser ut, och vad som påverkar dem i deras lösande av 

uppgiften, och vice versa. En doktrin för utbildning förespråkar främst inte regler och princi-

per, utan presenterar istället en rad olika scenarion eller situationer som gör att läsaren kan dra 

egna slutsättningar och lärdomar. För att bäst lyckas med detta förutsätter det att situationerna 

i fråga är så pass detaljerade att läsaren kan dra paralleller till den egna situationen.25  

En utbildande doktrin kan med fördel verifieras av en känd person inom organisationen. Ett 

passande exempel är USA:s COIN-doktrin som publicerades 2007 och innehöll ett förord 

skrivet av General David H. Petraeus;  

 

” By adding Petraeus’ name to the document it ties it into a greater story, namely Petraeus’ 

personal history. In addition to being one of the doctrine’s main contributors, Petraeus is a 

man who combines bravery in battle, wisdom in war, and a PhD in international relations, 

perhaps a perfect combination for fuzzy conflicts.”26 

 

Även om det går att använda doktrin som ett verktyg för utbildning, så är det vanligast att 

doktriner huvudsyfte att utgöra verktyg för ledning. 

2.2.2 Doktrin som verktyg för ledning 

Doktriner som har ledning som syfte har i första hand som mål att uppnå bättre koordinera de 

egna styrkorna, samtidigt som doktrinen minskar behovet för befälhavaren att skriva allt för 

detaljerade order. Ofta när det handlar om beslutstillfällen är konsensus att föredra, dock, till 

exempel i strid, finns det inte alltid tid för att uppnå konsensus. En doktrin som utövar ledning 

syftar alltså till att samordna de egna styrkorna på förhand. Om alla individer i en organisation 

                                                 
24 Høiback, Harald. “Understanding Military Doctrine, A Multidisciplinary Approach.” Cass Military Studies. 

Hoboken: Taylor and Francis, 2013.S. 157 

25 Høiback, 2011, S. 889 

26 Ibid, S. 889 
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uppfattar en viss situation på samma sätt, och tar beslut därefter, kan beslutscykeln minskas 

och mindre tid läggas på att koordinera de egna styrkorna. 27  

Utmaningen med doktriner som ledningsverktyg ligger i doktrindilemmat: Doktriner får inte 

vara för detaljerade, då de kommer göra oss förutsägbara för en motståndare. De får inte hel-

ler vara allt för abstrakta, eftersom de då kommer att uppfattas som verklighetsfrånvända och 

intetsägande.28 

 

De som är mest kritiska mot doktriner hävdar att det inte är en bra idé att publicera dokument 

som säger hur de väpnade styrkorna ska strida i givna situationer. Istället borde man enligt 

dem inte ha en doktrin alls. På så sätt kan man tolka varje situation individuellt, och på så sätt 

anpassa sig så bra det går. Storbritannien har använts som exempel för att underbygga dessa 

argument. Storbritannien har genom historien deltagit i väpnade konflikter världen över, och 

har därför tvingats anpassa sig både efter geografiska faktorer och vilken sorts motståndare 

man möter.29  

 

Høiback menar istället att det är just på grund av ovanstående argument doktriner behövs. 

Genom att använda en ”Doctrine of no doctrine”30 låter man cheferna på plats tolka och agera 

i situationer utan ramverk eller riktlinjer att förhålla sig till. Genom att göra detta bjuder man 

in flera olika sätt att tänka, och det blir svårt att uppträda och tänka som en enhet. 

 

” Moreover, if you think that a doctrine may lure you into preparing your army to face the 

wrong enemy, no preparation is presumably not the answer.” 31 

 

Doktriner som verktyg för ledning har samma roll för operationskonst som grammatiken har 

för språket. Det är militärstrategi och operationskonst som ska omsätta politiska mål till mili-

tära uppgifter, men utan en doktrin som kan vägleda blir det svårt.32 

                                                 
27 Høiback, 2011, S. 890 

28 Ibid, S. 890 

29 Ibid, S. 890 

30 Pope-Hennessy, Ladislaus, “The British Army and Modern Conceptions of War”, Edinburgh Review, April 

1911. S. 24, citerad i Høiback, 2011, S. 890 

31 Høiback, 2011, S. 890 

32 Ibid, S. 890 
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2.2.3 Doktrin som verktyg för förändring 

Doktriner som verktyg för förändring har genom historien främst kommit till användning vid 

stora militära nederlag eller segrar. Doktriner med förändring som syfte försöker ge en ny 

mening, eller i alla fall ställa meningen i ny dager. Vid en förlust eller seger kan till exempel 

vapengrenar ha svårt med att framställa sitt syfte som attraktivt för beslutsfattare och politi-

ker. Doktrinen kan även ge ett syfte för den enskilde individen, som kanske har tappat sin 

känsla av tillhörighet eller mening.33 

 

I efterdyningarna av förlusten i Vietnamkriget startade amerikanerna en ny institution för 

doktrinutveckling; US Army Training and Doctrine Command. Institutet syftade till att ut-

veckla nya doktriner, samt att försöka förstå vad det var som hade gått snett i Vietnamkriget. 

1976 utkom de med sin första doktrin; FM 100–5 Operations. Doktrinen startade den doktri-

nella renässans som vi idag fortfarande är en del av.34    

 

Høiback menar att den här sortens doktriner går att förstå som en variant på religion; 

 

” Religion has at one time or another been though to fill four main roles in human life: ex-

planation, exhortation, consolation and inspiration.”35 

 

Doktriner som verktyg för förändring har genom historien, som tidigare nämnts, främst an-

vänts vid stora nederlag. De har också använts då behovet för ett väpnat försvar inte har varit 

självklart för politikerna, beslutsfattarna eller samhället i stort. Doktrinen har vid sådana till-

fällen blivit ett sätt att motivera den egna organisationens existens.36  

2.3 Fjärde generationens doktriner 

Høiback talar också om något han kallar för fjärde generationens doktriner. Den här uppsatsen 

kommer inte att ta med den här infallsvinkeln i undersökningen, men det är något för framtida 

forskning att undersöka. Den fjärde generationens doktriner kommer ändå att beskrivas kort-

fattat i syfte att bidra till att ge läsaren ett bredare perspektiv. 

                                                 
33 Høiback, 2011, S. 894 

34 Ibid, S. 894 

35 Dawkins, Richard, “The God Delusion” (London: Bantam Press 2006). S. 347, citerad i Høiback, 2011, S. 894 

36 Høiback, 2011, S. 894 
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Den fjärde generationens doktriner handlar inte längre främst om att vända sig till den egna 

organisationen. Det går inte heller att precisera ett syfte utifrån vad som beskrivits tidigare i 

kapitlet. Istället vänder doktrinerna sig till hemmaopinionen. Høiback menar att det inte 

längre är viktigt vad organisationen gör för något, vad som istället betyder något är vad poli-

tiker och media tror att organisationen gör. Doktriner är organisationens effektivaste sätt att 

sända ett meddelande till samhället om dess syn på sig själv, vilka målsättningar den har samt 

hur den har tänkt att nå dessa målsättningar. Misslyckas organisationen med att kommunicera 

ett meddelande som gör att den håller sig attraktiv för politikerna och beslutsfattare renderar 

det i ett minskat budgetanslag, och i längden äventyrar det den egna överlevnaden.37 

 

” A service may survive a lost war, but not the loss of political support.”38 

2.4 Kritik mot vald teori 

Teorin kräver en väl genomarbetad och tydlig operationalisering för att bli användbar. I hans 

teori är hörnstenarna beskrivna i abstrakta termer. Detta betyder att operationaliseringen i sin 

tur måste bryta ner dessa termer till sina beståndsdelar för att därefter gå vidare och utforma 

ett analysinstrument som kan användas för att bryta ner empirin. Nackdelen med en abstrakt 

teori är att operationaliseringen blir ännu viktigare än om en mer konkret teori används. 

Forskning som bygger på Høibacks teori kommer att lida av det finns olika operational-

iseringar, vilket i sin tur minskar generaliserbarheten i resultaten. Høibacks teori behöver 

alltså utvecklas ytterligare för att bli helt färdig. Mer om detta under kapitlet om vidare forsk-

ning.  

 

Vidare är Høiback i vissa framställningar tendensiös.39 Under kapitlet 2.2.3 nämner jag FM 

100–5 Operations som publicerades 1976 och som Høiback nämner som en startbräda för den 

doktrinella renässans som han anser pågår än idag. Høiback nämner inte kritiken doktrinen 

fick motta när den släpptes, utan fokuserar endast på de positiva delar som behövs för att 

doktrinen ska fylla en plats i teorin. 

 

                                                 
37 Høiback, 2011, S. 895 

38 Ibid, S. 895 

39 Thurén, Torsten, ” Källkritik”, 3., [rev. och omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2013 S. 8. 
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“[…] critics generally liked and welcomed the 1976 manual for its clarity and stress on the 

tactical ramifications of the new lethality of modern weapons, they scored it on a number 

of important points. These included the manual's perceived defensive orientation, its de-

pendence on tactics that appeared to emphasize firepower and attrition rather than maneu-

ver, its apparent abandoning of the concept of a tactical reserve, and its emphasis on the 

Soviet breakthrough operational maneuver.”40 

 

Tidigare i texten som citatet kommer från framgår förvisso att doktrinen sågs som ett framsteg 

för doktriner, dock är kritiken inget som framkommer i Høibacks teori. Høiback hade kunnat 

ge mer djup åt sin teori genom att belysa doktrinutvecklingen ur flera perspektiv, och inte en-

bart fokusera på den positiva kritik och effekter som tycks ha framkommit genom åren. Detta 

skulle ge teorin en bättre genomslagskraft och framstå som mer valid.  Beslutet att inte ta med 

negativ kritik mot en doktrin som Høiback använder som ett huvudexempel skapar frågor om 

han kan ha varit tendentiös när det gäller andra saker i hans teori. 

2.5 Teoretisk diskussion  

Teorin som används i undersökningen används med stöd av flera argument. Uppsatsens pro-

blemformulering är av en sådan karaktär att en teori som har en förklaringsfaktor avseende en 

doktrins syfte är att föredra. Med hjälp av operationaliseringen som beskrivs i kapitel 3.2 är 

Høibacks teori ett passande val för undersökningen då teorin direkt anger ett syfte med dokt-

rinen.  

 

En annan anledning till valet av Høibacks teori är operationalisering. Det hade varit proble-

matiskt att operationalisera en teori likt till exempel Barry Posens teori, av flera anledningar.  

Posen talar om huvuduppgifter i en doktrin, och inte syften. Där med går det inte att särskilja 

ett syfte med en doktrin, och då kommer frågan upp huruvida den här undersökningen är värd 

att genomföra över huvud taget.  Utrymmet i antal ord som ges inom ramen för undersök-

ningen innebär vissa begränsningar i vad som är möjligt att hinna med. Kritik skulle kunna 

komma att riktas mot att analysen inte går tillräckligt djupt för att kunna leverera ett tillfred-

ställande svar.   

 

                                                 
40 http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/aureview/1984/may-jun/romjue.html. Hämtad 2017-05-18. 

http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/aureview/1984/may-jun/romjue.html
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3. Metod 

3.1 En kvalitativ forskningsdesign  

Då undersökningens empiri utgörs av MSD16 är en kvalitativ metod lämplig. En kvalitativ 

metod går på djupet in i en text och försöker hitta budskapen som ligger djupare än den bok-

stavliga betydelsen av orden i texten. I ett tidigt skede av undersökningen stod valet mellan en 

kvantitativ och kvalitativ metod. Valet föll till sist på den kvalitativa metoden då kvantitativa 

metoder ofta är lämpligast att använda då det handlar om större data som ska undersökas. Vi-

dare blev det tydligare att en kvalitativ metod var lämplig då empirin för undersökningen ut-

görs av en doktrin, som totalt är 75 sidor lång. Det skulle vara problematiskt att konstruera en 

kvantitativ operationalisering av Høibacks teori som skulle vara tillräckligt generaliserbar för 

att resultaten skulle betyda något i en större kontext.
 41  

 

Med hänsyn till att empirin för undersökningen är relativt liten hade det varit enkelt att göra 

missar i kodning, eller att feltolka budskap som skrivs. Till följd av det hade reliabiliteten bli-

vit lidande i uppsatsen. Utmaningen med den kvalitativa metoden ligger i att förklara hur tex-

ten har tolkats, detta i syfte att undersökningen ska vara intersubjektiv så att andra kan göra 

om undersökningen och få samma resultat. Då undersökningen till stor del är tolkande inne-

bär det att total intersubjektivitet är svår att nå. Detta åtgärdas genom väl genomförd operat-

ionalisering, samt väl underbyggda argument för densamma.42  

 

Vad gäller kvalitativ textanalys finns det olika inriktningar att välja mellan. Jag kommer kort 

att beskriva tre liknande inriktningar och argumentera för den valda metodinriktningen.  

 

Inom den kvalitativa metoden delar man in analysmetoderna i två huvudkategorier; Systema-

tisera och kritiskt granska. Båda kategorierna har tre subkategorier vardera, och nedan kom-

mer de tre subkategorierna av att systematisera kortfattat beskrivas. 

 

                                                 
41 Esaiasson Peter,” Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad”, 3., [rev.] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, 2007, S. 237–238 

42 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.),” Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 

och diskursanalys”, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, S.  43  
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Figur 4. Kvalitativa subkategorier43 

 

Att klargöra tankestrukturen handlar enkelt uttryckt om att lyfta fram och begripliggöra inne-

hållet i valda texter. Ofta tillämpas analysmetoden när viktiga aktörer för samhällsdebatten 

undersöks. När man ordnar innehåll logiskt blir uppgiften att sammanfoga innehållet i över-

blickbara kategorier. Ofta används metoden när argumentationsanalytiska studier som syftar 

till att överblicka och sammanställa argument som framförs för olika ståndpunkter i en debatt 

genomförs. Klassificering innebär att innehållet ordnas efter ett antal logiska rubriker, 

tankeinnehållet i en viss text ordnas in under dessa. För att genomföra klassificerande ana-

lyser används ofta idealtyper eller dimensioner som analysverktyg.44 

3.1.1 Metodologiskt tillvägagångssätt 

Den här undersökningen närmar sig empirin med ett klassificerande tillvägagångssätt. Valet 

föll på klassificering då teorin som används i undersökningen har utmålat tre olika typer av 

doktriner. Dessa tre olika typer består i sin tur av tre olika beståndsdelar. Beståndsdelarna 

återfinns i olika utsträckning beroende på vilket syfte som doktrinen är tänkt att kommuni-

cera. Med hänsyn till detta är analysmetoden passande att använda i undersökningen. 

 

För att kunna besvara forskningsfrågan krävs det att undersökningen först svarar på de tre del-

frågor som tidigare angivits. Var och en av dessa tre delfrågor kommer att ses som en dimens-

ion. De tre delfrågorna bryts sedan ner i ytterligare frågeställningar. Svaren som återfinns på 

dessa ytterligare nedbrutna frågeställningar återges i analyskapitlet i form av citat tagna från 

empirin. Dessa svar kommer sedan att ligga till grund för slutsatser som dras utifrån fråge-

ställningen för undersökningen. Efter analysens genomförande kommer resultaten återges uti-

från undersökningens forskningsfråga. Till sist kommer resultatens betydelse att diskuteras 

                                                 
43 Esaiasson, et al, 2007, S. 238 

44 Ibid, S. 238 
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genom att dragna slutsatser redovisas. Efter det kommer även tankar för vidare forskning samt 

resultatens betydelse för officersprofessionen redovisas. 

3.1.2 Dimensioner som analysverktyg 

För att operationalisera teorin har varje hörnsten i Høibacks teori givits en dimension.45 Di-

mensionerna utgår från de tre hörnstenarna i hans teori, som tidigare nämnts. De tre hörnste-

narna kommer brytas ner i ytterligare frågeställningar för att fånga essensen av det som nämns 

i Høibacks teori. Dimensionerna är tänkta att fungera som riktlinjer avseende hur undersök-

ningsmaterialet struktureras och tillskrivs olika egenskaper. Var och en av de tre dimension-

erna kommer att tillskrivas ytterligare frågeställningar. Detta görs i syfte att visa hur jag tolkar 

varje hörnsten i Høiback teori, och vad som tillskrivs den. Vidare bidrar konkretiseringen av 

dimensionerna till att göra undersökningen intersubjektiv. 

3.2 Operationalisering  

För att på ett tillfredställande sätt lyckas med en undersökning likt den här krävs en tydligt 

formulerad problemställning från första början. För att sedan analysen ska kunna svara på frå-

gan behöver mer precisa frågor ställas till undersökningsmaterialet.46  

 

Inom ramen för undersökningen identifierades tidigt tre stycken delfrågor som behöver besva-

ras för att kunna besvara huvudfrågan. 

• I vilken utsträckning återfinns delar i MSD16 som går att härledas till teori? 

• I vilken utsträckning återfinns delar i MSD16 som går att härledas till kultur? 

• I vilken utsträckning återfinns delar i MSD16 som går att härledas till auktoritet? 

 

För att ytterligare operationalisera teorin kommer även delfrågor till ovanstående frågor att 

konstrueras i form av dimensioner. Varje delfråga kommer att ges ytterligare dimensioner 

som bygger på den tidigare sammanfattande förklaringen på varje syfte med doktrin har. De 

                                                 
45 Bergström & Boréus, 2012, S. 156–159 

46 Esaiasson, et al, 2007, S. 243 



Namn: Emil Persson  2017-06-11 

  

Kurs: OP14-17 

 

Sida 22 av 42 

 

framtagna dimensionerna bygger på den sammanfattning Høiback gör av doktriners syften i 

sin avhandling från 2013.47  

Sammanfattningen beskriver själva syftena med doktrin, och inte dess beståndsdelar. Operat-

ionaliseringen tar sitt avstamp i dessa relativt simpla beskrivningar av doktriners syften för att 

hitta dimensioner för dess beståndsdelar.  

3.2.1 Hörnstenen Teori 

Høibacks sammanfattande beskrivning av doktriner med syfte att utbilda säger åt oss hur vi 

ska göra och förklarar samtidigt varför vi ska göra det på ett visst sätt. I undersökningen 

kommer det ovan nämnda påståendet att ligga till grund för de dimensioner som avser att syn-

liggöra de delar av MSD16 som har sin grund i hörnstenen teori. Teori kan handla om operat-

ionskonst, vilka valda tillvägagångssätt som föredras, eller hur vi ska göra för att vinna. Tre 

dimensioner har tagits fram för att identifiera vad som tillfaller hörnstenen teori i MSD16. 

• I vilken utsträckning beskrivs valda tillvägagångssätt för organisationen?  

• På vilket sätt motiveras dessa tillvägagångssätt?  

• I vilken utsträckning beskrivs den militärteoretiska kopplingen till dessa tillväga-

gångssätt? 

3.2.2 Hörnstenen Kultur  

Høibacks sammanfattande beskrivning av doktriner med syfte att förändra säger åt oss vilka 

vi ska vara. I undersökningen kommer det ovan nämnda påståendet att ligga till grund för de 

dimensioner som avser att synliggöra de delar av MSD16 som har sin grund i hörnstenen kul-

tur. Hörnstenen kultur kan handla om vad som påverkar personalens motivation, vilka grund-

läggande värderingar vi står eller inte står för. Tre dimensioner har tagits fram för att identifi-

era vad som tillfaller hörnstenen kultur i MSD16. 

• I vilken utsträckning beskrivs faktorer som påverkar personalens motivation?  

• I hur stor utsträckning nämns värderingar som är viktiga för organisationen?  

• I vilken utsträckning hänvisas till en gemensam värdegrund? 

                                                 
47 “As a tool of command, doctrine says authoritatively what to do; as a tool of change, it says authoritatively 

what to be, and, as a tool of education, it says and explains why we do what we do and are for the time being.” 

Høiback, 2013, S. 157 
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3.2.3 Hörnstenen Auktoritet 

Høibacks sammanfattande beskrivning av doktriner med syfte att leda säger oss huvudsaklig-

en vad vi ska göra för något. I undersökningen kommer påståendet ligga till grund för de di-

mensioner som tillhör hörnstenen auktoritet. Det som kan härledas till hörnstenen auktoritet i 

det här fallet kana vara det som beskrivs som dimensionerande verksamhet; vad är det organi-

sationen ska vara dimensionerad för att klara? Finns det formella styrningar som talar om hur 

vi ska hantera vissa givna situationer? Tre dimensioner har tagits fram för att identifiera vad 

som tillfaller hörnstenen auktoritet i MSD16. 

• Vad beskrivs som de dimensionerande faktorerna för organisationen?  

• I vilken utsträckning återfinns formella styrningar?  

• Hur ska organisationen utöva auktoritet? 

3.3 Sammanfattning av analysverktyg 

I tabellen nedan sammanfattas de dimensioner som tagits fram för att identifiera vad som till-

hör vilken hörnsten i MSD16. I syfte att förstärka spårbarheten i undersökningen står högst 

upp i varje fält den sammanfattande beskrivning som använts till stöd vid framtagandet. 

 

Hörnstenar Dimensioner 

Teori • Hur och varför ska vi göra på ett visst sätt? 

• I vilken utsträckning beskrivs valda tillvägagångssätt för organisat-

ionen? 

• På vilket sätt motiveras dessa tillvägagångssätt? 

• I vilken utsträckning beskrivs den militärteoretiska kopplingen till 

dessa tillvägagångssätt? 

Kultur • Vilka är vi? 

• I vilken utsträckning beskrivs faktorer som påverkar personalens mo-

tivation? 

• I vilken utsträckning anges målsättningar för personalen? 

• I vilken utsträckning hänvisas till en gemensam värdegrund? 

Auktoritet • Vad ska vi göra? 

• Vad beskrivs som de dimensionerande faktorerna för organisationen? 

• I vilken utsträckning återfinns formella styrningar? 

• Hur ska organisationen utöva auktoritet? 

Figur 5. Sammanfatting av analysverktyg 
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Utifrån svaren på ovanstående frågeställningar kommer tabellen nedan fyllas i. Tabellen illu-

strerar undersökningens resultat. 

 

 

 

 

 

Figur 6. Sammanfattning av resultattabell 

 

3.4 Val av, kritik mot och diskussion om Material 

Den här undersökningen tar sitt avstamp i det faktum att undersökningen är begränsad i både 

tid och rum. Dels genomförs undersökningen inom ramen för ett självständigt arbete (15 hp), 

dels finns det också en bortre gräns för hur många ord den här uppsatsen får innehålla.  

 

På grund av det relativt lilla materialet som undersökningen baseras på kommer det bli svårt 

att generalisera resultaten. Det hade gått att motverka detta genom att inkludera flera doktriner 

i undersökningen. Dessvärre har doktriner med tidigare publikationsdatum i större utsträck-

ning blivit utsatta för liknande undersökningar.48 Fördelen med att endast undersöka MSD16 

är att analysen inte blir lidande av begränsningen i utrymme. Om flera doktriner ska undersö-

kas innebär det att mindre utrymme kan ges för att analysera varje doktrin, och undersökning-

en skulle då tvingas vara av en kvantitativ karaktär. 

 

Då det endast är ett dokument som ska undersökas är det en fördel att det är en institution som 

är författare till huvuddelen av dokumentet, detta innebär att materialet är idécentralt.49 Detta 

innebär att det inte är viktigt vem som har sagt eller skrivit vad i doktrinen, eftersom doktri-

nen är ett erkänt officiellt dokument publicerat av Försvarsmakten som organisation. Således 

står ingen enskild person bakom doktrinen.50 Detta innebär att ingen hänsyn behöver tas till 

de bakomliggande motiv som kan finnas i en text författad av en ensam författare. Innan do-

                                                 
48 Nicklas Bergman, “SYFTE & MENING INOM SVENSK DOKTRINUTVECKLING?”, Självständigt Arbete, 

Försvarshögskolan, 2014. 

49 Esaiasson, et al, 2007, S. 246–248 

50 Undantaget är ÖB Micael Bydén som är högste ansvarig, dock har Bydén inte författat doktrinen som helhet, 

vilket innebär att den fortfarande bedöms som idécentral. 

Dimensioner Förekomst i doktrinen 
(Stor/Begränsad/Liten) 

Plats i doktrinen 
(Global/Begränsad) 

Teori   

Kultur    

Auktoritet   
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kumentet slutligen godkändes som nästa militärstrategiska doktrin har den varit föremål för 

granskning av officerare51 ur Försvarsmakten vilka har sett till att det verkligen är organisat-

ionens mål och åsikter som förs fram i dokumentet. 

 

Materialet som utgör empirin för undersökningen är Militärstrategisk doktrin 2016. Valet föll 

på doktrinen eftersom den är publicerad nyligen52 och således inte har hunnit bli föremål för 

någon annan undersökning – mig veterligen – ännu. Vidare betyder det att den tidigare forsk-

ning som hänvisas till är relevant i relation till materialet. Mycket av den tidigare forskningen 

kommer från 2010-talet och framåt. Detta innebär att debattklimatet är relevant i förhållande 

till MSD16 sett ur ett tidsperspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Kommendörkapten Anders Johnson, Överstelöjtnant Johan Hansson, Major Håkan Larsson samt Överstelöjt-

nant Jonas Lind, MSD 16, S. 3 & 75 

52 Publiceringsdatum 2016-04-01 
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4. Analys 

Detta kapitel kommer att avhandla undersökningens analys. Analysen kommer att presenteras 

i samma ordningsföljd som tabellen i kapitel 3.3. I varje analysdel kommer först ett antal citat 

som svarar på frågan att skrivas, varpå den egna texten följer.  För enkelhetens skull är citaten 

under varje fråga är återgivna i den ordning de återfinns i MSD 16.  

Då undersökningen har en kvalitativ ansats snarare än en kvantitativ kommer andra faktorer 

än enbart den numerära mängden citat tas i beaktande när förekomsten av respektive dimens-

ion bedöms. Sådana faktorer är citatens placering och den generella förekomsten över hela 

doktrinens innehåll. Ett citat som används i början av inledningen i doktrinen ses som vikti-

gare än ett citat som kommer från ett stycke i mitten av ett kapitel. Värderingen av förekoms-

ten av dimensionerna i doktrinen kommer att återges i tre grader; liten (1), begränsad (2) och 

stor (3) utsträckning. 

 

Vilken grad av utsträckning en dimension ges betyder inte främst antalet citat som har åter-

funnits i doktrinen. Den givna graden antyder istället i hur stor utsträckning en dimension 

återfinns i relation till de andra dimensionerna. Anledningen till detta är att antalet citat kan 

vara olika, men inte betydelsen av dem. Ett citat som återfinns i inledningen av doktrinen, in-

ledningen till ett kapitel eller i sammanfattningen anses vara av större vikt än citat som åter-

finns i mitten av ett kapitel. Vidare kan ett helt kapitels huvudbudskap falla inom ramen för 

frågeställningen och ges därför en större betydelse än enskilda citat.  

 

Citaten är återgivna exakt så som de återfinns i MSD 16. 
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4.1 Dimensionen Teori 

I vilken utsträckning beskrivs valda tillvägagångssätt för organisationen? 

 
Citat ur Militärstrategisk Doktrin 2016 

” Förmåga till väpnad strid är grunden för Försvarsmaktens avskräckningseffekt.  Med av-

skräckning menas att Försvarsmakten genom sitt uppträdande och förmågor ska få en even-

tuell motståndare att undvika angrepp, exempelvis genom att ändra sina planer och/eller av-

bryta fientliga eller provocerande handlingar.”53 

” Militär verksamhet har på det strategiska planet generellt antingen en offensiv, 

defensiv, stabiliserande eller stödjande inriktning.” ” Offensiv verksamhet syftar ofta till att 

nå ett avgörande på egna villkor” ” Defensiv verksamhet syftar ofta till att skapa bättre förut-

sättningar eller att förhindra att situationen förvärras.” ” Stabiliserande verksamhet syftar ofta 

till att skapa en sådan situation så att andra maktmedel än det militära kan komma till verkan, 

och att normal ordning eller utveckling säkerställs.” ” Stödjande verksamhet syftar normalt 

till att stödja andra myndigheter och organisationer vid olika typer av krissituationer, t.ex. vid 

terrorism, naturkatastrofer och olyckor.” 54 

” Svensk krigföring utgår operativt från manöverkrigföring, som bildar utgångspunkt för 

strid och operationer.” ” Svensk krishantering utgår operativt från allomfattande ansats (eng. 

Comprehensive Approach) för att skapa ändamålsenlig operativ integrering av civila och mi-

litära medel.”55 

” Doktrinen skiljer på tre nivåer av stridskraftsintegrering, som griper tag i 

varandra så att det bildas en helhet baserat på uppdragstaktik och manöverkrigföring.”56 

 

Det finns ett antal olika tillvägagångsätt som beskrivs i doktrinen. Utmärkande tillvägagångs-

sätt är användandet av manöverkrigföring. Det skiljs också på hur man ska närma sig väpnade 

konflikter och civila samhällskriser. Nyckelord när det gäller tillvägagångssätt i doktrinen är 

manöverkrigföring och allomfattande ansats.  

 

 

                                                 
53 MSD 16, S. 33 

54 Ibid, S. 43 

55 Ibid, S. 58 

56 Ibid, S. 62 
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På vilket sätt motiveras dessa tillvägagångssätt? 
 

Citat ur Militärstrategisk Doktrin 2016 

” Nationell strategi handlar om att skapa samverkan och synergieffekter mellan statens 

olika maktmedel och mellan det civila och det militära […].”57  

” Emellertid syftar de olika ledningsnivåerna till att skapa en fruktbar synergi 

mellan mål – medel – metoder genom att samordna verksamheter på de olika nivåerna.”58 

” MSD använder ett mer dynamiskt krigföringsbegrepp, som i strategisk mening 

utmärks av anpasslighet och ett beroende av sammanhang.”59 

” Detta kan innebära att den samlade ansträngningen är offensiv, men ständigt växlas med 

defensiva inslag, bl.a. för att undvika kulmination och för att växelverka med politiska och 

ekonomiska ansträngningar.”60 

Tyngdpunkten bakom motiven för de redovisade tillvägagångssätten verkar vara samverkan 

och synergieffekter. Det läggs även vikt vid att skapa en förståelse för en större bild. Det är 

inte enbart Försvarsmakten som kommer vara inblandad vid en kris. Därför krävs det en stän-

digt god uppfattning om den egna rollen i det större sammanhanget och vilka konsekvenser de 

egna handlingarna kan innebära. 

 

I vilken utsträckning beskrivs den militärteoretiska kopplingen till dessa 

tillvägagångssätt? 

 
Citat ur Militärstrategisk Doktrin 2016 

” Manöverkrigföring bygger på att målmedvetet integrera verkan av fysisk bekämpning, in-

formationsoperationer, rörelse och skydd. Kraften förstärks genom att proaktivt växla mellan 

att vara offensiv och defensiv på alla nivåer. På så sätt bildas en dynamisk helhet som syste-

matiskt drar nytta av motståndarens sårbarheter, svagheter, misstag och kulmination. 

Asymmetrier i förmåga samt luckor i tid och rum bildar spelrum, som kan användas för att ta 

initiativ.”61  

                                                 
57 MSD 16, S. 13 

58 Ibid, S. 23 

59 Ibid, S. 25 

60 Ibid, S. 43 

61 Ibid, S. 58 
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” Grunden för framgång är att bemästra styrkeförhållandet i tid och rum.”62 

” Tid är en av de mest centrala komponenterna i manöverkrigföring, oftast använt i meningen 

att agera snabbare och innanför motståndarens beslutscykel.” ” Rum är kopplat till rörelse, 

räckvidd, rörlighet och brist på rörlighet, därigenom betydande för att åstadkomma hand-

lingsfrihet, överraskning och kraftsamling.”63 

” Förmåga består av fysiska, konceptuella och moral faktorer. Mer utvecklat kan stridskraf-

ter förstås i sex aspekter av grundläggande förmågor: (1) verkan, (2) rörlighet, (3) uthållig-

het, (4) ledning, (5) skydd samt (6) underrättelser och information.”64 

 

Den militärteoretiska återkopplingen återfinns främst när begrepp ska definieras, vilket åter-

finns på flera ställen i doktrinen. I doktrinen finns det fler citat som är av militärteoretisk ka-

raktär, ovan har endast de citat som bedöms ha en militärteoretisk koppling i relation till de 

tidigare nämnda tillvägagångssätten tagits med. 

 

Sammanfattning av Dimensionen Teori 

 
Det återfinns återkommande i doktrinen svar på vilka tillvägagångssätt som är tänkta att an-

vändas i fall av krig eller kris. Det talas genomgående i doktrinen om manöverkrigföring, vil-

ket tydligt anspelar på att det är metoden som används vid krig. Intressant är också att det 

hänvisas till olika metoder vid kris och krig. Vid krig framkommer det att svensk krigföring 

utgår från manöverkrigföring. När det gäller krissituationer betonas att det inte är Försvars-

makten som ensam organisation som ska hantera krisen, istället läggs tonvikt vid att det är 

samarbete och samverkan med andra civila organisationer som ska prioriteras. Detta tyder på 

en självbild inom organisationen som säger att samarbete är tvunget för att kunna lösa de 

ålagda uppgifterna. 

 

Doktrinen lägger vikt vid att förklara varför manöverkrigföring är viktigt. Det återfinns citat 

som även beskriver vad man anser vara en felaktig uppfattning om vad manöverkrigföring in-

nebär. Detta påvisar att det har varit en medveten handling vid framtagandet av doktrinen. 

Författarna verkar medvetet ha försökt förmedla en svenskare bild av hur Försvarsmakten ser 

                                                 
62 MSD 16, S. 59 

63 Ibid, S. 60 

64 Ibid, S. 61 
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på begreppet manöverkrigföring. Detta ligger i direkt linje med hur Høiback uttrycker sig i sin 

teori; De har inte bara förklarat vad som är viktigt, de förklarar även varför det är viktigt. 

 

Avseende den militärteoretiska kopplingen till de valda tillvägagångssätten redovisas de i 

form av definitioner på begrepp. Det förekommer också andra militärteoretiska återkopplingar 

i doktrinen som inte blir uppfångade av den operationaliserade frågeställning som använts för 

att hitta citaten.  

Förekomsten av dimensionen teori i doktrinen bedöms förekomma i stor utsträckning, det har 

återfunnits citat genomgående i doktrinen. Hur viktiga citaten är med hänsyn till deras place-

ring har varierat. Det har förekommit citat som faller inom hela spektrumet för hur viktiga de 

är. Både som egna citat i doktrinen och meningar tagna ur sina stycken. 

 

4.2 Dimensionen Kultur 

 

I vilken utsträckning beskrivs faktorer som påverkar personalens motivat-

ion? 
 

Citat ur Militärstrategisk Doktrin 2016 

” Olika utgångspunkter kan emellertid också leda till motstridiga uppfattningar och organisa-

torisk rivalitet - friktion. Dialog är bästa medlet för att mötas. Bra ledning innebär att han-

tera friktion, skapa sammanhang och dra nytta av olika perspektiv.” ” Det krävs både mod 

och vilja att våga ta nya vägar. Duglighet i strategisk ledning är avgörande för vårt försvar, 

det innefattar både självinsikt och målmedvetenhet.”65  

” […] attityden bygger på självklarheten att frihet, demokrati och mänskliga rättigheter måste 

försvaras.”66  

” Krig kräver vilja, mod, beslutsamhet och uthållighet.”67  

 

Faktorer som påverkar personalens motivation går att hitta både i form av människorättsvär-

nande värderingar och värderingar som ser till den enskilde individens utveckling. Vidare be-

skrivs egenskaper som ses som attraktiva ur organisationens ögon. Det borde vara i persona-

                                                 
65 MSD 16, S. 28 

66 Ibid, S. 44 

67 Ibid, S. 45 
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lens intresse att utveckla och bibehålla dessa egenskaper, således är de också faktorer som på-

verkar personalens motivation.  

 

I vilken utsträckning anges målsättningar för personalen? 

 
Citat ur Militärstrategisk Doktrin 2016 

” Detta kommer att ställa mycket höga krav på oss alla att kunna hantera det oförutsägbara 

och att kunna verka under mycket påfrestande förhållanden.”68 

” MSD kan jämföras med en kompass som i kombination med gott omdöme ska ge riktning 

och övergripande vägleda Försvarsmaktens personal att nå målen. Den militärstrategiska 

doktrinen ska inte förstås som en rigid ram utan som en stadig plattform för improvisation 

och pragmatiska lösningar.”69 

” Kritiskt tänkande representerar förmågan att självständigt kunna analysera, värdera, reflek-

tera, dra slutsatser och ta egna initiativ. Dessa egenskaper är en del av kärnan i vår militära 

profession och är avgörande för vår militära effekt.”70 

 

Doktrinen säger i sitt eget förord att den inriktar sig till den egna personalen,71 därför är det en 

också en målsättning för personalen att förstå doktrinen på rätt72 sätt. Det andra citatet speglar 

även hur man försöker hantera det tidigare nämnda doktrindilemmat. Organisationen vill ge-

nom ett öppet förhållningssätt till doktrinen inte göra sig förutsägbar för en potentiell mot-

ståndare.  

 

I vilken utsträckning hänvisas till en gemensam värdegrund? 

 
Citat ur Militärstrategisk Doktrin 2016 

” Chefen arbetar aktivt med att skapa en jämnare könsfördelning och förståelse för 

genderperspektiv inom organisationen.”73  

” Försvarsmaktens etiska förhållningssätt utgår från tillämplig svensk lagstiftning 

                                                 
68 MSD 16, Förord 

69 Ibid, S. 9 

70 Ibid, S. 72 

71 Ibid, Förord 

72 Med rätt sätt menas så som doktrinen själv uttrycker att den vill förstås. 

73 Ibid, S. 69 
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och internationell rätt. Försvarsmakten har därutöver etiska och moraliska normer för sin 

verksamhet vilka utvecklas efterhand och fastställs i olika styrdokument.” ” Denna etiska 

medvetenhet skapas genom utbildning och övning samt diskussion och reflektion. Det ålig-

ger var och en att själv reflektera över etiska frågor samt att föra utvecklande resonemang om 

detta med kollegor och chefer.” ” Planering för och genomförande av militärt våld utmynnar 

och uttrycks i praktisk utövning av kunskaper och färdigheteter, d.v.s. ett handlingsorienterat 

tillvägagångssätt utifrån vår värdegrund.”74 

” Försvarsmaktens personal är den viktigaste resursen för att Försvarsmakten ska kunna lösa 

sina uppdrag och uppgifter. Personalens kompetens och sammanhållning ska vila på en ge-

mensam identitet, vår militära profession.”75  

 

Faktorer såsom jämställdhet och allas lika värde är sådant som återfinns i doktrinen. Det pe-

kas också på chefer när det gäller vem som har ansvaret för jämställdhet och allas lika värde. 

Man nämner också den militära professionen vilket ses som ett försök att skapa en gemensam 

identitet för de som arbetar inom organisationen.  Det noteras också att doktrinen säger att 

värdegrund är något som behöver övas och repeteras för att vara ett så effektivt verktyg som 

möjligt. 

 

Sammanfattning av Dimensionen Kultur 

 
Doktrinen innehåller på sina ställen en viss del av kultur. Det finns inte på något ställe i dokt-

rinen något som kan relateras till en ”svensk” kultur eller nationell identitet. Det som främst 

återfunnits i form av kultur handlar istället om den enskilde individen. Fokus ligger på att 

denne ska värna om sina kamrater och ta hand om sina underställda. Vad gäller värdegrund 

nämns den inte återkommande i doktrinen. Citaten som går att härleda till frågan om gemen-

sam värdegrund har totalt funnits över fem sidor i doktrinen.  

 

Det återfinns inte heller några specificerade målsättningar för organisationens personal, annat 

än militära modeord. Man ska ha förmågan att tänka kritiskt och vara beredd på att utstå 

mycket hårda omständigheter om en väpnad konflikt eller kris sker. 

 

                                                 
74 MSD 16, S. 72 

75 Ibid, S. 74 
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Återkomsten av dimensionen kultur i doktrinen ses som begränsad. Det har återfunnits citat 

som förekommer i förordet till doktrinen och ses som viktiga i sitt sammanhang. Dock har det 

i sin helhet saknats förekomster av svar på frågorna i relation till de andra dimensionerna för 

att kultur ska förekomma i en stor utsträckning. Alla citat som har funnits angående värde-

grund har tagits från fem på varandra följande sidor, vilket talar om hur begränsat utrymme en 

gemensam värdegrund har givits i doktrinen.  

4.3 Dimensionen Auktoritet 

 

Vad beskrivs som de dimensionerande faktorerna för organisationen? 

 
Citat ur Militärstrategisk Doktrin 2016 

” Sverige ska därför kunna ge och ta emot civilt och militärt stöd. Det nordiska samarbetet är 

ett komplement till, och inte en ersättning för, de existerande samarbetena inom EU och 

Nato.”76 

” Kärnan i Försvarsmaktens uppdrag är att försvara Sverige samt främja svensk säkerhet och 

svenska intressen genom operationer i Sverige och utomlands.”77 

 

Utöver de två ovanstående citaten faller i princip hela kapitel 3.4 i doktrinen in under frågan 

om dimensionerande faktorer för organisationen. Kapitlet är förvisso bara två sidor långt, men 

det tar ändå upp precis det som efterfrågas. Att frågan besvaras av vad som givit ett helt kapi-

tels utrymme i doktrinen är av stor vikt.  Vidare har man har inte frångått tanken på att Sve-

rige kan försvaras enbart genom operationer som genomförs på nationell mark.  

  

I vilken utsträckning återfinns formella styrningar? 
 

Citat ur Militärstrategisk Doktrin 2016 

” En komprimering av ledningsnivåerna kan innebära att högre nivåer tvingas in i snäva 

tidsförhållanden med hög detaljupplösning. Att taktiska händelser får direkt operativ eller 

strategisk betydelse kan sålunda medföra att ledningsförhållandena ändras.”78 

                                                 
76 MSD 16, S. 40 

77 Ibid, S. 41 

78 Ibid, S. 23 
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” Under fred och kris ska Försvarsmaktens agerande vara offensivt i syfte att skapa en trös-

keleffekt.”79 

” Då samarbete och samverkan är grundläggande exemplifieras också några viktiga lagar och 

förordningar. Ansvar och befogenheter utgår från dessa.”80  

” Bidrag till internationell krishantering och katastrofhjälp ska ses som en del i vår politiska 

solidaritetsförklaring och insikt att säkerhet byggs i samverkan med andra.”81 

” Vår ledningsfilosofi är baserad på uppdragstaktik och krigets krav är utgångspunkten för 

vår ledningsfilosofi, vilket vi omsätter en pragmatiskt handling.”82 

” Försvarsmaktens ledarskapsmodell, Utvecklande Ledarskap (UL), ska ses som det förhåll-

ningssätt från vilket det militära ledarskapet utgår.”83 

 

Doktrinen statuerar tydligt att all form av agerande inom ramen för organisationen utgår från 

svenska lagar och regler samt mänskliga rättigheter. Vidare säger den att ett offensivt age-

rande inom de givna ramarna är givet för att kunna skapa en tröskeleffekt. Utöver detta åter-

finns styrningar gällande lednings- och ledarskapsfilosofi där uppdragstaktik vad som gäller. 

 

Hur ska organisationen utöva auktoritet?  

 
Citat ur Militärstrategisk Doktrin 2016 

” Mer utvecklat kan nationell strategi förstås ur nio perspektiv” ” Ett system av övervägda 

handlingar och nyttjande av olika medel och instrument” ” Maktbalans” ” Strategisk kul-

tur” ” Geografi” ” Tillfälle” ” List, förhandling och styrka” ” Strategiskt ledarskap ”  

” Kommunikation” ” Politiskt förhållningssätt”84 

” […] låta välutbildade chefer få långtgående mandat i genomförande för att motverka den 

ofrånkomliga effekten av att krigföring ofta är kaos på grund av friktion, växelverkan och 

fiendskap.”85 

                                                 
79 MSD 16, S. 55 

80 Ibid, S. 64 

81 Ibid, S. 65 

82 Ibid, S. 67 

83 Ibid, S. 71 

84 Ibid, S, 15-16 

85 Ibid, S. 68 
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” Chefen leder underlydande enheter, förband och gemensamma funktioner med biträde av 

sin stab. Chefen är ansvarig för att lösa förelagda uppdrag och bär odelat det ansvar som 

tjänsteställningen medför.”86 

 

Det första citatet förklarar vid en första blick hur vi ska förstå begreppet nationell strategi. Vid 

en noggrannare läsning går det också att förstå hur doktrinen vill att vi ska agera under vissa 

givna situationer på den strategiska nivån. Att begreppet definieras i doktrinen innebär att ett 

antal faktorer framkommer. Dessa faktorer går att använda och förhålla sig till vid händelse 

av kris eller krig. Detta i sin tur innebär att de nio perspektiven på nationell strategi ger läsa-

ren en grund för att utöva auktoritet. Vidare återfinns auktoritet i form av hur chefer ska leda 

sina förband både under krissituationer och i fred.  Stora delar av kapitel fem (Ledning och 

ledningsfilosofi) relateras till dimensionen auktoritet då kapitlet i sin helhet handlar om hur 

förband ska ledas. 

 

Sammanfattning av Dimensionen Auktoritet 
 

Doktrinen ger tydliga svar på de frågeställningar som ställts angående auktoritet. Två kapitel 

som i sin helhet besvarar två olika frågor i dimensionen har återfunnits. Det skulle vid när-

mare eftertanke vara konstigt om en militärstrategisk doktrin inte angav vad som var den di-

mensionerande verksamheten för organisationen. Det blir än mer tydligt när ett helt kapitel 

har ägnats åt att förklara vad som anses vara dimensionerande för organisationen.  

 

Formella styrningar som återfinns i doktrinen är av en mer generell karaktär. Det finns styr-

ningar angående ledningsmetodik, ledarskap och att samarbete och samverkan är av vikt. Men 

doktrinen blir inte mer specifik än så, vilket lämnar stort rum för egen tolkning av hur be-

greppen ska tillämpas. Detta ligger i linje med hur ÖB Micael Bydén vill att doktrinen ska 

förstås.87 Vidare tar den höjd för de snäva tidsförhållanden som kan uppstå vid operationer 

genom att operativ och strategisk ledning stundtals kan vara tvungen att överta ansvaret för 

den taktiska ledningen. 

 

                                                 
86 MSD 16, S. 69 

87 ” Doktrinen är en vägledning för Försvarsmaktens personal om hur vi bör tänka, inte vad vi bör tänka. En 

kompass - inte en rigid ram” MSD 16, Förord. 
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Inom ramen för dimensionen auktoritet har det funnits att doktrinen innehåller två kapitel som 

faller inom ramen för de operationaliserade frågeställningarna. I övrigt nämns det tydligt att 

organisationen tar stöd i de svenska lagar och regler som gäller vid operationer både nationellt 

och internationellt.  

 

Med hänsyn till att två kapitel har kunnat användas för att besvara två av frågeställningarna 

och den tredje frågeställningen på ett tydligt sätt har besvarats visar analysen att dimensionen 

auktoritet förekommer i stor utsträckning globalt i doktrinen.  

4.4 Sammanfattning och resultat av analys 

 

Teori 

Teori återfinns i doktrinen i stor och global omfattning. Texten som utgörs av teori utgörs 

främst av begreppsförklaringar och definitioner. Tyngdpunkterna i teorin rör användandet av 

manöverkrigföring i sin helhet. På det operativa planet används vad som kallas Operativ an-

sats där fokus ligger på samverkan mellan olika myndigheter. Doktrinen förmedlar ett bud-

skap som menar att organisationen inte ensam kan avvärja en attack på det svenska samhället. 

Samverkan och synergi med andra aktörer inom ramen för totalförsvaret är en framgångsfak-

tor.88 

 

Kultur 

Kultur återfinns i doktrinen i begränsad omfattning och finns inte globalt. Den spårbarhet till 

kultur som har hittats gäller främst den egna organisationens värdegrund och ansvaret för en 

jämställd arbetsplats, som faller inom ramen för chefernas ansvar. Det återfinns inte kultur i 

en form som går att härleda till en svensk nationalidentitet eller någon specifik svensk kultur. 

Det som främst går att identifiera sig med ur ett kulturellt perspektiv är doktrinens egna rela-

teringar till den militära professionen som återfinns på ett antal ställen.  

 

Auktoritet 

Auktoritet återfinns i doktrinen i stor och global omfattning. Hörnstenen är den som återfinns 

mest i doktrinen med hänsyn till att två kapitel har hittats som med sina huvudbudskap kan 

                                                 
88 MSD 16, S. 13 
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svara på två olika frågeställningar ur dimensionen. I övrigt har det gått att återfinna enskilda 

citat som påvisar en global förekomst av auktoritet. 

 

Sammanfattning 

Efter den genomförda analysen konstateras at samtliga hörnstenar från Høibacks teori går att 

hitta i doktrinen, detta innebär att doktrinen uppfyller alla kriterier enligt teorin för att vara en 

doktrin. Analysen visar att hörnstenen auktoritet är den som förekommer mest, följt av teori 

och kultur. Det innebär att enligt Høibacks teori är doktrinens syfte främst att förstås som ett 

verktyg för förändring.  

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Färdigställd resultattabell 
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Teori Stor Global 

Kultur Begränsad Begränsad 

Auktoritet Stor Global 
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5. Avslutning 

5.1 Sammanfattning och återkoppling 

Den här uppsatsen har försökt besvara frågan om vilket det huvudsakliga syftet med Mili-

tärstrategisk doktrin 2016 är. Undersökningen visar att huvudsyftet med MSD 16 förefaller 

vara i inriktande syfte. Resultatet visar att Hörnstenen auktoritet tillsammans med hörnstenen 

Teori är de två främst förekommande hörnstenarna i doktrinen. Utifrån detta är doktrinen en-

ligt Høiback främst ett verktyg för inriktning. Syftet med undersökningen var att undersöka 

vilket huvudsyfte MSD 16 hade då doktrinen själv säger att den har flera syften.  

 

Avseende Ångström & Widéns tidigare forskning om doktriners kvalité går det till viss del att 

generalisera resultatet av undersökningen. Doktrinen kan på ett indirekt sätt sägas vara av god 

kvalité ur hänseendet att den säger vad den faktiskt säger. Att säga att MSD 16 är av god kva-

lité enkom för att den har det syftet den själv säger att den har är heller ingen fullständig över-

sikt över dess kvalité men kan däremot vara en indikator.  

 

Honig talade om det föråldrade paradigmet angående att skriva doktriner. I relation till det vill 

jag hänvisa till det första citatet i analysen angående formella styrningar som handlar om led-

ningsförhållanden. Försvarsmakten visar genom möjligheten att ledningskomprimera att man 

har en förståelse för det höga tempo som verkar vara kännetecknande för dagens konflikter. 

Huruvida det är Försvarsmakten själva som har kommit på det eller om de har tagit inspirat-

ion från en annan doktrin kan inte resultaten utvisa då endast en svensk doktrin har under-

sökts. Dock är förekomsten av endast ett citat knappast en indikator på att ett paradigm har 

frångåtts, vilket är synd.  

 

Slutligen kan sägas att resultaten av undersökningen innebär att inte alla moderna doktriner är 

otydliga och abstrakta. MSD 16 är tydlig redan sitt förord i vad det är den vill uppnå och det 

styrks av undersökningens resultat. En kritiker skulle kunna avfärda undersökningens resultat 

med motivet att doktrinens syfte stod där redan från början, varför ifrågasätta det? Det är just 

därför undersökningen genomfördes, med bakgrund i att många moderna doktriner försöker 

vända sig till allt mellan himmel och hav. Den här doktrinen gör det inte, den säger att den 

ska vara inriktande och det är precis vad den är. 
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5.2 Självkritik 

Under undersökningens genomförande har några punkter av kritik framkommit och som jag 

skulle vilja belysa nedan.  

 

På grund av den abstrakta naturen i Høibacks teori blir operationaliseringen en central del i 

undersökningen. Det är möjligt att ett annat resultat hade kunnat nås om det hade varit en an-

nan person som genomfört undersökningen. Problematiken hade kunnat lösas genom att kon-

struera ytterligare frågeställningar inom ramen för varje dimension, men återigen är det max-

gränsen gällande antalet ord i uppsatsen som har satt gränsen. Det har inom en av dimension-

erna förekommit alternativ till frågeställningar där jag har funderat över om alla skulle tas 

med eller inte. Jag beslutade mig för att använda ett lika stort antal frågeställningar till alla tre 

dimensioner eftersom de då skulle få lika stor möjlighet att göra ett avtryck i analysen. Om en 

dimension hade givits fler frågeställningar hade det inneburit att dimensionen hade haft större 

möjlighet att komma till uttryck i analysen. Därmed hade resultatet av undersökningen kunnat 

utsättas för kritik gällande reliabiliteten. Jag vill hänvisa till delen om tidigare forskning, där 

en undersökning med större utrymme gällande antalet ord hade varit av godo. 

5.3 Resultatens betydelse för professionen 

Uppsatsens betydelse vänder sig främst till officerare på de högre nivåerna, likt dem som har 

varit inblandade i framtagandet av MSD 16. Uppsatsen är relevant därför att den belyser 

några av de faktorer som måste tas i beaktande vid framtagandet av en ny doktrin. Vidare 

borde rimligen MSD 16 vara av intresse för Försvarsmaktens anställda då det är det högsta 

styrande dokumentet att rätta sig efter. Uppsatsens resultat kan användas för att styrka MSD 

16 genom att utgöra ett underlag som bekräftar att doktrinen stämmer i sin beskrivning av sig 

själv. 

5.4 Vidare forskning 

Som nämndes i kapitel 2.4 i den här uppsatsen är Høibacks teori i stor utsträckning abstrakt 

vilket främst innebär två saker. Det är mycket svårt att falsifiera en teori likt Høibacks, teorin 

är så pass abstrakt att det är mycket svårt att hitta en doktrin som på något sätt inte innehåller 

någon av hans hörnstenar. Den andra faktorn är att teorin är väldigt beroende av en tillfred-

ställande operationalisering för att kunna vara användbar i en undersökning, just på grund av 

dess abstraktionsnivå. 
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Det finns främst två vidare forskningsalternativ jag har kommit fram till under arbetets gång. 

Det första alternativet inbegriper en teoriutvecklande studie av Høibacks teori. Hans teori 

skulle må bra av att utvecklas ytterligare, allra bäst skulle det bli om det fanns ett sätt att falsi-

fiera teorin på. Nästa alternativ är att göra om undersökningen likt den som gjorts i uppsatsen 

fast med skillnaden att utgå ifrån Høibacks teori om fjärde generationens doktriner. Det hade 

med fördel gått att bredda en sådan undersökning till att inkludera flera olika doktriner i syfte 

att underlätta generaliserbarheten hos resultaten. 
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